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1 ÚVOD 

 

    V počátcích psychologie byl středem zájmu člověk jako jednotlivec (individuum) a jeho 

duševní život. Člověk je však především živočichem sociálním, tedy nežije odděleně od 

ostatních lidí, což mu umožňuje řešit určité problémy přežití a reprodukce mnohem účinněji, 

než-li by je byl schopen řešit sám. Toto tvrzení jen potvrzuje to, že „je jen velice málo 

psychických jevů, které nejsou sociální povahy“ (English a English, 1969, s. 506, in 

Křivohlavý, 2001).  

     Společenskost je součástí našeho společného dědictví i s ostatními primáty. Dědictví, které 

je charakterizováno velmi silnou formou společenskosti. Ačkoli existují sociálnější druhy než 

je člověk, určité aspekty společenského života jsou u člověka zcela ojedinělé, například 

schopnost orientovat se v jemných nuancích měnících se společenských vztahů uvnitř, oproti 

jiným primátům, poměrně velké skupiny.  

     V naší práci bychom se chtěli zaměřit především na to, zda lze vysledovat nějaké 

zákonitosti v tom, jak si lidé navzájem pomáhají či naopak, a jaký vliv na tuto skutečnost má 

podoba sociální sítě. S postupným rozvojem psychologie zdraví přibývá studií týkajících se 

vzájemné opory, kterou si poskytují jednotlivci v tzv. dyádě, méně českých studií se však již 

věnuje opěrné sociální síti jednotlivce, kterou tvoří všichni jemu blízcí lidé v jeho okolí, kteří 

mu jsou tuto pomoc ochotni poskytnout. Náš výzkum se zaměřuje na vztah určitých 

charakteristik jedincovy sociální sítě a sociální opory, kterou může očekávat od jejích členů. 

Tuto problematiku chceme nahlédnout i z evoluční perspektivy, protože z evoluční teorie 

vyplývají určité předpovědi, které je možné ověřit naší studií (například větší míra ochoty 

poskytovat oporu při větší vzájemné známosti lidí v sociální síti).   

     To, že je člověk společenský, znamená, že žije v určité sociální skupině, jejíž důležitou 

součástí jsou příbuzní. Jelikož jsou právě příbuzní považováni některými autory za speciální 

skupinu, ve které jsou zpravidla „přirozeně“ dodržovány určité normy a povinnosti díky 

společnému genetickému dědictví, budeme se v naší práci zaměřovat také na jejich postavení 

v sociální síti. Sociální síť každého jedince však netvoří pouze příbuzní, ale také nepříbuzní 

jedinci, mezi nimiž však nalezneme také určitá pravidla, která musí jedinci dodržovat, a 

jejichž porušení je ze strany ostatních jedinců různými způsoby sankciováno (protože zde 

chybí společný zájem vyplývající ze sdílení stejných genů). V naší práci bychom se tedy 

chtěli zaměřit na rozložení těchto dvou skupin, příbuzných a nepříbuzných, v sociální síti 

každého jedince.  
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     K některým z těchto lidí si může člověk vytvořit velmi úzký vztah a následně se na ně či 

oni na něho mohou v budoucnu obracet v určitých situacích pro radu, pomoc či oporu. To, na 

koho se můžeme pro nějaký druh opory obrátit (a zároveň někdo druhý na nás samé), je 

ovlivňováno dobou a k ní patřícím ekonomickým, postojovým a dalším změnám, což tato 

práce také zohledňuje. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2.1 Sociální sítě 

     

2.1.1 Vymezení pojmu sociální síť 

 

     Pro pochopení pojmu sociální síť je třeba si nejprve přiblížit význam jednotlivých slov, 

která ho tvoří. 

Pod pojmem „sociální“ se podle  psychologického slovníku (English, English, 1969, s. 506, 

cit. in Křivohlavý, 2001) rozumí to, „co se vztahuje k interakci mezi dvěma nebo více lidmi 

nebo k vlivu jednoho člověka na druhého“, přičemž se klade důraz na vzájemné propojení a 

vzájemnou komunikaci a vztahy dvou či více lidí. Toto propojení a přátelské vztahy pak 

umožňují i vzájemnou pomoc a podporu.  

V anglosaské terminologii  lze najít tři pojmy, které reprezentují pojem „síť“ (Kebza, 2005). 

Prvním je „Net“ (síť). Druhý, poněkud rozšiřující pojem – „Network“, označuje síť či 

soustavu systematicky pokrývající nebo zahrnující něco. Třetím pojmem je „Tie“, což 

znamená svazek, spojení, vztahy.  

     Většina autorů definuje pojem „sociální síť“ ve smyslu definice Křivohlavého (2001), 

podle níž představuje sociální síť soubor lidí kolem určité osoby, se kterými je či byla tato 

osoba v sociálním kontaktu a od nichž může očekávat, že by jí v případě potřeby poskytli 

určitou pomoc (rodina v širším i užším slova smyslu, přátelé, spolupracovníci, sousedé, 

členové klubu apod.), velmi podobně pojem definují například Schwarzer, Knoll, Rieckmann 

(2003), a to jako množství lidí v okolí jednotlivce, kteří mohou a jsou ochotni poskytnout 

jedinci sociální oporu. Obdobně také Kebza a Šolcová (1999), podle nichž se termínu 

„sociální síť“ využívá pro charakterizování sociálních vazeb mezi lidmi. K této definici se 

připojuje také Buštíková (1999) upřesňujícím výkladem tohoto pojmu, tedy že se jedná o 

„soustavy recipročních sociálních vztahů mezi třemi a více lidmi“. Mohou se vytvářet na 

základě rodinných vazeb či společenských zájmů. 

 

     Jako období, kdy byl pojem „sociální síť“ pravděpodobně prvně použit, se udává rok 1954. 

Použil ho Barnes při výzkumu sociálního chování na vzorku norské populace žijící na 

ostrově. Východiskem pro tento pojem byla analýza vazeb utvářejících se mezi členy této 
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komunity. C. Schaefer, J. C. Coyne a R. S. Lazarus (1981) navrhli jiné užití tohoto pojmu. 

Využili ho pro výzkum prožitků, myšlenek a pocitů souvisejících s naplňováním sociálních 

vztahů, realizovaných v rámci sítě. Na vzorku čítajícím 100 osob ve věku od 45 do 64 let 

sledovali tři typy sociální opory (materiální, emocionální a informační) ve vztahu ke 

stresovým životním událostem, psychologickým symptomům, morálce a také psychickému 

zdravotnímu statusu. 

Autoři svými výzkumy potvrdili skutečnost, že pokud nemá jedinec alespoň pocit, že má ve 

své sociální síti někoho, kdo by mu byl ochoten v případě nouze podat pomocnou ruku, 

ovlivňuje to negativně jeho psychické zdraví.  

     Zajímavé je, že někteří autoři definují sociální síť přímo ve vztahu se sociální oporou, jako 

například Ch. Tardy (1985, in Kebza 2005), který označil sociální síť jako hlavní zdroj 

sociální opory a její jednotlivé komponenty za prostředníky její realizace. Stejně tak také 

Kebza (2005), podle kterého obsahuje síť (network), která je zdrojem sociální opory, šest 

hlavních komponent: rodina, blízcí přátelé, sousedé, spolupracovníci, komunita, 

profesionálové.  

     V poslední době se význam tohoto pojmu značně rozšířil. V přeneseném, hojně užívaném 

významu, představuje pojem „sociální síť“ také síť služeb a zařízení, které mají pomoci 

jedinci udržet si alespoň základní životní standard. V posledních letech představují „sociální 

sítě“ (social networking či social network service) také služby určené pro komunity lidí, kteří 

navzájem sdílí svá data ve virtuální síti. Tyto služby nabízí rozličné možnosti interakce mezi 

uživateli – např. chaty, zprávy, e-maily, diskusní skupiny apod. Jejich popularita neustále 

roste (MySpace, Facebook) a v mnoha případech začínají vytlačovat klasické internetové 

stránky.  

     Pokud mluvíme o výzkumu sociálních sítí, byl tento pojem do 70. let 20. století spíše 

metaforou. Jako průlom tohoto postoje označuje Buštíková (1999) jednak práci N. Leeové o 

způsobu, jakým ženy v USA hledaly lékaře pro ilegální potrat, jednak studie E. Bottové o 

vlivu sociálních sítí na způsob dělby práce a trávení volného času dvaceti manželských párů, 

ale také studie M. Granovettera týkající se úspěšných strategií, jak nalézt práci v americkém 

Bostonu (blíže kapitola 2.1.3).  

 

    V souvislosti se sociální sítí je zmiňován také pojem „struktura sociální sítě“, kterou lze 

charakterizovat hustotou, reciprocitou, složením podle určitých kritérií (pohlaví, věku, zájmů 

apod.), stabilitou v čase, homogenitou. Ve výzkumu K. Pugliesiové a S. L. Schooka (1998) 
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bylo prokázáno, že strukturu sociální sítě ovlivňuje pohlaví, věk, rodinný stav, rodičovství 

jedince a to, zda je zaměstnán či nikoliv.  

     V literatuře je někdy ještě rozlišována speciální podskupina „supportive network“, tedy 

opěrná sociální síť (blíže viz kapitola 2.2.4), která představuje souhrn podpůrných 

vzájemných vztahů, orientovaných na daného jedince (Kebza, 2005).  

 

     Ve velmi podobném smyslu jako „sociální síť“ se používá termín „síť sociálních vztahů“ 

(social-relations network), což je síť, kterou tvoří užší i širší rodina, přátelé, spolupracovníci a 

známí, a která se od sociální sítě liší především tím, že se zde jedná nejen o vztahy osob, které 

jsou či byly v osobním kontaktu a které od sebe navzájem mohou očekávat poskytnutí 

nějakého druhu sociální opory, nýbrž také o osoby, které se neznají tak dobře, nejsou si tolik 

blízké a tím jsou také méně ochotné poskytnout si jakýkoliv druh sociální opory. Síť 

sociálních vztahů tedy zahrnuje vztahy jak povrchní, tak důvěrné (Hartl, Hartlová, 2000). 

Knoke a Kuklinski (1991, in Buštíková, 1999) rozlišují různé typy sociálních vztahů 

v sociálních sítích (vztahy, kde dochází ke směně statků a médií, komunikační vztahy směny 

zpráv, instrumentální vztahy, vztahy mezi členy překrývajících se organizací, vztahy, kde jsou 

vyjadřovány city, vztahy moci a autority a příbuzenské vztahy). Podle Mitchella (1969, in 

Buštíková, 1999) jsou tři hlavní proměnné popisující vlastnosti a typ vztahů v sociální síti 

reciprocita, intenzita a stálost vztahů.    

     S naším pojetím sociální sítě, vycházejícím z definice Křivohlavého (2001), tedy sociální 

sítě jako souboru všech známých určitého jedince, se rozchází výklad sociálních sítí 

Vágnerové (2007), podle níž prožívá dospělý člověk svůj život v rámci několika sociálních 

sítí, v nichž získává vždy nějakou roli (Vágnerová, 2007). Orientační rodina, do níž se jedinec 

narodí, přestává v určitém věku být jeho nejdůležitějším sociálním zázemím (důležitým 

mezníkem v životě mladého dospělého člověka je získání vlastního bytu). Přetrvává však jako 

důležitý latentní zdroj jistoty a opory. Druhou skupinou jsou partnerské vztahy, které 

představují potenciální základ budoucí prokreační rodiny. Sociální síť poměrně velkého 

rozsahu vytvářejí přátelé a známí. Mimořádně významnou skupinou v životě jedince jsou také 

jeho spolupracovníci, s nimž tráví většinu dne.  

     Ač budeme v naší práci vycházet zejména z definice sociální sítě jako souboru všech 

známých, bude pro nás důležité také to, že se lze u většiny autorů setkat alespoň s implicitním 

předpokladem, že jednou z hlavních funkcí sociální sítě je poskytování sociální opory. 

V následujících kapitolách a zejména empirické části se budeme zabývat tím, jaký je vztah 

mezi podobou sociální sítě a poskytováním si sociální opory jejími členy.  
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2.1.2. Evoluční teorie - velikost a funkce sociální sítě  

 

2.1.2.1 Velikost sociální sítě 

 

     Lidské společnosti jsou mimořádně komplexní a velmi variabilní, v čemž se shodují se 

společenstvími některých dalších primátů. S určitými odchylkami (a také odlišnostmi 

v závislosti na tom, zda žijí v zajetí či ve volné přírodě) si například lemuři či šimpanzi 

vytvářejí složitá společenství, ve kterých stejně jako u společenství lidských je pro jejich 

úspěšné fungování třeba dodržovat určitá pravidla. Nalezneme ale také i zcela samotářské 

primáty.  

     U  primátů existují důležitá přírodní a kognitivní omezení, která určují hranice velikosti 

skupiny, a velikost skupiny následně určuje, které typy společenského uspořádání mohou 

vzniknout. Existuje zde určitý vývoj ke zvětšující se skupině v rámci určitých linií, například 

u lidoopů. Toto zvětšování velikosti skupiny se vysvětluje kognitivním omezením. 

Nejdůležitějším kognitivním omezením velikosti skupiny je kapacita mozku jedince (u pri-

mátů je velikost skupiny přímo závislá na relativní velikosti neokortexu, Dunbar, 1992). 

Člověk je schopen pamatovat si podrobnosti jednotlivých vztahů pouze u omezeného počtu 

osob. Jedná se o takové informace, které se týkají toho, na kterého člověka se může jedinec 

v jakém případě obrátit, s čím by mu mohl pomoci, a zda mu ten druhý již někdy v minulosti 

nějakou pomoc poskytl. Na základě těchto informací pak může plánovat a uskutečňovat 

sociální strategie (například výběr partnera pro manželství, výběr společného bydliště apod.). 

U příbuzných osob si jedinec tyto podrobnosti tolik pamatovat nemusí, neboť poskytovat si 

vzájemně podporu s příbuznými je výhodné pro obě strany, jelikož tak pomáhají svým 

genům. U nepříbuzných tomu tak není, zde se vyplatí poskytovat nějakou podporu pouze 

tehdy, pokud ten druhý není podvodníkem.  

     Dunbar (1993) zjistil, že odpovídající velikost skupiny současného člověka by měla čítat 

řádově přibližně 150 jedinců (maximální počet obličejů, kterým jsme schopni přiřadit jméno, 

je však mnohem větší, všeobecně se udává hodnota kolem 2000 osob). Tato hodnota 150 by 

měla představovat osoby, „které jedinec zná dostatečně na to,  aby je mohl požádat o 

laskavost, či aby neměl špatný pocit z toho, že se k nim nepozván přidá, když je náhodou 

potká v nějakém exotickém prostředí“ (cit. in Barrett et al., 2007, str. 114). K číslu 150 se 

přiblížil také Killworth et. all (1984, in Barrett et al., 2007), který vyvodil ze svých 

experimentů průměrnou velikost sociální sítě 134 jedinců. Podle Dunbara  spočívá rozdíl 

mezi těmi, kteří jsou uvnitř a vně tohoto kruhu, v míře důvěrnosti (stupeň osobní známosti 
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odráží zřejmě míru důvěry, kterou může jedinec do určitého vztahu vložit, spolu s případným 

pocitem nějaké povinnosti, vyplývající ze společné minulosti, Dunbar, 1996). Důvěřovat je 

smysluplné či možné jen tehdy, jsou-li splněny určité podmínky, které nemusejí být u všech 

lidí stejné. Pouze s pomocí důvěry je možné překonat nejistoty mezilidských vztahů, kterým 

se nelze vyhnout (Řeháková, 2006). Sociologická literatura (např. Sedláčková, 2006) rozlišuje 

důvěru jako vlastnost jedinců, důvěru jako vlastnost sociálních vztahů a důvěru jako vlastnost 

sociálních systémů. Zkonkretizují-li se objekty důvěry, člení sociologové důvěru do pěti 

okruhů. První, nejužší kruh důvěry představuje rodina a nejbližší známí (důvěra se mezi nimi 

utváří ve velmi intimním a uzavřeném prostředí). Druhým je nejbližší komunita, například 

sousedská (zahrnuje jedince, s nimiž se osobně známe). Třetí, již méně intenzivní okruh 

důvěry, přestavuje jakási virtuální komunita, kterou zprostředkovávají zejména média. Čtvrtý 

tvoří různé skupiny, které jsou nám určitým způsobem blízké, například národnostní, etnické 

či profesionální. Posledním, nejabstraktnějším objektem důvěry, jsou sociální role (role 

kněze, učitele, lékaře apod.).    

 

     Co se týká velikosti skupiny, můžeme se v literatuře setkat i s dalšími typy skupin lidí 

(skupina o 150 lidech může být podle Dunbara, in Barrett et al., 2007, pouze jednou z řady 

hierarchicky organizovaných kognitivně omezených seskupení). Jednou z nich je „účastenská 

skupina“ (sympathy group), tedy skupina o přibližně 12 – 15 členech, což dokazuje jak 

výzkum počtu osob, jejichž zítřejší smrtí by byl jednotlivec hluboce zasažen (Buys a Larsen, 

1979), či také experimenty týkající se zjišťování velikosti skupiny na základě údajů o 

frekvenci kontaktů (Hays a Oxley, 1986; McCannell, 1988; Rands, 1988; Dunbar a Spoors, 

1995; Hill a Dunbar, 2003). Z podrobnějších analýz z některých těchto výzkumů vyplývá, že 

převážnou většinu těchto skupin tvoří příbuzní (u žen je tento počet vyšší než u mužů), 

pravděpodobně proto, že příbuzní jsou vždy upřednostňováni. Lidé, kteří mají širokou 

příbuzenskou síť, se proto ve většině svých společenských vztahů omezují právě na příbuzné, 

a naopak ti, kdo mají malou širší rodinu, mohou do své sociální sítě zahrnout více 

nepříbuzných členů, protože je zde pro ně více místa (Barrett et al., 2007).  

     Další, menší a intimnější skupinou v sociální síti člověka, je „podpůrná parta“ (support 

clique), kterou objevili Dunbar a Spoors (1995). Tuto skupinu tvoří velmi malý počet jedinců, 

průměrně 4,7 (tento počet je poměrně stálý ve všech kulturách), za nimiž by šel člověk v době 

krize pro radu či podporu. Existence těchto jednotlivých, různě propojených skupin, se odráží 

v rozšířeném rozlišování mezi nejbližšími přáteli, přáteli a známými.      
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2.1.2.2 Funkce sociální sítě 

 

     V každé kultuře, ač s určitými změnami, tedy existuje horní hranice počtu jedinců, s nimiž 

může jednotlivec udržovat konkrétní vztah vzájemné důvěry a intimity. Sestava a funkce této 

skupiny se v různých společnostech liší podle nároků místních přírodních, demografických a 

sociálních podmínek. 

     Podle některých psychologů je hlavní funkcí sociální sítě sociální opora, kterou jsou si 

ochotni poskytnout jednotliví členové sítě (Tardy, 1985). Tato poskytovaná opora může být 

jakéhokoliv druhu (druhy sociální opory viz kapitola 2.2.3 a příklady jejího poskytování viz 

kapitola 2.3.3) a skutečnost, že je jeden člověk ochoten druhému poskytnout nějaký typ 

pomoci, rady či podpory, má velký vliv na psychickou pohodu a zdraví jedince (velmi 

významnou funkci má mnohdy již samotný pocit, že existuje nějaký člověk, na kterého se 

může určitý jedinec v případě nouze obrátit). Funkci sociální sítě však lze vysvětlit také 

z evolučního pohledu. Je známo, že naši předci pocházeli ze zvířat, která žila po miliony let 

v hierarchicky strukturovaných společenstvech se silnými vzájemnými vazbami (hluboký 

zájem jednoho o druhého jako rodičů, potomků, sourozenců, partnerů, spojenců, přátel apod.). 

Někteří autoři v tomto uskupení spatřují zajetí jedince v sociálních strukturách. Považují ho za 

obdobu života na malé vesnici, kde každý zná každého. Z těchto vztahů vyplývá jednak 

stabilita, blízkost a bezpečí, které jsou také zřejmě nelepším základem pro ochotu poskytnout 

druhému jedinci nějaký druh sociální opory, narozdíl od měst, kde jsou jedinci od sebe 

paradoxně, nikoli fyzicky, vzdáleni natolik, že mezi nimi nevzniká vztah tak důvěrný, že by 

byly ochotni tuto sociální oporu nabídnout, ale ani přijmout. Vyplývá z nich však také 

intenzivní kontrola (členové jsou součástí i „majetkem“ skupiny; musí dodržovat určité 

normy a pravidla, jejichž porušením by se vystavili nesouhlasu a sankcím skupiny), de Waal, 

1996.  

     Z evolučního pohledu je funkcí sociálních sítí mnoho. Velmi významnou funkcí sociální 

sítě u zvířat je lepší obrana před predátory, což však s lidmi tolik srovnat nemůžeme. Původně 

tomu tak zřejmě částečně také bylo, pravděpodobně však vždy byla důležitější než obrana 

před predátory obrana před nepřítelem, tzn. před příslušníky vlastního druhu (blíže následující 

kapitola). Další velmi důležitou funkcí sociálních sítí u zvířat, ale i u lidí, je spolupráce. 

Jedinci si vzájemně mohou pomáhat zejména tedy s obranou, ať již před predátory či 

příslušníky vlastního druhu, ale zřejmě také s výrobou a používáním nástrojů, s lovem, či také 

s udržováním ohně.  
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     Pro jedince je výhodnější spolupracovat s ostatními členy dané skupiny, nežli se od ní 

odvrátit, a tato spolupráce je umožněna právě tím, že mají lidé mezi sebou velmi složité 

vazby, v nichž tato spolupráce probíhá a v nichž probíhá také účinná kontrola sociálního 

parazitismu.   

 

2.1.2.2.1  Sociální parazitizmus 

 

     Mají-li být skupiny efektivním řešením ekologických a demografických problémů, 

nemohou jednotlivci sledovat pouze své vlastní zájmy a zcela ignorovat zájmy těch, s nimiž 

žijí, ale je třeba vzájemně se domluvit na určité spolupráci. Spolupráce však pro člověka často 

znamená okamžitou nevýhodu, zatímco její pozitivní výsledky se mohou projevit  až po velmi 

dlouhé době. Neustále tedy mezi lidmi existuje pokušení porušit společenskou smlouvu a 

získat pro sebe krátkodobou výhodu. A právě zde se dostáváme k termínu sociální 

parazitizmus. 

     Sociální paraziti („freeriders“) jsou lidé, jež využívají výhod společenské spolupráce a 

ničím za ně neplatí. Sociální parazitizmus je znám nejen z lidské společnosti ale s jeho 

různými formami se můžeme setkat prakticky u všech druhů, u kterých se vyskytuje sociální 

chování.  

     Co se týče zdrojů, které nevlastní žádný jedinec, ale jsou všem společné, tedy obecních 

statků, způsobují sociální parazité v širším měřítku „tragédii obecních statků“. Co patří všem, 

nepatří nikomu, a nikdo nebude šetřit zdroje, z nichž mohou čerpat všichni. Žádný člověk 

není tak pošetilý, aby čekal, až to, co může čerpat sám, vyčerpá dříve někdo jiný. V užším 

měřítku může dojít až k tomu, že tito jedinci destabilizují celou skupinu, protože ostatní lidé 

nebudou chtít nést břímě vytvořené těmito záškodníky (Barrett et al., 2007).    

     Jedná se o jeden z nejzávažnějších problémů společenských organismů, který přetrvává již 

velmi dlouho, což vedlo k vytvoření určitých obranných strategií, které mají udržet sociální 

parazitizmus pod kontrolou. Dunbar (1999) objevil těchto strategií 5:  

- omezení přátelských projevů na příbuzenstvo  

- zvýšená senzitivita ke společenskému podvádění (Cosmides, 1989; Cosmides a 

Tooby, 1992) 

- mechanismy výměny informací dovolující snadno ovlivnitelným jedincům rychleji 

identifikovat sociální parazity (Enquist a Leimar, 1993; Dunbar, 1996) 
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- zavedení nákladných požadavků na potenciálně spolupracující jedince tak, aby byl 

sociální parazit donucen nejprve utrpět ztrátu a teprve poté měl možnost získat 

nějakou výhodu (řešení „Zahaviho handicapu“) 

- zavedení trestů pro sociální parazity (trestání je vysoce úspěšné v případě, že existuje  

       vysoká pravděpodobnost odhalení a trestu) 

     Sociální parazity je velmi obtížné odhalit ve velmi početné skupině lidí, kde se většinou 

pokaždé najde někdo, na kom by dotyčný člověk mohl parazitovat. Daří se jim zvláště ve 

skupinách, kde většina jejich jednotlivých členů vzájemně spolupracuje (Enquist, Leimar, 

1993, in Barrett et al., 2007). Zrzavý (2004) zdůrazňuje, že bude-li podvodníků příliš mnoho, 

celý systém vzájemné pomoci a spolupráce se zhroutí zpět k čistému egoismu. Důvodem toho 

bude skutečnost, že jedinec, který je ochoten přispět například na povodňovou pomoc, natrefí 

častěji na podvodníka než na poctivce, začne si dávat pozor a přispívat samozřejmě přestane.       

    Vážný problém v postižení takových podvodníků nastává, pokud je určitá skupina 

rozdělena do několika malých podskupin. Problémem se stává předávání informací o daných 

„příživnících“ v jednotlivých skupinách, protože pokud je v jedné skupině odhalen, může se 

přesunout do jiné, v níž o něm nikdo nic neví.  

     Úspěšnost člověka žijícího v dnešní době spočívá především v úspěšnosti v sociálních 

vztazích. Ta ze všeho nejvíce závisí na efektivitě rozhodování, zda spolupracovat či ne, a 

pokud ano, tak kdy a s kým. Sociální parazitizmus je vlastně jedním z podstatných důvodů 

existence sociálních sítí. Zejména pak vzájemné provázanosti jejích členů, neboť vzájemná 

důvěra mezi nimi zvyšuje ochotu spolupracovat a nehledět pouze sobecky na své zájmy. 

Pokud můžeme druhému člověku věřit, že nás nepodvede, ochotněji vstupujeme do tohoto 

vztahu vzájemné spolupráce. Zrzavý (2004) tuto situaci vystihuje doslova tak, že pokud 

opakujeme nějakou hru se známými partnery, začne se selektivní kooperace s ostatními hráči 

vyplácet.  

     Již zmíněné sociální sítě o 150 známých se v dnešní době jen částečně překrývají se sítěmi 

nejbližších přátel. Je tomu tak zejména proto, že sítě jedincových známých jsou roztříštěny do 

několika menších skupinek, které představují přátelé ze zaměstnání, ze sportovního klubu, 

důvěrní přátelé apod. A jelikož se sítě překrývají  jen částečně, cítíme se zřejmě méně 

povinování ke vzdálenějším členům společenství, nežli bychom se cítili v některém 

z minulých století. K této změně došlo spolu s vyšší společenskou mobilitou a migrací během 

industrializace, do kdy žila většina lidí v menších společenstvích, většinou nepřesahujících 

150 – 200 jedinců, a ve kterých se všichni velmi dobře znali a byli si tak ochotnější vzájemně 

pomáhat.  
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     V dnešní době, kdy počet jedinců žijících na jednom místě již podstatně přesáhl dvě stě, si 

musí člověk dávat velký pozor na to, s kým se pouští do spolupráce, protože parazité se 

mohou skrývat kdekoliv a vymýšlet stále lepší strategie. V tomto výběru hraje skutečně 

největší roli stupeň známosti, důvěry a provázanost sítě (tzn. že se v určité skupině všichni 

jedinci navzájem znají a kdyby někdo z nich zradil, všichni by se o tom dozvěděli a 

pravděpodobně by ho nějak potrestali, třeba i vyloučením z této skupiny). Pokud jedinec 

naprosto jistě ví, že tomu druhému může věřit (například díky dlouhodobé známosti s tímto 

jedincem, či i dalšími jeho známými, a zároveň i nějaké dřívější zkušenosti, že ten druhý je 

ochoten poskytnout v případě potřeby podporu), může se spolehnout na to, že když sám 

někomu poskytne nějakou pomoc, ten druhý mu v případě potřeby také pomůže, či pokud se 

pustí s někým do určité spolupráce, ten druhý ho nepodvede. Velikost sociální sítě tedy 

nezaručuje vyšší dostupnost nějaké pomoci či podpory, nejdůležitější je to, jak je určitá síť 

provázaná, jak se jednotliví členové této sítě znají, nakolik si mohou důvěřovat a tím také 

nakolik se mohou na sebe navzájem spolehnout. 

 

2.1.3 Teorie sociální sítě, slabé a silné vazby 

 

     Teorie sociální sítě se ve společenských vědách objevila společně se studií urbanizace 

„Manchesterské školy“ (skupina kolem Maxe Gluckmana). Šlo o první pokus počítat sociální 

vztahy. Použití teorie sociálních sítí později rozšířil Mark Granovetter.     

        Teorie sociální sítě vytváří takový pohled, kdy vlastnosti jednotlivců jsou méně důležité 

než jejich vztahy a pouta uvnitř sítě.  

     Tato teorie pohlíží na sociální vztahy v termínech uzly a vazby (matematici nahrazují tento 

pojem pojmem „hrany“, Slanina, 2006). Uzly představují individuální aktéry uvnitř sítí 

(jednotlivci, organizace) a vazby vztahy mezi aktéry (v textech s tematikou sociálních sítí je 

velmi často označován jedinec jako „aktér“, actor, Buštíková, 1999). Toto pojetí lze zobrazit 

v sociálním síťovém diagramu, kde uzly jsou body a vazby jsou linky (viz tabulka1).  

                                                      Tabulka 1 
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     Tvar sociální sítě může určovat užitečnost sítě pro jeho jednotlivce. Co se týče zkušeností 

a znalostí (nových myšlenek a příležitostí), mohou být menší, těsnější sítě méně užitečné pro 

jejich členy než sítě s množstvím volných spojení (slabé vazby) k jednotlivcům u hlavní sítě 

(skupina jednotlivců se spojeními s jinými sociálními světy má pravděpodobně přístup 

k širšímu rozsahu informací). Granovetter vytvořil roku 1973 (studie o úspěšných strategiích, 

jak nalézt práci v Bostonu) difúzní model šíření informace, kdy informace prochází řetězci 

vazeb a možnost získat ji závisí na pozici v sociální síti. Okruhy lidí, kteří jsou spojeni silnou 

vazbou (kontakty s rodinou, blízkými přáteli, spolupracovníky), se navzájem překrývají, a 

proto mezi nimi obíhají víceméně stále stejné informace. Nové poznatky proto mohou 

zprostředkovat vazby slabé (známosti, představující mosty), které zprostředkovávají kontakt 

mezi větším počtem lidí. Sílu vazby určuje množství času, emocionální intenzita, míra důvěry 

a reciproční služby mezi dvojicí ve vazbě (Granovetter, 1973, in Buštíková, 1999). Co se týče 

sociální opory, zde budou zřejmě pro jedince prospěšnější menší a těsnější sítě, což by měla 

prověřit naše studie.  

     Průlom v této problematice přinesly experimenty S. Milgrama (1967), které potvrdily, že 

síť mezilidských vazeb, která obepíná celou planetu, je mimořádně hustá („malý svět“, kde od 

člověka k člověku je velice blízko) a v průměru dělí dvě libovolné osoby řetězec známostí 

čítající šest kroků. Milgram v této studii zjistil, že průměrně stačí neuvěřitelných šest kroků 

(šest prostředníků) k tomu, aby se určitý dopis dostal z jednoho místa v Americe na druhé 

(Slanina, 2006).  

     Dlouhou dobu po Milgramově objevu (až na konci 90. let) přišli D. Watts a S. Strogatz 

s novou převratnou (ač velmi průzračnou) myšlenkou nazvanou „sítě malého světa“ (small 

world networks). Wattsův-Strogatzův model (1998) vychází z toho, že největší počet 

vzájemných kontaktů je dán geografickou blízkostí. Převážnou část jedincových přátel tak 

budou tvořit spolužáci či známí, kteří bydleli ve stejném městě či čtvrti jako on, přičemž bude 

mít daný jedinec ještě několik přátel a známých i v jiných městech, státech nebo kontinentech. 

Tento model si bere za základ sítě pravidelnou mřížku (jednorozměrnou či dvourozměrnou), 

doplněnou malým množstvím vazeb, jež mohou spojovat libovolně vzdálené uzly sítě. 

„Modulární strukturu společnosti“ (tedy síť složenou z mnoha modulů, tj. těsně propojených 

shluků uzlů, kde se každý zná s každým, Granovetter, 1973) měřili D. Watts a S. Strogatz  

pomocí koeficientu shlukování. Podle jejich výzkumu znám-li já X a také Y, dá se potom 

očekávat, že X a Y se budou také znát. U Erdósovy-Rényiho sítě je tomu jinak. Protože 

všechny vazby jsou na sobě nezávislé a náhodné, nelze na základě známosti mezi mnou a X a 

mezi mnou a Y vyvozovat to, že i X a Y se znají. 
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Watts a Strogatz inspirovali také mnoho badatelů věnujících se studiu zcela jiných sítí: 

internetu či lépe world-wide webu (Slanina 2006).  

 

2.1.4 Analýza sociální sítě 

 

     Analýzy sociálních sítí jsou široce využívány jak v sociálních a psychologických vědách 

(např. studium neformálních svazků mezi lidmi, Degenne a Forsé, 1994; dobře postihují 

důležitost vlivu způsobu uspořádání neformálních svazků na životní šance jedinců), tak i 

v ekonomice, marketingu a průmyslovém inženýrství (Wasserman,1999).  

     Koncept sociálních sítí prodělal dlouhý vývoj. Prošel od statistických řezů malých skupin, 

malých komunit i organizací a ego-centricky orientovaných sítí, přes statisticko-matematické 

zpracování stejných témat v kvantitativně větším rozsahu, až po současný důraz na to, aby byl 

zachycen vývoj sociálních sítí v čase, s ohledem na sociokulturní podmíněnost takového 

vývoje (Buštíková, 1999).  

     Metod, které nabízí analýza sociálních sítí, se nejčastěji používá: 

-  při výzkumu fungování rodin a příbuzenských svazků 

-  při výzkumu sítí přátelství a známých v pracovním prostředí, nebo při výzkumu toho, jak   

   lidé shánějí práci 

-  při výzkumu sociální opory, kterou tvoří lidé vně rodiny, včetně sousedů, přátel, známých a  

   spolupracovníků, poskytujících materiální, kognitivní nebo emocionální pomoc či podporu   

   nebo při výzkumu skupin přátelství 

-  při analýze komunit nebo společenství v lokalitách, při výzkumu vztahů mezi organizacemi, 

   firmami nebo formálními institucemi, resp. vztahů jejich významných zástupců. 

 

     Analýza sociálních sítí je ovlivněná prací Radcliffa-Browna (1977), pro nějž  

představovalo předivo sociálních vztahů metaforu sociálního života (samy sociální vztahy 

byly podle jeho teorie vedeny účelovými zájmy). Čerpá ze tří hlavních zdrojů: sociometrie, 

harvardské univerzity 30. a 40. let 20. století a manchesterské univerzity. 

     Sociometrii založil ve 30. letech 20. století Jacob L. Moreno, který také poprvé roku 1934 

použil při svém výzkumu dotazníky, čímž překročil omezení výzkumu skupin pozorováním. 

Moreno považoval (stejně jako již G. Simmel) za nejmenší analytickou jednotku sociální 

atom, tedy systém socioemocionálních vztahů, které si tvoří jedinec vůči ostatním a ostatní 

jedinci vůči němu (Petrusek, 1969). Moreno vytvořil sociometrický test, jehož výsledky 

následně znázornil do sociogramu (osoby zde představovaly body, sociální vztahy čáry). 
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Tento test zjišťoval strukturu výběru přátel a vzájemnou přitažlivost osob. V padesátých 

letech ho rozvinula H. H. Jenningsová, která v něm zavedla pojem „preferenční vztah“, čímž 

odlišila význam jednotlivých osob pro zkoumaného jedince, a zavedla také rozlišení mezi 

„psychoskupinami“ (jejich sociometrická struktura je založena na privátním kritériu, které je 

svým původem plně osobní) a „socioskupinami“ (jejich sociometrická struktura je založena 

na kritériu svým původem kolektivním), Petrusek, 1969.  

     Zájem několika vědců z Harvardské univerzity ve 30. a 40. letech 20. století byl zaměřen 

na to, jak lze ve větších sociálních uskupeních najít kliky, klastry a bloky. Původní  výzkum 

prováděný na zaměstnancích v továrně a zjišťující vliv pracovních podmínek a vliv 

neformálních vztahů na produktivitu práce (W. L. Warner a E. Mayo, 1933) přerostl ve studii 

W. L. Warnera a P. G. Lunta nazvanou „Yankee City“ (1930 – 35). Podle této studie je 

moderní komunita tvořena nejen podskupinami typu rodiny, církve, třídy, ale také klikami, 

což jsou neformální uskupení osob, mezi kterými byly ustanoveny skupinové normy chování 

a které spolu soucítí. Klika představuje důvěrnou skupinu nepříbuzných osob (v „Yankee 

City“ bylo identifikováno 31 typů klik a 6 sociálních tříd); počet jejích členů variuje od dvou 

do třiceti a více osob. Závěrem této studie bylo tvrzení, že kliky jsou hned po rodině 

důležitým referenčním rámcem sebezařazení se v komunitě, a že členství v klikách, které se 

překrývají a vztahy mezi jednotlivými klikami tvoří sítě vztahů strukturující celou komunitu.      

     Skupina vědců na Manchesterské univerzitě, sdružených kolem Maxe Gluckmana, se  

zaměřovala na aktuální struktury sociálních vztahů (organizované především kolem rodin) 

s přihlédnutím k mocenským střetům zájmů. Podle jednoho z výzkumníků C. Mitchella 

(1969) je sociální síť konstituována dvěma ideálními typy jednání – instrumentální jednání 

(transfer služeb a statků), a komunikace (pro výzkum je třeba odlišit od „totální sítě“, tedy 

celkového uskupení, zahrnujícího komunity i organizace, „síť parciální“, tedy část totální sítě, 

výsek samostatné sítě sociálních vztahů jakéhokoliv druhu).  

 

     Analýza sociálních sítí je především rozsáhlou sadou metod (dnes značně matematizovaná, 

data zpracovávají počítačové programy); její metodologie, tak jak je v nejrozvinutější podobě 

užívána dodnes, byla vypracována na Harvardově univerzitě v 60. letech 20. století, kdy došlo 

k obratu k matematickému modelování. Do té doby měly studie sociálních sítí kvalitativní 

ráz.  

Vedle modelování byl druhým stimulem rozvoje analýzy sociálních sítí návrat k teoriím 

grafů, využívajícím algoritmy. K analýze sociálních sítí jsou zde využívána relační data, což 

jsou kontakty, vazby a spojení dvou jedinců, uspořádaná do sociogramů a matic. S pomocí 
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teorie grafů lze z výpočtů údajů v maticích stanovit obecné charakteristiky sociální sítě, což 

je konexita a vzdálenost, soubory homologických pozic, tedy kliky, třídy ve stejné 

strukturální úrovni, nebo odhalit zaznamenáníhodné body v síti (centralitu, mosty).  

     Zjišťovat celkovou úroveň organizace sítě a způsoby, jak jsou utvářeny sociální vazby je 

možné pomocí censu triád. Triádu B-A-C (graficky znázorněnou v podobě trojúhelníku) tvoří 

zřetězení dvojic vztahů A-B a A-C, přičemž A může být indikátorem, či se B a C mohou znát 

nezávisle na A. Triáda je velmi přehledně uspořádaný způsob organizace vztahů, na níž lze 

testovat, zda obecný popis větší sítě, kterou tvoří, souhlasí s poznatky, které o ní byly zjištěny 

(Buštíková, 1999).  

     Analýza sociálních sítí jako vysoce matematizovaná metoda umožňuje geometricky 

znázornit podobu sociální sítě jedince, přičemž může zohlednit směr a intenzitu vztahu mezi 

dvěma konkrétními jednotlivci. Umožňuje přehledně znázornit přímé a nepřímé vazby mezi 

osobami, zkoumá sociální soudržnost, hustotu a dostupnost v rámci sítě, v závislosti například 

na počtu slabých a silných vazeb. Mezi nedostatky analýzy sociálních sítí patří především to, 

že přehlíží skutečnost, že geometrie uspořádání sítí nemusí vždy vypovídat o podstatných 

věcech, které se odehrávají v té které síti (přestěhování se z určitého důvodu, reakce na 

určitou skutečnost, z jakého důvodu má určitý vztah takovou podobu), což je také jedním 

z požadavků našeho výzkumu. Zároveň také její chápání společnosti jako konsensuálně 

uspořádaného stroje, který tvoří mnoho částí (na vztahy nepřátelství pohlíží jen v termínech 

strukturálních děr vzájemně nepropojených klik a v dyádách lze najít jen vazbu přítel-nikoliv 

přítel).      
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2.2 Sociální opora 

 

2.2.1 Vymezení pojmu sociální opora 

 

     Pojem „social support“ se až do počátku 90. let 20. století překládal jako „sociální 

podpora“, kdy však začal splývat s pojmem využívaným státní administrativou pro nově 

zavedený systém státní sociální podpory, jež představoval podávání žádostí, posuzování a 

vyplácení peněžitých dávek. Z tohoto důvodu se v české psychologické literatuře autoři 

přiklánějí ke změně tohoto překladu ze sociální podpory na sociální oporu (Kebza, 2001).      

 

     Pro pochopení toho, jak si v současné době poskytují lidé v dané sociální síti vzájemnou 

(či jednostrannou) sociální oporu, je třeba nejprve vysvětlit, co vlastně pojem „sociální opora“ 

představuje. 

    Sociální opora patří mezi nejdůležitější témata sociální psychologie. Své neméně významné 

místo má i v psychologii zdraví. Psychologie zdraví je oborem, kterému jde především o 

soustavné studium tzv. psychologických faktorů, které hrají určitou roli jak ve zdraví, tak 

v nemoci. Důkladně se zabývá „duší“ zdravých i nemocných lidí. Nesnaží se pouze pomáhat 

v léčení nemocných, ale především tomuto stavu předcházet, jak v ohledu fyzickém, tak i 

duševním. 

     „Sociální opora je jedním z přirozených aspektů každodenního života“ (G. Bruhn a B. U. 

Philips, cit. in Křivohlavý, 2001). V širším slova smyslu znamená pomoc, která je druhými 

lidmi poskytována člověku, který je v zátěžové situaci. Je to činnost, která člověku v tísni 

jeho zátěžovou situaci nějak ulehčuje.  

     Obecně se o sociální oporu jedná tehdy, když jde o pomocný a podpůrný vztah lidí, kteří 

jsou danému člověku v tísni nejbližší. V širším pojetí mluvíme o sociální opoře jak v případě, 

že je sociální a ekonomická pomoc poskytována potřebným jedincům, kteří nemusejí do dané 

skupiny patřit (tzv. sociální podpora), tak i v případě, kdy určitou formu pomoci – sociální 

opory – poskytuje nějaká skupina svému členovi, a i tehdy, když je sociální opora 

poskytována v rámci dyády, tedy nějaké dvojice.  

     Oč jde v sociální interakci typu sociální opory, lze znázornit na modelu sociálního jednání 

v rámci dvojice. Tato dvojice, z níž první osoba pomoc potřebuje a hledá u někoho oporu, a 

druhá osoba, která je o pomoc a oporu žádaná, na tuto žádost reaguje, sděluje ochotu pomoci 

a následně tuto pomoc poskytuje, jsou základem tzv. dyadické interakce.  Podle Křivohlavého 
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(2001) je možné v sociální interakci rozlišovat 5 kroků. Nejprve musí první osoba vyslat 

signál (první krok), sdělení, které je určeno druhé osobě a obsahuje onu žádost o pomoc (na 

této ochotě zažádat o pomoc závisí úspěch celé interakce). Následuje příjem sdělení (druhý 

krok), kdy je podstatné, aby druhá osoba porozuměla žádosti o pomoc a oporu, byla schopna a 

především ochotna tyto poskytnout. Nyní druhá osoba sděluje první, která o pomoc zažádala, 

zda je ochotna a schopna jí pomoci a požadovanou oporu poskytnout (třetí krok). V dalším 

(čtvrtém) kroku, příjmu pomoci, je důležité to, zda první osoba chce nebo nechce nabízenou 

pomoc přijmout, zda je toho schopna a zda vůbec druhé osobě rozumí, co jí sděluje. Poslední 

(pátý) krok představuje zpětná vazba, kdy mezi oběma osobami dochází k sérii vzájemných 

aktivit, a to přijímání a poskytování sociální opory.  

      

     To, jak vnímáme svět, události i lidi, je podmíněné osobnostními a dispozičními 

charakteristikami každého jednotlivce. Bude tomu tak pravděpodobně i v případě vnímání 

sociální opory. Ve švédském longitudinálním výzkumu dvojčat (C.S. Bergeman et al., 1990)  

byla tímto determinujícím faktorem ustanovena osobnostní dimenze extraverze/introverze. 

Výsledky tohoto výzkumu byly interpretovány tak, že extravertovanější osoby si snáze 

vytvářejí rozsáhlou sociální síť s převahou přátelských vztahů. V důsledku toho je také 

pravděpodobnost získání sociální opory objektivně u nich vyšší než u osob uzavřenějších, 

introvertovaných. Na tyto výsledky navazuje jiná longitudinální studie, zaměřená na 2643 

mužů a 675 žen středního věku, kteří studovali na univerzitě Severní Karolína (UNCAHS) 

v 60. letech (D. D.von Drasa, I. C. Sieglerová, 1997). V té se extraverze projevila jako stabilní 

charakteristika, jež nepodléhá v průběhu zde uvedené periody výrazným změnám. Extraverze 

zde také pozitivně korelovala s ukazateli sociální aktivity (čím vyšší extraverze, tím širší 

rozsah sociálních aktivit jednotlivce) a sociální opory.   

Mnozí autoři však varují před zevšeobecněním takovýchto výsledků, které by mohlo vést 

k přílišnému zjednodušení dané skutečnosti. Fakt, že introvertovanější osoby udávají menší 

rozsah sociálních aktivit a sociální opory vůbec nevylučuje, že mohou mít velmi bohaté a 

pozitivní sociální vztahy, ač s menším počtem lidí (výzkumy ukázaly, že obvykle s jednou 

osobou). Na druhou stranu lidé, kteří jsou extravertovanější, ač udávají velké množství 

sociálních aktivit a míra jejich vnímané sociální opory je též vysoká, nemusejí prožívat 

blízkost a intimitu v žádném z partnerských vztahů a jejich potřeby empatie a pocitu 

spolupatřičnosti nemusí být uspokojené (Výrost, Slaměník, 2001).   

     Ke stejnému zjednodušení může dojít také v případě, když bychom počet lidí, kteří žijí 

v blízkém okolí nějakého jedince pojímali jako faktor, který automaticky zvyšuje 
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pravděpodobnost získání sociální opory. Na tuto skutečnost poukazuje například výzkum G. 

W. Evanse a S. J. Lepora (1993), v němž autoři prokázali, že paradoxně čím vyšší je 

přehustěnost lidí v místě bydliště nějakého jedince, tím více se narušují sociální vztahy a tím 

nižší je úroveň projevů sociální opory (paradox civilizačního pohybu). Tímto způsobem 

(izolováním se) se lidé zřejmě snaží zvládnout nadměrný výskyt sociální stimulace. Tento 

fenomén je dobře znám také z podmínek sídlišť, kde ani po dlouholetém pobytu obyvatelé nic 

nevědí o svých sousedech a izolují se za stěnami svého bytu (Výrost a Slaměník, 2001).  

 

2.2.2 Bližší určení teorií sociální opory 

 

     Sociální opora je v posledních letech velmi často diskutovaným a zkoumaným tématem. 

Jeví se jako důležitý moment v procesu zvládání životních těžkostí v různých situacích (když 

člověk onemocní, když stojí před důležitým rozhodnutím, když někoho ztratil atd.). Nejen 

vzhledem k výčtu různých dílčích teorií týkajících se sociální opory, se jedná o velmi široké 

téma. Mezi teorie sociální opory patří teorie opěrné sociální sítě a jejího vlivu na zdraví členů 

této sítě (podrobněji v kapitole 2.2.4), dále teorie připoutání, teorie sociální opory jako 

salutoru (zdraví podporujícího faktoru), teorie sociální opory jako nárazníku (buffer) v boji se 

stresem, a také teorie podpůrných sociálních vztahů. Nelze opomenout ani pojetí sociální 

opory jako uspokojování sociálních potřeb a v rámci zvládání stresu (Křivohlavý, 2001). 

     Pro pochopení funkce sociální opory má zásadní význam tzv. teorie připoutání 

(attachment theory). Jejím východiskem je tendence malých dětí vyhledávat přítomnost 

blízkých osob s prožitkem jistoty a bezpečí. Můžeme se setkat s různými překlady pojmu 

„attachment“. Nejčastěji je překládán jako připoutání (např. Břicháček, 1999 b, 2003), 

užívány jsou také pojmy „sociální příchylnost“ (Kotásková, 1987) či „citové přilnutí“ 

(Šulová, 2003, Kulísek, 2000, in Kebza, 2005). Toto připoutání spočívá v prožitku osobního, 

blízkého vztahu dítěte k blízké osobě, nejčastěji k matce, který vytváří prostor bezpečného 

zázemí pro vztahy k okolí včetně základu pro interpersonální vztahy v dalším vývoji.  

     Teorii připoutání poprvé formuloval J. Bowlby, který studoval vzájemný vztah dětí a 

matek (1977). Termín „připoutání“ zde vyjadřuje pevnou a trvalou sociální vazbu, ze které 

vyplývá lpění jednoho na druhém (přičemž Bowlby rozlišuje sociální připoutání od sociální 

závislosti).  Ve svých výzkumech se zaměřoval především na nejmenší děti a děti, jejichž 

duševní vývoj probíhal mimo meze normálu (např. když byl narušen nemocí matky či jejím 

úmrtím). Zjistil, že v případě takovéhoto náhlého přerušení vazeb mezi matkou a dítětem, je 

pak možné u dítěte shledat mimořádně závažné negativní emocionální stavy. Náhlé přerušení 
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pevného vztahu mezi dítětem a matkou, či jeho nenavázání v raných fázích vývoje dítěte 

z jakéhokoliv důvodu mohou negativně ovlivnit jedincovu schopnost s navazováním a 

utvářením blízkých vztahů (Kebza, 2005). Výzkumy, které Bowlby prováděl v rodinách, 

v nichž došlo u dětí velmi brzy ke ztrátě matky, potvrdily, že následky této ztráty jsou 

mimořádně těžké. Poukázal také na to, že negativní vliv může mít na dítě jen pouhé 

očekávání této ztráty (mnoho dětí má strach z odloučení od své matky). Takovéto očekávání 

nazývá Bowlby (1979, in Křivohlavý, 2001) úzkostlivým sociálním připoutáním (anxious 

attachment).  

     Na základě dalších výzkumů, které Bowlby uskutečnil ve spolupráci s M. Ainsworthovou, 

byly rozlišeny 3 základní způsoby připoutání (attachment pattern). Prvním způsobem je jisté 

připoutání, kdy je mezi matkou a dítětem dostatečně pevný vztah na to, že dočasná 

nepřítomnost matky nemá na dítě negativní vliv a vztah se po návratu matky rychle obnovuje. 

V takovémto vztahu dítě jednoznačně rozdílně reaguje na blízké a cizí osoby. Druhým 

způsobem je nejisté připoutání (ambivalentní), kdy se dítě zároveň snaží vyhledávat kontakt 

s blízkými osobami, ale zároveň se mu i brání. Třetím způsobem je nejisté připoutání 

(vyhýbavé), v němž se dítě po opětovném shledání s blízkou osobou vyhýbá dalšímu kontaktu 

s ní. Následnými výzkumy bylo zjištěno, že však existují i děti, které podle jejich projevů 

nebylo možné zařadit do žádného z těchto tří způsobů připoutání. K tomuto účelu byl navržen 

další způsob uskutečňování tohoto vztahu nejistě-dezorganizovaný či dezorientovaný (Main, 

Salomon, 1986, in Kebza 2005). 

     Jev nazvaný jako připoutání sledoval Bowlby nejen u matek s dětmi, ale i mezi sourozenci. 

Následné studie také věnovaly pozornost i širším dyadickým vztahům, tedy nejen v rodině, a 

ukázalo se, že i zde (u dospívajících i dospělých jedinců) nabývá tento jev na významu – 

potřeba sociální opory je pravděpodobně do určité míry sycena právě potřebou přátel v rámci 

vlastní sociální sítě (Křivohlavý, 2001). Pro každého je velmi důležitý již jen pocit, že by se 

v případě nouze měl na koho obrátit, že má několik či jednoho určitého přítele, o kterém ví, že 

při něm stojí a byl by mu ochoten, pokud by ho o to požádal, poskytnout nějaký druh sociální 

opory (celková vnímaná sociální opora, „general perceived social support“, vyjadřuje 

přesvědčení osoby o kvalitě všech sociálních vztahů, které má k dispozici; pomoc, která se 

jedinci vždy dostane, však nemusí zcela odpovídat tomu, co jedinec očekával, Křivohlavý, 

2001). Právě naše vědomí, že o nás někdo stojí a v případě potřeby by pro nás učinil všechno, 

co by bylo v jeho silách, tvoří podstatu psychologického mechanismu označovaného jako 

sociální opora (B. R. Sarason et. al., 1987, in Výrost a Slaměník, 2001). To dokazují do určité 
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míry studie, které sledovaly potřebu úzkých vzájemných vztahů typu sociálního připoutání 

v rámci celého života  (Parkes, Stevenson, Hinde, Arris, 1993, in Křivohlavý, 2001).  

     Sociální opora je někdy chápána také jako efekt tzv. nárazníkového vlivu (buffering 

effect). V tomto případě jde o pomoc druhých lidí určitému jedinci v nouzi, kdy mu tito 

přátelé pomáhají tlumit negativní působení stresoru (např. když byl člověk postižen úrazem 

apod.).   

     Teorie podpůrných sociálních vztahů (supportive social relationships) vychází jednak ze 

specifických podpůrných sociálních vztahů, jednak z modelu vzájemných vztahů mezi lidmi 

v rodině, ale také z tzv. rodinné sociální atmosféry. Podpůrné sociální vztahy představují 

„taková mezilidská pouta, z nichž člověk může získat zdroje, které mu mohou být pomocí při 

zvládání těžkých životních situací“ (Pierce, Sarason a Sarason, 1992, cit. in Křivohlavý, 

2001). Ze studií podpůrných sociálních vztahů vyplývá, že z rodin s dobrými podpůrnými 

vztahy pocházejí lidé s lepší kvalitou sociální opory, a zároveň, že děti z rodin, kde je 

relativně vyšší míra podpůrných rodinných vztahů, mají také vyšší míru obecně vnímané 

sociální opory. Pierce, Sarason a Sarason (1991) charakterizují tyto vzájemné vztahy třemi 

rysy: míra pomoci, hloubka vzájemných citů a míra interpersonálních kontaktů.  

     Dunbar udává jako průměrný počet osob, za nimiž by šel jedinec v případě nouze pro radu 

a pomoc, 4,7. Jedná se o podskupinu, kterou Dunbar nazývá „podpůrná parta“, a která je 

součástí sociální sítě každého jedince a může zahrnovat jak osoby příbuzné, tak i nepříbuzné 

(podrobněji kapitola 2.1.2.1).       

     O tyto podpůrné sociální vztahy se pravděpodobně jedná i ve skupinové terapii (zde do 

určité míry přejímá sociální skupina roli, kterou v běžném životě vytváří rodina), mezi 

manželi či v přátelství. Přátelství je neodlučitelné od samého jádra sociální existence 

(Křivohlavý, 2004). Představuje neformální symetrický vztah, charakteristický osobní volbou 

při jeho navázání a udržování; jde o vztah, který je intimní, spojený se sdílením prožitků, 

názorů a aktivit (Vágnerová, 2007). Pravé přátelství se projevuje právě v těžkých životních 

situacích – dobrý přítel se člověku v této situaci snaží poskytnout různou formu sociální 

opory, neotočí se k němu v případě nouze zády (skóre přijímané sociální opory je velmi 

ovlivňované aktuálními životními událostmi - nemocný člověk nebo člověk nacházející se 

v obtížné životní situaci má větší šanci přijímat sociální oporu, než někdo, kdo se v žádné 

takovéto situaci nenachází, ač je pro něj tato opora latentně přítomná; pokud je ji určitý 

člověk ochoten tomu druhému poskytnout, se projeví až teprve tehdy, kdy je opravdu 

vyžadována, Výrost, Slaměník, 2001). 

.  
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2.2.3 Druhy sociální opory 

 

     V psychologii zdraví se lze setkat se čtyřmi druhy sociální opory (J. House, 1981, in 

Kebza, 2005). Za prvé jde o instrumentální oporu, což je velmi konkrétní – věcná forma 

pomoci. V tomto případě nevychází iniciativa k pomoci od člověka v tísni, ale od toho, kdo 

pomoc poskytuje. Za druhé lze mluvit o informační opoře, kdy je člověku v tísni podána 

informace, která mu může pomoci při orientaci v zátěžové situaci, do níž se dostal. Třetím 

druhem je opora emocionální. Za čtvrté se jedná o oporu hodnotící. Ta v sobě zahrnuje 

sdělení, které má postiženému člověku posílit jeho kladné sebehodnocení apod.   

     R. Schwarzer a A. Leppinová (1991) tuto koncepci rozšířili o hmotnou oporu a oporu 

sebevědomí. A. R. Laireiter et al. (1997) doplnil ještě subkategorii, vystihující základní 

kvalitu vztahu (loajalita apod.) a oporu při řešení problému.  

 

2.2.4 Opěrná sociální síť 

 

     O sociální opoře se většinou hovoří ve smyslu pomoci v rámci určité dvojice (dyády). Se 

sociální oporou se však můžeme setkat i v rámci relativně širšího sociálního útvaru. V tomto 

se teorie opěrné sociální sítě odlišuje od předchozích, tedy netýká se pouze vztahu mezi 

dvěma jedinci, ale osob v širším sociálním okruhu, v určité sociální síti („soubor všech 

k danému jedinci zaměřených podpůrných dyadických vztahů v rámci relativně větší skupiny 

lidí“ cit. Křivohlavý, 2001, str. 102). Jako příklad „opěrné sociální sítě“ (supportive network) 

lze uvést vztah celého personálu nemocničního oddělení, rodičů, kamarádů i spolupacientů 

k určitému dětskému pacientu na oddělení.  

     V psychologické literatuře najdeme klasickou studii sociální sítě a jejího opěrného vlivu 

nazvanou Roseto (Křivohlavý, 2001). „Roseto“ je společenství obyvatel americké vesnice 

s obyvateli převážně italského původu, kde byla velmi intenzivní opěrná síť v rámci velice 

úzkých vzájemných vztahů celé skupiny přistěhovalců. Pozitivní vliv této opěrné sítě se 

projevoval mimo jiné na zdravotním stavu obyvatel. To však změnil příliv americké populace 

do této vesnice, opěrná síť se narušila, vztahy i zdraví obyvatel se zhoršilo.  

     Opěrná sociální síť byla často také zkoumána v souvislosti se zdravotním stavem pacientů 

v nemocnicích. Studie výzkumníků Ruberman, Weinblatt, Goldberg a Chaudhary byla 

zaměřena na osoby (celkem 2320), kteří přežili infarkt myokardu, a prokázala, že sociální 

izolace negativně ovlivňuje úmrtnost pacientů na tuto nemoc. Sociální izolace zde 
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představovala protiklad dobré sociální opěrné sítě a udávala míru kontaktu s druhými lidmi 

z pacientova okolí v době jeho nemoci.      

     V evolučním pojetí je převážně přijímána teorie, že čím je sociální síť jedince menší a 

vzájemně více propojená, měla by být ideálnějším prostředím pro vzájemné poskytování 

sociální opory jejími jednotlivými členy, neboť ti se mezi sebou pravděpodobně velmi dobře 

znají (vysoká míra důvěry) a vědí na koho se mohou obrátit pro pomoc či nějakou radu, a jsou 

také více ochotni to samé poskytnout druhému člověku (de Waal, 1996). Tomuto schématu 

nejlépe odpovídají vesnice, kde je na relativně malém místě relativně malý počet lidí, kteří 

toho o sobě vědí poměrně hodně (často jsou mnozí její členové v příbuzenském svazku). 

Naopak tam, kde jsou sociální sítě husté, ale vzájemně málo propojené, nemohou si jedinci 

mezi sebou vytvořit takové pouto důvěrnosti a známosti, že jsou jen málo ochotni vzájemně si 

poskytovat jakoukoliv sociální oporu (paradox civilizačního pohybu blíže v kapitole 2.2.1), 

což lze shledat ve městech a velkoměstech.  

 

2.2.5 Odvrácená strana sociální opory 

 

     Sociální opora je většinou chápána jako jeden z nejdůležitějších pozitivních faktorů, který 

zmenšuje, či zcela odvrací důsledky nepříznivých vlivů působících v běžném životě na 

fyzické i duševní zdraví jedince, na jeho pohodu (well-being) a na kvalitu jeho života 

(Křivohlavý, 2001). Po dobu prvních deseti let studia sociální opory bylo možné se setkat 

pouze s kladnými pojetími vlivu sociální opory. Později se však lze v některých pracích setkat 

i s negativním vlivem sociální opory na člověka. Především jde o nadměrnou pomoc. Zde 

Křivohlavý (2001) uvádí příklad starého člověka, za kterého se ten, kdo mu chce pomoci, 

snaží udělat vše, přičemž bere onomu člověku možnost osobního vyrovnání se s jeho 

stresovou situací sám – konkrétně staří lidé jsou pak ošizeni o „schopnost postarat se sám o 

sebe“, což je jedním z důležitých faktorů kvality života. Negativní formou sociální pomoci je 

také nevhodná forma pomoci, tedy poskytnutí pomoci jiného druhu, než kterou druhý člověk 

žádá („podání chleba žíznivému“). K nejčastější formě negativní pomoci dochází tehdy, když 

se ten, kdo je o pomoc žádán, a ten, kdo pomoc vyžaduje, rozchází v představě o tom, co je 

žádoucí, potřebné a nutné. Co se týče psychologie zdraví, lze se s tímto problémem setkat 

například u starých lidí, kdy někteří chtějí být při vyrovnávání se s vlastním životem 

v poslední fázi života sami, někteří ne, což nemusí ti, kdo se jim snaží pomoci, správně 

vycítit. Neporozumění si ohledně toho, co je třeba v dané situaci udělat (s nepřiměřeností či 

nedostatkem sociální opory), je možné se setkat i ve vztahu rodičů. Zde při nedostatku 
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sociální opory ze strany rodičů mohou děti vyhledávat její uspokojení u přátel, různých 

skupin, mnohdy i problémových (protispolečenských gangů aj.).  

     V podobném smyslu hovoří o sociální opoře také J. Výrost a F. Baumgartner (Výrost, 

Slaměník, 2001), kteří se však nezaměřují na negativní stránku sociální opory, ale její 

absenci. Sociální (interpersonální) vztahy jsou jednak  důležitým zdrojem citů, péče a 

starostlivosti, ale také  možným původcem negativních citů, odmítání a kritiky (mohou 

fungovat i současně, jedná se o dva na sobě nezávislé faktory). Existuje celá řada studií, která 

se zaměřuje na příznivý vztah sociální opory na pohodu jedince a zachování a upevnění jeho 

duševního zdraví. Mnohem méně je již studií, které se věnují absenci sociální opory. Na tyto 

procesy se podrobněji zaměřil výzkum B. Majorové (1997), která pro svoji analýzu použila 

dichotomii sociální opora – sociální konflikt. Výzkum se týkal mladých žen, které se rozhodly 

řešit svoje neplánované otěhotnění interrupcí, a zaměřil se konkrétně na tři nejbližší osoby 

každé z nich – partnera, matku a přítelkyni. Výsledky potvrdily tezi, že sociální opora, která 

je poskytovaná ze strany blízkých osob v náročných životních situacích, pomáhá při jejich 

překonávání a přispívá k zachování psychické pohody. Zároveň však také to, že vliv blízkých 

osob není přímočarý. Jak již bylo řečeno, osoba, která je určitému jedinci oporou, mu však 

také může být zdrojem konfliktu (v případě této studie nesouhlas partnera s interrupcí). 

Na tento výzkum navázala studie B. P. Buunka (1993), která upozornila na skutečnost, že 

porušení reciprocity v interpersonálních vztazích, může člověku přinést jiný pohled na 

sociální oporu (převyšující poskytovaná opora může vytvářet dojem, že se vůči němu nejedná 

fér, a naopak převyšující přijímaná opora může vyvolat pocit méněcennosti a viny). 

Reciprocitu ani její vliv na vnímanou sociální oporu však také není možné vnímat 

schematicky. O rovnovážný vztah se jedná pouze v případě vztahu rovnocenných partnerů, 

nemusí to však platit ve všech dyadických vztazích (např. ve vztazích se statusovými rozdíly).   
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2.3 Rodina 

 

     Odpovídající definici rodiny je velmi těžké najít jak vzhledem k různým oblastem, kde se 

tento pojem používá, tak také k proměnlivým hodnotovým východiskům v závislosti na 

kulturním a civilizačním prostředí určité společnosti. V nejširším pojetí chápe většina autorů 

rodinu jako celek rozličných konstelací takové formy života, která obsahuje minimálně 

dvougenerační soužití dětí a rodičů, má trvalý charakter a vykazuje pevné vazby 

mezigenerační a vnitrogenerační solidarity. Většina z nich se také shoduje v tom, že rodina, i 

přes svou mnohotvárnost, je základní jednotkou všech lidských společností (F. Le Play,         

r. 1848, považoval rodinu za základní jednotku uspořádání sociálního organismu a tudíž za 

základní jednotku studia společnosti). Jedná se o sociální skupinu primární, referenční, stálou 

a malou, v níž lze rozdělit role podle os pohlaví a generační příslušnosti (Jandourek, 2002).  

    I přes značné omezení původních funkcí rodiny (což jsou biologická - reprodukční, 

ekonomická, výchovná - socializační, emocionální), které v posledních staletích přebírají za 

rodinu různé instituce (zejména výchovu, vzdělávání, péči o nemocné, hendikepované a staré 

lidi), zůstává rodina nejdůležitějším „nástrojem“ socializace člověka. Předně proto, že 

podmínkou zdravého duševního i tělesného vývoje dítěte je neustálá přítomnost vysoce citově 

angažovaných rodičů a bezpečí domova jako stabilního a chráněného prostředí (stabilita 

domova a jeho oddělení od „veřejnosti“ je velmi podstatné pro výchovu dětí, ale i budování 

intimních pout mezi rodiči). Někteří autoři zřejmě oprávněně spojují kvalitu rodinného 

prostředí s vnímáním sociální opory a vnímáním sebe sama (self-concept). Tento názor 

zastává mimo jiné J. Výrost a I. Slaměník (2001) či Barbara S. Sarason et all (1993). Na 

základě studie prováděné skupinou výzkumníků kolem B. Sarasonové na 262 

vysokoškolských studentech a jejich rodičích bylo zjištěno, že vnímání sociální opory 

jednotlivce je přímo ovlivněné tím, jaké postoje k němu mají jeho rodiče, jak se k němu 

chovají a jaký je jeho sebeobraz. Na tato zjištění navázal výzkum, který měl metodou 

strukturální analýzy (LISREL) ozřejmit vzájemné vztahy sociální opory (poskytovanou rodiči 

vysokoškolským studentům), zvládání (coping) a psychologické adjustovanosti (jako 

ukazatele byly použity pohoda a úzkost). Výsledky potvrdily skutečnost, že zdroje adaptace, 

v tomto výzkumu opora matky a otce, či naopak jejich konflikty, působí na psychologickou 

adjustaci jednak přímo, ale také nepřímo prostřednictvím copingu (D. Valentiner, C. Holahan, 

R. Moos, 1994).   
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     Mezi hlavní a stále nenahraditelné funkce rodiny ve společnosti tedy patří funkce 

biologická-reprodukční, resp. generativní role, a funkce socializační (MPSV, 2004). Pro 

společnost je rodina nepostradatelná především proto, že je prvním, velmi závazným 

modelem společnosti, se kterým se člověk ve svém životě setkává. Připravuje dítě na jeho 

další budoucí život, formuje a usměrňuje jeho další existenci; vštěpuje mu určité hodnoty, 

vystavuje ho nějakým konfliktům a poskytuje určitý typ podpory – čímž osobitě zabarvuje 

jeho sociální dovednosti. Zprostředkovává vrůstání člověka do jeho kultury a společnosti. 

Mimoto, že propojuje generace, vytváří mezi nimi kontinuitu a pouta solidarity (Matoušek, 

2003).   

    V každé rodině se dítě učí mnoha dovednostem, které nezávisí na jeho pohlaví. Předně se 

však dítě v rodině učí své sexuální roli (pro dítě je do určitého věku v rodině velmi důležitá 

přítomnost zejména rodiče stejného pohlaví, nejlépe ale i opačného – což mnohdy dnes časté 

neúplné rodiny s jedním rodičem nesplňují). Ač se tomu mnohdy rodiče brání, následují 

(často podvědomě) určité stereotypy rozlišování mezi chlapci a holčičkami, což také dokazuje 

mnohá literatura a studie na toto téma (např. Valdrová, 2004). Sociobiologie považuje za 

jednu ze základních schopností, které jsou uložené v genové výbavě člověka, schopnost 

naučit se navazovat individualizované sociální vztahy, jejichž modelovým příkladem je vtah 

dítěte k matce (Možný, 2006). Jakékoliv narušení tohoto vztahu mezi matkou a dítětem může 

negativně ovlivnit schopnost jedince navazovat kvalitní vztahy s ostatními lidmi v jeho 

dospělosti (Bowlbyho teorii připoutání jsme podrobněji popsali v kapitole 2.2.2) 

     Mnoho autorů se také shoduje v tom, že rodina je velmi důležitou institucí i pro člověka 

dospělého, protože i v dnešní době jsou předními hodnotami lidského života mít stálého 

partnera a děti, z nichž získává dospělý člověk pocit vlastní hodnoty, pocit smysluplnosti své 

existence. Na nich je závislá jeho psychická pohoda a zdraví. Rodina dospělému člověku také 

rozšiřuje jeho sociální pole (prostřednictvím členů své rodiny se setkává s lidmi, s nimiž by se 

jinak nesetkal, viz. níže kapitola 2.3.1).  

     Každá kultura lidí si přizpůsobuje rodinu svým potřebám a tradicím. Pokud je rodina 

v psychologickém smyslu rodinou, vždy udržuje vazby mezi svými členy a svou tradici 

(Matoušek 2003). Zvýrazňování rodinné tradice bývá většinou znakem pozitivním – zvyšuje 

stabilitu rodiny, odolnost vůči vnitřním i vnějším stresům (rodinné legendy, které David Reiss 

roku 1987 nazval rodinným kodexem).  
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2.3.1 Rodina jako vztahová síť 

 

    Sociální síť každého člověka tvoří jak nepříbuzní, tak také příbuzní jedinci. Jako 

nepříbuzné jedince většina autorů uvádí přátele, známé, sousedy či kolegy v zaměstnání (např. 

Řeháková, 2006). S určením příbuzných je to již mnohem těžší. Pojmenování příbuzných 

přináší důležitá vodítka, která určují, jak bychom se měli chovat k jiné osobě (z čehož může 

také plynout, koho si může jedinec vzít za manžela či manželku apod.), jedná se však o věc 

skutečně velmi obtížnou. V západní kultuře existují tradičně dva druhy příbuzenství. Prvním 

druhem je příbuzenství pokrevní (biologické), které je dané přírodou a je trvalé. Druhé je 

příbuzenství nepokrevní (získané sňatkem), jež je pokládáno za dané zákonem a je velmi 

křehké, neboť může být narozdíl od pokrevního příbuzenství ukončeno či změněno 

(Řeháková, 2006). Složitost klasifikace příbuzných je tak veliká, že jedinou věcí, na které se 

sociální antropologové skutečně shodnou je, že společenská příbuznost nemá nic společného 

s příbuzností biologickou, genetickou (Sahlins, 1976). Antropology je například často striktně 

rozlišováno mezi dvěma druhy otců (biologický otec – genitor, společenský a klasifikační 

otec – pater, Bernard, 1994). Terminologie příbuzenstva však odráží více než jen pouhá 

přisuzování jmen, což dokazuje podobnost terminologie příbuzenstva na celém světě (Barrett 

et al., 2007). Pravidla příbuzenství se však mohou měnit v závislosti na změnách prostředí 

(Fox, 1979, in Barrett et al., 2007).  

     V souvislosti s rozdílem mezi příbuzností společenskou a genetickou mluví Řeháková 

(2006) o rozdílu mezi tzv. „sociálním příbuzenstvím“ a „ přirozeným příbuzenstvím“, které 

spolu převážně korespondují, ale nemusí tomu tak být vždy (např. u nevlastních matek, 

nevlastních otců či druhů a družek). Řeháková vychází z teorie Allana (1979, in Řeháková, 

2006), podle které mezi sociální příbuzné určitého jedince patří osoby, které jsou všemi 

ostatními uznávány za jeho příbuzné, narozdíl od přirozených příbuzných, kteří jsou určováni 

s pomocí přírody a zákona. 

     Příbuzenství obsahuje jak faktor citový, tak také sociální, přičemž se oba dva faktory 

vzájemně doplňují a posilují. Příbuznost v sobě nese také důležitý společenský rozměr, 

kterého lidé zjevně využívají. Jedná se o označení za příbuzného někoho, kdo příbuzným 

není. To má pravděpodobně důležitý psychologický dopad na to, jak se k tomuto člověku 

chováme. Tato forma sebeklamu hraje zřejmě důležitou roli při podporování společenských 

závazků, jež tvoří základ soudržnosti lidské sociální skupiny. Tím, že označíme nepříbuzného 

jedince příbuzným, ho vtáhneme do našeho společenského okruhu závazků a můžeme tak 

ovlivnit jeho chování vůči nám (Barrett et al., 2007).  
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      To, jak často se jedinci tvořící nejužší rodinu, tedy rodiče a děti, setkávají a jakou podobu 

má specifická výměna materiální i nemateriální (emocionální a kognitivní) pomoci, spočívá 

na mnoha faktorech, mimo jiné na geografické vzdálenosti, současné zdravotní, finanční a 

pracovní situaci obou zúčastněných stran a jejich životním cyklu. Mnohé výzkumy dokazují, 

že za udržování vztahů s rodinou přebírají ve většině společností častěji odpovědnost ženy 

(např. Dunbar a Spoors, 1995), zřejmě z toho důvodu, že větší ochota příbuzných poskytnout 

pomoc, podporu a radu (emoční podpora, péče o dítě, ekonomická výpomoc aj.) je více 

důležitá pro úspěšnou reprodukci u žen, než u mužů (např. Young a Wilmott, 1957; Stack, 

1974; Esock-Vitale a Maguire, 1985; Dunbar a Spoors, 1995). Nejdůležitějším účelem 

kontaktů je pro obě strany ujištění, že o sobě vědí, mají o sebe zájem, a jsou si ochotné 

poskytovat pomoc a podporu (Řeháková, 2006). Tyto kontakty, ač zde existuje silný prvek 

povinnosti (zvyklostní společenské normy), mohou zúčastěným stranám přinášet zábavu, 

potěšení i radost (Allan,1979), což však narozdíl od kontaktů s přáteli není jejich prvotním 

účelem (Řeháková, 2006). Je pravda, že mezi rodiči může vzniknout i vztah přátelství, jeho 

pravděpodobnost je však velmi malá již jen z důvodu velkého věkového rozdílu mezi nimi. 

Co se týče vztahu mezi sourozenci, jedná se stejně jako v případě vztahu rodič-dítě o vztah 

trvalý. Sourozenci se ve vyšším věku kontaktují především z důvodu zájmu o životní situaci 

toho druhého a jeho rodiny, vyjádření si účasti a solidarity, ale i vzájemného srovnávání. 

Pomoc a podpora mezi nimi funguje především na základě rovnovážné vzájemnosti a 

spolupráce. Také mezi sourozenci mohou vzniknout vztahy velmi se podobající vztahům 

přátelským, není to však moc časté (Hoyt, Babchuk, 1983; Verbrugge, 1977, 1979, in 

Řeháková, 2006). V dospělosti a během stáří jsou sourozenci ve druhé linii sociální opory 

(Rossi, Rossi, 1990), nepatří k vnitřnímu okruhu podpory, kam se řadí rodiče, partner a děti.  

     Nelze se zde nezmínit o příbuzných, kteří jsou řazeni do skupiny tzv. „příbuzných 

z druhého kolene“ (secondary kin). Ve srovnání se styky mezi nejbližšími příbuznými jsou 

kontakty mezi těmito vzdálenými příbuznými volnější a svobodnější. Iniciují je převážně ženy 

(Moore, 1990, aj. studie), obecně jich s vyšším věkem zúčastněných však ubývá.   

     V posledních letech proběhly a nadále probíhají četné studie zjišťující, jak rodinná síť 

reaguje na závažné události v rodině. Scvrkávající se síť je vždy neblahým znamením, 

například ten, kdo si udržuje kontakty s dostatečně velkým okruhem příbuzných, může se 

vyrovnávat mnohem lépe s rozvodem (Kabele, 1987). Horní hranice stanovující počet 

jedinců, s nimiž může být udržován konkrétní vztah vzájemné důvěry a intimity, je omezena. 

Obecně platí, že čím více má jedinec ve své sociální síti jedinců příbuzných, tím méně má 

nepříbuzných, neboť velikost této sítě je určitým způsobem omezena (viz kapitola 2.1.2), a 
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příbuzným je při vytváření kompromisu mezi počtem jedinců, kteří jsou k dispozici, a počtem 

vztahů, které může jedinec zvládnout, dávána přednost (Dunbar a Spoors, 1995).  

      

     Schopnost rodiny vychovávat děti a překonávat těžkosti je odvislá na tom, jak je rodina 

napojena na své sociální okolí. To, jaká je představa rodiny o jejím sociálním okolí, je 

v oboustranné závislosti na představě o místě, kde rodina žije, a pro kterou se používá termín 

„mapa“ (ta určuje, kdo a kam může chodit, kdo se má jak zapojit do místní komunity a 

činností institucí, která místa jsou nebezpečná, kde by kdo neměl či naopak měl být viděn). 

Spontánně vzniklé a spolupracující rodinné sítě mají různé alternativy (rodinné komuny byly 

zakládány již v dávné minulosti - nábožensky motivované).   

     V rodině může jednotlivec najít oporu, ztotožnit se s ní, ale zároveň mu poskytuje svobodu 

proto, aby si v ní budoval a udržoval svou vlastní identitu (obecně vzato si jedinec udrží svoji 

identitu vždy snáze v menší skupině nežli ve velké). Život v rodině se pohybuje od sdílení po 

osobní soukromí. Všichni členové rodiny nemají stejnou potřebu vzájemné sociální interakce. 

Interakční rytmy jsou výsledkem komplexního pole osobních nároků a jsou velmi podstatné 

pro psychickou pohodu členů rodiny (Matoušek, 2003). Rodinu tvoří jednotlivé podsystémy, 

do nichž se její členové sdružují za různými účely (společný zájem – rodič, dítě apod.). 

Minuchin (1974, in Matoušek, 2003) definoval hranice těchto podsystémů jako pravidla, která 

určují, kdo a jak může být v rodinném podsystému zahrnut.  

 

2.3.2 Současná rodina 

 

     Vztahy v rodinách mezi partnery, generacemi a dalšími členy rodiny se mění pod vlivem 

sociálních a ekonomických podmínek, kulturních změn a demografických procesů. 

V současné době mají tyto změny skokový charakter a velmi rychle mění uspořádání rodiny 

(MPSV, 2004). S tímto tvrzením se ztotožňuje také Allan (2001), podle něhož jsou rodinné 

vztahy mnohem více neustálou změnou nežli zavedenou strukturou. Chápání rodiny a 

vytváření příbuzenských sítí ovlivňuje současná destabilizace tradiční rodiny a modelů 

domácnosti. Rodina moderní doby je velmi křehkých organismem, mnohem křehčím než 

společnost. Tato situace je v posledních dvaceti letech dále komplikována tím, jak se neustále 

rozvíjejí nové reprodukční technologie. Příkladem takovéto komplikace může být případ, kdy 

byla DNA z jádra vajíčka jedné ženy umístěna do vajíčka druhé ženy, ze kterého bylo jádro 

odstraněno. Toto vajíčko bylo po oplodnění implantováno do dělohy třetí ženy a čtvrtá žena 
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dítě adoptovala. Určit matku dítěte v tomto případě není vůbec lehké  (Ottenheimer, 2001, in 

Řeháková, 2006). 

     Již v době přechodu k novověké rodině došlo v rodině ke ztrátě ekonomických vazeb, 

které rodinu držely pohromadě. V současné západoevropské rodině se role ženy ve veřejné 

sféře začíná postupně přibližovat k roli muže. Podle Matouška (2003) lze přesto stále spíše 

mluvit o „veřejném patriarchátu a domácím matriarchátu“. V dnešní době je také spíše 

výjimkou vliv náboženských norem na rodinu, které z ní činily instituci posvátnou a 

nedotknutelnou.  

     Co se týče výchovné funkce rodiny, tu v posledních staletích přebírá za rodinu stát 

nejpozději do doby, kdy dítěti začíná povinná školní docházka. Rodina je v současné době 

považována za nenahraditelné podpůrné a výchovné prostředí pouze u předškolních dětí 

(Matoušek, 2003). Důležitou změnou ve vnitřních rodinných vztazích je také změna vztahu 

rodič – dítě (akceptování autonomie osobnosti dítěte), MPSV, 2004.   

     Podle Matouška (2003) by budoucí stát s hypertrofovanou sociální starostí o jednotlivce 

(předávání dřívějších odpovědností rodiny státu) mohl být lidmi vnímán jako jakási obrovská 

náhradní rodina. Další náhradní rodinou by mohl být kolektiv spolupracovníků (ideál T. Bati 

ve 30. letech 20. století). Stát ani podnik však rodinu nikdy nemohou dokonale nahradit. 

Mohou pouze přebírat některé její fragmentární funkce. 

     Když bychom mluvili o podobě rodiny, v naší populaci nyní tvoří úplné nukleární rodiny 

již pouze třetinu rodin a pětinu všech domácností. Většinu dnes tvoří lidé žijící sami nebo jen 

s dítětem bez partnera, nebo příslušníci tří či čtyř generací v různých konstelacích (Matoušek, 

2003). Rodina je však stále stabilizujícím prvkem společnosti, ať už vypadá jakkoli (Možný, 

2006).  

     Již dlouho se také mluví o rozvolňování příbuzenských vztahů a jejich nahrazování 

přátelskými vztahy s nepříbuznými lidmi (např. Pahl, 2000). Mnozí autoři spatřují příčinu ve 

změně hodnot, kterou přinesl postmodernismus spolu se zdůrazňováním významu svobody, 

volby a individuality (přátelství je dobrovolné, svobodné, není institucionalizované, ani 

formálně zakládáno či rušeno). Z těchto důvodů bývají často považovány přátelské a 

příbuzenské svazky za vzájemně se vylučující. Lze se však setkat i s názory zcela či částečně 

jinými. Například Řeháková (2006) na základě svého výzkumu kontaktů s příbuznými a jejich 

významu v osobní sociální síti jedince a výzkumu Sociální sítě (ISSP, 2001, in Řeháková, 

2006) uvádí, že se příbuzenství a přátelství nevylučují (blíže předchozí kapitola). Z těchto 

výzkumů je zřejmé také to, že kontakty mezi příbuznými existují a citelně ztrácejí na 

významu až ve vyšším věku jedinců, kdy jsou velmi důležité pro jejich kvalitní duševní a 
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fyzické zdraví (to platí i pro kontakty s přáteli). Nedostatek kontaktů je ještě výraznější u 

mužů nežli u žen (muži jsou méně aktivní v navazování nových kontaktů jako náhrady za 

ztrátu kontaktu způsobenou smrtí partnerky, příbuzného či přítele). Na poskytování pomoci, 

která zde byla zjišťována, se podílí nejvíce rodina a následně přátelé (ve srovnání se službami 

institucí). Jedná se například o pomoc s domácností, při psychických problémech, týkajících 

se zaměstnání či o  finanční výpomoc.    

 

2.3.3 Současný styl života a jeho vliv na podoby sociálních sítí 

 

     Současná společnost lidí je organizovaná, má koordinované role jednotlivců, které jsou jim 

přiděleny podle pohlaví, věku a společenského postavení. Velký vliv na podobu sociálních sítí 

má podoba rodiny. Podle Možného (2006) je pro současnou rodinu typické spojení nukleární 

rodiny s rodinou ženy „na distanc“; naprostá většina rodin městských žije v dvougeneračních 

nukleárních rodinách (přičemž děti mají k otci volnější vztah než k matce).  

To může mít vliv na vztahy v rodině jako pozitivní, tak i negativní (pomoc při výchově dětí, a 

naopak přílišná starost a omezování). Česká současná rodina je rodinou zaměstnané ženy 

(především ekonomická nutnost; Možný, 2006). 

     Nejen rodinné chování změnil rok 1989. Do 90. let 20. století neměli lidé takové možnosti, 

které se jim náhle nabídly. Do té doby byla rodina a děti hlavním zájmem většiny lidí. Spolu 

s otevřením se novým cest ale lidé přišli také o mnohé jistoty, které do té doby zajišťoval stát.  

     Od 90. let 20. století se změnil styl života lidí. Stále více lidí začalo cestovat, věnovat se 

studiu a kariéře či jiným náhle dostupným činnostem. Rodina se dostávala na stále nižší 

příčky, což vedlo mimo jiné k růstu věku ženy při narození prvního dítěte a tím i 

komplikacím při porodu. Klesla ochota vstupovat do manželského svazku tradičního typu a 

brát na sebe odpovědnost za vlastní děti – objevily se nové problémy, na které nikdo nebyl 

připraven, většina z nich souvisí s otevřením prostoru pro nové druhy společenského 

uplatnění mužů a žen, např. lepší pracovní postavení a výdělek ženy než muže (Možný, 

2006). Sňatky a narození dětí jsou nyní odkládány na vhodnější dobu, tj. na dobu, kdy mladí 

lidé dokončí vzdělání a minimálně započnou pracovní dráhu. Také v závislosti na nových 

možnostech cestování se změnila podoba sociálních sítí lidí. Došlo k jejich rozšíření i za 

hranice naší republiky.  

      V souvislosti se stěhováním se (například za lepším pracovním místem, či na dobu určitou 

z důvodu studia v jiném místě nežli je místo bydliště) se také mění podoba sociální sítě. 

Mnohé výzkumy potvrzují, že společenské skupiny se mění s měnícími se souvislostmi 
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v průběhu životních změn. Například studie prováděná na tureckých studentech prvního 

ročníku Technické univerzity v Middle East (METU) v roce 2007 (Nuran Hortacsu, Deniz 

Aydin) potvrdila, že členové rodiny a přátelé z místa bydliště byli důležitými poskytovateli 

uspokojování společenských a pomocných potřeb na začátku studia (je třeba zmínit, že 

v turecké, kolektivistické kultuře je přátelství chápáno jako významnější a stabilnější, a 

vztahy s přáteli a rodinou se více doplňují než v individualistických kulturách, Goodwin, 

1999). V průběhu studia a pobytu studentů na kolejích mimo místo jejich bydliště se jejich 

sociální sítě rozšířily o nové členy z řad studentů a dalších známých z místa, kde nyní bydleli. 

Stejně tak je tomu pravděpodobně, když se jedinec odstěhuje na nové místo. Přetrvávají 

pouze silné vazby především na příbuzné (kontaktů však ubývá), vznikají však také nové 

skupiny známých, se kterými jsou vzhledem ke stejnému místu bydliště umožněny častější 

kontakty. Čím blíže dva jedinci bydlí, tím spíš se potkávají a komunikují spolu, tím spíše 

sdílejí nějakou aktivitu, a tím více emocionálně výraznější vztahy mezi nimi existují, což 

neplatí jen o bydlení, ale také o místech, kde spolu lidé pracují, rekreují se a podobně 

(Řeháková, 2006). Jak však ukázala mnohá psychologická šetření, fyzická blízkost sama o 

sobě není tak silným faktorem při určování vztahu typu sympatie – empatie (blíže kapitola 

2.2.1), lidé pouze mají určité informace o osobnostních rysech druhého jedince (Křivohlavý, 

1986). Pro sociální oporu se budou pravděpodobně stále obracet na určitý počet buď 

příbuzných anebo nepříbuzných blízkých jedinců z původního místa bydliště, což však bude 

samozřejmě ovlivněno také osobnostními rysy jedince (na schopnosti navázání pevného 

přátelského vztahu).   

    Podobu sociální sítě člověka v dnešní době také velmi ovlivňuje možnost počítačového 

propojení mezi jednotlivci po celém světě. V dnešní době je možné i na velmi velkou 

vzdálenost komunikovat se svými známými, či pod rouškou anonymity komunikovat 

s někým, koho jedinec nikdy neviděl. Elektronický svět pravděpodobně velmi ovlivňuje 

podobu vazeb mezi lidmi. Dává mu nové možnosti komunikace, ale zároveň přináší i nová 

rizika (zneužitelnost anonymity). 

     Podpora plynoucí s mezilidských svazků je také v současné době velmi specializovaná. 

Podle výzkumů Tindalla a Wellmana (2001) či Wellmana a Wortleye (1990) s přáteli a 

sourozenci diskutujeme a podílíme se společně na různých aktivitách, dospělé děti a rodiče si 

poskytují různé velké služby a finanční pomoc, sousedé a spolupracovníci si vyměňují malé 

služby. Podle Řehákové (2003) je otázkou, do jaké míry jsou v současné době osobní sociální 

sítě schopné poskytovat různé typy podpor důležité pro jednotlivce různého pohlaví, věku a 
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sociální situace v porovnání s veřejnými a soukromými službami (například co se týče 

zajištění a podpory starých rodičů).  
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3. 1 Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek 

      

3. 1. 1 Vymezení cíle výzkumu 

    

     Život každého člověka se odehrává ve vztazích, což se paradoxně potvrzuje například i u 

nějakého poustevníka, který se právě nepřítomností těchto vztahů vymezuje. Sociální sítě lidí 

(ale i zvířat) jsou svým způsobem jedinečné a pro každého jedince velmi důležité. Na základě 

určitých společných znaků jedinců však mezi nimi můžeme najít určité podobnosti, zejména 

co se týče velikosti a funkce sociální sítě. Hlavím cílem naší práce je na podkladě 

dotazníkového šetření prozkoumat a porovnat podobu sociálních sítí jednotlivců v současné 

době. Je všeobecně známo, že spíše ženy udržují časté kontakty se svými známými, zejména 

pak příbuznými. Pravděpodobně by tomu mělo být proto, že ženy spíše využívají různého 

druhu pomoci či rady zejména před a v době těhotenství a při výchově dětí.  

     Podle některých výzkumů by se průměrný počet sociální sítě jednoho člověka měl 

pohybovat okolo 150 lidí, přičemž by tato velká skupina měla zahrnovat ještě další menší 

podskupiny (Barrett et al., 2007). Vzhledem k naší definici známého a nutnosti v dotazníku 

vyplňovat i některé další údaje o jednotlivých osobách se tento počet pravděpodobně sníží. 

Přesto však každý člověk má okolo sebe určitý počet známých příbuzných i nepříbuzných 

lidí, na které se v případě potřeby může obrátit pro jakýkoliv druh sociální opory. A zároveň 

je také on sám ochoten některým z nich sociální oporu poskytnout.  

     Sociální síť jedince je tvořena velkým či malým počtem určitých skupin, které se mezi 

sebou mohou či nemusí překrývat. Naše práce by měla odkrýt určitá pravidla v jejich 

propojení, která mohou být ovlivněna zejména místem bydliště a tím, zda jedinec v průběhu 

svého života místo bydliště změnil. Ověřit bychom chtěli především to, zda sociální síť 

jedince žijícího na vesnici představuje oproti sociální síti jedince žijícího ve městě menší 

počet osob, menší počet větších skupin více provázaných, z čehož vyplývá skutečnost, že tito 

lidé se vzájemně lépe znají a na základě této známosti si jsou více ochotni poskytnout sociální 

oporu. Velký počet blízkých známých by také na vesnici měli tvořit příbuzní. Narozdíl od 

města, kde ač je větší koncentrace lidí na jednom místě, mají tito lidé k sobě mnohem dál, 

méně se znají (přestože žijí například ve stejném panelovém domě mnoho let), z čehož 

vyplývá, že budou zřejmě také méně ochotni poskytovat si mezi sebou sociální oporu. Vliv na 
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podobu sociální sítě a následně i na ochotu poskytovat si vzájemně sociální oporu může mít 

také to, zda se jedinec přestěhoval, a zda tato změna místa bydliště nějakým způsobem 

ovlivnila vztahy s příbuznými i nepříbuznými známými z původního místa bydliště, a jaké 

vztahy si vytvořil na novém místě bydliště.  

 

3. 1. 2 Výzkumné otázky 

 

Základní výzkumnou otázku lze vymezit následovně:  

„Existuje vztah mezi podobou jedincovy sociální sítě, a tím i ochotou poskytnout druhému 

člověku sociální oporu, a místem jeho bydliště?“ 

 

Tuto otázku můžeme dále specifikovat ve vztahu k tomu, zda jedinec v průběhu svého života 

místo bydliště změnil, či zda žije celý život na stejném místě, přičemž zde může hrát 

důležitou roli pohlaví jedince. Na základě teoretických východisek, dosavadních výzkumů, 

ale také vlastní zkušenosti můžeme formulovat následující hypotézy.  

 

H1: Sociální síť jedince žijícího po celý svůj život ve městě bude zahrnovat velký počet osob 

a skupin vzájemně málo provázaných (kapitola 2.2.1 a kapitola 2.2.4). 

 

H2: Sociální síť jedince žijícího po celý svůj život na vesnici bude zahrnovat malý počet osob 

a skupin vzájemně více provázaných (kapitola 2.2.1 a kapitola 2.2.4). 

 

H3: Sociální síť jedince žijícího po celý svůj život na vesnici bude zahrnovat velký počet 

blízkých příbuzných známých (kapitola 2.2.4).  

 

H4: Sociální síť jedince žijícího od narození ve městě bude zahrnovat malý počet blízkých 

příbuzných známých (kapitola 2.2.4).  

 

H5: Větší provázanost mezi jedinci žijícími na vesnici bude umožňovat zejména díky 

vzájemné blízkosti a tím i známosti jedinců větší ochotu poskytovat si mezi sebou sociální 

oporu (kapitola 2.2.4).  

 

H6: Sociální sítě žen budou vykazovat velký počet známých, zejména příbuzných osob 

(kapitola 2.3.1).  
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H7: U žen bude velký počet všech známých z místa narození (kapitola 2.3.1 a kapitola 2.3.2). 

 

H8: Sociální sítě žen budou vykazovat velkou provázanost (kapitola 2.2.2 a kapitola 2.3.1). 
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3. 2 Metodika 

 

3.2.1. Použitá metoda 

 

    Dotazník je jednou ze základních používaných metod ve společenských vědách. Existují 

mnohé standardizované dotazníky využívané pro zjišťování právě určitého konkrétního 

problému. My jsme v našem výzkumu použili dotazník dle vlastního návrhu. Tvoří ho čtyři 

části, přičemž vždy u každé části je podrobný popis, jak postupovat při vyplňování (viz 

příloha I).     

     V první části respondenti vyplňovali základní demografické údaje (jméno, věk, pohlaví, 

vzdělání, místo narození a bydliště), přičemž to, zda vyplní své jméno či použijí jen iniciály 

nebo nějakou přezdívku jsme ponechali zcela na nich, protože to pro náš výzkum nebylo 

podstatné. V této části dotazníku byly velmi důležité zejména poslední tři otázky, tedy kde se 

respondent narodil a vyrůstal, kde žije v současné době, a popřípadě i jaký byl důvod jeho 

přestěhování, pokud tak někdy učinil. Vzhledem k tomu, že nás zajímalo, jak ovlivní podobu 

sociální sítě jedince to, jestli se v průběhu svého života přestěhuje či nikoliv, a zda mezi jeho 

minulé či současné místo bydliště patřila či patří vesnice nebo město, tvořily tyto otázky 

vlastně základ celého dotazníku. Ve druhé části dotazníku jsme respondentům poskytli 

několikastránkový prostor (v příloze uvádíme pro ukázku pouze jednu stranu), kam měli za 

úkol vypsat všechny své příbuzné i nepříbuzné známé podle uvedené definice, v níž jsme 

čerpali především z Dunbarova popisu osob tvořících sociální síť každého jednotlivce (in 

Barrett et al.,2007). U každého známého respondenti vyplňovali jméno (zde jsme znovu 

ponechali zcela na respondentovi, zda uvede celé jméno, iniciály, popřípadě nějakou 

přezdívku), pohlaví, věk, místo narození a místo nynějšího bydliště, stupeň příbuznosti, jak 

dlouho se znají, častost jejich kontaktů a které ostatní známé respondenta ještě zná. Tato část 

dotazníku byla zaměřena na zjištění celkového rozsahu sociální sítě respondenta a na odlišení 

a popis jejích jednotlivých podskupin a členů. Třetí část byla již směřována blíže 

k poskytování a přijímání sociální opory. Zde měli respondenti odpovídat na předložené 

otázky, které se týkaly jednotlivých oblastí jejich života (rodinné, finanční, pracovní apod.), 

přičemž u každé otázky mohli uvést jednu či více osob, na které by se v daném případě 

obrátili, či pro které by byli ochotni učinit to samé. Čtvrtá a poslední část dotazníku byla 

zaměřena na zjištění samotné osobnosti respondenta (podkladem pro tuto část byl známý 

osobnostní dotazník Big Five). Vzhledem k tomu, že by respondenti na základě odpovědí na 
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tyto otázky mohli upravovat odpovědi na otázky předchozí („ukazovat se v lepším světle“), 

zařadili jsme tuto část až na konec dotazníku.  

     Při sestavování dotazníku jsme kladli velký důraz na to, aby jednotlivé otázky byly 

srozumitelné a odpovědi na ně jasné (zejména na otázky otevřené). Rozdáno bylo 80 

dotazníků. Vyplněných se vrátilo 64. Po očištění dat zůstalo 58 dotazníků. Vyřazeny byly 

některé dotazníky zejména z toho důvodu, že mnozí respondenti vyplnili v tabulce, kam měli 

vypisovat všechny své známé, velmi malý počet osob (většinou nepřesahující 20). Tyto 

dotazníky nepůsobily důvěryhodně, pročež to u některých z nich dokládá i vyjádření 

respondentů, že se jim nechtělo všechny známé vypisovat, protože by jich bylo spousta. 

Nepravděpodobně (a byl tedy také vyřazen) působil i jeden dotazník, v němž všichni známí 

respondentky bydleli v Příbrami, a zbylých 5 lidí v Českých Budějovicích.   

    Pro porovnání průměrných hodnot sledovaných proměnných u jednotlivých skupin 

respondentů jsme použili statistické testy dvouvýběrový t-test (porovnání dvou skupin) a 

ANOVA (porovnání více skupin) s pomocí statistického balíku Statistica 6.0. 

 

3.2.2 Výzkumný soubor 

 

     Výzkumný soubor jsme získali výběrem lavinovitým, s přihlédnutím na to, aby se zachytil 

přibližně stejný počet respondentů žijících ve městě a na vesnici. Abychom zajistili větší 

výpovědní hodnotu získaných dat, snažili jsme se udržovat podobné poměry žen a mužů, 

věkových kategorií a dosaženého vzdělání v rámci všech skupin.  

     Pro zjištění potřebných dat pro tento výzkum jsme připravili celkem 80 dotazníků, po 

očištění dat (viz. kapitola 3.2.2) se tento počet snížil na 58. 59 % dotazovaného vzorku tvořily 

ženy (N = 34) a 41 % tvořili muži (N = 24). Věkové rozpětí respondentů se pohybovalo od 19 

do 28 let. Průměrný věk činil 24 let (ženy 23 let, muži 24 let). Dle dosaženého vzdělání 

převažovali respondenti se středoškolským vzděláním, jejichž počet se rovnal 42 (72 %), 16 

(28 %) respondentů uvedlo jako nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské. Čtyři typy 

bydliště, tedy skutečnost, zda jedinec žije celý život na stejném místě, a to konkrétně na 

vesnici či ve městě, či zda se v průběhu svého života přestěhoval, znovu s ohledem na to zda 

z vesnice do města či z města do vesnice, výzkumný soubor zahrnoval takto: počet 

nepřestěhovaných lidí žijících na vesnici byl 15, z toho 8 žen a 7 mužů; počet 

nepřestěhovaných lidí žijících ve městě byl 17, z toho 11 žen a 6 mužů;  počet 

přestěhovaných osob žijících původně na vesnici a nyní ve městě čítal 17, z toho 8 žen a 9 
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mužů; počet přestěhovaných osob žijících původně ve městě a nyní na vesnici se rovnal 9, 

z toho bylo 7 žen a 2 muži (viz. tabulka 2).   

              

                                          Tabulka 2 

Typ bydliště Celkem Počet žen Počet mužů 

Vesnice 15 8 7 

Město 17 11 6 

Vesnice, město 17 8 9 

Město, vesnice 9 7 2 
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3.3 Výsledky 

 

     Výzkumný soubor tvořilo 58 jedinců, z toho 34 žen a 24 mužů. Průměrná velikost sociální 

sítě všech dotazovaných jedinců činila 105,1 osob. Průměrný počet příbuzných známých byl 

14,6 a průměrný počet nepříbuzných známých 89,7. Průměrný počet všech respondentových 

známých z místa narození činil 55,2 (z toho bylo průměrně 9,5 příbuzných a průměrně 47,0 

nepříbuzných) a průměrný počet všech respondentových známých z místa bydliště činil 40,8 

(z toho průměrně 5,5 příbuzných a 36,8 nepříbuzných).   

     Ze získaných dat jsme také vyhodnotili deset největších podskupin, které byly součástí  

sociální sítě každého respondenta. Zejména u prvních dvou podskupin většina respondentů 

uvedla, odkud se s těmito jedinci znají (tyto údaje u některých respondentů chybí, jedná se tak 

tedy pouze o náš úsudek). Průměrná velikost největší z těchto podskupin byla 22,65 osob a u 

převážné většiny respondentů, kteří tento údaj uvedli, se jednalo o spolužáky ze střední školy. 

Druhou největší skupinu představovali většinou spolužáci ze základní školy a tvořilo ji 

průměrně 17,29 osob. Zbylých 8 námi porovnávaných podskupin (viz níže) tvořily například 

různě propojené skupiny příbuzných i nepříbuzných, například spolupracovníků, známých 

z koleje apod.  

 

3.3.1 Rozdíly v sociálních sítích žen a mužů  

 

        Prvním úkolem naší práce bylo porovnat podobu sociálních sítí u mužů a u žen. Mezi 

celkovou velikostí sociální sítě mužů (průměr 105,5) a žen (104,8) statisticky významný 

rozdíl není (t = -0,10; p = 0,921). Stejně tak je tomu v případě průměrného počtu příbuzných 

známých u mužů (průměr 15,37) i u žen (průměr 14,08), ale i u počtu nepříbuzných známých 

u mužů (89,87) a u žen (89,58). Rozdíl jsme nalezli mezi průměrným počtem všech známých 

z místa narození u žen a u mužů (Graf 1). U žen průměrný počet známých z místa narození 

čítal 61,64 a u mužů 46,16 (t = 2,48; p = 0,015).   

     Mezi průměrným počtem všech známých z místa bydliště signifikantní rozdíl není            

(t = 0,80; p = 0,425). Signifikantní rozdíly se nepotvrdily ani v průměrných počtech 

příbuzných známých z místa narození či místa bydliště, ani v průměrných počtech 

nepříbuzných známých z místa narození a z místa bydliště (podrobný přehled tabulka 3).   
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              Graf 1: Rozdíl v celkovém počtu známých z místa narození 
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     Tabulka 3 

Sociální síť 
Průměr muži 

N = 24 
Průměr ženy 

N = 34 
Muži 

sm.odchylka 
Ženy 

sm.odchylka 
t-hodnota 

(t-test) 
p hodnota 

Celková velikost 
sociální sítě 

105,50 104,85 23,90 24,68 0,10 0,921 

Počet příbuzných 15,37 14,08 5,98 6,04 -0,80 0,426 

Počet nepříbuzných 89,87 89,58 22, 24 23,98 -0,04 0,963 

Počet známých z místa 
narození 

46,16 61,64 21,57 24,48 2,48 0,015 

Počet známých z místa 
bydliště 

37,79 43,05 15,70 29,20 0,80 0,424 

Počet příbuzných 
známých z místa 
narození 

10,37 8,91 5,47 4,82 -1,07 0,286 

Počet příbuzných 
známých z místa 
bydliště  

5,33 5,70 5,18 5,23 0,26 0,789 

Počet nepříbuzných 
známých z místa 
narození 

39,87 52,08 22,10 25,09 1,91 0,660 

Počet nepříbuzných 
známých z místa 
bydliště 

33,29 39,23 17,45 27,73 0,92 0,357 

      

     Signifikantní rozdíl mezi muži a ženami není ani v tom, kolik zná průměrně jejich známý 

z ostatních lidí z celé sociální sítě jedince. U mužů tento počet čítá 18,29 (směrodatná 

odchylka = 6,656), u žen 15,73 (směrodatná odchylka = 5,384); t = 5,38; p = 0,112.  
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     Co se týká častosti kontaktů, signifikantní rozdíly mezi muži a ženami jsme ani zde 

nenalezli. Přehled výsledků udává tabulka 4. 

 

Tabulka 4 

Častost kontaktů 
Průměr muži  

N = 24 
Průměr ženy  

N = 34 
Muži 

sm.odchylka 
Ženy 

sm.odchylka 
t-hodnota 

(t-test) 
p hodnota 

Průměrný počet 
známých, které jedinec 
vidí min. 1x týdně 

23,20 22,00 12,97 10,12 -0,39 0,691 

Průměrný počet 
známých, které jedinec 
vidí min. 1x měsíčně 

36,29 29,67 21,01 15,49 -1,38 0,172 

 

     V provázanosti sociální sítě u mužů a u žen jsme statisticky významný rozdíl nezjistili. 

Tento ukazatel jsme vypočetli tak, že jsme vydělili celkový počet jedinců, které průměrně zná 

respondentův známý, celkovým počtem všech respondentových známých. Míra provázanosti 

sítě u mužů je 0,176 (směrodatná odchylka = 0,066) a míra provázanosti sítě u žen je 0,151 

(směrodatná odchylka = 0,043); t = -1,77; p = 0,082.  

     Ohledně velikosti jednotlivých skupin, které tvoří sociální síť jedince (z námi získaných 

dat jsme vyhodnotili deset největších skupin), jsme nalezli signifikantní rozdíl pouze u třech 

skupin v porovnání velikosti všech deseti skupin u mužů a u žen, a to konkrétně u třetí         

(M = 15,58; Ž = 13,14; t = -2,33; p = 0,025), čtvrté (M = 12,37; Ž = 10,64; t = -2,08;              

p = 0,042) a šesté skupiny (M = 8,70; Ž = 7,26; t = -2,58; p = 0,011).  

     

    V odpovědích na jednotlivé otázky ve druhé části dotazníku, kde měli respondenti uvádět, 

na koho by se v jaké situaci mohli obrátit, nebo naopak, kdo by se podle jejich názoru v dané 

situaci obrátil na ně, celkově udávali respondenti průměrný počet osob takto: u první otázky 

8,93; u druhé otázky 7,89; u třetí otázky 8,58; u čtvrté otázky 6,24; u páté otázky 5,41; u šesté 

otázky 6,45; u sedmé otázky 7,37; u osmé otázky 6,72; u deváté otázky 6,55. Pokud bychom 

srovnali odpovědi mužů a žen, tato čísla se výrazně statisticky nelišila. Signifikantní rozdíl 

jsme zaznamenali pouze v první a druhé otázce, které byly zaměřeny na materiální sociální 

oporu. Výsledky jednotlivých otázek udává tabulka 5. U prvních dvou otázek je také 

statisticky významný rozdíl v počtu nepříbuzných osob, na které by se v případě nouze 

obraceli muži a ženy. U první otázky se u mužů jedná o 4,79 nepříbuzných jedinců 

(směrodatná odchylka = 2,166), u žen o 3,14 (směrodatná odchylka = 2,311); t = - 2,73; p = 

0,008. Ve druhé otázce je průměrný počet těchto osob 4,87 (směrodatná odchylka = 2,507), u 

žen 2,47 (směrodatná odchylka = 2,092); t = -3,96; p = 0,015.  
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Tabulka 5 

Otázka 
Průměr 

muži 
N = 24 

Průměr 
ženy  

N = 34 

Muži  
sm.odchylka 

Ženy 
sm.odchylka 

t-hodnota p hodnota 

Komu, pokud by se dostal/a do obtížné 
situace, byste půjčil/a větší obnos peněz 
(Váš jeden měsíční příjem)?            

10,25 8,00 3,233 3,411 -2,52 0,016 

Na koho byste se mohl/a obrátit, aby 
Vám půjčil větší obnos peněz (Váš 
jeden měsíční příjem)?                                           

9,00 7,11 3,438 3,387 2,08 0,043 

Kdo si myslíte, že by byl ochoten Vám 
pohlídat malé dítě (pokud žádné 
nemáte, představte si, že ano)?                          

9,08 8,23 3,161 2,934 -1,04 0,291 

Pokud by se s Vámi rozešel 
přítel/přítelkyně, komu byste zavolal/a, 
aby Vás psychicky podpořil/a?                                   

6,66 5,94 2,943 2,423 -1,02 0,305 

V případě úmrtí Vaší blízké osoby, na 
koho byste se obrátil/a, aby Vám 
pomohl/a překonat smutek?                          

5,91 5,05 3,386 2,308 -1,14 0,254 

Komu byste svěřil/a důležité tajemství?                                      6,41 6,47 4,221 2,308 -1,14 0,253 

Komu byste půjčil/a své auto (pokud 
žádné nemáte, představte si, že ano)?                                                               7,95 6,93 5,706 3,912 -0,80 0,421 

Na koho byste se obrátil/a kvůli 
pohlídání Vašeho psa (pokud žádného 
nemáte, představte si, že ano)?                      

7,50 6,17 3,451 3,388 -1,45 0,153 

Pokud byste stál/a před důležitým 
rozhodnutím, na koho byste se obrátil/a 
pro radu?  

6,79 6,38 2,797 3,133 -0,51 0,617 

  

     V odpovědích na závěrečné otázky zaměřené na osobnost respondenta jsme mezi muži a 

ženami výrazný statistický rozdíl nenalezli. 

 

3.3.2 Rozdíly v sociálních sítích podle typu bydliště 

 

     Druhým úkolem této práce je porovnat podobu sociálních sítí jedinců žijících ve městě a 

na vesnici, a zohlednit zde také skutečnost, zda jedinec někdy během života místo svého 

bydliště změnil. Zkoumaný vzorek jsme si tedy rozdělili na čtyři soubory, z nichž první tvořili 

lidé žijící po celý svůj život na vesnici, druhý tvořili lidé žijící celý život ve městě, třetí 

představovala skupina respondentů, kteří se během svého života přestěhovali z města na 

vesnici a čtvrtý ti, kdo vyměnili své původní místo bydliště na vesnici za město. První 

skupinu tvořilo 15 respondentů, druhou 17, třetí 9 a čtvrtou 17.  

     Pokud bychom srovnali průměrnou velikost sociální sítě respondentů rozdělených do 

těchto čtyř souborů, mezi posledními třemi výrazné rozdíly nevidíme, výrazně se odlišuje 

pouze první. Srovnáme-li průměrný počet všech známých pouze u prvních dvou skupin, tedy 

nepřestěhovaných jedinců žijících buď na vesnici a nebo ve městě, vidíme zde rozdíl poměrně 
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výrazný, což nám potvrdí i statistické srovnání. Průměrný počet všech známých respondentů 

žijících na vesnici je 86,93 (směrodatná odchylka = 15,858), průměrný počet všech známých 

respondentů žijících ve městě se rovná 113,41 (směrodatná odchylka = 23,097); F = 13,90, p 

= 0,001. Tuto skutečnost přehledně znázorňuje graf 2. Signifikantní rozdíl je zde také mezi 

celkovým počtem nepříbuzných známých mezi těmito dvěma skupinami. Z celkového počtu 

známých zaujímají nepříbuzní u respondentů žijících na vesnici 81 % (70,33 osob). U 

respondentů žijících ve městě představují nepříbuzní 89 % (99,00 osob); p = 0,001. Mezi 

příbuznými známými u těchto dvou skupin statistický významný rozdíl není. Příbuzní u 

respondentů žijících na vesnici čítají 16, 66 osob (19 %), u respondentů žijících ve městě 

13,52 osob (11 %); p = 0,108.  

 

 Graf 2: Rozdíl v počtu všech známých jedinců žijících na vesnici a ve městě 
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     Výrazný statistický rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, tedy respondenty žijícími na 

vesnici a respondenty žijícími ve městě, se nepotvrdil v případě průměrného počtu známých 

z místa bydliště (vesnice = 41,66; město = 37,35; F = 2,26; p = 0,481), ani v případě 

průměrného počtu známých z místa narození (vesnice = 41,60; město = 53,29; F = 0,50; p = 

0,142). Tuto skutečnost znázorňuje tabulka 6.  
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Tabulka 6 

Sociální síť 
Skupina 

1 
(N = 15) 

Sm. 
odchylka 

Skupina 
2 

(N = 17) 

Sm. 
odchylka 

Skupina 
3 

(N = 9) 

Sm. 
odchylka 

Skupina 
4 

(N = 17) 

Sm. 
odchylka 

Celkový počet 
známých 

86,93 15,858 113,41 23,097 105,33 22,688 112,76 24,938 

Počet 
příbuzných 
známých 

16,66 6,432 13,52 4,170 13,88 7,096 14,29 6,631 

Počet 
nepříbuzných 
známých  

70,33 13,009 99,00 21,488 92,44 20,634 96,05 24,167 

Počet známých 
z místa narození 

41,60 20,566 53,29 23,023 66,00 11,157 63,52 28,926 

Počet známých 
z místa bydliště 

41,66 20,503 37,35 13,402 14,11 5,035 57,88 29,233 

 

Skupina 1 - Nepřestěhovaní žijící na vesnici 

Skupina 2 - Nepřestěhovaní žijící ve městě 

Skupina 3 - Přestěhovaní žijící původně ve městě, nyní na vesnici 

Skupina 4 - Přestěhovaní žijící původně na vesnici, nyní ve městě 

      

     Zaměříme-li pozornost na častost kontaktů členů těchto jednotlivých skupin, v průměrném 

počtu známých, které vidí jedinec minimálně 1x týdně, není mezi jednotlivými skupinami 

výrazný statistický rozdíl. Naopak v počtu známých, které vidí respondent minimálně 1x 

měsíčně, je signifikantní rozdíl mezi všemi čtyřmi skupinami (F = 4,52; p = 0,006), zároveň 

také mezi první a třetí skupinou (F = 5,35; p = 0,030), mezi první a čtvrtou skupinou (F = 

5,62; p = 0,024). Nejvýraznější statistický rozdíl je mezi třetí a čtvrtou skupinou (F = 7,10;    

p = 0,013). Vše přehledně znázorňuje tabulka 7 a druhý ukazatel také graf 3.  

 

Tabulka 7 

Častost kontaktů 
Skupina 

1 
(N = 15) 

Sm. 
odchylka 

Skupina 
2 

(N = 17) 

Sm. 
odchylka 

Skupina 
3 

(N = 9) 

Sm. 
odchylka 

Skupina 
4 

(N = 17) 

Sm. 
odchylka 

Průměrný počet 
známých, které 
jedinec vidí min. 
1x týdně 

21,66 7,118 20,41 11,264 17,44 11,533 28,00 12,845 

Průměrný počet 
známých, které 
jedinec vidí min. 
1x měsíčně 

27,66 7,118 31,64 15,062 20,55 7,568 43,64 25,179 
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Graf 3: Rozdíl mezi jednotlivými typy bydliště v celkovém počtu známých,  

                        které vidí respondent minimálně 1x měsíčně 
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     Co se týká provázanosti, mezi všemi čtyřmi skupinami jsme signifikantní rozdíl 

nezaznamenali. Pokud bychom porovnali vzájemně jednotlivé skupiny, výrazný statistický 

rozdíl není mezi první (0,167; směrodatná odchylka = 0,040) a druhou (0,159; směrodatná 

odchylka = 0,037) skupinou (F = 0,35; p = 0,558), tedy mezi respondenty žijícími na vesnici a 

ve městě. Naopak signifikantní rozdíl je mezi první a třetí skupinou (první = 0,167; 

směrodatná odchylka 0,040; třetí = 0,120, směrodatná odchylka = 0,015; F = 6,94; p = 0,015), 

dále mezi druhou a třetí skupinou (druhá = 0,159, směrodatná odchylka = 0,037; třetí = 0,120, 

směrodatná odchylka = 0,046; F = 5,46; p = 0,028) a také mezi třetí a čtvrtou skupinou (třetí = 

0,120, směrodatná odchylka = 0,046; čtvrtá = 0,181, směrodatná odchylka = 0,073; F = 5,09; 

p = 0,033). Viz graf 4. 

     Srovnáme-li respondenty ze všech čtyř typů bydliště vzhledem k odpovědím na otázky 

zjišťující, na koho by se v jakém případě respondenti mohli obrátit, a v jakém případě by se 

mohl obrátit někdo na ně, signifikantní rozdíly vidíme u třetí otázky (první = 10,33; druhý = 

8,70; třetí = 7,66; čtvrtý = 7,41; F = 3,10; p = 0,034), čtvrté otázky (první = 7,46; druhý = 

6,88; třetí = 6,77; čtvrtý = 4,23; F = 6,02; p = 0,001), páté otázky (první = 7,12; druhý = 4,94; 

třetí = 6,33; čtvrtý = 3,88; F = 4,85; p = 0,004) a osmé otázky (první = 7,80; druhý = 8,05; 

třetí = 5,55; čtvrtý = 5,05; F = 3,378; p = 0,024).  Když bychom se zaměřili pouze na první 

dva typy bydliště, tedy vesnici a město, statisticky významný rozdíl shledáme pouze u dvou 

otázek, a to u třetí otázky (vesnice = 10,33, směrodatná odchylka = 2,259; město = 8,70, 
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směrodatná odchylka = 1,896; t = -2,21; p = 0,034) a páté otázky (vesnice = 7,13, směrodatná 

odchylka = 3,226; město = 4,94, směrodatná odchylka = 2,585; t = -2,13; p = 0,041).   

 

        Graf 4: Rozdíl mezi jednotlivými typy bydliště v provázanosti sociální sítě  

 

 Mean 
 ±SE 
 ±SD 

0 1 2 3

Typ bydlišt ¨§:

0 - nepřestěhovaní vesnice, 1 - nepřestěhovaní město

2 - přestěhovaní z města na vesnici, 3 - přestěhovaní z vesnice do města

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

P
ro

vá
za

no
st

 

     Pokud bychom spojili některé otázky, které se by se mohly týkat podobného druhu 

podpory či spolu nějakým způsobem souviset, v případě otázek jedna a dva (komu by 

respondenti půjčili větší obnos peněz a kdo jim), je signifikantní rozdíl mezi respondenty 

žijícími na vesnici a respondenty žijícími ve městě v odpovědích pouze v případě, že bychom 

srovnávali, jak často respondenti jmenovali nepříbuzné jedince (vesnice = - 0,58, směrodatná 

odchylka = 0,894; město = 0,672, směrodatná odchylka = 0,739; t = 2,53; p = 0,016). 

Spojením otázek jedna, dva, tři a devět (půjčení peněz, pohlídání dítěte, rada při důležitém 

rozhodnutí) nalezneme signifikantní rozdíl také pouze ve srovnání jmenování nepříbuzných 

osob (vesnice = 0,053, směrodatná odchylka = 0,765; město = 0,606, směrodatná odchylka = 

0,470; t = 2,49; p = 0,018).  V případě otázek čtyři, pět a šest (rozchod, úmrtí a důležité 

tajemství) zde signifikantní rozdíl není. A jako poslední bychom uvedli dvojici otázek pět a 

devět (úmrtí a důležité rozhodnutí). V odpovědích na tyto otázky se naopak respondenti 

z vesnice a z města výrazně statisticky liší ve jmenování všech, příbuzných i nepříbuzných 

známých (vesnice = 1,864, směrodatná odchylka = 1,237; město = 1,075, směrodatná 

odchylka = 0,937; t = -2,07; p = 0,049). Všechny tyto údaje jsme vypočítávali pomocí 

průměrů, které jsme počítali ze z-score pro každou proměnnou.  
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3.4 Ověřování hypotéz 

Před zahájením našeho výzkumu jsme si položili následující otázku: 

 

„Existuje vztah mezi místem bydliště jedince a podobou jeho sociální sítě, a tím i ochotou 

poskytnout druhému člověku sociální oporu?“ 

Námi předkládaná studie potvrdila, že se skutečně liší podoba sociální sítě jedince v závislosti 

na místě jeho bydliště. Nyní tedy můžeme přistoupit k ověřování pravdivosti námi 

předložených hypotéz. 

 

H1: Sociální síť jedince žijícího po celý svůj život ve městě bude zahrnovat velký počet osob 

a skupin vzájemně málo provázaných. 

Výsledek: Tato hypotéza se zčásti potvrdila. U respondentů nepřestěhovaných, žijících ve 

městě výsledky skutečně potvrdily poměrně velký počet vyjmenovaných osob. 

V provázanosti sociálních sítí se však respondenti žijící ve městě od respondentů žijících na 

vesnici výrazně statisticky neliší. Rozdíl mezi nimi je patrný pouze z grafu, kde je 

provázanost sociálních sítí respondentů z města o něco nižší než u respondentů z vesnice. 

 

H2: Sociální síť jedince žijícího po celý svůj život na vesnici bude zahrnovat malý počet osob 

a skupin vzájemně více provázaných. 

Výsledek: Tato hypotéza se zčásti potvrdila. Průměrný počet všech známých, které 

v dotaznících uváděli respondenti žijící po celý svůj život na vesnici, opravdu představoval 

poměrně malý počet jedinců. V provázanosti mezi těmito dvěma skupinami však signifikantní 

rozdíl nebyl. Patrný byl pouze z grafu, kde byla provázanost sociální sítě respondentů z 

vesnice o něco vyšší než respondentů z města.  

 

H3: Sociální síť jedince žijícího po celý svůj život na vesnici bude zahrnovat velký počet 

blízkých příbuzných známých.  

Výsledek: Tato hypotéza se potvrdila. Výsledky potvrdily, že respondenti žijící na vesnici 

mají větší počet příbuzných nežli respondenti žijící ve městě, příbuzní také byli mnohem 

častěji a ve větším počtu uváděni v odpovědích na otázky týkající se sociální opory, tedy 

respondenti žijící na vesnici by se v případě nouze obraceli častěji na své příbuzné známé, 

nežli respondenti žijící ve městě.   
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H4: Sociální síť jedince žijícího od narození ve městě bude zahrnovat malý počet blízkých 

příbuzných známých.  

Výsledek: Tato hypotéza se potvrdila. Převážnou část sociální sítě jedince žijícího ve městě 

skutečně tvoří spíše nepříbuzní. Ač není počet příbuzných u respondentů žijících ve městě 

statisticky výrazně menší než u respondentů žijících na vesnici, určitý rozdíl zde je (vesnice = 

16,66 osob; město = 13,52 osob; p = 0,108). Především však v tom, že příbuzní nejsou pro 

respondenty z města tak blízcí a v případě nouze by tito jedinci vyhledali spíše nepříbuzné 

známé.   

 

H5: Větší provázanost mezi jedinci žijícími na vesnici bude umožňovat zejména díky 

vzájemné blízkosti a tím i známosti jedinců větší ochotu poskytovat si mezi sebou sociální 

oporu.  

Výsledek: Tato hypotéza se zčásti potvrdila. Nenalezli jsme signifikantní rozdíl 

v provázanosti jedinců žijících po celý svůj život na vesnici a jedinců žijících celý život ve 

městě. Přesto však je  z našich výsledků patrné, že respondenti žijící na vesnici by byli 

ochotni poskytnout sociální oporu více lidem (a zároveň by se podle vlastního názoru mohli 

obrátit pro sociální oporu na více osob) než respondenti žijící ve městě, což závisí na určité 

míře známosti a důvěry, které jsou známkou jistého stupně provázanosti, u jedinců žijících na 

vesnici zde tedy vyššího nežli u jedinců žijících ve městě (dokazují nám to otázky týkající se 

pohlídání dítěte a poskytnutí psychické podpory v případě úmrtí blízké osoby).  

 

H6: Sociální sítě žen budou vykazovat velký počet známých, zejména příbuzných osob.  

Výsledek: Tato hypotéza se nepotvrdila. Celkový počet všech známých, ale i příbuzných 

známých se u mužů a u žen výrazně statisticky nelišil. 

 

H7: U žen bude velký počet všech známých z místa narození. 

Výsledek: Tato hypotéza se potvrdila. U žen se skutečně prokázal statisticky vyšší podíl 

známých z místa narození. 

 

H8: Sociální sítě žen budou vykazovat velkou provázanost. 

Výsledek: Tato hypotéza se nepotvrdila. Míra provázanosti u mužů i u žen se výrazně 

statisticky nelišila.  
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3.5 Diskuse 

      

     Zjistili jsme, že jedinci žijící po celý život na vesnici mají své sociální sítě výrazně menší 

nežli jedinci žijící po celý život ve městě. Signifikantně větší provázanost u těchto jedinců se 

nám však prokázat nepodařilo, přesto je zde určitý rozdíl patrný (vyplývá to nejen z grafu, ale 

také z některých odpovědí na otázky ve druhé části dotazníku, z nichž je zřejmá větší důvěra 

ve více blízkých osob respondentů žijících na vesnici). Kupodivu také obě dvě skupiny 

přestěhovaných jedinců, ať již z města na vesnici či z vesnice do města, mají větší počet všech 

známých než jedinci žijící celý život na vesnici, což by mohlo vypovídat od tom, že nové 

místo bydliště může přinést také nové známé. Zároveň námi zjištěné rozdíly v celkovém 

počtu všech známých vypovídají o tom, že pokud se jedinec přestěhuje, mění se podoba jeho 

sociální sítě (v našem výzkumu se u jedinců přestěhovaných z města do vesnice tento počet 

nepatrně snížil a u jedinců přestěhovaných z vesnice do města výrazně zvýšil).  

     Ač se nám také u jedinců žijících na vesnici nepodařilo prokázat větší počet příbuzných, 

z našich výsledků vyplývá, že příbuzní jsou pro tyto jedince velmi důležitou skupinou, 

především co se týče poskytování sociální opory. Tuto skutečnost dokazují odpovědi na 

některé otázky (pohlídání dítěte, psychická podpora při úmrtí blízké osoby), v nichž 

respondenti žijící na vesnici uvádějí častěji své příbuzné jako zdroj určité podpory, také pak 

následné propojení jednotlivých otázek, kdy jsme se pokusili spojit některé otázky (na 

základě našeho úsudku), které by se mohly týkat podobného druhu podpory. Podrobnějším 

rozborem těchto otázek by bylo možné získat ještě lepší přehled o vzájemných vztazích mezi 

členy určité sociální sítě, neboť z našich dosavadních výsledků, tedy ohledně propojení 

některých otázek, nelze zatím vyvodit rozhodný závěr. Co se týče podoby sociální sítě u 

jedinců jiného pohlaví, je zajímavé, že zde jsme celkově výrazně velké odlišnosti nenalezli.   

     Nyní se může zaměřit na porovnání námi získaných výsledků s výsledky podobných studií 

prováděných jinými autory. 

     Nejprve bychom mohli poukázat na zkoumaný vzorek, který netvořila pouze jedna určitá 

uzavřená skupina, například studenti vysoké školy bydlící dočasně na kolejích, jako je tomu 

kupříkladu v případě studie tureckých studentů prvního ročníku Technické univerzity 

v METU (Nuran Hortacsu, Deniz Aydin, 2007). Vzhledem k tomu, že naším cílem bylo 

porovnat právě čtyři určité skupiny lidí v závislosti na typu bydliště, naším prvotním úkolem 

bylo zajistit přibližně stejný počet respondentů jak nepřestěhovaných, tak přestěhovaných, ale 

také s přibližně stejným rozložením respondentů žijících ve městě a respondentů žijících na 
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vesnici. V tomto, si myslíme, je výrazné pozitivum naší práce, neboť většina prací se 

zaměřuje pouze na jednu určitou skupinu, nebo vždy jen dvě z našich čtyř uváděných.  

     Na základě výsledků naší studie můžeme potvrdit, že podstatný rozdíl mezi těmito čtyřmi 

typy je, zejména co se týče velikosti sociální sítě. Nejvýraznější rozdíl jsme zaznamenali 

právě mezi prvníma dvěma skupinami, tedy respondenty, kteří žijí od narození na vesnici a 

mezi respondenty žijícími od narození ve městě. Rozdíl mezi průměrnými celkovými počty 

všech známých  těchto dvou skupin činí 26,48 osob, průměrný počet všech známých osob 

respondentů žijících na vesnici činil v našem výzkumu 86,93 osob a průměrný počet všech 

známých respondentů žijících ve městě činil 113,41 jedinců. Náš výzkum tak souhlasí se 

skutečností, kterou uvádí ve své práci de Waal (1996), tedy že vesnice je poměrně malé 

uskupení lidí, kde se všichni dobře znají, což přispívá k větší ochotě vzájemně si pomoci.  

     Je překvapivé, že naše studie nepotvrdila, že průměrná velikost sociální sítě (a zde tedy 

také i typ bydliště respondentů) souvisí s provázaností uvnitř této sítě. Naše výsledky 

neprokázaly, že by respondenti žijící na vesnici, kde jsme zjistili menší rozsah sociální sítě 

jedinců, měli tuto síť více provázanou, nežli jedinci žijící ve městě, což potvrdila například 

studie G. W. Evanse a S. J. Lepora uskutečněná v roce 1993. Podle jejich výzkumu menší 

počet osob oklopujících určitého jedince umožňuje to, že si tito lidé mezi sebou vytvoří 

prostředí vzájemné důvěry, které je pak nejlepším základem pro ochotu poskytnout někomu 

sociální oporu. Naopak v místech, kde se na velmi malém prostoru vyskytuje velký počet 

osob, tito jedinci hledají cestu, jak uniknout nadměrnému výskytu sociální stimulace, a 

uzavírají se před ostatními. Jejich vzájemné vztahy se narušují. Tuto skutečnost zkresluje 

pravděpodobně celkový počet všech našich respondentů. Zvýšením tohoto počtu bychom se 

zřejmě k těmto závěrům také přiblížili, neboť naše výsledky zde určitý rozdíl potvrdily 

(dokazuje to také větší počet jedinců, na které by se tito respondenti mohli obrátit pro sociální 

oporu), z pohledu statistického šetření však není signifikantní (viz graf 4). Nejvýraznější 

rozdíl v provázanosti sociálních sítí jsme zjistili mezi respondenty, kteří se přestěhovali 

z města do vesnice a mezi respondenty, kteří se přestěhovali z vesnice do města. Tento 

výsledek je zajímavý, neboť průměrná velikost sociální sítě jedince v těchto dvou skupinách 

činí 112,7 a 105,3 osob, což nevykazuje výrazný rozdíl. Velikost sociální sítě zde tak 

pravděpodobně nebude nejdůležitějším ukazatelem. Další studie zaměřené tímto směrem by 

mohly přinést zajímavé poznatky.      

     Potvrdit můžeme skutečnost, že respondenti žijící na vesnici mají ve své sociální síti větší 

počet příbuzných známých, ač tento rozdíl není signifikantní. Počet příbuzných známých 

jedinců žijících na vesnici byl 16,6 (počet nepříbuzných známých 70,3) a byl vyšší než počet 
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příbuzných známých respondentů žijících ve městě, který odpovídal číslu 13,5 (počet 

nepříbuzných známých byl 99,0). Mohli bychom se také přiklonit k teorii  Dunbara a Spoorse 

(1996), že pokud má někdo v sociální síti velký počet jedinců příbuzných, nezbývá zde pak 

již tolik místa pro jedince nepříbuzné. Ač jsme tuto skutečnost výslovně netestovali, dalo by 

se na základě našich dosavadních dat a výsledků usuzovat, že jedinci, kteří mají ve své 

sociální síti velký počet příbuzných, nemají tuto sociální síť rozhodně větší než jedinci, kteří 

mají ve své sociální síti malý počet příbuzných. Důležitým zjištěním pro nás bylo také to, že 

se zde lišila skutečnost, že v případě poskytnutí nějaké rady či pomoci jsou mezi respondenty 

žijícími na vesnici vyhledáváni příbuzní častěji, nežli jedinci žijícími ve městě. Toto naše 

zjištění vyvrací tvrzení některých autorů, například Pahla (2000), že dochází k rozvolňování 

příbuzenských vztahů a jejich nahrazování přátelskými vztahy s lidmi nepříbuznými. Není 

tomu tak především na vesnicích (i když u respondentů žijících ve městě není počet blízkých 

příbuzných známých také zanedbatelný). Přikláníme se tak k výzkumům, jako je například 

výzkum Řehákové (2006), podle níž mají kontakty mezi příbuznými velký význam. Fakt, že 

by tento význam měly kontakty z příbuznými ztrácet až ve vyšším věku jedinců, však již 

vzhledem k velmi malému rozsahu věku našich respondentů (19 – 28 let) ověřit nemůžeme.  

     Při předběžné analýze bychom se také na základě námi získaných dat mohli domnívat, že 

na příbuzné se obracíme především pro materiální a emocionální podporu. Z tohoto pohledu, 

tedy se zaměřením se na konkrétní druh poskytované sociální opory, by bylo možné tato data 

ještě podrobněji prozkoumat.  

     Je zajímavé, že naše studie nepotvrdila fakt, že podobu sociální sítě ovlivňuje pohlaví 

jedince. Naše výsledky neprokázaly, že by muži a ženy měli rozdílnou velikost či provázanost 

sociální sítě. Výrazný rozdíl jsme zde zaznamenali pouze v celkovém počtu známých z místa 

narození. Nemůžeme se tak zcela ztotožnit s jinými výzkumy, podle nichž jsou především 

ženy těmi, kdo udržují kontakty se svými příbuznými. Podle těchto studií, jako příklad 

můžeme uvést studii Younga a Wilmotta (1957) či Dunbara a Spoorse (1995), ženy udržují 

tyto vztahy živé právě z toho důvodu, že kladou větší důraz než muži na jejich užitek při 

úspěšné reprodukci. V našem případě jsme zde tak výrazný rozdíl neshledali pravděpodobně 

z toho důvodu, že náš vzorek představují respondenti, a tedy zejména respondentky, velmi 

nízkého věku (průměrně 24 let), kdy ještě směřují svůj zájem k jiným oblastem života, nežli 

je starost o budoucí rodinu. 

     Pokud bychom se znovu vrátili k velikosti sociální sítě všech respondentů, v našem 

výzkumu jsme získali jako průměr hodnotu 105. Tímto výsledkem se podstatně odlišujeme od 

čísla 150, které uvádí jako průměrnou velikost sociální sítě Dunbar či také od čísla 134 
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udávaného Killworthem. Je tomu tak pravděpodobně kvůli naší definici známého, podle níž 

měli respondenti jednotlivé členy své sociální sítě vypisovat. Naše definice popisuje známého 

mimo jiné jako člověka, s nímž si má jedinec o čem povídat, a rád se s ním pouští do hovoru, 

k němuž mají tito dva vždy dostatek témat. Někteří respondenti tak mohli z tohoto důvodu 

vynechat také známé, s nimiž by se sice do hovoru mohli dát, ale tu a tam by se tak stalo i 

s určitou nechutí či okamžitou negativní náladou. Může se tak pravděpodobně jednat o 

pouhou část této Dunbarem vymezené skupiny, jejíž zbylé členy by naši respondenti mohli 

zařadit ještě do určité podskupiny.   

      Pozoruhodným zjištěním naší studie je průměrný počet jedinců, které všichni respondenti 

uváděli v odpovědích na jednotlivé otázky. Číslo 7, které jsme zde zjistili, zasahuje do dvou 

skupin, které udává Dunbar jako dvě významné podskupiny celé skupiny osob obklopujících 

každého jedince. Dunbar rozlišuje mezi „účastenskou skupinou“, která by měla čítat 12 – 15 

jedinců (tento počet udávají ve svých výzkumech také například Buys a Larsen, 1979 či Hays 

a Oxley, 1986) a „podpůrnou partou“, intimnější skupinou zahrnující průměrně 4,7 osob. 

Jedinci, které uváděli naši respondenti v dotaznících, tak určitě spadají do skupiny nazvané 

Dunbarem podpůrná parta (tuto skutečnost by bylo zajímavé ještě prozkoumat  porovnáním 

častosti jmenování konkrétních osob u jednotlivých otázek), tedy do skupiny zcela nejbližších 

osob, za nimiž by jedinec šel pro radu a pomoc. Zároveň však tento počet přesahují a 

přibližují se tak k větší skupině nazvané účastenská skupina. Podle výzkumů Dunbara a 

Spoorse, tvoří tuto účastenskou skupinu převážně příbuzní (zejména u žen a zejména u 

jedinců žijících na vesnici), což můžeme potvrdit také naším výzkumem, kdy jsme prokázali, 

že respondenti žijící na vesnici by se nejčastěji obraceli pro pomoc a radu na své příbuzné.    

V případných dalších studiích by bylo zajímavé se zaměřit na již zmíněnou častost uvádění 

konkrétních osob u jednotlivých otázek, a zároveň na to, zda je mezi respondentem a danými 

jedinci příbuzenský vztah či nikoliv.  
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4 ZÁVĚR 

 

     Námi předkládaná bakalářská práce měla ozřejmit vztah podoby sociálních sítí a místa 

bydliště jedinců, s ohledem na fakt, zda tito jedinci někdy místo svého bydliště změnili.  

Zjistili jsme, že místo bydliště má skutečně velký vliv na podobu sociální sítě. Potvrdila se 

nám hypotéza, že na vesnicích tvoří sociální síť jedince menší počet jedinců, narozdíl od 

města, kde čítají sociální sítě jedinců větší počet osob. Větší provázanost jedinců žijících na 

vesnici se nám statistickým šetřením prokázat nepodařilo, což ještě nemusí znamenat, že tomu 

tak není. Z našich výsledků je totiž u těchto jedinců patrná větší ochota poskytovat si sociální 

oporu, což by mělo spočívat na určitém stupni známosti a důvěrnosti mezi nimi.  

    Pozitivním přínosem tomuto studiu je, že jsme vyvrátili v současné době často se objevující 

tvrzení mnohých autorů, kteří stále více snižují úlohu příbuzných v sociální síti jedince. Naše 

studie potvrdila, že příbuzní jsou stále velmi důležitou skupinou tvořící sociální  síť jedince. 

Zejména pak na vesnici jsou mezi prvními osobami, na které se jedinec obrací pro radu či 

nějakou, ať již materiální či nemateriální pomoc. Zajímavé je také to, že podle našich 

výsledků jsou příbuzní velmi významnými nejen pro ženy, ale také pro muže.  

     Předložená data nejsou ještě zcela vyčerpána. V našem výzkumu jsme se zaměřili pouze na 

srovnání některých konkrétních proměnných, které byly pro naše šetření podstatné.  V další 

fázi vyhodnocování by bylo možné se zaměřit zejména na podrobnější rozbor jednotlivých 

skupin, které respondenti uvádějí, a například také zastoupení některých jejich členů 

v jednotlivých otázkách v druhé části dotazníku. Navrhujeme rovněž se hlouběji zabývat 

těmito otázkami v rámci dalších zjišťovaných dat (například kolik jedinců je zde uváděno 

z místa narození či z místa bydliště, kolik znají průměrně ze všech vyjmenovaných 

respondentových známých apod.), v závislosti například na věku či vzdělání jedince, což by 

mohlo přinést další zajímavé poznatky.  

     Limity této práce spatřujeme v počtu vyplněných dotazníků. Pro další výzkum by bylo 

vhodné upravit způsob, jakým by respondenti uváděli jména a další údaje o svých známých, 

neboť pravděpodobně právě z důvodu náročného vyplňování všech těchto údajů, jsme mohli 

přijít o další důležitá data. Zajímavé informace by také mohlo přinést doplnění dotazníku o 

některé další položky, například podrobnější otázky zaměřující se na jednotlivé druhy sociální 

opory či další údaje o známých respondentů.   
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PŘÍLOHY:  

Příloha 1: Dotazník: Struktura sociálních sítí 

 

Vážení,  

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na dotazníkovém šetření, jehož cílem je analýza mezilidských vztahů v sou-

časné době. 

Studuji na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a tento dotazník, prostřednictvím kterého bych chtěla zjistit 

všechny detaily Vašich přátelských a kamarádských vztahů, je součástí mé bakalářské práce.  

Veškerá data, získaná tímto šetřením, budou zpracovávána anonymně. Pokud byste nechtěli vypisovat osobní údaje 

svých známých, můžete v dotazníku uvést pouze jejich iniciály, či použít nějakou přezdívku. Cílem tohoto dotazníku 

není poznat konkrétní osoby, ale vztahy, které jsou mezi jednotlivými členy určité sociální sítě. 

Přečtěte si, prosím, znění jednotlivých otázek a odpovídejte tak pravdivě, jak je to jen možné, nikoli tak, aby to působi-

lo dobrým dojmem (žádná odpověď není „dobrá“ nebo „špatná“). 

Děkuji Vám za spolupráci. Klára Stejskalová 

 

I. Demografické údaje: 

 

Jméno a příjmení (nebo iniciály, popř. přezdívka):  ......................................................... 

 

 

Věk:  .................................. 

 

 

Pohlaví (nehodící se škrtněte): ŽENA / MUŽ 

 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání (zakroužkujte zvolené, popř. dopište jaké, zvolíte-li jiné):  

 

 

základní – středoškolské – vysokoškolské – jiné: ....................................... 

 

 

Město, ve kterém jste se narodil/a a vyrůstal/a:  .......................................... 

 

 

Nynější místo bydliště:  ........................................... 

 

 

Jak dlouho žijete na novém místě bydliště? ......................... 

 

 

Krátce popište důvod, proč jste změnil/a místo bydliště (pokud se Vaše místo narození a místo bydliště shoduje, proškrtněte)?  

 

.............................................................................................................................. 
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II. Do následujících tabulek napište jména (iniciály či přezdívky) všech Vašich známých, včetně 

příbuzných. Za známého můžete pokládat takového člověka, kterého znáte dostatečně dobře, 

abyste se při náhodném setkání k sobě hlásili a i bez vzájemného představení mohli 

spolu hned pustit do konverzace, bavit se o novinkách v osobní oblasti, které jsou známé Vám 

oběma. 

Začněte Vašimi nejbližšími kamarády a příbuznými, kteří jsou zároveň podle uvedené definice 

Vašimi známými. Dále postupujte pro lepší přehlednost po skupinách známých, které znáte ze 

stejného místa a kteří se vzájemně znají. Například vypíšete za sebou všechny spolužáky ze 

střední školy, kteří splňují uvedenou definici známého. Nakonec doplňte všechny ostatní 

známé. Do sloupce „Které ostatní známé zná“ vypište jména (iniciály, popř. přezdívky) Vašich 

známých, které tento člověk ze zde vyjmenovaných také zná, či u těch, kteří se vzájemně znají, 

udělejte v tomto sloupci vždy nějakou značku. 

Jméno, 
iniciály, 

popř. 
přezdívka  

Které ostatní 
známé zná 

Věk Pohlaví 
Místo 

narození 

Nynější 
místo 

bydliště 

Stupeň 
příbuznosti 

 
pokud mezi 

Vámi je, 
uveďte Váš 
příbuzenský 
vztah, pokud 

není, 
proškrtněte 

Jak 
dlouho 

se znáte 

Jak často 
spolu 

komunikujete 
  

zvolte: denně, 
1x týdně, 1x 
za měsíc, 1x 
za rok, méně 
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III. Odpovězte na otázky. Doplňujte jen jména (iniciály či přezdívky) osob, které jste uvedl/a 

v předchozí tabulce (odpovědí může být jak jedna osoba, tak osob více, záleží  zcela na Vašem 

uvážení, popřípadě můžete uvést i to, proč jste vybral/a právě tuto osobu). 

Komu, pokud by se dostal/a do obtížné situace, byste  

půjčil/a větší obnos peněz (Váš jeden měsíční příjem)?           

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Na koho byste se mohl/a obrátit, aby Vám půjčil větší obnos  

peněz (Váš jeden měsíční příjem)?                                           

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Kdo si myslíte, že by byl ochoten Vám pohlídat malé dítě 

(pokud žádné nemáte, představte si, že ano)?                          

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Pokud by se s Vámi rozešel přítel/přítelkyně, komu byste  

zavolal/a, aby Vás psychicky podpořil/a?                                    

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

V případě úmrtí Vaší blízké osoby, na koho byste se  

obrátil/a, aby Vám pomohl/a překonat smutek?                          

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Komu byste svěřil/a důležité tajemství?                                       

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Komu byste půjčil/a své auto (pokud žádné nemáte,  

představte si, že ano)?                                                                

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Na koho byste se obrátil/a kvůli pohlídání Vašeho psa 

(pokud žádného nemáte, představte si, že ano)?                     

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

Pokud byste stál/a před důležitým rozhodnutím, na koho byste se obrátil/a pro radu (Nezáleží-li  

na oblasti života, napište pouze jméno. Pokud byste vybíral/a podle toho, s čím byste chtěl/a poradit, rozepište, ohledně čeho 

by Vám ten který člověk mohl poradit – ohledně financí, rodinného života ap.)?  

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
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IV. Nejprve si přečtěte všechny možnosti a pak postupujte znovu shora dolů a zakroužkujte 

první možnost, která Vás nejlépe vystihuje.  

Když Vás někdo požádá o drobnou laskavost (do které se Vám zpočátku úplně nechce, ale nestojí Vás to příliš úsilí a nejde o 

něco, za čímž by se mohl skrývat nějaký nekalý úmysl žadatele), vyhovím téměř vždy, pakliže požadavek vznesl: 

 

a) kdokoli, snažím se chovat ke všem hezky a nerozlišovat, komu pomoci a komu ne 

 

b) kdokoli včetně cizích lidí, pouze kromě těch, kteří se vůči mně zachovali nefér, nebo tuším, že by sami takovou 

laskavost neudělali, nebo něco žádají přespříliš často 

 

c) jakýkoli člověk, kterého osobně znám, kromě těch, kteří se vůči mně zachovali nefér nebo tuším, že by pro mě sami 

takovou laskavost neudělali, nebo něco žádají přespříliš často 

 

d) člověk, kterého osobně znám a o kterém vím, že by to pro mě zajisté udělal také, nebo člověk, se kterým mám 

hluboký vztah 

 

e) člověk, kterému jsem zavázán, nebo člověk, se kterým mám hluboký vztah, jinak se nedá říct, že bych vyhověl/a vždy 

 

f) to, jestli vyhovím, záleží spíše na okolnostech, někdy jsem tak otrávený, že prostě nemám vůli komukoli pomáhat 

 

g) spíše nevyhovím – lidé by si měli především pomoci sami a ne nechat za sebe pracovat jiné 

 

Navíc bych vyhověl/a:  

h) člověku, na jehož přízni mi dosti záleží a kterého bych si mohl/a takovou drobnou službou získat  

určitě ne spíš ne  spíš ano určitě ano 

 

i) člověku, kterého znám z chatu apod., to znamená neznám jeho skutečnou identitu 

určitě ne spíš ne  spíš ano určitě ano 

 

j) slavné osobnosti, kterou znám z médií 

určitě ne spíš ne  spíš ano určitě ano 

 

k) vysoce postavenému člověku (např. nadřízenému instituce)  

určitě ne spíš ne  spíš ano určitě ano 

 

Dbám na to, abych vždy dodržel/a své slovo 

a) ať jsem ho dal/a komukoli, včetně lidí, které už téměř jistě nikdy víckrát nepotkám, ani o nich neuslyším 

 

b) když jsem ho dal/a někomu z lidí, které znám; přiznávám, že občas nedodržím slovo dané člověku, kterého už téměř 

jistě nikdy neuvidím 

 

c) když jsem ho dal/a člověku, na kterém mi záleží; přiznávám, že jinak nejsem zcela důsledný/á, pokud nejde o nic 

zásadního 

 

d) když jsem ho dal/a člověku, se kterým mám velmi hluboký vztah; jinak nejsem zcela důsledný/á, pokud nejde o nic 

zásadního 

 

e) nedá se říci, že bych vždy slovo dodržel/a, ať jsem ho dal/a komukoli; někdy se okolnosti mohou měnit a dělat hloupé 

věci jen proto, že jsem je slíbil/a, je hloupé 

 


