
Universita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 
 

Hodnotové orientace vysokoškoláků: 

liberální zaměření u studentů FHS UK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: Ing. Libor Prudký, Ph.D. 

Vypracovala: Kristýna Hulová, DiS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2007



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, výhradně s použitím 

uvedených pramenů a literatury a souhlasím s jejím případným zveřejněním v tištěné 

nebo elektronické podobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. června 2007    ......................................... 

     (podpis) 
 



 2 

Poděkování 

 

Děkuji vedoucímu práce Ing. Liboru Prudkému Ph.D, jehož sociologický 

seminář mne provázel celým bakalářským studiem a poskytl mi důležitou zkušenost 

týmové práce. Děkuji proto i všem kolegům, zejména Mgr. Michaele Šmídové a Mgr. 

Anně Hroudové za důležitou pomoc v začátcích. 

 Neopominutelný dík patří mé babičce Alžbětě Žítkové za všechen čas, který 

věnovala péči o mého syna Roberta po celou dobu mého studia. A konečně Robertovi 

za každodenní malé radosti.  

                        K.  H. 

 



 3 

Obsah 

Použité zkratky...............................................................................................................4 

Úvod...............................................................................................................................5 

1. Teoretická část............................................................................................................7 

1.1 Teorie liberalismu.....................................................................................................7 

1.1.1 Liberalismus jako ideologie...................................................................................7 
1.1.2 Liberalismus a hodnotová pluralita .....................................................................10 
1.1.3 Liberalismus po česku..........................................................................................11 

1.2 Hodnota a hodnotová orientace...............................................................................15 

1.2.1 Dosavadní metodologické přístupy ke studiu hodnot v sociologii......................16 
1.2.2 Výzkumy hodnot v České republice....................................................................22 

2. Empirická část...........................................................................................................24 

2.1 Stanovení hypotéz...................................................................................................24 

2.2 Metodologie výzkumu hodnot užitá v této práci....................................................24 

2.2.1 Techniky sběru dat...............................................................................................26 
2.2.2 Výběr vzorku, prostředí výzkumu.......................................................................26 
2.2.3 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat..........................................27 
2.2.4 Hodnocení kvality výzkumu................................................................................28 
2.2.5 Etické otázky výzkumu........................................................................................28 

2.3 Analýza hromadných dat - jednotlivé ročníky studentů FHS UK...........................30 

2.3.1 Ročník 2002..........................................................................................................31 
2.3.2 Ročník 2003..........................................................................................................33 
2.3.3 Ročník 2004..........................................................................................................35 
2.3.4 Ročník 2005..........................................................................................................39 
2.3.5 Ročník 2006..........................................................................................................41 

2.4 Celkové srovnání výsledků šetření za roky 2002-2006...........................................45 

2.5 Srovnání s hodnotovými orientacemi populace České republiky............................49 

Závěr..............................................................................................................................53 

Shrnutí............................................................................................................................55 

Summary........................................................................................................................55 

Literatura........................................................................................................................56 

Seznam příloh................................................................................................................58 

 
 



 4 

Použité zkratky 
 
AV ČR – Akademie věd České republiky (od roku 1992 nástupnická organizace ČSAV) 

CESES FSV UK – Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd 

University Karlovy 

CVVM – Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR (od roku 

2001 nástupnická organizace IVVM) 

CVVOE FHS  UK – Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, Fakulta humanitních 

studií University Karlovy 

ČSAV – Československá akademie věd 

EVS – European Values Study 

FSS MU – Fakulta sociálních studií Masarykovy university 

FSV MU -  Fakulta sociálních věd Masarykovy university 

ISSP - International Social Survey Programme  

IVVM Praha – Institut pro výzkum veřejného mínění (zanikl k 31. 12. 2000) 

SPSS  - Statistical Package for the Social Sciences 

STEM – Středisko empirických výzkumů 
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„Historická zkušenost potvrzuje, že 

demokracie bez hodnot se snadno mění  

v otevřenou nebo skrytou diktaturu.“  

Jan Pavel II. 

 
 

Úvod 
 

Tato práce je jedním z výstupů výzkumu hodnotových struktur studentů prvních 

ročníků vysokých škol, který longitudinálně probíhal na Fakultě humanitních studií UK od 

roku 2002 do roku 2006 a v letech 2003 a 2005 i na dalších fakultách několika vysokých škol 

v České republice. Řešitelem výzkumu bylo v letech 2002-2004 Centrum výzkumu vývoje 

osobnosti a etnicity při FHS UK a od roku 2005 Centrum sociálních a ekonomických strategií 

při FSV UK. Na zpracování výsledků tohoto výzkumu jsem se podílela od prvního ročníku 

svého studia v rámci sociologického semináře vedeného Ing. Liborem Prudkým, Ph.D. Na 

samém počátku studia jsem se výzkumu zúčastnila i jako respondent. V týmu sociologického 

semináře jsem pracovala s oblastí hodnotových orientací studentů FHS UK, z nichž jsem si 

k podrobnější analýze zvolila orientaci liberální.  

V práci se pokouším uchopit pojem liberalismus v tom významu, kterého v současné 

době v české společnosti nabývá. Východiskem je předpoklad zakotvený v teorii, že 

liberalismus České republice v období společenské transformace po sametové revoluci, byl  

pochopen podivným způsobem, který neodpovídá západnímu liberalismu, ale je zvláštní 

směsí svobody, orientace na vlastní prospěch a uzavírání vůči cizímu. Cílem práce je nalezení 

obsahových charakteristik liberální orientace studentů FHS UK a jejich porovnání s podobou 

liberální orientace celé populace, vysokoškoláků z jiných fakult a současných elit. 

Prostředkem k tomu je analýza souhlasu s předem danými výroky, o nichž se dá předpokládat, 

že se vážou k různým aspektům liberalismu.  

Nejprve uvádím teoretická východiska klasického pojetí liberalismu jako politické 

ideologie a teoretická východiska zvláštního pojetí liberalismu „po česku“, dále vymezení 

hodnot a různá metodologická východiska pro jejich zkoumání v zahraničí i u nás. Práce je 

zakotvena v pětidimenzionálním modelu pojetí hodnot konstruovaném Prudkým. V empirické 

části bakalářské práce stanovuji na základě teorie hypotézy, popisuji užitou metodologii a 

uvádím podrobnou kvantitativní analýzu indikátorů týkajících se liberální orientace v rozsahu, 

který vybraná empirická šetření dovolují. Zaznamenávám také sociálně-demografické a 



 6 

statusové vlivy na míru souhlasu s jednotlivými výroky o svobodě. Nejprve analyzuji šetření 

provedená na FHS UK po jednotlivých ročnících, dále zjištěné poznatky shrnuji a srovnávám 

na úrovni shodných indikátorů s vybranými dalšími výzkumy vysokoškoláků z jiných fakult, 

celé populace ČR a výzkumem českých elit. Závěrem shrnuji výsledky analýzy a porovnávám 

je s teoretickými východisky. 
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1. Teoretická část 
 

1.1 Teorie liberalismu  
 

V této části uvádím jednak obecné vymezení liberalismu jako politické ideologie, 

zejména však se pokouším shrnout zvláštnosti českého pojetí liberalismu v transformačním 

období, vysledovat jeho kořeny, i to jak se v současnosti projevuje v hodnotových 

strukturách. 

Cílem mé práce je ověřit, zda následujícím teoretickým východiskům odpovídá 

současná podoba liberální hodnotové orientace u studentů FHS UK.  Konkrétní obsah 

liberální orientace u nás se pokusím naznačit na základě výsledků výzkumů studentů FHS UK 

a jejich porovnáním s výzkumy ostatních vysokoškoláků, současných elit i celé populace ČR. 

 

1.1.1 Liberalismus jako ideologie 

Liberalismus je třeba nahlížet jako jednu z několika z politických ideologií. Jejich 

základní přehled podává Přemysl Rosůlek (2004). Ideologii lze chápat jako systematickou 

politickou doktrínu, která má ctižádost předložit ucelenou teorii člověka a společnosti. Jim L. 

Riley vymezuje podle Rosůlka ideologii jako: 

1) soudržný soubor idejí o politice, 

2) soubor těchto idejí byl vytvořen intelektuálními elitami, 

3) myšlenky byly posléze rozšířeny do masové společnosti, 

4) ideje se mohou měnit, 

5) mohou být také překrouceny nebo zjednodušeny, 

6) jsou mocným impulsem pro lidské chování a konečně také instrumentem 

manipulace ze strany mocenských vůdců. 

Ideologie v industrializované a sekularizované společnosti přebírá funkci náboženství, 

tedy „legitimuje, mystifikuje a utěšuje“. Hlavními politickými ideologiemi jsou liberalismus, 

socialismus a konzervatismus. Zde, v souladu se  zaměřením práce, omezím podrobnější 

výklad na liberalismus a stručnou charakteristiku konzervatismu. 

Označení „liberální“ vzniklo, uvádí dále Rosůlek (2004), ve Španělsku 1810 

v souvislosti s politickou stranou blízkou anglickému konstitucionalismu. Největší ohlas měl 

liberalismus v USA, kde jsou ale zdůrazňovány jeho egalitární aspekty – zdůrazňuje se ohled 

na chudé a menšiny. Naopak ve Velké Británii liberalismus označuje stoupence zejména 
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hospodářských svobod „laissez-faire“. Důraz je kladen na svobody jednotlivce, vláda je 

přijímána jako nutné zlo.  

Zakladatelem moderního liberalismu je John Locke, který chápe společnost jako 

založenou společenskou smlouvou svobodných jedinců. Každý podle Locka disponuje svým 

majetkem a svou osobou, nemá však právo zahubit sebe nebo bytost, kterou má ve své moci. 

Nejvyšší svobodou je život, následuje tělesné zdraví, osvobození od bolesti, vlastnictví 

hmotných věcí. John Stuart Mill v 19. století chtěl omezit pravomoci státu. Stát má podle něj 

pouze stanovit, co je dovoleno a co zakázáno. Moc nad někým může společenství uplatnit jen, 

pokud je třeba zabránit, aby nebyla druhým způsobena újma. Jedinec musí být zcela ponechán 

vlastnímu svědomí, a to i v případech, když ostatní jeho chování pokládají za bizarní.  

V Anglii jsou nejvýznamnějšími představiteli liberalismu D. Hume, A. Smith. Mimo 

Anglii je to A. de Tocqueville, I. Kant, F. Schiller, A. von Humboldt, J. Madison či J. 

Marshall. Ve Francii liberální směr interpretoval původní tradici v duchu konstruktivistického 

racionalismu. Představiteli jsou J. J. Rousseau a Voltaire. Rousseau odmítal zastupitelskou 

demokracii, prosazoval kontrolu vlády prostřednictvím shromáždění lidu. Teorii doplnil o 

požadavek, že kdokoliv by odepřel poslechnout obecnou vůli, bude k tomu donucen celým 

tělesem, čímž připravil cestu totalitárnímu systému.  

S liberalismem je spjata myšlenka oddělení církve a státu (Locke). Mill kritizoval 

křesťanskou morálku a požadoval etický princip na mimokřesťanském základě, naopak 

Tocqueville obezřetný k přehnané víře v individualitu, privatizaci náboženství neschvaloval. 

Náboženství představuje hráz proti přehnanému egoismu. Proti absolutní despocii nelze 

bojovat absolutní svobodou. Liberalismus 19. století se snaží vypořádat s problémem tyranie 

většiny jako hrozby demokratizace mas.  

Liberalismus se rozdělil na hlavní dva proudy: individualistický (Velká Británie) a 

kolektivistický (Francie), tyto směry pronikly do konkurenčních ideologií socialismu a 

konzervatismu.  

Ekonomický liberalismus byl úspěšnou ideologií v 80. letech 20. století v USA a 

Velké Británii. Klade důraz na individuální svobody před společenskou rovností, představuje 

negativní pojetí svobody, „svobodu od“, kde svoboda je zákonně garantovaným prostorem, 

v němž jednotlivec může rozvíjet své aktivity a vůči němuž stát zaujímá lhostejný postoj. 

Naopak sociální liberalismus, klade větší důraz na společenskou rovnost před svobodou 

jednotlivce, je prototypem pozitivního pojetí „svobody k“. Dějiny liberalismu se vyznačují 

napětím mezi rovností a svobodou. Základem liberalismu je řád a umírněnost. Legitimní 

autorita je uznávána.  
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R. Dworkin (1994) zamítl konflikt mezi svobodou a rovností, tvrdí, že se nevylučují, 

ale vzájemně podpírají. Přidává k tomu ještě třetí pilíř pospolitost. V liberálním řádu je 

narozdíl od anarchismu zdar individuálních lidí imperativním kolektivním cílem. Cílem 

vlastního života každého je blaho a prospěch celého společenství.  

Neoliberalismus se podle Rosůlka (2004) v ekonomické teorii objevuje od 20. let 20. 

stol. Známé je dílo F.A. Hayeka „Cesta k nevolnictví“ z roku 1944, v němž kritizuje 

myšlenku i praxi socialistické společnosti, kterou ztotožňuje s kolektivismem a plánováním. 

Podle Hayeka se mýlí ti, kteří si myslí, že stupnice společných hodnot je pro existenci 

společenství dobrá věc. O spravedlnosti nemá smysl v kontextu tržního řád hovořit, 

spravedlnost spočívá pouze v universální aplikaci abstraktních pravidel na všechny lidi. 

Nahodilé štěstí i nezasloužené ztráty patří k charakteru tohoto řádu. Solidarita je pro 

společnost podle Hayeka nebezpečná, je to přežitek, instinkt zděděný po předcích, který 

narušuje spontánní řád a ústí v hrozby socialismu a nacionalismu (Müller, 2002). M. 

Friedman, další představitel neoliberalismu, kladl důraz na ekonomickou a politickou 

svobodu. Politicky se neoliberalismus prosadil v 70.-80. letech ve spojení s R. Reaganem a 

M. Thatcherovou. Globální světový řád spojený s politickým svobodami a tržním 

hospodářstvím se odráží v díle F. Fukuyamy „Konec historie“, v němž v roce 1989 predikoval 

konečné vítězství liberální demokracie jako univerzálního politického zřízení. Toto dílo bylo 

kritizováno představiteli konzervativního myšlení (např. papež Jan Pavel II. – varoval před 

nedostatkem morální zodpovědnosti v liberálním systému).  

 

Konzervativci se, jak uvádí dále Rosůlek (2004), s liberály dnes shodují v obhajobě 

kapitalistického systému, původně měli obavy z industrializace z důvodu rozpadu tradičních 

vazeb. Obecně lze k nejváženějším hodnotám konzervatismu zařadit řád, autoritu, obranu 

tradičních hodnot jako jsou vlast, rodina, náboženství, morálka. Konzervativci jsou skeptičtí 

k návrhům na radikální změny, utopiím, liberálním a sociálním doktrínám o lidské 

přirozenosti.  

V Evropě jsou tři tradice konzervativního myšlení – francouzská, německá a britská.  

Ve Francii to bylo pravicové hnutí Francouzská akce zaměřené proti parlamentarismu 

a individualismu, zastřešovalo příznivce roajalismu, antisemitismu a nacionalismu, po první 

světové válce se přiklonilo k násilí a fašismu. 

Německá konzervativní vize kulturní jednoty a rasové čistoty se spojila 

s nacionalismem.  
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Britští konzervativci se rozštěpili na stoupence intervencionismu a laissez-faire, po 

druhé světové válce se posunuli doleva k paternalistickému konzervatismu sociálního státu. 

Proti tomu se zvedla vlna odporu v liberálně-konzervativní či neokonzervativní revoluci 70. 

let, založené na paradigmatu, že politické svobody jsou možné jen v rámci kapitalistického 

ekonomického řádu.  

Libertarianismus lze vymezit jako moderní tržně orientovaný konzervatismus. 

S konzervatismem jej spojuje pojetí ekonomiky, odlišné je chápání individuálních svobod. 

První proud přestavují Hayek a Friedman, představiteli druhého proudu jsou např. Nozick, 

Paine, Jefferson a rakouští ekonomové svobodného trhu, třetí proud je složen z odpůrců 

vietnamské války, daní a zastánců privatizace.  

Neokonzervatismus se objevuje v 60. letech jako reakce na nástup Nové levice a 

studentské revoluce. Zaměřil se na obranu tradičních hodnot, jeho představiteli jsou např. I. 

Kristol a D. Bell. Neokonzervativec může být charakterizován jako liberál ohrožený revolucí. 

Reakce na uvolnění morálky, úpadek autority v podobě diskusí o autoritě, občanském řádu, 

tradici a společenské smlouvě. Větší náklonnost k asistenčnímu státu.  

Nový konzervatismus projevuje větší zájem o náboženské a mravní cíle. Shodně 

s neokonzervatismem se staví proti centralizaci, znárodňování a za lokalismus a tržní 

mechanismy.  

Nová pravice je od poloviny 70. let oblastí konzervativních a liberálních idejí, 

vztahuje se k individuální svobodě a prioritě svobodného trhu před státní politikou. Její 

politika sahá od snižování daní po kampaně proti přistěhovalcům. Podporuje neoliberální 

ideje volného trhu a zasazuje se za neokonzervativní pořádek, autoritu a disciplínu.  

Někteří myslitelé (např. R. Scruton)  myšlenku propojování konzervatismu a 

liberalismu odmítají. Konzervatismus je podle nich ohrožen ničivou silou postmoderny. 

 

1.1.2 Liberalismus a hodnotová pluralita  

Podmínkami lidského soužití v politickém společenství, tzn. ve státě se z pohledu 

politické filosofie zabývá Marek Skovajsa (2004). Říká, že soužití společenství se stává 

problematickým, když lidé zastávají hodnotová stanoviska na základě předracionální volby. 

Jednoty lze dosáhnout jen násilným potlačením všeho odlišného. Pluralismus hodnot je pro 

moderní společnosti charakteristický, protože jednotlivci při posuzování politického jednání 

používají odlišná měřítka. Nejvyšší hodnoty jsou ale často neslučitelné (např. hodnota 
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svobody a rovnosti), což se projevuje v politických problémech. Taková politika, která by 

uskutečňovala všechny vzájemně rozporné hodnoty současně, není možná. 

Evropským společnostem se podařilo najít východisko v podobě politického 

liberalismu. Ten spočívá ve vyloučení nejakutnějších hodnotových konfliktů z veřejné sféry 

státu a politického zápasu. Některé otázky byly z veřejné sféry přesunuty do soukromé 

kompetence každého jedince. Liberální stát je vůči rozdílům mezi jednotlivci „slepý“, což 

umožňuje udržet sociální soudržnost. Moderní liberální stát je neutrální ve vztahu 

k náboženstvím, neprosazuje žádné určité pojetí mravního dobra, je nadstranický. Neutralita 

však neznamená hodnotovou prázdnotu, stejně jako tolerance neznamená lhostejnost.  

Vyloučení sporů z veřejné sféry nebrání lidem, aby se o prosazování svých hodnot 

snažili jako soukromé osoby. V případě některých hodnotových sporů by to ale vedlo 

k neblahým důsledkům (otázka ochrany života, zdraví, vlastnictví). Hodnotová stanoviska 

všech členů společnosti se musí soustředit kolem jakéhosi pro všechny přijatelného jádra,  

jedná se o tzv. rozumný pluralismus.   

 

1.1.3 Liberalismus po česku 

Chceme-li popsat liberální hodnotovou orientaci v konkrétní společnosti, musíme 

nejprve vymezit obsah pojmu liberalismus. Jak bylo uvedeno v části 1.1.1, liberalismus se od 

svých počátků vyvíjí do různých podob. V českém prostředí je právě vymezení liberalismu 

kamenem úrazu. Jan Sokol (1997) uvádí nejméně tři významy tohoto pojmu, a sice: jednak 

názor, že stát se má především postarat o to, aby občané mohli žít svobodně. To jest zajistit 

bezpečí uvnitř i navenek, lidská práva, rovnost před zákonem, dodržování a vymáhání práva 

(včetně majetkového) a konečně i rozumnou měnu a spravedlivý daňový systém. Nazývá jej 

liberalismem politickým. Na druhém místě uvádí ekonomický liberalismus, tedy teorii, 

která říká, že nejbohatší bude společnost, která nechá co nejširší volný prostor k podnikání a 

obchodu. Tedy malé daně, nízká inflace, vyrovnaný rozpočet, bankovní tajemství. Do 

ostatních věcí nemá stát zasahovat a má nechat volný průběh trhu a soutěži. Kromě toho 

vznikl ještě třetí typ chápání liberalismu, který Sokol nazývá liberalismem gangsterským. 

Právě ten se objevil v bývalých komunistických zemích, čili i v České republice. Jeho heslem 

je: „Koukej urvat, co se dá, žádný veřejný zájem neexistuje, peníze nesmrdí a kdo chce chodit 

večer po ulici, má mít v kapse revolver. Když nemá, jeho chyba.“ (Sokol, 1997). Svoboda je 

mylně pochopena jako prostor, ve kterém si každý může dělat, co se mu zlíbí.  
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O tom, že se v České republice vyskytl nepochopený liberalismus, hovoří i L. Mlčoch 

(2000), a dodává, že tento nepochopený liberalismus „v uspěchané společenské transformaci 

vyústil v nedostatek pevných a vynutitelných pravidel hry“ (Mlčoch, Machonin, Sojka, 2000, 

str. 56). Společně s P. Machoninem a M. Sojkou pak sdílí názor, že „transformaci je třeba 

chápat jako proces komplexní modernizace společnosti a ekonomiky. Česká neoliberální 

strategie transformace vedla pouze k dílčí nerovnoměrné modernizaci.“ (Mlčoch, Machonin, 

Sojka, 2000, str. 9-10).  

Ekonomický liberalismus předpokládá liberalismus politický. Transformace u nás 

akcentovala ekonomickou rovinu a na politickou kulturu se pozapomnělo. Pokud není jasně 

stanoveno, že zákony platí, soudy nestranně soudí a krást se nevyplácí, vytváří se prostor pro 

gangsterský liberalismus. Když pravidla neplatí, otevírá se prostor pro zákony džungle: 

korupci, úplatky, podvody. Obviněn je nakonec liberalismus - křivě pochopený liberalismus. 

Sokol pojmenovává problém českého liberalismu jako princip „přibalování“. Tak jako se 

kdysi přibaloval komunismus k míru, přibalily české pravicové strany k politickému 

liberalismu ještě ekonomický. Když pak politici tvrdí občanům, že v liberálním 

demokratickém státě žádný veřejný zájem neexistuje, že solidarita je socialistický přežitek a 

podobně, začne část občanů odmítat liberalismus jako takový, s ekonomickým i ten politický. 

Jaké jiné volby jim pak nabídne naše politická scéna, když takto zavrhnou liberální 

demokracii?  

Hlavním problémem liberalismu (Sokol, 1998a) zůstává vymezení svobody občana 

(zda je pouze negativní svobodou od nátlaku, anebo zahrnuje i pozitivní práva) a úlohy státu. 

Sokol (1998) charakterizuje tři základní typy zkušeností se svobodou: jednak je to negativně 

vymezená svoboda jako absence přinucení (Nietzsche ji pojmenoval jako „svobodu od“) a 

odstranění vnějších překážek, za druhé je to svoboda jako možnost volby („svoboda k“) a za 

třetí je to zkušenost hry jako setkání dvou svobod, které se navzájem tvoří a nabízejí své 

možnosti. Hru lze podle Sokola chápat také jako praktickou výchovu ke svobodě. Hra 

umožňuje pochopit rozdíl mezi překážkami a pravidly: bez pravidel se nedá hrát. Herní prvky 

jako pravidla, nestranné soudce a snahu o spravedlnost je třeba prosazovat i v praktickém 

životě.  

Počátky moderního liberálního myšlení u nás podle Milana Znoje (1994) spadají do 

80. let, kdy probíhaly v Ekonomickém ústavu akademie věd semináře o Samuelsonově 

ekonomické teorii vedené Václavem Klausem. V tomto prostředí se zformovala generace 

ekonomů, přesvědčených o tom, že socialistickou ekonomiku nelze úspěšně reformovat a že 

jediná cesta vede skrze zavedení liberální tržní ekonomiky. Česká inteligence ale nedokázala 
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liberální témata učinit věcí veřejné diskuse a česká veřejnost po listopadu 1989 netušila, co to 

znamená budovat liberální a demokratickou společnost. Výjimkou byl zápas Charty 77 o 

obranu lidských a občanských práv. Jan Patočka se přiblížil liberálnímu pojetí už ve stati Čím 

je a čím není Charta 77  z ledna 1977, když dává do souvislosti oblast společensko-politickou 

a mravní: „Pojem lidských práv není nic jiného než přesvědčení, že i státy a celá společnost se 

staví pod svrchovanost mravního cítění, že uznávají něco nepodmíněného nad sebou, co i pro 

ně je závazně posvátné, a že svými silami, jimiž tvoří a zajišťují právní normy, míní přispět 

k tomuto cíli.“ (Patočka, 1977, str. 16). Odvolává se na Kantovo pojetí mravní důstojnosti 

člověka a pojem povinnosti k sobě i k druhým, tedy liberální teorii rovných práv a svobod 

jedinců.  

Po sametové revoluci ale převládlo v okruhu Občanského fóra existenciální pojetí 

občanských a lidských práv, které vychází z mravní autenticity a identity člověka (Znoj, 

1994). Představitelem tohoto směru se stal Václav Havel1. Problém je, že existenciální pojetí 

řeší vztah občana ke státu a jeho institucím pouze negativně, jako k ohrožující a odcizující 

moci. Občanské fórum prosazovalo představu nepolitické politiky, vizi státu jako společenství 

lidí založené na sdíleném mravním dobru, pravdě a lásce. Jenže i liberální a demokratický stát 

musí být, řečeno s Victorem W. Turnerem (2004, str. 95-98), založen jako struktura, nikoliv 

communitas. Třebaže je zkušenost společenství nezbytnou součástí liminárního období, nelze 

u ní zůstat, je nutné, aby se přerodila v novou společenskou strukturu. Když opadlo revoluční 

nadšení z morální jednoty a začal se projevovat individualismus, do popředí se dostaly otázky 

tržního hospodářství a privatizace. Existenciálně založený koncept lidských práv nedokázal 

pluralizaci společnosti vhodně politicky zakotvit – Občanské fórum se rozpadlo na  umírněné 

Občanské hnutí a Občanskou demokratickou stranu, radikálně orientovanou na zavádění 

tržního hospodářství.  

Václav Klaus začal  prosazovat do ekonomické reformy libertariánské myšlení 

(Znoj, 1994). Transformace společnosti měla být provedena jako rázná ekonomická změna, 

vycházející z neokonzervativní ekonomické teorie. Libertariánská teorie ve stručnosti říká: 

„umožněte svobodné fungování trhu, vše ostatní přijde samo“. Stát je minimalizován do 

funkce „nočního hlídače“. Libertariánské pojetí práv a svobod, které nahlíží společnost jako 

soubor autonomních, svobodných lidí, rozumně jednajících ve svém vlastním nejlepším 

soukromém zájmu, je však s českou kulturní a politickou tradicí v nesouladu. Jakoby 

existovaly jen oblasti soukromá a státní, oblast občanská či veřejná je opomíjena. Česká 

                                                 
1 Existenciální pojetí lidských práv viz Havel (1990). 
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společnost se však emancipovala od Habsburské monarchie (Müller, 2002a) utvářením 

národní kultury na jazykovém základě a vytvářením občanských spolků nezávislých na 

státních institucích. Politizace české společnosti probíhala mimo oficiální struktury státu, 

zároveň ale mimo striktně soukromou sféru – měšťanstvo bylo slabé, společnost měla ještě 

převážně agrární charakter. Spíše než podnikatelé s akumulovaným kapitálem hráli v českém 

národním hnutí vůdčí roli představitelé vlastenecké inteligence.  Více než liberalismus se 

prosadil ekonomický nacionalismus. České liberální myšlení se týkalo v tomto historickém 

období utváření národní kultury a bylo navíc doprovázeno silným sociálním cítěním. 

Napasovat libertarianismus na tyto základy není dost dobře možné.  

Český neokonzervatismus, jak uvádí Znoj (1994) se zrodil až v průběhu sametové 

revoluce. Proto je od začátku skrze libertariánské pojetí práv a svobod spjat 

s antikomunismem. Inspiroval se západní neokonzervativní kritikou sociálního státu 

blahobytu (welfare state) a uvedl ji v paralelu k destrukci komunistického státu. Jedná se však 

o dvě rozdílné věci, sociální stát není předstupněm komunismu, třebaže jeho kritika je 

oprávněná, protože byl dotažen až k mezím své únosnosti, nikde se z něj však komunismus 

nevyvinul. V. Klaus (1994) v článku uveřejněném v Lidových novinách uvádí: „... stačí 

svoboda, politický pluralismus a trh a to je to nejlepší, co se dá pro spravedlivou, slušnou, 

solidární společnost vykonat. ... Jde o trh bez adjektiv, o standardní systém politických stran 

bez národních front a občanských hnutí.“ Směšování „národní fronty“ a „občanských hnutí“ 

je příklad právě takové rétoriky. Pojem občanská společnost je Klaus ochoten tolerovat pouze 

ve významu protipólu společnosti omezující lidská práva, zejména v souvislosti s kritikou 

komunistického režimu či jako protipól společnosti založené na nacionálním principu (Klaus, 

1994).  

Transformace postkomunistických zemí ve svobodné a demokratické společnosti 

obnáší kromě zavedení tržních mechanismů i budování otevřené občanské společnosti. 

„Občanská společnost se ukázala jako nutná podmínka svobodného společenského řádu“, 

říká K. Michalski (1994, str. 6) v úvodu ke sborníku příspěvků z konference Liberální 

společnost v Castel Gandolfo 1992. 

To je liberalismus, který překračuje ekonomické obzory libertarianismu. Moderní 

liberální stát uznává odlišnosti jako rovnoprávné a svobodné. Práva a svobody vycházejí 

z moderní civilně chápané humanity.  

Po dokončení ekonomické transformace snad konečně přišel čas i na další aspekty 

modernizace. Přinejmenším pojem „občanská společnost“ se stal součástí veřejného diskursu, 

třeba i v podobě založení Katedry studií občanské společnosti FHS UK.  
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1.2 Hodnota a hodnotová orientace 
 

Hodnota je velmi často používaným pojmem v sociologii, filosofii i antropologii, 

různými mysliteli je tento pojem chápán odlišně. Velký sociologický slovník uvádí cca 180 

definic pojmu hodnota (Strmiska, 1996). Například M. Rokeach2 podle Strmisky (1996) 

vymezuje hodnotu jako trvalé přesvědčení, že určitý způsob jednání nebo cílový stav 

existence zasluhuje přednost před jiným způsobem jednání nebo stavem existence. Hodnoty 

jsou pak v jeho pojetí standardem, který řídí a ovlivňuje jednání, postoje a hodnocení. 

Rozlišuje hodnoty terminální - zacílení individua a instrumentální - zajišťující dosažení 

terminálních hodnot.  

Sokol (1998a) vymezuje hodnotu jako obecný pojem pro všechno, čeho si ceníme 

nebo vážíme jako takového, ne jako prostředku k něčemu jinému. Pojem hodnota se snaží 

vyjádřit fakt, že svobodná volba není lhostejná, nýbrž dává něčemu přednost. Člověk se 

v životě setkává s mnoha různými hodnotami,  které se často navzájem vylučují a vytváří si 

jejich hierarchii: při konfliktu hodnot by pak měl dát přednost té, která stojí výš. Filosofie 

považovala nejprve hodnoty za věčně dané a odvozovala je často z jediné nejvyšší hodnoty 

(Platónova „idea dobra“). Podle Nietzscheho nemůže být hodnotou něco, o co se člověk sám 

nepřičinil, co nestvořil. Další sekularizací vzniká hodnota užitná („co k čemu“) a nakonec 

směnná či tržní („co za co“ či „co za kolik“) jimiž se zabývá ekonomie.  

Hodnoty jsou vždy něčím abstraktním a těžko uchopitelným, přesto skutečným. Jsou 

stavebními prvky kultury, umožňují její integraci, sepjetí osobnosti se sociálním systémem, 

určují obsahy, významy. Hodnoty nejsou něčím libovolným, ale jsou kulturně podmíněné 

(Jenks, 1997). Prostřednictvím hodnot je možno zjišťovat obsah sociálních jevů a procesů, 

jsou součástí sociální kontroly. Míra sdílení hodnot spoluvytváří sociální soudržnost. Naopak 

nerespektování hodnot narušuje sociální soudržnost, vytváří pocit odcizení, anomie. „Anomie 

je bodem“, jak podotýká Dahrendorf (2007, str. 41), „kde se největší svoboda zvrací do 

největší nesvobody“. Dále říká, že možnosti volby samotné nestačí, musí být doprovázeny 

nějakými vazbami, které jim dávají smysl. Smysl, který je nesen právě hodnotovými 

představami. „Zdá se, že mechanismy otevřené společnosti se nedají uchovat, aniž lidé 

zároveň vědí, kam patří. Demokracie a anomie se špatně snášejí. Anomie nakonec svobodu 

ničí, byť i jen proto, že její morální vakuum láká falešné bohy a zlé proroky.“ (Dahrendorf, 

1994, str. 9).  

                                                 
2 Rokeach, M. 1973. The nature of Human Values. New York: Free Press 
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Ještě koncem 50. let 20. stol. nebyly hodnoty a jejich případné ohrožení formulovány 

jako významné problémy sociální vědy, jak uvádí Ch.W. Mills (2002),  přestože T. Parsons 

už  v této době definuje hodnotové orientace jako vzorcové proměnné, které představují 

dichotomie mezi nimiž aktér volí při své činnosti. Parsonsova absolutizace hodnot se stala 

cílem kritiky, podotýká Strmiska (1996) a dále upozorňuje, že hierarchická dimenze pro popis 

hodnot nestačí. Charakteristika hodnot netkví jen v jejich vertikálním umístění, ale také ve 

volbách určitých možností uvnitř dané oblasti. Důležité je neredukovat hodnotové volby na 

antiteze, ale postihnout celou sémantickou strukturu prostoru, v němž probíhá hodnocení. To 

je možné jen pomocí vícerozměrných modelů hodnot. 

 

Hodnotová orientace je jakési zaměření hodnot, „soustava hodnot, která se vytváří na 

základě toho, že způsoby hodnocení se liší nejen obsahově, ale i pravidly seskupování, 

strukturace“. (Strmiska, 1996, str. 727) Hodnotové orientace vymezují F. R. Kluckhohnová a 

F. Stroedtbeck3  podle Strmisky (1996) jako komplexní, učleněné a zařazené principy, 

vyplývající ze tří odlišných složek hodnotícího procesu. Jedná se o složky poznávací, citové a 

direktivní, které dávají řád a směr ustavičnému toku lidského myšlení, rozhodování a činů, 

které se vztahují k řešení společných lidských problémů.  

 

1.2.1 Dosavadní metodologické přístupy ke studiu hodnot v sociologii 

Zkoumáním hodnot se zabývají různé vědní obory, kromě sociologie je to např. 

filosofie, psychologie, antropologie, ekonomie. Odlišují se metodickými postupy v daných 

oborech užívanými, i paradigmaty těchto oborů. V této práci se omezím na charakteristiku 

nejvýznačnějších přístupů ke studiu hodnot v sociologii, a to těch, které využívají 

empirických sociologických šetření.  

Prudký (2007) odkazuje na G. Hofstede4, jenž konstatuje, že „seznámení 

s dosavadními postupy zkoumání a „měření“ hodnot ukazuje, že svět lidských hodnot není 

jasněji vymezen a vlastně každý autor či autorka vytvářejí vlastní subjektivně laděný výběr 

z tohoto nejasně definovaného světa, dokonce s malým či žádným respektem k dalším autorům 

a bez hlubších analýz možných souvislostí.“ Jedině specifikované postupy zkoumání hodnot, 

které jsou opakovatelné, kontrolované a ověřované, mohou být zdrojem validních poznatků a 

sloužit k rozvoji teorie. 

                                                 
3 Kluckhohn, F. R. – Strodtbeck, F. L. 1961. Variations in Value Orientations. Evanston 
4 Hofstede, G. 2001. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations 
Across Nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications 
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Prudký (2007) uvádí, že významnou součástí východisek konstrukce různých pojetí 

výzkumu hodnot jsou funkce, které mohou hodnoty nabývat ve společnosti. Funkce hodnot 

jsou vlastně dopady hodnot, důsledky vyplývající z jejich podoby pro společnost. Pro každé 

zacílení pohledu na hodnoty je příznačná převaha některé z funkcí. Prudký rozlišuje tyto 

funkce hodnot: 

a) stavební kameny kultury 

b) jeden z definičních znaků osobnosti 

c) součásti obsahu sociálních fenoménů a vztahů 

d) zdroj motivace chování 

e) součásti identifikátorů skupiny či etnika, společenství, nebo i institucí 

f) zdroje sociální a kulturní soudržnosti 

g) zdroje a charakteristiky rozvrstvení a hierarchizace společnosti 

h) atribut morálky 

i) základy politických filosofií a ideologií 

 

Talcott Parsons5, jak uvádí Strmiska (1996), vypracoval významnou sociologickou 

teorii hodnot vycházející z poznatků É. Durkheima, M. Webera a V. Pareta. Všechny pozdější 

sociologické diskuse o hodnotových základech společnosti na jeho dílo navazují nebo se vůči 

němu vymezují. Rozhodl se vytvořit pojmové prostředky, které by umožnily popsat 

charakteristiky společnosti, a to v obecných podobách i specifických znacích. Hodnoty chápe 

zároveň jako koncepce o žádoucím a jako základní regulativy činnosti. Regulativy nižších 

stupňů (normy, sociální role) jsou konkretizacemi hodnot. Vymezil typy hodnotových 

orientací, „vzorcové proměnné“ (pattern variables), mezi jejichž póly aktér volí při každé své 

činnosti, a které jeho volbu určují: 

První dvě dvojice se vztahují k aktéru samotnému:  

- difuznost – specificita 

-  neutralita – afektivita 

Další dvě jsou spjaty se sociálním systémem:  

- universalismus – partikularismus 

- askripce – výkon 

Poslední dvojice je situována na jiné úrovni obecnosti:  

- orientace na sebe – orientace na společnost 

                                                 
5 Parsons, T. 1951. The Social System. New York 
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Později tentýž problém uchopil z hlediska funkčních problémů systému, dospívá 

k čtyřfunkčnímu paradigmatu, které rozlišuje čtyři funkce – vnitřní, vnější, instrumentální, 

cílové. Na jejich základě mohou vznikat čtyři funkční problémy – problém adaptace, 

dosahování cílů, uchovávání vzorů, integrace. Obě dvě svoje schémata se pokusit spojit, tj. 

vzorcové proměnné se vztahují k jednotlivým aspektům funkčních problémů.  (Strmiska, 

1996).  

 

Milton Rokeach6 vytvořil, jak uvádí Strmiska (1996), projekt výzkumu hodnot založený 

na jednoduchých metodologických prostředcích, který se v praxi velmi osvědčil a byl 

mnohokrát aplikován zejména v 70. letech a první polovině let 80. Podstatná je Rokeachova 

orientace na empiricky uchopitelný přístup hodnotám. Tento přístup blíže popisuje Prudký 

(2007): Rokeach vychází z pojetí hierarchizace potřeb u A. Maslowa a z postupů R. K. 

Mertona spojujících konsensuální teorii s empirickými ověřováními v teoriích středního 

dosahu. Hodnoty chápe jako tendence upřednostňovat jistý stav věcí před ostatními. 

Hodnotový systém vidí jako relativně stálý, změnu v uspořádání hodnot může vyvolat nová 

sociální či individuální zkušenost. Rozlišuje tři stránky hodnot: kognitivní – hodnota je 

poznáním a pochopením žádoucího, afektivní – hodnota je citově prožívána, behaviorální – 

aktivovaná hodnota vede k činnosti. Chce ukázat vliv hodnotových orientací na utváření 

postojů a chování lidí v institucionalizovaných oblastech (politika, náboženství). Pracoval 

s předem vytvořenou binární typologií hodnot, které použil přímo jako indikátory. Vytvořil 

seznam 18 hodnot terminálních, vztahujících se na osobnost i na společnost a 18 

instrumentálních, vyjadřujících morální požadavky a požadavky spjaté se sebeuplatněním a 

sebeuskutečněním jedince. Obě části měli respondenti seřadit podle důležitosti. Počet hodnot 

je omezen, hodnoty mají relativně jednoduchou strukturu, jsou univerzálně přítomny ve všech 

kulturách a liší se jen svým pořadím. Hodnota je spíš jednoduchá idea než konfigurace. 

Terminální hodnoty: pohodlný život, vzrušující život, smysl pro výkon a přínos, mír ve 

světě, harmonie, zralá láska, národní bezpečnost, požitek, spása, sebeúcta, společenské 

uznání, přátelství, moudrost. 

Instrumentální hodnoty: ambiciózní, velkorysý, schopný, veselý, čistý, odvážný, 

odpouštějící, nápomocný, čestný, představivý, nezávislý, rozumový, logický, milující, 

poslušný, zdvořilý, zodpovědný, sebeukázněný. 

                                                 
6 Rokeach, M. 1973. The Nature of Human Values. New York 
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 Od Rokeachovy metody se později ustoupilo, protože pracovala s vysokou mírou 

abstrakce a nezachycovala mnohotvárnost hodnot, přesto přinesla významné poznatky 

(Strmiska, 1996). 

 

Ronald F. Inglehart7 hovoří o „tiché revoluci“ hodnot. Hodnotové orientace lidí 

v současných společnostech podle jeho teorie nenápadně procházejí hlubokými kvalitativními 

změnami. Generace narozené v industriálních zemích v období poválečné hospodářské a 

sociální stability se odvracejí od „materialistických“ hodnot a přiklánějí se k hodnotám 

„postmaterialistickým“, které jsou zaměřeny na potřeby sebevyjádření, sounáležitosti a na 

kvalitu životního prostředí. Práce vyšla v období konjunktury, krátce před ropnou krizí, která 

uvedla západní společnosti do vleklých ekonomických potíží. Podmínky, na nichž 

Inglehartova teorie stavěla, byly relativizovány, objevily se návraty ke konzervativním 

hodnotovým orientacím i k novým hodnotovým syntézám (Strmiska, 1996). 

Inglehartovo pojetí blíže charakterizuje Prudký (2007), jenž uvádí, že Inglehart 

navazuje na Rokeache tím, že vychází z hypotézy vzácnosti založené na Maslowově 

hierarchii potřeb a z hypotézy socializace, podle níž si člověk vytváří hodnotovou strukturu 

v době utváření osobnosti. Charakterizuje hodnotovou hodnotovou strukturu na základě tří 

dichotomií:  

1. religiozita x sekularizace,  

2. orientace na přežití x orientace na seberealizaci,  

3. uzavírání x demokratická otevřenost.  

Inglehart podle Prudkého (2007) tvrdí, že k popisu hodnot ve společnosti stačí jen 

několik málo indikátorů. Vytvořil baterii o 12 indikátorech, zahrnující čtveřici výroků o 

budoucnosti země, čtveřici výroků týkajících se cílů, jichž by daná země měla dosáhnout 

v příštích deseti letech a čtveřici výroků o kombinujících nástroje změn a zacílení země. 

Respondenti mají v rámci těchto tří skupin vybírat nejdůležitější možnost. Později se vrací jen 

k první čtveřici, která umožňuje snazší interpretaci.  Zavedl metodu definování hodnotových 

typů na základě výsledků faktorových a korelačních analýz dat.  

Od poloviny 70. let je uplatňován Inglehartův přístup ve velké sérii šetření World 

Value Survey a  European Value Study. Tento přístup přejali další výzkumníci a s kritickým 

zhodnocením  jeho možností, zůstává základní metodou i pro současné výzkumy 

hodnotových struktur (Rabušic, 2001). 

                                                 
7 Inglehart, R. F. 1977. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Public. 
Princeton: Princeton University Press 
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Geert Hofstede se věnuje dlouholeté práci s velkými mezinárodními empirickými 

sociologickými výzkumy. Jeho pojetí hodnot popisuje Prudký (2007).  Hofstede pracuje s pěti 

základními rozměry charakteristik kultury současných společností, do nichž lze umístit 

základní dimenze každé národní kultury. Pět dimenzí je empiricky ověřitelných a každou 

zemi lze lokalizovat na škálách mezi póly těchto dimenzí. Těchto pět rozměrů je zároveň 

zdrojem pro obsahové náplně indikátorů hodnotových orientací: 

1. velikost rozdílů v moci, řešení základních problémů nerovnosti mezi lidmi 

2. podoba a úroveň vyvarování se nejistotě z budoucnosti 

3. dimenze individualismus – kolektivismus 

4. dimenze maskulinita – femininita 

5. dimenze krátkodobých – dlouhodobých orientací (současnost – budoucnost) 

Stěžejní význam přikládá rozdělování hodnot na chtěné (desired), tedy ty, které si lidé 

přejí a vyžadované (desirable), ty o nichž si myslí, že by si měli přát. Zanedbání tohoto 

rozlišení vede k směšování skutečnosti a tím, co je ve společnosti považováno za žádoucí. 

Nepopírá, že hodnoty uspořádáváme do hierarchií, ale upozorňuje, že většina lidí vyznává 

současně řadu konfliktních hodnot. Věnuje také velkou pozornost metodice sběru dat, odlišení 

různých technik pro jednotlivé části výzkumu hodnot a snaží se nalézat nejvhodnější přístupy 

k respondentům, které by odstínily vliv tazatele i vliv vyžadovaných hodnot na chtěné a 

naopak. 

 

Shalom H. Schwartz je autorem velkého mezinárodního výzkumu s propracovanou 

metodikou. Podrobný popis jeho metodiky podává Prudký (2007). Schwartz vychází 

z Rokeache a podobně jako on nahlíží hodnoty jako jeden ze základních stavebních kamenů 

možného porozumění společnosti. Hodnoty chápe jako měřítka, která užívají lidé pro výběr a 

ospravedlňování činností a pro oceňování sebe, druhých lidí a událostí. Oproti hodnotovým 

preferencím, které lze stanovit jako hierarchii jednotlivých výrazů, se hodnotové orientace 

nejčastěji zkoumají na základě míry souhlasu s výroky, Schwartz používá devítistupňové 

škály. Postupně agreguje jednotlivé indikátory do skupin. 

Rozlišuje 11 motivačních typů (a v nich 56 hodnot), které slouží jako základ agregátů 

z hlediska slučitelnosti a konfliktu:  

- sebeřízení, stimulace, hédonismus, výkon, moc, bezpečnost, konformita, tradice, 

spiritualita, benevolence, universalismus.   

V teorii pak pracuje s deseti typy, protože spiritualita prochází všemi hodnotami a 

zároveň splývá s universalismem. Model aplikoval ve 20 zemích a dospěl k důležitým 
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poznatkům. Motivační typy jsou různě velké a předěly mezi nimi nejsou stejně silné. 

Motivační typy lze lokalizovat do osového pole, v němž vertikální osa představuje hodnotové 

směřování jedince vůči sobě samému (osobní přesah – osobní růst) a horizontální osa 

představuje hodnotové směřování jedince vůči vnějšímu světu (otevřenost ke změnám – 

konzervace). Podle dosavadních výzkumů je soubor deseti hodnotových typů úplný. 

S. H. Schwartz klade několik podstatných otázek spojených se zkoumáním hodnot. 

Tyto otázky by měl brát v potaz výzkumník zabývající se empirickým zkoumáním 

hodnotových struktur.   

1. Jak jsou hodnotové priority jednotlivců ovlivňovány jejich sociálními zkušenostmi? 

2. Jaký vliv mají hodnotové priority na orientaci chování a výběry jednotlivců? 

3. Jaké jsou mezikulturní a mezinárodní rozdíly v hodnotových prioritách, jaké jsou 

jejich příčiny a důsledky? 

Nejprve je nutné podat na základě empirických šetření odpovědi na tyto aspekty: 

1. Jaký je obsah hodnot? 

2. Jde o úplné vyjádření? 

3. Mají hodnoty shodný význam pro různé osobnosti a skupiny? 

4. Existuje universální hodnotová struktura? 

Při tom je nutné brát v úvahu několik formálních vlastností hodnot: jde o pojmy nebo 

přesvědčení; vztahující se k žádoucímu cílovému stavu či chování; přesahující určitou 

specifickou situaci; sloužící jako zdroj výběru či ocenění nějakého chování či události; které 

jsou uspořádány podle relativního významu (Prudký, 2007). 

Základním problémem je, zda lze určit nějakou obecně platnou typologii hodnotových 

orientací a jak tyto typy charakterizovat. Vzhledem k tomu, že jsou hodnoty součástí kultury, 

mohou se v jednotlivých oblastech světa lišit. Má smysl pokoušet se stanovit univerzální 

typologii hodnotových orientací, aplikovatelnou ve všech zemích a pokusit se do této 

typologie zasunout každou společnost? Tedy použít deduktivní postup obvyklý pro 

kvantitativní výzkum? Nebo rezignovat na „velkou teorii“ na základě mezinárodních 

srovnávacích výzkumů induktivně stanovit typologii platnou vždy právě pro určitou oblast 

v určitém čase a sledovat trendy?  

V praktické části této práce vycházím z Prudkého pojetí zkoumání hodnot, které k tyto 

základní aspekty reflektuje. Snaží se stanovit typologii hodnotových orientací, popsat obsah 

hodnot, jejich významy pro specifické skupiny lidí. Zahrnuje i dotazování na dosavadní 

sociální zkušenosti respondentů.  
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1.2.2 Výzkumy hodnot v České republice 

V Československu proběhly první výzkumy hodnotových orientací v 70. a 80. letech 

Jejich autory jsou D. Slejška8, A. Rašek, V. Rak a L. Rezler. Výsledky předkládají obraz 

společnosti, která v důsledku mocenských tlaků nemůže žít podle svých hodnot, přizpůsobuje 

se vnější adaptací i vnitřní hodnotovou reorientací (Strmiska, 1996). Už na konci 60. let byl 

v Sociologickém ústavu ČSAV vyvinut vlastní přístup ke zkoumání hodnot vycházející ze 

systémového přístupu rozvedeného do strukturálně – funkcionalistické podoby, inspirovaný 

T. Parsonsem. Jednalo se  tzv. model D.O.S.A. (důležitost, očekávání, spokojenost, aktivity). 

Autoři modelu (I. Fišera, J. Vláčil a kol.) předpokládali, že výskyt určitých hodnotových 

orientací je příznačný pro určité osobnostní typy a pro určité společenské vrstvy i typy 

společností. Bohužel normalizace neumožnila tento široký a propracovaný přístup uplatnit 

(Prudký, 2007). 

V České republice proběhla od počátku 90. let  řada výzkumů, které lze využít jako 

zdroje indikátorů (některé z nich uvedeny v tabulce č. 1). Přehled těch výzkumů, z nichž 

čerpá tato práce, je uveden v tabulce č. 2.  

 

 
Tab. č. 1: Vybrané výzkumy hodnotových struktur v ČR v 90. letech – zdroje indikátorů pro 
Prudkého pojetí výzkumu hodnot 

Název šetření Rok Realizátor 
Počet 
znaků 

Základní 
soubor 

Respon-
denti 

Aufbruch – Bůh po komunismu, religiozita 
v 10 reformovaných východoevropských 
zemích 

1997 GfK Praha 248 
Dospělá 
populace ČR  1082 

Evropské hodnoty – Hodnotové struktury 
v zemích Evropy a Severní Ameriky (EVS) 

1991 AISA Praha 352 
Dospělá 
populace ČR 

2110 

ISSP Národní identita - Specifika národních 
charakteristik 

1995 AMASIA Praha 202 
Dospělá 
populace ČR 

1111 

ISSP Náboženství – Víra, religiozita, církve 
v hodnotových a dalších orientacích 

1998 SC&C Praha 372 
Dospělá 
populace ČR 

1224 

Evropské hodnoty – Hodnotové struktury 
v zemích Evropy a Severní Ameriky (EVS) 

1999 Sc&C Praha 378 
Dospělá 
populace ČR 

1908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Slejška D. 1990. Vývojové procesy lidských hodnot a naše doba. Příspěvek k poznání základu axiologické 
dynamiky. Praha. 
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Tab. č. 2: Vybrané výzkumy hodnotových struktur využité v této práci 

Název šetření Rok Realizátor 
Počet 
znaků 

Základní 
soubor 

Respon-
denti 

Aufbruch – Bůh po komunismu, religiozita 
v 10 reformovaných východoevropských 
zemích 

1997 GfK Praha 248 Dospělá 
populace ČR  

1082 

Životní strategie- Budoucnost a modernizace 
v postojích a očekáváních obyvatelstva 

2002 GfK Praha 198 
Populace ČR 
nad 15 let 

2498 

Hodnotové orientace vysokoškoláků – 4 
města, 11 fakult 

2002-
2003 

Point Praha 165 
Studenti 1. 
ročníků fakult 

1121 

Hodnotové orientace vysokoškoláků– 4 
města, 9 fakult 

2005 
CESES FSV UK 
Praha 

165 
Studenti 1. 
ročníků fakult 

1074 

Elity a modernizace v České republice 
2003-
2004 

STEM Praha 166 
Přesně nespe-
cifikovaný 

826 

Hodnotové orientace vysokoškoláků – FHS 
UK  

2002  CVVOE, Point Praha 165 
Přijatí9 do 1. 
ročníku (473) 

278 

Hodnotové orientace vysokoškoláků – FHS 
UK 

2003 CVVOE, Point Praha 165 
Přijatí do 1. 
ročníku (591) 

323 

Hodnotové orientace vysokoškoláků – FHS 
UK 

2004 CVVOE, Point Praha 165 
Zapsaní10 do 1. 
ročníku (585) 

338 

Hodnotové orientace vysokoškoláků – FHS 
UK 

2005 
CESES FSV UK 
Praha, Point Praha 

165 
Zapsaní do 1. 
ročníku (620) 

390 

Hodnotové orientace vysokoškoláků - FHS 
UK 

2006 
CESES FSV UK 
Praha 

165 
Zapsaní do 1. 
ročníku (657) 

384 

 

 

Mimo výše uvedené, nelze opominout u nás dlouhodobě v 90. letech prováděné 

zkoumání hodnotových preferencí IVVM (dnes CVVM při Sociologickém ústavu AV ČR). 

V pravidelných ročních šetřeních byla veřejnosti předkládána baterie 32, resp. 33 výroků, 

založená na Rokeachově dělení hodnot na terminální a instrumentální. Z těchto výzkumů 

vyplynulo na základě faktorové analýzy rozdělení hodnotových preferencí do několika 

skupin, které lze propojovat s různými hodnotovými orientacemi (např. individualismus – 

kolektivismus, hédonismus – altruismus, náboženské – sekulární, otevřenost – uzavřenost). 

                                                 
9 Počet přijatých – ne všichni skutečně začali studovat.  
10 Počet zapsaných studentů do 1. semestru k 31. 10. daného roku podle údajů v informačním systému fakulty - 
https://is.fhs.cuni.cz/auth/studium/statistika.pl?fakulta=1124 
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2. Empirická část 

 

2.1 Stanovení hypotéz 
 

Cílem empirické části práce bylo nalezení obsahových charakteristik liberální 

hodnotové orientace studentů FHS UK a jejich porovnání s podobou liberální orientace celé 

populace, vysokoškoláků z jiných typů škol a současných elit. Prostředkem k tomu byly 

indikátory, o nichž lze předpokládat, že se vážou k různým aspektům liberalismu.  

Centrální hypotéza zní: liberální orientace v naší zemi se vyvinula na základě 

specifického nastavení transformačního procesu do pokřivené podoby, spojující 

představy o svobodě se sledováním vlastního prospěchu a uzavíráním se vůči cizímu. 

Vedlejší hypotézou je, že tato pokřivená podoba liberální orientace má tendenci ke 

změně směrem k orientaci spojující svobodu s odpovědností a otevřeností.  

 

2.2 Metodologie výzkumu hodnot užitá v této práci 

 

Práce je založena v postpozitivistickém paradigmatu, které pokládá realitu za 

existující, ale jen neúplně poznatelnou, tvrzení o realitě musí být vždy kriticky zkoumána a 

považována za omylná. Zjištění výzkumu jsou považována za pravděpodobně pravdivá. Tento 

typ výzkumu využívá modifikovanou experimentální metodologii. 

Jak již bylo výše řečeno, zkoumání hodnotových struktur je obtížné, neboť se jedná o 

jevy, které nelze jednoduše uchopit. Hodnoty jsou konstruktem, který není přímo 

pozorovatelný. O hodnotách usuzujeme z postojů, které v kvantitativním výzkumu měříme 

pomocí škálování. Třebaže v současnosti společenské vědy upřednostňují kvalitativní 

výzkum, neměly by na poznatky získávané z hromadných dat rezignovat. Pomocí 

longitudinálního kvantitativního výzkumu lze odhalit určité trendy ve společnosti, i když, jak 

uvádí Prudký (2005), jde o nástroj poměrně hrubý. Sociologický výzkum hodnot je nutné 

zakotvit v přesně specifikovaném teoretickém a metodologickém rámci, právě proto, že se 

jedná o tak komplikovanou problematiku (Prudký, 2007). Jinak získáme sice možná zajímavé, 

ale neporovnatelné a nezobecnitelné údaje. Několik používaných přístupů k výzkumu hodnot 
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se navzájem poměrně liší, při interpretaci jejich výsledků je třeba vždy přihlížet právě ke 

zvolenému pojetí. Zřejmě není možné stanovit jen jeden přístup jako správný a obecně 

aplikovatelný, zůstáváme na úrovni teorií středního dosahu. Pokusy o stanovení 

vševystihujících modelů skončily v nekonečně dlouhých bateriích výroků, které jsou pro praxi 

nepoužitelné.  

Pojetí výzkumu hodnot konstruované Liborem Prudkým je založeno na sekundární 

analýze skupiny výzkumů uvedených výše v tabulce č. 1. Zdrojem mu byla v současnosti 

používaná pojetí sociologických zkoumání hodnot, jmenovitě pojetí Inglehartovo a 

Schwartzovo. Metodologie přístupu ke zkoumání skutečnosti je založená na práci s výsledky 

empirických sociologických výzkumů operujících s hromadnými daty, které slouží jako 

zdroje pro sestavení metodologie zkoumání i pro vypracování teoretických východisek pro 

zkoumání hodnot, tedy i pro samotné pojetí hodnot. Tento pětidimenzionální model hodnot 

lze stručně shrnout do následující struktury: 

1. Za základ hodnotové struktury jsou brány hodnotové preference čili elementární 

životní hodnoty např.: rodina, práce, volný čas, náboženství, politika.  

2. Hodnotové orientace jsou pak chápány jako charakteristika obsahu hodnotových 

struktur, jako jejich zaměření, které může být např.: tradicionalistické, pro-rodinné, 

liberální, rovnostářské, nábožensky orientované, xenofobní, nihilistické. 

3. Další částí hodnotové struktury je hodnotový rámec, který zahrnuje otázky víry a 

smyslu života, prostor ve kterém se svými hodnotovými preferencemi a orientacemi 

pohybujeme. 

4. Čtvrtou dimenzí jsou představy o normách chování jako aktivizace a potvrzení či 

vyvrácení hodnot prostřednictvím míry přijatelnosti určitého chování např.: rozvod, 

potrat, užívání drog, nevěra, domácí násilí, daňové podvody, braní úplatků apod.  

5. Pátou dimenzi, k níž jsou všechny ostatní dimenze vztahovány je soubor statusových 

a demografických charakteristik respondentů.  

Jednotlivé indikátory z oblasti hodnotových preferencí, orientací a rámce byly seskupeny 

pomocí faktorové a korelační analýzy do skupin, které tvoří základ pro umělé znaky, jež 

můžeme definovat jako hodnotové typy. Analýzy výzkumů  potvrzují existenci koherentních 

hodnotových typů (Prudký, 2005). 

Právě pro specifický postup tvorby umělých znaků užitý v této metodě, je pozměněn 

design výzkumu. K operacionalizaci dochází nikoliv při tvorbě indikátorů, ale až při analýze 

získaných dat. Indikátory máme stanoveny předem. Můžeme hovořit o jakési 

„reoperacionalizaci“, indikátory spojujeme do umělých znaků, tj. hodnotových typů, které 
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zpětně zasazujeme do teorie.  Tato metoda vnáší do kvantitativního výzkumu induktivní 

prvky kvalitativního výzkumu (Disman, 2002), protože umožňuje najít v datech struktury, 

v tomto případě hodnotové typy, které nemusí být předem stanoveny v hypotézách. 

 

2.2.1 Techniky sběru dat 

Výzkum byl koncipován jako kvantitativní a pro sběr dat byl sestaven dotazník11 

obsahující 33 otázek a v nich 165 znaků, které pokrývají všech pět dimenzí. Otázky byly 

částečně převzaty z jiných výzkumů a umožňují proto snadné srovnání i na mezinárodní 

úrovni. Většina otázek zjišťujících hodnotové orientace má podobu pětistupňové škály, na níž 

respondent vyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas s daným výrokem. Pro měření přijatelnosti 

určitého chování, tj. norem byla použita škála desetistupňová. U části otázek, zejména 

takových, které zjišťují sociálně-demografické charakteristiky, respondent vybírá 

z nabízených možností, některé otázky jsou polootevřené, dotazovaný může doplnit variantu, 

která ve výběru nebyla. Čtyři otázky jsou otevřené, v jedné z nich např. respondent uvádí 

osobu, kterou považuje za svůj životní vzor. Dotazník je určen pro populaci vysokoškoláků, je 

poměrně obsáhlý a jeho vyplnění trvalo od 25 do 110 minut (Prudký, 2005). 

 

2.2.2 Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

Výzkum longitudinálně probíhal na Fakultě humanitních studií UK od roku 2002 do 

roku 2006. Do výzkumu byli zařazeni studenti nastupující do prvních ročníků vysoké školy, 

tedy ti, kteří jsou na pomezí, neboť již reálně jsou vysokoškoláky, ale vysoká škola ještě 

nemohla jejich hodnotové struktury výrazněji formovat. Sběr dat byl prováděn na „letní 

škole“, která se koná každoročně těsně před začátkem akademického roku na půdě FHS UK 

v Praze - Jinonicích. Do vzorku byli zařazeni všichni studenti přijatí do prvního ročníku, kteří 

byli na „letní škole“ přítomni a byli ochotni se výzkumu zúčastnit. Obvykle odpovídala 

nadpoloviční většina z přijatých, tj. všichni přítomní (dotazník odmítlo jen několik jedinců) 

(Prudký, 2005). Návratnost lze označit za výbornou. Vzorek je reprezentativní pro populaci 

studentů prvních ročníků FHS UK. Osobně jsem se sběru dat účastnila v roce 2003 jako 

respondent a v roce 2005 jako tazatel.  

 

 

 

                                                 
11 Příloha 4. Dotazník. 
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2.2.3 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Sebraná data byla uložena do elektronické podoby pomocí počítačového programu pro 

statistické zpracování dat ve společenských vědách -  SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Analýza dat probíhala kontinuálně v rámci sociologického semináře pod vedením 

Libora Prudkého.  

Pracovala jsem části v týmu sociologického semináře zaměřené na hodnotové 

orientace. Analyzovala jsem odděleně data získaná v jednotlivých ročnících výzkumu na FHS 

UK. Nejprve jsem provedla analýzu otázky, resp. baterie dvaceti pěti výroků, která zjišťuje 

celkové hodnotové orientace. Tato baterie byla převzata z mezinárodního výzkumu 

„Aufbruch - Bůh po komunismu“, uskutečněného u České republice v roce 1997.  

Pracovala jsem postupem ustáleným v týmu sociologického semináře. Prvním krokem 

byla vždy frekvenční analýza odpovědí. Deskriptivní statistikou jsem zjistila aritmetické 

průměry odpovědí. Dále jsem pomocí faktorové analýzy, charakterizující míru podobnosti 

mezi výroky a jejich sdružování, vyčlenila jednotlivé typy hodnotových orientací a z nich 

vybrala typ odpovídající liberální hodnotové orientaci. Jako indikátory jsem stanovila výroky 

o svobodě, které co nejlépe odpovídaly teoretickým východiskům o podobách liberalismu u 

nás, tak jak jsou uvedeny v části 1.1 této práce. Pokud se některý z těchto výroků stal 

reprezentantem faktoru, pojmenovala jsem tento faktor jako liberální s přihlédnutím k dalším 

výrokům v něm obsaženým. Korelační analýzou jsem zjišťovala statisticky významné 

závislosti mezi jednotlivými výroky o svobodě navzájem, mezi reprezentanty všech faktorů a 

mezi výroky o svobodě a sociálně-demografickými a statusovými charakteristikami 

respondentů. U korelací proměnných jsem použila test chi-kvadrát12 pro zjištění existence 

závislosti na zvolené hladině významnosti, která v tomto případě byla stanovena na 99 %.  U 

proměnných, které mají pořadový charakter, jsem určila směr a sílu této závislosti testováním 

pomocí Spearmanova koeficientu13 a provedla její interpretaci s přihlédnutím ke zjištěné 

směrodatné odchylce (Disman, 2002). Tyto operace jsem provedla postupně s daty získanými 

za všechny ročníky a následně jsem je mezi sebou porovnala. Získala jsem tak celkový pohled 

na obsah liberální orientace u studentů FHS UK v časové řadě pěti let a provedla jeho 

interpretaci včetně analýzy vlivů.  

Dále jsem zpracovala základní analýzu výzkumů vysokoškoláků 2003 a 2005, tak aby 

bylo možné porovnání se studenty FHS UK. Provedla jsem frekvenční analýzu vybraných 
                                                 
12 Test chi-kvadrát dokazuje existenci závislosti dvou proměnných, hodnota 0,000 znamená absolutní závislost, 
hodnota 0,010 závislost na 99 %.  
13 Spearmanův koeficient může nabývat hodnoty od +1 do -1, čím bližší je hodnota 1, tím je vztah mezi 
proměnnými prokazatelnější, v praxi bývá považován za silný vztah od 0,200. Znaménko určuje směr úměrnosti.  
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indikátorů a faktorovou analýzu celé baterie 25 výroků. Nakonec jsem zjišťovala možné 

socializační a statusové vlivy na hodnotové orientace pomocí korelační analýzy. Indikátory 

jsem zvolila na základě sekundární analýzy předešlých výzkumů hodnotových orientací 

v populaci i u studentů FHS UK. Tento způsob umožnil přímé srovnání na úrovni indikátorů.  

Sekundární analýza dalších výzkumů (Aufbruch 1997, Životní strategie 2002, Elity a 

modernizace 2004) pomohla ověřit zvolené indikátory jako relevantní pro liberální 

hodnotovou orientaci. Použila jsem publikované zprávy z výzkumů, které ve dvou případech 

byly reprezentativní za celou populaci (Aufbruch 1997 a Životní strategie 2002) a v jednom 

případě šlo o výběrové šetření specifické části populace (Elity a modernizace 2004). 

Srovnávala jsem výsledky frekvenční analýzy odpovědí na vybrané výroky. Dále jsem si 

všímala toho, s jakými dalšími výroky se hlavní indikátory spojily, resp. jakého obsahu 

nabývaly liberální orientace ve výsledcích těchto šetření. Analyzovala jsem i zjištěné 

sociálně-demografické vlivy na hodnotové orientace a porovnala je s výsledky korelací u 

studentů FHS UK.  

Výsledek analýzy jsem aplikovala na ústřední hypotézu o podobě liberální hodnotové 

orientace v České republice.  

 

2.2.4 Hodnocení kvality výzkumu  

Ve výzkumu hodnotových struktur je využívána souběžná validita, tzn. měření téhož 

znaku je prováděno různými postupy, v několika odlišných otázkách na různých místech 

dotazníku. Protože tento výzkum byl postaven na sekundárních analýzách jiných výzkumů, 

může se odvolat i na prediktivní kritérium validity – metoda je využívána, protože už byla 

s úspěchem využita dříve (Disman, 2002).  

 

2.2.5 Etické otázky výzkumu 

Poznatky, které získáváme ze společenskovědního výzkumu jsou vždy omezené na 

situaci konkrétního výzkumu, určitou populaci, určité indikátory. Každý badatel je zakotven 

ve specifickém sociálním prostředí a pracuje s předpoklady a předsudky, které ovlivňují jeho 

vnímání a interpretaci sociální zkušenosti. Všechna data jsou výběrem ze skutečnosti, a 

výsledky společenskovědního výzkumu nelze na tuto skutečnost jednoduše zevšeobecňovat 

(Wallerstein, 1996). Sociální skutečnost je vždy složitá a vymezení vztahového rámce 

problému v ní je vždy neúplné. Sociologický výzkum přes všechnu snahu o empirickou 

objektivitu má stochastický charakter, pracuje vždy s pravděpodobností (Disman, 2002). 



 29 

Sociální vědec už samotným procesem výzkumu sociální skutečnost mění. U výzkumu 

hodnotových struktur může dojít u respondentů na základě položených otázek k sebereflexi 

v oblasti hodnot, která může být impulsem pro změnu.  Otázky týkající se hodnotových 

struktur se týkají oblastí, které mohou být pro řadu lidí velmi intimní, jsou to zejména otázky 

z oblasti hodnotového rámce – víry a smyslu. Respondenti proto měli explicitně nabídnutou 

možnost na jednotlivé otázky neodpovídat. 

Při zpracování získaných dat byla dodržena ochrana osobních údajů zkoumaných 

osob. Po převedení dat do elektronické podoby byly dotazníky archivovány, jednotliví 

respondenti byli označeni pouze pořadovými čísly. Veškeré publikované výsledky se týkají 

pouze hromadných dat.   

Sociologický výzkum je jistě nástrojem porozumění lidskému jednání ve společnosti. 

Otázkou však zůstává, zda může být využit i jako nástroj k řešení společenských problémů. 

Dovedeno do důsledku: zda paradoxně poznatky z výzkumu týkajícího se lidské svobody 

nemohou být použity k manipulování reality, která ve svém důsledku vede k redukci lidské 

svobody, jak upozorňuje Bauman (1996).  
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2.3 Analýza hromadných dat - jednotlivé ročníky studentů FHS UK 
 

 

Analýza byla v první části opřena o srovnávání po ročnících a ve druhé části o 

srovnávání mezi různými soubory respondentů.  V této části uvádím podrobný přehled 

analýzy dat, která vedla k vymezení podoby liberální orientace v jednotlivých ročnících 

šetření uskutečněného mezi studenty nastupujícími do prvního ročníku na FHS UK.  

Pracovala jsem s otázkou č. 9, baterií 25 výroků, která je v plném znění uvedena v 

příloze. Vybrané výroky byly hodnoceny na škále od naprosto souhlasím = 1, po naprosto 

nesouhlasím = 5.  Pro podrobnější frekvenční analýzu14 jsem vybrala indikátory, které se 

týkají svobody (výroky 9j, 9d a 9f).  U faktorové analýzy15 jsem se zaměřila na reprezentanty 

jednotlivých faktorů a základní popis typologie hodnotových orientací v jednotlivých letech. 

Opírám se o terminologii typologie, která se z výsledků výzkumu ustálila v týmu 

sociologického semináře (Prudký, 2005). Jedná se o osm typů orientací: hédonistický, 

náboženský, socialisticko-rovnostářský, prorodinný, xenofobní, nihilistický, liberální a 

tradicionalistický. Stanovení této typologie je součástí pojetí výzkumu hodnot 

konstruovaného Prudkým – typy nejsou striktně stanoveny předem, konstruují se v průběhu 

výzkumu na základě sdružování výroků. V některých letech jsou zastoupeny všechny typy, 

v jiných se některý z typů tak zřetelně nevymezuje. Bližší pozornost jsem věnovala 

liberálnímu typu, pokud se v daném roce jasně profiloval. Podle výsledků faktorové analýzy 

jsem vybrala indikátory pro korelační analýzu, které jsem testovala jednak mezi sebou 

navzájem a jednak se sociálně-demografickými charakteristikami. Získala jsem tak údaje o 

důležité součásti obsahu liberální hodnotové orientace a její zakotvení z hlediska sledovaných 

demografických a statusových vlivů.  Tedy nejen jak liberální orientace vypadá, ale kdo jsou 

ti, kteří jí preferují. 

 

                                                 
14 Souhrnná tabulka výsledků frekvenční analýzy uvedena v příloze č. 1. 
15 Přehled kompletních výsledků faktorových analýz uveden v příloze č. 1. 
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2.3.1 Ročník 2002 
 
9 Frekvenční analýza FHS 2002 

 

V tomto ročníku odpovídalo celkem 278 studentů nastupujících do prvního ročníku na 
FHS UK.  

 
Tab. č. 1:  Jaký je Váš názor na následující výroky? (pořadí podle průměrů), FHS 2002 

Výrok Pořadí Průměr 
9j Každý musí řešit své problémy sám. 8. 3,21 
9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají.  20. 4,15 
9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 24. 4,45 

 
 
Tab.  č. 2:  Jaký je Váš názor na následující výroky? rozložení odpovědí, FHS 2002 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Nevím 

% 
 

7,9 23,7 25,9 24,5 18,0 - 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

počet 22 66 72 68 50 - 
% 
 

1,1 6,5 12,9 34,5 43,5 1,4 
9d Není dobré mít tak 
velkou svobodu, 
jakou dnes mladí lidé 
mají. 

počet 3 18 36 96 121 4 

% 
 

0,4 1,4 10,4 27,0 58,3 2,2 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. počet 1 4 29 75 162 6 

 
S výrokem 9j: Každý musí řešit své problémy sám. projevilo souhlas 31,6 % 

dotázaných, naprostý souhlas pak 7,9 % dotázaných.Výroky 9d: Není dobré mít tak velkou 

svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. a 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. je 

třeba brát v úvahu s obráceným znaménkem, většina respondentů s nimi nesouhlasí. V této 

podobě by svědčily o výrazné orientaci na hodnotu svobody. O čem však tento nesouhlas 

vypovídá, ukázala blíže až faktorová analýza.  

 

9 Faktorová analýza FHS 2002 

 

Faktorová analýza v roce 2002 sdružila výroky do 9 faktorů, které odpovídají zvolené 

typologii. Xenofobní typ se objevil ve dvou faktorech. 
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Tab. č. 3: otázka č.9 – Faktorová analýza, reprezentanti faktorů, FHS 2002 
 Výrok reprezentující faktor Typ orientace 

1 9t Se smrtí vše končí. náboženský 

2 9h Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné. hédonistický 

3 9m Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat mezi lidmi ze své země. xenofobní 

4 
9n Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát těm, kteří to potřebují. 

socialisticko-
rovnostářský 

5 9c Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až když tvrdou prací dosáhne určité pozice. tradicionalistický 

6 9r Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. prorodinný 

7 9k Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. xenofobní 

8 9y Nevím, proč člověk žije. nihilistický 

9 9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. liberální 

 
Tab. č. 4: otázka č.9 – Faktorová analýza, liberální faktor č. 9, FHS 2002 

Výrok 9 

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 
0,739 

9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. 
-0,591 

 

Liberální typ se konstituoval jako samostaný, reprezentovaný výrokem 9j: Každý musí 

řešit své problémy sám. Tento výrok měl vysoký zátěžový koeficient (0,739), chápeme jej 

jako reprezentanta faktoru. K němu se při faktorové analýze připojil s obrácenou hodnotou 

výrok 9d: Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají ( -0,591). 

Liberálně orientovaný typ můžeme interpretovat jako svobodu spojenou s odpovědností. 

Výrok 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda, se v tomto ročníku připojil ke 

xenofobní orientaci a liberální faktor výrazněji neovlivnil, zde zátěž jen (-0,150).  

 

9 Párové korelace FHS 2002 

 

Párové korelace byly zjišťovány pro reprezentanty jednotlivých faktorů mezi sebou, 

pro výroky sdružené do liberálního faktoru reprezentovaného výrokem 9j: Každý musí řešit 

své problémy sám navzájem a pro liberální faktor vs. sociální a demografické charakteristiky. 

Z testovaných 109 vztahů pomocí chí-kvadrátu se ukázaly jen 3 jako statisticky významné na 

hladině významnosti 99%, tedy hodnota chí-kvadrátu byla nižší než 0,01.  
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Tab. č. 5: otázka č. 9 a sociálně-demografické charakteristiky,  FHS 2002 (hodnota 
Spearmanova koeficientu) 
 18 19 20 21 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 30 31 32 33 
9.d               0,025  0,007  
9.j               -0,027    

 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pořadové proměnné, byl zjišťován Spearmanův 

koeficient, jehož hodnota je uvedena u významných vztahů v tabulce. Hodnoty jsou poměrně 

nízké, vztahy jsou slabé. Bližší interpretaci proto neuvádím. Pouze konstatuji, že: výrok 9.d 

Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají, koreloval s otázkami č. 30: 

Čistý měsíční příjem domácnosti a 32: Rok narození . Výrok 9j: Každý musí řešit své 

problémy sám vykázal statisticky významnou souvislost také s příjmy domácnosti, v níž 

studenti žijí (č. 30).  

 
 
2.3.2 Ročník 2003 
 
9 Frekvenční analýza FHS 2003 

 

V tomto roce odpovídalo celkem 323 studentů prvního ročníku.  

 
Tab. č. 6: otázka č.9 - Jaký je Váš názor na následující výroky? (pořadí podle průměrů) 
FHS 2003 

Výrok Pořadí Průměr 
9j Každý musí řešit své problémy sám. 10. 3,30 
9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají.  19.-20. 4,08 
9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 23. 4,50 
 

 
Tab. č. 7:  Jaký je Váš názor na následující výroky? rozložení odpovědí, FHS 2003 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Nevím 

% 
 

8,4 16,7 27,6 29,4 16,7, - 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

Počet 27 54 89 95 54 - 
% 
 

1,9 5,9 17,0 29,7 41,8 1,9 
9d Není dobré mít tak 
velkou svobodu, 
jakou dnes mladí lidé 
mají. 

Počet 6 19 55 96 135 6 

% 
 

0,6 0,9 9,9 23,5 62,8 2,2 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. Počet 2 3 32 76 203 7 
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S výrokem 9j: Každý musí řešit své problémy sám. souhlasilo 25,1 % dotázaných, 

naprosto souhlasilo 8,4 % respondentů.Výroky 9d: Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou 

dnes mladí lidé mají. a 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. pro liberální 

orientaci uvažujeme s obrácenou hodnotou, většina respondentů s nimi nesouhlasí ( cca 71,5  

% resp. 86,3 %).  

 
9 Faktorová analýza FHS 2003 

 
Tab. č. 8: otázka č.9 – Faktorová analýza, reprezentanti faktorů, FHS 2003 
 Výrok reprezentující faktor Typ orientace 

1 9v Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. náboženský 

2 9l Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá politická činnost. xenofobní 

3 
9n Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát těm, kteří to potřebují. 

socialisticko-
rovnostářský 

4 9a Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. tradicionalistický 

5 9s Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty řešit. prorodinný 

6 9h Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné. hédonistický 

7 9y Nevím, proč člověk žije. nihilistický 

8 9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. liberální 

 
 
Tab. č. 9: otázka č.9 – Faktorová analýza, liberální faktor č. 8, FHS 2003 

Výrok 8 

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 
0,706 

9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 
-0,453 

 
Faktorová analýza ukázala, které výroky tvoří „liberální“ faktor. Reprezentantem 

liberální hodnotové orientace (faktor 8) je výrok 9j: Každý musí řešit své problémy sám. 

Tento výrok měl vysoký zátěžový koeficient (0,706). K němu se při faktorové analýze připojil 

s obrácenou hodnotou výrok 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda (-0453) Výrok 

9d: Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají se v tomto roce připojil 

k orientaci rovnostářské a do liberálního faktor téměř nezasahuje, zde zátěž jen (-0,026). 

 

9 Párové korelace FHS 2003 

 

Párové korelace pro reprezentanty faktorů, dále pro výroky sdružené do liberálního 

faktoru a sociální a demografické charakteristiky respondentů vykázaly 3 statisticky 
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významné vztahy na hladině významnosti 99% z celkového počtu 93 testovaných párů. 

Vztahy jsou opět slabší, hodnoty Spearmanova koeficientu nízké. 

Tab.  č. 10: Korelace reprezentantů faktorů otázky 9 mezi sebou, FHS 2003 
Reprezentanti faktorů 9v 9l 9n 9a 9s 9h 9y 9j 

9v Náboženský -      -0,084  

9l  Xenofobní  -       

9n  socialisticko-rovnostářský   -      

9a Tradicionalistický    -     

9s  Prorodinný     -    

9h Hédonistický      -   

9y  Nihilistický       -  

9j Liberální        - 

 

Tab. č. 11: otázka č. 9 a sociálně demografické charakteristiky,  FHS 2003 
 18 19 20 21 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 30 31 32 33 
9.f     0,015              
9.j               -0,042    

 
Vztah se prokázal mezi reprezentanty náboženského a nihilistického faktoru. U výroků 

sdružených do liberálního faktoru se prokázal slabý vztah pouze s některými sociálně-

demografickými charakteristikami. 

Korelace výroku 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. a otázky 26: Jaké je 

nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce? je obtížně interpretovatelná, v místech vysokých 

směrodatných odchylek se nachází ojedinělé odpovědi.  

Výrok 9j: Každý musí řešit své problémy sám. koreloval s otázkou 30: Čistý měsíční 

příjem domácnosti. S výrokem souhlasí příslušníci nejnižších příjmových skupin (do 10 tis. 

Kč) častěji než střední příjmové kategorie. U respondentů z domácností s nejvyššími příjmy 

nebyl zaznamenán téměř žádný výrazný nesouhlas, ale ani souhlas, odpovědi se rozložily 

kolem středu škály. 

 

2.3.3 Ročník 2004 
 
9 Frekvenční analýza FHS 2004 

 
V roce 2004 odpovídalo celkem 338 respondentů. 

 
Tab.  č. 12 :  Jaký je Váš názor na následující výroky? (pořadí podle průměrů) FHS 2004 

Výrok Pořadí Průměr 

9j Každý musí řešit své problémy sám. 9. 3,11 
9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají.  20. 4,12 
9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 23. 4,43 



 36 

Tab.  č.  13:  Jaký je Váš názor na následující výroky? rozložení odpovědí FHS 2004 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Nevím 

% 
 

8 27,5 22,2 28,1 13 0,6 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

Počet 27 93 75 95 44 2 
% 
 

2,4 5,3 15,1 29,9 44,1 3 
9d Není dobré mít tak 
velkou svobodu, 
jakou dnes mladí lidé 
mají. 

Počet 8 18 51 101 149 10 

% 
 

0 3,3 10,9 25,1 59,8 0,6 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. Počet 0 11 37 85 202 2 

 
 

S výrokem 9j: Každý musí řešit své problémy sám. souhlasilo 35,5 % dotázaných, 

naprosto souhlasilo 8  % respondentů.Výroky 9d: Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou 

dnes mladí lidé mají. a 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. většina respondentů 

odmítla. U výroku 9f se dokonce neobjevila ani jedna zcela souhlasná odpověď. Nesouhlasilo 

s ním 84,9 % dotazovaných. To samo by svědčilo pro vysoce liberálně orientovaný vzorek, 

podstatné je však porovnat toto zjištění s výsledky faktorové analýzy. 

 
 
9 Faktorová analýza FHS 2004 
 
Tab. č. 14: otázka č.9 – Faktorová analýza, reprezentanti faktorů, FHS 2004 
 Výrok reprezentující faktor Typ orientace 

1 
9o Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 

socialisticko-
rovnostářský 

2 9u Doufám, že po smrti existuje další život. náboženský 

3 9c Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až když tvrdou prací dosáhne určité pozice. tradicionalistický 

4 9k Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. xenofobní 

5 
9x Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 

zaměřený na 
úspěch 

6 9i Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. hédonistický 

7 9r Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. prorodinný 

8 9m Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat mezi lidmi ze své země. xenofobní 

 
Tab. č. 15: otázka č.9 – Faktorová analýza, faktor 6, FHS 2004 

Výrok 6 

9i Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. 
0,780 

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 0,669 

9h Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné. 
0,570 
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Jak praví první Dismanův zákon: „Data jsou potvory.“ (Disman, 2002) Faktorová 

analýza v tomto ročníku vůbec samostatný liberální faktor neprokázala. Reprezentant liberální 

orientace z minulých let, výrok 9j se zde nachází ve společnosti hédonisticky zabarvených 

výroků o příjemném a šťastném životě (9i a 9h). Výrok 9d se spojil s tradicionalisticko-

autoritářskou orientací a výrok 9f s xenofobním výrokem 9m. Xenofobní typ se vymezil 

tentokrát ve dvou faktorech a mimo to ještě zvláštní typ, který jsem označila jako „zaměřený 

na úspěch“. V tomto typu se spojily výroky 9x: Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 

9y: Nevím proč člověk žije. s obrácenou hodnotou, tedy „Vím proč ...“ a 9g: Povolání je tu 

v první řadě proto, aby zaručovalo pravidelný příjem.  Tento typ vidí jasné zacílení života 

v usilování o zisk, podle posledního výroku předpokládám, že finanční, přičemž povolání je 

prostředkem, jak toho dosáhnout. 

 
 
9 Párové korelace FHS 2004 
 

Korelační analýze jsem podrobila 116 vztahů, u 9 z nich se prokázala statisticky 

významná závislost na hladině významnosti vyšší než 99 %. Nejvyšší hodnoty Spearmanova 

koeficientu, a tedy i nejsilnější se ukázaly být vztahy mezi jednotlivými výroky v rámci 

jednoho faktoru (tabulka č... ). Pro testování jsem zvolila faktor, který obsahuje výrok 

reprezentující v jiných letech liberální orientaci. Výrok 9j: Každý musí své problémy řešit 

sám. má prokazatelný vztah k výroku 9i: Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je 

jeho věc. S výrokem 9i koreloval ještě výrok 9h: Život si musíme udělat tak příjemný, jak je 

to jen možné.  

Tab. č. 16: Korelace výroků uvnitř faktoru č. 6, FHS 2004 
Výrok 9i 9j 9h 

9i Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. - 0,262 0,494 

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám.  - 0,079 

9h Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné.   - 

 

Co se týče vztahů mezi jednotlivými reprezentanty faktorů, korelace byly 

zaznamenány mezi těmito výroky:  

9k: Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit stylu příslušné země, kde 

nyní žijí. 9c: Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až když tvrdou prací dosáhne 

určité pozice. Jedná se o faktory xenofobní a tradicionalistický. 
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9x: Smysl života je pokusit se získat to nejlepší.9i: Důležité je, aby byl člověk šťastný. 

Jak, to už je jeho věc. To jsou reprezentanti faktorů  hédonistického a zaměřeného na úspěch. 

9o: Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 9u: Doufám, že po smrti existuje další 

život. Představitelé faktorů socialisticko-rovnostářského a náboženského. 

9u: Doufám, že po smrti existuje další život. 9c: Mluvit do něčeho a spolurozhodovat 

má člověk, až když tvrdou prací dosáhne určité pozice. Jedná se o faktor náboženský a faktor 

tradicionalistický. 

Mezi všemi výše uvedenými páry platí vztah přímé úměrnosti – souhlas s jedním 

výrokem zároveň znamená souhlas s druhým z nich. 

 

Tab. č. 17: Korelace reprezentantů faktorů otázky 9 mezi sebou, FHS 2004 
Reprezentanti faktorů 9o 9u 9c 9k 9x 9i 9r 9m 

9o  Socialisticko-rovnostářský - 0,114       

9u  Náboženský  - 0,060      

9c  tradicionalistický   - 0,138     

9k  Xenofobní    -     

9x zaměřený na úspěch     - 0,157   

9i Hédonistický      -   

9r  Prorodinný       -  

9m Xenofobní        - 

 

 

Sociálně-demografické vlivy na výroky sdružené do faktoru č.6 se neprokázaly jako 

příliš významné. U výroku 9j: Každý musí své problémy řešit sám. je podstatný typ rodiny, 

v jaké student vyrůstal. Nejčastěji s výrokem nesouhlasí ti, kteří měli po celou dobu oba 

vlastní rodiče. Výrok 9h: Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné. koreloval 

se vzděláním matky: ti, jejichž matka má vysokoškolské vzdělání s výrokem častěji 

nesouhlasí, než ti, jejichž matka má jen střední vzdělání s maturitou.  

 

Tab. č. 18: otázka č. 9 a sociálně demografické charakteristiky,  FHS 2004 

 18 19 20 21 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 30 31 32 33 
9.i                   
9.j  -0,163                 
9.h      0,085             

 

V tomto roce nelze o liberální hodnotové orientaci hovořit, je zde patrná tendence 

k uzavírání, zaměření na vlastní prospěch. Výroky o svobodě jsou pochopeny právě v tomto 

kontextu.  
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2.3.4 Ročník 2005 
 
9 Frekvenční analýza FHS 2005 
 
Tab. č. 19 :  Jaký je Váš názor na následující výroky? (pořadí podle průměrů) FHS 2005 

Výrok Pořadí Průměr 

9j Každý musí řešit své problémy sám. 11. 3,24 
9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají.  19. 4,03 
9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 23. 4,31 

 
Tab.  č.  20:  Jaký je Váš názor na následující výroky?  rozložení odpovědí FHS 2005 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Nevím 

% 
 

6,7 21,5 27,2 27,7 15,6 1,0 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

počet 26 84 106 108 61 4 
% 
 

3,1 6,9 16,2 31,0 42,1 0,8 
9d Není dobré mít tak 
velkou svobodu, 
jakou dnes mladí lidé 
mají. 

počet 12 27 63 121 164 3 

% 
 

1,0 3,1 11,3 31,0 52,3 1,0 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. počet 1 4 12 44 121 204 

 
V roce 2005 se šetření zúčastnilo 390 studentů prvního ročníku. S výrokem 9j: Každý 

musí řešit své problémy sám souhlasilo 28,2 % respondentů, naprosto souhlasilo 6,7 % 

respondentů. S výrokem 9d: Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají  

nesouhlasí 73,1 % a s výrokem 9f: Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda dokonce 83,3 

% dotazovaných.  

 

9 Faktorová analýza FHS 2005 
 
Tab. č. 21: otázka č.9 – Faktorová analýza, reprezentanti faktorů, FHS 2005 
 Výrok reprezentující faktor Typ orientace 

1 9u Doufám, že po smrti existuje další život. náboženský 

2 
9g Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo pravidelný příjem. 

konformně-
hédonistický 

3 9a Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. tradicionalistický 

4 
9o Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 

socialisticko-
rovnostářský 

5 9r Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. prorodinný 

6 9k Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. xenofobní 

7 
9x Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 

zaměřený na 
úspěch 

8 9y Nevím, proč člověk žije. nihilistický 

9 9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. liberální 
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Tab. č. 22: otázka č.9 – Faktorová analýza, liberální faktor č. 9, FHS 2005 

Výrok 9 

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 
0,763 

9i Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. 
0,435 

 
Faktorová analýza spojila výroky do devíti faktorů, které s mírnými odchylkami 

odpovídají stanovené typologii. Např. hédonistická orientace se neprofilovala samostatně, ale 

smísila se s konformní a liberální orientací. Výrok 9d: Není dobré mít tak velkou svobodu, 

jakou dnes mladí lidé mají.  se v tomto ročníku na liberální orientaci neprojevil. Výrok 9f: 

Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. v obrácené hodnotě ale ještě poměrně výrazně 

(koef. -0,245) zasahuje i do faktoru č. 9, jehož tahounem je právě představitel liberální 

orientace, výrok 9j. Připojil se sem ještě hédonistický výrok 9i, takže svoboda v tomto pojetí 

vypadá jako orientace na vlastní prospěch, bez ohledu na druhé. Každý ať se stará o sebe, ale 

nikdo ať mu do toho nemluví.   

 
9 Párové korelace FHS 200516 
 

Celkem bylo testováno 109 vztahů. Žádné vztahy mezi sociálně-demografickými 

charakteristikami a odpověďmi na výroky sdružené do liberálního faktoru (9i a 9j) se 

neprokázaly. Naopak mezi reprezentanty faktorů je 12 významných vztahů.  Hladina 

významnosti 99 %, zaznamenány jsou hodnoty Spearmanova koeficientu.  

Tab. č. 23: Korelace reprezentantů faktorů otázky 9 mezi sebou, FHS 2005 
Reprezentanti faktorů 9u 9g 9a 9o 9r 9k 9x 9y 9j 

9u náboženský -      0,019   
9g konformně-hédonistický  -   0,074     
9a tradicionalistický   -  0,103 0,130 0,054 0,023  
9o socialisticko-rovnostářský    -      
9r prorodinný     - 0,053 0,100 -0,065  
9k xenofobní      - 0,135 -0,089  
9x zaměřený na úspěch       - -0,012  
9y nihilistický        -  
9j liberální         - 

 

S liberálním faktorem nekoreloval žádný jiný. Nejvíce významných vztahů s jinými 

měly faktory: prorodinný (5 vztahů), zaměřený na úspěch (5 vztahů), tradicionalistický (4 

vztahy), nihilistický (4 vztahy), xenofobní (4 vztahy).  Závislosti nejsou příliš silné, zřídka 

přesahují hodnotu Spearmanova koeficientu 0,100.  
                                                 
16 V tomto roce byl mírně pozměněn dotazník, u sociálně-demografických charakteristik šlo převážně jen o 
změnu pořadí. Viz Příloha č. 1. 
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2.3.5 Ročník 2006 

 
9 Frekvenční analýza FHS 2006 
 
Tab. č. 24:  Jaký je Váš názor na následující výroky? (pořadí podle průměrů) FHS 2006 

Výrok Pořadí Průměr 
9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 10. 3,10 
9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. 20. 4,09 
9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 24. 4,38 

 
Tab. č. 25:  Jaký je Váš názor na následující výroky? rozložení odpovědí, FHS 2006 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Nevím 

% 
 

9,1 24,0 27,3 25,5 13,3 0,5 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

počet 35 92 105 98 51 2 
% 
 

1,8 6,8 14,3 31,0 42,2 3,4 
9d Není dobré mít tak 
velkou svobodu, 
jakou dnes mladí lidé 
mají. 

počet 7 26 55 119 162 13 

% 
 

1,6 2,1 9,1 29,9 55,7 1,0 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. počet 6 8 35 115 214 4 

 
Šetření se v roce 2006 zúčastnilo 384 respondentů. S výrokem 9j: Každý musí řešit své 

problémy sám. souhlasilo 33,1 %, naprosto souhlasilo 9,1 % dotazovaných.  73,2 % 

respondentů  nesouhlasí s tím, že by mladí lidé neměli mít tak velkou svobodu, jakou dnes 

mají. Pro 85,6 respondentů je důležitější svoboda než blahobyt.  

 
9 Faktorová analýza FHS 2006 
 

V tomto roce se vytvořilo 10 faktorů, souhrnně však vypovídají o 8 typech orientací. 

Tab. č. 26: otázka č.9 – Faktorová analýza, reprezentanti faktorů, FHS 2006 
 Výrok reprezentující faktor Typ orientace 

1 
9n Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát to těm, kteří to potřebují. 

socialisticko-
rovnostářský 

2 9t Se smrtí vše končí. náboženský 

3 9i Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. hédonistický 

4 9e Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené pozice. tradicionalistický 

5 9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. hédonistický 

6 9k Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. xenofobní 

7 9b To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je poslušnost. tradicionalistický 

8 9r Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. prorodinný 

9 9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. liberální 

10 9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. liberální 
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Tab. č. 27: otázka č.9 – Faktorová analýza, liberální faktory č.9 a 10, FHS 2006 

Výrok 9 10 

9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. 
-,748  

9g Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo pravidelný příjem. 
,579  

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 
 ,689 

9m Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat mezi lidmi ze své země. 
 ,483 

 
Faktorová analýza v tomto roce překvapivě rozdělila výroky o svobodě do tří faktorů, 

přičemž každý z výroků tvoří reprezentanta jiného faktoru. Stěžejní výrok 9j se tentokrát 

spojil s tendencí k uzavírání vůči cizincům v podobě xenofobního výroku 9m: Cizinci by si 

svého životního partnera měli vybírat mezi lidmi ze své země. To je podoba „liberálního“ 

faktoru. Výrok 9f je reprezentantem faktoru č. 5 v kladném smyslu a pro liberální orientaci je 

tudíž nevýznamný, představuje orientaci hédonisticko-epikurejskou, „žít v klidu a 

nevybočovat ze svých jistot“. Konečně výrok 9d se s obráceným znaménkem ocitl ve 

společnosti orientace na „povolání jako prostředek finančního zajištění“ představované 

výrokem 9g. K čemu je tedy dobrá svoboda? Podle tohoto faktoru jde především o 

ekonomickou svobodu dosahovat zisku. Celkově lze obsah liberální orientace u ročníku 2006 

shrnout jako tendenci starat se sám o sebe a nebýt omezován v ekonomické aktivitě.  

 

9 Párové korelace FHS 2006 

 

Celkem bylo testováno 164 vztahů, jednak reprezentanty faktorů mezi sebou, dále 

výroky tvořící faktory 9 a 10, tedy 9d, 9j, 9g, 9m mezi sebou v rámci faktorů a konečně tyto 

čtyři výroky a sociálně- demografické charakteristiky respondentů. Z celkového počtu vztahů 

se statisticky významná závislost prokázala u 16. 

Tab. č. 28: Korelace reprezentantů faktorů otázky 9 mezi sebou, FHS 2006 
Reprezentanti faktorů 9n 9t 9i 9e 9f 9k 9b 9r 9d 9j 

9n socialisticko-rovnostářský -          
9t náboženský  -         
9i hédonistický   -       0,267 
9e tradicionalistický    - 0,187     0,126 
9f hédonistický     -  0,125 0,003 0,177  
9k xenofobní      - 0,146   0,005 
9b tradicionalistický       - 0,077 0,145  
9r prorodinný        -   
9d liberální         -  
9j liberální          - 
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Tahouny jednotlivých faktorů v otázce č. 9 byly testovány mezi sebou. Z 90 

testovaných vztahů jich 10 vykazuje hladinu statistické významnosti rovnou nebo vyšší než 

99%. Vzhledem k tomu, že se jedná o pořadové proměnné, byl zjišťován i Spearmanův 

koeficient, jehož hodnota je zaznamenána v tabulce. Vztahy jsou spíše slabé, vyjma korelace 

výroků 9i a 9j, která má vyšší zátěžový koeficient. Níže jsou interpretovány jen vztahy se 

zátěžovým koeficientem vyšším než 0,100.  

Výrok 9b: To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je poslušnost. Korelace s výrokem 

9d:  Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. vykazuje přímou 

úměrnost. Ti, kteří souhlasí s výrokem 9b, souhlasí zároveň i s výrokem 9d. Výrok 9b je 

k výroku 9f: Jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda také ve vztahu přímé úměrnosti. 

Většina těch, kteří nesouhlasí s tím, že nejdůležitější je, aby se děti naučily poslouchat, si 

zároveň nemyslí že by jistota a blahobyt byly důležitější než svoboda. Výrok 9b je i k výroku 

9k: Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní 

žijí. ve vztahu přímé úměrnosti, nesouhlas s prvním výrokem odpovídá nesouhlasu s druhým 

výrokem.  

Výrok 9d:  Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. Mezi 

výroky 9d a 9f:  Jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda. je vztah přímé úměrnosti. Ti 

kteří upřednostňují svobodu před jistotami, považují míru svobody, kterou dnes mladí lidé 

mají, za prospěšnou.  

Výrok 9e: Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené pozice. vykazuje s výrokem 

9f: Jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda. vztah přímé úměrnosti. Ti, kteří vidí 

smysl života v získání vážených pozic, upřednostňují jistotu a blahobyt před svobodou a 

naopak ti, kteří nesouhlasí s výrokem 9e, nesouhlasí ani s výrokem 9f. Výrok 9j: Každý musí 

své problémy řešit sám. je s výrokem 9e ve vztahu přímé úměrnosti. Ti, kteří se domnívají, že 

smysl života je v tom, aby člověk získal vážené pozice, si zároveň myslí, že každý musí řešit 

své problémy sám. 

9i: Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. Tento výrok koreloval 

s výrokem 9j: Každý musí své problémy řešit sám. a jsou ve vztahu přímé úměrnosti, 

nesouhlas s prvním z nich odpovídá nesouhlasu s druhým z nich.  
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Tab. č. 29: otázka č. 9 a Sociálně- demografické charakteristiky,  FHS 2006 
 6 19 20 21 22 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 30 32 rok sex 
9.d                 0,010  

9.g     -0,187         -0,024     

9.j                   

9.m          -0,118  -0,089     0,100  

 

Interpretovány jsou opět výroky s hodnotu Spearmanova koeficientu vyšší než +-0,100.     

Výrok 9g: Povolání je tu v prvé řadě proto, aby zaručovalo pravidelný příjem - koreloval 

s otázkou č. 22: Hlásila/a jste se na tuto fakultu rozhodnut/a, že ji chcete studovat, nebo to 

bylo jinak? Téměř polovina studentů, kteří byli rozhodnuti, že chtějí studovat na této fakultě, 

s tímto výrokem nesouhlasí. Je zde výrazná směrodatná odchylka od ostatních možností, kde 

s výrokem nesouhlasí nanejvýš třetina dotazovaných. Výrok 9g se dále vztahuje k otázce č. 

29.7: V domácnosti, v níž žijete, máte knihovnu s nejméně 500 svazky.  

9m: Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat mezi lidmi ze své země. Tento 

výrok o cizincích má statisticky významný vztah k vybavení domácností respondentů a 

k jejich věku. Koreloval s otázkou 29.3: V domácnosti, v níž žijete, máte počítač připojený 

na internet? Naprostá většina těch, kteří počítač s internetem mají (90,7 %) s výrokem 

nesouhlasí. Souhlasí s ním naopak téměř třetina těch, kteří si počítač s internetem nemohou 

dovolit. Výrok 9m dále koreloval s otázkou 29.5: V domácnosti, v níž žijete, máte DVD? Lze 

usuzovat, že ti, kteří mají menší možnosti propojení se světem jsou ve vztahu k cizincům 

obezřetnější. Korelace s věkem respondentů není jednoznačně interpretovatelná. Lze říci tolik, 

že nikdo ze skupiny starších studentů (ročník 1982 a starší) s výrokem nevyjádřil souhlas, 

zatímco u mladších ročníků se souhlasné odpovědi místy objevují. 
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2.4 Celkové srovnání výsledků šetření za roky 2002-2006 

 

Úvodem je třeba zmínit celkovou strukturu hodnotových orientací, jak se projevila 

v jednotlivých letech výzkumu. Dále jsem sledovala, jak se chovaly jednotlivé výroky o 

svobodě, ke které hodnotové orientaci se přiřadily a konečně jaká byla dynamika vývoje 

samotného liberálního faktoru, reprezentovaného výrokem 9j: Každý musí své problémy řešit 

sám. Tento výrok byl na základě analýzy dat stanoven za stěžejní pro liberální orientaci, 

protože ve čtyřech z pěti ročníků se stal tahounem některého z faktorů.  

Přehledná tabulka a graf frekvenční analýzy odpovědí na všechny výroky z otázky č. 9 

v průběhu celé časové řady jsou uvedeny v příloze.  

 

Graf č. 1: Vývoj odpovědí na vybrané výroky (průměry z pětistupňové škály, čím nižší 

hodnota na škále, tím vyšší míra souhlasu s daným výrokem ) 
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9j Každý musí řešit své problémy řešit sám.

9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají.

9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda.

 

Vývoj průměrů odpovědí na vybrané výroky o svobodě během pěti let osciluje, 

jednoznačný trend nelze vysledovat. V porovnání počátečního a závěrečného roku výzkumu 

výrok 9j mírně posílil (3,21 – 3,10), výroky 9d a 9f je třeba pro liberální orientaci chápat 

s obráceným znaménkem, jejich nižší hodnotu v posledním roce výzkumu nutno interpretovat 

jako oslabování tendence k liberalismu. 
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Graf č. 2: Vývoj míry nesouhlasu s vybranými výroky (v %) 
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9j Každý musí řešit své problémy řešit sám.

9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají.

9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda.
 

Vývoj míry nesouhlasu s danými výroky ukazuje poměrně setrvalý stav u výroků 9d a 

9f, u výroku 9j dochází k větší oscilaci, v níž můžeme vidět naznačený trend poklesu 

nesouhlasu, zvláště v posledním ročníku výzkumu studenti neodmítají výrok tak často, 

přestože souhlas s ním (jak bude dále patrno z grafu č. 4) odpovídající měrou neroste. 

Nesouhlas s výrokem 9d byl nejvyšší v prvním roce výzkumu a dál se udržoval na 

rovnoměrné hladině. Nesouhlas s výrokem 9f dosáhl svého minima v roce 2005, ale hned 

v následujícím roce opět dosáhl maxima. I zde je patrný pokles váhy liberálních hodnotových 

orientací.  

  
Tab. č. 30: otázka č.9 – Typologie hodnotových orientací podle faktorové analýzy 2002-06 

2002 2003 2004 2005 2006 

náboženský 9t Náboženský 9v náboženský 9u náboženský 9u náboženský 9t 

hédonistický 9h Hédonistický 9h hédonistický 9i konformně-
hédonistický 

9g hédonistický 9i 

tradicionalistický 9c tradicionalistický 9a tradicionalistický 9c tradicionalistický 9a hédonistický 9f 

socialisticko-
rovnostářský 

9n socialisticko-
rovnostářský 

9n socialisticko-
rovnostářský 

9o socialisticko-
rovnostářský 

9o tradicionalistický 9e 

prorodinný 9r Prorodinný 9s prorodinný 9r prorodinný 9r tradicionalistický 9b 

xenofobní 9m Xenofobní 9l xenofobní 
9

m 
xenofobní 9k socialisticko-

rovnostářský 
9n 

xenofobní 9k Nihilistický 9y xenofobní 9k zaměřený na 
úspěch 

9x prorodinný 9r 

nihilistický 9y Liberální 9j zaměřený na 
úspěch 

9x nihilistický 9y xenofobní 9k 

liberální 9j     liberální 9j liberální 9d 

        liberální 9j 
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V roce 2002 faktorová analýza sdružila 25 výroků do 9 faktorů, v letech 2003 a 2004 

do 8 faktorů, v roce 2005 do 9 faktorů a v roce 2006 do 10 faktorů. Liberální faktor je 

zastoupen ve čtyřech z pěti let, vždy je reprezentován výrokem 9j: Každý musí řešit své 

problémy sám. a v roce 2006 kromě toho i opačně polarizovaným výrokem 9d: Není dobré 

mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají. Ve všech letech výzkumu se podíl 

studentů, kteří naprosto souhlasí s tím, že každý musí své problémy řešit sám pohyboval 

kolem 7 až 9 %, jmenovitě: 2002 – 7,9 %, 2003 – 8,4 %, 2004 – 8,0 %, 2005 – 6,7 %, 2006 – 

9,1 %. Celkový poměr liberální orientace k ostatním je slabší.  

 

Nyní odpovězme na otázku, jaké podoby nabyla liberální orientace v jednotlivých letech: 

� V roce 2002 lze liberální typ interpretovat jako orientaci na svobodu spojenou 

s odpovědností: „Je dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé mají a 

v rámci této svobody každý musí řešit své problémy sám.“ Prokázal se u této orientace 

přímo úměrný vztah k výši příjmu domácnosti, v níž respondent žije.  

� V roce 2003 liberální typ znamená hlavně „Každý se musí starat sám o sebe, přičemž 

svoboda je důležitější než jistota a blahobyt.“ Orientace má opět slabý vztah k výši 

příjmu a ještě téměř zanedbatelný vztah ke vzdělání otce. 

� V roce 2004 se, jak bylo výše uvedeno, liberální orientace vůbec neprofilovala. 

Výroky o svobodě se spojily s orientacemi hédonistickou, tradicionální a xenofobní. 

Uzavírání vůči druhým, starost o vlastní prospěch a pohodlí.  

� V roce 2005 má liberální orientace podobu „každý svého štěstí strůjcem“. Svoboda je 

prostor, v němž se každý má starat sám o sebe, nikdo mu v tom nebrání, ale ani mu 

nikdo nepomáhá. Žádné sociálně-demografické vlivy na liberální orientaci se v tomto 

roce nepotvrdily.  

� V roce 2006 se liberální typ dostává až do xenofobní polohy. „Každý se má starat sám 

o sebe, cizinci ať se mezi nás nemíchají“ a „svoboda je dobrá jako prostor, v němž 

nejsou kladeny překážky finančnímu zisku ze zaměstnání“. Patrná opět tendence 

k uzavírání a ekonomické chápání svobody. Zbývá dodat, že orientaci na finanční 

prospěch jako hlavní důvod zaměstnání odmítají zejména ti studenti, kteří na FHS 

studovat opravdu chtěli. Xenofobní tendence mají prokazatelný vztah s omezenou 

možností přístupu k internetu.  

 

Můžeme shrnout, že liberální orientace se ve struktuře hodnotových orientací studentů 

FHS UK pravidelně objevuje, ale pouze jako menšinová. Její podoba se během pěti let 
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vyvinula ze zaměření na svobodu spojenou s odpovědností až ke spojení svobody se 

zaměřením na ekonomický zisk, kde cizinci jsou chápáni jako rivalové v soutěži o místa na 

pracovním trhu. To odpovídá vysvětlení xenofobie podle teorie racionální volby (Burjánek, 

2001). Neprokázaly se žádné silné sociálně-demografické vlivy na tuto orientaci, mírně se 

projevil vztah k příjmové kategorii rodin, ze kterých studenti pocházejí.  
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2.5 Srovnání s hodnotovými orientacemi populace České republiky 

 

Analýza ukázala, že možnosti pro srovnání poznatků o vývoji liberálních hodnotových 

orientací studentů FHS UK jsou s následujícími empirickými šetřeními: 

 
Možnosti pro téměř úplné srovnání poskytují šetření Hodnotové orientace 

vysokoškoláků na 11 fakultách v Praze, Brně, Liberci a Ostravě, realizovaná na přelomu let 

2002-2003 (CVVOE FHS UK, Point Praha), 1121 respondentů a na 9 fakultách ve stejných 

městech v roce 2005 (CESES FSV UK), 1074 respondentů celkem. Zde je uplatněna celá 

baterie 25 výroků.17  

 

Aufbruch - Bůh po komunismu - výzkum realizován v roce 1997 GfK Praha, na 

vzorku populace čítajícím 1082 respondentů. Baterie 25 výroků byla pro výzkum 

hodnotových orientací vysokoškoláků převzata právě z tohoto šetření (Prudký, 2005). 

 

Životní strategie - výzkum byl realizován GfK Praha a CESES FSV UK  v roce 2002 

na území celé České republiky, celkem bylo uskutečněno 2498 rozhovorů. Výzkum je 

reprezentativní pro českou populaci. Do dotazníku bylo zahrnuto pět výroků ze základní 

baterie týkající se hodnotových orientací. Jako reprezentant orientace polarizované „konzum – 

svoboda“ byl uplatněn výrok Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. (Prudký, 2003). Je 

zde možné alespoň částečné srovnání. 

 

Elity a modernizace v České republice, realizován STEM a CESES FSV UK na 

přelomu let 2003-2004, 826 respondentů. Šetření navazuje na projekt Životní strategie, 

pracuje opět s výrokem Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. Elity jsou v tomto 

výzkumu charakterizovány svým současným postavením (politické, ekonomické, mediální, 

správně samosprávní a duchovní špičky společnosti) nikoliv vzděláním - zastoupeno 83 % 

vysokoškoláků. (Frič, Nekola, Prudký, 2005) 

 

                                                 
17 Podrobné tabulky (č. 7,8)  uvedeny v příloze č. 3, pracovala jsem s primárními daty z obou výzkumů VŠ 2003 
i 2005. 
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Tab. č. 31: Poměr odpovědí na výrok „Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda.“ 

Šetření 
Konzumní 

orientace v % 
Liberální 

orientace v % 
Poměr konzumní k 

liberální 
Aufbruch 1997 - populace 13 55 1:4 

Strategie 2002 - populace 30 62 1:2 

Elity 2005 9 91 1:10 

VŠ 2003 6 76 1:12 

VŠ 2005 8 70 1:9 

FHS 2002 2 85 1:43 

FHS 2003 2 86 1:43 

FHS 2004 3 85 1:28 

FHS 2005 4 83 1:21 

FHS 2006 4 6 1:22 

 

Graf č. 3: Porovnání míry odpovědí, „Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda.“ (v%) 
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Z grafu je patrné, že v populaci dochází k polarizaci orientací na svobodu nebo 

konzum, mizí nevyhraněné odpovědi ve prospěch souhlasu i nesouhlasu. U studentů FHS UK 

je ve srovnání s celou populací vyšší orientace na svobodu, s téměř setrvalou hodnotou kolem 

85 % po celých pět let, ale i zde dochází k mírnému nárůstu konzumní orientace (vývoj od 2 

do 4 %). Pokud u populace v roce 1997 byla konzumní orientace k liberální v poměru 

přibližně 1 ku 4, v roce 2002 to bylo již v poměru 1 ku 2. U jednotlivých ročníků FHS UK byl 

posun poměrů na zcela jiné úrovni, pohyboval se od 1:43 k 1:21.  
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V orientaci na svobodu v procentech souhlasných odpovědí vedou elity, jim se 

přibližují „budoucí elity“ z FHS UK, vysokoškoláci z jiných typů fakult (strojní, ekonomické 

a pedagogické fakulty) jsou méně vyhranění. Orientace na konzum je u nich mírně vyšší než u 

studentů FHS UK a dále roste, orientace na svobodu se snižuje a přibližuje celku populace. 

Z hlediska poměrů je situace trochu odlišná, u elit je poměr konzum ku svobodě 1:10, 

odpovídá poměru u vysokoškoláků z jiných fakult, 1:9 v roce 2003 a 1:12 v roce 2005.  

 
Výsledky výzkumu Životních strategií odpovídají z hlediska vlivů na hodnotové 

orientace výsledkům zjištěným mezi studenty FHS UK hned v několika bodech: 

- s rostoucím vzděláním dochází u populace k odklonu od konzumních orientací, 

- mezi liberální hodnotovou orientací a výší příjmu je vztah přímé úměry, 

- obdobný vztah je i mezi vybavením domácnosti počítačem připojeným na internet a 

orientací na svobodu a otevřenost, odklonem od xenofobie. 

Výzkum životních strategií potvrdil, že na konformitu, etatismus, xenofobii, 

rovnostářství a konzum jsou orientováni mladší lidé: „Na základě uvedených zjištění je možné 

jen těžko očekávat, že mladší lidé („nedotčení reálným socialismem“) jsou či budou jasným 

zárodkem hodnotových změn směrem k otevřené společnosti.“ (Prudký, 2003, str. 141) 

Ze zjištěného vyplývá, že do budoucna lze očekávat další prohlubování diferenciací 

v naší společnosti. Místo usilování o svobodu jsou posilovány tendence vyzdvihující proti 

svobodě váhu bezpečnosti a jistot. (Prudký, 2003) Tento trend potvrdil i výzkum studentů 

FHS UK.  

 

Graf č. 4: Porovnání míry odpovědí, „Každý musí řešit své problémy sám.“ (v%) 
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Výrok Každý musí řešit své problémy sám, jenž se stal v analýze výzkumu studentů 

FHS UK reprezentantem liberální orientace, se ve výzkumu populace z roku 1997 připojil 

k faktoru vyjadřujícímu xenofobní orientaci. Liberální orientace se samostatně neobjevily, ve 

spojení s xenofobií lze podobu českého liberalismu v roce 1997 charakterizovat jako 

„svoboda je na to, aby se staral každý sám o sebe a nikdo cizí nám v tom nepřekážel...“ 

(Prudký, 2005, str. 182) 

Srovnání s výsledky výzkumu studentů FHS UK je proto obtížné, protože jde o 

poněkud jiný obsah hodnotové orientace, spojení tohoto výroku s xenofobním zaměřením se 

prokázalo pouze v letech 2004 a 2006. Ale právě v těchto letech dosáhla míra souhlasu s tím, 

že si každý musí řešit své problémy sám, nejvyšších hodnot. Na základě výsledků z roku 2006 

musím zmírnit optimistickou předpověď, která byla stran studentů FHS UK vyřčena Prudkým 

(2005). Zatím se nepotvrzuje, že by se liberální orientace „dostávaly z nejasného a spíše 

pokřiveného pojetí liberalismu k zřetelnějšímu spojení se svobodou s atributy odpovědnosti“. 

(Prudký, 2005, str. 185) 

 

Odpovědi vysokoškoláků z jiných fakult z let 2003 i 2005 dosahují z hlediska prosté 

frekvenční analýzy podobných hodnot jako odpovědi studentů FHS UK. Avšak samostatný 

liberální faktor se zde neobjevil ani v jednom ze sledovaných ročníků. V roce 2003 se u 

vysokoškoláků stal výrok Každý musí řešit své problémy sám. reprezentantem faktoru 

autoritářsky-tradicionálního, spojil se s výrokem Kde je přísná autorita, tam je taky 

spravedlnost. Zátěžový koeficient je poměrně nízký, faktor je slabý. V roce 2005 se výrok 

Každý musí řešit své problémy sám. připojil k hédonistické orientaci, ocitl se uprostřed 

výroků Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc. a Život si musíme udělat 

tak příjemný, jak je to jen možné. 

Z hlediska statisticky významných sociálně-demografických vlivů na výroky 9f a 9j se 

soubory jiných vysokoškoláků od FHS liší. Výrok 9j: Každý musí řešit své problémy sám. 

nekoreloval ani v jednom roce s žádnou z měřených charakteristik. Výrok 9f: Jistota a 

blahobyt je důležitější než svoboda. má v roce 2005 prokazatelný vztah k typu střední školy, 

na níž respondent maturoval, nejčastěji s ním souhlasí absolventi středních odborných škol 

jiného než průmyslového typu a nesouhlasí absolventi gymnázií. V roce 2003 koreloval výrok 

9f s typem domu, v němž student většinu dosavadního života bydlel a to tím způsobem, že 

nejčastěji s výrokem nesouhlasili studenti, kteří bydleli v rodinném domě. 

Studenti FHS UK se od celku studentů jiných typů fakult liší, přestože je u nich 

liberální orientace v poměru k ostatním orientacím nevýrazná, profiluje se jako samostatná. 
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Závěr 

aneb není liberalismus jako liberalismus 

 

Z analýzy výzkumu studentů prvních ročníků FHS UK vyplynulo, že liberální 

orientace se u nich objevuje téměř v každém sledovaném ročníku, ale je orientací 

menšinovou. Přesto pokládám za podstatné zjištění, že se profiluje jako samostatná, neboť ve 

srovnávaných dvou šetřeních studentů jiných fakult se v této podobě neobjevuje, je vždy 

připojena k nějaké silnější orientaci, např. hédonistické. Liberální orientace studentů FHS UK 

však nemá vždy stejný obsah. Ten se pohybuje od svobody spojené s odpovědností za sebe 

sama, která může znamenat i uzavírání se před problémy druhých, až po vyloženě xenofobní 

tendence a orientaci na ekonomické výhody tržního řádu. Za alarmující pokládám zjištění, že 

právě tyto tendence k uzavírání se před cizinci a k starání se hlavně o vlastní ekonomický 

prospěch se nejvýrazněji objevily v posledním sledovaném roce, tj. u ročníku 2006. Což jsou 

studenti narození většinou v letech 1986 – 1987. Nabízí se otázka, zda tito mladí lidé, kteří 

prožili sametovou revoluci takříkajíc „v kočárku“ si přestávají uvědomovat „hodnotu“ 

svobody. To by odpovídalo výsledkům výzkumu životních strategií, který potvrdil, že na 

konformitu, etatismus, rovnostářství a xenofobii jsou orientováni mladší lidé, nedotčení 

reálným socialismem. 

Ze sekundární analýzy dalších výzkumů na odlišných souborech respondentů 

vyplynulo, že i u reprezentativního vzorku populace se liberální orientace spojuje s xenofobií 

do podoby, že se má každý starat sám o sebe a nikdo cizí mu v tom nemá překážet. Na úrovni 

populace dochází k posilování orientace na konzum a jistoty v protikladu k nejisté oblasti 

svobody. K mírnému nárůstu zaměření na konzum došlo v průběhu pěti let i u studentů FHS 

UK, ale jedná se o nárůst v nesrovnatelně menším poměru.  

Analýza sledovaných sociálně-demografických a statusových vlivů na liberální 

orientace u studentů FHS UK ukázala, že tyto vlivy nejsou pro tuto orientaci příliš významné, 

jistý význam má pouze příjmová kategorie rodin, ze kterých studenti pocházejí, úroveň 

vzdělání otce a vybavení domácnosti počítačem připojeným na internet. Tyto vlivy se ve své 

většině shodují se zjištěnými vlivy na liberální orientaci u populace v roce 2002.  

Lze říci, že studenti FHS UK se liší od studentů jiných typů fakult. U nich samostatná 

liberální orientace zjištěna nebyla, navíc sledované indikátory měly statisticky významné 

vztahy k odlišným charakteristikám, jako je např. typ absolvované střední školy nebo typ 

domu, v němž student většinou bydlel. 
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Potvrzuje se ústřední hypotéza této práce, že liberální orientace v naší zemi se 

vyvinula na základě specifického nastavení transformačního procesu do pokřivené podoby, 

spojující představy o svobodě se sledováním vlastního prospěchu a uzavírání se vůči cizímu.  

Určitě by bylo zajímavé provést srovnání s podobou liberální orientace v dalších zemích, což 

však překračuje rozměr této práce.  

Konečně musím vyvrátit dílčí hypotézu, že tato pokřivená podoba liberální orientace 

má tendenci ke změně směrem k orientaci spojující svobodu s odpovědností a otevřeností. 

Naopak, potvrdila se tendence k uzavírání, xenofobii, zaměření na vlastní prospěch. Taková 

podoba liberalismu stále přetrvává a tendence ke změně zatím není patrná ani u mladé 

generace budoucích elit, tedy vysokoškolských studentů.  

Ve změnu v optimističtější závěry zbývá jen doufat. Snad k tomu přispěje i tato práce 

nabízející reflexi současného stavu. Cesta k „otevřené občanské společnosti“ bude ještě 

spletitá, další alternativy vývoje je nutné také připustit.  
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Shrnutí 
 

Tato práce je součástí projektu výzkumu hodnotových orientací vysokoškoláků 

v České republice, jehož terénní část probíhala v letech 2002-2006. Práce se zaměřuje na 

liberální orientaci studentů FHS UK ve srovnání s liberální orientací studentů jiných 

vysokých škol, celé populace ČR a českých elit. Cílem práce je potvrdit, že liberalismus byl 

v naší společnosti pochopen zvláštním způsobem, který neodpovídá liberální teorii, tak jak se 

vyvinula v západní Evropě a Spojených státech. České specifikum tkví ve směšování svobody 

s xenofobií a orientací na vlastní prospěch. Práce si dále klade za cíl zjistit, zda u budoucích 

elit národa již došlo ke změně trendu směrem ke svobodě spojené s odpovědností, či nikoliv. 

Práce obsahuje v teoretické části vymezení pojmů liberální ideologie a pojmů spojených 

s hodnotovými strukturami. Blíže se věnuje metodologickým přístupům ke studiu hodnot 

v sociologii. V empirické části obsahuje kvantitativní analýzu hromadných dat z výzkumu 

studentů FHS UK a sekundární analýzu údajů z dalších výzkumů. Na základě analýzy dochází 

k závěrům, že skutečně nabyla liberální hodnotová orientace u nás pokřivené podoby a že 

zatím nejsou patrné tendence ke změně. Spíše dochází k posilování spojení s xenofobií, 

hédonismem, konzumem.  

Summary 
 
 This work is a part of a large student values survey which has been made in the Czech 

republic since 2002 until 2006. This work focuses on the liberal value orientation of the 

students of the Faculty of Humanities, Charles University in Prague and its comparison with 

the liberal value orientation of the other Czech university students, the Czech population and 

the Czech „élite“. The target of this work grounds in verification of a stand that the liberalism 

as an ideology had been in the Czech society comprehended in a peculiar way. It is a Czech 

partikularity to interfuse a liberty with a xenophobia and a self-concern. The second objective 

was to find out, if a change directed to a liberty associated with a responsibility has been 

already founded or not. The work consist of a theoretical part which defines the liberal 

ideology, the concept of  the value structures and the existing research of them, and an 

empirical part which contains a quantitative sociological analysis of the student values survey. 

The conclusion is, that the Czech liberal orientation is really curious with no obvious trend to 

change at the present.  
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Příloha 1. Frekvenční a faktorová analýza 2002-2006 FHS UK, celá baterie 
Tabulka č. 1 :  Jaký je Váš názor na následující výroky? (pořadí podle průměrů 
z pětibodové škály, 1 = souhlas, 5 = nesouhlas) 

2002 2003 2004 2005 2006 
Výrok 

Ø Poř. Ø Poř. Ø Poř. Ø Poř. Ø Poř. 

9a. Kde je přísná autorita, tam je taky 
spravedlnost. 

4,10 19. 4,08 
19.-
20. 

4,09 
18.-
19. 

4,15 21. 4,01 
18.-
19. 

9b To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 

3,84 16. 3,62 14. 3,64 13. 3,57 15. 3,59 16. 

9c. Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má 
člověk, až když tvrdou prací dosáhne určité 
pozice. 

3,59 12. 3,48 12. 3,71 15. 3,40 13. 3,46 14. 

9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou 
dnes mladí lidé mají. 

4,15 20. 4,08 
19.-
20. 

4,12 20. 4,03 19. 4,09 20. 

9e. Smysl života je v tom, aby člověk získal 
vážené pozice. 

4,45 
24.-
23. 

4,56 24. 4,49 24. 4,35 24. 4,38 
23.-
24. 

9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 
4,45 24. 4,50 23. 4,43 23. 4,31 23. 4,38 

23.-
24. 

9g. Povolání je tu v první řadě proto, aby 
zaručovalo pravidelný příjem. 

3,54 11. 3,51 13. 3,38 11. 3,07 9. 3,17 11. 

9h. Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to 
jen možné. 

2,24 2. 2,23 1. 2,06 1. 1,86 1. 1,82 1. 

9i. Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už 
je jeho věc. 

2,57 4.-3. 2,58 4. 2,51 3.-4. 2,37 3. 2,30 3. 

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám. 3,21 8. 3,30 10. 3,11 9. 3,24 11. 3,10 10. 
9k.Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. 

3,21 9.-8. 3,03 7. 2,93 7. 2,72 6. 2,56 4. 

9l. Cizincům by se měla v naší zemi zakázat 
veškerá politická činnost.18 

4,31 22. 4,33 22. 4,26 21. - - - - 

9l. Problémy občanů by měl řešit stát a ne 
občané. 

- - - - - - 3,29 12. 3,35 13. 

9m.Cizinci by si svého životního partnera měli 
vybírat mezi lidmi ze své země. 

4,78 25. 4,80 25. 4,78 25. 4,55 25. 4,54 25. 

9n. Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a 
dát těm, kteří to potřebují. 

3,92 18. 4,04 18. 4,09 
18.-
19. 

4,02 18. 4,01 
18.-
19. 

9o. Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 3,23 10. 3,25 8. 3,1 8. 3,06 8. 3,06 8. 
9p. Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, 
nebyla by brzy žádná chudoba. 

3,69 15. 3,98 17. 3,79 16. 3,70 17. 3,80 17. 

9q. To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
umět se rozdělit. 

2,57 4.-3. 2,68 5. 2,69 5. 2,67 5. 2,77 6. 

9r. Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. 2,11 1. 2,34 2. 2,25 2. 2,15 2. 2,21 2. 
9s. Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají 
konflikty řešit. 

2,73 6. 2,79 6. 2,73 6. 2,73 7. 2,87 7. 

9t. Se smrtí vše končí. 3,68 14. 3,73 15. 3,61 12. 3,45 14. 3,28 12. 
9u. Doufám, že po smrti existuje další život. 2,65 5. 2,46 3. 2,51 3.-4. 2,62 4. 2,60 5. 
9v. Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. 4,25 21. 4,21 21. 4,33 22. - - - - 
9v. Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat 
z řady, aby se člověk nedostal do zbytečných 
problémů.  

- - - - - - 4,14 20. 4,15 21. 

9w. Život má smysl, protože existuje Bůh. 3,88 17. 3,87 16. 3,92 17. 4,16 22. 4,23 22. 
9x. Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 3,19 7. 3,27 9. 3,21 10. 3,21 10. 3,09 9. 
9y. Nevím, proč člověk žije. 3,67 13. 3,41 11. 3,69 14. 3,63 16. 3,57 15. 

                                                 
18 Výroky 9l a 9v byly v roce 2005 nahrazeny jinými. 
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Graf č.1 : Vývoj odpovědí na  výroky v letech  2002-06 (průměry z pětistupňové škály) 
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9a. Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost.

9b To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je poslušnost.

9c. Mluvit do něčeho a spolu- rozhodovat má člověk, až
když tvrdou prací dosáhne určité pozice.

9d Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes mladí lidé
mají.

9e. Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené pozice.

9f Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda.

9g. Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo
pravidelný příjem.

9h. Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné.

9i. Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc.

9j Každý musí řešit své problémy řešit sám.

9k.Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit
stylu příslušné země, kde nyní žijí.

9l. Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá
politická činnost.[1]

9l. Problémy občanů by měl řešit stát a ne občané.

9m.Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat mezi
lidmi ze své země.

9n. Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát těm, kteří
to potřebují.

9o. Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit.

9p. Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla by
brzy žádná chudoba.

9q. To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je umět se
rozdělit.

9r. Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině.

9s. Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty řešit.

9t. Se smrtí vše končí.

9u. Doufám, že po smrti existuje další život.

9v. Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých.[2]

9v. Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady, aby se
člověk nedostal do zbytečných problémů. 

9w. Život má smysl, protože existuje Bůh.

9x. Smysl života je pokusit se získat to nejlepší.

9y. Nevím, proč člověk žije.
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Tabulka č. 2 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – FHS 2002 
 

 

Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Se smrtí vše končí. -

0,727 
0,067 0,138 0,074 0,108 0,003 0,100 0,015 0,054 

Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. 
0,725 0,079 

-
0,041 

0,104 0,149 
-

0,046 
0,029 0,001 0,075 

Doufám, že po smrti existuje další život. 
0,694 0,105 0,074 0,093 

-
0,056 

0,158 0,171 0,084 
-

0,034 
Život má smysl, protože existuje Bůh. 

0,641 
-

0,350 
0,192 0,074 0,055 0,016 0,032 

-
0,109 

0,085 

Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen 
možné. 

-
0,033 

0,827 0,026 
-

0,047 
0,003 0,028 0,118 0,070 

-
0,070 

Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je 
jeho věc. 

-
0,064 

0,665 0,021 0,052 
-

0,015 
-

0,155 
-

0,033 
0,049 0,307 

Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 
0,108 0,533 0,362 

-
0,135 

0,167 0,002 0,011 
-

0,337 
0,135 

Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat 
mezi lidmi ze své země. 0,103 

-
0,077 

0,657 0,011 
-

0,072 
0,125 0,172 0,001 0,004 

Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. -
0,146 

0,136 0,642 0,031 0,053 
-

0,050 
0,185 0,182 

-
0,150 

Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené 
pozice. 

-
0,020 

0,263 0,626 
-

0,045 
0,388 

-
0,029 

-
0,229 

-
0,084 

0,041 

Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát 
těm, kteří to potřebují. 0,056 0,106 0,139 0,766 

-
0,024 

-
0,017 

-
0,021 

-
0,060 

-
0,122 

Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla 
by brzy žádná chudoba. 0,056 

-
0,128 

-
0,067 

0,688 0,085 0,049 
-

0,047 
-

0,007 
0,116 

Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 
0,053 0,003 

-
0,034 

0,684 
-

0,059 
-

0,013 
0,014 0,106 

-
0,071 

Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až 
když tvrdou prací dosáhne určité pozice. 0,010 

-
0,055 

0,000 
-

0,039 
0,699 

-
0,002 

0,140 0,376 0,186 

Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. 
0,047 

-
0,015 

0,238 0,050 0,663 
-

0,024 
-

0,015 
-

0,173 
-

0,166 
To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 

-
0,045 

0,233 
-

0,181 
-

0,001 
0,599 0,175 0,166 

-
0,128 

-
0,357 

Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. -
0,010 

-
0,069 

-
0,021 

0,139 0,002 0,800 
-

0,150 
-

0,004 
0,060 

Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty 
řešit. 0,155 0,035 0,146 

-
0,163 

-
0,004 

0,706 0,041 0,047 
-

0,016 
To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je umět 
se rozdělit. 

-
0,134 

-
0,128 

-
0,286 

0,340 0,228 0,434 0,171 
-

0,120 
0,046 

Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. 0,099 0,157 0,006 

-
0,031 

0,011 
-

0,001 
0,776 0,005 

-
0,045 

Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá 
politická činnost. 0,002 

-
0,038 

0,273 
-

0,016 
0,153 

-
0,081 

0,667 
-

0,033 
0,111 

Nevím, proč člověk žije. 
0,012 0,033 0,051 0,010 

-
0,027 

-
0,021 

-
0,073 

0,860 
-

0,007 
Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo 
pravidelný příjem. 

-
0,037 

0,384 0,247 0,096 0,047 0,139 0,250 0,406 
-

0,071 
Každý musí řešit své problémy řešit sám. 

0,119 0,112 0,030 
-

0,040 
0,034 0,002 0,105 0,058 0,739 

Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes 
mladí lidé mají. 0,104 

-
0,070 

0,191 0,048 0,253 
-

0,105 
0,077 0,143 

-
0,591 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Tabulka č. 3 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – FHS 2003 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Lidé vstanou tělěm i duší z mrtvých. 

0,729 0,056 0,054 0,175 
-

0,132 
0,215 0,023 

-
0,053 

Život má smysl, protože existuje Bůh. 
0,680 

-
0,107 

0,140 0,079 0,049 
-

0,202 
-

0,007 
0,121 

Doufám, že po smrti existuje další život. 
0,665 0,146 0,006 

-
0,107 

0,093 0,096 
-

0,055 
-

0,113 
Se smrtí vše končí. -

0,639 
0,123 0,047 0,101 

-
0,028 

0,207 0,140 0,028 

Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá 
politická činnost. 0,017 0,747 0,062 

-
0,050 

-
0,114 

0,098 
-

0,057 
0,044 

Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. 0,041 0,643 

-
0,029 

0,018 0,073 0,040 0,177 
-

0,041 
Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až 
když tvrdou prací dosáhne určité pozice. 

-
0,136 

0,490 
-

0,014 
0,201 0,305 0,073 0,047 0,262 

Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené 
pozice. 

-
0,018 

0,379 
-

0,059 
0,367 0,072 0,177 

-
0,083 

-
0,322 

Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát 
těm, kteří to potřebují. 0,056 

-
0,053 

0,732 
-

0,064 
0,067 

-
0,022 

-
0,024 

-
0,179 

Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla 
by brzy žádná chudoba. 

-
0,014 

0,063 0,687 0,073 0,119 0,016 
-

0,006 
0,207 

Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 
0,125 

-
0,032 

0,673 0,000 0,202 0,091 0,183 
-

0,080 
Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes 
mladí lidé mají. 

-
0,050 

0,315 0,411 0,338 
-

0,063 
-

0,156 
-

0,168 
-

0,026 
Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. 

0,097 
-

0,089 
-

0,117 
0,746 

-
0,059 

-
0,020 

0,044 0,020 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 

-
0,144 

0,096 0,189 0,659 0,218 0,050 0,030 0,070 

Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 
0,061 0,126 0,049 0,411 

-
0,098 

0,270 0,044 
-

0,156 
Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty 
řešit. 0,011 0,022 0,098 0,112 0,719 

-
0,054 

0,066 
-

0,072 
Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. 

0,181 0,078 0,127 
-

0,186 
0,691 

-
0,050 

0,066 
-

0,074 
To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je umět 
se rozdělit. 

-
0,128 

-
0,020 

0,161 0,090 0,620 0,189 
-

0,174 
0,173 

Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen 
možné. 

-
0,092 

0,105 
-

0,020 
0,120 0,068 0,816 0,063 

-
0,158 

Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je 
jeho věc. 0,009 0,116 0,047 0,024 

-
0,010 

0,693 0,023 0,399 

Nevím, proč člověk žije. -
0,144 

-
0,125 

0,071 
-

0,226 
-

0,135 
0,058 0,696 0,117 

Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat 
mezi lidmi ze své země. 0,002 0,215 

-
0,018 

0,221 0,123 
-

0,037 
0,640 0,121 

Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo 
pravidelný příjem. 

-
0,161 

0,157 0,062 0,138 0,018 0,291 0,433 
-

0,330 
Každý musí řešit své problémy řešit sám. -

0,118 
0,119 

-
0,040 

0,019 0,025 0,064 0,172 0,706 

Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. -
0,075 

0,346 0,086 0,195 0,091 0,043 0,359 
-

0,453 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Tabulka č. 4 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – FHS 2004 
 

Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 

0,748 0,032 0,053 0,028 0,067 0,012 
-

0,096 
0,006 

Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát 
těm, kteří to potřebují. 0,700 0,073 0,007 0,059 0,029 

-
0,013 

0,005 0,242 

Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla 
by brzy žádná chudoba. 0,696 0,116 0,006 0,027 

-
0,084 

-
0,010 

0,048 
-

0,016 
To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je umět 
se rozdělit. 0,562 0,033 0,030 0,061 0,087 

-
0,029 

0,372 
-

0,333 
Doufám, že po smrti existuje další život. 

0,100 0,770 0,053 0,041 
-

0,006 
0,150 0,061 

-
0,037 

Se smrtí vše končí. 
0,037 

-
0,750 

0,039 
-

0,104 
0,194 

-
0,002 

0,125 0,171 

Život má smysl, protože existuje Bůh. 
0,111 0,714 

-
0,036 

-
0,063 

0,070 
-

0,184 
0,044 0,119 

Lidé vstanou tělěm i duší z mrtvých. 
0,288 0,461 0,263 

-
0,228 

0,033 
-

0,036 
-

0,075 
0,148 

Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až 
když tvrdou prací dosáhne určité pozice. 

-
0,011 

0,038 0,708 0,099 
-

0,081 
0,161 0,021 

-
0,023 

Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. -
0,029 

0,115 0,673 
-

0,044 
0,134 

-
0,053 

0,154 0,101 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 0,107 

-
0,118 

0,539 0,299 0,345 
-

0,125 
0,044 

-
0,083 

Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes 
mladí lidé mají. 0,249 

-
0,076 

0,519 0,354 
-

0,035 
0,017 

-
0,106 

0,191 

Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. 0,029 

-
0,020 

0,083 0,700 0,046 0,082 0,043 0,060 

Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá 
politická činnost. 0,099 0,066 0,167 0,616 0,044 

-
0,077 

-
0,036 

0,220 

Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené 
pozice. 

-
0,111 

-
0,080 

0,291 
-

0,082 
0,631 0,113 0,052 0,156 

Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 
0,093 

-
0,048 

-
0,010 

0,178 0,611 0,200 0,026 
-

0,065 
Nevím, proč člověk žije. -

0,040 
-

0,238 
0,158 0,189 

-
0,477 

0,233 
-

0,128 
-

0,147 
Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo 
pravidelný příjem. 0,047 

-
0,102 

0,081 0,304 0,451 0,131 
-

0,360 
0,033 

Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je 
jeho věc. 

-
0,094 

0,021 
-

0,036 
0,143 0,164 0,780 0,095 0,037 

Každý musí řešit své problémy řešit sám. 
0,114 

-
0,006 

0,158 
-

0,270 
-

0,044 
0,669 

-
0,079 

0,081 

Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen 
možné. 

-
0,072 

-
0,118 

-
0,064 

0,391 0,363 0,570 0,029 
-

0,001 
Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. 

0,117 
-

0,007 
0,052 0,081 0,085 0,030 0,762 

-
0,160 

Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty 
řešit. 

-
0,070 

-
0,054 

0,113 
-

0,060 
-

0,022 
0,033 0,681 0,275 

Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat 
mezi lidmi ze své země. 0,138 0,066 0,045 0,201 0,012 0,090 0,168 0,747 

Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. -
0,005 

-
0,108 

0,177 0,218 0,298 0,023 
-

0,197 
0,551 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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Tabulka č. 5 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – FHS 2005 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Doufám, že po smrti existuje další život. 

0,843 0,117 
-

0,003 
0,063 0,018 

-
0,088 

0,087 0,036 
-

0,049 
Se smrtí vše končí. -

0,802 
0,128 0,040 0,028 0,008 0,013 0,121 0,089 

-
0,093 

Život má smysl, protože existuje Bůh. 
0,611 

-
0,236 

0,128 0,053 0,139 0,058 
-

0,033 
0,138 

-
0,162 

Povolání je tu v první řadě proto, aby 
zaručovalo pravidelný příjem. 

-
0,019 

0,686 0,069 
-

0,041 
0,049 0,125 0,074 0,126 

-
0,013 

Život si musíme udělat tak příjemný, jak je 
to jen možné. 

-
0,128 

0,657 0,000 
-

0,010 
0,040 

-
0,037 

0,144 
-

0,357 
0,159 

Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z 
řady, aby se člověk nedostal do zbytečných 
problémů. 

-
0,051 

0,614 0,156 
-

0,008 
0,079 0,093 

-
0,076 

0,228 
-

0,186 

Kde je přísná autorita, tam je taky 
spravedlnost. 0,027 0,088 0,698 0,006 0,124 0,075 

-
0,002 

-
0,037 

0,019 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 

-
0,010 

0,074 0,662 0,127 0,182 0,066 0,092 0,081 0,240 

Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou 
dnes mladí lidé mají. 0,166 

-
0,039 

0,520 0,137 
-

0,044 
0,221 

-
0,235 

-
0,276 

-
0,197 

Jistota a blahobyt je důležitější než 
svoboda. 

-
0,024 

0,357 0,493 0,052 
-

0,057 
-

0,044 
0,263 0,014 

-
0,245 

Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 
0,110 0,073 0,079 0,733 

-
0,058 

0,066 
-

0,134 
-

0,157 
0,028 

Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a 
dát těm, kteří to potřebují. 

-
0,106 

-
0,082 

-
0,007 

0,707 0,048 0,075 0,045 0,112 
-

0,199 
Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, 
nebyla by brzy žádná chudoba. 0,164 

-
0,073 

0,083 0,574 0,161 
-

0,264 
0,180 0,265 

-
0,045 

Problémy občanů by měl řešit především 
stát a ne občané. 

-
0,115 

0,370 0,213 0,380 
-

0,008 
0,071 

-
0,220 

-
0,053 

0,252 

Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. -
0,044 

0,115 0,050 0,098 0,769 
-

0,027 
-

0,001 
-

0,054 
0,016 

Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají 
konflikty řešit. 0,091 

-
0,019 

0,113 
-

0,141 
0,743 0,019 

-
0,029 

-
0,023 

-
0,075 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
umět se rozdělit. 0,159 0,041 0,090 0,315 0,490 

-
0,120 

0,127 0,208 0,124 

Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní 
žijí. 

-
0,115 

0,187 0,125 
-

0,052 
0,013 0,735 0,027 

-
0,065 

-
0,025 

Cizinci by si svého životního partnera měli 
vybírat mezi lidmi ze své země. 0,080 0,054 0,099 0,053 

-
0,190 

0,677 0,134 0,215 0,013 

Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má 
člověk, až když tvrdou prací dosáhne určité 
pozice. 

-
0,018 

-
0,059 

0,025 0,058 0,386 0,505 0,119 
-

0,182 
0,217 

Smysl života je pokusit se získat to 
nejlepší. 

-
0,008 

0,128 
-

0,055 
0,064 0,130 0,238 0,762 

-
0,081 

0,037 

Smysl života je v tom, aby člověk získal 
vážené pozice. 

-
0,100 

0,030 0,446 
-

0,164 
-

0,090 
0,003 0,616 0,028 0,086 

Nevím, proč člověk žije. 
0,039 0,076 

-
0,067 

0,080 
-

0,033 
0,025 

-
0,064 

0,786 0,107 

Každý musí řešit své problémy řešit sám. -
0,085 

-
0,066 

0,059 
-

0,171 
0,057 0,067 0,037 0,173 0,763 

Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to 
už je jeho věc. 0,022 0,401 

-
0,007 

0,084 
-

0,102 
0,017 0,333 

-
0,200 

0,435 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 10 iterations. 
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Tabulka č. 6 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – FHS 2006 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Těm, kteří mají víc, by se mělo 
smět vzít a dát těm, kteří to 
potřebují. 

0,758 
-

0,051 
0,102 

-
0,124 

0,099 0,019 
-

0,051 
-

0,056 
-

0,099 
0,197 

Rozdíly v příjmech by se měly 
zmenšit. 

0,737 
-

0,001 
0,060 

-
0,007 

0,043 0,176 
-

0,087 
0,082 

-
0,034 

-
0,157 

Kdybychom jsme se všichni 
něčeho zřekli, nebyla by brzy 
žádná chudoba. 

0,678 0,007 
-

0,219 
-

0,015 
-

0,010 
-

0,099 
0,102 0,001 0,135 

-
0,018 

To nejdůležitější, co se děti musí 
naučit, je umět se rozdělit. 0,464 

-
0,066 

0,079 0,009 0,043 
-

0,126 
0,259 0,367 

-
0,059 

-
0,117 

Se smrtí vše končí. 
0,088 0,819 0,033 0,073 0,093 0,039 0,051 

-
0,002 

0,090 0,059 

Doufám, že po smrti existuje další 
život. 

0,091 
-

0,779 
-

0,066 
-

0,060 
0,007 0,211 

-
0,027 

0,059 0,166 
-

0,103 
Život má smysl, protože existuje 
Bůh. 

0,092 
-

0,682 
-

0,087 
0,070 0,064 

-
0,280 

0,013 0,031 
-

0,124 
0,164 

Důležité je, aby byl člověk 
šťastný. Jak, to už je jeho věc. 

-
0,078 

0,024 0,776 0,077 0,079 
-

0,035 
-

0,038 
0,018 0,012 0,168 

Život si musíme udělat tak 
příjemný, jak je to jen možné. 0,073 0,158 0,738 0,160 0,029 0,130 0,026 0,043 0,064 

-
0,056 

Smysl života je v tom, aby člověk 
získal vážené pozice. 

-
0,130 

0,034 0,035 0,761 0,110 0,050 0,118 0,022 0,071 0,087 

Smysl života je pokusit se získat 
to nejlepší. 

-
0,018 

0,050 0,191 0,716 
-

0,011 
0,123 0,009 0,099 0,073 0,052 

Nevím, proč člověk žije. -
0,154 

0,288 0,021 
-

0,387 
0,374 

-
0,045 

-
0,107 

0,173 0,363 0,207 

Jistota a blahobyt je důležitější 
než svoboda. 

-
0,050 

0,022 0,109 0,249 0,716 
-

0,024 
0,073 0,048 

-
0,144 

-
0,323 

Nejlepší je žít v klidu, příliš 
nevybočovat z řady, aby se 
člověk nedostal do zbytečných 
problémů. 

0,161 
-

0,011 
0,044 

-
0,076 

0,680 0,103 0,099 0,026 0,011 0,136 

Cizinci by měli svůj životní styl 
trochu lépe přizpůsobit stylu 
příslušné země, kde nyní žijí. 

0,018 0,071 0,039 0,184 0,127 0,678 
-

0,061 
0,033 0,019 

-
0,061 

Problémy občanů by měl řešit 
především stát a ne občané. 0,084 

-
0,061 

0,295 
-

0,123 
-

0,036 
0,518 0,221 0,134 

-
0,068 

0,018 

Mluvit do něčeho a 
spolurozhodovat má člověk, až 
když tvrdou prací dosáhne určité 
pozice. 

-
0,075 

0,035 
-

0,289 
0,171 0,024 0,513 0,134 0,109 

-
0,150 

0,313 

To nejdůležitější, co se děti musí 
naučit, je poslušnost. 0,022 0,023 0,054 0,111 0,028 0,253 0,783 

-
0,003 

-
0,002 

-
0,123 

Kde je přísná autorita, tam je taky 
spravedlnost. 

0,019 0,044 
-

0,054 
0,046 0,100 

-
0,089 

0,759 0,056 
-

0,043 
0,160 

Umět se rozdělit se nejlépe učí v 
rodině. 

0,089 0,002 0,039 0,019 
-

0,024 
-

0,017 
0,018 0,765 

-
0,060 

-
0,017 

Bez rodiny se nedá naučit, jak se 
mají konflikty řešit. 

-
0,013 

-
0,062 

0,012 0,096 0,086 0,282 0,020 0,669 0,089 0,043 

Není dobré mít tak velkou 
svobodu, jakou dnes mladí lidé 
mají. 

0,047 
-

0,012 
-

0,088 
-

0,089 
0,285 0,205 0,155 

-
0,090 

-
0,748 

-
0,062 

Povolání je tu v první řadě proto, 
aby zaručovalo pravidelný příjem. 0,063 0,071 0,056 0,223 0,332 0,219 0,201 

-
0,311 

0,579 
-

0,049 
Každý musí řešit své problémy 
řešit sám. 

-
0,145 

0,010 0,382 0,093 
-

0,101 
-

0,032 
0,111 0,021 0,122 0,689 

Cizinci by si svého životního 
partnera měli vybírat mezi lidmi 
ze své země. 

0,226 0,082 
-

0,188 
0,205 0,402 0,187 

-
0,120 

-
0,078 

-
0,098 

0,483 
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Příloha 2. Seznam sociálně-demografických charakteristik respondentů 

užitých jako možné vlivy na hodnotové orientace vysokoškoláků.19  

Pro roky 2002, 2003, 2004 

18. Velikost obce, v níž během dětství a dospívání respondent/ka většinou bydlel/a. 

19. Typ rodiny, v níž respondent/ka během dosavadního života pobýval/a. 

20. Typ domu, v němž respondent/ka většinou bydlel/a. 

21. Rozhodnutí pro studium právě na této fakultě. 

26. Nejvyšší dosažené vzdělání otce.  

27. Nejvyšší dosažené vzdělání matky. 

28. Typ střední školy, na které respondent/ka maturoval/a. 

29. Vybavení domácnosti (pokoj pro každého člena rodiny, myčka na nádobí, počítač 

připojený na internet, automobil, DVD, byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, 

knihovna s nejméně 500 svazky) 

30. Měsíční čistý příjem rodiny. 

31. Způsob bydlení respondenta/ky v tomto městě. 

32. Rok narození. 

33. Pohlaví.  

Pro roky 2005, 2006 

6. Typ střední školy, na které respondent/ka maturoval/a. 

19. Velikost obce, v níž během dětství a dospívání respondent/ka většinou bydlel/a. 

20. Typ rodiny, v níž respondent/ka během dosavadního života pobýval/a. 

21. Typ domu, v němž respondent/ka většinou bydlel/a. 

22. Rozhodnutí pro studium právě na této fakultě. 

27. Nejvyšší dosažené vzdělání otce.  

28. Nejvyšší dosažené vzdělání matky. 

29. Vybavení domácnosti (pokoj pro každého člena rodiny, myčka, počítač s internetem, 

automobil, DVD, byt ve  vlastnictví nebo rodinný dům, knihovna s nejméně 500 svazky). 

30. Měsíční čistý příjem rodiny. 

31. Způsob bydlení respondenta/ky v tomto městě. 

32. Rok narození. 

33. Pohlaví.  

                                                 
19 Přesné znění otázek uvedeno v dotazníku, příloha 4. 
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Příloha 3. Frekvenční a faktorová analýza 2003 a 2005 vysokoškoláci 

z ostatních fakult 

 

Frekvenční analýza 2003, vybrané výroky 

Tabulka č. 7 :  Jaký je Váš názor na následující výroky?Podrobné rozložení odpovědí. 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Průměr 
(1-5) 

% 
 

8,1 19,1 25,5 24,0 21,0 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

počet 91 214 286 269 235 
3,31 

% 
 

1,6 4,7 14 25,5 50,0 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. počet 18 53 157 286 561 

4,23 

 
 

Frekvenční analýza  2005, vybrané výroky 

Tabulka č. 8 :  Jaký je Váš názor na následující výroky?Podrobné rozložení odpovědí. 

Výrok 
Naprosto 
souhlas 

Spíše 
souhlas 

Ani 
nesouhlas, 
ani souhlas 

Spíš 
nesouhlas 

Naprosto 
nesouhlas 

Průměr 
(1-5) 

% 
 

9,4 22,9 27,5 23,1 15,9 
9j Každý musí řešit 
své problémy sám. 

počet 101 246 295 248 171 
3,13 

% 
 

1,7 6,6 18,1 31,0 38,8 
9f Jistota a blahobyt 
je důležitější než 
svoboda. počet 18 71 194 333 417 

4,03 
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Tabulka č. 9 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – VŠ 2003 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené 
pozice. 0,674 

-
0,011 

-
0,072 

0,069 0,042 0,130 0,092 0,040 

Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 
0,618 

-
0,117 

0,130 0,043 
-

0,054 
0,128 

-
0,172 

0,179 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 0,555 

-
0,007 

0,126 0,137 0,132 0,081 0,207 
-

0,391 
Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až 
když tvrdou prací dosáhne určité pozice. 0,530 0,005 

-
0,035 

-
0,012 

0,152 0,070 0,125 0,009 

Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo 
pravidelný příjem. 0,485 

-
0,084 

0,056 0,324 
-

0,007 
0,000 

-
0,364 

0,169 

Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes 
mladí lidé mají. 0,405 0,058 0,313 

-
0,253 

-
0,035 

0,182 
-

0,052 
-

0,140 
Lidé vstanou tělěm i duší z mrtvých. 

0,053 0,800 0,080 
-

0,004 
0,024 0,060 0,074 

-
0,020 

Doufám, že po smrti existuje další život. -
0,063 

0,755 0,101 0,110 
-

0,008 
-

0,036 
-

0,045 
0,117 

Život má smysl, protože existuje Bůh. 
0,039 0,729 0,091 

-
0,239 

0,089 0,021 0,084 
-

0,086 
Se smrtí vše končí. 

0,104 
-

0,563 
0,002 0,137 0,021 0,061 0,128 0,144 

Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát 
těm, kteří to potřebují. 0,121 0,071 0,765 

-
0,020 

0,016 0,105 0,021 0,032 

Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. -
0,056 

0,052 0,738 0,066 0,081 0,133 
-

0,133 
-

0,071 
Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla 
by brzy žádná chudoba. 0,080 0,202 0,577 

-
0,030 

0,262 
-

0,102 
0,094 0,173 

Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen 
možné. 0,049 

-
0,219 

0,108 0,760 
-

0,004 
0,089 

-
0,043 

-
0,057 

Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je 
jeho věc. 0,061 

-
0,085 

-
0,008 

0,722 
-

0,066 
0,050 0,286 

-
0,022 

Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. 
0,365 0,104 

-
0,176 

0,491 0,116 0,085 
-

0,101 
0,069 

Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. 
0,046 0,039 0,025 0,025 0,804 

-
0,023 

-
0,071 

0,008 

Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty 
řešit. 0,122 

-
0,037 

0,013 
-

0,105 
0,628 0,073 0,113 

-
0,044 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je umět 
se rozdělit. 0,041 0,076 0,245 0,099 0,619 

-
0,096 

0,029 
-

0,099 
Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá 
politická činnost. 0,125 0,024 0,083 0,096 

-
0,067 

0,756 0,086 0,014 

Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat 
mezi lidmi ze své země. 0,152 0,021 0,151 

-
0,068 

-
0,008 

0,704 0,133 0,066 

Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. 0,210 

-
0,080 

-
0,047 

0,159 0,051 0,586 
-

0,170 
-

0,074 
Každý musí řešit své problémy řešit sám. 

0,109 
-

0,074 
-

0,131 
0,184 0,146 0,148 0,660 0,216 

Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. 
0,454 0,072 0,195 0,036 

-
0,064 

-
0,104 

0,477 
-

0,243 
Nevím, proč člověk žije. 

0,078 
-

0,123 
0,072 0,010 

-
0,114 

0,022 0,090 0,811 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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Tabulka č. 10 :  Faktorová analýza ot. č. 9 – VŠ 2005 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. 

0,748 0,002 0,019 
-

0,032 
-

0,076 
0,046 0,057 0,075 

Těm, kteří mají víc, by se mělo smět vzít a dát 
těm, kteří to potřebují. 0,732 0,048 0,100 0,086 

-
0,029 

0,118 
-

0,060 
0,001 

Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla 
by brzy žádná chudoba. 0,615 

-
0,105 

0,162 0,108 0,069 0,011 0,144 
-

0,047 
Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. 

0,049 0,706 0,233 
-

0,054 
-

0,019 
0,004 

-
0,091 

0,048 

Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené 
pozice. 

-
0,133 

0,681 0,256 
-

0,013 
-

0,004 
0,060 0,042 0,050 

Smysl života je pokusit se získat to nejlepší. -
0,159 

0,546 0,038 
-

0,054 
0,224 0,174 0,091 

-
0,244 

Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo 
pravidelný příjem. 0,127 0,453 

-
0,077 

-
0,021 

0,230 0,119 0,085 0,208 

Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady, 
aby se člověk nedostal do zbytečných problémů. 0,310 0,341 0,215 0,042 0,065 0,274 

-
0,128 

0,209 

Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost. 
0,066 0,158 0,676 

-
0,035 

-
0,013 

-
0,016 

0,035 
-

0,017 
To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je 
poslušnost. 0,165 0,225 0,627 

-
0,052 

0,162 
-

0,017 
0,142 

-
0,121 

Není dobré mít tak velkou svobodu, jakou dnes 
mladí lidé mají. 0,158 0,056 0,590 0,094 

-
0,140 

0,125 
-

0,015 
-

0,048 
Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až 
když tvrdou prací dosáhne určité pozice. 

-
0,133 

0,060 0,320 
-

0,021 
0,121 0,286 0,195 0,195 

Doufám, že po smrti existuje další život. 
0,061 0,100 

-
0,123 

0,778 0,040 
-

0,078 
0,063 0,105 

Se smrtí vše končí. -
0,049 

0,112 0,075 
-

0,702 
0,096 0,059 0,017 0,260 

Život má smysl, protože existuje Bůh. 
0,083 

-
0,151 

0,267 0,694 
-

0,113 
0,042 0,031 

-
0,015 

Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je 
jeho věc. 0,026 0,167 

-
0,014 

-
0,037 

0,799 
-

0,012 
-

0,008 
-

0,017 
Každý musí řešit své problémy řešit sám. -

0,207 
-

0,070 
0,196 

-
0,025 

0,607 0,214 
-

0,064 
0,244 

Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen 
možné. 0,118 0,349 

-
0,174 

-
0,165 

0,587 
-

0,012 
0,041 

-
0,243 

Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe 
přizpůsobit stylu příslušné země, kde nyní žijí. 

-
0,022 

0,121 
-

0,058 
-

0,103 
0,087 0,731 0,055 

-
0,219 

Problémy občanů by měl řešit především stát a ne 
občané. 0,253 0,183 

-
0,011 

-
0,002 

-
0,076 

0,575 0,115 0,018 

Cizinci by si svého životního partnera měli vybírat 
mezi lidmi ze své země. 0,058 

-
0,008 

0,293 0,002 0,089 0,525 
-

0,151 
0,042 

Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině. 
0,050 0,084 

-
0,001 

0,018 
-

0,007 
-

0,042 
0,764 

-
0,071 

Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty 
řešit. 

-
0,018 

-
0,005 

0,091 0,064 
-

0,069 
0,248 0,660 0,206 

To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je umět 
se rozdělit. 0,379 

-
0,088 

0,177 0,001 0,092 
-

0,220 
0,549 

-
0,144 

Nevím, proč člověk žije. 
0,041 0,093 

-
0,121 

-
0,123 

0,007 
-

0,101 
0,020 0,782 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

 


