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Úvod 

Jak již vyplývá z názvu, tato diplomová práce je zaměřena na zjištění toho, zda a jak 

se liší hodnotové orientace, materialismus a kvalita života žáků a studentů středních škol 

v závislosti na socioekonomickém statusu jejich rodin. 

Teoretická část práce sestává převážně z teorií a výzkumů autorů, z jejichž koncepcí 

vycházím při formulování hypotéz nebo jejichž dotazníky jsem použila ve svém výzkumném 

šetření. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole představuji koncepci 

hodnot S. H. Schwartze, která je v současnosti jednou z nejvlivnějších teorií hodnot a 

aspiruje na univerzální platnost napříč kulturami. V kapitole druhé je popsána koncepce 

materialismu M.L. Richinsové, která se dlouhodobě zabývá výzkumy materialismu v USA. 

Kapitola třetí krátce pojednává o tom, co je to vlastně kvalita života a představuje koncepci E. 

Dienera. V poměrně rozsáhlé čtvrté kapitole se zabývám vlivem socioekonomického statusu 

rodiny na jedince. Tento vliv demonstruji na mnohých výzkumech o nerovnostech ve 

vzdělávacích šancích dětí, výzkumech o rozdílech mezi rodinami z nižších a vyšších 

sociálních vrstev a nechybí zde ani známé teorie sociokulturního handicapu. . 

Po teoretické části následuje část, ve které jsou formulovány výzkumné hypotézy. 

Základním předpokladem celé práce je, že mezi studenty z rodin s nižším a vyšším 

socioekonomickým statusem bude ve sledovaných proměnných rozdíl a že studenti gymnázií 

budou pocházet z rodin s nejvyšším socioekonomickým statusem, kdežto žáci středních 

odborných učilišť z rodin se statusem nej nižším. 

V empirické části představuji metodu výzkumu (dotazníkové šetření), vzorek 

respondedntů čítající téměř 400 žáků a studentů několika pražských středních odborných 

učilišť, středních odborných škol a gymnázií, a statisticky zpracované výsledky výzkumu. 

Následuje diskuse výsledků s závěry celého výzkumu. V příloze uvádím dotazník, 

který jsem ve svém šetření použila. 
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Teoretická část 

1. KONCEPCE H O D N O T S H A L O M A H. S C H W A R T Z E 

Shalom H. Schwartz se svými spolupracovníky vypracoval jednu z nejvlivnějších 

teorií hodnot. Základní novum jeho přístupu spočívá v nahlížení hodnot jako systému, který 

umožňuje predikovat a vysvětlit postoje a chování jako celek. Kromě toho je to první 

empiricky adekvátně ověřovaný systém, který aspiruje na postižení univerzálně (pankulturně) 

platných strukturních vztahů mezi hodnotami. 

1.1 Teoretická definice hodnot 

Co jsou to hodnoty? Schwartz a Bilsky (1987) se pokusili o postižení společných 

charakteristik jevů označovaných jako hodnoty, tedy jevů, jako jsou například spravedlnost, 

zralá láska, moudrost, bezpečí, moc či pestrý život. Na základě literárních zdrojů - zejména 

prací Rokeache a Kluckhohna - vymezili pět formálních charakteristik, které jsou společné 

většině definicí hodnot. Hodnoty jsou 

• koncepce nebo přesvědčení 

• týkají se žádoucích konečných stavů nebo žádoucího chování (tato charakteristika je 

ekvivalentní terminálním versus instrumentálním cílům) 

• přesahují (transcendují) specifické situace 

• řídí selekci nebo evaluaci chování a událostí 

• jsou seřazeny do pořadí podle relativní důležitosti. 

Na základě svého teoretického rozboru pak dospěli k této definici hodnot: 

„Hodnota je koncepcí transsituačního CILE (terminálního/instrumentálního), který vyjadřuje 

ZÁJMY jedince (individualistické/kolektivistické/obojí) týkající se určité MOTIVAČNÍ 

OBLASTI (potěšení/ .../moc) a hodnocené v určitém PÁSMU podle důležitosti (od velmi 

důležité po nedůležité) coby řídícího principu v jeho životě" (Schwartz, Bilsky, 1987, s. 553). 
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1.2 Obsahové znaky hodnot 

Zmíněné formální charakteristiky však prozrazují málo o konkrétním obsahu hodnot. 

Autoři se proto dále pokusili o vytvoření typologie hlavních obsahových oblastí hodnot, 

přičemž vyšli z teoretického předpokladu o podstatě a zdrojích hodnot. Hodnoty jsou podle 

této premisy kognitivními reprezentacemi tří typů univerzálních lidských požadavků. 

Těmito požadavky jsou: 

• biologicky zakotvené potřeby organismu 

• nutnost koordinace sociálních interakcí 

• sociálně-institucionální požadavky sloužící skupinovému přežití. 

Tyto tři univerzální požadavky předcházejí jakékoli požadavky individuální; aby se 

jedinci nějak vypořádali s realitou, musí rozpoznat, přemýšlet a plánovat reakce na všechny tři 

požadavky. V průběhu kognitivního vývoje se jedinec stává schopným reprezentovat tyto 

požadavky na vědomé úrovni jako cíle nebo hodnoty; v procesu socializace si osvojí termíny, 

které mu umožní sdělovat tyto cíle a hodnoty. Například sexuální potřeby mohou být 

transformovány v hodnoty, jimiž jsou intimita a láska, požadavky na koordinaci výměny v 

hodnoty, jimiž jsou rovnost a čest, požadavky na skupinové přežití v hodnoty jako jsou 

národní bezpečí a světový mír. Určitá hodnota může být ovšem výrazem více současných 

požadavků (Schwartz, Bilsky, 1987). 

1.2.1 Individualistické a kolektivistické hodnoty 

První obsahový rozdíl mezi hodnotami souvisí se skutečností, že hodnoty jsou cíle. 

Podobně jako u cílů lze i mezi hodnotami rozlišit hodnoty, které slouží individuálním zájmům 

(např. ctižádostivost, zábava), a hodnoty, které slouží kolektivním zájmům (např. 

zodpovědnost, vstřícnost). Některé hodnoty mohou sloužit jak individualistickým, tak 

kolektivistickým zájmům (např. zralá láska, moudrost). 

Další obsahový rozdíl mezi hodnotami se týká různých motivačních oblastí, ve kterých 

jsou univerzální lidské potřeby vyjadřovány. 

10 



1.2.2 Motivační oblasti 

Vedle zájmů specifikují autoři původně osm různých motivačních oblastí, v nichž se 

zračí univerzální požadavky na člověka. Později Schwartz přidal další tři oblasti, avšak jedna 

z nich (zralost) je stále sporná. Soudobý systém tak zpravidla sestává z deseti motivačních 

oblastí. 

A) Každý organismus musí uspokojovat biologické potřeby. Získává přitom slastné 

pocity. Tyto původně biologicky příjemné pocity se transformují vlivem kultury do sociálně 

uznávaných hodnot jako jsou radost, veselí, štěstí, pohodlný život. Soudobý systém zde 

rozlišuje dvě hodnotové oblasti označené jako hédonismus a stimulace. 

1) Hédonismus: příjemnosti a smyslové uspokojení (radost, příjemný život). 

2) Stimulace: vzrušení, novost, životní výzvy (kuráž, pestrý život, vzrušující život). 

B) Druhou základní potřebou organismu je fyzické přežití a vyhýbání se faktorům, 

které ohrožují jeho integritu. Hodnoty, do nichž jsou tyto požadavky transformovány, sahají 

od biologické potřeby integrity přes psychické potřeby (bezpečí, integrity, mentálního zdraví) 

až po skupinové bezpečí. U Rokeache této hodnotové oblasti odpovídají položky vnitřní 

harmonie, zabezpečení rodiny, národní bezpečí, svět v míru. Schwartz tuto oblast označuje 

jako bezpečí. 

3) Bezpečí: bezpečí, harmonie a stabilita ve společnosti, ve vztazích i v sobě samém 

(zabezpečená rodina, národní bezpečnost, umírněný, chrání "public image"). 

C) Třetí základní potřebou je rozvinout a užívat dovednosti, které umožňují získávat 

z fyzického a sociálního prostředí zdroje nutné k tomu, aby jedinec dobře prospíval. Tyto 

potřeby nalézají výraz v hodnotách, jimiž jsou například úspěch, kompetence, výkon. 

Definice úspěchu může být v různých kulturách různá, společným rysem je však sociální 

uznání, respekt a obdiv. U Rokeache jde o položky schopný, ambiciózní, sociální uznání. 

Schwartz zde mluví o dvou oblastech označené jako úspěch a moc. 

4) Úspěch: osobní úspěch založený na demonstrování kompetence vzhledem k sociálním 

standardům (být úspěšný, schopný, ambiciózní, vlivný). 

5) Moc: sociální status a prestiž, kontrola nebo ovládání lidí a zdrojů (sociální moc, autorita, 

bohatství). 

D) Řada psychologických teorií zdůrazňuje, že lidé mají vnitřní potřebu prozkoumávat 

a chápat realitu a zakoušet sebe samé coby aktivní činitele, kteří efektivně kontrolují události. 

Sociologové a antropologové zdůrazňují v těchto souvislostech hodnoty jako jsou autonomie, 
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soběstačnost, nezávislost a intelektualismus. Tyto hodnoty odkazují na spoléhání se a 

získávání uspokojení z nezávislé schopnosti rozhodovat se, tvořit a být aktivní. U Rokeache 

jde o položky imaginativní, nezávislý, intelektuální, logický. Schwartz tuto oblast označuje 

jako sebeurčení. 

6) Sebeurčení: nezávislé myšlení a aktivity, kreativní, bádající (kreativita, svoboda, 

nezávislost, zvídavý, volící si vlastní cíle, inteligentní) 

E) Hladký průběh sociálních interakcí a fungování skupin vyžaduje, aby jedinci 

kontrolovali své primitivní impulsy a potlačovali aktivity, které by ohrožovaly zájmy 

druhých. Tyto požadavky na sebekázeň jsou zabudovány do morálních systémů všech 

společností a jsou internalizovány jedinci coby svědomí či superego. Jsou vyjádřeny 

v hodnotách, jež zdůrazňují konformitu vůči sociálnímu očekávání. U Rokeache jde o 

položky oddaný, zdvořilý, bezúhoný, sebekontolující. Schwartz opět rozlišil původní oblast 

na dvě - tradice a konformita. 

7) Tradice: respektování, oddanost a akceptování zvyků a idejí, které zajišťují tradiční 

kulturu nebo náboženství (skromný, přijímající svůj úděl, oddaný, ctící tradice). 

8) Konformita: omezený rádius akcí, sklonů a impulsů, které by mohly znepokojovat nebo 

poškodit ostatní, a které jsou v rozporu s očekáváními nebo normami (zdvořilost, sebekázeň, 

úcta k rodičům a starším). 

F) Pro vzkvétání kolektivity je nutný i kladný aktivní zájem o blaho druhých. Tento 

kladný sociální požadavek je rovněž zabudován do morálních systémů. Je vyjádřen 

hodnotami, jako jsou altruismus, benevolence, přívětivost, nebo láska. U Rokeache jde o 

položky nápomocný, odpouštějící, milující, rovnost. U Schwartze o dvě oblasti - benevolenci 

a universalismus. 

9) Benevolence: uchování a zvyšování blaha lidí, se kterými je člověk v častém kontaktu 

(nápomocný, čestný, odpouštějící, loajální, odpovědný, opravdové přátelství). 

10) Universalismus: porozumění, úcta, tolerance a péče o dobro všech lidí a celé přírody 

(velkorysý, sociální spravedlnost, rovnost, mír na celém světě, ochrana prostředí). 

G) Hodnoty v dosud uvedených motivačních oblastech mohou být chápány jako cíle, o 

jejichž dosažení nebo obranu lidé aktivně usilují. Oproti tomu existují cíle, jichž lidé dosahují 

pouze díky zkušenostem a smíření se s životem, tím, že se učí rozumět, usmířit se a oceňovat 

skutečnost tak, jak je - tedy zráním. Jde o hodnoty, jako jsou moudrost, tolerance, důvěra ve 

vlastní přesvědčení, hluboké citové vazby, oceňování krásy tvoření. U Rokeache jde o 

položky moudrost, velkorysý, zralá láska, svět plný krásy, stojící si za svou vírou. 

12 



11) Zralost: ocenění, porozumění a akceptace sebe, druhých a okolního světa. 

1.3 Operacionální definice hodnot 

Ve svých výzkumech používal a dosud někdy používá Schwartz Rokeachův dotazník 

hodnot. V tomto dotazníku jsou dva seznamy po 18 hodnotách - první seznam obsahuje 

termínální, druhý instrumentální hodnoty. Hodnoty, jimiž jsou například svoboda, rovnost a 

zralá láska, vytváří u každého respondenta jedinečnou hierarchii. Postup zjištění této 

hierarchie je poměrně snadný: subjektům je předložen abecedně seřazený seznam hodnot a 

jejich úkolem je seřadit tyto hodnoty do nového pořadí podle významu, který mají osobně pro 

ně. Schwartz později vypracoval svůj vlastní dotazník, který jsem použila i ve své práci (viz 

Příloha). 

1.4 Strukturní hypotézy 

Kromě formálních a obsahových charakteristik se věnují autoři rovněž strukturním 

vztahům mezi oblastmi hodnot. K formulaci a testování strukturních hypotéz vycházejí z 

logiky metody analýzy nejmenších vzdáleností (SSA - smallest space analysis). Tato metoda 

znázorňuje hodnoty jako body v multidimenzionálním prostoru, kdy vzdálenosti mezi body 

vyjadřují korelace mezi hodnotami. Autoři zvolili a priori konceptualizaci a znázornění ve 

dvojdimenzionálním prostoru. 

1) Hypotéza: Typ cíle 

Jestliže lidé skutečně rozlišují terminální a instrumentální hodnoty, měl by se typ cílů 

objevit jako osa, která dělí prostor na dvě poloviny. Jedna polovina bude obsahovat všechny 

hodnoty z Rokeachova seznamu terminálních cílů, druhá bude obsahovat hodnoty ze seznamu 

instrumentálních cílů. 

2) Hypotéza: Rozdíly mezi motivačními oblastmi 

Motivační oblasti by se měly vynořit ve dvojdimenzionálním prostoru jako sedm 

klínům podobných oblastí, z nichž každá bude obsahovat hodnoty z jedné motivační oblasti. 

Tyto klíny budou uspořádány do kruhu. 

3) Hypotéza: Zájmy. 

Faseta zájmů se vynoří ve dvojdimenzionálním prostoru jako rozdělení do tří oblastí, 

z nichž každá bude obsahovat hodnoty, jež slouží určitému typu zájmů. 

Protože zábava, úspěch a sebeurčení slouží zájmům jedince, budou tyto hodnoty tvořit 

individualistickou oblast. Protože restriktivní konformita a prosociální hodnoty slouží 
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kolektivistickým zájmům, budou tvořit kolektivistickou oblast. Hodnoty, vztahující se ke 

zralosti a bezpečí, mohou sloužit oběma typům zájmů. Proto autoři předpokládají vytvoření 

třetí smíšené oblasti. 

4) Strukturní organizace motivačních oblastí. 

Na základě vzájemné logické a praktické slučitelnosti nebo rozpornosti kladení důrazu 

na dvě určité hodnoty současně autoři předpokládají, že spolu budou negativně korelovat tyto 

motivační oblasti: sebereurčení vs. konformita, úspěch vs. bezpečí (jistota), úspěch vs. 

prosociální oblast, požitek vs. prosociální oblast. Autoři dále předpokládají blízkost těchto 

oblastí: bezpečí, konformita a prosociální oblast (podporování dobrých vztahů mezi lidmi), 

úspěch a požitek (spojeny s vylepšením sama sebe), zralost a sebeurčení (spoléhání se na své 

jedinečné zkušenosti a schopnosti). 

OBRÁZEK 1 - KRUHOVĚ USPOŘÁDÁNÍ SEDMI ZÁKLADNÍCH MOTIVAČNÍCH OBLASTÍ U VZORKU 

IZRAELSKÝCH UČITELŮ (Schwartz, Bilsky, 1987, s. 557). 

Schwartz a Bilsky (1987) tyto hypotézy ověřovali ve dvou studiích. První studie se 

během let 1983-1984 zúčastnilo 455 izraelských učitelů (průměrný věk byl 35 let), druhé 

studie se v roce 1984 zúčastnilo 331 německých studentů (průměrný věk byl 22 let). Oba 
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soubory vyplňovaly Rokeachův hodnotový dotazník. Pro ilustraci uvádím výsledky získané u 

souboru izraelských učitelů. Body na obrázku 1 znázorňují jednotlivé hodnoty z Rokeachova 

dotazníku hodnot (instrumentální i terminální, tedy celkem 36 hodnot), vzdálenosti mezi nimi 

vyjadřují míry podobnosti vypočtené z koeficientů korelací. 

Ve výsledích se první hypotéza jasně potvrdila a podpořila tak předpokládaný rozdíl 

mezi terminálními a instrumentálními hodnotami. Autoři však tento rozdíl nadále považovali 

za otevřenou otázku pro další studie. Schwartz a Bilsky (1987) uvádějí, že podle Rokeache 

některé terminální hodnoty mohou sloužit jako instrumentální. Rozdíl také může být 

způsoben tím, že terminální hodnoty jsou v Rokeachově dotazníku vyjádřeny jako podstatná 

jména, kdežto instrumentální hodnoty jako jména přídavná. 

Druhá hypotéza byla rovněž potvrzena. Prokázala se evidence sedmi základních 

motivačních oblastí hodnot uspořádaných do kruhu (viz obrázek 1): požitek (radost), úspěch, 

konformita, bezpečí (jistota), prosociální oblast, zralost a sebeurčení. Autoři do budoucích 

výzkumů uvažovali o další možné oblasti - sociální moc. Mezi zkoumanými vzorky se 

objevily některé odlišnosti ve vnímání významu určitých hodnot související s různými 

kulturními kontexty (např. svobodu viděli Izraelci jako hodnotu spadající do oblasti bezpečí, 

Němci ji zařazovali do oblasti sebeurčení). 

Třetí hypotéza se plně potvrdila pro izraelský vzorek. U německého vzorku se 

objevila jedna odchylka - bezpečí (jistota) se objevovalo spíše jako část kolektivistické oblasti 

než jako část smíšené oblasti. Celkově se však potvrdilo, že lidé při průzkumu hodnot 

rozlišovali mezi tím, jakým zájmům hodnoty slouží (individualistickým, kolektivistickým, 

oběma). 

Také poslední hypotéza se potvrdila. Strukturní organizace motivačních oblastí je 

také znázorněna na obrázku 1. Pouze u německého vzorku byla opozice úspěchu ví. bezpečí 

slabší. Autoři uvádějí, že je to pravděpodobně proto, že u německého vzorku byl úspěch 

chápán jako méně aktivní záležitost a jako méně spojený s procesem jeho dosažení, a bezpečí 

bylo vnímáno jako plně kolektivistická hodnota. 
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1.5 Rozšíření a ověření navrhované koncepce hodnot 

O tři roky později se Schwartz a Bilsky (1990) ve své studii pokusili navrhovanou 

teorii univerzální struktury lidských hodnot ověřit na souboru pěti společností 

charakterizovaných značnou socioekonomickou, kulturní, jazykovou a geografickou 

rozmanitostí - Austrálie, USA, Hongkong, Španělsko, Finsko. Do celkového porovnávání pak 

autoři zahrnuli i vzorky z Německa a Izraele (viz výše), takže celkový soubor sestával ze 

sedmi různých vzorků (zahrnoval jak studenty, tak dospělé jedince). Všichni respondenti 

vyplňovali Rokeachův hodnotový dotazník. 

1.5.1 Typ cíle - instrumentální versus terminální 

Autoři již ve své předchozí studii (Schwartz, Bilsky, 1987) prokázali, že terminální a 

instrumentální hodnoty zaujímají v promítnutí jejich vzájemných vztahů (do dvourozměrného 

prostoru) odlišné oblasti. Zároveň se vynořily otázky, čím je toto odlišení způsobeno. Autoři 

tedy v tomto výzkumu (Schwartz, Bilsky, 1990) brali v úvahu dvě možná vysvětlení: 1) 

Umístění položek do oddělených seznamů a na různé stránky může respondenty ovlivnit, 2) 

formulování terminálních hodnot jako substantiv a instrumentálních hodnot jako adjektiv 

může mít také vliv. 

Autoři tato vysvětlení testovali. U finského vzorku byly instrumentální hodnoty 

přeměněny na terminální (např. upřímný na upřímnost), takže všechny hodnoty byly 

vyjádřeny prostřednictvím substantiv. U hongkongského vzorku byl rozdíl mezi terminálními 

a instrumentálními hodnotami nejasný, neboť čínský piktografický jazyk nerozliší substantiva 

od adjektiv. U obou těchto vzorků byly terminální hodnoty v dotazníku umístěny před 

instrumentálními. 

Ve výsledku se u všech sedmi vzorků objevily rozdílné oblasti, tvořené téměř 

výhradně terminálními nebo instrumentálními hodnotami. Jelikož se tedy toto rozlišování 

mezi terminálními a instrumentálními hodnotami ukázalo i u finského a hongkongského 

vzorku, autoři zamítli gramatické vysvětlení (substantiva/adjektiva) a jako možnou příčinu 

rozlišování tak viděli umístění položek v dotazníku za sebou (terminální-» instrumentální). 

1.5.2 Zájmy, kterým hodnoty slouží 

Dle autorů mohou hodnoty sloužit individualistickým zájmům (např. zábava, 

nezávislý), kolektivistickým zájmům (např. rovnost, zodpovědný) nebo oběma typům zájmů 

(např. moudrost). Společnosti se značně liší v důrazu, jaký jejich členové kladou na 
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individualismus nebo kolektivismus. Autoři například uvádějí, že ve studii zkoumající důraz 

40 společností na individualismus vyšlo toto pořadí: 1. USA, 2. Austrálie, 16. Německo, 18. 

Finsko, 20. Izrael, 21. Španělsko a 32. Hong Kong. Otázky, které si autoři v této souvislosti 

kladli byly: 1) Objeví se hodnoty v rozdílných oblastech odrážejících zájmy, kterým slouží, 

navzdory nižšímu společenskému důrazu na individualismus či kolektivismus? 2) 

Předpokládáme-li, že typ zájmu tvoří odlišné hodnotové oblasti, jsou zde systematické 

odchylky od předpokládaného umístění konkrétních hodnot? 

Předpokládané uspořádání oblastí sloužící individualistickým zájmům (požitek, 

úspěch a sebeurčení jako sousedící), kolektivistickým zájmům (prosociální oblast, konformita 

a bezpečí jako sousedící) a oběma (zralost - na hranici mezi oběma oblastmi) se potvrdilo u 

všech sedmi vzorků. Pouze u finského vzorku se zralost objevila mezi úspěchem a 

sebeurčením místo na hranici kolektivistických a individualistických hodnot. Ukázalo se také 

několik málo jednotlivých hodnot, které nespadaly do předpokládaných oblastí (USA-

svoboda, Austrálie-čestný, Finsko-veselý, Španělsko-svoboda, smysl pro uskutečňování). 

Svá zjištění v této oblasti autoři uzavřeli tím, že rozlišení na hodnoty sloužící 

individualistickým nebo kolektivistickým zájmům je univerzálně platné. Stejně tak chápání 

specifických motivačních oblastí jako individualistické nebo kolektivistické je rovněž 

univerzální. 

1.5.3 Obsah motivačních oblastí 

Ve své předchozí práci (Schwartz, Bilsky, 1987) autoři odvodili ze tří univerzálních 

lidských potřeb sedm odlišných motivačních oblastí: požitek (radost), úspěch, konformita, 

bezpečí (jistota), prosociální oblast, zralost a sebeurčení. 

Autoři si zde kladli několik otázek: 1) Vyskytuje se všech sedm motivačních oblastí ve 

všech kulturách? 2) Tvoří jednotlivé motivační oblasti ve všech kulturách stejné hodnoty? 3) 

Objeví se v nějaké kultuře další motivační oblasti? Autoři předpokládali, že u hongkongského 

vzorku se objeví oblast sociální moci, neboť u tohoto vzorku byly v dotazníku navíc přidány 4 

hodnoty (moc, sebeurčení, spravedlnost v odměňování, sociální spravedlnost). 

Ve výsledku se opravdu potvrdila existence sedmi různých motivačních oblastí u 

všech zkoumaných vzorků, což jasně podporuje hypotézu o univerzálním výskytu sedmi 

základních motivačních oblastí ve všech kulturách. Hodnoty spadající do jednotlivých 

předpokládaných oblastí autoři u všech vzorků vyjádřili procentuálně: Austrálie 92%, USA 

97%, Hongkong 92%, Španělsko 89%, Finsko 81%, Německo 94%, Izrael 97%. To ukazuje 

na správné definování obsahů jednotlivých motivačních oblastí. Vyskytla se zde však i 
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některá chybná umístění hodnot, což mohou být náhodné chyby, ale také to může poukazovat 

na kulturní odlišnosti v chápání významu některých hodnot. To se ukázalo například u 

národní bezpečnosti (Austrálie a Španělsko, na hranici Německo a Finsko umístili tuto 

hodnotu do oblasti konformity, což ukazuje na konzervativní politické a sociální pohledy) 

nebo u svobody. Oblast sociální moci se objevila u hongkongského vzorku, tak jak autoři 

předpokládali. Žádné další motivační oblasti se neobjevily. 

1.5.4 Struktura motivačních oblastí 

V předchozí práci autoři potvrdili následující předpoklady. Současné usilování o 

hodnoty z těchto oblastí je slučitelné: 1) prosociální hodnoty, konformita a bezpečí, 2) úspěch 

a požitek, 3) zralost a sebeurčení. Naopak neslučitelné (v rozporu) jsou tyto oblasti: 

sebeurčení vs. konformita, prosociální oblast vs. úspěch, požitek vs. prosociální oblast, 

úspěch vs. bezpečí. Autoři si zde kladli jednu hlavní otázku. Je dynamika rozpornosti a 

slučitelnosti mezi motivačními oblastmi stejná ve všech kulturách (tj. objeví se u pěti 

zkoumaných vzorků)? Autoři předpokládali, že se ukáže opozice mezi zralostí a konformitou, 

tak jako v předchozím šetření na německém a izraelském vzorku. Rovněž předpokládali u 

hong kongského vzorku opozici mezi mocí a prosociální oblastí. 

Ve výsledku se předpokládané slučitelnosti potvrdily u všech pěti nových vzorků. 

Prosociální hodnoty, konformita a bezpečí tvořily jeden sousedící soubor, úspěch a požitek 

druhý a zralost a seberealizace třetí, tak jak autoři předpokládali (u hong kongského vzorku 

oblast moci spadala mezi zralost a seberealizaci). Autoři vytvořili následující kritérium pro 

posouzení rozpornosti mezi hodnotami. Vycházíme-li z kruhového uspořádání hodnot, tak 

pokud si dvě motivační oblasti neodporují, zaujímají sousedící postavení. Pokud jsou tyto dvě 

oblasti oddělené jinou oblastí, je rozpor mezi nimi nejasný, neurčitý. Pokud jsou dvě oblasti 

odděleny dalšími dvěma (což je maximální možné oddělení), považují se za rozporné. 

Opozice prosociální oblasti vs. úspěch se objevila u všech sedmi vzorků. Opozice mezi 

seberealizací vs. konformitou a mezi konformitou vs. zralostí se ukázala u všech vzorků kromě 

Hongkongu. Opozice mezi požitkem vs. prosociální oblastí a mezi úspěchem vs. bezpečím se 

objevila u čtyř vzorků a u tří byla neurčitá, z čehož plyne, že tyto rozpornosti zřejmě nejsou 

tak silně zastoupeny ve všech kulturách. Co se týče odlišnosti Hongkongu od jiných vzorků, 

autoři v této souvislosti předpokládali vliv konfucianistického myšlení (pro zralost je důležitá 

sebekontrola). Oblast moci v hong kongském vzorku byla v přímé opozici proti prosociální 

oblasti a moc byla také v opozici ke konformitě tak, jak autoři předpokládali. 
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1.6 Výsledná teorie univerzálního obsahu a struktury lidských hodnot 

Schwartz ve své stěžejní studii (1992) dospěl na základě dalších teoretických i 

empirických ověření k teorii univerzálního obsahu a struktury hodnot. Dle této teorie se 

rozlišuje 10 hodnotových oblastí - moc, úspěch, hédonismus, stimulace, seberealizace, 

universalismus, benevolence, tradice, konformita, bezpečí (bližší charakteristika viz výše), 

které vykazují kruhovou strukturu (viz obrázek 2). Rozhodující obsahový aspekt rozlišující 

hodnoty je typ motivačního cíle, který hodnoty vyjadřují. 

Hodnotové oblasti, které jsou v kruhu umístěny vedle sebe (například moc a úspěch), 

spolu korelují kladně, kdežto protilehlé oblasti (například úspěch a benevolence, které jsou 

vzdálené o cca 180°) se teoreticky vylučují a empiricky spolu korelují záporně. Usilování o 

dva typy hodnot zároveň se tedy může buď vylučovat nebo slučovat. Hodnoty, které leží v 

tomto kruhu blízko sebe, vykazují podobně vysoké korelace s externími proměnnými; 

intenzita těchto vztahů monotónně klesá v obou směrech od výchozí hodnoty. 

Deset typů hodnot je v kruhu uspořádáno podle dvou základních bipolárních dimenzí 

(každý pól tvoří vyšší uspořádání hodnot, které kombinuje dva či více typů hodnot): 1) 

otevřenost vůči změnám (sebereurčení, stimulace, částečně hédonismus) vs. konservatismus 

(konformita, tradice a bezpečí), 2) transcendence (universalismus, (zralost), benevolence) vs. 

zdůrazňování sebe (moc, úspěch, částečně hédonismus). Hédonismus se vztahuje k oběma 

dimenzím. 

OBRÁZEK 2 - KRUHOVÁ STRUKTURA HODNOTOVÝCH TYPŮ A DIMENZÍ. 
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Schwartz rovněž rozlišuje individualistické a kolektivistické hodnoty - tedy hodnoty, 

které slouží buď individuálním nebo kolektivním zájmům. K individualistickým hodnotám 

řadí sebeurčení, stimulaci, hédonismus, úspěch a moc. Do kolektivistických hodnot pak spadá 

universalismus, benevolence, konformita, tradice a bezpečí. Ve své práci (1992) Schwartz 

také dospěl k vytvoření vlastního hodnotového dotazníku (viz příloha). 

1.7 Výzkumy hodnot ve vztahu k jiným proměnným 

Poté co Schwartz formuloval a ověřil svou teorii kruhové struktury hodnot, prováděl 

se svými spolupracovníky nejrůznější výzkumy hodnot ve vztahu k jiným proměnným. Níže 

v krátkosti uvádím dva výzkumy, ze kterých jsem mimo jiné vycházela při formulování 

svých hypotéz, jež jsem testovala na vzorku českých studentů (viz empirická část). 

1.7.1 Hodnotové priority a genderové rozdíly 

E. Prince-Gibson a S. H. Schwartz se ve svém výzkumu (1998) zaměřili na to, zda se 

muži a ženy liší v hodnotách, které vidí jako vedoucí principy svých životů - tedy 

v hodnotových prioritách a zda se shodují v chápání významů, které připisují různým 

hodnotám. V úvodu svého článku autoři rozebírají nejrůznější teorie, které se liší svými 

názory na genderové rozdíly. Tyto teorie se v podstatě dají rozlišit na ty, které postulují 

stabilní genderové rozdíly (esencialisté a zastánci učení se rolím), a na ty, které tvrdí, že 

neexistují žádné jasné genderové rozdíly (konstruktivisté a interakcionisté). Autoři zde 

prezentují ještě třetí kompromisní pohled: genderové rozdíly jsou závislé na specifických 

životních okolnostech jedinců. 

Autoři ve svém výzkumu testovali následující hypotézy. Struktura vztahů mezi 

hodnotami je dle Schwartzovy teorie založena na slučitelnosti nebo rozpornosti v usilování o 

různé hodnoty zároveň. Ačkoli muži a ženy v určité společnosti mohou mít odlišné hodnotové 

priority, rozpornosti a slučitelnosti mezi hodnotami budou pravděpodobně stejné. Proto autoři 

očekávali, že teoretická struktura hodnotového systému (kruhové uspořádání) bude u mužů i 

žen stejná. Autoři dále očekávali, že hodnoty moci ukážou největší genderový rozdíl 

upřednostňující muže, neboť chlapci jsou socializo váni a predisponováni k dosahování moci 

více než dívky. Další genderové rozdíly ve prospěch mužů autoři předpokládali u hodnot 

úspěchu, stimulace a seberealizace. Největší genderový rozdíl upřednostňující ženy podle 

autorů ukážou hodnoty benevolence. Další genderové rozdíly ve prospěch žen autoři 

očekávali u hodnot konformity (ženy jsou submisivnější) a u hodnot tradice. U hodnot 

universalismu a bezpečí autoři neočekávali žádné genderové rozdíly. 
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Výzkum se prováděl na populaci izraelských Židů. Celkem se ho zúčastnilo 480 mužů 

a 519 žen starších 19 let pocházejících z nejrůznějších socioekonomických poměrů. Vzorek 

poměrně dobře odrážel celkovou populaci (věk, manželský status, národnost, náboženství, 

politická orientace, regionální rozmístění). Respondenti vyplňovali zkrácenou verzi 

Schwartzova hodnotového dotazníku (37 hodnot). 

Ve výsledku se ukázalo, že struktura vztahů mezi hodnotami u mužů a žen se opravdu 

až na jednu výjimku nelišila. První hypotéza se tedy potvrdila. Všechna další očekávání se 

však autorům nepotvrdila, neboť jak muži, tak ženy považovali hodnoty bezpečí, 

universalismu a benevolence za nej důležitější, hodnoty moci, tradice a stimulace pak jako 

nejméně důležité. Ve výsledku se také ukázalo, že věk, vzdělání ani národnost neměly žádný 

vliv na genderové rozdíly v upřednostňování určitých hodnot. Autoři tedy v závěru neshledali 

žádné genderové rozdíly v hodnotových prioritách. 

1.7.2 Hodnotové priority a spokojenost se životem 

L. Sagiv a S. H. Schwartz (2000) ve své studii zkoumali vztahy mezi hodnotovými 

prioritami a kognitivními (jedincova spokojenost se životem) a afektivními aspekty 

(jedincovy pocity štěstí/smutku) spokojenosti se životem. Autoři berou v úvahu dvě odlišné 

cesty, kterými se individuální rozdíly v základních hodnotách mohou vztahovat ke 

spokojenosti se životem. Za prvé, jedincova spokojenost se životem může záviset na jeho 

profilu hodnotových priorit. Spokojenost se životem může být spojována se zdůrazňováním 

určitých hodnot (např. soucit) spíše než jiných hodnot (např. bezpečí). Za druhé, úspěšné 

realizování nějaké (jakékoli) z jedincových hodnot zvyšuje spokojenost se životem. Záleží 

tedy na tom, jak úspěšný je jedinec v uspokojování jakýchkoli pro něj důležitých hodnot. 

Z hlediska formulování a testování mých hypotéz pro mě byla relevantní především první část 

této studie, kde se autoři zabývali přímými vztahy mezi hodnotovými prioritami a 

spokojeností se životem. 

Autoři zde uvádějí, že v literatuře je možné najít značné shody v tom, že určité 

hodnoty přispívají pozitivně ke spokojenosti se životem, kdežto jiné hodnoty jsou škodlivé. 

Co se týče příčinných procesů, jedno z možných vysvětlení je, že snaha o dosažení 

„zdravých" hodnot vede k vnímání, postojům či chování, které zvyšují osobní štěstí či 

spokojenost se životem, kdežto usilování o „nezdravé" hodnoty má opačný efekt. Ve shodě 

s tímto vysvětlením tedy zdůrazňování určitých hodnot vede k chování, které je nástrojem ke 

zlepšení jedincova subjektivního pocitu štěstí a spokojenosti, přičemž zdůrazňování jiných 

hodnot k takovému chování nevede. Opačný směr příčinného vlivu je také možný. Lidé, kteří 
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jsou šťastní a spokojení se svými životy mohou mít emoční zdroje např. k získávání 

autonomie, zdůrazňování tolerance a zaměřování se na blaho svých blízkých. Naopak lidé, 

kteří jsou nešťastní a nespokojení mohou být zabráni více svými vlastními problémy a mohou 

mít nedostatek zdrojů pro dosahování „zdravých" hodnot. 

Schwartz a Bilsky (1994) zajistili systematický základ pro vztahování hodnot 

kpotřebám. Vyšli přitom z Maslowa (Maslow, 1970 in Schwartz, Bilsky, 1994) a jeho 

klasifikace potřeb. Hodnotové oblasti sebeurčení, universalismus, benevolence, úspěch a 

stimulace primárně reprezentují růstové potřeby. Připisování větší důležitosti hodnotám, které 

reprezentují růstové potřeby je pak následováno realizováním s nimi souvisejících cílů. 

Kladení důrazu na s růstem související hodnoty bude pravděpodobně pozitivně korelovat se 

spokojeností se životem. Naopak konformita, bezpečí a moc reprezentují deficitní potřeby. 

Kladení důrazu na tyto hodnoty se pravděpodobněji vyskytuje mezi lidmi, kteří se necítí 

bezpečně, kteří mají nedostatečnou kontrolu nad svými životy a kteří se cítí ohroženi ve 

vztazích s druhými. Zdůrazňování těchto hodnot pak bude se spokojeností se životem 

korelovat negativně. Vzhledem k sebeurčující teorii (Deci a Ryan, 1985, 1991 in Sagiv a 

Schwartz, 2000) jsou autonomie, vztahovost a kompetence vrozenými základními 

psychickými potřebami. Jejich dosahování vede přímo k pravému, skutečnému uspokojení, 

k předpokládanému zdroji pravdy, nekontingentnímu osobnímu pocitu štěstí. Naopak, 

usilování o vnější, povrchní cíle (např. peníze, sláva..) zajišťuje pouze nepřímé uspokojení 

těchto vrozených potřeb, a může dokonce překážet při jejich uspokojování. Vnitřní, pravé 

potřeby či cíle v sebeurčující teorii široce korespondují s cíli seberealizace, benevolence a 

universalismu. Vnější, povrchní cíle korespondují s mocí. 

Na základě výše uvedeného autoři předpokládali tyto hypotézy: 

1) Sebeurčení, benevolence, universalismus, stimulace a úspěch budou korelovat 

pozitivně se subjektivním pocitem štěstí a spokojenosti. 

2) Konformita, bezpečí, moc a tradice budou se subjektivním pocitem štěstí a 

spokojenosti korelovat negativně. 

Do této studie bylo zahrnuto 6 vzorků. Celkový soubor zahrnoval studenty 

z humanitních a sociálněvědních kateder v Izraeli a Německu. Hodnoty byly měřeny lehce 

rozšířenou verzí Schwartzova hodnotového inventáře (1992). Subjektivní pocit štěstí a 

spokojenosti byl měřen třemi nástroji: 1) Škála spokojenosti se životem (Diener, Emmons, 

Larsen a Griffin, 1985 in Sagiv, Schwartz, 2000), 2) 10ti položková Bradburnova 

pozitivní/negativní afektivní škála (Bradburn, 1969 in Sagiv, Schwartz, 2000), 3) Obecná 
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škála duševního zdraví zTrier osobnostního dotazníku (Becker, 1989 in Sagiv, Schwartz, 

2000). 

Ve výsledku se celkově objevila podpora pro přímé - ačkoli ne silné - asociace mezi 

základními hodnotovými prioritami a afektivní komponentou spokojenosti se životem. Úspěch, 

seberealizace a stimulace korelovaly pozitivně a tradice negativně s oběma indexy 

spokojenosti se životem, které zahrnovaly afektivní komponentu. Konformita a bezpečí 

korelovaly s afektivním indexem negativně. Ve výsledku nebyla patrná žádná evidence vztahů 

mezi hodnotovými prioritami a kognitivním aspektem spokojenosti se životem. Tato zjištění 

značí, že hodnoty mají určitý přímý vliv na spokojenost se životem, tento vliv je však spíše 

slabý a referuje pouze k afektivnímu aspektu pocitu štěstí a spokojenosti. 

2. KONCEPCE MATERIALISMU PODLE M A R S H Y L. 

RICHINSOVÉ 

Materialistická kultura je častým předmětem zkoumání filozofů a sociálních kritiků. 

Společným jmenovatelem kritiky spotřebitelské kultury je myšlenka, že zboží je prostředkem 

ke štěstí - že spokojenosti v životě je dosahováno prostřednictvím vlastnictví a interakce se 

zbožím. 

2.1 Teoretická definice materialismu 

Richinsová a Dawson (1992) uvádějí, že termíny „materialismus" a „materialistický" se 

běžně užívají, často však bez přesného definování. Všeobecně se materialismus vztahuje 

k oddanosti materiálním potřebám a touhám, k zanedbávání duchovních hodnot. Oxfordský 

slovník angličtiny materialismus definuje jako způsob života, názor či tendenci založenou 

zcela na materiálních zájmech (Richins, Dawson, 1992). 

2.2 „Instrumentální a terminální" materialismus 

Richinsová a Dawson (1992) píší, že podle některých autorů může mít majetek 

pozitivní vliv na život jedince, a že lze rozlišit dvě formy materialismu v závislosti na účelu 

spotřeby. Když jsou předměty nepostradatelným prostředkem pro zajišťování a podporování 

životních hodnot a cílů jedince, jde o poměrně neškodnou formu materialismu označovanou 

jako „instrumentální materialismus". Pokud však spotřeba nepodporuje žádné cíle mimo 

majetek samotný, jde o nebezpečnou formu materialismu nazývanou „terminální" 

materialismus. 
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2.3 Materialismus jako konzumní hodnota 

Podle Richinsové a Dawsona (1992) je pro materialisty majetek a jeho získávání 

v popředí osobních cílů, které určují způsob jejich života. A jelikož materialisté hodnotí 

majetek výše než většinu jiných věcí ve svých životech, lze říci, že materialismus je 

hodnotou. Richinsová a Dawson (1992) tedy považují materialismus za hodnotovou orientaci, 

v níž se odráží význam, který jedinec klade na získávání a vlastnění majetku coby forem 

chování nutných nebo potřebných k dosažení žádoucích cílových stavů - včetně štěstí. 

2.4 Škála materialistických hodnot (MVS) 

Richinsová postupně dospěla k pojetí materialismu jako vnitřně diferencované 

množině hodnot. V práci s Dawsonem (Richins, Dawson, 1990, 1992) rozlišuje tři dimenze 

materialistické hodnotové orientace, jimiž jsou: 

1. Ústřednost. Materialisté umisťují majetek a jeho získávání do centra svých životů, na 

vrchol svých hodnotových orientací. Jak uvádí Hnilica (2005), umístění 

materialistických hodnot do čela hodnotové orientace má však podle některých autorů 

za následek, že jsou některé jiné hodnoty (svoboda, sebeaktualizace, interpersonální 

vztahy) odsunuty na vedlejší místo. 

2. Štěstí. Jeden z důvodů, proč jsou pro materialisty majetek a jeho získávání tak 

důležité, je, že to vidí jako nezbytné pro svoji spokojenost a štěstí v životě. 

Materialisté však nikdy nemají tolik materiálních statků, aby mohli být šťastní. Čím 

více mají, tím více by potřebovali, aby byli spokojení (Richinsová, Dawson, 1992). 

Hnilica (2005) píše, že materiální aspirace těchto jedinců jsou tak zdrojem jejich 

neustálé relativní deprivace. 

3. Úspěch. Materialisté mají tendenci posuzovat svůj úspěch a hodnotu, stejně jako 

hodnotu druhých, množstvím a kvalitou nashromážděného majetku. Hnilica (2005) 

uvádí, že při tom mají tendenci srovnávat se směrem nahoru, tj. s lidmi, kteří mají 

vyšší prestiž, status, jsou bohatší atd. 

Richinsová a Dawson (1992) uvádějí, že všechna dosud existující měření materialismu 

mají určitá omezení týkající se reliability nebo validity. Proto ve své stěžejní studii (1992) 

dospívají k vlastní měřící škále - Materialistic Value Scale (MVS). Tato škála obsahuje 

celkem 18 položek, které tvoří 3 podškály - pro měření dimenze ústřednosti, úspěchu a štěstí. 
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Na základě pozdějších analýz škály MVS a dalších výzkumů Richinsová (2004) 

odhalila určité nedostatky této 18-ti položkové škály a navrhla několik kratších verzí škály 

MVS, ze kterých doporučila používat 15-ti a 9-ti položkové verze, které mají vyšší validitu a 

reliabilitu než plná verze. Ve svém výzkumu jsem k měření materialismu použila 

devítipoložkovou verzi Škály materialistických hodnot (viz Příloha). 

2.5 Výzkumy materialismu ve vztahu k jiným proměnným 

2.5.1 Materiální hodnoty a spokojenost se životním standardem a se životem 

Většina kritiků předpokládá, že materialističtí lidé jsou méně šťastní než lidé, kteří 

kladou důraz na jiné hodnoty. Pro materialisty je majetek často charakterizován jako 

návyková droga, kterou spotřebitelé potřebují ve stále větších dávkách, aby si udrželi štěstí. 

To znamená, že materiální vlastnictví přinese jedinci uspokojení, ale po určitém čase (kdy se 

jedinec na danou úroveň adaptuje) se opět objeví neuspokojení a touha po dalším získávání 

majetku. Proto lze předpokládat negativní spojitost mezi materialismem a spokojeností se 

životem. 

V jednom z výzkumů Richinsové (1987) respondenti (284 jedinců starších 18 let 

různého vzdělání a s různým příjmem) vyplňovali dotazník, který zjišťoval materiální 

hodnoty (např. Je pro mě důležité mít hezké věci), vnímanou reálnost reklam (u rychlých 

občerstvení, automobilů, piva a kosmetiky), vystavování se médiím (kolik hodin týdně se 

díváte na TV, jak často věnujete pozornost TV reklamám) a spokojenost (plat, životní 

standard). Výsledky ukázaly, že korelace mezi vystavováním se reklamám a materiálními 

hodnotami obecně nebyla příliš významná. Současně se však ukázalo, že vnímání reálnosti 

reklam korelovalo s úrovní materialismu, tj. bez ohledu na úroveň vystavování se reklamám. 

V ý s l e d k e m ana lýz pak bylo, že materialističtější lidé jsou více nespokojení se svým životním 

standardem než méně materialističtí jedinci. Dále se potvrdilo, že míra, v níž jedinec věří, že 

majetek přináší štěstí, koreluje negativně s celkovou spokojeností se životem. 

Nezávisle na studiu vztahu se životním standardem je záporný vztah mezi 

materialismem a různými dimenzemi kvality života zjišťován opakovaně v nejrůznějších 

zemích světa. U nás tento efekt demonstroval na vzorku státních úředníků Hnilica (2005). 

2.5.2 Materialismus a se spotřebou související emoce 

Ve své další studii se Richinsová a spol. (1992) zaměřili na zkoumání pocitů, které 

materialisté zažívají během spotřeby. Klíčovými otázkami bylo, zda dělá materialisty 
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získávání šťastnými a zda při spotřebovávání materialisté zažívají opravdu pozitivní emoce. 

Na téma, zda spotřeba vede ke štěstí, debatují teoretici, filozofové a kritici celá staletí. 

Vlastnictví hraje důležitou roli v definování self, v zajištění smyslu života, zajišťuje také 

funkční užitek a mnoho dalšího. Vzhledem k těmto důvodům se předpokládá, že získávání 

majetku vytváří pozitivní emoce. V minulosti se zkoumal vztah mezi štěstím a příjmem (vyšly 

pozitivní korelace), i vztah mezi materialismem a štěstím (vyšly negativní korelace). Lze tedy 

říci, že získávání může zvyšovat štěstí, ale ne nutně pro ty, kteří nejvíce věří, že jejich štěstí 

závisí na získávání. 

V první studii tohoto výzkumu respondenti popisovali nákupy, které je dělají 

šťastnými, a druh pocitů, které zažívají během nakupování a po několika týdnech. Byli 

srovnáváni jedinci s vysokým a nízkým skóre v materialismu. Studie se zúčastnilo 48 

respondentů ve věku od 18 let výše různého vzdělání a příjmu. 

Ve výsledku se ukázalo následující. Co se týče nákupů vedoucích ke štěstí, nákupy, 

které se v této souvislosti v odpovědích objevovaly nejvíce, byly oblečení a doplňky (29,2%). 

Dále byly frekventované automobily (22,9%). Zbytek produktů spadal do různých kategorií -

většinou (87,5%) to bylo trvanlivé zboží (piáno, knihy..), bylo však zaznamenáno i spotřební 

zboží jako zmrzlina, květiny nebo vlasový kondicionér. Při porovnání materialistů a 

„nematerialistů" byl patrný větší rozdíl pouze u kategorie oblečení. Žádný zvláštní rozdíl 

jinak nebyl evidentní. Co se týče emocí spojených s nákupy, respondenti měli uvádět jak 

příjemné, tak nepříjemné emoce. Z příjemných emocí byly nejfrekventovanější štěstí či 

potěšení (85,4%), dále bylo vzrušení (33,3%) a očekávání (20,8%). Z negativních emocí se 

objevovala úzkost (37,5%) a obavy (12,5%). Analýza rozdílů mezi materialisty a 

„nematerialisty" neprokázala žádné významné rozdíly mezi těmito skupinami. Celkově lze 

tedy říci, že první studie neprokázala žádné (nebo pouze minimální) rozdíly mezi materialisty 

« „nematerialisty". Možné vysvětlení pro toto je chyba v zadání dotazníku. 

Ve druhé studii respondenti měli nejprve napsat nějaký z důležitých nákupů, který 

učinili v posledním měsíci (nebo i v delším období). Poté jim byl ukázán seznam 24 emocí (ty 

byly získány z jiných výzkumů a zodpovědí v první studii), u kterých měli označit na 

stupnici od 0 do 5 míru, s jakou danou emoci zažívali při nákupu. Výzkumu se zúčastnilo 107 

respondentů ve věku od 18 let výše různého věku a vzdělání. 

Výsledky byly následující. Co se týče typů produktů jako důležitých nákupů, nejčastěji 

se zde vyskytovalo elektronické vybavení (20,5%), dále dopravní prostředky (18,7%) a 

oblečení (11,2%). Analýza rozdílů mezi materialisty a „nematerialisty" opět neprokázala 

žádné rozdíly mezi těmito skupinami. Co se týče emocí, které souvisejí s nákupy, celkově 
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převládaly pozitivní emoce - štěstí, vzrušení a potěšení byly nejčastější. Negativní emoce byly 

méně běžné, z nich byla nejčastější nervozita (36,4%), dále vina (26,1%) a strach (25,2%). Při 

porovnání materialistů a „nematerialistů" se objevil jeden významný rozdíl: materialisté více 

než „nematerialisté" uváděli závist. Při porovnání intenzity afektů se objevilo několik dalších 

rozdílů. Materialisté uváděli silnější pocity zlosti, nespokojenosti, podráždění, strachu a 

nervozity. Zdá se tedy, že materialisté po nabytí vlastnictví zažívají negativnější pocity než 

„nematerialisté". Autoři zde uvádějí možná vysvětlení pro tato zjištění. Je možné, že to 

souvisí s ústředností spotřeby v životě materialistů, která způsobuje větší očekávání toho, co 

má nové vlastnictví jedinci přinést. Vyšší očekávání také zvyšuje možnost kognitivní 

disonance a strachu ze správné volby produktu. Drahé věci také rozdmýchávají závist. 

Negativní pocity se pak projevují v následném chování materialistů. Protože věří, že více 

spotřeby je udělá šťastnějšími, tak cesta, jak se zbavit negativních pocitů, je konzumovat víc a 

víc. To je jeden z možných mechanismů cyklu popisovaného mnoha kritiky materialismu. 

2.5.3 Specifické vlastnictví a projev materiálních hodnot 

Ve své další práci se Richinsová (1994) zabývala důležitým vlastnictvím 

materialistických a „nematerialistických" spotřebitelů k určení míry, s jakou tato vlastnictví 

vyjadřují materiální hodnoty svých majitelů. Materialismus je hodnota, která reprezentuje 

stanovisko jedince vzhledem k tomu, jakou roli vlastnictví v jeho životě hraje. Autorka se zde 

zaměřila na dva aspekty vyjádření hodnot ve vlastnictví - charakterizování, ve kterém 

vlastnictví ztělesňuje aspekty hodnot jeho majitele a komunikace, v které vlastnictví slouží 

k signalizování hodnot jeho majitele druhým. 

Charakterizování materiálních hodnot ve vlastnictví 

Předměty, které lidé považují za nejdůležitější ve svých životech, často charakterizují 

jejich osobní hodnoty. Pokud jsou hodnoty tak důležité, jak se vědci domnívají, pak je jisté, 

že tyto hodnoty budou ovlivňovat to, co lidé spotřebovávají. Richinsová rozlišila dva typy 

významů, které předměty mají: veřejný a osobní. Veřejné významy jsou subjektivní významy 

Předmětu, které jsou společností všeobecně sdílené. Autorka zde uvádí, že lidé mají 

Pravděpodobně větší zájem o ta vlastnictví, jejichž veřejné významy jsou kongruentní 

s vlastním self. Osobní významy předmětu jsou sumou subjektivních významů, které má 

Předmět pro konkrétního jedince. Rozvoj osobního významu předmětu vyžaduje aktivní 

Proces, ve kterém je význam kultivován skrze opakované, často cílevědomé interakce 
s předmětem. 
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Tento výzkum se zabýval charakterizováním materiálních hodnot ve vlastnictví dvěma 

způsoby: 1) zkoumáním podstaty předmětů významných pro materialisty, 2) zkoumáním jak 

(osobních) významů, které tato vlastnictví mají pro své majitele, tak (veřejných) významů, 

které mají pro druhé. Na základě literatury a předchozích výzkumů materialismu autorka 

formulovala následující hypotézy: 

1. Spotřebitelé s různou úrovní materialismu si budou cenit odlišných typů vlastnictví. 

Ve srovnání s vlastnictvím hodnoceným „nematerialistickými" spotřebiteli, vlastnictví 

hodnocené materialistickými spotřebiteli a) má sklon být veřejně (spíše než osobně) 

spotřebováváno, b) je dražší, c) je méně pravděpodobně spojováno s důležitostí 

druhých. 

2. Osobní významy vlastnictví hodnocené materialistickými spotřebiteli (ve srovnáni 

s nematerialisty) a) méně pravděpodobně souvisí s rolí vlastnictví v reprezentujícím či 

usnadňujícím interpersonálním spojení, b) pravděpodobněji se vztahují k peněžní 

hodnotě vlastnictví. 

3. Veřejné významy vlastnictví hodnocené materialistickými spotřebiteli (ve srovnání 

s „nematerialisty") pravděpodobněji více referují k úspěchu či prestiži. 

Komunikace materiálních hodnot 

Richinsová píše, že existují důkazy o tom, že druzí jsou schopni „číst" prvky identity 

jedince prostřednictvím pozorování jeho vlastnictví. Toto „čtení" je založeno na sociálních 

stereotypech o vztahu mezi majetky a jejich vlastníky. Autorka zde uvádí ještě čtvrtou 

hypotézu: 

4. Vlastnictví hodnocené „nematerialisty" a materialisty bude konzistentní se sociálně 

vytvořenými stereotypy nematerialistických a materialistických spotřebitelů. 

Richinsová tyto hypotézy testovala ve třech studiích na různých souborech (studenti, 

dospělí různého věku). Ve výsledku se všechny čtyři hypotézy potvrdily. Mimoto se objevila 

zjištění, která nebyla očekávána. Jedním z nich je to, že „nematerialisté" jsou více hédonicky 

orientovaní než materialisté. Autorka zde pro toto uvádí dvě možná vysvětlení: 1) je možné, 

že materialisté se příliš nezabývají příjemnými zážitky, 2) pro materialisty potěšení 

související se spotřebou může pocházet více ze získávání než z vlastnění a užívání si. Druhým 

neočekávaným zjištěním bylo, že materialisté a „nematerialisté" se neliší v uvádění 

estetických položek (umělecké předměty) mezi svým nejhodnotnějším vlastnictvím. 

Zajímavým zjištěním bylo také to, že materialisté jsou více uvědomělí co se týče designu, 

krásy a dalších vzhledových rysů svých vlastnictví než „nematerialisté". 
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3. KVALITA ŽIVOTA (SPOKOJENOST SE ŽIVOTEM) 

Kvalita života je předmětem zkoumání ve společenských vědách a medicíně již 

několik desetiletí. Psychologové se v tomto společném úsilí zaměřuje na její subjektivní 

stránku, která je často označována jako štěstí (Veenhoven, 1995; Kahneman, 1999 in Hnilica 

a kol., 2006), „well-being" (Campbell, Converse a Rodgers, 1976 in Hnilica a kol., 2006), 

„subjective well-being" (SWB; Diener, 1984 in Hnilica a kol., 2006), „psychological well-

being" (PWB; Ryff, 1989 in Hnilica a kol., 2006) i jinak. 

3.1 „Subjective well-being" (SWB) 

V této práci vycházím z dnes nejrozšířenějšího pojetí, které je zaměřeno zpravidla pod 

označením „subjective well-being" na zkoumání štěstí a spokojenosti. Spokojenost se životem 

podle Dienera (1984, 1999 in Hnilica a kol., 2006) sestává celkem ze čtyř komponent: kladné 

emoce, záporné emoce, spokojenost s jednotlivými oblastmi života (např. spokojenost s prací, 

rodinou) a spokojeností se životem jako celkem. Kladné a záporné emoce představují 

afektivní komponentu kvality života, spokojenost s jednotlivými oblastmi a spokojenost se 

životem vcelku její komponentu kognitivní. 

Diener a spol. (2005) ve své práci popisují hierarchický (časově následný) model 

spokojenosti se životem. První úroveň tohoto modelu představují „on-line"prožitky, které lze 

charakterizovat zážitky libosti či nelibosti. Patří sem například aktuálně prožívaná bolest, 

lítost nebo radost. Protože dlouhodobé průběžné měření emočních stavů není v praxi příliš 

realizovatelné, pracuje se nejčastěji s výsledky získané metodou pořizování vzorků prožitků 

(ESM, Experience Sampling Methodology). Jedinec při ní několikrát během dne v různých 

intervalech zaznamenává právě prožívané emoce a případně i okolnosti, za nichž jsou 

prožívány. 

Druhou úrovní je paměťová rekonstrukce těchto prožitků. Při ní jedinec 

nezaznamenává denní výskyt jednotlivých emocí, ale snaží se odhadnout jejich výskyt za 

určité období, například za poslední měsíc. Tato paměťová rekonstrukce prožívaných stavů je 

jistě náchylná ke zkreslení, avšak podle výzkumů výsledky získané touto metodou a metodou 

pořizování denních vzorků vykazují uspokojivou míru shody. Třetí úroveň se týká 

spokojenosti v určitých oblastech (například v rodině, v práci atd.) Předpokládá se, že jsou 

tato hodnocení zčásti založena na frekvenci a intenzitě emocí, které máme s danými oblastmi 

spojeny. Nejvyšší úroveň představuje spokojenost se životem jako celkem. 
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K měření spokojenosti se životem jsem ve své práci použila Škálu spokojenosti 

životem (Satisfaction With Life Scale - SWLS; Diener et al., 1985, viz Příloha). 

4. S O C I O E K O N O M I C K Ý STATUS RODINY A JEHO VLIV 

NA JEDINCE 

4.1 Sociální struktura společnosti 

Sociální struktura je důležitým prvkem každého sociálního systému. Sociální 

strukturou rozumíme „vztahy mezi a) základními prvky sociálního systému, jimiž jsou sociální 

jednotky, tj. především jednotliví lidé; b) jeho subsystémy, tj. různými skupinami lidí, k nimž 

společenské jednotky přináležejí, popř. institucemi těmito skupinami vytvářenými; c) a 

společností jako celkem a institucemi, které ji tak či onak reprezentují" (Machonin, Tuček a 

kol., 1996, s. 20). Havlík (2002) rozlišuje sedm hlavních společenských struktur -

demografickou strukturu, etnickou a národnostní strukturu, profesní strukturu, 

socioekonomickou strukturu, sociokulturní strukturu, strukturu moci a prostorovou strukturu. 

Pohyby mezi společenskými pozicemi v různých strukturách se označují jako sociální 

mobilita. 

4.1.1 Vertikální diferenciace 

Vztahy mezi různými sociálními skupinami můžeme charakterizovat rovněž jejich 

orientací vzhledem k horizontální a vertikální dimenzi sociální diferenciace. Vertikální 

diferenciací rozumíme takovou diferenciaci, podle níž lze postavení lidí odlišovat na vyšší či 

nižší, lepší či horší atd. (Tuček a kol., 2003). Pozice jednotlivců, které jsou od sebe odlišené 

vertikálně, označujeme jako sociální status (Machonin, Tuček a kol., 1996). 

Termín „status" ve smyslu postavení ve společenském systému poprvé použil 

antropolog Linton. Podle Lintona (in Murphy, 1998) můžeme rozlišit dva druhy statusů: 

askriptivní (připsaný) status a získaný status. Askriptivní statusy jsou do značné míry 

nevyhnutelné (pohlaví, příbuzenství atd.), nemůžeme si je vybrat. Získaným statusem pak 

může být naše povolání, politická příslušnost, ale může to být i něco, k čemu se člověk dostal 

nechtěně nebo pouhou náhodou. Podle Havlíka (2002) je při posuzování sociální struktury a 

vzorců mobility významné v zásadě to, „do jaké míry hraje v zařazování lidí do určitých 

pozic úlohu jejich vlastní výkon (a v jaké oblasti), a nakolik tu působí (přímo či nepřímo) 

faktory sociálního původu a askrípce" (Havlík, 2002, s. 58). Mezi lidmi s odlišnými statusy 
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nebo mezi sociálními skupinami různě umístěnými ve vertikální sociální diferenciaci pak 

dochází ke vzniku sociálních nerovností (Machonin, Tuček a kol., 1996). 

Zajímavě a názorně popisuje sociální stratifikaci a postavení jedince ve společnosti 

Lenski (Lenski, 1966 in Šanderová 2000, Katrňák, 2004). V podstatě každou společnost si 

podle něj můžeme představit jako krychli. Její základnu tvoří osa X, která představuje 

ekonomický kapitál, a osa Y vyjadřující podíl jednice na moci, velikost jeho rozhodovacích 

pravomocí. Osa Z, která je kolmá k základně krychle, představuje prestiž jedince. A podle 

toho, jak je člověk bohatý, jak velkou má moc a jakou prestiž získal (tj. kam se na 

jednotlivých osách umístil), můžeme určit jeho pozici v prostoru krychle - jeho místo ve 

společnosti. 

4.1.2 Sociální nerovnosti ve společnosti 

Nerovnosti mezi lidmi v různých historických dobách, společnostech a kulturách byly, 

jsou a vždy budou (rovnostářské společnosti a pokusy nevyjímaje). Tuček a kol. (2003) 

uvádějí, že v soudobých průmyslových i postindustriálních společnostech se nejčastěji za 

rozdíly zakládající sociální nerovnosti považují: 

o stupeň vzdělání, informovanosti a kvalifikace 

o rozdíly mezi zaměstnáními podle stupně složitosti, kvalifikovanosti, prestiže atd. 

o rozdíly v postavení na mocenském žebříčku (politickém, ekonomickém) 

o rozdíly v materiální úrovni (příjmy, majetek, životní úroveň) 

o rozdíly v životním stylu (trávení volného času atd.) 

o rozdíly v intenzitě kontaktů s jinými lidmi 

Tyto jednotlivé nerovnosti Tuček a kol. (2003) označují jako dílčí (parciální) statusy. 

Dle výsledků jejich výzkumů se různé dílčí nerovnosti často navzájem sdružují a vytvářejí 

dvojice nebo trojice vertikálních diferenciací, které jsou pak zaměřené stejným směrem. 

Příkladem je vzájemná souvislost stupně dosaženého vzdělání a složitosti práce, ke kterým se 

často přidružuje i kulturnost trávení volného času. Podobně spjaty jsou i úroveň příjmu a 

postavení v systému řízení. 

Spojením a ustálením různých příznaků nerovnosti u týchž jedinců vznikají skupiny, 

které nazýváme sociální třídy, vrstvy, statusové skupiny, stavy apod. (Machonin, Tuček a 

kol., 1996). Společnost je pak stratifikována na horní, střední a dolní vrstvy (Havlík, 2002). 

Zde je na místě ještě zmínit, že v sociologii se rozlišují dva hlavní přístupy k hodnocení 

společenských nerovností: stratifikační (diferenciace výkonové povahy - např. dosažené 
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vzdělání, příjmy) a třídní (diferenciace vlastnicko-majetková nebo mocenská). V moderních 

společnostech se obě struktury vzájemně doplňují a prostupují (Havlík, 2002, Machonin, 

Tuček a kol., 1996), nepovažuji proto za důležité se pro potřeby své práce tímto dělením 

zabývat. 

V současné době se však můžeme setkat i s poněkud odlišným pohledem na 

nerovnosti ve společnosti. Mareš (1999) v této souvislosti píše o tom, že podle některých 

nových koncepcí rovnosti a nerovnosti dochází v postindustriální společnosti k individualizaci 

nerovnosti. Tedy, nerovnost je z p ů s o b e n a jedincem samotným a jen on sám má v rukou vývoj 

svého postavení bez ohledu na příslušnost k určité sociální kategorii. 

Dle těchto koncepcí je pro současnou společnost průmyslově rozvinutých zemí 

charakteristické, že se v nich sociální formy průmyslové společnosti - třídy, stratifikace, 

rodina a status odvozený z pohlaví - rozvolnily, a došlo tak k individualizaci osudu člověka. 

„ Nikoli třída, sociální kategorie či skupina, ale jedinec sám se stává reprodukční jednotkou 

sociálního bytí. Co se týče společenského postavení, životní úrovně a s nimi spojeného 

životního stylu, znamená to spíše jejich individuální diferenciace než diferenciace založené na 

příslušnosti k sociálním vrstvám a skupinám" (Mareš, 1999, s. 26). Tento názor však nesdílím 

a na následujících stránkách bych ráda poukázala na to, že náš sociální původ a náš sociální 

status je v mnohém determinující. 

4.2 Rodina jako primární zdroj nerovnosti 

4.2.1 Socializační a výchovná funkce rodiny 

Rodina je „nejdůležitější společenská skupina a instituce, která je základním článkem 

sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je 

^produkce trvání lidského biologického druhu a výchova, respektive socializace, potomstva, 

ale i přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje" (Petrusek, 1996). 

Rodina má mnoho různých funkcí, ale funkce socializační, výchovná a vzdělávací patří 

ktěm nejvýznamnějším. V rodině si dítě utváří své „Já", učí se nejrůznějším rolím, osvojuje 

si kulturně schválené vzory jednání a chování, normy a hodnoty (Havlík, 2002). 

V podstatě ve všech kulturách (resp. tam, kde je reprodukce institucionalizována 

manželskou rodinou) panuje shoda v tom, že každé dítě právo na to, aby mu rodiče zajistili 

základní výživu, ošacení, ubytování, zdravotní péči a přístup ke vzdělání - tzv. teze 

minimálního zaopatření (Možný, 1999). V různých kulturách se však mohou lišit názory na 

to, co naopak mohou rodiče od svých dětí vyžadovat, k jakým hodnotám a jak děti vést 
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(Havlík, Koťa, 2002). V naší kultuře můžeme rozlišit v zásadě následující koncepce výkonu 

práv a povinností rodičů, tzv. rodičovské autonomie: 

o Tradiční koncepce dává rodičům právo a povinnost přenášet na dítě jejich hodnotový 

systém a představu o dobrém životě. Mohou pro to volit prostředky, které sami 

považují za nejlepší, a mohou i omezovat možnost dítěte seznámit se s těmi postoji a 

hodnotami ve společnosti, jež sami neschvalují. Kladem této koncepce může být 

posilování integrity rodiny a stability vývoje kultury společenství. Na druhou stranu 

toto pojetí může vést k předsudkům vůči jiným kulturám a k utváření autoritářské 

osobnosti neschopné autonomně rozhodovat, 

o Demokratická koncepce (modernější verze tradičního pojetí) předpokládá povinnost 

dětí držet se hodnot rodičů, ale otevírá v rodině prostor pro diskuzi o jiných 

hodnotách. Klade důraz na to, aby děti povinnost držet se hodnot rodičů 

internalizovaly jako vlastní volbu, 

o Liberální koncepce předpokládá, že rodiče nebudou pokud možno vůbec ovlivňovat 

dítě ve volbě hodnot a při vytváření představy dobrého života. Nechávají na něm, ať si 

samo vybere, co bude podle něj pro něj nejlepší. Tato koncepce otevírá prostor pro 

dynamický rozvoj osobnosti dítěte, na druhou stranu však rozvolňuje vztahy a snižuje 

mezigenerační porozumění, 

o Umírněně liberální koncepce přiznává rodičům právo usilovat o předání své vlastní 

představy hodnot dětem, ale zároveň podporuje dítě, aby se v přiměřeném věku 

seznámilo i s jinými hodnotovými koncepcemi, a to bez omezení (Možný, 1999, s. 

133-134). 

Je nutné podotknout, že uvedené koncepce se v praxi v čisté formě vyskytují zřídka. 

Můžeme ale říci, že v rámci jedné společnosti a kultury existují rozdíly vtom, která 

společenská skupina má tendenci k té či oné koncepci výchovy. Podle některých výzkumů 

rodiče z nižších vrstev inklinují spíše k modelu zdůrazňujícímu transfer kultury rodičů na 

děti, případně i k použití represivních metod. Přesvědčující přístup a důraz na hledání 

vlastních hodnot a způsobů života dětmi samotnými je typičtější spíše u rodičů s vyšším 

vzděláním (Havlík, Koťa, 2002). 

4-2.2 Rodinný „kapitál" 

Nikdo z nás si nemůže vybrat rodinu, do které se narodí, to je fakt. Otázkou ale 

zůstává, zda a jak to, že se člověk narodil v určité rodině, ovlivňuje jeho budoucí postavení 
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v určité sociální třídě, určuje či omezuje jeho životní šance. Možný (1999) uvádí, že rodina 

ovlivňuje životní šance jedince skrze: 

o kulturní kapitál (vzdělání a kultivovanost rodičů) 

o ekonomický kapitál (bohatá rodina může dítěti koupit stimulující hračky, může mu 

zajistit lepší kulturní a vzdělávací aktivity, poskytne mu kvalitnější stravu, zajistí lepší 

bydlení v lepším prostředí atd.) 

o sociální kapitál (zdroje, které má rodina uloženy ve svých konexích a stycích, ve 

výhodných známostech a přátelích). 

Rodina hraje zásadní roli v udržování sociálního řádu, v pokračování nejen biologickém, ale 

i sociálním, v uchovávání struktur sociálního prostoru a sociálních vztahů. Je to jedno z míst 

Par excellence, kde se shromažďují všechny druhy kapitálu a kde se předávají dalším 

generacím. Rodina je hlavním „subjektem" strategií reprodukce" (Bourdieu, 1998, str. 99) 

4.2.3 Rodiny z nižších sociálních vrstev 

Charakterizovat komplexně rodinu z nižší či vyšší sociální vrstvy je velmi obtížné a 

není to ani mým cílem. Pokusím se tedy postihnout hlavně charakteristiky relevantní pro moji 

práci. 

Velmi hodnotný výzkum v tomto směru provedl Katrňák (2004), který ve své práci 

(podrobněji viz další kapitoly) píše mimo jiné o odlišných životních strategiích dělníků a 

vysokoškoláků (pozn. ponechala jsem zde jeho terminologii, ve své práci jinak užívám výrazy 

nižší a vyšší vrstva). Dělnickou strategii autor označuje jako materiální strategii, tzn. 

orientaci dělníků na práci a peníze - na materiální stránku života. Ve svých vyprávěních 

dělníci zdůrazňovali, že jim příliš nezáleželo na úspěchu ve škole, protože zdroj svého 

sebevědomí a identity neodvozovali od školy. Ve své životní dráze se vzděláním nepočítali. 

Jejich cílem byl vlastní finanční příjem - vnímali ho jako synonymum své dospělosti a 

samostatnosti. 

To, že se dělníci neorientují na školu a vzdělání, že se snaží co nejdříve vyučit, najít si 

Práci a začít vydělávat, souvisí s koncentrací jejich života kolem rodiny. Autor je proto 

označuje jako lokalisty. Základem jejich života je rodina - síť příbuzných a přátel, s nimiž 

se stýkají a které dobře znají. Vztahy s nimi jsou osobní a jejich charakter je jiný než 

charakter vztahů neznámých lidí. Celkově vzato, pro dělníky jsou základem jejich postavení 
Ve společnosti práce, peníze, rodina, příbuzní a přátelé (Katrňák, 2004). 
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S podobnou charakteristikou nižší sociální vrstvy se můžeme setkat i u Basila 

Bernsteina, který svou teorii jazykových kódů (blíže viz další kapitoly) úzce spojil se 

sociálním rozvrstvením společnosti. Nižší vrstvy charakterizuje Bernstein takto: je pro ně 

typická podřízenost cizí autoritě, zabývají se převážně monotónní manipulací s věcmi, není 

zde žádný prostor pro vlastní rozhodování, práce jim slouží jako prostředek k zajištění 

existence (prostřednictvím práce se nerealizují), v důvěrně známých primárních skupinách 

vystačí s omezeným počtem syntaktických variant, nejsou vedeni k tomu, aby vyjadřovali své 

individuální zvláštnosti, předpokládají, že jejich blízcí uvažují stejně jako oni (Knausová, 

2002). 

Dle výzkumů britských sociologů lze konstatovat i třídní rozdíly v rodinném 

chování. Sňatkový věk je u partnerů z nižších vrstev nižší než u partnerů z vyšších vrstev 

(pozn. Katrňákova materiální strategie a lokalisté). S tím přirozeně souvisí i nižší věk 

otěhotnění u žen. Co se týče počtu dětí v rodině, více dětí dnes najdeme nejčastěji u 

marginalisovaných sociálních skupin (a pak na nejvyšších stupních stratifikačního žebříčku). 

V dělnické třídě je také vyšší úmrtnost ve středním a vyšším věku (dle jiných výzkumů z 80. 

let je příčinou hlavně celkový životní styl, abusus alkoholu a tabáku). V dělnických rodinách 

byl rovněž zjištěn nejnižší podíl otce na péči o dítě (Možný, 1999). 

Co se týče ekonomického kapitálu dělnických rodin, data, která analyzoval Tuček 

(Tuček, 2000 in Maříková ed., 2000) ukázala, že dělnické domácnosti dosahují výrazně 

nižších příjmů, přičemž polovina z nich má celkové příjmy do 15 tisíc korun a čtvrtina z nich 

do 10 tisíc korun. Česká dělnická rodina tak žije v příjmové deprivaci, kterou vnímá téměř 

Polovina rodin nekvalifikovaných dělníků a dvě pětiny kvalifikovaných dělníků. 

Dle výzkumů Machonina, Tučka a kol. (1996) můžeme konstatovat, že v české 

společnosti kulturnost volnočasových aktivit souvisí se vzděláním a profesním postavením a 

má silné vazby na vzdělanostní úroveň a hlavně na životní styl rodiny. Katrňák (2004) uvádí, 

že u lidí s nízkým vzděláním, jejichž povolání není prestižní a nepocházejí z dobře 

vzdělaných rodin, převažují záliby jako jsou sledování televize, domácí práce, práce na 

zahradě, četba časopisů nebo pasivní odpočinek. A připustíme-li, že kulturní aktivity jsou 

indikátorem kulturního kapitálu rodiny, lze dospět k závěru, že rodina dělníků má obecně 

nienší objem kulturního kapitálu než rodina vysokoškoláků. 

4*2.4 Rodiny z vyšších sociálních vrstev 

Životní strategie vysokoškoláků se dle Katrňáka (2004) nazývá statusová strategie, 

tzn. orientace vysokoškoláků na vzdělání a status - na společenské symboly svázané 
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s prestiží. Ve svých vyprávěních vysokoškoláci uváděli, že jim na úspěchu ve škole záleželo, 

protože škola byla zdrojem jejich identity a sebevědomí. Jejich vzdělanostní aspirace byly 

vysoké, během své vzdělanostní dráhy chtěli dosáhnout co nej vyššího vzdělání. Za tímto 

úsilím viděli sociální status - postavení garantované nikoliv zevnitř (z rodiny), ale zvnějšku 

(vzděláním). 

To, že vysokoškoláci ve svém chování zdůrazňují význam školy, že se orientují na 

vzdělání a s ním spojený sociální status, souvisí podle autora se soustředěním jejich života na 

vně rodinu nacházející se sociální svět. Jsou to kosmopolité. Pohybují se obvykle v těch 

patrech formálních organizací, jimž dominují posty, na nichž se lidé podle své odborné 

kvalifikace často mění (Katrňák, 2004). Nejednají pak tak, jak jednají dělníci 

v personalizovaných vztazích a jak se jedná v osobním životě při setkání s příbuznými, 

blízkými a známými. Vztahy jsou formální a uplatňují se při nich vnější statusová kritéria. 

Skrze ně je člověk definován a na jejich základě k němu lidé také přistupují" (Katrňák, 2004, 

s. 152). 

U Bernsteina se pak můžeme setkat s charakteristikou střední sociální vrstvy (pozn. 

neboli vyšší sociální vrstvy - záleží na zvolené terminologii) takto: manipulují se symboly a 

jejich prostřednictvím s druhými lidmi, mají možnost alespoň částečně ovlivňovat podmínky 

práce druhých, mají vysoké aspirace, dlouhodobé sociální jistoty, mají možnost 

individuálního sociálního vzestupu, vyžaduje se od nich schopnost vyjádřit stanovisko, již od 

dětství jsou jejich příslušníci záměrně cvičeni ve verbálním vyjadřování názorů a postřehů, 

v prosazování své individuality. Střední vrstvy jsou Bernsteinem charakterizovány jako 

relativně autonomní ve svém zaměstnání, svobodné v rozhodování o svém pracovním postupu 

i svém soukromém životě, protože žijí v méně „svázané" společenské struktuře (Knausová, 

2002, s. 101). 

Lidé, kteří mají vysoké vzdělání, vykonávají prestižní povolání a pochází z dobře 

vzdělané rodiny, se ve svém volném čase častěji věnují aktivitám jako jsou návštěva divadel 

a koncertů, četba knih, s tud ium jazyků, sport, vycházky do přírody, cestování apod. (Katrňák, 

2004). 

Závěrem této kapitoly bych ráda citovala Možného: „Při vší nestálosti rodina stále 

zůstává základní jednotkou nerovnosti. Je zároveň zdrojem nerovnosti šancí, tedy nejenom 

jednotkou nerovnosti přítomné, ale i zdrojem nerovnosti reprodukované do budoucnosti" 

(Možný, 1999, s. 96). 
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4.3 Rodina a škola v kontextu sociální reprodukce 

4.3.1 Co je to sociální reprodukce? 

Jak již bylo řečeno v předcházejících kapitolách, lidé s podobným postavením ve 

společnosti tvoří určitou sociální vrstvu. A pokud mluvíme o kontinuitě těchto postavení 

v čase, o přetrvávání sociálních vrstev zjedná generace na druhou, mluvíme o sociální 

reprodukci. Tento pojem vyjadřuje trvalost sociálních nerovností, stabilitu sociálních rozdílů. 

Obsahem pojmu není změna (tu označuje pojem „sociální transformace"), ale sociální řád 

(Katrňák, 2004). 

4.3.2 Vzdělání a jeho vztah k sociálnímu postavení jedince 

V moderních společnostech je vliv ekonomického kapitálu a rodiny na sociální 

postavení člověka oslaben vzdělanostním systémem. S rozmachem školství a se zavedením 

povinné školní docházky začal být totiž přístup k ekonomickému kapitálu pro většinu lidí 

zprostředkován vzděláním. Zatímco v tradičních společnostech bylo rozhodnutí k jakému 

společenskému stavu bude jedinec patřit plně v rukou rodičů, v moderních společnostech je 

selekce prováděna na úrovni vzdělanostního systému. Vzdělání má rozhodující vliv na to, 

co budeme během svého života dělat, jakou budeme mít práci, ale také na to, jak budeme žít, 

jaká bude naše životní úroveň, k jaké sociální vrstvě budeme patřit (Katrňák, 2004). 

Čím významnějším zdrojem sociálního vzestupu a životního úspěchu je vdané 

společnosti vzdělání, tím větší důraz se klade na otevřenost a spravedlnost přístupu ke 

vzdělání. Na tomto místě přirozeně vyvstává otázka, komu se vyššího vzdělání dostane a 

komu naopak zůstane odepřeno. Sociologové neustále vedou spory o to, jak velký je 

v moderních společnostech objektivní i subjektivní význam sociálních bariér, zda 
v mezigeneračním přenosu socio-ekonomického postavení působí tyto bariéry spíše přímo 

(objektivně existující překážky), nebo skrytě (subjektivně stanovené hranice dosažitelnosti). 
s tím pak souvisí otázka, zda jsou to sociální či třídní bariéry, nebo spíše schopnosti, 

motivace a další osobnostní rysy, co ovlivňuje životní úspěch jedince (Matějů, Straková a 

kol., 2006). 

4-3.3 Vliv rodinného původu na vzdělání jedince 

Rodiče mají velmi významný vliv na to, jakého vzdělání dosáhnou jejich děti. Odlišné 
vzdělanostní dráhy dětí pocházejících z různých sociálních vrstev mohou být způsobeny 

různými vzdělanostními aspiracemi, rozdíly ve schopnostech a studijních předpokladech, 
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rozdílnými podmínkami, ve kterých děti vyrůstají a tvoří si vlastní představy o životním 

úspěchu, rozdílným sociálním, ekonomickým a kulturním kapitálem, kterým disponují rodiče. 

Psychologové, sociologové i pedagogové již řadu let poukazují na existenci 

vzdělanostní reprodukce. Ta spočívá v tom, že děti dosahují podobného vzdělání jako jejich 

rodiče významně častěji než by se dalo připisovat náhodě. Někteří autoři tuto reprodukci 

schvalují, jiní v ní vidí nespravedlnost či porušení principů meritokracie. V každém případě 

patří vzdělanostní reprodukce k základním faktorům sociální reprodukce, při níž dochází 

v rámci rodiny napříč generacemi k opakování obdobných socioekonomických statusů - a 

tedy i určitého životního standardu a určité úrovně kvality života. 

V České republice je základním nástrojem vzělanostní reprodukce střední školství. To 

sestává ze tří hlavních typů škol - gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. 

Absolventi gymnázií směřují ke studiu na vysokých školách a jsou předurčeni k výkonu 

Povolání spojených se zaujímáním nejyšších pozic v sociální struktuře, absolventi učilišt 

k zaujímání pozic nejnižších. 

Problematikou vzdělanostních nerovností se u nás dlouhodobě zabývá prof. Matějů, 

který se svým kolektivem provedl v této oblasti již mnoho výzkumů. Uvádím zde proto 

některé z jejich závěrů, které se týkají vlivu rodiny na vzdělání jedince. 

V analýze dat (pocházejících z výzkumu PISA 2003) zaměřené na zjištění toho, jaké 

faktory podmiňují vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol u nás, dospěli 

autoři k následujícím závěrům. Vzdělanostní aspirace ovlivňují: 

o demografické charakteristiky žáků - u dívek můžeme očekávat vyšší vzdělanostní 

aspirace než u chlapců, děti pocházející z úplných rodin mají vyšší vzdělanostní 

aspirace než děti vyrůstající v neúplných rodinách 

o zaměstnanecký status rodičů - čím vyšší zaměstnanecký status rodičů, tím vyšší 

vzdělanostní aspirace dětí, s výjimkou nej vyšších zaměstnaneckých pozic 

o vzdělání rodičů - čím vyšší vzdělání rodičů, tím vyšší vzdělanostní aspirace dětí, 

přičemž vzdělání matky na aspirace působí silněji než vzdělání otce 

o kulturní a vzdělávací zdroje v rodině - především to, zda rodiče považují 

vysokoškolské vzdělání za významné 

o schopnosti samotných žáků 

V jiném výzkumu, který byl zaměřen na objasnění toho, jakou roli u nás hrají víceletá 

gymnázia v reprodukci vzdělanostních nerovností (analýza dat z PISA 2000), dospěli 
autoři k závěru, že víceletá gymnázia jsou hlavním zdrojem variance ve výsledcích žáků 

jednotlivých škol na úrovni povinné školní docházky, přičemž tuto varianci lze do značné 
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míry připsat rozdílům mezi základními školami a víceletými gymnázii v sociálně-

ekonomickém a kulturním statusu rodin žáků. Výsledky tedy nepotvrdily obecnou představu, 

že víceletá gymnázia významnou měrou přispívají k rozvoji schopnosti žáků. Rozdíly ve 

výsledcích žáků se ukázaly být v rozhodující míře vysvětlitelné odlišným rodinným 

zázemím žáků. 

Ve výzkumu zaměřeném na zjištění kdo a proč končí na učňovských oborech 

(analýza statistických dat a data z výzkumu PISA 2003) se autoři mimo jiné zabývali i 

rodinným zázemím žáků. Z výsledků vyplývá, že rodiče žáků v nematuritních oborech mají 

v průměru nižší vzdělání a nižší sociálně-ekonomický status. Rodiny žáků z maturitních 

oborů se od rodin žáků z nematuritních oborů odlišují větší vybaveností informační 

technikou, vzdělávacími zdroji v domácnosti, vlastnictvím kulturních předmětů i vlastnictvím 

předmětů obecně. Žáci maturitních oborů také mají v průměru méně sourozenců než žáci 

nematuritních oborů. Co se týče vzdělání rodičů, výsledky ukázaly, že čím vyšší je nejvyšší 

dosažené vzdělání v rodině, tím nižší je pravděpodobnost zařazení dítěte do učebního oboru. 

A u chlapců je vyšší pravděpodobnost zařazení do učebního oboru než u dívek. 

Z výzkumu sociálního profilu studentů vysokých škol (výzkum z roku 2004) 

jednoznačně vyplývá, že populace studentů prvních ročníků vysokých škol je značně 

vychýlena směrem k vyšším vzdělanostním skupinám a ke skupinám s vyšším sociálně-

ekonomickým statusem (Matějů, Straková, a kol., 2006). 

Šeďová (2004) v této souvislosti píše, že socioekonomický status rodiny je dle 
n e j různějších kvantitativních analýz pozitivně spjat se školní úspěšností. Díky tomu, že 

socioekonomický status je obvykle konstruován na základě vzdělanostní úrovně rodičů a 

jejich profesního statusu, lze jednoduše udělat závěr, že čím vzdělanější jsou rodiče, tím 

vzdělanější budou pravděpodobně i jejich děti, a čím vyšší pozici na profesním žebříčku 

zaujímají rodiče, tím vyšší pozici budou nejspíš zaujímat i jejich děti (Rabušicová, Šeďová, 

Trnková, Čiháček, 2004). 

Výsledky výzkumu Rabušicové (1996), která se pokusila sestavit model faktorů 

ovlivňujících školní výsledky dítěte, mimo jiné prokázaly jasný vliv rodinného prostředí na 

školní úspěšnost dítěte. Jako relevantní se ukázal především socioekonomický status rodiny. 

Vedle toho je důležité i to, jakou péči rodiče doma dítěti věnují a jaký mají zájem o jeho 

školní práci. 

Podobných výzkumů již bylo provedeno mnoho. Na základě všech výše uvedených a 

mnoha dalších výsledků tedy lze učinit závěr, že budoucí vzdělávací dráhu jedince 

Jednoznačně předurčuje sociální původ. 
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4.4 Příčiny vlivu rodinného původu na vzdělávací šance dítěte (teorie 

sociálního handicapu) 

Kromě studií a výzkumů, které konstatují vliv rodinného prostředí na vzdělávací šance 

dítěte, existují také teorie a výzkumy, které se snaží vysvětlit příčinu tohoto vlivu. 

Velmi vlivnou teorií v tomto směru je teorie reprodukce Pierra Bourdieu. Podle 

Bourdieu je to především výchova a kultura, co v současné společnosti reprodukuje sociální 

strukturu. V roce 1964 Bourdieu a Passeron publikovali rozsáhlý v ý z k u m („Les Héritiers"-

Dědicové), ve kterém se snažili zjistit, jak vzdělávací systém působí jako nástroj sociální 

selekce ve prospěch vyšších vrstev. A právě odtud pochází Bourdieuova koncepce 

kulturního kapitálu, ústřední pojem jeho teorie (Prokop, 2003). Kulturní kapitál je 

dovednost, která plyne z kulturní kvality prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Je to um, který 

si člověk v rodinném prostředí osvojil, jsou to znalosti, které zde získal (Katrňák, 2004). 

Kulturní kapitál má tři základní zdroje (Rabušicová, 1991, s. 22): 

o vtělený kulturní kapitál - legitimní kulturní postoje, preference a chování, které si 

člověk zvnitřňuje během socializačního procesu 

o objektivizovaný kulturní kapitál - přenosné zboží, j ako j sou knihy, počítače, obrazy aj. 

o institucionalizovaný kulturní kapitál - různé doklady o vzdělání, diplomy apod., které 

mají schopnost jejich držitele sociálně privilegovat. 

Kulturní kapitál nemůžeme oddělit od ekonomického, protože bez určitého jmění 

nelze převést kulturní kapitál na další generaci. Stejně musíme posuzovat i fungování 

sociálního kapitálu. Důležitou roli v reprodukci dominujícího kulturního kapitálu pak hrají 

školy (Prokop, 2003). „ Vzdělávací systém odděluje pomocí celé řady třídících operací 

držitele zděděného kulturního kapitálu od těch, kteří ho postrádají. A protože rozdíly ve 

způsobilosti jsou neoddělitelně od rozdílů sociálních, které onen zděděný kulturní kapitál 

vytváří, udržuje tím i stávající diference sociální" (Bourdieu, 1998). Děti z vyšších 

společenských vrstev tedy mají vyšší úroveň kulturního kapitálu, kterou „zdědily" po svých 

rodičích. Během výchovy získávají lingvistické schopnosti a kulturní znalosti, které jsou 

Předpokladem jejich úspěchu ve škole. Tyto děti jsou pak díky prostředí, ve kterém vyrostly, 
více obeznámeny s dominantní kulturou, vyznají se v ní a orientují v jejích pojmech, škola 

Pak jejich obeznámenost zhodnocuje a na základě toho tyto děti dosahují lepších školních 

výsledků než děti z nižších společenských vrstev (Katrňák, 2004, s. 41). 

S koncepcí kulturního kapitálu úzce souvisí Bourdieuův druhý významný koncept -

koncept habitu. „Habitusy jsou generativní principy odlišných a odlišujících praktických 
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činností - to, co jí dělník, a hlavně způsob jakým to jí, sporty, jež pěstuje, a jakým způsobem 

je pěstuje, jeho politické názory a způsob, jakým je vyjadřuje, se systematicky liší od způsobu 

stravování a odpovídajících aktivit továrníka; ale jsou to také klasifikační schémata, principy 

klasifikace, principy vidění a rozlišování, různého vkusu. Rozlišují mezi tím, co je dobré a co 

špatné, co je správné a co nesprávné atd., ale způsob rozlišování je různý" (Bourdieu, 1998, 

s. 16). 

Shrneme-li teorii Pierra Bourdieu, můžeme říci, že příčinou vzdělanostních rozdílů 

jdoucích ruku v ruce s rozdíly sociálními je kulturní kapitál. Vyšší třídy se odlišují od nižších 

tříd jednak objemem tohoto kapitálu a jednak jednáním, prostřednictvím nějž kapitál 

předávají svým dětem. Jejich sociální postavení ovlivňuje jejich přístup k dítěti a 

poznamenává socializaci dítěte. Škola pak tyto nerovnosti nevyrovnává, ale naopak umocňuje 
a Přispívá k jejich kontinuitě (Katrňák, 2004). 

Další velmi významnou teorií v tomto ohledu je teorie Basila Bernarda Bernsteina. 

Zabýval se zvláště expresivními předpoklady a zjistil, že rodiny se řídí určitými 

organizačními principy vzájemné komunikace a interakce vytvářejícími rodinnou strukturu, 

vztahy mezi rolemi jednotlivých členů a jazyk, který je užíván. Klíčovým pojmem jeho teorie 

je pojem kód. Tak označuje ony organizační principy. Každá rodina tak má svůj kód, ve 

kterém probíhá socializace dítěte. Tento kód se však liší v závislosti na socioekonomickém 

statusu rodiny. Bernstein rozlišoval dva kódy: omezený a rozvinutý (elaborovaný) a 

charakterizoval je takto: 

o Omezený jazykový kód - krátké, gramaticky jednoduché, často neukončené věty, 

primitivní syntaktické struktury, dominují aktivní slovesné vazby, časté užívání 

spojovacích výrazů (např. no tak, prostě, teda), malý výskyt vedlejších vět, omezené 

užívání přídavných jmen a příslovcí, limitovaný počet verbálních znaků pro vyjádření 

osobních reakcí, přání a mínění, velký počet výrazů zdůrazňujících předcházející 

konstatování mluvčího (např. že ano, víte), 

o Rozvinutý jazykový kód - gramatická správnost a logické uspořádání výpovědi, 

adekvátní pořádek slov, logická modifikace a logický důraz jsou vyjadřovány 

složitými větnými konstrukcemi (četné a rozvinuté věty vedlejší), vysoká frekvence 

předložek vyjadřujících logické, časové a prostorové vztahy, diferencované užívání 

hodnotících a specifikujících přídavných jmen a příslovcí, vysoká frekvence osobního 

zájmena ,já". Rozvinutý jazykový kód se vyznačuje explicitním vyjadřováním, 
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univerzálností v tom smyslu, že všichni mluvící lidé mu mohou porozumět, relativní 

nezávislostí na kontextu, v němž je. 

Omezeným jazykovým kódem hovoří podle Bernsteina příslušníci dělnické třídy, tedy 

nižší sociální vrstvy, kdežto užívání rozvinutého neboli propracovaného kódu v komunikaci je 

charakteristické pro střední sociální vrstvy. Bernstein svou teorii jazykových kódů úzce spojil 

se sociálním rozvrstvením společnosti, přičemž se zaměřil na „nižší" a „střední" sociální 

vrstvy (viz kapitola Rodina jako primární zdroj nerovnosti). 

Podle Bernsteina má rozdíl v užívání jazykových kódů v závislosti na sociální 

stratifikaci dalekosáhlé edukační důsledky: děti z nižší sociální vrstvy mají potíže ve školním 

vzdělávání, neboť jejich o m e z e n ý jazykový kód je jednou z příčin jejich horšího prospěchu ve 

srovnání s dětmi ze středních sociálních vrstev. Školní úspěšnost žáka je tedy spojena s jeho 

dovedností užívat rozvinutý jazykový kód (Knausová, 2002). 

Platnost Bernsteinovy teorie Knausová (2002) empiricky testovala na souboru 322 

žáků základních škol u nás. Výsledky ukázaly, že ve zkoumaném souboru se vyskytli žáci 

z nižší sociální vrstvy, kteří jsou schopni přizpůsobit se situaci (vyučovacímu procesu) a 

vyjádřit se i rozvinutým jazykovým kódem. Tato skupina žáků však nebyla dostatečně 

Početná. Celkově tedy ve výsledku Knausová konstatovala, že Bernsteinovu teorii jazykové 

socializace lze považovat za platnou i v současném českém prostředí. 

Velmi hodnotný a inspirující výzkum v tomto směru provedl Katrňák (2004), který 

ve své práci vyšel z předpokladu, že vzdělanostní reprodukci dělníků nepoznamenává pouze 

školní selekce a deficit ekonomického a kulturního kapitálu dělníků, ale také jejich jednání a 

Praktiky. Autor se proto zabýval názory, postoji a chováním dělnické rodiny vzhledem ke 

škole a vzdělání. Obdobnou analýzu názorů, postojů a chování vzhledem ke škole a vzdělání 

Pak provedl pro srovnání i u vysokoškoláků. 

Vztah mezi dělnickou rodinou a školou Katrňák (2004) charakterizuje jako volný 

vztah. Dělničtí rodiče v české populaci investují mnohem méně času a energie než 

vysokoškolsky vzdělaní rodiče do vzdělání svého potomka. Dělníci školu pro dítě příliš 

nevybírají. Při její volbě považují za podstatnější vzdálenost školy od místa bydliště než 

kvalitu učiva. Podle jejich názoru chodí do školy dítě, které samo nejlépe ví, co má dělat, jak 
se má připravovat a co po něm škola chce. I když se dělnické matky s menším dítětem do 

Ško ly připravují, dělají pouze to nezbytné. Jakmile je dítě starší, nechávají podobu přípravy již 

na něm samotném. Učivo dítěti nezprostředkovávají, školní látku mu neobjasňují, se školou 
v tomto ohledu nespolupracují. Dělničtí rodiče dítě nepodporují v rozvoji jeho znalostí a 

vědomostí (nekupují knížky, nepovídají si o tom, co dítě baví atd.). Od toho je tu podle nich 
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škola. Ta určuje, jaké dítě po této stránce je, jaké jsou jeho nadání a schopnosti. Jsou to ze 

školy nošené známky, které vytvářejí úsudek dělnických rodičů o dítěti, o tom, jak je 

talentované, na co má a na co již nestačí. Vzdělanostní aspirace dělnických rodičů jsou nízké. 

Nezdůrazňují dítěti, že by mělo být ve škole výjimečné, že by se mělo učit na jedničky a 

dvojky a že by mělo usilovat o studium na střední škole. 

Autor přirovnává dělnické dítě ve škole ke korkové zátce hozené do vody. Plave, 

nepotopí se, nikdo je ovšem nevede, neurčuje mu směr ani cíl cesty. Škola je tak sférou, kde 

se dítě musí orientovat samo. Za takových okolností se dětem dělníků ve škole nelíbí, učivo je 

nebaví, dále vzdělávat se nechtějí a volí dráhu končící v učebním oboru. 

Vztah mezi vysokoškolsky vzdělanými rodiči a školou Katrňák (2004) charakterizuje 

jako vztah soudržný. Vysokoškoláci školu pro dítě pečlivě vybírají podle kvality 

vzdělávacího prostředí. Školu pravidelně navštěvují, zajímají se o to, jak se v ní dítěti líbí. To, 

jestli se bude dítěti ve škole dařit nebo ne, nenechávají pouze na něm, případně na škole, ale 

považují to za výsledek své práce, cítí za to odpovědnost. O svém potomkovi vysokoškoláci 

Přepokládají, že je nadaný, a proto má-li zájem a do školy se připravuje, měl by tam také 

dobře prospívat. Vysokoškolsky vzdělaní rodiče také kladou velký důraz na školní přípravu 

dítěte a na rozvoj jeho zájmu o učivo a vzdělávání. Dítě nenechávají, aby se se školou 

vyrovnávalo samo, ale systematicky je vedou. Vedle důrazu na školní přípravu dítě také 

Podporují v jeho kulturních aktivitách, jako jsou čtení knih nebo zájmové kroužky, které mají 

Podnítit jeho zájem o činnosti spojené se vzděláváním. Učitelé pak tyto děti hodnotí jako 

dobré žáky a oni se chtějí dále vzdělávat, což od nich rodiče také očekávají (Katrňák, 2004, 

str.145-156). 

Posledním autorem, kterého bych zde ráda zmínila, je Kohn (Štech in Vágnerová a 

kol., 2000), který rovněž vidí problém již v rodině a to v jejím postoji k sociální skutečnosti, 

který je dán jejím postavením v sociálně-ekonomické vrstvě. Kohn mluví o tzv. normativitě 

rodinné kultury, kterou můžeme vyjádřit kombinací dvou faktorů - profesní pozicí rodičů a 
urovní jejich vzdělání. 

Podle Kohna jedinci (rodiče i děti) z rodin s vysokým socioekonomickým statusem a 

vysokým vzděláním navozují pocity kompetence, zvládnutí úkolů, samostatnosti a schopnost 

seberegulace. Oceňují iniciativu a nezávislost, stejně jako deviantní (odchylné chování dítěte), 

Pokud je založeno na volbě dítěte, na jeho projeveném názoru a jeho úsudku. Naopak 

neoceňují konformitu, která je založena na nedostatku iniciativy a vlastního názoru. 

U dětí z rodin s nízkým socioekonomickým statusem je tomu naopak. Podle Kohna se 

vytváří pocit, že člověk je vydán na milost sociálním silám, které jsou mimo jeho kontrolu a 
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kterým příliš nerozumí. To se následně projevuje v chování oceňujícím disciplínu, 

konformitu, především vůči vnějším normám. Podle Kohna tedy neprospívajícím dětem chybí 

především vhodné postoje a hodnotové orientace (důvěra v sebe, nezávislost, seberegulace, 

dostatečná míra konformity (Štech in Vágnerová a kol., 2000). 

Hypotézy 

Základní předpoklad mého výzkumu, který přirozeně vyplývá z předchozí kapitoly o 

socioekonomickém statusu rodiny a jeho vlivu na jedince, je současně i první hypotézou. 

Tedy podle 1. hypotézy budou studenti gymnázií pocházet z rodin s nejvyšším 

socioekonomickým statusem, žáci SOU z rodin se statusem nejnižím. Další hypotézy jsem 

formulovala v následujících dvou podkapitolách. 

1. Hodnotová orientace 

V oblasti hodnotové orientace exploračně věnuji pozornost následujícím otázkám: 

1) Jaká bude hierarchie hodnot respondentů (celkově i v rámci jednotlivých 

škol)? 

2) Budou ve výsledku hodnoty vykazovat kruhovou strukturu dle Schwartova 

modelu?, tj. budou spolu hodnotové oblasti, které jsou v kruhu umístěny vedle 

sebe (například moc a úspěch), korelovat kladně, kdežto protilehlé oblasti 

(například úspěch a benevolence) záporně? 

3) Jaký bude vztah jednotlivých hodnot ke spokojenosti se životem? 

Pro ilustraci ještě jednou uvádím obrázek kruhového uspořádání hodnot dle 
Schwartze. 
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OBRÁZEK 3 - KRUHOVÁ STRUKTURA HODNOTOVÝCH TYPŮ A DIMENZÍ. 

Mým dalším očekáváním je, že muži a ženy se budou v preferenci hodnot lišit. Při 

formulování 2. hypotézy jsem vycházela ze Schwartzovy studie o genderových rozdílech 

(1998). Schwartz zde očekával, že muži budou více zdůrazňovat hodnoty moci, úspěchu, 

stimulace a seberealizace tj. individualistické hodnoty. Naopak ženy podle jeho očekávání 

budou zdůrazňovat hodnoty benevolence, konformity a tradice, tj. kolektivistické hodnoty. U 

hodnot universalismu a bezpečí nepředpokládal žádné rozdíly mezi pohlavími. Ve výsledku 

však tyto hypotézy nepotvrdil, a tedy neshledal žádné genderové rozdíly v hodnotových 

Prioritách. Hypotézu o rozdílech v preferenci hodnot mezi pohlavími jsem ověřovala již ve 

svém výzkumu v postupové práci. Tehdy se mé očekávání, že budou muži preferovat spíše 

individualistické hodnoty a ženy spíše kolektivistické hodnoty, potvrdilo (na rozdíl od 

Schwartzových výsledků). Nicméně počet mužů v mém výzkumu do postupové práce byl 

oproti počtu žen velmi nízký (tudíž musel být tento výsledek brán s rezervou), a proto se chci 

Pokusit replikovat zjištění o rozdílech mezi pohlavími i v tomto výzkumu. 2. hypotézu jsem 
t edy formulovala takto: 

ZlRozdíly mezi pohlavími v preferenci hodnot: 

a) Muži budou preferovat spíše individualistické hodnoty ze Schwartzovy koncepce hodnot. 

b) Ženy budou preferovat spíše kolektivistické hodnoty ze Schwartzovy koncepce hodnot. 

Své další očekávání jsem založila na následujících úvahách. Podle Katrňáka (2004) je 

Pro jedince s nižším socioekonomickým statusem („dělníci") základem jejich postavení ve 

společnosti práce, peníze, rodina, příbuzní a přátelé. Jejich životní strategie je materiální -
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orientují se na práci a peníze. Podle Kohna (Štech in Vágnerová a kol., 2000) se u těchto 

jedinců vytváří pocit, že člověk je vydán na milost sociálním silám, které jsou mimo jeho 

kontrolu a kterým příliš nerozumí. To se následně projevuje v chování oceňujícím disciplínu, 

konformitu, především vůči vnějším normám. Oproti tomu jedinci s vyšším 

socioekonomickým statusem ("vysokoškoláci") se orientují na vzdělání a s ním spojený 

sociální status, jejich životní strategii Katrňák (2004) nazývá jako statusovou. Podle Kohna 

(Stech in Vágnerová a kol., 2000) tito jedinci navozují pocity kompetence, zvládnutí úkolů, 

samostatnosti a schopnost seberegulace. Oceňují iniciativu a nezávislost, stejně jako deviantní 

(odchylné chování dítěte), pokud je založeno na volbě dítěte, na jeho projeveném názoru a 

jeho úsudku. Naopak neoceňují konformitu, která je založena na nedostatku iniciativy a 

vlastního názoru. 3. hypotézu jsem tedy formulovala takto: 

il_Rozdílv mezi školami v pre ferenci hodnot: 

a) Studenti SOŠ a SOU budou klást větší důraz na hodnoty ze Schwartzovy oblasti 

konzervatismus (bezpečí, tradice, konformita) a zdůrazňování sebe (moc, úspěch, 

hédonismus) než studenti gymnázií. 

b) Studenti gymnázií budou klást větší důraz na hodnoty ze Schwartzovy oblasti 

transcendence (universalismus, benevolence) a otevřenost vůči změně (sebeurčení, 

stimulace) než studenti SOŠ a SOU. 

4. hypotézou bych ráda replikovala své zjištění z výzkumu v postupové práci, kde se 

mi tato hypotéza potvrdila (viz také Hnilica a kol., 2006). Vycházela jsem zde z předpokladu, 

že materialismus je pravděpodobně zvláštním případem individualistické hodnotové orientace 

Proto by měl nějak korespondovat s individualistickými hodnotami ve Schwartzově 

hodnotovém systému. Z těchto hodnot je u oblasti „zdůrazňování sebe" (úspěch, moc, 

hédonismus) logicky patrný silně individualistický akcent. Kdo bude klást důraz na 

individualistické hodnoty, bude pravděpodobně vysoce hodnotit i materialistické hodnoty. 

Hodnoty z oblasti „transcendence" jsou ve Schwartzově kruhovém uspořádání umístěny 

v opozici k oblasti „zdůrazňování sebe", proto by zdůrazňování těchto hodnot mělo negativně 

korelovat s kladením důrazu na materialistické hodnoty. Tedy: 

ÍLSouvztažnost individualistických hodnot a materialistických hodnot: 

a) Materialistické hodnoty (tak jak jsou koncipovány v pracích Richinsové a Dawsona) 

budou vykazovat kladný vztah se Schwartzovou dimenzí „zdůrazňování sebe" (moc, 

úspěch, hédonismus). 
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b) Materialistické hodnoty budou vykazovat záporný vztah se Schwartzovou dimenzí 

„transcendence" (universalismus, zralost, benevolence). 

2. Materialismus, spokojenost se životem a socioekonomický status (SES) 

Výzkumy ukazují, že čím vyšší mají jedinci socioekonomický status, tím méně jsou 

materialističtí (Inglehart, 1971, Hnilica a kol., 2006), a že čím méně jsou materialističtí, tím 

lepší mají kvalitu života (Belk, 1985, Richins a Dawson, 1992, Hnilica, 2005). Koncepci 

materialismu dle Richinsové (ze které vycházím v této práci) jsem podrobně popsala v 

teoretické části. Na tomto místě bych ráda krátce zmínila, jak chápou materialismus další dva 

významní teoretici materialismu. 

Inglehart (1971) definuje materialistické hodnoty jako přetrvávající důraz na potřeby 

materiálního komfortu a fyzického bezpečí - na rozdíl od takových potřeb jako jsou 

sebevyjádření a kvalita života. K vysvětlení geneze materialistických hodnot předkládá dvě 

hypotézy, hypotézu nedostatku a hypotézu socializační. Míra materialistické orientace 

v dospělosti je podle těchto dvou hypotéz do značné míry dána socioekonomickými 

podmínkami, v nichž jedinec vyrůstal: čím horší podmínky, tím vyšší míra materialismu. Belk 

(1985) chápe m a t e r i a l i s m u s jako proces definování sebe sama prostřednictvím vlastnění věcí. 

Podle něj je materialismus megarysem osobnosti, který zahrnuje rysy jako jsou závistivost, 

nešlechetnost, sklon k vlastnění a tendence materializovat zážitky. Jedinec si podle tohoto 

autora přeje vlastnit a konzumovat zboží z důvodů, které ekonomové definují jako neutilitární 

~ za účelem zvýšení prestiže, statusu a image. 

Je ovšem na místě upozornit, že ačkoli tito autoři používají stejný termín 

("materialismus"), který navíc na teoretické úrovni vymezují velmi podobně, značně se liší v 

jeho operacionalizaci. Je to mimo jiné dáno i tím, že Inglehart zkoumá materialismus 

Především coby politolog, zatímco Belk a Richinsová zkoumají jeho funkce v konzumní 

společnosti. SES vystupuje v teoriích materialismu na dvou úrovních, empirické a 

definitorické: 

1) Socioekonomický status rodičů -» materialismus potomků. Socioekonomický status 

rodičů zde determinuje míru materialistické orientace potomků. 

2 ) Materialismus 3 s o c i o e k o n o m i c k ý status. Materialismus je zde definován mimo jiné jako 

úsilí o získání statusu n e b o některého jeho aspektu (úcty, prestiže, úspěchu, image). 

Kromě toho, že všichni teoretici postulují souvislosti mezi materialismem a 

socioekonomickým statusem, postulují rovněž souvislosti mezi materialismem a kvalitou 

47 



života. Opět buď jako empirickou souvislost, nebo jako součást definice materialismu. 

Předpokládají, nebo empiricky dokládají, že čím více jsou jedinci materialističtí, tím horší 

mají kvalitu života. 

Další hypotézy jsem tedy formulovala takto: 
5. hypotéza - Čím vyšší bude SES rodiny studenta, tím méně bude on materialistický. 

6. hypotéza je zčásti vyvozena z hypotéz předchozích. Protože typ školy i materialismus 

korelují se SES, bude i typ školy korelovat s materialismem: Nejvíce materialističtí budou 

éáci SOU, nejméně studenti gymnázií. 

7. hypotéza - Materialismus bude v záporném vztahu se spokojeností se životem 

8. hypotéza - Studenti středních škol budou tím spokojenější se svými životy, čím vy.«? bude 

SES jejich rodin 

9. hypotéza je vyvozena z hypotéz předchozích. Protože materialismus i SES korelují se 

spokojeností se životem, a protože typ školy koreluje se SES a materialismem, bude i typ 

školy korelovat se spokojeností se životem: Nejspokojenější se svými životy budou stuHvntj 

gymnázií, neiméně s nimi budou spokojeni žáci SOU. 

V této části exploračně věnuji pozornost následujícím otázkám: 

1. Budou mít studenti gymnázií v rámci systému středního školství nejlepší kvalitu života 

proto, že pocházejí z rodin s nejvyšším SES (a tedy s nejvyšším životním standardem), 

nebo proto, že jsou nejméně materialističtí - tedy, bude mít důležitější vliv SES nebo 

materialistická hodnotová orientace? 

2. Nemoderuje typ školy vztah mezi SES nebo materialismem a spokojeností se životem 

tj. neplatí na různých typech středních škol mezi těmito proměnnými zřetelně odlišné 

vztahy? 

3. Budou se svýmu životy spokojenější muži nebo ženy? 

4. Budou více materialističtí muži nebo ženy? 
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Empirická část 

1. Vvzkumny vzorek a metoda 

Výzkumný vzorek sestával ze studentů gymnázií, středních odborných škol a středních 

odborných učilišť v Praze. Oslovené školy byly vybrány tak, aby výzkumný vzorek zahrnoval 

pokud možno stejný počet mužů a žen, a aby byl rozmanitý, co se týče studijních a učebních 

oborů. Podmínkou bylo, aby se jednalo o studenty třetích ročníků (u učebních oborů poslední 

ročník), čímž jsem chtěla zachovat věkovou homogenitu vzorku. Celkem jsem oslovila 10 

ředitelů s prosbou o umožnění zadat dotazníky na jejich škole, přičemž jeden odmítl z důvodu 

velkého množství u nich prováděných průzkumů a druhý ředitel důvod neuvedl. Ostatní 

ředitelé mi vyšli vstříc. Na některých školách o výzkum a jeho výsledky projevili velký 

zájem, takže jim bylo přislíbeno seznámení s výsledky. 

Výzkumu se zúčastnili respondenti z těchto škol a oborů: 

o Gymnázium (Arabská) - čtyřleté, třídy zaměřené na „humanitní předměty", 

„přírodovědné předměty" a „programování" 

o Gymnázium (Nad Alejí) - osmileté a čtyřleté, všeobecné 

o SPŠ elektrotechnická (Ječná) - maturitní obory „slaboproudá elektrotechnika" 

a „elektrotechnické počítačové systémy" 

o Střední zdravotnická škola (5.května) - maturitní obor „zdravotnický asistent" 

o SPŠ technologie masa - maturitní obor „technologie masa" 

o SOU (Ohradní) - tříleté učební obory „elektrikář" a „truhlář", čtyřletý 

maturitní obor „mechanik elektronik" 

o SOU gastronomie a podnikání (Za Černým mostem) - tříleté učební obory 

„kuchař", „prodavač", „květinářka" 

o SOU služeb (Novovysočanská) - tříletý učební obor „kadeřník/kadeřnice" 

Dotazníkové šetření na těchto školách bylo realizováno v průběhu dubna až června 

2007. Studenti byli požádáni o pomoc při výzkumu pro účely diplomové práce, za spolupráci 

nebyli nijak odměňováni. Dotazníky byly vyplňovány ve škole v rámci speciálně vyhrazeného 

času pro tento účel během vyučování nebo v rámci suplované hodiny. Vyplnění dotazníku 

bylo zcela anonymní, dobrovolné a trvalo v průměru 30 minut. 
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Od studentů bylo sebráno 406 dotazníků, 11 z nich muselo být vyřazeno kvůli 

nevyplnění jeho podstatné části (otázky týkající se socioekonomického statusu rodiny někteří 

odmítli vyplnit s tím, že jsou to příliš osobní otázky). Celkový počet vyplněných dotazníků je 

tedy 395. Respondenti byli ve věkovém rozpětí od 17 do 21 let (M = 18,12, SD = 0,63). 

Podrobnější údaje o počtu respondentů v rámci jednotlivých škol a pohlaví uvádím v l . 

tabulce. 

TABULKA 1 - POČET RESPONDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH. 

pohlaví 

žena muž Celkem 

SKUPINA Arabská 50 44 94 

Nad Alejí 24 26 50 

Gymnázium 74 70 144 

Ječná 0 43 43 

5. května 55 3 58 

Navrátilova 7 13 20 

SŠ 62 59 121 

Ohradní 0 41 41 

Za Černým mostem 31 13 44 

Novovysočanská 42 3 45 

SOU 73 57 130 

Celkem 209 186 395 

2. Dotazník 

2.1 Hodnotová orientace 

K měření hodnotové orientace jsem použila Schwartzův hodnotový dotazník (SVS; 

Schwartz, 1992). Jde o rozsáhlý nástroj sestávající celkem z 30 terminálních a 26 

instrumentálních hodnot. Respondent má za úkol posoudit důležitost každé hodnoty jako 

vedoucího principu svého života pomocí devítibodové stupnice. Každá hodnotová oblast je 

měřena několika indikátory - například „těšící se ze života" (radující se z jídla, sexu, volného 

času atd.). 

2.2 Materialismus 

K měření materialistických hodnot jsem použila upravenou verzi Škály 

materialistických hodnot (Materialistic Values Scale - MVS) podle Richinsové a Dawsona 
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(Richins a Dawson, 1992; Richins, 2004). Zkrácená devítipoložková verze Richinsové (2004) 

byla doplněna o dvě otázky měřící dimenzi „štěstí" z plné verze (Richins a Dawson, 1992). 

Stupnice byla v rozsahu od „rozhodně nesouhlasím" (=1) po „rozhodně souhlasím" (=7). 

Příklad položky: „Můj život by byl lepší, kdybych vlastnil(a) některé věci, které nemám". 

Reliabilita a celé škály MVS činí 0,800, škály MVS štěstí 0,739 a MVS ústřednosti 

(„luxusu") 0,486. 

2.3 Spokojenost se životem 

K měření kognitivní dimenze kvality života jsem použila Škálu spokojenosti se 

životem (Satisfaction With Life Scale - SWLS; Diener et al., 1985, Lewis et a l , 1999). Jde o 

pětipoložkovou škálu, v níž respondent vyjadřuje svoji celkovou spokojenost se životem. 

Sedmibodová stupnice je v rozsahu od „rozhodně nesouhlasím" (=1) po „rozhodně 

souhlasím" (=7). Příklad položky: „Jsem se svým životem spokojený(á)" 

Škála je unidimenzionání a uspokojivě reliabilní («=0,816). 

2.4 Socioekonomický status (SES) 

Měření socioekonomického statusu je poměrně složité a v různých výzkumech u nás i 

v zahraničí se můžeme setkat s velmi rozdílnými způsoby měření SES. Tuček a kol. (2003) 

uvádějí, že v tradici výzkumů, které se u nás prováděly od 60. let minulého století, se pro 

ekonomicky aktivní populaci ustálil pětidimenzionální individuální status vytvořený složitou 

procedurou z a) nej vyššího dosaženého stupně vzdělání, b) složitosti vykonávané práce, c) 

postavení v řízení, d) individuálního příjmu, e) životního stylu. Průměrné postavení na těchto 

pěti škálách jako celku určuje statusovou úroveň jednotlivce nebo skupiny, vzájemný poměr 

uvedených dimenzí pak míru souladu dílčích statusů (konzistence), či jejich nesouladu 

(inkonzistence) uvnitř souhrnného statusu. Nevýhodou této konstrukce je, že nezodpovězení 

kterékoli dílčí otázky znamená vyřazení daného jedince z výzkumného souboru. Ve výzkumu 

Matějů a Kreidla (1998) se můžeme setkat zase s jinými dimenzemi měření SES - l)nejvyšší 

dosažené vzdělání, 2) ISEI - mezinárodní index SES, 3) čistý měsíční příjem, 4) SUBSTAT -

subjektivně vnímaný sociální status. Mezinárodní index SES - ISEI používaný v mnoha 

výzkumech je zaměřen pouze na vztah mezi vzděláním respondenta, zaměstnáním a z něj 

Pocházejícím příjmem. 

Pro potřeby své diplomové práce jsem nakonec k měření socioekonomického statusu 

rodiny použila vlastní dotazník, při jehož tvorbě jsem se nechala inspirovat různými výzkumy 

SES (viz výše). Dotazník zjišťoval věk, nejvyšší dosažené vzdělání, současné zaměstnání a 
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čistý měsíční příjem u obou rodičů. Doplňující otázky zjišťovaly počet sourozenců, úplnost 

rodiny (nepřímo) a subjektivně vnímané postavení ve společnosti respondentem samotným. U 

otázek, u kterých to bylo možné jsem uváděla možnosti (např. nejvyšší dosažené vzdělání -

možnosti: základní škola, vyučen bez maturity, vyučen s maturitou, střední škola s maturitou, 

nástavba nebo nedokončená vysoká škola, vysoká škola) pro zjednodušení sběru dat i 

snadnějšímu statistickému zpracování. Pro povolání rodičů, která studenti museli do 

dotazníku sami vyplnit, jsem následně použila kategorizaci složitosti práce dle Machonina a 

Tučka (1996, 2003). Tato kategorizace je v původní podobě devítistupňová, pro běžnou 

analýzu však bývá redukována na šestistupňovou. Tu jsem také použila při kategorizaci 

složitosti práce, přičemž 1 = nejjednodušší práce a 6 = nejsložitější práce. 

Ve 2. tabulce jsou uvedeny korelace všech šesti indikátorů SES. Všechny korelace 

jsou vysoce signifikantní. 

TABULKA 2 KORELACE JEDNOTLIVÝCH INDIKÁTORŮ SES 

povolání 
matky 

příjmy 
matky 

vzdělání 
otce 

povolání 
otce příjmy otce faktorové 

zátěže 

vzdělání matky 0,711 0,485 0,634 0,556 0,434 0,865 
povolání matky 0,556 0,501 0,504 0,396 0,758 
příjmy matky 0,342 0,260 0,360 0,509 
vzdělání otce 0,614 0,508 0,725 
povolání otce 0,521 0,676 
příjmy otce 0,612 

K odhadu společných determinant variability těchto indikátorů bylo zvoleno 

faktorování hlavních os (PAF). Faktorová analýza vedla k extrakci pouze jednoho faktoru 

s vlastním číslem větším než 1 (X = 3,41). Tento faktor umožňuje vysvětlit 48,99 % variance. 

Korelace proměnných s tímto faktorem je uvedena v posledním sloupci 2. tabulky. Jako 

celkový index socioekonomického statusu (SES) byl v dalších analýzách použit faktorový 

skór. K jeho vytvoření byla použita Bartlettova metoda (viz například Gorsuch, 1983). 

Kromě těchto proměnných jsem zjišťovala rovněž věk rodičů respondentů. Věk 

rodičů jsem použila v analýzách jako kontrolovanou proměnnou; tento údaj byl chápán hlavně 

jako nepřímý indikátor léty naakumulovaného majetku, tj. aspektu socioekonomického 

statusu. 

Protože některé dotazníky obsahovaly neúplná data, chybějící data byla doplněna na 

základě výsledků regresních analýz (Missing Value Analysis v rámci programu SPSS). 

Kompletní dotazník uvádím v Příloze. 
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3. Výsledky výzkumu 

3.1 Socioekonomický status rodiny a typ střední školy 

Podle 1. hypotézy budou studenti gymnázií pocházet z rodin s nejvyšším 

socioekonomickým statusem, žáci SOU z rodin se statusem nejnižím. 

Korelace indexu SES a typu školy činí 0,662 (p < 0,001). Ve 3. tabulce jsou uvedeny 

parciální korelace. I při kontrole všech v tabulce uvedených proměnných zůstává vztah mezi 

socioekonomickým statusem a typem školy vysoce signifikantní. Jeho průběh při kontrole 

věku respondentů a jejich rodičů je znázorněn ve 3. obrázku. Rozdíly v SES respondentů z 

různých typů středních škol jsou statisticky vysoce významné. V grafu je náznak toho, že je 

souvislost mezi SES a typem školy silnější pro ženy než pro muže; interakce těchto dvou 

proměnných však statisticky signifikantní nebyla. Ve druhé části 3. obrázku je SES rodičů 

rozdělen do čtyř kategorií (podle počtu standardních odchylek nad a pod průměrem). 

TABULKA 3 PARCIÁLNÍ KORELACE 

socioekonomický status 

věk otce -0,102* 
věk matky 0,210** 
věk studenta -0,004 
pohlaví studenta 0,114* 
SOU — 

SOŠ 0,274** 
gymnázium 0,628** 

* p < 0,05; ** p<0,01 

Z obrázku je zřejmé, že distribuce socioekonomických statusů rodičů studentů různých 

typů středních škol pochází z odlišných populací. 

Ve 4. tabulce uvádím průměrné hodnoty jednotlivých položek SES u studentů 

gymnázií a žáků SOU. Výsledky jasně ukazují, že vzdělání rodičů studentů gymnázií je 

v průměru vyšší než vzdělání rodičů žáků SOU. To samé platí pro povolání, čisté měsíční 

příjmy a věk. Studenti gymnázií hodnotí subjektivně svůj sociální status v průměru výše než 

žáci SOU. Zajímavé je, že signifikantní rozdíl mezi školami se neobjevil pouze u položky 

s otázkou na způsob bydlení a počet sourozenců. První hypotéza tedy byla plně potvrzena. 

Pro zajímavost ještě uvádím 5. tabulku s celkovým SES všech respondentů, ze které 

můžeme vyčíst, že co se týče vzdělání, jsou na tom otcové i matky responentů stejně. Příjmy 

mají v průměru vyšší otcové, stejně tak mají v průměru složitější zaměstnání a jsou starší než 
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matky respondentů. Respondenti mají v průměru 1,25 sourozence a subjektivní sociální status 

je v 6,06, tedy na deseti stupňové škále považují respondenti v průměru svůj sociální status za 

mírně nadprůměrný. 

OBRÁZEK 4 - TYP ŠKOLY A SES: PRŮMĚRY A DISTRIBUCE 
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TABULKA 4 - ROZDÍLY MEZI ŠKOLAMI A SES V ČÍSLECH 

typ střední školy N průměr 
Standardní 
odchylka 

Standardní 
chyba 
průměru 

vzdělání matky SOU 128 3,02 1,280 ,113 
gymnázium 143 5,29 1,013 ,085 

vzdělání otce SOU 128 2,93 1,269 ,112 
gymnázium 138 5,41 1,200 ,102 

čistý měsíční příjem matky SOU 121 2,67 1,519 ,138 
gymnázium 120 3,95 1,828 ,167 

čistý měsíční příjem otce SOU 122 3,65 1,671 ,151 
gymnázium 122 5,26 1,655 ,150 

povolání matky SOU 109 3,060 1,2779 ,1224 
gymnázium 119 4,941 ,9459 ,0867 

povolání otce SOU 110 3,618 1,0203 ,0973 
gymnázium 121 4,909 ,7826 ,0711 

věk matky SOU 127 42,75 4,404 ,391 
gymnázium 140 45,71 4,694 ,397 

věk otce SOU 126 45,87 5,936 ,529 
gymnázium 135 48,46 5,477 ,471 

počet sourozenců SOU 124 1,31 ,914 ,082 
gymnázium 138 1,28 ,869 ,074 

bydlení SOU 128 1,53 ,922 ,081 
gymnázium 137 1,29 ,729 ,062 

subjektivní sociální status SOU 123 5,63 1,370 ,124 
gymnázium 135 6,53 1,409 ,121 

TABULKA 5-CELKOVÝ SES 

N Minimum Maximum Průměr 
Standradní 
chyba průměru 

vzdělání matky 390 1 6 4,06 1,559 
vzdělání otce 379 0 6 4,07 1,699 
čistý měsíční příjem matky 348 1 7 3,17 1,675 
čistý měsíční příjem otce 351 1 7 4,42 1,834 
povolání matky 310 1,0 6,0 3,918 1,4297 
povolání otce 311 1,0 6,0 4,270 1,0623 
věk matky 384 31 61 43,76 4,709 
věk otce 372 35 67 46,72 5,589 
počet sourozenců 381 0 6 1,25 ,866 
bydlení 383 1 5 1,42 ,839 
subjektivní sociální status 374 1 10 6,06 1,392 
Valid N (listwise) 225 
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3.2 Hodnotová orientace 

3.2.1 Hierarchie hodnot 

Co se týče hodnotové orientace, v prvé řadě jsem se zabývala otázkou, jaká bude 

hierarchie (pořadí) hodnot respondentů - tedy, které hodnoty jsou pro ně v životě důležité a 

kterým naopak nepřikládají přílišnou váhu. Jednotlivé hodnoty a jejich důležitost pro jedince 

se v dotazníku měly posuzovat na stupnici od -1 do 7. Zajímala mě jak celková hierarchie 

hodnotových oblastí všech respondentů dohromady, tj. hodnotová orientace vybraného 

vzorku studentů 3. ročníků středních škol, tak i hierarchie hodnotových oblastí studentů na 

jednotlivých typech středních škol. 

Šestá tabulka uvádí průměry číselných hodnot u jednotlivých hodnotových oblastí 

všech respondentů dohromady. Z tabulky lze jednoduše vyčíst tuto celkovou hierarchi 

hodnotových oblastí: 1. hédonismus, 2. sebeurčení, 3. benevolence, 4. stimulace, 5. zralost, 6. 

úspěch, 7. bezpečí, 8. konformita, 9. universalismus, 10. moc a 11. tradice. Pro názornost 

uvádím ještě 5. obrázek s grafickým znázorněním průběhu celkové hierarchie hodnotových 

oblastí. V grafu je dobře vidět hédonismus, sebeurčení a benevolenci na vrcholu a naopak 

moc a tradici v propadu, tradici navíc ve velmi výrazném propadu oproti ostatním 

hodnotovým oblastem. 

TABULKA 6 - CELKOVÁ HIERARCHIE HODNOT 

N Minimum Maximum Průměr 
Standardní 
odchylka 

Universalismus 395 ,50 6,86 3,9639 1,07591 
Benevolence 395 1,60 7,00 4,4816 1,01251 
Tradice 395 -,80 5,80 2,1733 1,20195 
Konformita 395 -,25 7,00 4,0775 1,26110 
Bezpečí 395 ,80 6,80 4,2085 1,10098 
Moc 395 -,25 7,00 3,3788 1,41955 
Úspěch 395 ,50 7,00 4,1070 1,18914 
Hédonismus 395 ,50 7,00 4,8880 1,37588 
Stimulace 395 ,00 7,00 4,1152 1,45462 
Sebeurčení 395 2,00 7,00 4,6439 ,99374 
Zralost 395 ,75 7,00 4,1116 1,11192 
Valid N (listwise) 395 
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OBRÁZEK 5 - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ CELKOVÉ HIERARCHIE HODNOT 

Celková hierarchie hodnot 

V 7. tabulce je pak uvedena hierarchie hodnotových oblastí podle jednotlivých typů 

škol. Porovnáme-li hierarchie hodnot na všech třech typech škol, najdeme některé shody. 

V prvé řadě na vrcholu všech tří pomyslných žebříčků stojí hédonismus, stejně jako na 

posledních pozicích shodně najdeme moc a tradici. Dál už se všechny tři sloupce 

stoprocentně neshodují, ale u některých hodnotových oblastí jsou zachovány podobné pozice, 

jako je tomu u sebeurčení, benevolence, úspěchu. Naopak velké rozdíly v pozicích 

nacházíme u zralosti a bezpečí. Grafické znázornění rozdílů v hodnotových preferencích mezi 

jednotlivými školami uvádím dále v podkapitole Rozdíly mezi školami v preferenci hodnot. 

TABULKA 7 - HIERARCHIE HODNOTNÁ JEDNOTLIVÝCH TYPECH ŠKOL 

Pořadí hodnoty Gymnázium sos SOU 
1 Hédonismus Hédonismus Hédonismus 
2 Sebeurčení Sebeurčení Bezpečí 
3 Zralost Benevolence Sebeurčení 
4 Benevolence Bezpečí Benevolence 
5 Stimulace Konformita Konformita 
6 Universalismus Úspěch Stimulace 
7 Úspěch Stimulace Úspěch 
8 Bezpečí Zralost Universalismus 
9 Konformita Universalismus Zralost 
10 Moc Moc Moc 
11 Tradice Tradice Tradice 
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3.2.2 Kruhová struktura hodnot 

V této souvislosti mě zajímalo, zda uspořádání hodnot v tomto výzkumu bude 

vykazovat kruhovou strukturu a bude se tak shodovat s výsledky Schwartzových výzkumů. 

Vzhledem k tomu, že Schwartz považuje kruhové uspořádání hodnot za univerzálně platné, 

měly by se moje výsledky s tímto modelem shodovat. 

Aby hodnoty vykazovaly kruhovou strukturu, musí platit, že hodnoty, které jsou 

umístěny poblíž diagonály, by spolu měly korelovat silněji než hodnoty, které jsou od 

diagonály vzdálenější. To znamená, že sousední hodnoty v kruhu spolu korelují vysoce 

kladně, hodnoty vzdálené ob jednu hodnotu spolu korelují méně a protilehlé hodnoty spolu 

korelují záporně. 

Osmá tabulka ukazuje vzájemné korelace mezi hodnotovými oblastmi. Například 

benevolence koreluje vysoce kladně se sousedními hodnotovými oblastmi jimiž jsou 

universalismus a konformita, záporně pak benevolence koreluje s mocí, úspěchem a 

hédonismem - tedy hodnotovými oblastmi protilehlými. Až na některé výjimky (např. bezpečí 

vykazuje mírně záporný vztah s tradicí, přestože jsou to sousedící hodnotové obllasti) lze říci, 

že výsledné uspořádání hodnot víceméně opravdu vykazuje kruhovou strukturu a potvrzuje 

tak Schwartzovu teorii o univerzální platnosti kruhového uspořádání hodnot. 
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TABULKA 8 - KORELACE JEDNOTLIVÝCH HODNOTO VÝCH OBLASTÍ 

Universalis 
mus Benevolence Tradice Konformita Bezpečí Moc Úspěch Hédonismus Stimulace Sebeurčení Zralost 

Universalismus 1 ,193" ,207" ,228" ,072 -,528" - ,365" - ,337" - ,276" -,042 ,174" 
Benevolence ,193" 1 ,151" ,269" ,020 -,431" - .238" - ,257" -,293" -,095 ,058 
Tradice ,207" ,151" 1 ,251" -,042 -,298" - ,329" - ,349" - ,352" - ,239" ,095 
Konformita ,228" ,269" ,251" 1 ,306" -,336" - ,147" - .430" - .409" - ,331" -,120* 
Bezpečí ,072 ,020 -,042 ,306" 1 -,068 -,027 -,114* - ,278" - ,298" - ,298" 
Moc - ,528" -,431" -,298" -.336" -,068 1 ,333" ,187" ,139" -.048 - ,332" 
Úspěch - ,365" - .238" -,329" -,147" -,027 ,333" 1 -,038 ,047 -,024 - ,284" 
Hédonismus - .337" - ,257" -,349" -,430" -,114* ,187" -,038 1 ,122* -.014 -,115* 
Stimulace - ,276" - ,293" -,352" -,409" -,278" ,139" ,047 ,122* 1 ,132" - ,180" 
Sebeurčení -,042 -,095 -,239" - ,331" - ,298" -,048 -,024 -,014 ,132" 1 ,078 
Zralost ,174" ,058 ,095 -,120* - ,298" -,332" - ,284" -,115* -,180" ,078 1 

** Correlation 
•Correlation is 

is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3.2.3 Hodnotová orientace a spokojenost se životem 

Dále jsem zjišťovala vztahy mezi spokojeností se životem a hodnotovou orientací 

respondentů. Zajímalo mě, zda budou některé hodnoty korelovat se spokojeností se životem 

vysoce kladně a jiné naopak vysoce záporně. Devátá tabulka uvádí korelace mezi Škálou 

spokojenosti se životem a jednotlivými hodnotovými oblastmi. Lze zde jasně vyčíst, že jediný 

signifikantní vztah se spokojeností se životem vykazuje hodnotová oblast konformita. Dále 

jsou zde patrné jisté náznaky dalších vztahů (např. záporná korelace spokojenosti se životem a 

hodnotových oblastí moc, úspěch a hédonismus), nicméně však tyto vztahy nejsou statisticky 

významné. 

TABULKA 9 - KORELACE ŠKÁLY SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM S JEDNOTLIVÝMI HODOTOVÝMI 
OBLASTMI 

Škála spokojenosti 
se životem (SWLS) 1 

Universalismus -,002 
Benevolence ,063 
Tradice ,046 
Konformita ,099(*) 
Bezpečí -,078 
Moc -,036 
Úspěch -,011 
Hédonismus -,051 
Stimulace -,043 
Sebeurčení ,039 
Zralost -,001 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

3.2.4 Rozdíly mezi pohlavími v preferenci hodnot 

Podle mojí 2. hypotézy o rozdílech mezi pohlavími: a) muži budou preferovat spíše 

individualistické hodnoty, b) ženy budou preferovat spíše kolektivistické hodnoty ze 

Schwartzovy koncepce hodnot. 

V 10. tabulce jsou zvýrazněny číselné hodnoty, které jsou co do rozdílu mezi 

pohlavími statisticky významné (pozn. k porovnání rozdílů mezi muži a ženami jsem použila 

t-test pro dva nezávislé výběry). Tedy, na hodnotové oblasti universalismus, benevolence, 

konformita a bezpečí (kolektivistické hodnoty) kladly větší důraz ženy, na hodnotové oblasti 
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moc a stimulace (individualistické hodnoty) kladli větší důraz muži, u ostatních hodnotových 

oblastí nebyl mezi pohlavími statisticky významný rozdíl. 

TABULKA 10 - ROZDÍLY MEZI POHLAVÍMI V PREFERENCI HODNOT 

pohlaví N Průměr 
Standardní 
odchylka 

Standardní 
chyba M 

Universalismus žena 209 ,0733 ,75835 ,05246 
muž 186 -,1879 ,99290 ,07280 

Zralost žena 209 ,1661 ,89861 ,06216 
muž 186 ,0216 1,05013 ,07700 

Benevolence žena 209 ,5422 ,75774 ,05241 
muž 186 ,3847 ,78152 ,05730 

Tradice žena 209 -1,7721 ,96379 ,06667 
muž 186 -1,9169 1,12454 ,08246 

Konformita žena 209 ,1728 ,93218 ,06448 
muž 186 -,0584 1,01650 ,07453 

Bezpečí žena 209 ,3544 ,70722 ,04892 
muž 186 ,0157 ,75299 ,05521 

Moc žena 209 -,9228 ,98497 ,06813 
muž 186 -,3111 1,27061 ,09317 

Úspěch žena 209 ,0455 ,88954 ,06153 
muž 186 ,1472 ,93190 ,06833 

Hédonismus žena 209 ,8774 1,04023 ,07195 
muž 186 ,8710 1,29096 ,09466 

Stimulace žena 209 -,0991 1,10206 ,07623 
muž 186 ,3271 1,20847 ,08861 

Sebeurčení žena 209 ,5623 ,76779 ,05311 
muž 186 ,7068 ,76914 ,05640 

6. Obrázek pak znázorňuje rozdíly mezi muži a ženami v hodnotové preferenci 

graficky. Zde vidíme názorně například největší rozdíl v preferenci moci a stimulace (muži na 

tyto hodnotové oblasti kladou mnohem větší důraz), nebo téměř zanedbatelný rozdíl u 

hédonismu. 
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OBRÁZEK 6 - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI POHLAVÍMI 

pohlaví 
1 — * — žena 
• muž 

Dot/Lines show Means 

Mean 
O.CKH 

<u 
3 
<0 > 

-i,ooH 

Universallsmuš Tradice Bezpeěf Ospich Stimulace Zralost 
Benevolence Konformita Moc Hédonlsmus Sebeurěení 

Category 

Co se týče mojí 2. hypotézy, z výsledků nelze vyvodit jednoznačný závěr. Ženy kladly 

větší důraz na čtyři ze šesti hodnotových oblastí spadajících do kolektivistických hodnot. 

Muži kladli větší důraz pouze na dvě hodnotové oblasti (i když zde byl rozdíl mezi muži a 

ženami největší) z pěti, které Schwartz řadí do individualistických hodnot. U osatních 

hodnotových oblastí nebyly shledány významné rozdíly mezi muži a ženami. Mohli bychom 

tedy říci, že hypotéza 2b) potvrzena byla (ženy opravdu kladly větší důraz na kolektivistické 

hodnoty více než muži), ale hypotéza 2a) nikoliv. Celkově tedy 2. hypotéza o rozdílu mezi 

muži a ženami v hodnotové preferenci nebyla potvrzena. 

3.2.5 Rozdíly mezi školami v preferenci hodnot 

Podle 3. hypotézy o rozdílech mezi školami v preferenci hodnot: a) studenti SOŠ a 

SOU budou klást větší důraz na hodnoty ze Schwartzovy oblasti konzervatismus (bezpečí, 

tradice, konformita) a ydůravňování sebe (moc, úspěch, hédonismus) než studenti gymnázií, b) 

studenti gymnázií budou klást větší důraz na hodnoty ze Schwartzovy oblasti transcendence 
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(universalismus, zralost, benevolence) a otevřenost vůči změně (sebeurčení, stimulace) než 

studenti SOŠ a SOU. 

Pro ověření hypotézy jsem použila analýzu rozptylu (rozdíly mezi všemi typy škol -

SOU, SOŠ, gymnázia) a následně t-testy pro dva nezávislé výběry (vždy mezi dvěma typy 

škol). Jedenáctá tabulka uvádí výsledky analýzy rozptylu. Můžeme z ní vyčíst, že rozdíly 

mezi školami v hodnotových preferencích jsou u těchto hodnotových oblastí: universalismus, 

zralost, tradice, konformita, bezpečí a sebeurčení. V ostatních hodnotových oblastech není 

mezi školami v preferenci hodnot signifikantní rozdíl. Jendnotlivé t-testy zde neuvádím, 

popíšu rovnou výsledky. 

Co se týče hypotézy 3a), studenti SOŠ a SOU opravdu kladli větší důraz na hodnotové 

oblasti bezpečí a konformita než studenti gymnázií. Tyto vztahy byly dokonce vysoce 

signifikantní. Tradice, jako třetí z hodnotových oblastí spadajících do dimenze 

konzervatismus, byla celkově nejníže hodnocenou oblastí ze všech, přičemž žáci SOU 

hodnotili tradici níže než studenti SOŠ a gymnázií (mezi těmi nebyl signifikantní rozdíl). U 

hodnotových oblastí moc, úspěch, hédonismus (dimenze zdůrazňování sebê t nebyl shledán 

signifikantní rozdíl mezi jednotlivými typy škol. Hypotéza 3a) tedy nemohla být potvrzena. 

Abychom mohli potvrdit hypotézu 3b), muselo by platit, že studenti gymnázií kladou 

větší důraz na hodnotové oblasti universalismus, zralost, benevolence, stimulace a sebeurčení 

než studenti SOŠ a SOU. Výsledky tyto vztahy plně potvrdily pro zralost a sebeurčení. 

V případě universalismu tento vztah platí pro SOS, ne však pro SOU (tam nebyl mezi 

gymnázii a SOU prokázán signifikantní rozdíl). V případě benevolence a stimulace nebyl 

mezi školami prokázán signifikantní rozdíl. Hypotéza 3b) tedy také nebyla potvrzena. 

Celkově tedy 3. hypotéza nebyla potvrzena. 

Pro lepší představu o výsledcích předkládám na 7. obrázku grafické znázornění rozdílů 

v hodnotových preferencích mezi jednotlivými typy škol. Je zde jasně vidět například celkově 

velmi nízko hodnocená tradice, výrazné rozdíly mezi školami u oblasti bezpečí, téměř shodné 

hodnocení benevolence v rámci všech typů škol nebo výrazně odlišné preference studentů 

gymnázií u oblastí konformita a zralost. 
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TABULKA 11 - ROZDÍLY MEZI ŠKOLAMI V PREFERENCI HODNOT (ANOVA) 

Součet 
čtverců 

Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec F Sig. 

Universalismus 10,439 2 5,219 6,859 ,001 
Zralost 44,431 2 22,216 26,421 ,000 
Benevolence ,014 2 ,007 ,012 ,988 
Tradice 7,924 2 3,962 3,686 ,026 
Konformita 23,153 2 11,577 12,819 ,000 
Bezpečí 40,138 2 20,069 43,686 ,000 
Moc 4,358 2 2,179 1,603 ,203 
Úspěch ,544 2 ,272 ,328 ,721 
Hédonismus 1,970 2 ,985 ,727 ,484 
Stimulace ,542 2 ,271 ,197 ,822 
Sebeurčení 6,192 2 3,096 5,325 ,005 

OBRÁZEK 7 - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI ŠKOLAMI V HODNOTOVÝCH PREFERENCÍCH 
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3.2.6 Individualistické a materialistické hodnoty 

Podle 4. hypotézy o souvztažnosti individualistických a materialistických hodnot: a) 

materialistické hodnoty (tak jak jsou koncipovány v pracích Richinsové a Dawsona) budou 

vykazovat kladný vztah se Schwartzovou dimenzí zdůrazňování sebe (moc, úspěch, 

hédonismus), b) materialistické hodnoty budou vykazovat záporný vztah se Schwartzovou 

dimenzí transcendence (universalismus, zralost, benevolence). 

Ve 12. tabulce jsou uvedeny korelace mezi vybranými hodnotovými oblastmi ze 

Schwrtzova hodnotového systému a škálou materialistických hodnot Richinsové (MVS, pozn. 

MVS12 = plná verze, MVS9 - zkrácená verze, MVSštěstí = dimenze štěstí). Z tabulky 

můžeme vyčíst, že škála MVS opravdu koreluje kladně s hodnotovými oblastmi moc, úspěch, 

hédonismus a záporně s hodnotovými oblastmi universalismus, zralost, benevolence, přičemž 

všechny vztahy jsou vysoce signifikantní. Na základě těchto výsledků tedy můžeme 

konstatovat, že 4. hypotéza byla plně potvrzena. 

TABULKA 12 - KORELACE ŠKÁLY MVS A VYBRANÝCH HODNOT 

MVS 12 MVS9 
MVS 
štěstí 

Universa 
lismus Zralost 

Benevol 
ence Moc Úspěch 

Hédonis 
mus 

MVS12 
MVS9 
MVS 
štěstí 

1 
,972** 

,879** 

,972** 
1 

,781** 

,879** 
,781** 

1 

-,388** 
-,399** 

-,241** 

-,248** 
-,263** 

-,158** 

-,215** 
-,198** 

-,154** 

,372** 
,367** 

,253** 

,324** 
,326** 

,239** 

,229** 
,222** 

,154** 
Universa 
lismus -,388** -,399** -,241** 1 ,174** ,193** -,528** -,365** -,337** 
Zralost 
Benevol 
ence 

-,248** 

-,215** 

-,263** 

-,198** 

-,158** 

-,154** 

,174** 

,193** 

1 

,058 

,058 

1 

-,332** 

-,431** 

-,284** 

-,238** 

-,115* 

-,257** 
Moc 
Úspěch 
Hédonis 
mus 

* * r n r m l o t i 

,372** 
,324** 

,229** 

,367** 
,326** 

,222** 

rant a t t h p 

,253** 
,239** 

,154** 

n m I P V P I I 

-.528** 
-,365** 

-,337** 

? - t a i l e > r n 

-,332** 
-,284** 

-,115* 

-,431** 
-,238** 

-,257** 

1 
,333** 

,187** 

,333** 
1 

-,038 

,187** 

-,038 

1 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3.3 Materialismus, spokojenost se životem a socioekonomický status 

3.3.1 Materialismus a socioekonomický status 

Podle 5. hypotézy čím vyšší bude socioekonomický status rodiny studenta, tím méně 

bude on materialistický. 13. tabulka uvádí korelace mezi socioekonomickým statusem (SES) 

rodin respondentů a Škálou materialistických hodnot (pozn. plná verze, zkrácená verze a 

jednotlivé dimenze škály). Výsledky ukazují, že socioekonomický status rodin vykazuje se 

Škálou materialistických hodnot vysoce signifikantní záporný vztah. Na základě těchto 

výsledků můžeme říci, že 5. hypotéza byla plně potvrzena. 

TABULKA 13 - KORELACE SES A MVS 

socioekonomický 
status 1 

MVS 12 
-,213** 

MVS9 
-,188** 

MVS štěstí 
-,268** 

MVS úspěch 
-,175** 

MVS luxus 
-,016 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.3.2 Materialismus a rozdíly mezi školami 

Dle 6. hypotézy nejvíce materialističtí budou žáci SOU, nejméně studenti gymnázií. 

Pro ověření hypotézy jsem použila analýzu rozptylu (ANO V A), jejíž výsledky jsou uvedeny 

ve 14. tabulce. Výsledky prokázaly, že co se týče materialismu, mezi školami je statisticky 

významný rozdíl. Z 8. obrázku, na kterém jsou znázorněny rozdíly mezi jednotlivými typy 

škol graficky, pak snadno vyčteme, že nejvíce materialističtí jsou žáci středních odborných 

učilišť, dále studenti středních odborných škol a nejméně materialističtí jsou studenti 

gymnázií. Rozdíl mezi žáky středních odborných učilišť a studenty středních odborných škol 

není tak veliký, studenti gymnázií se odlišují velmi výrazně. Na základě těchto výsledků 

můžeme konstatovat, že 6. hypotéza byla plně potvrzena. 
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TABULKA 14 - ROZDÍLY MEZI ŠKOLAMI V MATERIALISMU (ANOVA) 

Součet 
čtverců 

Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec F Sifl. 

Mezi skupinami 30,018 2 15,009 14,699 ,000 
Uvnitř skupin 400,274 392 1,021 
Celkem 430,292 394 

OBRÁZEK 8 - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNI ROZDÍL U MEZI ŠKOLAMI 

i r 
střední odborné střední odborná 

učiliště škola 
gymnázium 

typ střední školy 

3.3.3 Materialismus a spokojenost se životem 

Podle 7. hypotézy materialismus bude v záporném vztahu se spokojeností se životem. 

V 15. tabulce jsou uvedeny korelace mezi Škálou spokojenosti se životem (SWLS) a Škálou 

materialistických hodnot (MVS). Výsledky ukazují, že Skála spokojenosti se životem opravdu 

vykazuje se Škálou materialistických hodnot (plnou i zkrácenou verzí) vysoce signifikntní 

záporný vztah. Ze všech tří dimenzí materialistické škály pak vykazuje nejvýznamnější 

záporný vztah se Škálou spokojenosti se životem dimenze štěstí (MVS štěstí). Na základě 

těchto výsledků můžeme konstatovat, že 7. hypotéza byla plně potvrzena. 
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TABULKA 15 - KORELACE SWLS A MVS 

Skála 
spokojenosti se 1 
životem (SWLS) 
MVS9 -,184** 
MVS12 -,288** 
MVS úspěch -,055 
MVS luxus -,075 
MVS štěstí -,435** 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.3.4 Spokojenost se životem a socioekonomický status 

Podle 8. hypotézy studenti středních škol budou tím spokojenější se svými životy, čím 

vyšší bude SES jejich rodin. V 16. tabulce je uvedena korelace mezi Škálou spokojenosti se 

životem a socioekonomickým statusem rodin respondentů. Tento vztah je vysoce 

signifikantně kladný. 8. hypotéza tímto byla plně potvrzena. 

TABULKA 16 - KORELACE SWLS A SES 

Škála spokojenosti se 
1 životem (SWLS) 1 

socioekonomický status ,220** 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.3.5 Spokojenost se životem a rozdíly mezi školami 

Podle 9. hypotézy nejspokojenější se svými životy budou studenti gymnázií, nejméně s 

nimi budou spokojeni žáci SOU. Pro ověření této hypotézy jsem použila analýzu rozptylu 

(ANOVA). V ý s l e d k y jsou uvedeny v 17. tabulce. Výsledky prokázaly, že mezi školami je 

statisticky významný rozdíl ve spokojenosti se životem. Na 9. obrázku je pak grafické 

znázornění těchto rozdílů. Mezi žáky středních odborných učilišť a studenty středních 

odborných škol je rozdíl menší, studenti gymnázií se od ostatních odlišují velmi výrazně. 

Můžeme zde tedy jasně vidět, že se svými životy jsou nejméně spokojeni žáci středních 
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odborných učilišť, dále studenti středních odborných škol a nejspokojenější j 

životy studenti gymnázií. 9. hypotéza tak byla plně potvrzena. 

TABULKA 17- ROZDÍLY MEZI ŠKOLAMI VE SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM (ANOVA) 

Součet 
čtverců 

Stupně 
volnosti 

Průměr 
čtverců F Slfl. 

Mezi skupinami 18,297 2 9,149 6,774 ,001 
Uvnitř skupin 529,409 392 1,351 

,001 

Celkem 547,707 394 

OBRÁZEK 9 - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNI ROZDÍLU MEZI ŠKOLAMI 
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3.3.6 Vzájemné vztahy zkoumaných proměnných 

Exploračně jsem se zabývala otázkou, zda budou mít studenti gymnázií v rámci 

systému středního školství nejlepší kvalitu života proto, že pocházejí z rodin s nejvyšším SES 

(a tedy s nejvyšším životním standardem), nebo proto, že jsou nejméně materialističtí - tedy, 

bude mít důležitější vliv SES nebo materialistická hodnotová orientace. V 18. tabulce jsou 

uvedeny výsledky univariační analýzy. Z výsledků je jasně patrné, že důležitější vliv na 

spokojenost se životem má jednoznačně materialismus. Tedy, to že jsou studenti gymnázií 

výrazně více spokojeni se svými životy než žáci SOU (i než studenti SOŠ), lze do určité míry 

vysvětlit tím, že tito studenti jsou méně materialističtí. Z výsledků dále vyplývá, že míru 

materialismu přitom nelze vysvětlit korelací typu školy se socioekonomickým statusem. 
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TABULKA 18 - VLIV MATERIALISMU A SES NA SPOKOJENOST SE ŽIVOTEM 

Typelll součet Stupně Průměr 
Source čtverců volností čtverců F Síq. 
Corrected Model 144.197(a) 36 4,005 3,582 ,000 
Intercept 393,312 1 393,312 351,775 ,000 
SES 1,144 1 1,144 1,023 ,312 
Typ školy ,580 1 ,580 ,518 ,472 
MVS štěstí 116,596 34 3,429 3,067 ,000 
Error 399,154 357 1,118 
Total 7133,323 394 
Corrected Total 543,351 393 

Další otázka, která mě v této souvislosti zajímala, byla, zda nemoderuje typ školy 

vztah mezi SES nebo materialismem a spokojeností se životem, tj. zda neplatí na různých 

typech středních škol mezi těmito proměnnými zřetelně odlišné vztahy. 

Vzájemným interakcím lze dobře porozumět z 10. obrázku. Jsou v něm vyjádřeny rozdíly ve 

spokojenosti se životem u studentů různých typů střední školy v závislosti na 

socioekonomickém statusu a na materialistické hodnotové orientaci. Přerušovaná čára platí 

pro studenty, kteří jsou podprůměrně materialističtí (jsou minimálně jednu standardní 

odchylku pod průměrem škály), plná čára naopak pro studenty, kteří jsou nadprůměrně 

materialističtí (jsou minimálně jednu standardní odchylku nad průměrem škály). 

Z obrázku se zdá, že má socioekonomický status největší vliv na spokojenost se 

životem u studentů gymnázií a nejmenší vliv u studentů SOU (viz sklon regresních přímek). I 

když statistická analýza potvrdila interakci v tomto směru, nedosáhla tato interakce hladiny 

významnosti. Výsledky dále naznačují, že materialismus má větší vlivy na spokojenost se 

životem u studentů gymnázií než u žáků SOU (viz vzdálenosti mezi regresními přímkami). 

Ani tato interakce však nebyla statisticky signifikantní. Překvapivě však byla signifikantní 

interakce indexu SES se škálou MVS štěstí. Tato interakce říká, že čím vyšší je SES studenta, 

tím menší vliv má materialismus (MVS štěstí) na spokojenost se životem, tj. se zvyšujícím se 

SES se rozdíly ve spokojenosti se životem u respondentů s různou úrovní materialismu 

zmenšují. 
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OBRÁZEK 10 - TYP ŠKOLY, SES, MATERIALISMUSA SPOKOJENOST SE ŽIVOTEM 
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3.3.7 Rozdíly mezi pohlavími 

Dále mě zajímalo, zda budou se svýmu životy spokojenější muži nebo ženy, a také zda 

budou více materialističtí muži nebo ženy. V tomto výzkumu se ukázalo, že při kontrole věku 

a socioekonomického statusu, případně typu školy, jsou ženy se svými životy spokojenější 

než muži. Současně se ukazuje, že muži jsou o něco více materialističtí než ženy: u škály 

MVS štěstí je získána nesignifíkantní kladná korelace 0,080, která však při kontrole věku 

respondentů a škály MVS luxus dosáhne hodnoty 0,118 (p < 0,020). 
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4. Shrnutí a diskuse výsledků 

Ve své práci jsem rozpraovala celkem 9 hypotéz, které jsem testovala na vzorku 395 

žáků a studentů několika pražských středních škol. Jeden ze základních předpokladů celé 

práce, totiž, že socioekonomický status rodiny žáka určuje do značné míry typ studované 

střední školy, jsem fromulovala jako 1. hypotézu. Dle této hypotézy budou studenti gymnázií 

pocházet z rodin s nejvýšším socioekonomickým statusem, žáci SOU z rodin se statusem 

nejnižím. Výsledky mého výzkumu jsou s touto hypotézou plně v souladu: studenti gymnázií 

opravdu pocházejí z rodin s nejvyšším socioekonomickým statusem, žáci SOU z rodin 

s nejnižším socioeknomickým statusem. Studenti SOŠ zaujímají střední pozici. První 

hypotéza tedy byla potvrzena. 

Jsem si ovšem vědoma toho, že se na volbě typu střední školy podílí řada dalších 

faktorů, z nichž některé jsou korelovány se socioekonomickým statusem (IQ, vzdělanostní 

aspirace, školní výsledky, očekávání rodičů atd. viz například Blau a Duncan, 1967, Hauser, 

1969). V tomto smyslu není tento model dostatečně specifikovaný. Důsledkem je 

pravděpodobně nadhodnocení vlivu socioekonomického statusu na volbu typu střední školy. 

Protože však uvedené faktory nepřispívají k výkladu rozdílů v hodnotové orientaci, 

materialismu ani kvalitě života, do modelu nejsou zahrnuty. Kromě toho byl soubor 

respondentů pořízen pouze z pražských škol, navíc pouze těch, které byly ochotné 

spolupracovat. To může mít rovněž vliv v směru nadhodnocení účinku socioekonomického 

statusu na volbu typu střední školy. 

Nicméně, výsledky mého výzkumu jsou plně v souladu s mnohými výsledky výzkumů 

o rozdílech mezi rodinami z nižších a vyšších sociálních vrstev (např. Katrfták, 2004, Matějů, 

Straková a kol. 2006, Rabušicová, 1996, Možný 1999, aj.), a potvrzují tak teorii sociální 

reprodukce. 

Při podrobnější analýze socioekonomického statusu rodin jsem dospěla k očekávaným 

výsledkům - tedy výsledky výzkumu ukázaly, že rodiče gymnaziálních studentů mají 

v průměru vyšší vzdělání, příjmy, zaujímají složitější pracovní pozice a jsou v průměru starší 

než rodiče žáků SOU. Zajímavé zjištění z dotazníku na socioekonomický status přinesly 

doplňující otázky na počet sourozenců a na to, s kým respondent bydlí (pozn. tato otázka 

nepřímo zjišťovala možnou úplnost či neúplnost rodiny). Výsledky neprokázaly u těchto 

položek mezi jednotlivými typy škol signifikantní rozdíly. Tedy, z výsledků tohoto výzkumu 

vyplynulo, že počet dětí v rodině a případná neúplnost rodiny nejsou závislé na 
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socioekonomickém statusu rodiny, tedy jinými slovy, rodiny z vyšších i nižších sociálních tříd 

mají v průměru stejný počet dětí a jsou v průměru stejně neúplné. Samozřejmě musím znovu 

podotknout, že zkoumaný vzorek zahrnoval pouze vybranou část pražských žáků a studentů, 

nicméně tento výsledek může naznačovat, že nízká porodnost a vysoká rozvodovost 

v současné české společnosti se vyskytuje napříč společenskými vrstvami. 

Co se týče hodnotové orientace, ve své práci jsem se exploračně zabývala tím, jaká 

bude hierarchie hodnot respondentů, zda budou výsledné hodnoty vykazovat kruhovou 

strukturu dle Schwrtzova modelu a jaký bude vztah jednotlivých hodnot ke spokojenosti se 

životem. 

Výsledky ukázaly zajímavá zjištění jak v celkové hierarchii hodnot respondentů, tak v 

rámci porovnání rozdílů mezi jednotlivými typy škol. Respondenti napříč školami se v 

průměru shodli na umístění hodnotové oblasti hédonismus na první místo a zároveň na 

umístění moci a tradice na místa poslední. Umístění moci a tradice na poslední místa v 

hodnotovém žebříčku vyšlo i ve výzkumu hodnotových preferencí v mé postupové práci, 

hédonismus byl však až na pátém místě. Průměrný věk tehdejšího vzorku respondentů byl 

však o něco vyšší (M = 21) a jednalo se převážně o vysokoškolské studenty humanitních 

oborů. Průměrný věk respondentů v tomto nynějším výzkumu je 18,12 a jedná se o 

středoškoláky, tudíž tak vysoký důraz na hédonismus přičítám spíše věku respondentů. Co 

bych na tomto místě ale chtěla zdůraznit je, že hodnotová oblast tradice se ocitla nejen na 

posledním místě žebříčku, ale dokonce velmi výrazně hluboko za všemi ostatními 

hodnotovými oblastmi. Vzhledem k podobným výsledkům z postupové práce a především 

výsledkům z tohoto výzkumu by se dalo uvažovat o naprosté nedůležitosti této hodnoty pro 

současnou českou mládež, a to opět napříč všemi společenskými vrstvami. Znovu však 

upozorňuji na to, že se jednalo pouze o pražský vzorek studentů. 

Očekávané rozdíly se ukázaly v hodnotových preferencích gymnaziálních studentů a 

žáků SOU. Hodnotové oblasti bezpečí a konformita byly na hodnotovém žebříčku gymnazistů 

někde mezi posledními, kdežto pro žáky SOU byly tyto hodnoty podstatně důležitější - oblast 

bezpečí byla v průměru dokonce hodnocena jako druhá nejdůležitější. Přesně opačná tendence 

se pak ukázala u hodnotové oblasti zralost. Tyto výsledky se shodují s Kohnovými (Štech in 

Vágnerová a kol., 2000) výzkumy o rozdílech mezi rodinami z nižších sociálních vrtsev 

(oceňují konformitu, disciplinu atd.) a rodinami z vyšších sociálních vrtev (neoceňují 

konformitu, oceňují iniciativu, samostatnost atd.). 
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Co se týče kruhového uspořádání hodnot, v celku lze konstatovat, že výsledné 

uspořádání hodnot vykazuje kruhovou strukturu a potvrzuje tak Schwartzovu teorii o 

univerzální platnosti kruhového uspořádání hodnot. 

Vztah jednotlivých hodnotových oblastí ke spokojenosti se životem nevyšel významně 

u žádné hodnotové oblasti kromě konformity. Jediná konformita korelovala se spokojeností se 

životem signifikantně kladně. Tento výsledek v podstatě podporuje výsledky výzkumu 

Schwartze a Sagiva (2000), kteří dospěli k závěru, že hodnoty mají určitý přímý vliv na 

spokojenost se životem, tento vliv je však spíše slabý a referuje pouze k afektivnímu aspektu 

pocitu štěstí a spokojenosti (pozn. spokojenost se životem zahrnuje ještě kognitivní 

komponentu). 

Podle 2. hypotézy budou mezi pohlavími rozdíly v preferenci hodnot, a to a) muži 

budou preferovat spíše individualistické hodnoty ze Schwartzovy koncepce hodnot, 

b) ženy budou preferovat spíše kolektivistické hodnoty ze Schwartzovy koncepce hodnot. 

Výsledky výzkumu jednoznačné rozdíly neukázaly. Ženy sice opravdu preferovaly většinu 

kolektivistických hodnot více než muži, ale u individualistických hodnot se tato tendence ve 

prospěch mužů nepotvrdila. Ačkoli muži preferovali hodnotové oblasti moc a stimulace o 

hodně výrazněji než ženy, u ostatních individualistických hodnotových oblastí nebyl shledán 

signifikantní rozdíl v preferenci mezi ženami a muži. 2. hypotéza tedy nebyla potvrzena. 

Tento výsledek se neshoduje s mými výsledky výzkumu v postupové práci, kde rozdíl mezi 

muži a ženami v preferenci hodnot vyšel zcela jednoznačně. Nicméně tehdy byl ve 

zkoumaném vzorku nevyvážený počet mužů a žen (mužů bylo nepoměrně méně). Mé 

výsledky se však shodují s výzkumem Prince-Gibsona a Schwartze (1998), kteří rovněž 

neshledali žádné genderové rozdíly v preferenci hodnot. Tyto výsledky tak nepodporují 

mnohé teorie o genderových rozdílech, podle nichž jsou ženy více vztahově zaměřené a 

kladou důraz na hodnoty reprezentující společenské cíle, kdežto muži jsou autonomnější a 

zdůrazňují spíše akčnější cíle. 

Podle 3. hypotézy budou rozdíly mezi školami v preferenci hodnot, a to: 

a) studenti SOŠ a SOU budou klást větší důraz na hodnoty ze Schwartzovy oblasti 

konzervatismus (bezpečí, tradice, konformita) a zdůrazňování sebe (úspěch, moc, 

hédonismus) než studenti gymnázií, 

b) studenti gymnázií budou klást větší důraz na hodnoty ze Schwartzovy oblasti 

transcendence (universalismus, benevolence) a otevřenost vůči změně (sebeurčení, stimulace) 

než studenti SOŠ a SOU. 
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Studenti SOŠ a SOU opravdu kladli větší důraz na hodnotové oblasti bezpečí a 

konformita než studenti gymnázií, což také odpovídá Kohnovým (Štech in Vágnerová a kol., 

2000) závěrům z výzkumů o rozdílech mezi nižšími a vyššími sociálními vrstvami. Pro 

hodnotové oblasti úspěch, moc a hédonismus již toto neplatilo. U těchto hodnot nebyl shledán 

signifikantní rozdíl mezi jednotlivými typy škol. Tedy, respondenti napříč školami hodnotili 

tyto oblasti podobně, některé dokonce stejně - hédonismus na prvním místě, moc na 

předposledním. Úspěch stál na hodnotovém žebříčku zhruba uprostřed. Tradice byla hluboko 

za všemi ostatními hodnotami. Na tomto místě mě napadá úvaha, že jedinci s nižším SES i 

jedinci s vyšším SES kladou důraz na úspěch stejně, ale v jiných oblastech. Vycházím zde 

z Katrňákových (2004) závěrů výzkumu - pro dělníky jsou základem jejich postavení ve 

společnosti práce, peníze, rodina (materiální strategie), pro vysokoškoláky vzdělání a status 

(statusová strategie). Úspěch je ale možná důležitý pro obě skupiny stejně, nezávisle na tom, 

co je cílem jejich snažení. Co se týče druhé části hypotézy, výsledky potvrdily požadované 

vztahy pouze pro hodnotové oblasti zralost a sebeurčení. Celkově tedy 3. hypotéza nebyla 

potvrzena. 

Podle 4. hypotézy bude souvztažnost individualistických a materialistických hodnot, a 

to: a) materialistické hodnoty (tak jak jsou koncipovány v pracích Richinsové a Dawsona) 

budou vykazovat kladný vztah se Schwartzovou dimenzí „zdůrazňování sebe" (moc, úspěch, 

hédonismus), b) materialistické hodnoty budou vykazovat záporný vztah se Schwartzovou 

dimenzí „transcendence" (universalismus, zralost, benevolence). Škála MVS ve výsledku 

opravdu korelovala kladně s hodnotovými oblastmi moc, úspěch, hédonismus (tedy obast 

hodnot, v nichž je kladen důraz na sebe sama) a záporně s hodnotovými oblastmi 

universalismus, zralost, benevolence, přičemž všechny vztahy byly vysoce signifikantní. 4. 

hypotéza tedy byla plně potvrzena a zároveň byla replikována i má zjištění z postupové 

práce (viz také Hnilica a kol., 2006). Čím důležitější místa v hierarchiích jedinců zaujímají 

individualistické hodnoty (mezi nimi i bohatství a úspěch), tím silněji tito jedinci věří, že 

bohatství a ekonomický úspěch jsou podmínkou k dosažení štěstí. 

Podle 5. hypotézy čím vyšší bude socioekonomický status rodiny studenta, tím méně 

bude on materialistický. Výsledky tuto hypotézu plně potvrdily. 

Dle 6. hypotézy, která navazuje na hypotézu předchozí, nejvíce materialističtí budou 

žáci SOU, nejméně studenti gymnázií. I tato hypotéza se ve výsledcích plně potvrdila. 

Podle 7. hypotézy materialismus bude v záporném vztahu se spokojeností se životem. 

Hypotéza byla ve výsledku potvrzena, přičemž njsilněji tento vztah platí pro škálu MVS 
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štěstí. Tedy, čím silněji jedinci věří, že jejich štěstí je závislé na jejich materiální situaci, tím 

méně jsou se svými životy spokojeni. Potvrzením této hypotézy jsem rovněž replikovala svá 

zjištění z postupové práce i výzkumu Hnilicy (Hnilica, 2005). Tento výsledek je také 

v souladu s mnohými výzkumy, podle nichž jsou materialisticky orientovaní jedinci se svými 

životy spokojeni méně než „nematerialisté" (Richinsová, Dawson, 1992 aj.) 

Podle 8. hypotézy studenti středních škol budou tím spokojenější se svými životy, čím 

vyšší bude SES jejich rodin. Tato hypotéza byla rovněž potvrzena. 

Podle 9. hypotézy, která navazuje na předchozí, nejspokojenější se svými životy budou 

studenti gymnázií, nejméně s nimi budou spokojeni žáci SOU. Tato hypotéza se velmi 

přesvědčivě potvrdila. Se svými životy jsou opravdu nejméně spokojeni žáci středních 

odborných učilišť, dále studenti středních odborných škol a nej spokojenější jsou se svými 

životy studenti gymnázií. Studenti gymnázií se přitom ve své spokojenosti se životem výrazně 

odlišují od žáků a studentů z ostatních dvou typů škol, mezi nimiž není tak velký rozdíl. 

Dále jsem se ve své práci exploračně zabývala otázkou, zda budou mít studenti 

gymnázií v rámci systému středního školství nej lepší kvalitu života proto, že pocházejí z 

rodin s nejvyšším SES (a tedy s nejvyšším životním standardem), nebo proto, že jsou nejméně 

materialističtí. Z výsledků vyplynulo, že důležitější vliv na spokojenost se životem má 

jednoznačně materialismus. Tedy, to že jsou studenti gymnázií výrazně více spokojeni se 

svými životy než žáci SOU (i než studenti SOS), lze do určité míry vysvětlit tím, že tito 

studenti jsou méně materialističtí. Míru materialismu přitom nelze vysvětlit korelací typu 

školy se socioekonomickým statusem. 

Další otázka, která mě zajímala, byla, zda nemoderuje typ školy vztah mezi SES nebo 

materialismem a spokojeností se životem, tj. zda neplatí na různých typech středních škol 

mezi těmito proměnnými zřetelně odlišné vztahy. Z výsledků vyplynulo, že čím vyšší je SES 

studenta, tím menší vliv má materialismus (MVS štěstí) na spokojenost se životem, tj. se 

zvyšujícím se SES se rozdíly ve spokojenosti se životem u respondentů s různou úrovní 

materialismu zmenšují. 

Co se týče rozdílů mezi pohlavími ve spokojenosti se životem, výsledky ukázaly, že 

při kontrole věku a socioekonomického statusu, případně typu školy, jsou ženy se svými 

životy spokojenější než muži. To samé platí pro materialismus - muži jsou více materialističtí 

než ženy (i když tento vztah nebyl příliš výrazný). Těmito výsledky jsem rovněž replikovala 

svá zjištění z postupové práce. 
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V tomto výzkumu se ukázala i další zajímavá zjištění. Z výsledků vyplynulo, že typ 

školy má i samostatné vlivy na utváření materialismu studentů. Zdá se tedy, že 

socioekonomický status rozhoduje o typu střední školy, kterou jedinec navštěvuje. Na 

utváření jeho materialistické hodnotové orientace se však následně podílí typ navštěvované 

střední školy a s ním spojená subkultura patrně víc než jeho původní rodina. Na tomto místě 

lze uvažovat i o alternativě, podle níž se materialismus žáků základních škol spolupodílí na 

volbě typu střední školy. Podle této alternativy se vysoce materialističtí žáci - nehledě na 

socioekonomický status rodiny, schopnosti a výkony - rozhodují spíše pro SOU, popřípad 

SOŠ a méně materialističtí žáci pro gymnázia. Tuto alternativu však nepovažuji za příliš 

pravděpodobnou. 

Dalším zajímavým zjištěním je, že účinky socioekonomického statusu na spokojenost 

se životem jsou plně zprostředkovány typem školy a materialismem. Tedy, socioekonomický 

status rodičů ovlivňuje spokojenost se životem studentů středních škol zřejmě díky tomu, že 

určuje jejich životní standard, ovlivňuje typ navštěvované střední školy, má vliv na míru 

jejich materialistické orientace a moderuje účinky této orientace na jejich spokojenost se 

životem. Na 11. obrázku jsou názorně uvedeny vzájemné vztahy a hlavní výsledky výzkumu. 

OBRÁZEK 11 -HLA VNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU 
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r~w r v Zaver 

. Ve své práci jsem tedy dospěla k následujícím závěrům. Socioekonomický status 

rodiny určuje do značné míry typ studované střední školy - studenti gymnázií pocházejí 

z rodin s nejvyšším socioekonomickým statusem, žáci SOU z rodin se statusem nejnižím. 

S tím následně souvisí další proměnné, které jsem ve své práci zkoumala. Čím vyšší je 

socioekonomický status rodiny studenta, tím méně je on sám materialistický, tedy, nejvíce 

materialističtí jsou žáci SOU, nejméně studenti gymnázií. Materialismus je přitom v 

záporném vztahu se spokojeností se životem. A čím vyšší je socioekonomický status rodiny, 

tím jsou studenti středních škol spokojenější se svými životy, tedy, nejspokojenější jsou se 

svými životy studenti gymnázií, nejméně spokojeni jsou žáci SOU. 

Zajímavým zjištěním výzkumu je, že více než socioekonomický status rodiny má na 

spokojenost se životem vliv materialistická hodnotová orientace jedince. Lze tedy říci, že žáci 

a studenti středních škol jsou tím méně spokojeni se svými životy, čím více jsou 

materialističtí. Z výsledků výzkumu rovněž vyplynulo, že typ školy má i samostatné vlivy 

utváření materialismu studentů a zprostředkovaně tak také ovlivňuje i jejich spokojenost 

životem. Co se týče genderových rozdílů, výsledky ukázaly, že o něco více jsou materialističtí 

muži a o něco více jsou se svými životy spokojenější ženy. 

Co se týče hodnotové orientace žáci a studenti napříč všemi typy škol řadili na první 

místo hodnotového žebříčku hédonismus, na předposlední místo moc a hluboko za všemi 

ostatními hodnotami na poslední místo tradici. Kruhová struktura hodnot dle Schwartzova 

modelu byla v tomto výzkumu potvrzena. 

na 

se 
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Resumé 

This study is focused on findings distinctions in value priorities, materialism and 

subjective well-being of Czech students in relation to the differences in socio-economic status 

of their family. 

The theoretical part of my work is divided into four chapters. In the first chapter there 

is presented the Schwartz's theory of the universal content and structure of human values -

one of the most powerful theories of human values. In the second chapter I introduce the 

conception of materialism from Richins, who deals with the researches of materialism in the 

USA. The third chapter explains what is in fact the quality of life and presents the Diener's 

theory of subjective well-being. In the fourth chapter I deal with the influence of socio-

economic status of family to the individuals. I show this influence on a researches about 

inequalities in educational chances of children, researches about differences among families 

from lower and higher social class. There are also presented the theories of socio-cultural 

handicaps. 

In the other part of my work there are defined several hypotheses on the basis of the 

theories above and on the correlative researches. The basic assumption of my work is that 

among the students from the families with lower and higher socio-economic status is 

difference (in the observing variables) and that the grammar school students come from the 

families with the highest socio-economic status, whereas the apprenticeship pupils come from 

the families with the lowest socio-economic status. All hypotheses were tested empirically. 

In the empirical part of this work there is presented the method of the research 

(questionnaire survey), the sample of respondents (almost 400 pupils and students from 

different types of schools in Prague) and statistically treated results of the research. The main 

assumptions of my work (see above) was confirmed. With this finding relate other observing 

variables. The higher socio-economic status of a family, the less the student is materialistic, so 

the most materialistic are the apprenticeship pupils, the least materialistic are the grammar 

school students. At the same time materialism correlates with quality of life negatively and 

the higher socio-economic status of a family, the more the students are satisfied with their life. 

So, the most satisfied with their life are the grammar school students, the least satisfied are the 

apprenticeship pupils. 

There was some other interesting finding in this research. The satisfaction with life is 

more influenced by materialism than by socio-economic status of a family. So we can say that 
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students are more satisfied with their life, the less they are materialistic. The type of school 

has also separate influence on the formation of materialism and vicariously influences the 

satisfaction with life of students. Concern to the gender differences, men are more 

materialistic and women are more satisfied with their life. Concern to the value priorities, the 

most important is for all respondents hedonism, the least important is power and tradition. As 

to circular structure of values, my findings agree with Schwartz's circular structure of values, 

so my results support Schwartz's assumption, that the model of circular organization of values 

is universal. 

At the end of my work there is discussion of the results, conclusion and the 

questionnaire in the supplement. 
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Příloha - dotazník 

POHLAVÍ: muž... 1 žena...2 HESLO-

VĚK 

V tomto dotazníku se máte zeptat sami sebe: „Které hodnoty jsou pro MNE d ů l e ž i t e 7 ] ^ 

vedoucí principy mého života a které jsou pro mne méně důležité?" Na následujících stranách 

jsou dva seznamy hodnot. Tyto hodnoty pocházejí z rozličných kultur. Za každou hodnotou je 

v závorce vysvětlení, které vám může pomoci porozumět jejímu významu. 

Vaším úkolem je posoudit důležitost každé hodnoty pro vás ^ ^ ¿ e d o u c M ^ m c m 

VAŠEHO života. Použijte následující stupnici: 

(0) - znamená, že hodnota není vůbec důležitá, nepředstavuje pro vás vedoucí princip-

(3) - znamená, že hodnota je důležitá; 

(6) - znamená, že hodnota je vysoce důležitá. 

Čím vyšší je číselné hodnocení (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), tím vyšší je důležitost této hodnoty jako 
vedoucího principu VAŠEHO života. 

(-1) - je pro označení hodnot, které jsou v protikladu s principy, kterými se řídíte-

(7) - je pro označení hodnot, které mají nejvyšší důležitost jako vedoucí princip vašeho 

života; obvykle nebývá takových hodnot více než dvě. 

Do prázdného místa před každou hodnotu napište číslo ( - 1 0 1 ? t, a ^ , v > » j, j, o, 7), které 

vystihuje důležitost této hodnoty pro vás osobně. Snažte se mezi hodnotami co nejvíce 

rozlišovat použitím všech číslic. Každé číslo přirozeně použijete více než jedenkrát 

Než začnete pracovat, přečtěte si Seznam hodnot I, vyberte tu, která je pro vás nejdůležitější a 

označte její důležitost. Dále vyberte hodnotu, která je k vašim hodnotám nejvíce v protikladu 

a označte ji (-1). Pokud tam taková hodnota není, vyberte tu, která je pro vás nejméně důležitá 

označte ji podle její důležitosti (0) nebo (1). Potom posuzujte ostatní hodnoty ze Seznamu 

hodnot I. 
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SEZNAM HODNOT II 
JAKO VEDOUCÍ PRINCIP V MÉM ŽIVOTĚ je tato hodnota: 
v proti-
kladu 
k mým 

hodno- nedůle- velmi nejdůle-
tám žitá důležitá důležitá žitější 

_-l 0 1 2 3 4 * ' 
1. 

6 7 
ROVNOST (stejné příležitosti pro každého) 

2. VNITŘNÍ HARMONIE (vyrovnanost se sebou samým) 
3 • VLIV VE SPOLEČNOSTI (mít moc ve společnosti, dominovat) 
4. POŽITEK (uspokojovat potřeby) 
5. SVOBODA (svoboda jednání a myšlení) 
6. DUCHOVNI ŽIVOT (důraz na duchovní, nikoliv materiální věci) 
7. POCIT PŘINÁLEŽITOSTI (pocit, že nejsem druhým lhostejný/á) 
8 . SPOLEČENSKÝ ŘÁD (stabilita společnosti) 
9. VZRUŠUJÍCÍ ŽIVOT (podněcující zážitky) 
10. SMYSLUPLNOST ŽIVOTA (životní cíle) 
11. SLUŠNOST (zdvořilost, dobré mravy) 
12. BOHATSTVÍ (hmotné statky) 
13. BEZPEČNOST NÁRODA (ochrana vlastního národa před nepřáteli) 
14. SEBEÚCTA (důvěra ve vlastní hodnotu) 
15. VZÁJEMNOST V POSKYTOVÁNÍ (nebýt vázaný) 
16. TVOŘIVOST (originalita, fantazie) 
17. SVĚT V MÍRU (bez válek a konfliktů) 
18. ÚCTA K TRADICÍM (uchovávání osvědčených zvyklostí) 
19. ZRALÁ LÁSKA (hluboká citová a duchovní blízkost) 
20. SEBEKÁZEŇ (sebeovládání, odolnost vůči pokušení) 
21. ODPOUTÁNÍ SE (od světských zájmů) 
22. BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké 
23. SPOLEČENSKÉ UZNÁNÍ (úcta, ocenění druhými) 
24. SOULAD S PŘÍRODOU (život v jednotě s přírodou) 
25. PESTRÝ ŽIVOT (plný podnětů, nových zážitků a změn) 
26. MOUDROST (zralé chápání světa) 
27. AUTORITA (být oprávněn vést druhé) 
28. OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 
29. KRÁSNO (krása přírody a umění) 
30. SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST (náprava nespravedlnosti, péče o slabé) 
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SEZNAM HODNOT II 
Nyní posuďte důležitost každé z následujících hodnot pro vás jako vedoucího principu 
VAŠEHO života. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny jako způsoby chování, které pro vás mohou 
být více či méně důležité. Opět se snažte mezi uvedenými hodnotami co nejvíce rozlišovat 
použitím všech číslic. 
Než začnete pracovat, přečtěte si Seznam hodnot II, vyberte pro vás nejdůležitější hodnotu a 
označte její důležitost. Potom vyberte hodnotu, která je nejvíce v protikladu k vašim 
hodnotám nebo - pokud tam taková není - hodnotu, která je pro vás nejméně důležitá a 
označte ji (-1), (0) nebo (1) podle její důležitosti. Potom posuzujte ostatní hodnoty. 

JAKO VEDOUCÍ PRINCIP V MÉM ŽIVOTĚ je tato hodnota: 
v proti-
kladu 
k mým 
hodno- nedůle- velmi nejdůle-
tám žitá důležitá důležitá v • . v • v r zitejsi 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

31. NEZÁVISLÝ (spoléhající se na sebe, soběstačný) 
32. UMÍRNĚNÝ (vyhýbající se extrémům v citech a jednání) 
33. LOAJÁLNÍ (oddaný, věrný přátelům, skupině) 
34. CTIŽÁDOSTIVÝ (vyvíjející pracovní úsilí, snaživý) 
35. SNÁŠENLIVÝ (tolerantní vůči odlišným myšlenkám a přesvědčení) 
36. POKORNÝ (skromný, držící se v pozadí) 
37. ODVÁŽNÝ (vyhledávající dobrodružství, riziko) 
38. ^ ^ CHRÁNÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ochraňující přírodu) 
39. VLIVNÝ (mající vliv na lidi a události) 
40. ^ ^ VÁŽÍCÍ S I RODIČŮ A STARŠÍCH (projevující úctu) 
41. VOLÍCÍ SVÉ VLASTNÍ CÍLE (samostatný v jejich výběru) 
42. ZDRAVÝ (nebýt tělesně nebo duševně nemocný) 
43. SCHOPNÝ (způsobilý, produktivní, výkonný) 
44. ~ AKCEPTUJÍCÍ SVŮJ ŽIVOTNÍ ÚDĚL (podřizující se životním okolnostem) 
45. ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 
46 CHRÁNÍCÍ SVOJI POVĚST (zachovávající si svou tvář) 
47. POSLUŠNÝ (respektující autoritu, plnící své úkoly) 
48 INTELIGENTNÍ (logicky uvažující) 
49 OCHOTNÝ K POMOCI (činný pro blaho ostatních) 
50. ~ TĚŠÍCÍ SE ZE ŽIVOTA (radující se z jídla, sexu, volných chvil atp.) 
51 VĚŘÍCÍ (držící se náboženské víry a přesvědčení) 
52. ODPOVĚDNÝ (spolehlivý) 

ZVÍDAVÝ (projevující o všechno zájem) 
54 ODPOUŠTĚJÍCÍ (schopný odpustit druhým) 
55 ÚSPĚŠNÝ (dosahující vytčených cílů) 
56 ČISTOTNÝ (upravený, pořádný) 
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Níže je několik vět, s nimiž můžete souhlasit nebo nesouhlasit. Pomocí čísel 1-7 vyjádřete 
stupeň svého souhlasu nebo nesouhlasu s každým tvrzením. Buďte, prosím, otevření a 
upřímní. 

Sedmibodová stupnice je následující: 
1 rozhodně nesouhlasím 
2 nesouhlasím 
3 spíše nesouhlasím 
4 nemohu se rozhodnout 
5 spíše souhlasím 
6 souhlasím 
7 rozhodně souhlasím 

A) Téměř zcela se můj způsob života shoduje s mým ideálem. 
B) Podmínky mého života jsou vynikající 
C) Jsem se svým životem spokojený/á. 
D) Dostal/a jsem od života téměř vše, co jsem chtěl/a. 
E) Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, téměř nic bych neměnil/a. 
F) Věci, které mám, vypovídají hodně o tom, jak si v životě vedu. 
G) Kupování věcí mi dělá velkou radost. 
H) Byl/a bych šťastnější, kdybych si mohl/a dovolit kupovat více věcí. 
I) Rád/a vlastním věci, které dělají na druhé dojem. 
J) Mám v životě rád/a hodně luxusu 
K) Můj život by byl lepší, kdybych vlastnil/a některé věci, jež nemám 
L) Obdivuji lidi, kteří vlastní nákladné domy, auta a oděvy. 
M) Občas mě docela trápí, že si nemohu dovolit koupit vše, co bych chtěl/a 
N) Pokud jde o hmotné statky, snažím se držet svůj život v prostotě. 
O) Mám vše, co potřebuji k tomu, abych měl/a radost ze života. 
P) Nebyl/a bych o nic šťastnější, kdybych měl/a věci, které nemám 

HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ 
Jak byste v porovnání s ostatními rodinami (popř. Jednotlivci v případě, že ži 
sám/sama) hodnotil/a svou finanční situaci a hmotné zabezpečení?: 

výrazně mírně mírně výrazně 
podprůměrné podprůměrné průměrné nadprůměrné nadprůměrné 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
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Níže je uvedeno několik otázek týkajících se vaší rodiny. Odpovězte prosím na všechny. 
Pokud si nebudete jisti výší příjmu vašich rodičů, zaškrtněte nejpravděpodobnější 
odpověď. 

1) MATKA 

Věk 

Nejvyšší dosažené vzdělání (zakroužkujte odpovídající písmeno) 
A) Základní škola 
B) vyučena bez maturity 
C) vyučena s maturitou 
D) střední škola s maturitou 
E) nástavba nebo nedokončená vysoká škola 
F) vysoká škola 

Současné zaměstnání (vypište) 

Čistý měsíční příjem (zakroužkujte odpovídající písmeno) 
A) do 9999 korun 
B) 10 0 0 0 - 1 4 999 korun 
C) 15 0 0 0 - 19 999 korun 
D) 20 000 - 24 999 korun 
E) 25 000 - 29 999 korun 
F) 30 000 - 34 999 korun 
G) více než 35 tisíc korun 

2) OTEC 

Věk 

Nejvyšší dosažené vzdělání (zakroužkujte odpovídající písmeno) 
A) Základní škola 
B) vyučen bez maturity 
C) vyučen s maturitou 
D) střední škola s maturitou 
E) nástavba nebo nedokončená vysoká škola 
F) vysoká škola 

Současné zaměstnání (vypište) 

Čistý měsíční příjem (zakroužkujte odpovídající písmeno) 
A) do 9999 korun 
B) 10 0 0 0 - 1 4 999 korun 
C) 15 0 0 0 - 19 999 korun 
D) 20 000 - 24 999 korun 
E) 25 000 - 29 999 korun 
F) 30 0 0 0 - 3 4 999 korun 
G) více než 35 tisíc korun 
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3) POČET SOUROZENŮ 

4) S KÝM BYDLÍTE ? 
A) s oběma rodiči 
B) jen s matkou 
C) jen s otcem 
D) s přítelem/přítelkyní 
E) sám/sama 

A na závěr poslední otázka: 

V naší společnosti jsou skupiny, kterým je přisuzováno vysoké sociální postavení a naopak 
skupiny s nízkým sociálním postavením. Když přemýšlíte o sobě a své rodině, kam byste se 
ve srovnání s ostatními lidmi v této zemi umístil(a) na následující stupnici, kde 1 znamená 
nejnižší sociální postavení a 10 naopak představuje nejvyšší sociální postavení? 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 

Ústřední knih.Pedf UK 
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