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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá vlivem médií na utváření hodnotového systému 

mládeže. Je rozdělena do tří základních částí. První z nich je zaměřena        

na teoretické koncepce a nejznámější výzkumy v oblasti hodnot                         

a hodnotového systému. Ve druhé části uvádím přehled nejdůležitějších teorií 

vlivu médií. Poslední část se sestává z praktického šetření, cílem kterého je 

zjistit na zkoumaném vzorku 90 respondentů, jakou roli hrají média                 

při utváření jejich hodnotového systému. K tomuto účelu byl sestaven 

dotazník, v jehož rámci byli respondenti dotazováni na hodnotový systém, 

životní vzory i subjektivní názor na vliv médií. 
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The main subject discussed in this bachelor thesis is the impact of media      

on the formation of life values of teenagers. The thesis is divided into three 

parts. The first part focuses on theoretical conceptions and the most famous 

researches in the area of life values and value orientations. The second part 

contains a brief list of the most important media-influence theories. The last 

part of the paper covers a practical research, which aims at finding the role    

of media in the formation of the life values of 90 selected respondents.        

For this purpose I prepared a special questionnaire, which contains the 

questions about value system, life models and subjective opinions of the 

media influence. 
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na oblast vlivu a působení médií           

na mladého jedince. Vliv médií na člověka se dostal do centra pozornosti 

výzkumníků již na přelomu 20. a 30. let minulého století. Od té doby dospěli 

vědci k vytvoření celé řady teorií, které vedly ke vzniku dvou protichůdných 

táborů. Část mediálních odborníků je přesvědčena, že média mají významný 

vliv na formování člověka a společnosti jako takové, zatímco druhá skupina  

zdůrazňuje fakt, že moc médií je do velké míry ovlivněna sociálními                 

a kulturními faktory. Ať již byla v průběhu let různým médiím přisuzována 

různá odpovědnost za snižování vkusu veřejnosti, zvyšování hladiny 

kriminality, přispívání ke všeobecnému morálnímu rozkladu či potlačování 

tvořivosti, nebylo nic z výše uvedeného dosud dostatečně prokázáno.  

Je však nepochybné, že určitou působnost médií nelze popřít. Média 

se stala nezbytnou součástí našich životů a plní důležitou informační              

a zábavní funkci. Nemalou roli hrají i v socializaci jedince, neboť 

zprostředkovávají normy, konvence a nastolují příklady chování v různých 

modelových situacích. Vedle rodičovského působení si tak mladí lidé osvojují 

své životní hodnoty a postoje i prostřednictvím médií.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit na zkoumaném vzorku 90 

respondentů, jakou roli hrají média při utváření jejich hodnotového systému. 

K tomuto účelu byl sestaven dotazník, v jehož rámci byli respondenti 

dotazováni na hodnotový systém, životní vzory i na subjektivně uvědomovaný 

vliv médií. Celá práce je pak rozdělena do tří částí. První z nich je zaměřena 

na teoretické koncepce a nejznámější výzkumy v oblasti hodnot                       

a hodnotového systému. V druhé části uvádím přehled nejdůležitějších teorií 

vlivu médií. Ve třetí, praktické části, jsou popsány výsledky i průběh celého 

šetření. 

 

1. Hodnoty a hodnotový systém 

Hovoříme-li o hodnotách, zpravidla máme na mysli něco, co má 

v našem životě určitý význam. Hodnoty jsou těsně svázány s našimi zájmy, 

potřebami a cíli, proto mají převážně individuální charakter. To, co se jeví 

důležité pro jednoho jedince, může být pro dalšího zcela bezvýznamné, 
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případně zcela negativní. Je však třeba si uvědomit, že i v rámci jednoho 

subjektu mají jednotlivé hodnoty různou důležitost a zaujímají tak vyšší nebo 

nižší místo v jeho hierarchii hodnot.  

Individuální však není pouze hodnotový systém jako takový, ale              

i způsob, jakou roli hrají hodnoty v procesu rozhodování. Zatímco některý 

jedinec se rozhoduje především na základě svého hodnotového systému, jiný 

se ve stejné situaci rozhoduje a jedná pod tlakem médií, módy či sociálního 

tlaku z okolí. Můžeme proto konstatovat, že silná pozice hodnot napomáhá 

jedinci odolávat vnějším tlakům ze sociálního pole.   

 

1.1 Definice hodnot 

Hodnota je jeden z nejčastěji používaných pojmů v sociologii                  

i psychologii, který je mnohoznačný. R. Lautman (Lautman, 1981 in Petrusek 

a kol., 1996) rozlišil asi 180 odlišných definic tohoto pojmu a zaznamenal     

na 4 tisíce statí k otázkám hodnot. Na tomto místě uvádím pouze několik 

základních definic, ze kterých budu ve své práci vycházet.  

 

Hodnota – vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, 

události nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním svých potřeb a zájmů. 

Hodnoty se vytvářejí a postupně diferencují v procesu socializace (Hartl, 

Hartlová, 2000). 

 

Podle velkého sociologického slovníku je možné hodnoty chápat jako 

komplexní významy, a to v tom smyslu, že určují význam činností, možností 

pro nás, pro naši činnostní orientaci a pro činnost samotnou. Hodnoty tak 

ovlivňují naši „zaměřenost“, volbu cílů a prostředků, způsoby činností. Obecně 

je možné říci, že hodnoty jsou platné (tj. subjektem uznané za platné) 

směrodatné významy, které určují nebo spoluurčují zaměřenost subjektu 

v jeho činnostní orientaci, určují nebo spoluurčují jeho činnosti a jeho vztah   

ke světu (Petrusek a kol., 1996). 
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S. H. Schwartz definuje hodnoty jako touhy, trans-situační cíle 

s různým stupněm důležitosti, které slouží jako vedoucí principy v lidském 

životě (Schwartz, 2007, str. 1). 

 

Podle Fišery a Vláčila jsou hodnoty (Fišera, Vláčil, 1970 in Prudký, 

2007, str. 11):  

- teoreticky významným a empiricky přístupným průsečíkem individuální 

motivace a institucionálního ovlivňování členů společnosti; 

- zahrnují nejen jednotlivé hodnoty, obvykle vyjádřené jako přání dosáhnout 

určitého žádoucího cíle, ale též světonázorový vztahový rámec přesvědčení 

každého člena společnosti o zdůvodnitelnosti těchto cílů i prostředků užitých   

k jejich dosažení; 

- vnitřně uspořádaný a chování ovlivňující souhrn hodnocení různých stránek 

skutečnosti. 

 

1.2 Funkce hodnot 

Životní hodnoty jsou velmi často spojovány s morálkou. Nezřídka se proto 

ve společnosti hovoří o úpadku tradičních hodnot ve smyslu určitého 

morálního řádu. Hodnoty tak jako jedna z podob společenských fenoménů 

působí na člověka směrem k sociálně prospěšnému chování. Sdílené hodnoty 

jsou zároveň atributem přináležitosti k určité skupině, vrstvě a společenství. 

Prudký se ve svém díle pokusil vymezit hlavní funkce hodnot ve společnosti 

(Prudký, 2010, str. 45): 

a) stavební kameny kultury 

b) jeden z definičních znaků osobnosti 

c) součást obsahu sociálních fenoménů a vztahů 

d) zdroj motivace chování 

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

f) zdroje sociální a kulturní soudržnosti 

g) zdroje a charakteristiky rozvrstvení a hierarchizace společnosti 

h) atribut morálky 

i) základy politických filozofií a ideologií 
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Ve svém výzkumu se zaměřím na chápání hodnot jako jednoho 

z definičních znaků osobnosti a s ním spojený zdroj motivace a chování. 

Podobný přístup se objevuje i v řadě psychologických teorií osobnosti, které 

chápou osobnost jako jedince se svéráznou interiorizovanou strukturou 

hodnot. 

 

1.3 Vznik a dynamika hodnotového systému 

Hodnotový systém se vytváří postupnou socializací v dané kultuře       

a na základě nových osobních zkušeností. Obecně se má za to, že jeho vývoj 

začíná již v raném dětství, kdy se určité chování a cíle akceptují 

prostřednictvím maximální žádoucnosti projevované vnějším okolím. Další 

vývoj přináší zkušenosti s novými situacemi a hodnotami, vůči nimž musí 

jedinec zaujmout svůj vlastní postoj. Buď je přijme a zařadí do stávajícího 

systému hodnot, nebo je vzhledem ke svému subjektivnímu zdůvodnění 

zamítne. Ve formování hodnotového systému tak mají významný vliv jak 

individuální, tak i sociální činitelé.    

Co se týče proměny hodnotových orientací v průběhu života, objevují 

se protichůdné názory. K zastáncům stabilního systému patří například R. 

Inglehart, který je přesvědčen, že základní životní hodnoty se formují v období 

adolescence a zpravidla se pak nemění. Jakékoliv rozdíly v hodnotových 

orientacích mezi mladšími a staršími ročníky připisuje vlivu kohort (Inglehart, 

1997). Naproti tomu Schwartz poukazuje, že s procesem stárnutí, který je 

doprovázen zhoršením zdravotního stavu, výkonu i paměti, roste u většiny lidí 

důraz na hodnoty spojené s bezpečím a jistotou. S tím je spojen i větší důraz 

na konformitu a tradice. Díky oploštění smyslů může být význam hedonismu 

výrazně potlačen (Schwartz, 2007). 

 
1.4 Klasifikace hodnot 

Hodnoty lze klasifikovat podle různých hledisek. Zde se zaměříme jen      

na některá z nich. Zřejmě nejčastější je dělení podle (Cakirpaloglu, 2004, str. 

357-363):  

a) polarity (pozitivní a negativní) 

b) obsahu (etické, estetické, apod.) 
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c) nositele (individuální, skupinové, univerzální) 

d) role (hodnoty - prostředky, hodnoty - cíle) 

e) pozice v hierarchii 

f) intenzity projevu (manifestní a latentní) 

 
1.5 Nejznámější hodnotové koncepty  

1.5.1 Koncept Miltona Rokeacha 

Ve své teorii hodnotového systému vymezuje Rokeach (Rokeach, 

1980) tři podstatné složky, které se vzájemně ovlivňují a doplňují: 

- složku kognitivní (hodnota je poznání žádoucího, člověk ví, jak se má 

správně chovat, k jakým cílům má směřovat, oč usilovat); 

- složku afektivní (jde o citový vztah k objektu, souhlasný či nesouhlasný, 

přijímající či odmítající); 

- složku behaviorální (hodnota jako intervenující proměnná, jako aktivátor, 

motiv, zdroj intencionality). 

 

Na této teorii sestavil svůj klasifikační systém hodnot RVS – Rokeach 

Value Survey, který dodnes patří k nejznámějším a nejpoužívanějším 

systémům v této oblasti vůbec. Představuje jej soubor 36 položek, jež jsou 

rozděleny do dvou skupin, a to na hodnoty terminální (cílové)                          

a instrumentální. Jak již název naznačuje, terminální hodnoty představují 

požadovaný cílový stav, kterého by jedinec chtěl ve svém životě dosáhnout, 

zatímco instrumentální hodnoty se vztahují k preferovanému způsobu chování 

a k jednání, které vede k naplnění cílového stavu. Konkrétní hodnoty tak, jak 

je Rokeach přiřadil k jednotlivým skupinám, jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Úkolem respondentů je seřadit jednotlivé hodnoty podle subjektivní 

důležitosti. Zjištěné poznatky slouží jak ke konstrukci hodnotových preferencí, 

tak k charakteristikám diferencí či shod v těchto preferencích mezi 

jednotlivými soubory respondentů (např. mezi jednotlivými kulturami), ale také 

ke zjištění míry stability či proměnlivosti hodnotových struktur. 

Metoda RVS pochází z konce 60. let a následně byla testována           

na respondentech ve věku od 11 do 90 let ve Spojených státech (1968, 1971, 

1975), v Kanadě (1973), v Austrálii (1975), v Izraeli (1970), ve Vietnamu 
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(1977), v Japonsku a v tehdejším Západním Německu (1977) (Rokeach, 

1980). 

 
1.5.2 Koncept Ronalda Ingleharta 

Ronald Inglehart rozděluje hodnoty do dvou skupin na materialistické  

a postmaterialistické. Do první skupiny zařazuje hodnoty, které mají nejen 

ryze hmotnou podobu, ale také hodnoty zabezpečení, bezpečí, jistot               

a trvalosti řádu. Patří sem i takové hodnoty jako jsou stabilní ekonomika, boj 

proti růstu cen, boj proti kriminalitě, respektování sociálního řádu či zajištění 

základních hmotných potřeb pro život. Mezi postmaterialistické hodnoty řadí 

naplňování sociálních a seberealizačních potřeb, včetně podílení se na moci, 

svobodu projevu, participaci na řízení v zaměstnání, bližší (osobnější) 

mezilidské vztahy, apod. 

Z tohoto rozdělení vychází i v rámci svých výzkumů, které realizuje 

v letech 1970 až 1992 v osmi státech západní Evropy. Jejich cílem je odhalit 

závislost mezi převažujícími hodnotami v jednotlivých zemích a jejich 

hospodářskou prosperitou. Tu měří pomocí ukazatelů jako je míra inflace, 

míra nezaměstnanosti či HDP na obyvatele. Inglehart se svým týmem 

prokazuje, že v období prosperity převládají ve společnosti postmaterialistické 

hodnoty, zatímco v období úpadku je vyšší orientace na ekonomické a další 

materiální hodnoty (Abramson, Ellis, Inglehart, 1997).   

Podle tohoto konceptu v České republice trvá převaha 

materialistických hodnot nad postmaterialistickými. Mezi typické aktéry 

postmaterialismu patří mladší jedinci, bohatší, s vyšším statusem, hlavně 

z velkých měst. Nejvyšší koncentrace je v krajích Hl. město Praha, Hradecký 

a Pardubický kraj (Prudký, 2008).  

 

1.5.3 Koncept Shaloma H. Schwartze 

Schwartz se ve svém díle soustředí především na motivační funkci 

hodnot, na základě které vysvětluje deset základních hodnotových orientací 

(Schwartz, 2007, str. 1-2): 

1. Samostatnost. Nezávislé myšlení a činy, zvídavost, tvořivost. 

2. Stimulace. Vzrušení, novost, životní výzvy. 
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3. Hedonismus. Potěšení, ukojení tělesných potřeb, smyslnost. 

4. Úspěch. Osobní úspěch podložený určitým vlivem v rámci sociálních 

vztahů. 

5. Moc. Sociální status, autorita, kontrola a převaha nad lidmi či zdroji. 

6. Bezpečnost. Jistota, harmonie, stabilita ve společnosti, ve vztazích. 

7. Konformita. Zdržení se takových činů a impulzů, které by mohly zranit 

ostatní, sebeovládání.  

8. Tradice. Respekt, úcta a přijetí zvyků a idejí, které jsou charakteristické    

pro tradiční kulturu či náboženství.  

9. Benevolence. Zachovávání a rozšiřování prospěchu těch, se kterými je 

jedinec v častém kontaktu.  

10. Univerzalismus. Porozumění, ocenění, tolerance a ochrana zájmů a blaha 

všech lidí i přírody.  

 

Kromě vytyčení těchto deseti základních hodnot se Schwartzova teorie 

zabývá jejich vzájemnou dynamikou a provázaností. Například snaha              

o dosažení vlastního úspěchu se zpravidla vylučuje s benevolencí. Tyto 

jednotlivé vztahy zachycuje Schwartz v níže uvedeném grafu, přičemž platí, 

že čím blíže jsou  jednotlivé hodnoty umístěny, tím podobnější je jejich 

motivační orientace. Vzdálenější hodnoty jsou odlišné, případně protikladné.  

 
Graf č. 1: Teoretický model vztahů jednotlivých hodnot 

 
Zdroj: Schwartz, 2007, str. 3 
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Ke zjišťování hodnotových orientací používá Schwartz dotazník, který 

je dnes znám pod názvem SVS - Schwartz Value Survey. Skládá se ze dvou 

seznamů hodnot. První obsahuje 30 položek, které popisují požadované 

cílové stavy, druhý se skládá z 27 položek, které popisují požadovaný způsob 

chování. Každou položku lze zařadit k některé z výše uvedených hodnot. 

Respondenti posuzují jednotlivé položky na devítibodové stupnici od 7 

/extrémně důležitá/ do -1 /je v protikladu k mým hodnotám/. Dotazník SVS byl 

přeložen do 47 jazyků.  

Další z možností, jak zjišťovat hodnotové orientace lidí je PVQ - 

Portrait Values Orientationnaire. Ten byl vytvořen zejména pro dětskou 

populaci (od 11 let) a pro osoby z jiných než západních kultur. PVQ obsahuje 

krátké slovní portréty čtyřiceti různých lidí, z nichž každý je „nositelem“ určité 

hodnotové orientace. U každého slovního portrétu respondent určuje, do jaké 

míry se mu popsaná osoba podobá, a to výběrem ze šesti předepsaných 

variant odpovědí: od „velmi se mi podobá“ až po „vůbec se mi nepodobá“ 

(Schwartz, 2007, str. 11-12). 

Podle této koncepce se Česká společnost vyznačuje menší otevřeností 

a dispozicemi k přesahování sebe sama, s vysokým významem moci, 

bezpečnosti a konformity, s velkou váhou zakonzervovanosti a směřování      

k egu (Prudký, 2008). 

 

1.6 Vybrané výzkumy hodnot v ČR 

1.6.1 Výzkumy mládeže 

Petr Sak (2000, 2004) zkoumá hodnoty mládeže z hlediska váhy a pořadí, 

přičemž vytváří určitou hierarchii hodnot. Dále se zaměřuje na hodnotové 

orientace. Nabízí přitom k posouzení 22 hodnot, které mají respondenti 

ohodnotit na stupnici od 1 (nejmenší význam) do 5 (největší význam). Tabulka 

níže uvádí výsledky hodnotové preference mládeže v roce 1996. 
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Tabulka č.1: Hodnotové preference mládeže ve věku 15-18 let v roce 
1996 
 

Pořadí Hodnota Index 

1. zdraví 4,77 

2. mír, život bez válek 4,62 

3. láska 4,53 

4. přátelství 4,52 

5. svoboda 4,49 

6. životní prostředí 4,46 

7. životní partner 4,33 

8. pravda, poznání 4,27 

9. rodina, děti 4,25 

10. demokracie 4,12 

11. plat, další příjmy 4,09 

12. zajímavá práce 4,07 

13. úspěšnost v zaměstnání 4,06 

14. rozvoj vlastní osobnosti 4,01 

15. vzdělání 3,92 

16. uspokojování svých zájmů, koníčků 3,89 

17. být užitečný druhým lidem 3,79 

18. majetek 3,69 

19. podnikání 3,10 

20. společenská prestiž 2,97 

21. veřejně prospěšná činnost 2,50 

22. politická angažovanost 1,65 
Zdroj: Sak, P.: Proměny české mládeže, 2000, str. 98 
 
Vyjádření k těmto hodnotám zpracoval autor za pomoci faktorové analýzy       

a z toho vzešla konstrukce typů hodnotových orientací mládeže v ČR. 

Jedná se o následujících 7 typů hodnotových orientací: 

1. globální hodnotové orientace (životní prostředí, mír…) 

2. reprodukční hodnotové orientace (životní partner, rodina, děti, láska) 

3. hédonistické hodnotové orientace (koníčky a zájmy, přátelství…) 
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4. profesně – rozvojové hodnotové orientace (vzdělání, rozvoj osobnosti, 

zajímavá práce...) 

5. egoisticko – materialistické hodnotové orientace (majetek, plat, 

společenská prestiž, soukromé podnikání…) 

6. liberální hodnotové orientace (svoboda, demokracie, soukromé 

podnikání...) 

7. sociální hodnotové orientace (veřejně prospěšné práce, politická 

angažovanost, společenská prestiž, být užitečný druhým lidem) 

 

1.6.2 Dlouhodobý výzkum hodnotových orientací 

Dlouhodobý výzkum hodnotových orientací v České republice provádí 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (dříve Institut pro výzkum veřejného 

mínění). Pomocí dotazníku zjišťuje, do jaké míry vyznává česká veřejnost 

vybrané hodnoty z oblasti rodinné, pracovní a společenskopolitické sféry         

a životního stylu obecně. Respondenti mají na čtyřbodové škále označit, 

nakolik je pro ně určitá hodnota důležitá či nedůležitá. 

 

 Velká důležitost je tradičně přisuzována hodnotám rodinným                     

a vztahovým (pomáhat své rodině a přátelům, žít ve spokojené rodině, mít 

přátele). Mezi položky, které získaly nejvyšší míru podpory za celé sledované 

období, patří výroky týkající se zaměstnání. Výrazně posílila (na 74 %) 

především hodnota „mít jakoukoli práci, jen abych byl zaměstnán“ (o patnáct 

procentních bodů oproti roku 1990). Vysokého hodnocení dosáhla i  hodnota 

zajímavá práce, která dotyčného baví a práce, která má smysl a je užitečná. 

Naopak, celkově relativně nízká důležitost je přisuzována podílení se             

na zlepšování života v místě bydliště a pomáhání rozvoji demokracie              

ve společnosti. Hodnoty, které veskrze vyjadřují individualismus až 

hédonismus, se v žebříčku hodnot umístily převážně až v druhé půlce 

(Šamanová, 2004). 
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Tabulka č. 2: Preference hodnot v letech 1990, 1994, 1999 a 2004 
 

 1990 1994 1999 2004 

pomáhat především své rodině 

a přátelům  

96 96 97 97 

mít přátele, se kterými si dobře 

rozumím 

96 96 95 97  

žít ve spokojené rodině 97 98 97 97 

žít ve zdravém životním 

prostředi 

98 96 95 96  

žít v hezkém prostředi 97 96 94 96 

žít podle svého přesvědčení  94 94 94 95 

žít zdravě, starat se o své 

zdraví 

96 93 94 95 

mít zajímavou práci, která by 

mě bavila 

88 81 82 92 

mít práci, která má smysl, je 

užitečná 

90 81 79 91 

pracovat v kolektivu 

sympatických lidí 

86 77 79 89 

pomáhat těm, kdo pomoc 

potřebují 

86 79 77 89 

vydělávat hodně peněz 80 74 65 88 

být oblíbený mezi lidmi  82 82 78 86 

podávat perfektní profesionální 

výkon 

79 70 71 83 

mít vždy své nerušené 

soukromí 

83 78 79 83 

mít přátele, kteří mi mohou být 

užiteční 

73 68 66 81 

být dobře informován o dění u 

nás a ve světě 

81 65 71 80 

žít příjemně, užívat si 67 69 71 80 
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mít co nejvšestrannější 

vědomosti, všeobecný přehled 

o kultuře, vědě, technice, 

politice 

71  66  70  78 

podílet se na zlepšování života 

v místě mého bydliště 

70 55 53 77 

mít čas hlavně  na své koníčky 

a zájmy 

67 69 70 76 

aktivně se podílet na ochraně  

přírody 

- 61 59 75 

mít jakoukoli práci, jen abych 

byl zaměstnán a nebral podporu 

59 46 56 74 

pomáhat rozvoji demokracie ve 

společnosti 

69 51 54 73 

mít práci, která umožňuje 

zkoušet nové věci 

58 51 50 71 

žít zajímavý, vzrušující život 54 52 53 62 

dosáhnout významného 

postavení ve společnosti 

36 35 33 54 

mít vlastní firmu, kde mohu být 

svým pánem 

28 29 31 46 

mít práci, která umožňuje řídit 

činnost jiných lidi 

30 29 26 41 

prosazovat politiku mé strany, 

hnutí 

31 32 22 40 

žít podle náboženských zásad 37 28 29 39 

mít hezké věci, které nemá 

každý 

38 39 33 38 

 
Pozn. Součet odpovědí velmi důležité a spíše důležité. Dopočet do 100% v každém políčku 
tabulky tvoří součet odpovědí spíše nedůležité a zcela nedůležité. 
Zdroj: IVVM 1990 (N = 1444), IVVM 1994 (N = 969), IVVM 1999 (N = 1007), CVVM - výzkum 
Naše společnost květen 2004 (N = 1002) 
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1.6.3 EVS a Výzkum životní strategie 

K podobným výsledkům jako v předchozím odstavci se dospělo i v rámci 

výzkumů EVS - Evropské hodnoty (1991, 1999) a Životní strategie (2002).  

Oba dva sledují hodnoty v oblastech práce, rodina, přátelé a známí, volný 

čas, politika, náboženství, které jsou posuzovány prostřednictvím 

čtyřstupňové škály (velmi důležitá, dost důležitá, nepříliš důležitá, nedůležitá). 

Mezi lety 1991 a 2002 jsou patrné dvě protichůdné tendence. Na jedné straně 

dochází k poklesu hodnot spojených s politikou a náboženstvím, ale určitý 

pokles se projevuje i ve významu hodnoty práce. Na druhou stranu dochází 

k nárůstu hodnot spojovaných se životem jako zdrojem prožitků a slastí 

(Prudký, 2004). 

 
2. Teorie vlivu médií 

Již od samotného počátku zkoumání médií byla velká pozornost zaměřena 

především na jejich vliv a účinky, a to jak na jedince, tak na společnost jako 

celek. V průběhu let byla různým médiím přisuzována různá odpovědnost, ať 

už za snižování vkusu veřejnosti, zvyšování hladiny kriminality, přispívání      

ke všeobecnému morálnímu rozkladu či potlačování tvořivosti, přesto             

do dnešní doby nebylo nic z výše uvedeného dostatečně empiricky 

prokázáno. Ani mediální odborníci v této věci nedospěli k jednotnému 

konsensu a dělí se tak na dva názorové tábory. První z nich přisuzuje médiím 

určitou moc ovlivňovat příjemce, druhý tuto možnost zcela odmítá. Tato část 

práce přináší přehled nejznámějších výzkumů a teorií v oblasti vlivu médií, 

které můžeme rozčlenit na čtyři vývojové etapy s přibližným časovým 

vymezením (Jirák, Köpplová, 2003, str. 160-170):  

1. období magické střely (první desetiletí až přelom 20. a 30. let) 

2. období selektivního vlivu médií (30. až 60. léta) 

3. období spíše mocných médií (60. až 80. léta) 

4. období mocných médií, ale aktivního publika (od 80. let) 
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2.1 Období magické střely 

V tomto období převládá přesvědčení o velmi mocných médiích, a to 

zejména co se týče schopnosti utvářet mínění, měnit životní návyky a aktivně 

ovlivňovat chování příjemců. Tato teorie vychází z A. Comta a jeho koncepce 

společnosti jako kolektivního organismu, přičemž chápe masovou společnost 

jako soubor izolovaných jedinců, kteří nemohou uniknout a jsou tak vůči 

působení médií zcela bezmocní. Předpokládá, že dobře nastavené podněty 

zasáhnou prostřednictvím médií každého jednotlivého člena masové 

společnosti, a že každá osoba je bude vnímat stejným způsobem a podobně 

na ně reagovat. V tomto období také dochází ke zneužití médií diktátorskými 

režimy a válečnou propagandou, jež se stává jedním z nejmocnějších 

nástrojů na ovlivňování veřejného mínění. Druhým případem potvrzujícím tuto 

teorii je vznik do té doby nevídané masové reklamy. Ta ukázala, že právě 

média jsou schopna přimět zákazníky ke koupi zboží. Tato skutečnost 

podpořila víru v neuvěřitelně silnou moc médií (DeFleur, 1989).  

Teprve koncem dvacátých a třicátých let minulého století se vědci 

začali zajímat o média jako o objekt výzkumu. Ukázalo se, že moc médií je   

do velké míry omezena různými sociálními a kulturními faktory. 

 

2.2 Období selektivního vlivu médií 

Toto období je charakteristické rozvojem empirického výzkumu, který 

dokazuje, že média nemají takový vliv, jak se dosud předpokládalo. 

Společnost se přestává jevit jako soubor izolovaných a pasivních jedinců, 

nýbrž jako struktura vzájemně provázaných individuí, která jsou součástí 

nejrůznějších skupin a jsou ve vzájemné interakci (obr. č. 1). Tím se 

potenciálně silné účinky médií značně omezují.  
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Obr. č.1: Model struktury masové společnosti 
Masová média 

 

 

 

 

Společnost       Společnost 
 

 

 

 
 

 

     
 

Zdroj: Trampota, T.: Zpravodajství. Praha. Portál, 1.vyd. 2006 

 

Jedním z prvních výzkumů byl rozsáhlý program Paynovy nadace 

zkoumající vliv filmu na děti. V Evropě byl průkopníkem empirického výzkumu 

masové komunikace P.F. Lazarsfeld, který v roce 1931 zkoumal posluchače 

vídeňského rozhlasu. 

Vedle toho vznikla celá řada samostatných studií o účincích různých 

typů obsahu a médií, konkrétních filmů či programů a celých kampaní. 

Pozornost se soustředila zejména na možnosti filmu pro plánovité 

přesvědčování nebo informování či pro politické kampaně a na stanovení 

možných škodlivých účinků médií, pokud jde o kriminalitu, předsudky a agresi, 

a na možnost jejich kontroly. Ukázalo se, že na chování spojené s masovou 

komunikací mají vliv i další sociální faktory. Podstatná role je přitom 

připisována prostředí. Tyto úvahy měly za následek vznik tzv. teorie 

selektivního vlivu, ve které člověk není pasivním příjemcem informací, ale 

aktivně si vybírá sdělení podle svých potřeb (Výrost, Slaměník, 1998). 

Tato teorie byla podpořena celou řadou výzkumů, z nichž nejznámější 

je Lazarsfeldova studie „The People´s Choice“, ve které formuluje model 



 18 

dvoustupňové komunikace (viz dále). Za pozornost však stojí i Klapperova 

publikace „Effects of Mass Communication“, která je analýzou různých studií 

účinků médií od dvacátých do padesátých let. Mimo jiné v ní upozorňuje       

na vztah mezi převažujícími postoji ve společnosti a mediálními obsahy. Jsou-

li ve vzájemném souladu, mediované obsahy tyto postoje posilují (Wicks, 

1996). 

 

2.2.1 Dvoustupňový model komunikace 

Na začátku 40. let studovali Lazarsfeld, Berelson a Gaudet účinek 

mediální prezidentské volební kampaně, která tehdy probíhala. Na vzorku 600 

osob sledovali, nakolik se změní voličské preference pod vlivem obsahů 

médií. Ukázalo se, že média na formování politického postoje mají                  

ve srovnání se ostatními sociálními faktory (jako je např. identifikace se 

skupinou, věk, ekonomický status, vzdělání apod.) jen velmi malý vliv. Během 

dotazování se většina respondentů odkazovala na názory svých přátel než   

na tisk a rozhlas. Autoři studie tak došli k závěru, že neformální sociální 

vztahy jsou důležitým zdrojem osobního vlivu a hrají při ovlivňování způsobu, 

jak si jednotlivci vybírají obsah z mediální kampaně a jak je tento obsah 

ovlivňuje nezanedbatelnou roli. Výzkum dále ukázal, že pohyb informací 

probíhá přes dvě základní stádia: první z médií k relativně dobře 

informovaným jednotlivcům, kteří se masové komunikace často zúčastňovali 

(tzv. názoroví vůdci), druhé od těchto lidí přes meziosobní kontakty k lidem, 

kteří se s médii setkávali méně a byli informačně závislí na ostatních. Tento 

proces se proto nazývá dvoustupňový model komunikace (DeFleur, 1989). 

 
2.2.2 Invaze z Marsu 

V historii sociologického výzkumu existuje jen málo výzkumných 

projektů, o nichž by bylo možno prohlásit, že zkoumaly výjimečně zdařilé 

působení médií na své publikum. Jedním z nich byl výzkum Hadleye Cantrila, 

Herty Herzogové a Hazel Gaudetové z roku 1938, jehož výsledky byly shrnuty 

v knize „The Invasion from Mars“. Jeho předmětem bylo studování paniky 

způsobené rozhlasovým vysíláním dramatizace novely Orsona Wellese Válka 

světů. Výzkum odhadl počet posluchačů pořadu na 9 miliónů lidí, z nichž 28% 
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považovalo pořad z nejrůznějších důvodů za reálné zpravodajství a 70% 

z nich propadlo strachu a panice. Konzervativní odhad tedy hovoří o 1 až 1,2 

miliónu posluchačů, které pořad vylekal natolik, že podlehli panice nebo 

rezignaci. Při hlubším zkoumání se ukázalo, že působilo současně několik 

mimořádných faktorů. Jedním z nich byl realismus pořadu, ve kterém také 

vystupovala celá řada expertů, vědeckých kapacit a představitelů státní moci. 

Nemalý vliv měl i sám fakt, že lidé považovali rádio za legitimní zdroj 

důležitých oznámení a důvěřovali mu. Další důležitou okolností bylo uvádění 

situačních detailů a názvů míst, které posluchači důvěrně znali. Podstatný vliv 

mělo i to, že mnozí posluchači zapnuli rozhlasový přijímač teprve v průběhu 

pořadu a neslyšeli tedy úvodní oznámení hlasatele, že se jedná o inscenaci. 

Tento výzkum názorně předvedl schopnost masového média, jakým byl v té 

době rozhlas, a jakým je dnes například televize, ovlivnit masu posluchačů. 

Zároveň se autorům podařilo přesvědčivě prokázat, že takovéto masové 

působení může nastat jen za zvláštních okolností, pokud působí společně 

větší množství faktorů, a že je podmíněno nejen psychologicky, ale také 

sociálně (Jeřábek, 1996).    

 

2.3 Období spíše mocných médií 

Zatímco předchozí období se zaměřovalo na jedince, od 60. let se 

obrací pozornost i na mediální text a na způsob jeho komunikace. 

V neposlední řadě se zkoumá i vliv médií na společnost jako celek, přičemž 

se vycházelo z předpokladu dlouhodobého nepřímého vlivu. Toto období se 

vyznačuje postupným návratem k představě o spíše mocných médiích, byť   

né v tak jednoduché a mechanické podobě, jako představovalo období teorie 

magické střely. Zřejmě k nejznámějším teoriím této doby patří McCombsova  

a Shawova teorie nastolování agendy, kultivační teorie či spirála mlčení.  

 

2.3.1 Teorie nastolování agendy (tzv. agenda-setting) 

V rámci předvolební prezidentské kampaně v roce 1968 sledovali 

Maxwell E. McCombs a Donald L. Shaw (McCombs, Shaw, 1972) 

nerozhodné voliče, přičemž se snažili nalézt závislost mezi sdělovanými 

tématy a názory jednotlivců. Vycházeli přitom z předpokladu, že způsob, 
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jakým média nastolují témata, předurčuje důležitost, jakou budou tématům 

přikládat příjemci. V rámci svého výzkumu objevili korelaci mezi pěti tématy 

nastolovanými médii a nejzdůrazňovanějšími tématy voliči. Ukázalo se tak, že 

témata, na která kladou důraz média, jsou častěji diskutovaná mezi lidmi         

a stávají se tak i předmětem zvýšeného zájmu. Dle autorů média nejsou příliš 

úspěšná v tom, aby diktovala posluchačům, co si mají myslet, ale úspěšně jim 

ukazují, o čem mají přemýšlet.  Studie zároveň prokázala, že relativně nízký 

agenda-setting efekt vykazuje rozhlas, nejvyšší naopak osobní diskuse, tisk   

a televize.  

 

2.3.2 Teorie spirály mlčení 

V roce 1973 Noelle-Neumannová předložila svou teorii o spirále mlčení,   

ve které se zabývala vzájemným vlivem masových médií, interpersonální 

komunikace, individuálním vyjadřováním názorů a konečně názorovým 

klimatem ve společnosti. Vycházela přitom z následujících předpokladů 

(Noelle-Neumann, 1977, s. 144):  

- jedinec jako společenská bytost se obává být izolován od svého okolí, 

- strach z izolace vede jednotlivce k tomu, že se neustále snaží 

vyhodnocovat názorové klima ve společnosti,  

- výsledky tohoto odhadu ovlivňují ochotu jednotlivce otevřeně 

vyjadřovat své názory.  

Teorie předpokládá, že se mnozí lidé ve snaze vyhnout se izolaci nechají vést 

svými domněnkami o tom, co jsou v jejich prostředí dominantní, či naopak 

odmítané názory. Pokud lidé cítí, že jejich názory jsou menšinové, mají 

tendenci je skrývat. Naopak rádi vyjadřují své názory, o nichž se domnívají, 

že jsou většinové. Výsledkem je skutečnost, že názory vnímané jako 

dominantní získávají ještě silnější pozice a alternativy naopak čím dál více 

ustupují do pozadí.  

 

2.3.3 Kultivační teorie 

Již od počátku 60. let byla celá řada výzkumů zaměřena na otázku,     

do jaké míry ovlivňují média a zejména sledování televize pohled jednotlivce 
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na svět a nakolik jej vede k přijetí přesvědčení o povaze sociálního světa tak, 

jak je předváděna v televizní fikci a ve zpravodajství. 

K nejznámějším výzkumům v této oblasti patří výzkum George 

Gerbnera zahájený v roce 1967, který se zaměřil na zobrazování násilí 

v televizních programech (v průměru se objeví na obrazovce pět násilných 

činů za hodinu). Gerbner zjistil, že v průměrné americké domácnosti je 

televizor v provozu 7 hodin denně, přičemž průměrný divák (včetně dětí 

starších 2 let) stráví jeho aktivním sledováním více než 3 hodiny denně. 

Gerbner ve své teorii vychází z předpokladu, že čím více času stráví lidé 

sledováním televize, tím více se jejich vidění světa bude podobat 

zobrazovanému obrazu. Za účelem výzkumu rozdělil respondenty na silné 

diváky (sledující televizi více než 4 hodny denně) a slabé diváky (do dvou 

hodin denně). Zkreslující vliv televize se prokázal u silných diváků, a to 

zejména v oblasti zločinnosti, pornografie, interpersonálních vztahů a dalších 

druhů chování. Ačkoliv Gerbner byl přesvědčen, že s rostoucím časem 

stráveným u televize dochází také k potírání kulturních a sociálních vlivů          

a vytváří se homogenní a uniformní pohled na svět (tzv. mainstream), jeho 

výsledky nejsou přijímány jednoznačně (Gerbner, 1998).  

 

2.3.4 Teorie vzorů   

Teorie vzorů se zformovala z Bandurovy teorie sociálního učení, která 

vychází z předpokladu, že lidé se učí žít ve své společnosti tím, že přejímají 

modely chování, jichž jsou svědky nebo které jim společnost různou formou 

nabízí. Významným zdrojem je přitom jazyk a symbolická sdělení, která 

jedinci nabízejí normy a role, jež by měl jako člen společnosti akceptovat.     

Za symbolická sdělení jsou přitom považována právě média, která nabízejí 

nepřeberné množství vzorů, jak se chovat v různých rolích a životních 

situacích, a stala se tak důležitým zdrojem určitého sociálního očekávání 

(Jirák, Köpplová, 2003). 

  

2.4 Období mocných médií, ale aktivního publika 

Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se připouští, že média 

sice mají určitou moc, na druhou stranu publikum není pasivní, nýbrž si 
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z předkládaných témat aktivně vybírá a na základě toho si vytváří svou vlastní 

sociální realitu. McQuail proto považuje tuto fázi vývoje představ o účincích 

médií za fázi mocných, ale zmírňovaných účinků, resp. za fázi omezovaného 

či „dohodnutého“ vlivu. Toto období se vyznačuje kvantitativním nárůstem 

mediální nabídky a jejich sílícím ekonomickým i společenským významem. 

Pozornost odborníků se v tomto období zaměřuje na otázku, jakým způsobem 

se média „podepisují“ na vnímání sociální reality, přičemž se navazuje           

na ranější představy o vytváření významu, nastolování agendy a konstruování 

sociální skutečnosti.  

 

2.4.1 Teorie sociální konstrukce reality 

Tato teorie navazuje na výzkumy z předchozího období a má dva 

hlavní body: za prvé, média rámcováním obrazů a reality předvídatelným 

způsobem konstruují sociální procesy a historii a za druhé, lidé v publiku sami 

pro sebe konstruují svůj vlastní pohled na sociální realitu. Tento přístup počítá 

jak s mocí médií, tak s mocí publika při výběru a s pomyslným prostorem     

pro neustálé dohadování mezi nimi. V současné době existuje množství 

výzkumných studií operujících v tomto rámci. Jejich pozornost se upírá          

na vzájemné působení médií a významných hnutí (např. Gamsonův                 

a Modiglianiho záznam formování názorů na jadernou energii z roku 1989). 

Konstruktivistický přístup je charakteristický svým odklonem od kvantitativních 

ke kvalitativním metodám (McQuail, 1999). 

 

2.4.2 Teorie kódování a dekódování  

Stuart Hall (S. Hall, 1980) posunuje otázku od vysílaného mediovaného 

textu k otázce, jak může publikum tuto ideologii vyčíst a navrhuje model 

Kódování a dekódování mediálního diskurzu. Podle tohoto modelu je mediální 

text podavatelem nějakým způsobem zakódován, příjemce jej však dekóduje 

podle vlastní, značně rozdílné společenské situace. Hall přitom naznačuje, že 

v úvahu přicházejí tři základní kódy. Jeden představuje dominantní významy 

spojené s mocí, druhý je kód médií v jejich roli neutrálních nosičů informací    

a třetí představuje schopnost tzv. číst mezi řádky. Z výše uvedeného je tedy 

patrné, že ideologie odeslaná není totéž, co ideologie přijatá. Přiznává tak     
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na jedné straně médiím „moc“ nabízet určité významy, na druhé straně 

uživatelům „moc“ na tyto významy rezignovat a odmítnout je. 

 
 

3. Praktická část 

V praktické části bakalářské práce se zaměřím na oblast hodnotového 

systému u dospívajících a na to, jakou roli hrají v jeho utváření média. Pro 

zjištění nezbytných údajů jsem zvolila formu dotazníkové ankety.  

 
3.1 Definice základních proměnných  

Hodnotový systém 

Hodnotový systém vytváří pro daného jedince příznačné životní 

postoje, které vyjadřují jeho základní životní směřování a ukazují, co považuje 

ve svém životě za nejpodstatnější (Mikšík, 2007, str. 85). Pro účel své práce 

jsem zvolila baterii hodnot Petra Saka (viz. kap. 1.6.1), kterou jsem mírně 

upravila. Vypustila jsem položky „životní partner“, „rodina a děti“, „plat“, 

„majetek“, „demokracie“ a „podnikání“. Na druhou stranu jsem zařadila 

hodnoty „moc“, „bohatství“, „spravedlnost“ a „moudrost“. K tomuto kroku mne 

vedl relativně nízký věk respondetů. Zatímco Sakova baterie sloužila 

k dotazování respondentů ve věku 15 až 30 let, v mém případě byli 

respondenti ve věku 13 až 17 let. Jsem přesvědčena, že pro moji věkovou 

skupinu by vynechané položky nebyly v současné době příliš aktuální.   

 

Období dospívání 

Za období dospívání se zpravidla udává věk mezi 12 a18 rokem, kdy 

dochází k výrazným fyziologickým, psychickým i sociálním změnám. 

Biologické změny v souvislosti s duševními jsou příčinou toho, že se mladý 

jedinec ve zvýšené míře zabývá sám sebou. Podle Eriksona dochází v tomto 

období k hledání vlastní identity a role ve společnosti (Erikson, 1996). 

Důležitým faktorem je přitom hodnocení skupinou vrstevníků, která poskytuje 

oporu jeho ještě nehotové identitě. Ve skupině se klade důraz na konformitu 

jejích členů, jež se projevuje ve stylu řeči, oblékání nebo například                     
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v preferovaných značkách. Dále je pro toto období charakteristický pocit 

vlastní výjimečnosti, ale i emoční labilita a zvýšená úzkostnost.  

Ve své práci se zaměřím především na období přechodu mezi 

pubescencí a adolescencí, která bývá v některých kategorizacích také 

označována jako střední adolescence.  

 
Sledovaná média 

Z jednotlivých médií se zaměřím především na působení televizního 

vysílání. Výzkum „Média v životě mládeže“, prováděný v letech 1997-98, 

ukázal, že sledování televize je ve struktuře volného času mladých lidí (věk 

15-30 let) zcela jednoznačně dominantní aktivitou, přičemž u mládeže            

ve věku 15-18 let je frekvence sledování televize vůbec nejvyšší.                        

I z následujícího grafu je patrné, že sledování televize patří k nejčastějším 

způsobům využití volného času.  

 

 

Graf č. 2: Vývoj volnočasových aktivit mládeže  

 
Pozn.: věková skupina 15 - 18 let, škála 1-5, kde 1-nikdy, 5-denně 

Zdroj: Sak, P. : Proměny volného času a zaostávání pedagogiky 
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3.2 Formulace hypotéz 

Jak již název práce napovídá, hlavním cílem je ověřit, zda a nakolik 

média ovlivňují vytváření hodnotového systému u dospívající mládeže. Tento 

vztah bohužel není možné zjistit zcela objektivním způsobem, proto jsem se 

rozhodla koncipovat dotazník zejména na základě subjektivního posouzení 

vlivu médií a mediálních osobností. Zde vyvstává problém v tom, že ne 

všichni respondenti jsou si určitého vlivu médií vědomi nebo jej jsou ochotni 

přiznat. Z tohoto důvodu jsou v další části dotazníku respondenti dotazováni 

na životní vzor, přičemž mají zároveň uvést, odkud jej znají. Lze 

předpokládat, že i ti, kteří v předchozím dotazu vliv médií popřeli, mohou 

uvést svůj životní vzor právě z mediální oblasti.  

 

Na tomto základě jsem stanovila následující hypotézy: 

H1: Vliv médií (televize, rozhlasu, internetu, knih a novin), mediálně 

známých osobností (herců, zpěváků a hudebních skupin) či filmových 

a seriálových postav bude v dotazníku častěji hodnocen odpovědí 

„spíše ovlivňují“ a „velmi ovlivňují“ než odpovědí „vůbec neovlivňují“     

a „spíše neovlivňují“. 

H2: Jako životní vzory budou převládat mediální osobnosti a celebrity    

nad osobami z reálného prostředí (rodina, přátelé, učitelé). 

H3: Vliv televize jako zdroj životního vzoru bude převládat nad vlivem 

ostatních médií. 

 
3.3 Základní metody sběru dat 

Pro sběr dat byl použit dotazník, který jsem vytvořila speciálně            

pro účely této práce.  

Dotazník je rozdělen na tři části. První část má podobu numerické 

posuzovací škály. Úkolem respondenta je posoudit každou z uvedených 

hodnot podle subjektivní důležitosti na stupnici od 1 do 5. Ve druhé části má 

označit, nakolik jsou jeho názory a hodnoty ovlivněny okolím. V poslední části 

jsou respondenti vyzváni, aby uvedli svůj životní vzor, tři vlastnosti, pro které 

si jej váží a odkud jej znají. 
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Dotazník byl předložen po dohodě s vyučujícím, a to v rámci vyučovací 

hodiny. Na jeho vyplnění měli respondenti 15 minut, což je vzhledem 

k poměrně nízkému počtu položek zcela postačující doba. Před samotným 

zahájením byli žáci stručně seznámeni s cílem dotazníkového šetření a byli 

ubezpečeni o zachování anonymity. 

 

3.4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Respondenti jsou žáky 7., 8. a 9. tříd základní školy a 1. ročníku 

Obchodní akademie. Obě školy jsou situovány na Praze 8. Šetření se 

zúčastnilo celkem 90 žáků, z toho 43 dívek a 47 chlapců ve věku 13 až 17 let.   

  

Vzhledem k poměrně nízkému počtu respondentů jsou výsledná data 

v textu uváděna pouze v absolutních hodnotách.   

 

 
 
 
 
Graf č. 3:  Složení respondentů podle pohlaví   
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Graf č. 4: Složení respondentů podle věku 
 

 

 

 

 

Graf č. 5: Složení respondentů podle doby strávené sledováním televize 
týdně 
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3.5 Interpretace výsledků 

V první části dotazníku bylo úkolem respondenta posoudit každou 

z uvedených hodnot podle subjektivní důležitosti, a to na stupnici od 1 do 5, 

kde 1= zcela nedůležité, 5 = velmi důležité. Následující tabulka ukazuje 

průměrné ocenění jednotlivých hodnot v rámci sledovaného souboru 

respondentů. Pro zajímavost uvádím zvlášť i hodnocení chlapců a dívek.  

 

Tabulka č.3: Hodnotové preference respondentů 

Hodnota Chlapci Dívky Celkem 

Zdraví 4,68 4,88 4,78 

Přátelství 4,55 4,77 4,66 

Svoboda 4,49 4,49 4,49 

Úspěch 4,47 4,07 4,28 

Láska 4,00 4,42 4,20 

Pravda 4,04 4,37 4,20 

Vzdělání 4,00 4,40 4,19 

Uspokojení svých zájmů 4,09 4,23 4,16 

Rozvoj osobnosti 4,15 4,16 4,16 

Spravedlnost 4,02 4,16 4,09 

Mír, život bez válek 3,79 4,19 3,98 

Moudrost 3,94 3,72 3,83 

Zajímavá práce 3,74 3,74 3,74 

Životní prostředí 3,64 3,84 3,73 

Bohatství 3,72 3,40 3,57 

Být užitečný druhým 3,47 3,59 3,52 

Společenská prestiž 3,45 3,42 3,43 

Moc 3,47 3,00 3,24 

Veřejně prospěšná činnost 2,45 2,74 2,59 

Politická angažovanost 2,45 2,30 2,38 

 

Jak bylo možné předpokládat, ve zkoumaném vzorku považují 

jednotlivci za nejdůležitější hodnotu „zdraví“ a „přátelství“. Poněkud 

překvapivé je umístění hodnoty „láska“ až na páté pozici, a to za hodnoty 
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„svoboda“ a „úspěch“. Ve sledované věkové kategorii bych očekávala 

umístění lásky na vyšší příčce. Bez zajímavosti není ani srovnání výsledků 

našeho vzorku s výsledky, které obdržel ve svém výzkumu Petr Sak 

(podrobněji viz kapitola 1.6.1). V jeho případě se hodnota „mír, život             

bez válek“ umístila na druhé příčce (s indexem 4,62), zatímco v našem vzorku 

obsadila až jedenáctou pozici (index 3,98). Mnohem vyššího hodnocení 

dosáhla v jeho případě i hodnota „životní prostředí“ (index 4,46) oproti 

našemu zjištění (index 3,73). 

Ve sledovaném vzorku nejsou patrné výrazné rozdíly v preferencích 

dívek a chlapců. Pouze hodnota „úspěch“ je subjektivně vnímána jako 

důležitější u chlapců (4. příčka), zatímco u dívek se umístila až na 11. pozici. 

Dívky také obecně vykazují vyšší indexy než chlapci, kromě zmiňovaného 

„úspěchu“ a s ním souvisejících hodnot („bohatství“, „společenská prestiž“, 

„moc“). Nižší indexy u dívek byly zaznamenány i u hodnoty „moudrost“            

a „politická angažovanost“.  

 
V druhé části dotazníku odpovídali respondenti na to, nakolik vnímají 

vliv svého okolí na formování vlastních postojů a názorů.  U každé osoby či 

instituce měli na výběr ze čtyř možností „vůbec neovlivňují“, „spíše 

neovlivňují“, „spíše ovlivňují“ a „velmi ovlivňují“. Pro zpracování dat jsem 

odpovědi převedla na číselné hodnoty, kde „vůbec neovlivňují“ = 1, „spíše 

neovlivňují“ = 2, „spíše ovlivňují“ = 3 a „velmi ovlivňují“ = 4. Výsledná data 

dotazovaného souboru jsou uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 4: Subjektivně vnímaný vliv jednotlivých faktorů na formování 
postojů a názorů – průměrná hodnota a modus 

Faktor Průměrná hodnota Modus 

Rodiče 3,10 3 

Přátelé, kamarádi 3,06 3 

Internet 2,86 3 

Sourozenci 2,21 1 

Televize 2,16 2 

Noviny 2,08 2 
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Učitelé 2,02 2 

Knihy 1,92 1 

Zpěváci a hudební 
skupiny 

1,88 1 

Filmové postavy 1,60 1 

Rozhlas 1,49 1 

Slavní herci 1,47 1 

 

Tabulka č. 5: Subjektivně vnímaný vliv jednotlivých faktorů na formování 
postojů a názorů – počet odpovědí v jednotlivých kategoriích 

Faktor 1=vůbec 
neovliv 

ňují 

2=spíše 
neovliv
ňují 

3=spíše 
ovlivňují 

4=velmi 
ovlivňují 

Neovliv
ňují 
1+2 

Ovlivňují 
3+4 

Rodiče 3 14 44 29 17 73 

Sourozenci 28 25 26 11 53 37 

Učitelé 23 42 25 0 65 25 

Přátelé, 
kamarádi 

3 15 45 27 18 72 

Filmové 

postavy 

49 32 5 4 81 9 

Slavní 
herci 

61 20 5 4 81 9 

Zpěváci a 
hudební 
skupiny 

40 28 15 7 68 22 

Televize 23 37 23 7 60 30 

Rozhlas 52 32 6 0 84 6 

Internet 5 21 46 18 26 64 

Knihy 38 24 25 3 62 28 

Noviny 27 33 26 4 60 30 

 

Největší vliv na formování vlastních názorů a postojů vnímají 

respondenti ze strany rodičů, přátel a internetu. Naopak, nejméně se cítí 
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ovlivňováni rozhlasem, filmovými herci a postavami. Vliv televize a novin je 

vnímán srovnatelně, v obojím případě je však vyšší než vliv učitelů. 

 

H1: Vliv médií (televize, rozhlasu, internetu, knih, novin), mediálně známých 

osobností (herců, zpěváků a hudebních skupin) či filmových a seriálových 

postav bude v dotazníku častěji hodnocen odpovědí „spíše ovlivňují“ a „velmi 

ovlivňují“ než odpovědí „vůbec neovlivňují“ a „spíše neovlivňují“.   

Výsledky výše uvedené tabulky potvrzují naší hypotézu pouze pro případ 

internetu. Pro ostatní média či mediální postavy a osobnosti se tato hypotéza 

nepotvrdila.  

 

V poslední části dotazníku jsem se respondentů dotazovala na jejich 

životní vzor, přičemž měli zároveň uvést, odkud jej znají. 28 respondentů 

odpovědělo, že žádný vzor nemají, případně nechali kolonku prázdnou.         

Ze zbývajících 62 dotazovaných jich 22 uvedlo osobu ze své rodiny (rodič, 

sourozenec, prarodič, strýc), 8 ze svého bezprostředního okolí (škola, 

zájmový kroužek) a zbytek zná svůj vzor z médií. 

 
Graf č. 6: Životní vzor respondentů 

 
 
H2: Jako životní vzory budou převládat mediální osobnosti a celebrity nad 

osobami z reálného prostředí (rodina, přátelé, učitelé). 

Z výše uvedeného vyplývá, že ani druhá hypotéza se v rámci našeho 

zkoumaného vzorku zcela nepotvrdila. Vzor z médií uvedlo o pouhé dva 

respondenty více než vzor z reálného světa. Přibližná třetina respondentů pak 
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vůbec žádný vzor nemá či jej neuvedla. Podrobnější rozbor zdrojů životních 

vzorů uvádí následující tabulka a graf.  

 

Tabulka č. 6: Zdroje životních vzorů 
 

Zdroj Domov Škola Zájmový 
kroužek 

Televize Časopis 

Počet odpovědí 22 3 5 25 10 

 

Zdroj Noviny Rozhlas Kniha Ostatní1) 

Počet odpovědí 8 5 2 12 
1) Nejčastěji uváděn internet 

Pozn. Součet odpovědí je vyšší než 62, neboť respondenti měli možnost uvést více zdrojů.  

 

Graf č.7: Nejčastěji uváděné zdroje životních vzorů 

 
 
 
H3: Vliv televize jako zdroj životního vzoru bude převládat nad vlivem 

ostatních médií.  

Výrazný vliv televize oproti ostatním médiím je patrný z výše uvedeného 

grafu. Následuje  internet (spadající do kategorie ostatní), časopis, noviny, 

rozhlas a kniha. Mohu tedy konstatovat, že v tomto případě se hypotéza 

potvrdila.  
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3.6 Závěrečná diskuse 

V praktické části jsem se zaměřila na to, jakou roli hrají u sledovaného 

vzorku při utváření životních hodnot média. K tomuto účelu jsem sestavila 

dotazník, v jehož rámci jsem zjišťovala hodnotový systém, životní vzory, 

subjektivně vnímaný vliv médií a nepřímý vliv médií jako zdroje životního 

vzoru. Stanovila jsem si tři hypotézy: 

H1: Vliv médií (televize, rozhlasu, internetu, knih a novin), mediálně 

známých osobností (herců, zpěváků a hudebních skupin) či filmových 

a seriálových postav bude v dotazníku častěji hodnocen odpovědí 

„spíše ovlivňují“ a „velmi ovlivňují“ než odpovědí „vůbec neovlivňují“     

a „spíše neovlivňují“. 

H2: Jako životní vzory budou převládat mediální osobnosti a celebrity     

nad osobami z reálného prostředí (rodina, přátelé, učitelé). 

H3: Vliv televize jako zdroj životního vzoru bude převládat nad vlivem 

ostatních médií. 

 

První hypotéza se potvrdila pouze pro internet, ostatním médiím či 

mediálním osobnostem byl subjektivně přiřazen pouze nevýrazný či vůbec 

žádný vliv. Lze však předpokládat, že tento výsledek zcela neodpovídá 

skutečnosti, neboť média slouží jako zdroj životního vzoru pro celých 36% 

respondentů. Toto zkreslení může být způsobeno jednak tím, že si 

respondenti vliv médií subjektivně neuvědomují, případně se snaží působit 

nezávislým dojmem, což je vzhledem k věku zcela pochopitelný postoj. Přesto 

se nepotvrdila ani druhá hypotéza. Počet respondentů, kteří uvedli jako svůj 

vzor někoho z médií, převýšil o pouhé dva hlasy ty, jejichž vzor pochází          

z reálného prostředí.  

Je ale zcela přesvědčivé, že televize jako zdroj životního vzoru má nad 

ostatními médii výrazně dominantní postavení. Je však nutné si uvědomit, že 

v současné době se pozornost mladých lidí stále více přesouvá z televizního 

vysílání ve prospěch nových médií. Počítače, internet, sociální sítě, 

internetové hry (tzv. MUDy) tak zaujímají ve volném čase mladistvých stále 

větší prostor. Lze proto předpokládat, že pokud bychom podobnou anketu 

prováděli za pár let, vliv televize by již nemusel být tak přesvědčivý. 
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Nedílnou součástí šetření bylo také zjištění, jaké hodnoty považují 

respondenti za důležité. K tomuto účelu nám posloužila baterie hodnot Petra 

Saka, která byla blíže  popsána v teoretické části. V souladu s jeho výsledky 

se na prvních příčkách objevily hodnoty „zdraví“ a „přátelství“. Naopak 

výrazný rozdíl se objevil v případě hodnoty „úspěch“, která v našem šetření 

skončila na 4. místě ještě před hodnotou „láska“, zatímco u Saka obsadila až 

14. příčku. Tento rozdíl může být chápán jednak jako posun v preferencích 

životních hodnot, a to zvláště, pokud si uvědomíme, že úspěch je v naší 

společnosti vyzdvihován jako něco žádoucího, a je tak často zobrazován          

i v médiích. Na druhou stranu může být tato rozdílnost zapříčiněna pouze 

nedostatečnou reprezentativností zkoumaného vzorku, ve kterém studenti 

obchodní akademie tvořili více než polovinu respondentů.  

Získávání dat proběhlo během vyučovací hodiny ve škole. Díky tomu byla 

zaručena vysoká návratnost dotazníků (100%). Na druhou stranu někteří 

respondenti i přes ubezpečení o zachování anonymity odpovědi ve svých 

dotaznících zkreslovali tak, aby se jevili v co nejlepším světle  (tzv. interviewer 

bias). 

 

Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit na vybraném vzorku mladých 

lidí, jakou roli hrají média při utváření jejich hodnotového systému. Ukázalo 

se, že subjektivně vnímaný vliv médií je velmi malý. S ohledem na rostoucí 

trend nových médií, respondenti ochotněji přiznávali vliv internetu oproti 

ostatním druhům médií. Vliv internetu se v tomto směru postavil téměř           

na úroveň rodičů a přátel. Média, a to zejména televize, se však stala 

důležitým zdrojem, odkud mladí lidé čerpají své životní vzory. Ačkoliv se 

démonizovaná moc masových médií ani jejich vliv na formování jedince 

v našem případě nepotvrdily, určitou roli jim nelze upřít.  

Neméně zajímavá jsou i zjištění v preferencích jednotlivých hodnot. 

V souladu s ostatními výzkumy v této oblasti se na prvních místech objevily 

hodnoty „zdraví“ a „přátelství“. Oproti očekávání se v našem případě umístila 

hodnota „úspěch“, a to ještě před takové hodnoty, jako je „láska“, „pravda“, 
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„vzdělání“ či „spravedlnost“. Překvapivě nízké bylo umístění i hodnoty „mír, 

život bez válek“, která v našem případě obsadila až 11. příčku.  

Bylo by velice zajímavé zjistit, nakolik jsou za posun těchto hodnot 

odpovědná právě média, ale to by již vyžadovalo velice rozsáhlý výzkum, 

který je nad rámec této práce. Přesto věřím, že získané výsledky lze uplatnit, 

a to například v oblasti vzdělávání, kde mohou sloužit jako jeden z podkladů 

pro zavedení mediální výchovy jako povinného předmětu na druhém stupni 

základních škol.    

 

Summary 

The main subject discussed in this bachelor thesis is the impact of 

media on the formation of life values of teenagers. The thesis is divided into 

three parts. The first part focuses on theoretical conceptions and the most 

famous researches in the area of life values and value orientations. The 

second part contains a brief list of the most important media-influence 

theories. The last part of the paper covers a practical research, which aims at 

finding the role of media in the formation of the life values of 90 selected 

respondents. For this purpose I prepared a special questionaire, which 

contains the questions about value system, life models and subjective 

opinions of the media influence. The acquired findings from a questionnaire 

survey are worked out into tables, which are expressed also in their graphical 

ways. In the conclusion there comes the interpretation of the results survey, 

which tries to give a short look into the life values and life models of young 

people.  
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Příloha č.1: Baterie hodnot M. Rokeacha 
 

 
Zdroj: Rokeach, M., 1980, str. 578 
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Příloha č.2: Dotazník 
 
Tímto dotazníkem bych ráda zjistila, co je pro Tebe důležité a na čem Ti v životě 
záleží. Dotazník je anonymní, proto prosím o co nejupřímnější vyplnění všech otázek. 
 
1. Ke každé z následujících hodnot označ, nakolik je pro tebe důležitá. Použij přitom 
stupnici od 0 do 6, kde:  
 
1…zcela nedůležitá 
2… spíše nedůležitá 
3… ani důležitá, ani nedůležitá 

4… spíše důležitá 
5… velmi důležitá 

 
Hodnoty 1 2 3 4 5 
přátelství       
láska      
veřejně prospěšná činnost      
vzdělání      
společenská prestiž      
bohatství      
zdraví      
rozvoj vlastní osobnosti      
spravedlnost      
zajímavá práce      
svoboda      
politická angažovanost      
být užitečný druhým      
úspěch      
mír, život bez válek      
moudrost      
pravda      
životní prostředí      
moc      
uspokojení svých zájmů      
 
2. Označ, nakolik si myslíš, že následující lidé/ instituty ovlivňují tvé hodnoty a 
názory: 
 
Faktor neovlivňují spíše 

neovlivňují 
spíše 
ovlivňují 

ovlivňují 

Rodiče     
Sourozenci     
Učitelé      
Přátelé a kamarádi     
Filmoví hrdinové či 
postavy z televizních 
seriálů 

    

Slavní herci     
Zpěváci či hudební     
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skupiny  
Televize     
Rozhlas     
Internet     
Knihy     
Noviny     
 
 
3. Jaký je tvůj největší vzor? Komu by ses chtěl/a podobat?  
 
 
 
Napiš tři vlastnosti, pro které si jej nejvíce vážíš. 
________________ 
________________ 
________________ 
 
Označ křížkem, odkud tento vzor znáš 
 
____    z domova 
____ ze školy 
____ ze zájmového kroužku 
____ z televize 
____ z časopisu 
____ z novin 
____ z rozhlasu 
____ z knihy 
____ odjinud (doplň)..................................... 
 
 
4. Údaje nezbytné pro zpracování dotazníku  
 
Označ, prosím, křížkem odpovídající variantu: 
1) Jsem:  ( ) chlapec 
  ( ) dívka 
 
2) Označ, kolik hodin týdně sleduješ televizi (započítej i čas, kdy máš televizi 
puštěnou pouze jako kulisu).  
 
( ) Méně než 4 hod. týdně 
( ) 4-8 hod. týdně 
( ) 8-12 hod. týdně 
( ) 12-16 hodin týdně 
( ) 16-20 hod. týdně 
( ) 20-24 hod. týdně 
( ) Více než 24 hod. týdně 
 
3) Napiš, kolik je ti let _____ 
Děkuji za Tvůj čas a vyplnění dotazníku.  
 


