
Resumé

 Cílem diplomové práce „Výzkum hierarchie hodnot mezi mládeží církevních škol ve 

Ž�á�e nad Sázavou“ bylo zpracovat pomocí literatury a vybraných výzkum� problematiku 

hodnot  

a hodnotové orientace mladé generace v �eské republice; a na základ� provedeného výzkumu 

získat co nejvíce dat o preferenci n�kterých hodnot žák� církevních škol ve Ž�á�e nad 

Sázavou. 

Diplomová práce je rozd�lena do devíti kapitol. V prvních �ty�ech kapitolách  

(v teoretické �ásti) jsem se snažila s pomocí literatury p�iblížit problematiku hodnot a 

hodnotových systém�. Praktická �ást diplomové práce se zabývá provedeným výzkumem 

v církevních školách, jeho vyhodnocením a srovnáním výsledk� s výsledky již provedených 

výzkum� hodnotových orientací. 

 Druhá kapitola vysv�tluje základní pojmy (hodnoty, hodnocení, hodnotový systém), 

uvádí klasifikace dle n�kterých autor� a seznamuje nás s nejpreferovan�jšími hodnotami 

mládeže. Ve t�etí kapitole se zabývám hodnotovou orientací a preferencemi hodnot mladé 

generace. Sleduji vývoj hodnot v závislosti na v�ku, pohlaví a vzd�lání. N�které z výzkum�

hodnot, které byly provedeny v �eské republice uvádím ve �tvrté kapitole. Samostatn� se 

v�nuji výzkum�m sociologa Petra Saka. V páté kapitole se stru�n� zabývám religiozitou 

Ž�áru nad Sázavou, v její druhé �ásti se �tená� dozví n�co více o ž�árských farnostech a 

jejich život�. Biskupské gymnázium, St�ední škola gastronomická a populace obou škol je 

charakterizována v šesté kapitole.  

Praktická �ást za�íná sedmou kapitolou. Na za�átku jsou vymezeny cíle a hypotézy 

výzkumu, je popsán šet�ený vzorek mládeže, metoda výzkumu a pr�b�h sbírání dat.  

Samostatnou kapitolu jsem v�novala výsledk�m šet�ení v obou školách. Tabulky a grafy 

napovídají, které hodnoty preferují dotazovaní z obou škol, jaký vliv má pohlaví, v�k, 

vzd�lání nebo rodinné zázemí na hodnotovou orientaci student�. 

 V p�íloze jsou pro srovnání uvedeny tabulky hodnot p�evzaté z výzkum� Petra Saka, 

dále je p�iložen celý dotazník, jehož pomocí byly zkoumané vybrané hodnoty student�

Biskupského gymnázia i St�ední školy gastronomické Adolpha Kolpinga šet�eny. 
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