
 
 

Universita Karlova v Praze 
 

Fakulta humanitních studií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důsledky rozdílů v sociálním kapitálu a vybraných socializačních mediátorech 
 

na hodnotové struktury vysokoškolských studentů 
 

 vybraných vysokých škol v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vypracovala: Michaela Patáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2009 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a 

souhlasím s případným následným zveřejněním v tištěné nebo elektronické podobě. 

 

 

 

V Praze dne 14. června 2009                                                   …..…............................................. 

                                                                                                                     podpis 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

 

Děkuji panu Ing. Liboru Prudkému Ph.D, za vedení mé bakalářské práce, za jeho trpělivost 

a podporu, která mne provázela celým mým bakalářským studiem a v neposlední řadě za 

zkušenosti v empirickém výzkumu. Dále bych ráda poděkovala za konzultace Mgr. Michaele 

Šmídové. 

Velké dík patří i mé rodině za vytrvalou psychickou podporu v průběhu mého studia, mým 

přátelům, zejména Gabriele Milfortové za lekce češtiny a v neposlední řadě velmi děkuji svému 

příteli Janu Srnci za podporu a zázemí při studiu. 

 

M. P. 

 
 
 
 
 



 

Obsah  
 
Použité zkratky 
 
1. Úvod.................................................................................................................................................6 
 
2. Teoretická část..................................................................................................................................8 

2.1 Teorie a definice tématu............................................................................................................8 
2.1.1 Sociální kapitál.......................................................................................................................8 
2.1.2 Teoretické koncepty sociálního kapitálu................................................................................9 
2.1.3 Nerovnosti v přístupu ke vzdělání v České republice..........................................................12 
2.1.4 Teoretické přístupy k vzdělanostní nerovnosti.....................................................................13 
2.1.5 Teoretické přístupy k vzdělávání..........................................................................................14 
 
2.2 Hodnoty...................................................................................................................................17 
2.2.1 Základní procesy vzniku hodnot..........................................................................................18 
2.2.2 Průběh procesu socializace..................................................................................................20 
2.2.3 Hodnota vzdělání ve společnosti..........................................................................................21 
 

 
3. Empirická část................................................................................................................................23 

3.1 Přístupy k empirickému výzkumu hodnot ….........................................................................23 
 
3.2 Metodologie ….......................................................................................................................27 
3.2.1 Výzkum hodnotových struktur studentů prvních ročníků FHS UK (2002 – 2006 a 2008) a 

vybraných VŠ fakult (2003 a 2005).....................................................................................27 
3.2.2 Cíle a hypotézy....................................................................................................................29 
3.2.3 Techniky sběru dat...............................................................................................................30 
3.2.4 Výběr vzorku a prostředí výzkumu.....................................................................................31 
3.2.5 Metody vyhodnocení a interpretace dat...............................................................................31 
3.2.6 Hodnocení kvality výzkumu................................................................................................32 
3.2.7 Etické otázky výzkumu........................................................................................................32 
 
3.3 Analýza hromadných dat........................................................................................................33 
3.3.1 Čím vyšší je dosažené vzdělání rodičů, tím větší jsou šance na vzdělání jejich dětí..........37 
3.3.2 Typ středoškolského vzdělání respondentů ovlivňuje jejich šance na studium vysoké       

školy.....................................................................................................................................40 
3.3.3 Čím mají respondenti větší přístup k informacím, tím jsou jejich šance na vzdělání      

vyšší.....................................................................................................................................42 
3.3.4 Socializační mediátory se liší vzhledem k typu fakulty.......................................................45 
 
3.4 Celkové porovnání indikací u jednotlivých typů fakult.........................................................61 
 

4. Závěr...............................................................................................................................................64 
 
5. Conclusion......................................................................................................................................64 

 
6. Literatura........................................................................................................................................65 
 
7. Příloha.............................................................................................................................................67 

 



Použité zkratky 

 

FHS UK – Fakulta humanitních studií Universita Karlova  

SF – strojírenské fakulty 

PF – pedagogické fakulty 

HF – hospodářské fakulty 

SPSS – Statistical Package for the Social Science 

 



6 

 

 

V moderní společnosti se lidé neobejdou bez schopnosti číst, psát a počítat; 

potřebují také určité znalosti o fyzickém, sociálním a ekonomickém prostředí, 

v němž se nacházejí, a v neposlední řadě musejí získat schopnost se učit, 

aby mohli zvládat nové formy informací. 

Giddens, 1999, str. 393 

 

1. Úvod 

 

Má bakalářská práce vychází z výzkumu hodnotových struktur studentů prvních ročníků 

vysokých škol, který probíhal na Fakultě humanitních studií UK v letech 2002 – 2006 a v roce 2008 

a na vybraných pedagogických, ekonomických a strojírenských fakultách v Brně, Liberci a Plzni v 

letech 2003 a 2005. Z výzkumu FHS UK se podrobněji soustřeďuji na zpracovávání a interpretaci 

dat z let 2003 a 2005, čímž se také snažím docílit relevantního srovnání mezi jednotlivými 

vybranými fakultami.   

Od samého počátku svého studia jsem se na  FHS UK zabývala zpracováváním dat a výstupů 

z výzkumu již zmíněných hodnotových struktur prvních ročníků studentů vysokých škol. 

Nepodílela jsem se pouze na jeho zpracovávání, ale také na jeho uskutečnění v roce 2008. V 

průběhu čtyř let jsem se na kurzech sociologického semináře zaměřovala hlavně na 

sociodemografické charakteristiky studentů, na jejich vliv a působení v rámci tvorby hodnotových 

struktur studentů prvních ročníků vysokých škol. 

V této práci jsem se proto zaměřila na sociodemografické charakteristiky a na socializační 

mediátory, tedy na ty indikátory, které zkoumají, kdo nebo co ovlivnilo tvorbu hodnot, postojů a 

názorů studentů prvních ročníku vybraných vysokých škol v letech 2003 a 2005. Zkoumáním 

vybraných indikací z výzkumu hodnotových struktur bych ráda poznala jakou podobu má na 

různých fakultách sociální kapitál a socializační mediátory. Protože zkoumám sociální kapitál na 

základě specifických indikátorů, které byly do výzkumu hodnot vybrané, jedná se spíš o jeho 

redukovanou podobu. Při zpracovávání příslušných dat a indikátorů jsem si vědoma svého omezení 

ve zkoumání této problematiky. Omezenost dat spočívá v úzce specifikovaném vzorku respondentů, 

kterými jsou studenti prvních ročníků vysokých škol, i v časovém omezení.  

Analyzuji příslušná data za roky 2003 a 2005, čímž jsem chtěla zaručit relevantní časové i 

mezifakultních srovnání jednotlivých indikací. Na základě této analýzy bych se ráda dobrala 

poznatků o situaci, stavu a o případné diferenciaci redukovaného sociálního kapitálu. Doufám, že 



7 

bude také možné zachytit jistý krátkodobý vývoj problematiky vztahující se k studentům vybraných 

typů fakult v daném časovém období dvou let. 

Prvou část mé práce tvoří teoretická východiska pojetí sociálního kapitálu, přístupu ke 

vzdělávání, základních procesů vzniku hodnot a vzdělání jako hodnoty. Další část tvoří přístupy k 

empirickému zkoumání hodnot a metodologie výzkumů hodnotových struktur studentů prvních 

ročníků vysokých škol. V této části také stanovuji své cíle a hypotézy práce, přibližuji metodologii 

práce a analyzuji jednotlivé vybrané indikátory vztahující se k stanovenému tématu v rozsahu, v 

jakém mi to empirická šetření dovolují.  
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2. Teoretická část 

 

Koncept sociálního kapitálu se explicitně v sociálních vědách objevuje až od konce 80. 

let, přestože byl implicitně zkoumán od počátku 70. let jako zdroj zakotvený v sociálních sítích, mj. 

v souvislosti s teorií kolektivního jednání. V důsledku rozmachu empirického studia sociálního 

kapitálu se tento pojem v současnosti vyskytuje v mnoha pojetích.  

O měření a operacionalizaci1 sociálního kapitálu probíhají mezi odborníky neustálé 

diskuze. Sociální kapitál je považován za multidimenzionální koncept. „Podle operacionalizace, 

kterou pro své výzkumy sociálního kapitálu používá Světová banka, se sociální kapitál vztahuje 

k institucím, vztahům a normám, které utvářejí kvalitu a kvantitu sociálních interakcí ve 

společnosti“ (Stachová, socioweb, 2007). OECD pro sociální kapitál přijalo tuto definici: „sociální 

kapitál je tvořen sítěmi a sdílenými normami, hodnotami a porozuměními, které ulehčují kooperaci 

uvnitř a mezi skupinami“ (Halper, Kelly 2003). Za determinanty sociálního kapitálu se považují 

faktory jako je historie a kultura, podoba sociální struktury, rodina, vzdělání, rezidenční mobilita, 

ekonomické nerovnosti, podoba občanské společnosti, vzory individuální spotřeby, osobní hodnoty 

atp.  

Sociální kapitál také přispívá k dosahování vzdělání. A protože je vztah mezi sociálním 

kapitálem a vzděláním obousměrný, přispívá vyšší dosažené vzdělání také k vyšší míře sociálního 

kapitálu. Vzdělání je proměnnou, která jednoznačně koreluje s výší sociálního kapitálu a důvěrou – 

čím vyšší vzdělání, tím vyšší úroveň sociálního kapitálu a důvěry (Stachová, socioweb, 2007). 

Sociální kapitál nejenže umožňuje prosazování norem a hodnot, ale i posiluje vazby 

v komunitě, které umožňují sankcionovat překročení norem v chování. Sociální kapitál tak může 

být jak individuální charakteristikou, tak kolektivním aspektem celé komunity.    

 

2.1 Teorie a definice tématu 

 

2.1.1 Sociální kapitál 

 

Kapitál sociální je v jednom ze sociologických slovníků definován jako souhrn sociálních 

kontaktů, kterých může jedinec využít ke svému prospěchu hmotnému nebo nehmotnému 

                                                 
1  Překládání pojmů z teoretického do observačního jazyka - je to proces rozvinutí výzkumných operací, které ústí do 

empirického poznávání 
 



9 

(Jandourek, 2007). 

Za rostoucí popularitou sociálního kapitálu se skrývá jak zaměření na studium pozitivních 

důsledků sociability, tak zkoumání sociálního kapitálu jako skrytého zdroje moci a vlivu individuí i 

společenských skupin. Samotný termín byl poprvé použit spíše metaforicky americkým ekonomem 

G. Lourym a francouzským sociologem P. Bourdieuem. Známým se stal až po teoretickém a 

empirickém zpracování americkým sociologem J. Colemanem. Do české sociologie pojem uvedl I. 

Možný (1991) – použil ho pro analýzu rozpadu socialistického systému, a P. Matějů (1993) – při 

analýze konverze sociálního kapitálu nabytého za socializmu na jiné formy specifických kapitálů a 

jeho vlivu na vzestupnou sociální mobilitu.   

 

2.1.2 Teoretické koncepty sociálního kapitálu 

 

Bourdieu sociální kapitál vymezuje jako „množinu aktuálních nebo potenciálních zdrojů, 

která vychází z vlastnictví trvalé sítě, jinými slovy z členství ve skupině, které vybavuje každého 

člena kolektivně vlastněným kapitálem“ (Bourdieu, 1998). Vytvořil koncept sociálního kapitálu 

v rámci studia reprodukce sociálních tříd, v níž ho zajímal zejména proces vzájemné konverze 

různých forem kapitálu. Podstata jeho teorie spočívá v tom, že schopnost reprodukovat sociální 

postavení je nejen výsledkem vlastnictví ekonomického kapitálu, ale je také budováno pomocí 

investic do kulturní spotřeby a praktik (kulturní kapitál) i sociálních vztahů (sociální kapitál). 

V jeho přístupu vlastní sociální kapitál buď individuální aktér nebo skupina aktérů. Na rozdíl od 

lidského kapitálu nemůže být sociální kapitál vytvořen samotným jedincem, ale pouze skupinou.  

Loury zavedl nezávisle na Bourdieuem pojem sociální kapitál. V jeho pojetí představuje 

sociální kapitál sadu zdrojů pocházejících z rodinných vztahů a sociální organizace v komunitě. Na 

rozdíl od Bourdieuho (ten ho chápe jako výhody ve vlastnictví elit) zdůrazňuje jeho omezující 

význam. Koncept mu slouží k analýze meziskupinových nerovností. Zázemí v rodině a v komunitě 

hraje při uplatnění se ve společnosti významnou roli (Šafr, Sedláčková, 2006). 

Coleman ve své teorii sociální směny popisuje fungování vztahů založených na 

dlouhodobě opakované směně a síťové struktuře. Na jedné straně vychází z paradigmatu racionální 

volby aktérů, ale odmítá extrémní metodologický individualizmus, když jednání zakotvuje 

v sociálních vztazích a struktuře. Vyvinul pojmový nástroj sociální kapitál, který je podle něj 

aspektem sociální struktury a výbavou aktérů ve struktuře, a zároveň slouží jako spojující článek 

mezi mikro a makro strukturou. Pojem sociální kapitál poprvé použil v nepublikovaném rukopisu 

„Norms As Social Capital“ v roce 1984. Později představuje sociální kapitál v souvislosti s rovností 

přístupu ke vzdělání. „Sociální kapitál ve výchově dětí jsou normy, sociální sítě a vztahy mezi 
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dospělými a dětmi, které jsou důležité při jejich dospívání. Sociální kapitál existuje uvnitř rodiny, 

ale také mimo rodinu v komunitě.“ (Coleman 1987) Sociální kapitál je význačný tím, že je 

nezcizitelný a tím, že nemusí mít jen pozitivní účinky. Colemanův koncept sociálního kapitálu 

rozlišuje tři základní formy: závazky a očekávání – závisí na míře uzavřenosti sociálního prostředí, 

kapacitě sociální struktury z hlediska toku informací a normami doprovázenými účinnými 

sankcemi. Efektivita norem závisí na míře uzavřenosti sociální struktury. Významnou roli plní 

sociální kapitál při akumulaci lidského kapitálu. Coleman použil koncept sociálního kapitálu pro 

analýzu mezigenerační reprodukce lidského kapitálu při výchově dětí. Sleduje závislost úspěchu ve 

škole na velikosti sociálního kapitálu rodiny. 

Putnam zavedl odlišné pojetí sociálního kapitálu. Inspirován definicí Colemana posouvá 

Putnam sociální kapitál z oblasti dosahování vzdělání do veřejné sféry zejména politiky a fungování 

demokracie obecně. Základní formu sociálního kapitálu u něho představují sítě občanské 

angažovanosti. Hlavním argumentem jeho teorie, je že silná a aktivní občanská společnost vede ke 

konsolidaci demokracie. V jeho pojetí tak sociální kapitál společnosti závisí na minulém vývoji. 

Nejsilnější je tam, kde zakotvil v tradicích občanské kultury (Mistral 2001).   

 

Souhrnně se hovoří o třech rozdílných tradicích zkoumání sociálního kapitálu.  

V Bourdieuho pojetí je kladen důraz na hodnotu pro privilegované aktéry, kteří 

prostřednictvím svých konexí s jistými privilegovanými nositeli ostatních forem kapitálů budují 

svoji statusovou pozici, zejména v situacích, kdy se jim nedostává ekonomického a kulturního 

kapitálu. Coleman chápe sociální kapitál jako nástroj k vysvětlení problému kolektivního jednání – 

toho, proč rozdílní lidé v relativně znevýhodněných pozicích navzájem v určitých situacích 

kooperují, i když by se na první pohled zdálo, že je pro ně vzájemná soutěživost k naplnění zájmů 

výhodnější.  

I když jsou východiska Bourdieuho a Colemana značně rozdílná, spojuje je fakt, že ke 

konceptu sociálního kapitálu dospěli přes zájem o mechanizmus úspěšnosti ve škole a její vliv na 

reprodukci sociálních nerovností (Šafr, Sedláčková, 2006). 

Putnam, který vycházel z koncepce občanské kultury, rozšířil Colemanův přístup vztažený 

k rodině a užší komunitě na širší regiony a zaměřil svou pozornost na pozitivní externality 

soukromých sociálních sítí pro celou společnost.  

Rozlišujeme dva základní typy sociálního kapitálu, doplněné o dva podtypy. První, 

označený jako individuální mobilizační slouží aktérovi k dosažení jeho individuálních cílů 

prostřednictvím mobilizování dostupných sociálních zdrojů. Od něho je třeba odlišit individuální 

interakční sociální kapitál, který je tvořen samotnou sociální interakcí a jde tedy o sociability 
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jedince. Ten se stává zakládající složkou individuálního i kolektivního sociálního kapitálu, který 

produkuje pozitivní externality na makro úrovni.  

Tato perspektiva sociálního kapitálu, odvozená za účelem konceptualizace uplatnitelné 

v rámci měření, nesleduje jenom pouhou logiku veřejného – soukromého statku, ale odráží dvě 

roviny významu sociálních sítí. Na jedné straně jde o míru sociability – vytváření kontaktů s jinými 

a na druhé straně je to schopnost těžit z potenciálu vytvořených kontaktů. (Šafr, Sedláčková, 2006) 

Některé typologie sociálního kapitálu slouží jako typologie různých indikátorů při měření 

a jiné teoretickou koncepci osvětlují a vysvětlují podle toho, jaké efekty sociální kapitál pro 

společnost produkuje.  

Rozlišujeme dvě, do značné míry na sobě nezávislé, podoby sociálního kapitálu – 

individuální (individuální zdroj) a kolektivní (komunitní, veřejný). Za představitele individuálního 

pojetí bývá považován P. Bourdieu a částečně i J. Coleman, za proponenta kolektivního pojetí R. 

Putnam. Koncept individuálního sociálního kapitálu se uplatňuje především ve výzkumech přístupu 

ke vzdělání a mobilizace zdrojů v rámci sociálních sítí. (Šafr, Sedláčková, 2006) 

Stolle a Rochon (1998) rozlišují sociální kapitál na soukromý (personalizovaný) a 

kolektivní (veřejný). Soukromý typ vzniká z vysoké míry důvěry při kooperaci v rámci uzavřeného 

okruhu lidí (rodina, členství v organizaci). Existují také dobrovolné organizace, ze kterých se okruh 

důvěry šíří za jejich hranice – napomáhá tak k tvorbě obecné občanskosti – veřejné formě 

sociálního kapitálu.  

N. Uphoff (1999) upozorňuje, že je potřeba rozlišovat dvě navzájem propojené základní 

formy sociálního kapitálu – strukturální, je spojena s různými formami sociální organizace, kterými 

jsou pravidla, role procedury a různé sociální sítě a kognitivní – je odvozena z mentálních procesů a 

idejí udržovaných kulturou (normy, hodnoty, postoje, přesvědčení).  

Putnam do svého výkladu rozlišení sociálního kapitálu převzal dva typy sociálního 

kapitálu na základě různých druhů sociálních sítí. Svazující sociální kapitál – vystihuje úzké 

kontakty mezi lidmi a lze ho popsat jako silná pouta. Udržuje homogenitu, upevňuje vylučující 

identitu, slouží k vytváření specifické reciprocity, vnitřní skupinové loajality a mobilizuje solidaritu. 

Přemosťující sociální kapitál – zahrnuje spíše vzdálenější kontakty charakteristické slabými 

vazbami, které mají schopnost překračovat společenské hranice. Spojuje lidi napříč sociálními 

rozdílnostmi, napomáhá rozšiřování informací a vytváření širší identity a reciprocity (Putman, 

2000). 
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2.1.3 Přístup k vysokoškolskému vzdělání v České republice 

 

Za socializmu se podařilo snížit nerovnosti mezi dětmi s různým kulturním zázemím jen v 

případě šancí úspěchu na dosažení úplného středního vzdělání. Výraznou změnou prošla 

vzdělanostní nerovnost mezi muži a ženami. Nerovnosti v šancích úspěchu na dosažení úplného 

středního vzdělání, které poškozovalo ženy, se nakonec obrátilo proti mužům. (Matějů, Straková, 

2006:304) Skutečnost, že v dnešní době ženy spíše dokončí vyšší střední vzdělání než muži, se 

potvrzuje skoro ve všech zemích OECD. (OECD, 2008) 

Rozmach terciárního vzdělávání se mezi jednotlivými zeměmi OECD liší. Ve Francii, 

Irsku, Japonsku a Korei je o 25 % víc vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí. K negativním 

změnám v dosažení vysokoškolského vzdělání v porovnání kohorty „starších“ a „mladších“ došlo v 

Německu. V rámci České republiky nedošlo k výraznému zvýšení vysokoškolsky vzdělaných 

mladých lidí. Největšího rozmachu dosáhla Kanada a partnerské krajiny ruské federace, kde na 

vysokoškolské vzdělání dosáhlo až 47 % a 54 % populace. (OECD, 2008) Studiem na vysoké škole 

u nás pokračuje asi 35 % maturantů. Ze srovnání dosaženého vzdělání s vyspělými státy tak 

vyplývá, že podíl lidí s vysokoškolským vzděláním v České republice je vůči průměru OECD 

poloviční. 

Na nízký nárůst vysokoškolských studentů má vliv více faktorů. Diferenciace vznikají na 

více úrovních. Vzniká již výběrem střední školy, některé školy jsou zaměřené na přípravu na 

studium na vysoké škole. Počet dětí, které mohou být na tyto školy přijaty, je velmi omezený, a 

proto je vstup na tyto školy velmi selektivní. Tímto může být vliv sociálního kapitálu na šance 

úspěchu v přechodu ze střední na vysokou školu ještě více posilován. I když se zvyšuje nabídka 

vysokoškolských oborů, je jejich zastoupení v jednotlivých regionech nerovnoměrné. Projevuje se 

také vliv vzdělání rodičů a socio-ekonomický status rodiny.  (Matějů, Straková, 2006) 

Rozdílné aspirace na vzdělání nalezneme také mezi muži a ženami. Ženy dominují v 

oborech, které jsou zaměřeny na zdravotnictví, sociální práci, humanitní studia, umění, tvoří 68 % 

až 75 % nově přihlášených. Menší procentuální zastoupení žen je v oborech, které jsou zaměřeny na 

matematiku, výpočetní techniku, fyziku či zemědělství. (OECD, 2008) 

Dalším faktorem, který ovlivňuje vysokoškolské studium, je motivace ke studiu. Studiu na 

vysoké škole se v České republice přikládá velký význam, a tak je studium spojeno s prestiží, se 

ziskem dobře placeného zaměstnání, profesní kariéry, dobrého postavení ve společnosti nebo s 

rozvíjením vědomostí, znalostí a schopností. (Papřoková, 2006) 

Sociologický slovník definuje vzdělání jako sociální instituci, která zahrnuje skupiny, 
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organizace, normy, role a statusy spojované s předáváním vědomostí a dovedností členům 

společnosti. O cílech a metodách ve vzdělávání nepanuje shoda. Spory se vedou o to, zda má být 

vzdělání směřováno k hladkému zapojení jedince do společnosti, anebo má být naopak nástrojem 

sociální změny. (Jandourek, 2007) 

Pedagogický slovník nám ohledně definice vzdělání poskytuje podrobnější výklad. 

Upozorňuje na nesprávné zaměňování pojmu vzdělání a vzdělávání. Významy vzdělávání můžeme 

rozdělit do těchto pojetí: 1. Osobnostní pojetí, které ho chápe jako součást socializace jedince. 

Vzdělání tak tvoří kognitivní vybavenost osobnosti, která se zformovala prostřednictvím 

vzdělávacích procesů. 2. Obsahové pojetí, které vzdělání chápe jako zkonstruovaný systém 

informací a činností, které jsou naplánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů a 

realizovány ve výuce. 3. Institucionální pojetí: v tomto pojetí, je vzdělání společensky organizovaná 

činnost zabezpečována institucí školství. 4. Socioekonomické pojetí, kde je vzdělání chápáno jako 

jedna z kategorií, které charakterizují populaci. Je to vlastnost populace determinována sociálními 

faktory a ekonomickými faktory. Kvalita vzdělání přitom ovlivňuje kvalifikační strukturu 

obyvatelstva a tím i ekonomický a kulturní potenciál společnosti. 5. Posledním pojetím je 

procesuální pojetí: Vzdělání, přesněji vzdělávání je proces, jímž se realizují stavy jedince a 

společnosti. (Průcha, 2001)  

 

2.1.4 3erovnosti v přístupu ke vzdělání 

 

Nerovnost sociální definuje Jandourek jako nerovnost v přístupu k důležitým 

společenským zdrojům a disponování s nimi. Obvykle je pojem používán v případě, že se týká 

větších skupin a má relativně dlouhé trvání. Příčinou může být např. státní regulace, společenské 

poměry nebo osobní dispozice (zdravotní stav, inteligence). (Jandourek, 2007) 

Nerovnosti v přístupu ke vzdělání považuje česká veřejnost za značný problém. 

Výmluvným a varujícím zjištěním je, že více než dvě třetiny dotázaných se domnívají, že mnoho 

nadaných dětí u nás nedostane šanci studovat. Na jedné straně 68% dotázaných souhlasí s tím, že 

mnoho nadaných dětí u nás nedostane šanci studovat, na druhou stranu jen o málo méně dotázaných 

vyjádřilo souhlas s názorem, že o tom, kdo u nás dosáhne vzdělání, rozhodují jen schopnosti a vůle 

studovat. (Matějů, Simonová, 2005) Tento rozpor může odrážet názor, že příležitost ke studiu u nás 

sice dostávají lepší a schopnější, ale nabídka je tak omezená, že mnoho nadaných dětí šanci 

studovat nedostane. To by znamenalo, že situace je sice neuspokojivá, ne však nespravedlivá. 

Ukazuje se ale, že 47% české veřejnosti zastává názor, že mnoho nadaných dětí nedostane šanci 

studovat, protože skutečně kvalitní vzdělání se monopolizuje vyšším sociálním vrstvám. 
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Pocit nespravedlivé nerovnosti v šancích na vzdělání silně pociťují lidé se základním 

vzděláním a je pozorovatelný u spíše levicově orientovaných občanů. Nespokojenost 

s nespravedlností není ale nic výlučně levicového. Kritika nespravedlivých nerovností u levicově 

orientovaných občanů zdůrazňuje dosažení sociální nerovnosti, pravice ve velké a nespravedlivé 

selekci vidí potenciální ohrožení principu rovných příležitostí a mrhání talenty a tudíž i nebezpečí 

podrývání základů, na kterých stojí liberální koncepce konkurenceschopnosti. (Matějů, Simonová, 

2005) 

Nerovnosti v šancích na vzdělávání nejsou přítomné jenom v našem vzdělávacím 

systému, ale i ve vědomí populace. Percepce nerovností v přístupu ke vzdělání působí na utváření 

postojů k dalším citlivým otázkám, zejména pak k utváření postojů k  problematice zavedení 

finanční spoluúčasti. 

 

2.1.5 Teoretické přístupy k vzdělávání 

 

V demokratických zemích jsou na vzdělávací systémy kladeny dva základní požadavky. 

Aby zajistily vysoce kvalitní vzdělávání a aby bylo distribuováno spravedlivě všem podle jejich 

možností a schopností. Důraz na kvalitu vzdělávání v jednotlivých zemích je chápán jako důležitý 

prostředek ekonomické konkurenceschopnosti v mezinárodním prostoru. Na druhou stranu 

požadavek spravedlivého přístupu ke vzdělání je považován za nutný předpoklad sociální 

soudržnosti. Dá se říct, že koncept spravedlivého přístupu ke vzdělání je nejdůležitějším cílem 

vzdělávacích politik všech vyspělých zemí.  

Je potřeba poukázat na skutečnost, že pouze zajištění rovnosti přístupu k nějakému 

vzdělání nestačí, protože spravedlivá rovnost příležitostí vyžaduje, aby všichni měli přístup 

k rovnocennému vzdělání srovnatelné kvality. Proto tito autoři odlišují od rovnosti v přístupu ke 

vzdělání tzv. rovnost podmínek vzdělávání. Podle pojetí rovnosti příležitostí jako vyrovnávání 

podmínek je zapotřebí poskytnout všem stejnou péči, ale jak ji ten který žák či student využije, je 

již pouze jeho zodpovědnost. (Matějů, Straková, 2006) 

Toto pojetí má nejblíže k meritokratickému principu – za spravedlivé považuje všechny ty 

nerovnosti, které jsou způsobeny pouze schopnostmi jedince a jeho vynaloženým úsilím. Otázkou 

je, zda můžeme o úsilí, motivaci, zájmu a píli hovořit jako o čistě osobních charakteristikách, nebo 

jsou ve velké míře spoluutvářeny a komunikovány sociálním prostředím. Nevíme jaký je vztah 

mezi motivací vnitřní a vnější a jak se každá z nich podílí na výsledku vzdělávání žáka. Vyvstává 

tak otázka, zda nejsou vzdělanostní nerovnosti ospravedlňované osobním úsilím a zásluhami spíše 

produktem vzdělávacích procesů (např. komunikované očekávání ze strany učitelů, ale i rodičů), a 
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tedy také sociálně podmíněné. Na základě zmíněných skutečností kritici poukazují na to, že 

meritokracie je založena na vágně definovaných konceptech schopností a úsilí a jde pouze o 

ideologii, která může snadno ospravedlnit přetrvávající nerovnosti. Koncept rovných příležitostí by 

pak podle nich měl zajišťovat rovnost výsledků. Při důrazu na nerovnost výsledků nejde o negaci 

meritokracie, protože koncept rovnosti příležitostí s důrazem na výsledky vzdělávání nevylučuje 

existenci nerovností. Není možné ani žádoucí, aby všichni ukončili vzdělání se stejným rozsahem 

znalostí a stejnou úrovní získaných dovedností a kompetencí. Bylo by proto přesnější hovořit o 

vyrovnávání výsledků – aby každý žák dosáhl určitého funkčního minima. Produktem důrazu na 

vyrovnávání výsledků bylo zavádění různých opatření, která byla označována jako „pozitivní 

diskriminace“, umožňující znevýhodněným žákům dosáhnout požadovaných cílů (integrace 

postižených žáků). (Matějů, Straková, 2006) 

Blau a Duncan (1967) publikovali práci The American Occupational Structure, ve které 

předkládají tzv. „základní model stratifikačního procesu“ a zabývají se tím, jakou roli v něm 

sehrává vzdělání. V procesu dosahování sociálního statusu připisují vzdělávání klíčovou roli. Na 

základě mobilního šetření zjistili, že v americké společnosti není dosažené vzdělání výrazně 

podmíněno rodinným zázemím, čímž vzdělávací systém umožňuje zmenšování nerovností. Na 

základě těchto zjištění formulují tzv. „modernizační teorii“, která předpokládá, že postupem 

modernizace či industrializace společnosti se bude vliv sociálního původu na dosažené vzdělání 

dále zmenšovat. Poptávka po kvalifikované práci s důrazem na efektivitu bude vyžadovat výběr na 

základě znalostí, ne na základě askripce, která je charakteristická pro společnost preindustriální. 

Svou práci uzavírají tvrzením, že dochází k růstu meritokratických principů, což považují za 

pozitivní trend.   

 Autoři Hauser a Sewellem poukazují na fakt, že kromě sociálního zázemí a mentálních 

schopností mají na dosažené vzdělání vliv i vzdělanostní aspirace, na jejíchž utváření se podílí 

sociální okolí. Přidáním především mentálních schopností a dalších proměnných psychologické 

povahy k základnímu modelu, vznikne tzv. sociálně – psychologický model, později také známý 

jako Wisconsinský model (pracoval s daty středoškolských studentů z Wisconsinu z roku 1957). 

Tento model zdůrazňuje významnou roli sociálně – psychologických faktorů jako jsou aspirace, 

hodnoty, očekávání, schopnosti aj. Vliv sociálního původu na dosažené vzdělání se podle těchto 

autorů, uplatňuje především prostřednictvím vzdělanostních aspirací, které jsou utvářeny 

očekáváním ze strany významného sociálního okolí a nikoliv přímo. Autoři se snažili poukázat, že 

rodiny s vyšším sociálně – ekonomickým statusem vytvářejí pro své děti příznivější prostředí, ve 

kterém se lépe rozvíjejí nejen jejich kognitivní schopnosti, ale i vzdělanostní aspirace, které jsou 

pro vzdělávání klíčové. Vzdělávací systém nepovažují za rigidní nástroj přenosu sociálního statusu 
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z generace na generaci, ale za systém, ve kterém se protínají vlivy společnosti a její třídní struktury 

s genetickými vlivy a s působením rodiny a sociálního okolí, přičemž výsledný efekt působení 

těchto sil vede spíš k zmenšování sociálních nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání. (Matějů, 

Straková, 2006) 

Protikladem k tomuto pohledu jsou teorie vzdělanostní reprodukce. Tyto teorie 

vycházejí z předpokladu, že se vzdělanostní nerovnosti v čase nezmenšují a jsou poměrně stabilní a 

reprodukují se z generace na generaci. Vzdělávací systém tak není sto fungovat jako nezávislá 

instituce, která by dokázala odfiltrovat sociální původ jedince a zhodnotit pouze jeho výkon 

založený na osobnostních předpokladech, tak jak to vyžaduje meritokratický princip. Tato teorie tak 

předpokládá, že rodina vždy najde nějakou cestu, jak svým potomkům zajistit stejné nebo ještě lepší 

místo ve stratifikačním systému. 

V rámci teorie vzdělanostní reprodukce můžeme rozlišit různé přístupy na základě toho, 

čím vysvětlují stabilitu stratifikačního systému – rozlišujeme teorie sociální reprodukce a teorie 

kulturní reprodukce. 

Teorie sociální reprodukce reprezentují autoři radikální levice, kteří považují vzdělávací 

systém za hlavní nástroj kapitalistické společnosti k udržení jeho třídního řádu. Úkolem školy je 

podle nich připravit žáka pro pracovní pozici, která je předem determinována jeho třídním 

původem. Důležitým konceptem, který z teorie sociální reprodukce vzešel, je skryté kurikulum – jde 

především o každodenní fungování a o širší souvislosti života školy, vztahy mezi školou, rodiči a 

širším sociálním okolím, hodnoty ve vzdělání a jejich utváření, komunikovaná očekávání ze strany 

učitele apod. (Matějů, Straková, 2006) 

  Teorie kulturní reprodukce vysvětlují přetváření sociální struktury z generace na 

generaci pomocí konceptu „kulturního kapitálu“. P. Bourdieu rozlišuje ekonomický, sociální a 

kulturní kapitál. Kulturní kapitál může mít tři formy“: vtělenou – například dispozice, schopnosti a 

kompetence; objektivizovanou – objekty kulturní povahy (knihy, obrazy, hudební nástroje,….); 

institucionalizovanou – kvalifikace, diplomy, akademické tituly. (Bourdieu 1998) Nejdůležitější roli 

při vysvětlení vzdělanostních nerovností hraje vtělená forma kulturního kapitálu. Schopnosti a 

dovednosti jsou nejen vrozené, ale jejich rozvíjení a utváření zajišťuje rodina a míra kulturního 

kapitálu žáka určuje jeho školní úspěšnost. Jsou to jazykové dovednosti, kulturní vzorce chování, 

vztah ke škole a k autoritě, dosavadní znalosti a dovednosti, které se děti v společenském okolí 

naučí a které potom škola zhodnocuje a odměňuje. B. Bernstein (1974) v analýzách formy jazyka 

rozlišuje tzv. omezený jazykový kód typický pro nižší sociální třídu a rozvinutý jazykový kód, který 

se rozvíjí v rodinách středních a vyšších tříd. Teorie kulturní reprodukce vysvětlují vzdělanostní 

nerovnosti pomocí odlišností pramenících z rodinného zázemí žáků. (Matějů, Straková, 2006) 
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Teorie racionálního jednání vychází z pozic metodologického individualismu.  

J. Goldthorpe a R. Breen rozlišují mezi primárními a sekundárními efekty, které vysvětlují 

vzdělanostní nerovnosti. Primární efekty vysvětlují rozdíly ve vzdělávacích výsledcích na nižších 

stupních školského systému. Například kulturní kapitál má vliv na dosažené školní výsledky 

především v počátečních fázích vzdělávání. Sekundární efekty vstupují do hry v klíčových bodech 

vzdělávacího systému, kde dochází k prvnímu větvení vzdělávací dráhy. Před žákem a jeho rodiči 

se otevírá možnost volby včetně možnosti odejít z formálního vzdělávání. Racionální volba je 

ovlivněna jak vzdělanostními aspiracemi, tak mírou a dostupností ekonomických prostředků. 

Těmito mechanizmy vysvětluje teorie racionálního jednání poměrně malou sociální mobilitu ve 

větších vyspělých zemích. 

 

2.2 Hodnoty 

 

V zásadě není možné jednoznačně a na trvalo říci, co to hodnoty jsou. Je však možné  

zachycovat z různých hledisek to, jaké obsahy mohou mít, v jakých souvislostech se tyto obsahy 

mohou projevovat a jaké důsledky pro společnost s sebou obsahy toho, co za hodnoty považujeme,  

mohou přinášet. (Prudký, 2008) 

Pojem hodnota je vždy spojen s vystižením významu objektu, který jedinec či skupina 

tomuto objektu přikládá. Jde o významy podstatné, vyjadřující obsah a váhu daného objektu v očích 

toho, kdo jej hodnotí. Hodnota je přijaté sdělení o důležitosti něčeho nebo někoho. (Prudký, 2004) 

Východisko poznávání hodnot v empirických kvantitativních sociologických výzkumech 

logicky spojuje přístup k hodnotám jako k něčemu, co existuje, co je sociálním faktem. V tomto 

smyslu je možné se opřít o Durkheimovo pojetí sociální skutečnosti jako sociálních faktů.  

Tento přístup je epistemologický. Naproti tomu stojí přístup axiologický, který zkoumá hodnoty 

jako něco, co má být.  

Hodnoty jsou sice sociální fenomén, ale mají své zdroje i „za hranicemi“ společnosti. 

Záběr poznání tak musíme rozšířit o přírodní vědy, ekonomické vědy, vědy o kultuře, civilizaci a 

symbolech. Nahlížet na hodnoty můžeme nejen ve vztahu k hodnocení, ale i k zacílení. Rokeach 

(1976) rozlišuje mezi hodnotami cílovými a instrumentálními. Cílové hodnoty se vztahují ke 

konečnému stavu, jde o hodnoty zaměřené na osobnost, nebo na společnost (rovnost, svoboda,...). 

Instrumentální hodnoty se vztahují ke způsobům jednání přijatelným pro naplňování cílových 

hodnot.  

V pojetí hodnot jako sociálních faktů jsou obě jmenované dimenze zastoupeny. Do jaké 

míry zjištěná hodnota ukazuje cíl, nebo nástroje k dosažení cíle, nedokážeme u hodnot jako 
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sociálních faktů obecně rozlišit. Když jde o poznávání hodnot jako toho, co je, musí  být k dispozici 

pevný poznávací algoritmus (zakotvení v teoretickém konceptu, diskurzu, jasná 

operacionalizace,...). V poznávaní hodnot jako toho, co má být, musí být k dispozici nejen pevný 

poznávací algoritmus, ale také model, zdroj měřítka pro to, co má být. (Prudký, 2008) 

Výraz „hodnotová struktura“ je používán při analýzách hodnot velmi často, ale jeho 

významy jsou mnohdy rozdílné. Například Helus pojednává o hodnotách jako o atributu utváření 

sociálních vztahů uvnitř sociálního systému a rozděluje je do tří rovin podle jejich výskytu. Za prvé 

jde o projev a charakteristiku svérázu sociální struktury a její dynamiky. Za druhé jsou to projevy v 

explicitních formulacích fixujících kritéria dobra a zla, správnosti a nesprávnosti. Za třetí se 

projevují v individuálních, ucelených regulativních instancích osobností. Působení hodnot ovlivňuje 

jednotlivé osoby i skupiny. Základní hodnoty tvoří systém, určitý uspořádaný celek. To je pojetí, 

které máme na mysli, když hovoříme o hodnotové struktuře. 

Hodnotová struktura vyjadřuje obecnější pojmové uchopení podoby uspořádání a vztahů 

mezi hodnotami přijatými a vyznávanými daným subjektem. Hodnotová struktura je termín, který 

můžeme užívat pro charakteristiku hodnot tak, jak se v daném subjektu (osobnosti, skupině, 

instituci, společenství) vyskytují. (Prudký, 2008) 

 

2.2.1 Základní procesy vzniku hodnot  

 

Na to, aby bylo možné specifikovat váhu, vliv a vznik hodnot, je třeba si všímat procesů, 

které způsobily přijetí jistých hodnot konkrétním jedincem. V obecné rovině se hodnoty mohou 

tvořit  dvěma způsoby. 

První způsob se zabývá hodnotami obecně, jsou výsledkem procesu hodnocení, ptá se, 

jaká hodnocení přicházejí v úvahu a jaké výstupy jsou možné. Tento proces je v souvislosti s 

přípravou sociologického empirického výzkumu hodnot významný pro možnost identifikace  a 

diferenciace procesů vzniku hodnot.  

Druhá dimenze vzniku hodnot je přímo spojena s hodnotami jako konkrétním sociálním 

fenoménem, který se zabývá procesy ve vývoji sociálního subjektu (osobnosti, společenství, 

skupiny či instituce) a ty ho pak vedou k naplnění hodnotami jistého druhu. Jde o procesy, které se 

označují jako sociální učení a jsou jádrem socializace jedince. (Prudký, 2008) 

Sociální učení představuje složitý proces učení, v průběhu kterého si nejen vybíráme a 

hodnotíme, ale i doplňujeme, vylučujeme, přijímáme či odmítáme, kumulujeme, třídíme a 

usazujeme hodnoty, přijímáme je za vlastní – interiorizujeme je. Při výzkumu hodnot je socializace 

jedním z klíčových úkolů. 
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Jandourkův sociologický slovník (Jandourek, 2001, 2007) uvádí, že socializace je proces, 

kterým se jedinec začleňuje do sociální skupiny, přičemž si osvojuje normy ve skupině panující, její 

hodnoty, učí se sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem a 

schopnostem. Těžiště procesu socializace leží v dětství a mládí a jeho výsledkem je vytvoření 

„sociálního Já“, „sociální identity“, „sociokulturní osobnosti“. Socializací lze označit i každé 

začleňování do nové skupiny, socializace tak vlastně trvá celý život. 

V individuální rovině chápeme socializaci jako proces včleňování jedince do společnosti. 

Na jedné straně se společnost snaží o přizpůsobení jedince podle přijatých pravidel a kontroly a na 

straně druhé se jedinec snaží o prosazení sebe sama, své jedinečnosti, hodnot a norem chování, 

které přijal za své. Jde o interaktivní proces, během kterého dochází jak k utváření osobnosti, tak k 

posunům v hodnotových strukturách společenství. 

Chápání socializace jako rozhodujícího procesu utváření hodnot koresponduje i s 

konceptem R. Ingleharta. Jednou z jeho centrálních hypotéz je socializační hypotéza, která 

předpokládá dvě vzájemně podmíněné skutečnosti. První skutečností je, že se hodnoty usazují v 

sociálním prostředí prostřednictvím socializace, a druhá skutečnost poukazuje na to, že hodnoty 

mají vysokou tendenci k neměnnosti, čímž jsou vůči změnám rezistentní. Okamžiků přijímání 

jistých hodnot sice může být víc, existuje ale jejich sumarizace do jistého těžko změnitelného tvaru. 

Tento souhrn interiorizovaných hodnot souvisí s fází socializace, kdy má subjekt za sebou ověření 

sebe sama v nejvýznamnějších životních rolích. (Prudký, 2008) Dříve tento čas odpovídal 

„Kristovým létům“, v současné společnosti jde pravděpodobně o pozdější období, které ale 

nepřesahuje čtyřicítku věku člověka.  

Přijatými hodnotami vytváříme zdroje svých motivací a chování. Změnit tyto „definiční“ 

znaky znamená změnit sebe sama – resocializovat se. K resocializaci dochází jenom výjimečně, 

protože ohrožuje jak identitu jedince, tak i jeho sociální začlenění. Z tohoto důvodu se resocializaci 

bráníme a nové podmínky se snažíme převádět do významů, které konvenují s již přijatými 

hodnotami. 

Dále je také nutné věnovat pozornost socializačním mediátorům (podoba, funkce, význam 

rodiny, školy, přátel, zájmových skupin či pracovních skupin). Konkrétní hodnotové nabídky z nich 

vycházejí a postupy, kterými se snaží tuto nabídku „vložit“ do objektů svého působení, jsou 

předmětem zájmu každého výzkumu hodnot. Specifikací podoby a váhy působení mediátorů je 

možné podpořit či zpochybnit poznatky o existenci přijatých hodnotových struktur.  

V jistém smyslu jde například na celou problematiku sociálního a kulturního kapitálu 

nahlížet jako na problematiku socializačních mediátorů a jako takové je chápat jako jedny z 

podstatných vlivů na utváření a přijímání hodnotových struktur. (Prudký, 2008) 
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Hledání smysluplnosti, vlastního hodnotového zakotvení, je součástí podmínek existence 

každého jedince – když smysluplnost nenachází, zaniká. Protože každý jedinec je účastníkem 

nějaké kultury, vybírá si z kulturní nabídky hodnot, transformuje je vlastní reflexí skutečnosti a 

zpětně kulturu obohacuje. V tomto smyslu se pak socializace diferencuje podle toho, do jaké míry 

jde o proces utváření hodnot na základě životní zkušenosti, smysluplnosti. Mají pro jedince 

vymezující význam, protože ho odlišují od ostatních a zároveň mu umožňují spojení s ostatními, 

aby mohlo dojít k „minimu sdílených hodnot“ jako podmínce vzniku a existence každého 

společenství. Minimum sdílených hodnot společenstvím vzniká vrozenou dispozicí, fylogenezí a 

především její kultivací učením a vzájemným působením. 

 

2.2.2   Průběh procesu socializace 

 

Podle Pavla Říčana (1975:256) nás společnost vpřádá do sítě vlivů, které zaměřují vývoj 

našich vlastností a utváření celé naší osobnosti takovým směrem, který umožňuje, aby se společnost 

sama mohla v nás a skrze nás reprodukovat a rozvíjet.   

V průběhu socializace se z jedince stává součást společenskokulturního systému. 

Individuálními, socializovanými osobnostmi je tento systém znovu aktualizován a předáván dalším 

generacím. Osobnost není vytvarována jenom společenskovědními vlivy, jedinec také socializuje 

sám sebe. Kritickým momentem socializace je, že se v určité fázi svého psychosociálního vývoje 

sám zmocňuje norem, hodnot a přesvědčení svého sociálního prostředí jako svého druhu nástrojů. 

Následně pak sám měří, organizuje a plánuje společenskou vhodnost vlastností, projevů a výkonů 

jak svých vlastních tak svých partnerů. Na základě přisvojených hodnotově normativních principů 

svého okolí předvídá, jaký dosah pro něho nebo pro příslušný společenskokulturní systém bude mít 

určité chování. (Helus, 1976:37 – 38) 

Socializace je podle Ondrejkoviče procesem vzniku a vývinu osobnosti ve vzájemné 

závislosti mezi společensky zprostředkovaným sociálním a materiálním okolím. Socializace tak 

bezprostředně souvisí s celým komplexem životních podmínek jako celkem, který má vliv na vývin 

subjektu. Všechny působící faktory sociálního prostředí jsou na společenské provázanosti závislé, 

zprostředkovávají se právě prostřednictvím této provázanosti a jejích významů. 

Mladý člověk se ocitá v roli cizince. Sociální realita, hodnoty, normy, role, postoje a 

vzorce chování, případně kultura se ještě nestaly integrální součástí jeho biografie. Není proto 

schopný integrovat svoji typizaci do koherentního systému referenční skupiny, do které by rád 

patřil, nemůže se ani spolehnout na očekávání ze strany příslušné skupiny, v důsledku nedostatku 

svých předcházejících sociálních zkušeností. (Ondrejkovič, 2004) 
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Socializace je i proces, prostřednictvím kterého se subjekt stává schopným sociálního 

(morálního) konání, kdy jeho chování regulují jisté hodnoty, normy a vzorce chování. Jde o 

chování, které se manifestuje ve vztazích s jednotlivci, společenskými skupinami či celou 

společností. Je to chování, ve kterém dokážeme rozlišovat dobro a zlo i následky svého chování. 

Když si mládež v procesu socializace osvojuje takové hodnoty, prostřednictvím kterých není 

schopna sociálního (morálního) chování, dochází k tomu, co mnozí sociologové a filozofové 

nazývají krizí hodnot a norem.  

K pochopení socializace je potřeba si podle Ondrejkoviče (2004) osvojit pět 

nejvýznamnějších termínů. 

Reflexivita – tím, že jistou situaci opisujeme, dáváme jí smysl a současně ji vytváříme. 

Naše interpretace se stává součástí dané situace. 

Popisovatelnost – popsat něco ne proto, že to má smysl, ale smysl to má proto, že  to lze 

skutečnost popsat. Tato skutečnost odkrývá význam hodnot v subjektově – objektovém vztahu s 

následnou manifestací hodnoty jako smyslu. 

Indexikalita – význam všeho je možné pochopit výhradně v daném situačním kontextu. 

Toto konstatování představuje výzvu k aplikaci kvantitativních metod výzkumu a jejich rozvoji, k 

důležitosti pozorování, analýz situačních kontextů, aplikaci hermeneutických a empatických metod. 

Garfinkeling – jde o zjišťování základních očekávání, tzv. „očekávání v pozadí“, tj. 

neverbalizovaného vědění jako interpretačního schématu, které používá aktér, aby porozuměl 

interakční situaci.  

Aktér – účastník interakčních aktů. Podle H. Garfinkela jde vlastně o praktického 

sociologa. Sociologie tak, podle daného tvrzení, není nic jiného, než snahou o pochopení toho, co 

lidi dělají, aby rozuměli světu ve kterém žijí a konají. (Ondrejkovič, 2004) 

V literatuře nacházíme různé přístupy k průběhu procesu socializace, setkáváme se s 

periodizací, která je zpravidla provázána s rituály (narození, příchod do školy,...). K úlohám 

socializačních teorií patří prozkoumat, jak se mění sociální kompetence, osobnostní struktura, 

sociální role a sociální pozice v závislosti na etapách lidského života. 

 

2.2.3   Hodnota vzdělání ve společnosti 

   

Podle A. Veselého ke vzniku znalostí společnosti přispívá několik faktorů, jako jsou 

technologické změny, změny v ekonomice, změny na trhu práce a změny v sociální struktuře. Další 

materiály uvádějí, že vzdělání je základní lidské právo a univerzální lidská hodnota. Vzdělání je 

přitom samo o sobě účelem a jeho hodnotu nelze proto odvozovat jen z účelů, jeho cíle by měly být 
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odvozovány současně z individuálních i společenských potřeb. Mělo by být dostupným v průběhu 

celého životního cyklu každého jedince. (Papřoková, 2006)  

Hodnota vysokoškolského vzdělání je podle vysokoškolských studentů v tom, že dává 

potenciál možnosti efektivněji pracovat, větší rozhled a schopnost hledat informace v souvislostech 

a připraví více na život v této společnosti. Význam svého vzdělání spatřují ve schopnostech 

pracovat s informacemi, všeobecném rozhledu a nadhledu, umění komunikace a potřebě dál se 

vzdělávat. Hodnotí tak vzdělání nejen funkčně, ale uvědomují si, že jeho prostřednictvím je možno 

dosáhnout i racionality.  

Hodnota vzdělání podle středoškolských studentů spočívá v osobním rozvoji, možnosti 

dobrého zaměstnání a práce, která baví, v možnosti kariéry, kvalifikace, diplomu či penězích. 

Hodnotu svého vzdělání spatřují v tom, že nemusí dělat rutinní těžkou práci. Je zde patrná 

preference funkčních aspektů vzdělání a pomíjí záležitost sociálně – ekonomického statusu. 

K těmto závěrům autorka dospěla na základě kvalitativní metody – focus group. Cílem 

bylo zjistit, jak studenti vysokých a středních škol hodnotí své vzdělání, co jim přináší a jakou 

hodnotu v naší společnosti vzdělání má. Průzkum byl realizován v roce 2005 na skupinách v Praze, 

Ostravě a v Jihlavě. (Papřoková, 2006) 

Vzdělání je součástí kultury, v každém historickém období představovalo pro část členů 

společnosti významnou hodnotu. Současná doba s sebou přináší nové myšlenkové proudy, 

problémy i informace. Dosáhnout jakési racionality je patrně možné jen rozvojem obecné 

vzdělanosti. Ve vzdělanostní společnosti bude vzdělání podmínkou nutnou, ne však postačující, ke 

společenskému vzestupu. 
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3. Empirická část 

 

  Ve své práci využívám výzkumnou strategii kvantitativního empirického výzkumu. Pomocí 

kvantitativního výzkumu se získává omezené množství informací od velkého počtu účastníků. 

Logikou kvantitativního výzkumu je deduktivní přístup, na základě kterého je zkoumaný problém 

přenesený do hypotéz, které jsou základem pro výběr proměnných. Sesbíraná data jsou na základě 

analýz testována. Z jednotlivých analýz se následně vytvářejí závěry, které stanovené hypotézy 

potvrdí nebo vyvrátí. (Disman, 2006) 

V této části své práce se zaměřím nejen na samotné představení výzkumu hodnotových 

struktur studentů prvních ročníku vysokých škol na vybraných fakultách, ale pokusím se představit 

i možné přístupy ke zkoumání hodnot v širším kontextu.  

Dále se soustřeďuji na vymezení hypotéz a samotného cíle práce. Závěr třetí části mé práce 

tvoří samotná sekundární analýza příslušných dat.   

 

3.1 Přístupy k empirickému výzkumu hodnot 

 

Přístupy k poznávaní hodnot jsou z mnoha hledisek odlišné. Všeobecně můžeme 

charakterizovat rozdíly z hlediska vědních disciplín. Zkoumáním hodnot se zabývá například i 

antropologie, psychologie či filozofie. Pro jednotlivé disciplíny jsou příznačné obecně-

metodologické postupy, které stojí v zárodcích jednotlivých výzkumů. (Prudký, 2006) V souvislosti 

s poznáváním hodnot je důležité si uvědomit filozofický přístup (fenomenologický, 

novokantovský,...), rovinu vidění (individuální, skupinová, institucionální, národní,...) a v 

neposlední řadě i čas vidění (vznik, utváření, přijímání, dlouhodobě zakotvené,...).  

To, v jakých souvislostech a časových dimenzích hodnoty mohou působit, je součástí 

výkladu a pochopení toho, co hodnoty jsou. Také proto, že to osvětluje dopady, které mohou 

nabývat hodnoty v životě jakékoliv sociální entity. Hodnoty ve společnosti fungují různě v mnoha 

dimenzích. Prudký (2008) rozlišuje tyto funkce hodnot: 

1. stavební kameny kultury 

2. součásti utváření obsahu sociálních fenoménů a vztahů 

3. jeden z definičních znaků osobnosti 

4. zdroj motivace chování 
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5. součásti identifikátorů skupiny či etnika, společenství, nebo i institucí 

6. zdroje sociální a kulturní soudržnosti 

7. zdroje a charakteristiky rozvrstvení a hierarchizace společnosti 

8. atribut morálky 

9. základy politických filozofií a ideologií (přístupů ke světu jako ideologickému objektu). 

 

T. Parsons 

Náznaky klasifikace hodnot najdeme už u Parsonse. Prudký (2006) připomíná jeho 

multidimenzionální klasifikace, podle kterých jsou všechny lidské aktivity podmiňovány směsicí 

pěti „vzorců proměnných“ (pattern variables). Vzorce jsou chápány jako zdroje výběru mezi páry 

alternativ: 

•••• afektivitou (potřebou spokojenosti) – afektivní neutralitou (brzdící impulzy) 

•••• orientací na sebe – nebo na kolektiv 

•••• univerzalizmem – partikularizmem 

•••• askripcí – výkonem 

•••• specifičností – spojováním (diffuseness) 

Podle Parsonse jsou to zdroje pro charakteristiky národů i kultur.  

 

M. Rokeache 

Zlom v přístupu k poznávání hodnot v sociologii i sociální psychologii, který Rokeache 

přinesl, spočíval v orientaci na empiricky uchopitelný přístup k hodnotám. Východiskem pro něj na 

jedné straně byly přístupy A. Maslowa (hierarchizace potřeb) a na druhé straně Mertonovy postupy 

spojující systémovou konsensuální teorii s empirickými ověřováními v „teoriích středního dosahu“. 

V pojetí hodnot vychází z Klukhohnova konceptu hodnot jako „žádoucího, explicitního nebo 

implicitního, distinktivního pro jednotlivce nebo charakteristického pro skupinu, které ovlivňuje 

výběr z dosažitelných způsobů, prostředků a cílů činnosti“.  

Hodnoty pro něj představují rozsáhlou tendenci preferovat jistý stav věcí před ostatními. Jsou 

těsně svázány se zájmy, potřebami a cíli uskutečňovanými v procesech preferenčních voleb. Nejde 

však o reprezentanty individuálních potřeb, ale rovněž sociálních a institucionálních požadavků.  

Přijaté hodnoty nás vedou a řídí v našich činnostech, určují zacílení v zaujímání pozic v 

sociálních vztazích a tématech, upřednostňují směr určité ideologie, usměrňují naše chování vůči 

ostatním, oceňují a posuzují, pomáhají ovlivnit hodnoty druhých, rozumově zdůvodnit svá 

přesvědčení, víru, postoje, činnosti tak, aby byly sociálně i individuálně žádoucí.   
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Hodnotový systém je tvořen trvalou organizací hodnot podle stupně relativní důležitosti, 

resp. priority, která člověku umožňuje volbu způsobu jednání, ve smyslu nacházení výhodnějších 

cest k dosažení cíle, voleb činností či rozhodování, tedy i možností jak vyřešit konflikt. Tento 

„hodnotový algoritmus“ si jedinec individuálně vytvoří a odlišuje jím od ostatních. Naučené 

osvojené hodnoty se postupně integrují do uspořádaného hodnotového systému, který se stabilizuje 

socializací v dané kultuře. Rozdíly v osobní, společenské a kulturní zkušenosti vyvolávají jak 

individuální diference v hodnotových systémech, tak individuální rozdíly v jejich stabilitě. 

Hodnotový systém je tak relativně stálý a každá nová, sociální, individuální, kulturní zkušenost či 

změna může vyvolat změnu v uspořádání hodnot. (Prudký, 2006) 

 

R. Inglehart 

Ve svém konceptu hodnot navazuje na podobná východiska jako Rokeach a také na 

Rokeachovy postupy. Staví v zásadě na Maslowově konceptu potřeb jako zdrojů motivace. 

Rozdělení potřeb (a následně i hodnot) podle Maslowa chápe Inglehart jako východisko pro 

rozdělení hodnot do dvou skupin, které chápe nejen v návaznosti, ale také v dualitě, protichůdnosti. 

Mezi materialistické hodnoty zařazuje nejen hodnoty, které mají ryze hmotnou podobu, ale i 

hodnoty zabezpečení, bezpečí, jistot a trvalosti řádu. Mezi postmaterialistické hodnoty řadí 

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

participaci na řízení v zaměstnání, osobnější mezilidské vztahy. 

Inglehart vychází z hypotézy vzácnosti, která je založená na Maslowově hierarchizaci potřeb 

a z hypotézy socializace, která se tvoří zejména v období adolescence, a tento základ hodnotových 

struktur si pak mají jednotlivci tendenci uchovat po celý jejich život. Zatímco hypotéza vzácnosti 

implikuje vztah mezi ekonomickou prosperitou a bezpečností a tendencemi k postmaterialistickým 

hodnotám, z hypotézy socializace lze vyvozovat představu o relativně vysoké stabilitě hodnotových 

struktur ve společnosti. Formuloval především dichotomie. Původní materialistickou a 

postmaterialistickou (která nabývá podobu převahy orientací na potřebu zachování života proti 

naplňování hodnot spojených se seberealizací) doplňuje o dichotomii tradičních a náboženských 

hodnotových orientací proti racionalistickým a sekularizačním orientacím. Třetí dichotomie 

charakterizuje výběry mezi autoritářskou - uzavírající se tendencí a demokratizační - otevřenou 

orientací.  

 Formulace těchto hypotéz byla podstatná pro obsahové zaměření následných empirických 

výzkumů i pro koncipování celé metodiky výzkumu a zpracování výsledků empirických šetření. 

(Prudký, 2006) 
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G. Hofstede 

Hofstede přistupuje ke zkoumání hodnot jako k jednomu z procesů poznávání a měření 

„mentálních programů u lidí“, které v sobě zahrnují hodnoty a kulturu. Mentální programy mohou 

být nalezeny v úrovni univerzální, kolektivní a individuální. Hofstede připomíná, že sociální 

systémy mohou existovat jen proto, že lidské chování není nahodilé, ale do určité míry 

předvídatelné.  

Koncept „kolektivního programování mysli“ přibližuje Hofstede poukazováním na blízkost s 

konceptem „habitu“, jak jej vymezil Bourdieu. „Určité podmínky existence produkují HABITUS, tj. 

systém stálých a přenosných tendencí. Habitus ...má funkci základu pro praxi a představy … které 

mohou být kolektivně harmonizovány bez přítomnosti dirigenta“2.  

Hofstede používá vedle výzkumu hodnot koncept výzkumu kultury. Pracuje s pěti 

základními rozměry charakteristik kultury. Podle Hofstedeho jde jednak o přístupy, ale zároveň o 

seskupení kritérií, která dokáží charakterizovat rozhodující dimenze dané národní kultury. 

Rozhodující dimenze charakterizující podobu kultury jsou zároveň proudy poznávání hodnot, které 

jsou pro danou společnost a její kulturu příznačné. Hofstede uvádí tyto rozdíly: 

•••• rozdíly v moci, které se vztahují k odlišnému řešení základních problémů nerovností mezi 

lidmi 

•••• podoba a úroveň „vyrovnávání se nejistotě“, které se vztahují k úrovni stresu ve společnosti 

tváří v tvář neznámé budoucnosti 

•••• lokalizace na spojnici individualismus versus kolektivismus, které se odrážejí v míře 

integrace jedinců do primárních skupin 

•••• lokalizace na spojnici genderových dimenzí, které se odráží v rozdělení emočních rolí mezi 

muže a ženy 

•••• lokalizace na spojnici mezi dlouhodobými či krátkodobými orientacemi, které se odrážejí ve 

výběru jádra lidského uvažování (orientace na budoucnost nebo přítomnost) 

Kromě metodiky sběru dat věnuje Hofstede velkou pozornost odlišení technik sběru dat pro 

jednotlivé části výzkumu hodnot. Především se však zabývá rozborem a návrhy na přístupy k 

respondentům, aby se co nejvíc odstínil vliv tazatele i vliv žádaných hodnot na chtěné a naopak. 

(Prudký. 2006) 

 

S. H. Schwartze 

                                                 
2 Bourdieu, P. 1980. Le sens practique. Paris: Editions de minuit. 
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Schwartz pracuje se shodným východiskem jako Inglehart. Pracuje s hodnotami jako kritérii 

užívanými lidmi pro výběr a ospravedlňování činností a pro oceňování lidí či událostí. Na základě 

srovnávání projektů zaměřených na význam hodnot shrnuje, že by měly odpovědět na tyto otázky: 

���� 

ak jsou hodnotové priority jednotlivců ovlivňovány jejich sociálními zkušenostmi? 

���� 

aký vliv mají u jednotlivců jejich hodnotové priority na jejich orientaci v chování a 

ve výběrech? 

���� 

tázky spojené s mezikulturními a mezinárodními rozdíly v hodnotových prioritách a 

s hledáním jejich příčin a důsledků. 

K tomu, aby mohly být zodpovězeny tyto otázky, je nutné odpovědět na tato empirická zjištění: 

•••• Jaký je obsah hodnot? 

•••• Jde o úplné vyjádření? 

•••• Mají hodnoty stejný či podobný význam mezi různými zkoumanými skupinami či 

osobnostmi? 

•••• Může být hodnotová struktura univerzální? Existuje taková? 

Pro interpretaci zjištění naplňujících uvedené aspekty je potřeba brát v úvahu pět rysů, které se 

nacházejí uvnitř nebo za hodnotami. Jde o koncepty nebo víry vztahující se k žádoucímu konci 

stavů či chování, přesahující určitou specifickou situaci, sloužící jako zdroj výběru či ocenění 

chování nebo události a jsou uspořádány podle relevantního významu a důležitosti. (Prudký, 2006) 

Důležitou roli hrají cíle, které působí jako zdroje koncipování různých obsahů hodnot. V této 

souvislosti je potřeba si uvědomit tři skupiny cílů. Ty, které vycházejí z přírodní povahy jedince 

(jedinec jako biologický organizmus), následně jde o cíle, které pramení z potřeb koordinace či 

směrování k rovnováze sociálních interakcí a v neposlední řadě o cíle pramenící z potřeb přežití a 

zabezpečení zájmu skupin.  

Schwartz podle Prudkého (2006) prezentuje, že jeho postup zkoumání hodnot je výstižný a 

poskytuje srovnání jak uvnitř národů a kultur tak i mezi nimi. 

 

3.2    Metodologie 

 

3.2.1 Výzkum hodnotových struktur studentů 1. ročníků FHS UK (2002 – 2006 a 2008) a                                                                                                                                                

vybraných VŠ fakult (2003 a 2005) 
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S výzkumem hodnotových struktur studentů prvních ročníků vysokých škol pracuji jako se 

svým datovým základem. Podklad pro sběr dat tohoto vybraného výzkumu byl dokončen na 

počátků roku 2002. Zahrnuje celkem 33 otázek, z nichž jsou 4 otevřené. Sběr dat probíhal vždy 

během tzv. letní školy mezi studenty přijatými do 1. ročníku bakalářského studia na FHS UK. 

Základní indikátory se v dotazníku v průběhu zkoumaných let  neměnily, některé otázky se však 

vynechaly, jiné přidaly, jádro zůstalo srovnatelné, čímž se zachovala komparace zkoumaných dat. 

(Prudký, 2008) 

 

Výsledky je možné srovnávat nejen mezi jednotlivými roky za FHS UK, ale i s výsledky z 

dalších 11 fakult vysokých škol a to v letech 2003 a 2005. Fakulty byly vybrány na základě určitých 

typů, jedná se o fakultu strojní, ekonomickou a pedagogickou s tím, že se každá z jmenovaných 

fakult vyskytuje v těchto čtyřech městech: Praha, Brno, Liberec a Ostrava. 

Koncept výzkumu hodnotových struktur vysokoškolských studentů prvních ročníků, je v 

podstatě odpovědí na známé mezinárodní výzkumy a koncepty hodnot. Jedná se o výzkumy, které 

se prováděly v rámci celé populace ČR European Value Studies – Evropské hodnoty (1991 a 1999), 

ISSP Národní identita (1995), Aufbruch – Bůh po komunismu (1997) a ISSP Náboženství (1998). 

Výzkum hodnotových struktur studentů prvních ročníků vybraných fakult získal tuto 

strukturu: 

1. Hodnotové preference – jsou takzvaným žebříčkem hodnot. V procesu poznávání hodnot 

je důležité si uvědomit, co je mezi přijatými hodnotami jedince nejdůležitější, z čeho 

pramení zdroj motivací a chování, co je zdrojem spokojenosti nebo napětí. Mezi 

nejdůležitější hodnoty patří rodina, škola, práce, volný čas, náboženství nebo politika. 

2. Hodnotové orientace – zkoumají jaké jsou záměry či výhledy v přijatých hodnotách. 

(Prudký, 2004) Zaměřují se na krátkodobé i dlouhodobé záměry a činnosti jak ve 

společnosti, tak i ve výchově, mediální manipulaci či v politickém působení. 

3. Hodnotový rámec – představuje meze vyznávaných a přijatých hodnot jedince, často se 

prolíná s pojetím toho, co jedinec chápe jako zdroj smysluplnosti a existence. 

Představuje tak ohraničení, které umožňuje hodnotové vnímání. Jedná se o otázky 

týkající se víry či smyslu života. 

4. Normy chování – nebo pravidla pro dovolená chování jsou vázané k přijatým hodnotám 

a jejich analýza tak slouží k potvrzování či vyvracení platnosti hodnot. Normy  

představují přechod mezi hodnotami jako fakty a hodnotami jako cílovými, správnými 

skutečnostmi. Jde o otázky zkoumající přístup například k rozvodu, nevěře, potratu, 

domácímu násilí, braní drog, daňovým podvodům atp.   
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5. Sociální a demografické charakteristiky – přispívají k poznání sociální struktury, 

zakotvenosti a případně sociálního a kulturního kapitálu, s nímž studenti přicházejí na 

fakultu. 

Indikátory z oblasti hodnotových preferencí, orientací a rámců byly pomocí faktorové  

korelační analýzy seskupeny do skupin, které vytvořily základ pro umělé znaky. Tyto agregáty tak 

mohou sloužit jako špička konstrukce obsahových typů hodnotových struktur. (Prudký, 2008) 

Je potřeba zdůraznit, že zjištěné poznatky mohou mít podobu pouze základních tendencí a 

aspektů struktury hodnot. Výzkum opřený o hromadné zpracování dat může sloužit jen jako rámec 

pro ucelená zjištění. (Prudký, Lidé města, 2/2005 – 16) 

Z představeného výzkumu se soustřeďuji nikoliv na hodnotové struktury, jimž je primárně 

výzkum věnován, ale na indikátory, které se k mému tématu vztahují. Považovala jsem však za 

důležité osvětlit okolnosti a pozadí výzkumu, s nímž ve své práci pracuji. Na základě výzkumu 

hodnotových struktur studentů prvních ročníků se snažím pomocí vybraných indikátorů o zachycení 

podoby a případné změny vybraných sociálních a sociodemografických charakteristik. Ráda bych 

tak dospěla k poznání sociální struktury, zakotvenosti hodnot socializačních mediátorů a „sociálního 

kapitálu“ studentů 1. ročníků vybraných fakult vysokých škol.  

 

3.2.2   Cíle a hypotézy 

      

Cílem mé práce je zjistit, zda má sociální kapitál vliv na přístup ke vzdělání na vysoké škole. 

Je nutno říct, že v mém případě se jedná o redukovanou podobu sociálního kapitálu podle 

zkoumaných indikací, kterými jsou vzdělání rodičů vysokoškolských studentů, středoškolské 

vzdělání a přístup k informacím studentů jednotlivých vybraných zkoumaných vysokých školách. 

Konkrétně se jedná o studenty pedagogických, ekonomických, strojírenských fakultách a na FHS. 

Ráda bych na základě analýzy dat jednotlivých fakult za roku 2003 a 2005 zmapovala situaci, stav a 

případnou diferenciaci definovaného sociálního kapitálu. A také zjistit jakou podobu a vliv mají na 

přístup k vysokoškolskému vzdělávání socializační mediátory.  

V případě otázky týkající se socializačních mediátorů jde o zkoumání subjektivního pohledu 

studenta na jednotlivé faktory, které se na vývoji hodnot názorů a postojů podílely a které on vnímá 

jako ty, které ho v životě nějak ovlivnily. Kdežto v případě sociálních charakteristik jde o relativně 

objektivní faktory, jsou to zpravidla ukazovatele, u kterých pocity nehodnotíme.  

Předpokládám, že na základě dat z jmenovaných výzkumů bude možné zachytit jistý 

krátkodobý vývoj v dané problematice, která se sice nebude reprezentovat situaci v rámci celé ČR 

jako takové, ale bude platit pro jisté vybrané typy fakult. 
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Na základě stanoveného cíle práce jsem si stanovila tyto hypotézy: 

H1: Čím vyšší je dosažené vzdělání rodičů, tím větší jsou šance na vzdělání jejich dětí. 

H2: Typ středoškolského vzdělání3 respondentů ovlivňuje jejich šance na studium vysoké 

školy.  

H3: Čím mají respondenti větší přístup k informacím4, tím jsou jejich šance na vzdělání vyšší. 

H4: Sociální mediátory se liší vzhledem k typu fakulty.  

Vzhledem k těmto hypotézám předpokládám, že čím je sociální kapitál vyšší, tím jsou šance 

na přístup ke vzdělání jedince větší.  

Svůj předpoklad jsem si stanovila na základě skutečnosti, že české vysokoškolské vzdělávání 

se reprodukuje z generace na generaci. Vzdělání je tak úzce provázáno se sociálním kapitálem a 

zázemím v rodině, co dokládají i údaje, které jsem podrobněji rozpracovala v teoretické části své 

práce. Předpokládá se, že jsou-li vysokoškolsky vzdělaní rodiče, jejich potomci spíš zamíří na 

vysokou školu než potomci rodičů s nižším vzděláním. Tento poznatek dokládají i výstupy z 

výzkumu, který realizovalo OECD. Jednou z příčin může být fakt, že rodiče s nižším dosaženým 

vzdělání mají i nižší ekonomický kapitál, což může způsobit, že je potomek více motivován k 

výdělečné činnosti než ke studiu. Pro Českou republiku také platí, že se studiem vysoké školy 

souvisí již výběr střední školy, protože některé střední školy se soustřeďují na přípravu na studium  

vysoké školy, kdežto jiné se specializují na přípravu výkonu povolání.  

Stanovené hypotézy budu zkoumat na již vydefinovaném velmi specifickém vzorku studentů 

prvních ročníků vybraných vysokoškolských fakult. Dá se předpokládat, že různost typologie 

vybraných fakult bude prokazovat různé charakteristiky. Ráda bych se tak na základě vybraných 

indikátorů dozvěděla jak vlastně vypadá sociální kapitál na zvolených fakultách, jak se liší a jaký je  

případný vztah sociálního kapitálu a socializačních mediátorů. 

 

3.2.3 Techniky sběru dat 

 

 Metodologie pracuje s dotazníkovým šetřením. Jedná se o standardizovaný dotazník 

obsahující uzavřené otázky. Respondenti na striktně stanovené otázky odpovídají zvolením daných 

kategorií. Základní indikátory se v dotazníku neměnily, některé se otázky se však vypustily, jiné 

přidaly, jádro ale zůstalo srovnatelné, čímž se zachovala komparace zkoumaných dat. 

                                                 
3  Typ ukončeného středoškolského vzdělání vyjadřuje jeho určitou kvalitu. Tento indikátor se vyskytuje v mnoha 

výzkumech, čím je umožněno srovnání z více úhlu pohledu. 
 
4  Přístup k informacím je možné na základě opisovaného výzkumu zjistit pomocí dvou indikátorů: V domácnosti 

v níž žijete máte knihovnu s 500 svazky a v domácnosti v níž žijete máte počítač připojený na internet. Jedná se tedy 
o indikátory v rámci jedné otázky (č. 29; viz. konec práce, příloha).  
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V případě výzkumu, který se uskutečnil na FHS i na zbylých uvedených fakultách se jednalo 

o tištěné dotazníky. Respondenti na ně odpovídali na předem smluveném místě a čase. Dotazníky 

byly rozdány v posluchárně, což zaručilo nejen maximální návratnost, ale i samostatnou práci a 

odpovědný přístup k vyplnění dotazníků. Délka dotazníku nepřesahuje 10 stran a čas na vyplnění 

nepřesahuje 60 minut, čím se zaručila pozornost studentů. Členové řešitelského týmu působili při 

sběru dat jako odborníci předem objasňující cíl a postup výzkumu a odpovídali na případné 

nejasnosti při vyplňování předloženého dotazníku. Tím bylo zaručeno jednotné porozumění 

položeným otázkám. 

 

3.2.4  Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

         

Výběr vzorku je daný už samotným názvem výzkumu. Respondenti jsou studenti prvních 

ročníků FHS UK za léta 2002 – 2006 a 2008. V případě výzkumu na FHS UK se jedná o 

longitudinální výzkum, který byl z organizačních důvodů v roce 2007 přerušen. Na zbylých 

jmenovaných fakultách se výzkum konal jen ve dvou letech a sice 2003 a 2005. Pro relevantnější 

výsledky budou i v případě výzkumu na FHS UK srovnávána data z let 2003 a 2005. 

Fakulty byly vybrány na základě určitých typů, u kterých se předpokládá, že budou 

přitahovat jiné studenty. Jednotlivé fakulty jsou typologicky odlišné – jedná se o fakultu strojní, 

ekonomickou a pedagogickou s tím, že se každá z jmenovaných fakult vyskytuje v těchto čtyřech 

městech – Praha, Brno, Liberec a Ostrava.  

Výzkum vždy probíhal za dobrých podmínek a podílelo se na něm 50 – 60 % studentů, čímž 

jsou splněna hlavní kritéria reprezentativnosti vzorku. V každém z uvedeného roku se výzkum 

konal na příslušné fakultě v předem smluvené části výuky. 

 

3.2.5 Metody vyhodnocení a interpretace dat 

 

V rámci sekundární analýzy dat pracuji s daty z „Výzkumu hodnotových struktur studentů 1. 

ročníků“ FHS  z let 2003 a 2005, vybraných fakult vysokých škol (pedagogická, ekonomická a 

strojírenská) za stejné roky. Všechna data jsou k dispozici v elektronické podobě, a protože s nimi 

na fakultě pracujeme, jsou i snadno dostupná.  

Data zpracovávám pomocí frekvenčních, faktorových a korelačních analýz v programu SPSS. 

Frekvenční analýza vyhodnocuje základní statistické charakteristiky vybraných indikátorů. Ve 

faktorové analýze se dobíráme ke společnému jmenovateli zvolených indikátorů u velkých baterií 

otázek a v korelační analýze se testují vztahy mezi jednotlivými indikátory. Při zpracovávání dat 
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jsem využívala postupu, který jsme si ustálili v rámci sociologického semináře. 

Mým prvním krokem při zpracovávání dat bylo první třídění neboli frekvenční analýza, 

pomocí které jsem zjišťovala základní statistické údaje. Na základě získaných údajů jsem provedla 

jejich interpretaci. 

Druhým krokem byla faktorová analýza, kterou jsem však využila jenom v případě otázky,  

týkající se tvorby názorů, postojů a hodnot v rámci socializace. Zkoumaná baterie otázek je tak 

přehlednější a na základě vytvořených faktorů lépe interpretovatelná.  

Třetím krokem byla korelační analýza, u které jsem použila test chi-kvadrát k zjištění 

existence statistické závislosti mezi vybranými nominálními proměnnými. Hladinu významnosti 

jsem stanovila na 99 %, což znamená, že se zkoumaná hodnota pohybuje do čísla 0,010. U 

proměnných pořadového charakteru se pomocí Spearmanova koeficientu zjišťuje směr a síla 

závislosti. Koeficient může nabývat hodnot od -1 do +1. Čím je hodnota bližší číslu jedna, tím je 

vztah mezi danými proměnnými silnější, znaménko nám určuje, zda je vztah úměrný (+) nebo 

neúměrný (-). 

 

3.2.6 Hodnocení kvality výzkumu 

 

Práce je založena na práci s již sesbíranými daty, které už byly jistým analýzám podrobeny. 

Protože si výzkum, který je po celou dobu pod vedením Ing. Libora Prudkého, Ph.D, zachovává 

stejné podmínky sběru dat a dbá se na srovnatelnost výstupů, dovolím si jeho kvalitu hodnotit jako 

velmi dobrou. Toto hodnocení výzkumu je také podpořeno faktem, že některé použité indikátory 

byly ověřovány prostřednictvím dalších výzkumů jako například výzkumu EVS (European Value 

Studies). 

 

3.2.7 Etické otázky výzkumu 

 

Při každém společenskovědním výzkumu by měla být zachována jistá základní etická 

pravidla. (Disman, 2006) 

 

1. Nepřekročit vlastní schopnosti a kompetence. 

2. Chránit zkoumané osoby před poškozením. 

3. Respektovat práva osob na soukromí a důstojnost. 

4. Zachovat vědeckou objektivitu výzkumu. 

5. Zaručit důvěryhodné zacházení z výzkumnými daty. 
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6. Nezatajovat možná zkreslení. 

 

Ve výše jmenovaných výzkumech byla etická stránka výzkumu zachována. Respondenti se 

mohli rozhodnout, zda předložený dotazník vyplní či nikoliv, zároveň byl přítomen i výzkumný 

tým, který zodpovědně odpověděl na položené dotazy. Při zpracovávání dat byla zachována 

anonymita údajů zkoumaných osob, jednotlivé vyplněné dotazníky byly označeny pořadovým 

číslem. Dotazníky byly po převedení do elektronické podoby archivovány. 

 

3.3 Analýza hromadných dat 

 

Analýza dat je rozčleněna do více částí podle posloupnosti ověřování stanovených hypotéz. 

První část tvoří analýza dat, která odpovídá jednotlivým stanoveným hypotézám. V další 

části se budu věnovat rozboru otázky týkající se socializačních mediátorů, abych si přiblížila, co 

nebo kdo měl na studenty prvních ročníků vybraných fakult vliv. Neméně důležitou část tvoří 

analýza základních sociálně-demografických charakteristik stanovených studentů 1. ročníků 

vysokých škol, což mi také o studentech vysokých škol mnohé naznačí.  

Při analýzách jsem pracovala s vybranými otázkami, které se týkají tvorby hodnot, postojů,  

názorů a vybraných sociodemografických charakteristik. V rámci analýz jednotlivých otázek jsem 

alternativu „něco jiného, co“, ponechala stranou, protože kvantitativním způsoben zpracovávání dat 

nezjistím, o jaký faktor se jedná. Analyzováním předložených charakteristik se snažím zjistit, zda 

existuje mezi typy fakult diferenciace a případně v jaké podobě.  

Protože se v průběhu let výzkumu měnilo pořadí otázek, neuvádím jejich pořadová čísla, ale 

celé názvy vybraných otázek. Otázky týkající se tvorby hodnot, názorů a postojů se v dotazníku 

objevovaly na začátku, kdežto sociodemografické charakteristiky se zpravidla nacházely na konci 

dotazníků (viz. příloha). 

 

Přikládám relevantní část dotazníku: 

 

A: Tuto otázku vztahuji ke zkoumané problematice sociálních mediátorů. 

 

Pro tvorbu Vašich názorů, postojů a hodnot měly ve Vašem dosavadním životě nepochybně 

význam různé okolnosti. Mohl/a byste se pokusit zhodnotit jejich váhu? 

(Vyberte odpověď v každém řádku. Platí, že: 1 = rozhodující význam; 2 = nepominutelný 

význam; 3 = malý význam;    9 =nevím  ) 
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1. Moje rodina 

2. Mí spolužáci 

3. Mí učitelé 

4. Mí přátelé 

5. Četba, umění, kultura 

6. Televize, rozhlas 

7. Politické události 

8. Moje zájmová aktivita 

9. Mé lásky 

10. Já sám / sama 

11. Něco jiného, co: 

 

B: Do problematiky zkoumání sociálního kapitálu zahrnuji tyto otázky: 

 

9a jaké střední škole jste maturoval/a? 

(Zaškrtněte jednu z předložených možností, tj. druh školy, na které jste maturoval/a) 

na osmiletém gymnáziu - denní studium 

na jiném gymnáziu - denní studium 

na střední odborné škole typu průmyslová škola - denní studium 

na střední odborné škole typu ne-průmyslová škola (např. ekonomická, sociálně - právní,  

zdravotní atp.) - denní studium 

na integrované střední škole s maturitou - denní studium 

na střední škole jsem studoval/a dálkově (večerně). Šlo konkrétně o školu: 

na jiné škole, a to: 

 

Během svého dosavadního života jste pobýval/a v rodině, kterou tvořili 

(Vyberte jednu z možností) 

• po celou dobu oba vlastní rodiče 

• po většinu této doby oba vlastní rodiče 

• po většinu doby či stále oba rodiči, z nich byl ale jen jeden vlastní 

• převážně jen jeden z rodičů 

• převážně či po celou dobu bez rodičů 

• jiná situace, jaká: 
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         Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce? 

(Vyberte jednu z možností) 

•••• základní 

•••• základní s vyučením 

•••• střední odborné bez maturity 

•••• střední s maturitou 

•••• vysokoškolské či vyšší 

•••• jiná situace, jaká: 

 

Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky? 

(Vyberte jednu z možností) 

•••• základní 

•••• základní s vyučením 

•••• střední odborné bez maturity 

•••• střední s maturitou 

•••• vysokoškolské či vyšší 

•••• jiná situace, jaká: 

 

C: Ostatní otázky zkoumám jako sociálnědemografické charakteristiky 

Během Vašeho dětství a dospívání jste většinou bydlel/a 

(Vyberte jednu z možností) 

•••• v obci do 2 tisíc obyvatel 

•••• v obci mezi 2 až 5 tisíci obyvatel 

•••• v obci mezi 5 až 20 tisíci obyvatel 

•••• v obci mezi 20 až 50 tisíci obyvatel 

•••• v obci mezi 50 až 100 tisíci obyvatel 

•••• v obci nad 100 tisíc obyvatel 

•••• v Praze 

•••• jiná situace, jaká: 

 

Během Vašeho dosavadního života jste většinou bydlel/a 

(Vyberte jednu z možností) 
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1. v činžovním domě na sídlišti 

2. v činžovním domě mimo sídliště 

3. v rodinném domku, vilce, vile 

4. jinak, jak: 

 

Hlásil/a jste se na tuto fakultu rozhodnut/a, že ji chcete studovat, nebo to bylo jinak? 

(Vyberte jednu možnost.) 

1. ano, chtěl/a jsem studovat právě na této fakultě 

2. spíše ano, chtěl/a jsem studovat na fakultě tohoto zaměření 

3. ani tak, ani tak: nebyl/a jsem si jist/a na jaké fakultě chci studovat 

4. spíše ne, chtěl/a jsem studovat na jiné fakultě, ale tam jsem se nedostal/a 

5. rozhodně ne, chtěl/a jsem studovat něco zcela jiného, ale tam jsem se nedostal/a 

6. jiná situace, jaká: 

 

Můžete se obrátit na některého z rodičů (či oba) se svými osobními starostmi či intimními 

problémy a otázkami? 

(Vyberte jednu možnost) 

1. ano a vím, že mě vyslechnou a poradí mi 

2. ano, ale jejich rady musím „filtrovat“ 

3. jen výjimečně a otázky nemohu formulovat přímo 

4. skoro vůbec to nepřichází v úvahu 

5. rozhodně ne 

 

Poprosíme Vás o odpovědi na otázky týkající se vybavení domácnosti v níž  žijete. 

(I tady vyberte jednu odpověď v každém řádku podle toho, jak je vybavena domácnost, v níž 

žijete.) 

v naší domácnosti toto Č. vybavení domácnosti 
1. máme 2. nemůžeme si 

to dovolit 
3. nemáme z 
jiného důvodu 

1. pokoj pro každého člena domácnosti    
2. myčka na nádobí    
3. počítač připojený na internet    
4. Automobil    
5. DVD    
6. vlastníme byt v osobním vlastnictví  

nebo rodinný dům  
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7. knihovna nejméně s 500 svazky    
 

Můžete prosím odhadnout, jaký byl v posledním měsíci celkový čistý příjem peněz v rodině 

v níž žijete? 

(Odhadněte částku co nejpřesněji, alespoň v rozmezí jednoho tisíce korun) 

 

 V tomto městě bydlíte 

(Vyberte jednu možnost) 

1. na koleji 

2. v podnájmu 

3. u rodičů 

4. u příbuzných 

5. nebydlím tady, denně dojíždím 

6. jinak, jak: 

 

9arodil/a jste se v roce:…………….. 

 

Jste 

1. žena 

2. muž 

 

 

3.3.1 Čím vyšší je dosažené vzdělání rodičů, tím větší jsou šance na vzdělání jejich dětí. 

 

K ověření první hypotézy jsem analyzovala indikátory týkající se vzdělání rodičů studentů 

na již dříve specifikovaných fakultách prvních ročníků vysokých škol. Tento indikátor, mezi jinými, 

považuji ve svém zkoumání sociálního kapitálu za stěžejní. Pokusím se načrtnout, jaká je situace 

tohoto indikátoru na jednotlivých fakultách, a zhodnotit, zda v průběhu let 2003 a 2005 došlo k 

nějakým výraznějším změnám ohledně vzdělání rodičů studentů prvních ročníků vysokých škol.  

 

Složení rodičů studentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

Tabulka č. 1: Složení rodičů studentů prvních ročníků FHS UK podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání otce a matky (průměry) v letech 2003 a 2005 (v %) 
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2003 2005 výroky 

otec matka otec matka 

Základní 1,2 2,2 0,3 0,8 

Základní s vyučením 6,2 5 8,5 3,1 

Střední odborní bez maturity 6,8 3,4 8,5 6,7 

Střední s maturitou 23,2 41,8 29,5 46,4 

Vysokoškolské či vyšší 58,8 46,4 51,3 41,5 

Jiná situace 2,2 0,9 2,1 1,5 

Není odpověď 1,5 0,3 0 0 

 

Grafy č.1. a č.2.: Vývoj vzdělání rodičů studentů prvních ročníků FHS UK podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání 

Graf č.1: vzdělání otců studentů FHS UK                   Graf. č.2: vzdělání matek studentů FHS UK 

                                                                                           

 

 

Po oba zkoumané roky na FHS UK platí, že vysokoškolské vzdělání dosáhlo přes 50 % otců 

a přes 40 % matek studentů. Na základě těchto dvou srovnávaných let však nemůžeme říct, že by 

došlo k výraznému zvýšení či snížení počtu vysokoškolsky vzdělaných rodičů, i když je patrný 5 % 

pokles u obou z rodičů. V případě podílu rodičů se středoškolským vzděláním s maturitou  

zaznamenáváme mírný 5 % vzrůst mezi rokem 2003 a 2005.  

U podílu rodičů s dosaženým základním vzděláním a se základním vzděláním s vyučením 

sledujeme jenom nepatrný necelý dvou procentní nárůst u otců studentů FHS UK. Podobně je to i v 

případě středního odborného vzdělání bez maturity, kde je možné si všimnout mírného necelého 3% 

nárůstu, a to jak u otců, tak i u matek studentů prvních ročníků FHS UK.  

Na základě zvolených zkoumaných dvou let můžeme u studentů FHS UK potvrdit, že více 
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jak 80 % studentů pochází z rodin, kde rodiče dosáhli vysokoškolského, vyššího nebo 

středoškolského vzdělání s maturitou, kdežto nárůst vysokoškolských studentů, jejichž rodiče 

dosáhli základního, základního odborného nebo středního odborného bez maturity, je jenom 

nepatrný.  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Složení rodičů studentů prvních ročníků vybraných fakult vysokých škol podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání otce a matky (průměry) 

2003 2005 výroky 

otec matka otec matka 

T

y

p

S

F 

P

F 

H

F 

� Základní� 0,2� 1,5� 0,7� 4,5� 4,4� 3,8� 1� 1,4� 1,3� 2,3� 1,6� 1,5� � Základní 
Základní s vyučením 16,2 16,5 17,1 10,3 10,4 10,1 12,3 19 12,6 8,8 8,4 7,6 

Střední odborní bez maturity 20,7 18 24,4 16,2 11,1 15,7 21,4 14,9 14,4 16,9 12,7 10,6 

Střední s maturitou 33,3 28,3 27,9 49,2 43,2 50,5 31,5 31,4 24,9 45,8 47,4 43,3 

Vysokoškolské či vyšší 26,1 33,2 28,6 16,4 28 18,5 30,2 31,7 45,3 24 28,5 36 

Jiná situace 0,9 1,3 0,7 0,9 1,8 0,7 1,6 0,5 0,8 0,3 1,4 0,8 

Chybí odpověď 2,7 1,3 0,7 2,5 1,3 0,7 1,9 1,1 0,8 1,9 0 0,3 

 

V případě strojírenských fakult se vysokoškolské vzdělání otců studentů prvních ročníků 

pohybuje v obou letech kolem 30 %. Nárůst 7 % můžeme pozorovat v případě vysokoškolsky 

vzdělaných matek studentů prvních ročníků strojírenských fakult. 

Pro vzdělání otců studentů pedagogických fakult se procento vysokoškolsky vzdělaných 

pohybuje kolem 30 % v obou zkoumaných letech, v roce 2005 sledujeme jenom mírný pokles. V 

případě středoškolsky vzdělaných matek s maturitou se procento zvýšilo o 5 % v obou případech je 

však nad 40%. V případě vysokoškolsky vzdělaných matek studentů prvních ročníků 

pedagogických fakult došlo k ½ procentnímu zvýšení. I když v případě vzdělání otců sledujeme 

pokles a v případě matek nárůst, jde  v obou případech o malé procentuální rozdíly. 

Zdá se, že hospodářské fakulty dosahují v roce 2005 největšího procenta vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů, oproti roku 2003 se jedná o 16 % nárůst v případě vysokoškolsky vzdělaných 

otců a o 17 % nárůst v případě vysokoškolsky vzdělaných matek.  
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V obou letech u všech třech fakult pozorujeme, že má matka s dosaženým středoškolským 

vzděláním s maturitou nejvyšší procentuální zastoupení. U hospodářských fakult je to v roce 2003  

50,5 %. Zároveň si všímáme poměrně stejného procentuálního zastoupení otců, kteří ukončili 

střední odborní školu s maturitou, a to v případě všech zkoumaných fakult a za oba roky. 

 

Na základě předložených dat z typově odlišných fakult můžeme konstatovat, že u studentů 

FHS je nejvyšší procentuální zastoupení vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Zatímco na 

strojírenských, pedagogických a hospodářských fakultách vysokých škol je vyšší zastoupení rodičů 

studentů, kteří dosáhli středoškolského vzdělání.  

Podíl středoškolsky odborně zaměřených rodičů převažuje spíše na oborově zaměřených 

vysokých školách. Oproti tomu stojí studenti FHS UK, jejichž rodiče jsou vzdělaní vysokoškolsky 

nebo středoškolsky s maturitou.  

 

Na to, abychom mohli konstatovat obecnější závěr, že se postupně přístup na vysoké školy 

otevírá i studentům, jejichž rodiče dosáhli vzdělání bez maturity, máme k dispozici omezené 

množství dat. Proto je na místě konstatování, že podíl středoškolsky odborně zaměřených rodičů 

převažuje na oborově zaměřených vysokých školách. Oproti tomuto tvrzení stojí studenti FHS UK, 

jejíchž rodiče dosahují spíše vysokoškolského vzdělání nebo středoškolského vzdělání s maturitou. 

 

V roce 2001 bylo podle sčítání lidu v České republice  8,89 % populace starší patnácti let, 

která měla ukončené vysokoškolské vzdělání a 28,4 %, která měla středoškolské vzdělání s 

maturitou. V roce 2007 podle statistických tabulek českého statistického úřadu došlo k poklesu jak 

vysokoškolsky tak středoškolsky vzdělané populace starší 15 let. Vysokoškolsky vzdělaná populace 

činila v tomto roce 7,2 % a středoškolsky 22, 4 %. (www.czso.cz) Na základě těchto dat je možné 

usoudit, že dosahování vzdělání je poměrně uzavřenou záležitostí a do velké míry se vzdělání 

reprodukuje z rodičů na děti. 

 

3.3.2 Typ středoškolského vzdělání respondentů ovlivňuje jejich šance na studium vysoké školy 

 

V rámci své druhé stanovené hypotézy analyzuji otázku, která se ptá na nejvyšší druh 

absolvované střední školy u samotného respondenta, studenta prvního ročníku příslušné fakulty. Jde 

o další indikátor, na základě kterého je možné dále upřesnit strategii vzdělávání vysokoškolských 

studentů. Tento indikátor je také se sociálním kapitálem propojen.  
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Druh absolvované střední školy 

 

Tabulka č. 3.: Druh absolvované střední školy (v %) u studentů FHS UK 

Druh absolvované střední školy 2003 2005 

Na osmiletém gymnáziu – denní studium 27,6 36,2 

Na jiném gymnáziu – denní studium 57 45,9 

Na SOŠ typu průmyslová škola – denní studium 3,1 2,8 

Na SOŠ typu ne-průmyslová škola – denní studium 9,3 9,7 

Na integrované střední škole s maturitou – denní studium 0,9 0,8 

Na SŠ jsem studoval/a dálkově 0,9 0,5 

Na jiné škole 1,2 4,1 

 

Lze říci, že Fakulta humanitních studií UK v Praze je školou studentů, kteří absolvovali 

gymnázium, a zejména stoupá podíl studentů, kteří v období zkoumaných dvou let absolvovali 

osmileté gymnázium. Zároveň je patrný pokles studentů, kteří na FHS UK zamířili po absolvování 

jiného gymnázia.  

Z předložených dat můžeme konstatovat, že na FHS UK se objevuje v průměru třikrát více 

studentů, kteří maturovali na středních odborných školách ne-průmyslového typu, což by se na 

základě definice humanitního studia dalo i předpokládat. Dá se předpokládat, že studenti 

průmyslových odborných středních škol spíše zamíří na fakultu technického typu.   

 

Tabulka č. 4.: Druh absolvované střední školy (v %) u studentů typologicky vybraných fakult. 

 2003 2005 

Typ fakulty SF PF HF SF PF HF 

Na osmiletém gymnáziu – denní studium 3,6 13,4 7,7 10,4 17,6 24,9 

Na jiném gymnáziu – denní studium 8,3 43,2 28,2 11,7 45 35,3 

Na SOŠ typu průmyslová škola – denní studium 70,8 10,3 4,2 66,9 6 2,8 

Na SOŠ typu ne-průmyslová škola – denní studium 5,6 24,9 55,1 1,9 26,8 33 

Na integrované střední škole s maturitou – denní studium 6,3 3,9 2,4 4,9 2,4 1 

Na SŠ jsem studoval/a dálkově 0,7 0 0 0,3 0,3 0 

Na jiné škole 2,2 3,3 1,7 3,6 1,6 3 
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Chybí odpověď 2,5 1 0,7 0,3 0,3 0 

 

Podle předpokladu vidíme, že na technické fakulty se hlásí především absolventi středních 

průmyslových škol, v našem případě strojírenské fakulty, v roce 2003 to bylo něco málo přes 70 % , 

v roce 2005 došlo k nepatrnému 4 % poklesu.  

Na pedagogické a hospodářské fakulty zamířili většinou studenti z neprůmyslových škol, u 

pedagogických fakult to v obou letech činí kolem 25 %. U hospodářských vysokých škol jsme v 

roce 2005 zaznamenali pokles z 55,1 % na 33 % studentů prvních ročníků hospodářských vysokých 

škol, kteří absolvovali střední neprůmyslovou školu.  

Zajímavé je i porovnání studentů, kteří střední školu absolvovali dálkově. Dalo by se říci, že 

největší podíl těchto studentů se nachází na fakultě humanitních studí. V roce 2005 nově 

zaznamenáváme podíl studentů, kteří střední školu vystudovali dálkově na pedagogických 

fakultách, přičemž velice malý pokles je viditelný u fakult strojírenských.  

Nemožno opomenout, že na každé z fakult stoupá podíl studentů z osmiletých gymnázií. I 

když je potřeba mít na paměti datovou omezenost, je tento nárůst výrazný. 

 

 

 

Graf č.3.: Podíl studentů prvních ročníků VŠ (%) za roky 2003 a 2005 na jednotlivých fakultách 

 

 

 

Na základě sledovaného indikátoru v letech 2003 a 2005 by jsme mohli shrnout, že studenti, 

kteří absolvovali střední odbornou školu, volí možnost v odborovém studiu pokračovat. V případě 

gymnazistů vidíme jistý rozptyl napříč fakultami zkoumaných vysokých škol. Zkoumané data tak 

potvrzují tezi, že studenti gymnázií jsou díky obecnější povaze vzdělání lépe připraveni na studium 

na různých vysokých školách.   
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3.3.3 Čím mají respondenti větší přístup k informacím, tím jsou jejich šance na vzdělání vyšší. 

 

Otázku týkající se vybavenosti domácností bychom mohli zahrnout do kategorie otázek, 

které zkoumají socioekonomické zázemí vysokoškolských studentů. Jednotlivé vybrané indikátory 

týkající se vybavenosti domácností respondentů mám dotvářejí obrázek o tom, z jakých domácností 

studenti vysokých škol pocházejí. 

V případě indikací ohledně vybavenosti domácností se výzkum v letech 2003 a 2005 zaměřil 

na tyto: „pokoj pro každého člena domácnosti“, „myčku na nádobí“, „počítač připojený na 

internet“, „automobil“, „DVD“, „byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům“ a „knihovna a s 

nejméně 500 svazky“.  

Pro zkoumání této hypotézy jsem si vybrala v rámci představené otázky dva indikátory, 

které se k přístupu k informacím vztahují. Ostatní indikátory kromě indikátorů „počítač připojený 

na internet“ a „knihovna s nejméně 500 svazky“, ponechávám při interpretaci, z hlediska 

specifikace své hypotézy, stranou. 

Jsem si vědomá, že jde o velice omezená data, doufám ale, že se mi na základě analýz 

daných dat podaří načrtnout alespoň základní souvislost těchto indikátorů s ohledem na přístup ke 

vzdělání.   

 

Tabulka č. 5.: Vybavenost domácnosti studentů FHS UK (v %) za roky 2003 a 2005  

vybavení 2003 2005 

myčka 36,2 45,9 

PC a internet 76,2 88,5 

Vlastní pokoj  52,9 61 

Vlastní byt či dům 65,6 69 

Knihovna s 500 či víc svazky 73,7 63,8 

automobil 79,6 83,3 

DVD 25,1 61,5 

 

V průběhu těchto dvou let sledujeme vzrůst technické vybavenosti domácností a to nejen 

FHS UK, ale i u ostatních zkoumaných fakult. Počítač s připojením na internet se u FHS UK ze 

76,2 % z roku 2003 zvýšil na 88,5 % v roku 2005. Je důležité poznamenat, že studenti FHS UK 

využívají jak počítačů tak i internetu ke svému každodennímu studiu.  

V případě „knihovny s více než 500 svazky sledujeme postupný procentuální pokles, který 
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zaznamenáváme u všech zkoumaných vysokoškolských fakult, v případě FHS UK se jedná téměř o 

10 % pokles. 

 

Tabulka č. 6.: Vybavenost domácností studentů jednotlivých typů fakult (v %) za roky 2003 a 2005 

vybavení 2003 2005 

Typ fakulty SF PF HF SF PF HF 

myčka 23,1 19 21,6 36,4 34,7 34,3 

PC a internet 63,8 56,6 62 80,8 80,8 82,1 

Vlastní pokoj  56,4 51,7 59,6 57,8 59,9 60,5 

Vlastní byt či dům 74,6 71,5 73,5 79,2 78,3 76,1 

DVD 22,2 15,7 17,4 68,8 49,9 58,7 

Knihovna s 500 či víc svazky 44,7 59,9 37,6 37 49,3 46,1 

automobil 84,7 84,6 86,4 88,6 81,6 86,4 

 

Tabulka číslo šest mám přibližuje procentuální vyjádření již vzpomínaných indikátorů. Je 

zřejmé, že jde u každé z fakult o podstatný a nezanedbatelný nárůst. Na pedagogických fakultách 

zaznamenáváme jednak nejvyšší procentuální nárůst ve vlastnictví počítače a internetu a také 

nejvyšší procentuální pokles „knihoven s 500 svazky“.  

Zajímavé je, že u hospodářských fakult sledujeme nejen nárůst v případě počítačů s 

internetem ale i knihoven s nejméně 500 svazky. Tento poznatek je však těžko interpretovatelný, 

protože z důvodu omezení dat není možné zjistit, zda se nejedná jen o určitou shodu okolností, 

náhodu. 

To, že vlastnictví počítačů a jejich připojení k internetu stoupají, potvrzují i data Českého 

statistického úřadu. V roce 2003 vlastnilo počítač 24 % z celé populace a 15 % mělo také k 

dispozici připojení na internet. Procenta se v roce 2005 zvýšila u počítačů na 30 % a internetu na 

19%. V roce 2007 byl zaznamenán další nárůst, počítač vlastnilo 40 % populace a připojení na 

internet 32 % populace. (www.czso.cz) 

 

Na základě těchto dat můžeme uzavřít, že přestože je z dat za populaci vidět rychlý nárůst, 

tak domácnosti těch, kteří se dostali na vysokou školu, jsou mnohem více vybavené. Tudíž se i tento 

faktor může jevit jako jedna z podob nerovného přístupu ke vzdělání. 
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Graf č. 5., 6., 7., 8.,: Vývoj indikací „počítač s připojením na internet“ a „knihovna s 500 svazky“ 

je zachycen (v %) pro příslušné fakulty v následujících grafech 

 

Graf č.5:                                                                          Graf č.6: 

 

 

Graf č.7:                                                                         Graf. č.8: 

 

 

 

 

3.3.4 Socializační mediátory se liší vzhledem k typu fakulty. 

 

Pomocí analýzy jednotlivých socializačních mediátorů jsem hledala jednotlivé faktory, které 

se na tvorbě hodnot podílely, případně jak silně jejich vliv při tvorbě hodnot postojů a názorů 

vnímali samotní studenti.  

 
Tabulka č. 7.: průměry jednotlivých socializačních mediátorů FHS UK(v %) za roky 2003 a 2005: 
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R
o
z
h
o

68
,7 
70 7,

4 
5,
9 

12
,7 

9,
7 

39
,3 

40
,8 

53
,3 

48
,5 

3,
7 

���� 3epomi- 

����Malý���� 2,2� 2,6� 48� 44,4� 32,8� 35,9� 5,9� 6,9� 2,8� 3,8� 50,2� 45,1� 54,2� 48,5� 11,8� 19,7� 32,5� 30,5� 3,1� 0,8� ���� 3ení 

���� 3evím���� 0� 0� 0� 0,3� 0� 1� 0� 0� 0� 0� 0� 0,5� 0� 0,8� 0� 0,5� 0� 0,3� 0� 0,8� �  
Na základě těchto hodnot bychom mohli konstatovat, že podle studentů prvních ročníku 

FHS UK na tvorbu jejich postojů, názorů a hodnot měly rozhodující význam mediátory  „rodina“ a 

„sám / sama“, kde je procentuální rozdíl mezi zkoumanými lety nepatrný. Studentů, kteří sebe sama 

vnímají jako mediátor tvorby hodnot, postojů a názorů je vždy skoro ¾. K těmto dvěma silným 

mediátorům se také připojil indikátor „četba, umění a kultura“, u kterých je patrný 50 % vliv v obou 

letech. 

Mezi mediátory, které měly na studenty FHS UK v letech  2003 a 2005 nepominutelný 

význam patří tyto: „spolužáci“, „učitelé“, „přátelé“ a „lásky“ - tedy lidé, se kterými se studenti 

každodenně setkávají; k mediátorům s nepominutelným významem také patří „četba, kultura, 

umění“, „televize a rozhlas“, „zájmové aktivity“ a „televize a rozhlas“. 

Na tvorbu názorů a postojů studentů měly „politické události“ dle jejich soudu jen malý vliv. 

V případě studentů prvních ročníků FHS je málo těch, které ovlivnili „spolužáci“ a „učitelé“ nebo si 

to alespoň myslí.  

 

 

 

 

Tabulka č. 8.: průměry jednotlivých socializačních mediátorů strojírenských fakult (v %) za roky 

2003 a 2005: 

Mediátor, 

rok, 

význam 

rodina spolužáci učitelé přátelé Četba, 

kultura, 

umění 

Televize 

rozhlas 

Politické 

události 

Zájmová 

aktivita 

láska Sám / 

Sama 

 0

3 

0

5 

0

3 

0

5 

0

3 

0

5 

0

3 

0

5 

0

3 

0

5 

0

3 

���� Rozho-dující���� 75,7� 61� 9,9� 4,9� 8,8� 6,2� 32,8� 22,7� 18,9� 11,4� 6,3� 5,8� 4,9� 1,6� 39,3� 31,5� 21,1� 15,6� 70,6� 70,8� ���� 3epomi-

����Malý���� 2,2� 2,6� 33,9� 44,8� 37,5� 40,3� 9,4� 14,6� 32,6� 37� 43,8� 50� 66,7� 70,5� 13,7� 19,8� 36,4� 34,1� 4,5� 1,9� ���� 3ení 

���� 3evím���� 0� 0� 0� 2,9� 0� 4,9� 0� 1� 0� 5,8� 0� 5,5� 0� 10,4� 0� 1,9� 0� 5,2� 0� 1,3� �  
Procentuální hodnoty na strojírenských fakultách naznačují, že pro studenty prvních ročníků 

těchto fakult měly rozhodující význam mediátory „rodina“ a „sám / sama“ student, studentka, 

podobně jako na FHS UK jde v obou letech asi o ¾ studentů.  
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Mezi socializační mediátory, které měly na tvorbu hodnot, postojů a názorů nepominutelný 

význam studenti zařadili „spolužáky“, „učitelé“, „přátelé“, „lásky“, zájmovou aktivitu“, „četbu, 

kulturu a umění“ a „televizi a rozhlas“. I v případě strojírenských fakult, podobně jako u FHS UK, 

je dost velké procentuální zastoupení studentů, kteří si myslí, že je „učitelé“ při tvorbě hodnot 

ovlivnili málo. 

Mezi mediátory, které je ovlivnily v malé míře, studenti označili „politické události“. Ve 

srovnání s FHS UK jde o velmi podobný vývoj v případě vlivů socializačních mediátorů na 

studenty.  

 
Tabulka č. 9.: průměry jednotlivých socializačních mediátorů pedagogických fakult(v %) za roky 

2003 a 2005: 

Mediátor, 
rok, 
význam 

rodina spolužáci učitelé přátelé Četba, 
kultura, 
umění 

Televize 
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události 

Zájmová 
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láska Sám / 
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
3 

���� Rozho-dující���� 79,7� 75,1� 6,4� 3� 12,3� 5,1� 37,5� 31,7� 34,4� 22� 4,4� 3� 5,1� 4,1� 43,3� 29,3� 23,1� 22,8� 74,3� 69,1� ���� 3epomi-
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����Malý���� 1,8� 0,5� 42,7� 51,5� 28,3� 40,7� 7,2� 11,4� 13,9� 19,8� 44,7� 53,1� 60,9� 58,5� 9,3� 18,4� 29,6� 28,2� 2,1� 2,2� ���� 3ení 

���� 3evím���� 0� 0,3� 0� 0,8� 0� 1,6� 0� 0,8� 0� 3,8� 0� 6� 0� 17,9� 0� 2,7� 0� 4,1� 0� 4,9� �  
 

I v případě pedagogických fakult pozorujeme, že největší vliv na vývoj hodnot, postojů a 

názorů měla „rodina“ a „samotní studenti“. Procentuální hladina je ve srovnání s předešlými 

fakultami stejná. 

Studenti prvních ročníků pedagogických fakult vnímají „televizi a rozhlas“, na rozdíl 

studentů FHS UK, jako nepominutelný socializační mediátor v tvorbě hodnot, postojů a názorů.  

Malý význam připisují mediátoru týkající ho se „politických událostí“. Je potřeba také dodat, 

že je i velké procento studentů pedagogických fakult, pro které mají v roce 2005 na tvorbu hodnot, 

postojů a názorů malý vliv mediátory „spolužáci“,  „učitelé“ a „televize“. U studentů 

pedagogických fakult by se mohlo právě naopak předpokládat, že pro ně budou mít „učitelé“ větší 

nebo alespoň stoupající tendenci významnosti.   

 
Tabulka č. 10.: průměry jednotlivých socializačních mediátorů hospodářských fakult (v %) za roky 

2003 a 2005: 

Mediátor, 
rok, 
význam 

rodina spolužáci učitelé přátelé Četba, 
kultura, 
umění 

Televize 
rozhlas 

Politické 
události 

Zájmová 
aktivita 

láska Sám / 
Sama 

 0
3 

0
3 

0
5 

0
3 

0
5 

0
3 

0
5 

0
3 

0
5 

0
3 

0
5 
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���� 3epominutel-

����Malý���� 1� 0,5� 38,7� 47,1� 32,4� 47,6� 5,9� 12,8� 22� 31,2� 47,7� 46,9� 66,2� 58,4� 19,2� 25,2� 33,8� 36,8� 2,1� 3� ���� 3ení 

���� 3evím���� 0� 0,3� 0� 2,3� 0� 4� 0� 0,8� 0� 4,5� 0� 5� 0� 14,6� 0� 4� 0� 7,1� 0� 6,3� �  
V případě posledních, hospodářských fakult, bychom mohli tabulku pro oba zkoumané roky 

vztahující se k významnosti socializačních mediátorů na tvorbu hodnot, postojů a názorů 

interpretovat podobně jako u fakult předcházejících.  

Opět se potvrdilo, že rozhodující vliv na tvorbu hodnot mají „rodina“ a „sám /sama“.  

Nepominutelný význam mají pro tyto studenty podle jejich názoru indikátory „spolužáci“, 

„učitelé“, „přátelé“, „četba, umění a kultura“, „zájmová aktivita“ a „láska“. 

Mezi ty indikátory, které je ovlivnily málo, zařadili studenti prvních ročníků hospodářských 

fakult  „televizi a rozhlas“ a „politické události“. Podobně jako u předcházejících fakult je potřeba 

dodat, že v roce 2005 stoupá procento studentů hospodářských fakult, pro které mají „spolužáci“ a 

„učitelé“ stále menší význam.  

 

Na závěr by se dalo shrnout, že socializační mediátory si pro oba roky a pro všechny 

zkoumané fakulty zachovává velmi podobnou hladinu významnosti. Studenti prvních ročníků všech 

jmenovaných fakult považují za rozhodující mediátor „rodinu“ a „ sebe sama“, naproti tomu stojí 

mediátor týkající se „politických událostí“, který si u všech fakult zachoval pro oba roky malý 

význam v tvorbě hodnot, postojů a názorů studentů.  

Na základě výše uvedených dat by se mohlo zdát, že mezi socializační mediátory, které na 

své významnosti v procesu tvorby hodnot, postojů a názorů ztrácejí by jsme mohli považovat 

„spolužáky“ a „učitele“. 

 

V případě této analýzy se předpoklad, že na studenty jiných fakult působí různé socializační 

mediátory nepotvrdil. Samozřejmě je potřeba mít na zřeteli, že hodnotím stav za předložené dva 

roky, ale i tak je to v rámci mezifakultního srovnání zajímavý výsledek.  

 

Faktorové analýzy za jednotlivé fakulty v jednotlivých zkoumaných letech 

 

Zkoumáním jednotlivých faktorů v rámci baterie otázky socializačních mediátorů jsem se 

snažila dobrat společného jmenovatele jednotlivých indikací. Faktorová analýza vychází z blízkosti 
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odpovědí na jednotlivé indikátory, které následně sdružuje do jednoho faktoru. Pomocí této analýzy 

jsem chtěla zjistit, které z jednotlivých indikací jsou si na základě odpovědí studentů příslušných 

fakult blízké. 

 

Faktorová analýza socializačních mediátorů otázky z dotazníku: Jaký význam, ve Vašem 

dosavadním životě, při tvorbě vašich názorů, postojů a hodnot měli........ 

 

Tabulka č. 11.: faktorová analýza celé otázky za rok 2003 pro FHS UK 

Faktor Otázky 

1 2 3 4 

…....  spolužáci? 0,742    

…..... přátelé? 0,741    

…..... Vaše lásky? 0,635    

…...... televize a rozhlas?  0,740   

…....... rodina?  -0,588   

…....... politické události?  0,459   

….......sám / sama?   0,702  

…....... zájmová aktivita?   0,689  

…....... četba, umění, kultura?   0,436  

…....... učitelé?    0,818 

 

V roce 2003 se do jednoho faktoru sdružily indikátory „spolužáci“, „přátelé“ a „lásky“, jde o 

skupiny lidí, se kterými studenti pravděpodobně tráví nejvíce svého času. Pozoruhodné je, že se 

„rodina“ spojila do druhého faktoru spolu s mediátory „televize a rozhlas“, „politické události“, tu 

však nabyla záporné hodnoty. Z toho vyplývá, že rodina stojí proti těmto indikátorům a ti studenti, 

kteří zaznamenali, že je ovlivňuje „televize a rozhlas“ a „politické události“, také zaznamenali, že 

je rodina neovlivňuje a naopak.  

Třetí faktor sdružil indikátory „sám / sama“, „zájmová aktivita“ a „četba, umění, kultura“. 

Můžeme v podstatě říct, že jde o individualistickou orientaci studenta.  

Poslední čtvrtý faktor je tvořen jediným socializačním mediátorem, kterým jsou „učitelé“. 

 

Tabulka č. 12.: faktorová analýza celé otázky za rok 2005 na FHS UK 
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Faktor Otázky 

1 2 3 

…... politické události? 0,743   

….. učitelé? 0,700   

…... televize a rozhlas? 0,608   

…... přátelé?  0,742  

….. spolužáci?  0,642  

…... lásky?  0,584  

…... rodina?  0,426  

…... zájmová aktivita?   0,694 

…... sám /sama?   0,555 

…..četba, umění a kultura?   0,453 

 

Socializační mediátory se na rozdíl od roku 2003 spojily do třech silných faktorů. 

Prvním faktorem je faktor, který spojil indikace „politické události“, „učitelé“ a „televizi a 

rozhlas“. Druhý silný faktor je zastoupen indikacemi „spolužáci“, „přátelé“, „lásky“ a „rodina“, v 

tomto roce, na rozdíl od roku 2003, se „rodina“ začlenila mezi indikátory charakterizující skupiny 

obklopující studenty.  

Posledním faktorem v roce 2005 je faktor, který  spojil „zájmové aktivity“, „sám / sama“ a 

„četbu, umění a kulturu“. Stejný faktor se vytvořil i v předcházejícím zkoumaném roce. 

 

U studentů FHS UK se v případě těchto dvou let vytvořil jeden stejný faktor, v kterém se 

spojily individualistické charakteristiky.    

  

Tabulka č. 13:  faktorová analýza celé otázky za rok 2003 strojních fakult 

Faktor Otázky 

1 2 3 4 

…... přátelé? 0,737    

…... spolužáci? 0,685    

…... rodina? 0,665    

…... četba, umění, kultura?  0,725   
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…... politické události?  0,690   

…... televize a rozhlas?  0,641   

…... lásky?   0,794  

…... učitelé?   0,496  

…... sám / sama?    0,707 

…... zájmová aktivita?    0,635 

 

U strojních fakult se v roce 2003 vytvořily čtyři faktory. Do prvního faktoru se spojily 

mediátory jako jsou „přátele“, „spolužáci“ a „rodina“. Druhým výrazný faktor spojil indikace 

„četba, umění, kultura“, „politické události“ a „televizi a rozhlas“. Do třetího faktoru se spojily 

indikace ohledně „učitelů“,  „lásek“ a do čtvrtého se spojily indikace „sám /sama“ a „zájmová 

aktivita“.  

 

Tabulka č. 14.: faktorová analýza celé otázky za rok 2005 strojních fakult 

Faktor Otázky 

1 2 3 

…... přátelé? 0,763   

…... spolužáci? 0,729   

…... rodina? 0,504   

…... lásky? 0,408   

…... politické události?  0,773  

…... televize a rozhlas?  0,742  

…... četba, umění, kultura?    0,676 

…... sám /sama?   0,584 

…... zájmová aktivita?   0,427 

…... učitelé?   0,393 

 

V roce 2005 se na rozdíl od roku 2003 vytvořily jenom tři faktory v rámci otázky zkoumající 

vliv socializačních mediátorů na tvorbu hodnot, názorů a postojů studentů prvních ročníků 

vybraných fakult vysokých škol. Do prvního faktoru patří mediátory „přátelé“ „spolužáci“, 

„rodina“ a „lásky“, do druhého faktoru „politické události“ a „televize a rozhlas“ a do třetího 
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faktoru patří „četba, umění, kultura“, „sám / sama“, „zájmová aktivita“ a „učitelé“.  

V případě strojních fakult nemůžeme říci, že by se některý z faktorů v obou zkoumaných 

letech opakoval. Je však potřeba upozornit na první ne zcela identický faktor, ve kterém se v obou 

letech spojili „přátelé“, „spolužáci“ a „rodina“. „Lásky“, které v roce 2003 dotvářely první faktor, 

se v roce 2005 přesunuly do samostatného třetího faktoru. 

 

Pro strojní fakulty lze konstatovat, že studenty prvních ročníků při tvorbě hodnot, postojů a 

názorů ovlivnily hlavně skupiny blízkých lidí.   

 

Tabulka č. 15.:  faktorová analýza celé otázky za rok 2003 u pedagogických fakult 

Faktor Otázky 

1 2 3 4 

…... spolužáci? 0,707    

…... učitelé? 0,691    

…... přátelé? 0,567    

…... politické události?  0,809   

…... televize, rozhlas?  0,750   

…... zájmová aktivita?   0,733  

…... četba, umění a kultura?   0,586  

…... Vy sám / sama?   0,517  

…... Vaše lásky?    0,817 

…... rodina?    0,512 

 
 

První faktor charakterizuje mediátory „spolužáci“, „učitelé“ a „přátelé“. Z toho je patrné, že 

při utváření hodnot, postojů a názorů studentů prvních ročníků pedagogických fakult byli spolu se 

„spolužáky“ důležití také „učitelé“ a „přátelé“.  

V druhém faktoru se spojily mediátory „politické události“ a „televize a rozhlas“, studenti tak 

spolu s politickými událostmi sledují také televizi a poslouchají rádio.  

V třetím faktoru se spojila „zájmová aktivita“ studentů spolu s „četbou, uměním a kulturou“ 

a „sám / sama“. Poslední faktor obsahuje mediátory „lásek“ a „rodiny“. 
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Tabulka č. 15.:  faktorová analýza celé otázky za rok 2005 u pedagogických fakult 

Faktor Otázky 

1 2 3 

…... spolužáci? 0,701   

…... přátelé? 0,634   

…... rodina? 0,621   

…... učitelé? 0,562   

…... politické události?  0,753  

…... televize a rozhlas?  0,627  

…... četba, umění, kultura?  0,591  

…... zájmová aktivita?   0,725 

…... Vaše lásky?   0,534 

…... Vy sám / sama?   0,429 

 

I v případě pedagogických studentů pozorujeme, že se faktorová analýza stáhla ze čtyř 

faktorů na tři, které jsou pro studenty prvních ročníků pedagogických fakult v roce 2005 

charakteristické.  

Do prvního faktoru se stáhlo nejvíce indikátorů, které studenty pedagogiky ovlivnily při 

tvorbě hodnot, postojů a názorů. Jde o mediátory „spolužáci“, „přátelé“, „rodina“ a „učitelé“.  

Druhý faktor charakterizují mediátory „politické události“, „televize a rozhlas“ a „četba, 

umění a kultura“ a v třetím faktoru se objevily indikace ohledně „zájmové aktivity“, „lásek“ a 

„sebe sama“. 

 

Pro případ pedagogické fakulty platí, že ani jeden z faktorů, které se v obou zkoumaných 

letech vytvořily, neopakoval. I v tomto případě je však potřeba upozornit na první faktor, v kterém 

se po oba roky spojily indikátory „ spolužáci“, „přátelé“ a „učitelé“. Z toho je patrné, že studenti 

mezi okruh blízkých lidí zařadili i učitele, kteří pro ně měli spolu s vrstevníky a rodinou význam 

při tvorbě hodnot, názorů a postojů.  
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Tabulka č. 15.:  faktorová analýza celé otázky za rok 2003 u hospodářských fakult 

Faktor Otázky 

1 2 3 4 

…... přátelé? 0,737    

…... Vaše lásky? 0,671    

…... spolužáci? 0,668    

…... televize a rozhlas?  0,800   

…... politické události?  0,670   

…... učitelé?  0,427   

…... rodina?   0,717  

…... Vy sám / sama?   -0,608  

…... četba, umění a kultura?    0,758 

…... zájmová aktivita?    0,568 

 

U hospodářských fakult se v roce 2003 podobně jako u fakult pedagogických ve stejném roce 

vytvořily čtyři faktory, které studenty prvních ročníků hospodářských fakult reprezentují.  

Do prvního faktoru se spojili „přátelé“ s „láskami“ a „spolužáky“ studentů těchto fakult. 

Druhý faktor tvoří mediátory „televize a rozhlasu“, „politických událostí“ a „učitelů“.  

Pozoruhodné je, že se do jednoho faktoru spojila indikace „sám / sama“, oproti které stojí 

„rodina“, z toho je patrné, že studenti, kteří vnímají sebe samých jako mediátorů pro tvorbu hodnot, 

postojů a názorů, tak v tomto smyslu nevnímají rodinu. Posledním faktorem je „četba, umění a 

kultura“ spolu se „zájmovou aktivitou“ studentů. 

 

 

Tabulka č. 16.:  faktorová analýza celé otázky za rok 2005 u hospodářských fakult 

Faktor Otázky 

1 2 3 4 
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…... spolužáci? 0,757    

…... přátelé? 0,743    

…... Vaše lásky? 0,549    

…... televize a rozhlas?  0,711   

…... politické události?  0,695   

…... četba, umění, kultura?  0,550   

…... učitelé?   0,688  

…... rodina?   0,655  

…... zájmová aktivita?    0,755 

…... sám / sama?    0,683 

 

Pro hospodářské fakulty jsou i v tomto roce charakteristické čtyři faktory, z nichž jsou dva 

silnější a dva slabší. Do prvého faktoru spadají tyto socializační mediátory ovliňující tvorbu hodnot, 

postojů a názorů studentů prvních ročníků: „spolužáci“, „přátelé“ a „lásky“.  

Druhý silný faktor tvoří „televize a rozhlas“, „četba, umění, kultura“ a „politické události“. 

Třetí faktor spojil indikace „učitelé“ a „rodinu“ a v posledním faktoru se spojila „zájmová aktivita“ 

se „sebou samým“. V tomto roce se tak na rozdíl od roku 2003 stali „spolužáci“ tahounem faktoru. 

V případě hospodářských fakult se v průběhu zkoumaných let vytvořil stejný první faktor, i 

když s odlišným pořadím. Na základě toho můžeme usoudit, že pro studenty prvních ročníků 

hospodářských fakult se s jejich „láskami“ setkáváme jako s jedním z podstatných mediátorů při 

tvorbě jejich názorů a postojů.  

 

Korelační analýza mezi socializačními mediátory a vybranými sociodemografickými 

charakteristikami 

 

Poslední analýzou v rámci mé práce je korelační analýza mezi jednotlivými socializačními 

mediátory a vybranými sociodemografickými charakteristikami. Na základě této analýzy zkoumám, 

jestli se mezi jednotlivými proměnnými nevyskytují statisticky významné vztahy. Mezi 

proměnnými jsem si stanovila 99 % hladinu závislosti, hodnota chí-kvadrátu byla menší než 0,010 

V každém roce jsem za každou fakultu testovala 100 vztahů. 

 
Tabulka č. 17.: korelační analýza pro FHS 2003 
Sociálne – Vzdělání Druh V V Pohlaví Věk Příjem do Velikost Míra 
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demografické 
charakteristiky 

rodičů 

Socializační 
mediátory 

Otec  Matka 

absolvované 
školy 
studenta 

domácnosti, 
v níž 
student žije 
má 
knihovnu s 
500 svazky 

domácnosti, 
v níž student 
žije má PC a 
internet 

studenta student
a 

domácnost
i studenta 

obce 
bydliště 
studenta 

zájmu o 
studium na 
příslušné 
fakultě 

... rodina?      *     

... spolužáci?           

... přátelé?       *    

... učitelé?           

... četba, umění, 
kultura? 

*       *   

... televize, rozhlas?  *         

... politické 
události? 

          

... zájmová 
aktivita? 

          

... Vaše lásky?           

... Vy sám/ sama?           

 
V roce 2003 jsem zjistila, že mezi stanovenými proměnnými existuje jenom 5 statisticky 

významných vztahů na hladině významnosti 99 %. V tomto roce proběhly korelace mezi 

socializačním mediátorem „rodina“ a pohlavím respondenta. Rodina má pro studentky na FHS UK 

75,7 % význam na tvorbu hodnot, postojů a názorů.  

Rozhodující význam na tvorbu hodnot studentů, kterým v roce 2003 bylo 22 let, měli 

„přátelé“. Mediátor „četba, umění a kultura“ koreloval se dvěma sociodemografickými 

charakteristikami, se „vzděláním otce studentů“ a s „velikostí příjmu do domácnosti“. Četba, umění 

a kultura mají rozhodující význam pro ty studenty, kterých nejvyšší dosažené vzdělání otce bylo 

vysokoškolské a měsíční příjem do domácnosti se pohyboval zejména mezi 30 a 50 tisíci korun.  

Poslední korelace v tomto roce u studentů prvních ročníků FHS UK je mezi socializačním 

mediátorem „televize, rozhlas“ a nejvyšším dosaženým vzděláním matky. Televize a rozhlas měly 

rozhodující význam při tvorbě postojů, názorů a hodnot u studentů, jejichž matky dosáhly 

středoškolského vzdělání s maturitou. 

 
Tabulka č. 18.: korelační analýza pro FHS 2005 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační 

mediátory 

Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

knihovnu s 

500 svazky 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

student

a 

Příjem do 

domácnost

i studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 

…. rodina? *    * *     

... spolužáci?           
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… přátelé?           

... učitelé?           

... četba, umění, 

kultura? 

          

... televize, rozhlas?           

... politické 

události? 

          

... zájmová 

aktivita? 

       *   

... Vaše lásky?      *     

... Vy sám/ sama?           

 

V roce 2005 jsem pomocí korelační analýzy zjistila taktéž pět statisticky významných vztahů 

mezi jednotlivými indikátory.  

Nejvíc statisticky významných vztahů je u mediátoru „rodina“. Rodina je důležitá pro ty 

studentky, jejichž otec dosáhl vysokoškolského či vyššího vzdělání. Rodina také korelovala s 

domácnostmi, které mají připojení na internet, jedná se přesněji o 71,6 % domácností s počítačem a 

připojením na internet.  

Další statisticky významný vztah je mezi „zájmovou aktivitou“ a „příjmem do domácnosti“ 

studentů, který se pohyboval i v tomto roce podobně jako i v předešlém mezi 30 a 50 tisíci korun. 

Nepominutelný význam, 46,4 %,  měly u studentek FHS UK na tvorbu hodnot, názorů a postojů  

jejich „lásky“.  

 

Tabulka č. 19.: korelační analýza pro strojírenské fakulty 2003 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační 

mediátory 

Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

knihovnu s 

500 svazky 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

student

a 

Příjem do 

domácnost

i studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 

... rodina?           

... spolužáci?           

… přátelé?           

… učitelé?           

... četba, umění, 

kultura? 

          

... televize, rozhlas?           
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... politické 

události? 

    *      

... zájmová 

aktivita? 

          

... Vaše lásky?           

... Vy sám/ sama?           

 

V roku 2003 se na strojních fakultách vytvořil jenom jeden korelační vztah, a to mezi 

socializačním mediátorem „politických událostí“ a sociodemografickou charakteristikou ohledně 

vybavenosti domácnosti, v tomto případě však platí, že i na respondenty, kteří mají v domácnosti k 

dispozici počítač s internetem, mají politické události jen malý vliv, jde o 64,1 % studentů 

strojírenské fakulty. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 20.: korelační analýza pro strojírenské fakulty 2005 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační 

mediátory 

Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

knihovnu s 

500 svazky 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

studenta 

Příjem do 

domácnos

ti studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 

... rodina?     *      

... spolužáci?           

... přátelé?           

... učitelé?           

... četba, umění, 

kultura? 

   *       

... televize, rozhlas?           

... politické 

události? 

          

... zájmová 

aktivita? 

          

... Vaše lásky?           
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... Vy sám/ sama?       *    

 

V roce 2005 vyšly z korelační analýzy v rámci strojírenských fakult 3 korelace, každá z nich  

reprezentuje jiný socializační mediátor. Pro 61,3 % studentů, které ovlivnila při tvorbě hodnot, 

postojů a názorů rodina, je podstatné, aby měli v domácnosti počítač s internetem.  

Další statisticky významný vztah je mezi „četbou, uměním, kulturou“ a „knihovnou s 500 

svazky“. Potvrdilo se tak, že pro 59,8 % studentů, kteří mají v domácnosti „knihovnu“, má „četba, 

umění a kultura“ nepominutelný význam.  

Poslední korelace poukazuje na to, že existuje vztah mezi věkem studenta a tím, do jaké míry 

sám hodnotí, že je to on, kdo ho v tvorbě hodnot, postojů a názorů ovlivnil.  Zajímavé je, že to o 

sobě tvrdí 74,6 %  devatenáctiletých studentů strojírenských fakult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 21.: korelační analýza pro pedagogické fakulty 2003 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační 

mediátory 

Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

knihovnu s 

500 svazky 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

student

a 

Příjem do 

domácnost

i studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 

... rodina?           

... spolužáci?           

... přátelé?           

... učitelé?           

... četba, umění, 

kultura? 

          

... televize, rozhlas?           
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... politické 

události? 

          

... aktivita?           

... Vaše lásky?    *       

… Vy sám/ sama?           

 

Při zkoumání statisticky významných vtahů v rámci pedagogické fakulty byl zjištěn jenom 

jeden, a to mezi  indikacemi „lásky“ a „knihovna s 500 svazky“. Nepominutelný význam pro tvorbu 

hodnot, názorů a postojů měly  „lásky“ pro ty studenty, kteří měli v domácnostech, ve kterých žili, k 

dispozici knihovnu s nejméně 500 svazky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 22.: korelační analýza pro pedagogické fakulty 2005 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační 

mediátory 

Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

knihovnu s 

500 svazky 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

student

a 

Příjem do 

domácnost

i studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 

… rodina? *         * 

... spolužáci?           

… přátelé?           

… učitelé?           
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… četba, umění, 

kultura? 

   *       

…  televize, 

rozhlas? 

          

... politické 

události? 

          

... zájmová 

aktivita? 

          

... Vaše lásky?           

... sám/ sama?           

 

V roce 2005 jsem u pedagogických fakult zjistila také 3 korelace. První korelace ukázala, že 

pro 78,4 % studentů prvních ročníků pedagogických fakult má rozhodující vliv na tvorbu hodnot 

postojů a názorů rodina, v případě, že jejich otec dosáhl vysokoškolského nebo vyššího vzdělání.  

Se socializačním mediátorem „rodina“ koreloval také ukazovatel zájmu o studium na dané 

fakultě. 82 % studentů, který za rozhodující vliv na tvorbu hodnot postojů a názorů označilo rodinu, 

chtělo studovat pedagogickou fakultu.  

I v případě pedagogické fakulty podobně jako u fakulty strojírenské se potvrdilo, že vliv 

„četby, umění a kultury“ se v potvrzuje u studentů, kteří mají k dispozici knihovnu s více než 500 

svazky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 23.: korelační analýza pro hospodářské fakulty 2003 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační 

mediátory 

Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

knihovnu s 

500 svazky 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

student

a 

Příjem do 

domácnost

i studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 

… rodina?      * *   * 
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... spolužáci?           

... přátelé?           

... učitelé?           

... četba, umění, 

kultura? 

          

... televize, rozhlas?           

... politické 

události? 

          

... zájmová 

aktivita? 

          

... Vaše lásky?           

...Vy sám/ sama?           

 

Zdá se, že v roce 2003 bylo mezi fakultami nalezeno nejvíc statisticky významných 

vztahů v rámci jednoho socializačního mediátoru. Pro studenty byla „rodina“ jedním za základních 

socializačních mediátorů. Byla rozhodujícím mediátorem pro  86,9 % studentek a pro 73,4 % 

studentů prvních ročníků hospodářských fakult.  

Rodina také korelovala s věkem studenta, rozhodující význam měla pro studenty, kteří v 

tomto roce dovršili 22 let. Posledním indikátorem, který spolu s „rodinou“ koreloval, je „míra 

zájmu o studium na této fakultě“. Z dat je ale patrné, že až 89 % studentů prvních ročníků 

hospodářských fakult, které při tvorbě hodnot, názorů a postojů ovlivnila rodina, není spokojeno s 

fakultou, na které studují.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 24.: korelační analýza pro hospodářské fakulty 2005 

Sociálne – 

demografické 

charakteristiky 

Vzdělání 

rodičů 

Socializační Otec  Matka 

Druh 

absolvované 

školy 

studenta 

V 

domácnosti, 

v níž 

student žije 

má 

V 

domácnosti, 

v níž student 

žije má PC a 

internet 

Pohlaví 

studenta 

Věk 

student

a 

Příjem do 

domácnost

i studenta 

Velikost 

obce 

bydliště 

studenta 

Míra 

zájmu o 

studium na 

příslušné 

fakultě 
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mediátory knihovnu s 

500 svazky 

... rodina?      *     

... spolužáci?   *        

... přátelé?           

... učitelé?           

... četba, umění, 

kultura? 

          

... televize, rozhlas?           

... politické 

události? 

          

... zájmová 

aktivita? 

          

... Vaše lásky?           

... Vy sám/ sama?           

 

Za rok 2005 se mezi socializačními mediátory a sociodemografickými charakteristikami 

objevily dva statisticky významné vztahy. Jedná se o korelace mezi „rodinou“ a „pohlavím 

studenta“ a mezi „spolužáky“ a „druhem absolvované střední školy“ studentů.  

V roce 2005 měla „rodina“ rozhodující vliv na 75,7 % studentek a na 75,4 % studentů. Pro  

tvorbu hodnot, postojů a názorů měli na studenty hospodářských fakult vliv „spolužáci“, tento vliv 

dosahoval 72 % u studentů, kteří navštěvovali střední odbornou školu průmyslového typu. 

 

3.4 Celkové porovnání indikací u jednotlivých typů fakult 
 

Na základě jednotlivých analýz jsem se snažila postihnout, jakou podobu mají na daných 

typech fakult socializační mediátory a přesně vydefinovaná redukovaná podoba sociálního kapitálu. 

Analýze jsem podrobila výše představené indikace z výzkumu hodnotových struktur studentů 

prvních ročníků FHS UK a typologicky vybraných vysokých škol v letech 2003 a 2005. Při 

interpretaci jednotlivých výsledků analýz mám na paměti, že jde o redukovaná data jednak v 

případě zkoumaného vzorku respondentů i v případě časového vymezení. 

Předpoklad, který jsem si stanovila v empirické části, jsem se snažila ověřit pomocí 

stanovených hypotéz, které jsem následně podrobila jednotlivým analýzám.  

Zkoumáním složení rodičů studentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání jsem dospěla k 

závěru, že nejvyšší procento vysokoškolsky vzdělaných rodičů studentů prvních ročníků vysokých 

škol se vyskytuje na FHS UK. Na ostatních typologicky odlišných fakultách (strojírenských, 
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pedagogických a hospodářských) je vzdělání rodičů studentů zastoupeno rovnoměrněji, v průměru 

je nejvíce středoškolsky vzdělaných rodičů. Samozřejmě tyto poznatky není možné zobecnit na 

všechny studenty vysokých škol. Na základě předložených dat lze také tvrdit, že dosahování 

vzdělání je poměrně uzavřenou záležitostí a a do velké míry se reprodukuje z rodičů na děti. 

Analýzou indikátoru, který se týkal druhu absolvované střední školy, jsem se snažila 

zachytit podobu strategie vzdělávání studentů jednotlivých fakult. V případě této hypotézy jsem 

zjistila, že největší procentuální zastoupení studentů jednotlivých fakult absolvovalo gymnázium, 

jedinou výjimkou jsou strojírenské fakulty. Z toho se dá usuzovat, že se více méně potvrzuje teze, 

že se studentům gymnázií dostává obecnějšího vzdělání, čímž jsou lépe připraveni na studium na 

vysoké škole. Lze to chápat jako nerovnost mezi středními školami a jejich výběrem i jako 

nerovnost v přístupu ke vzdělání na vysoké škole. 

Mým dalším zkoumaným vlivem na přístup ke vzdělání byly indikace vztahující se k 

informovanosti respondentů. Prostřednictvím zkoumání indikátorů vybavenosti domácností u 

studentů zkoumaných fakult je patrné, že se technická vybavenost jako taková zvyšuje. V případě 

vlastnictví počítače s připojením na internet jako zdroje informací pozorujeme vzrůst v rámci celé 

populace. Na základě tohoto srovnání je možné konstatovat, že domácnosti studentů, kteří byli na 

vysokou školu přijati, jsou mnohem více vybavené, a tudíž je možné tento faktor vnímat jako zdroj 

nerovného přístupu ke vzdělání. 

Můžeme shrnout, že na základě analýz jednotlivých objektivních faktorů se ukazuje, že je 

vzdělání v České republice poměrně uzavřenou a prestižní záležitostí. Nerovnost v přístupu k 

vysokoškolskému vzdělání začíná již volbou střední školy. Socioekonomické zázemí může být také 

zesilujícím faktorem této nerovnosti.  

 

Prostřednictvím poslední zkoumané hypotézy jsem chtěla ověřit, zda se socializační 

mediátory liší vzhledem k typu fakulty.  

Na základě frekvenční analýzy jsem nedospěla k závěru, že by na studenty různých fakult 

působily různé socializační mediátory. Faktorová analýza mě v tomto úsudku podpořila, protože se 

do jednotlivých faktorů v průběhu dvou zkoumaných let sdružovaly podobné socializační 

mediátory. V rámci korelační analýzy jsem testovala 100 vztahů mezi jednotlivými socializačními 

mediátory a vybranými sociodemografickými charakteristikami. Výsledkem bylo jenom několik 

málo statisticky významných vztahů.  

 

 

Tabulka č. 25: přehled korelačních vztahů 
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Fakulta  Jednotlivé vztahy 

FHS UK 2003 „rodina“      
x  

„pohlaví“ 

„přátelé“ 
x  

 „věk“ 

„četba, umění, kultura“  
x  

„vzdělání otce“ 

„četba, umění, 
kultura“ 

x 
„příjem“ 

„televize a rozhlas“ 
x 

„vzdělání matky“ 

FHS UK 2005 „rodina“ 
x 

„vzdělání otce“ 

„rodina“ 
x 

„počítač s přípojením 
na internet“ 

„rodina“ 
x 

„pohlaví“ 

„zájmová aktivita“ 
x 

„příjem“ 

„lásky“ 
x 

„pohlaví“ 

SF 2003 „politika“ 
x 

„počítač s přípojením 
na internet“ 

    

SF 2005 „rodina“ 
x 

„počítač s přípojením 
na internet“ 

„četba, umění, kultura“ 
x 

„knihovna s více než 
500 svazky“ 

„sám /sama“ 
x 

„věk“ 

  

PF 2003 „lásky“ 
x 

„ knihovna s více než 
500 svazky“ 

    

PF 2005 „rodina“ 
x 

„vzdělání otce“ 

„četba, umění, kultura“ 
x 

„knihovna s více než 
500 svazky“ 

„rodina“ 
x 

„míra zájmu o studium 
na příslušné fakultě“ 

  

HF 2003 „rodina“ 
x 

„pohlaví“ 

„rodina“ 
x 

„věk“ 

„rodina“ 
x 

„míra zájmu o studium 
na příslušné fakultě“ 

  

HF 2005 „spolužáci“ 
x 

„typ střední školy 
studenta“ 

„rodina“ 
x 

„pohlaví“ 

   

 

Z tabulky vidíme, že se převážně jedná o vztahy mezi „rodinou“ jako socializačním 

mediátorem a příslušnými sociodemografickými charakteristikami. Je tak patrné, že ani korelační 

analýza v daných zkoumaných letech nezaznamenala markantní rozdíly v tom, co mělo na studenty 

prvních ročníků jmenovaných fakult rozhodující nebo nepominutelný význam při tvorbě jejich 

hodnot, postojů a názorů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Závěr 
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Tato práce je součástí projektu výzkumu hodnotových struktur prvních ročníků vysokých 

škol. Terénní část tohoto výzkumu probíhala na FHS UK v letech 2002 – 2006 a 2008 a na 

typologicky vybraných vysokých školách v letech 2003 a 2005. Cílem práce bylo zjistit, zda mají 

socializační mediátory a sociální kapitál, reprezentovaný vzděláním rodičů vysokoškolských 

studentů, středoškolským vzděláním samotných studentů a přístupem studentů k informacím vliv na 

přístup ke vzdělání na vysoké škole. Teoretická část práce obsahuje základní vymezení pojmů, o 

které se práce opírá. V empirické části se práce kromě přístupů k empirickému výzkumu hodnot 

zabývá i samotnou kvantitativní analýzou stanovených indikátorů. Na základě analýzy dochází k 

závěrům, že pro Českou republiku je vzdělání poměrně uzavřenou záležitostí, která se reprodukuje 

z rodičů na děti. 

 

5. Conclusion 

 

This work is a part of the student values survey project, which has been done at FHS UK 

in 2002 - 2006 and 2008 and on another faculties in years 2003 and 2005. The aim of this work is  

to find out the differencies in socialization substances and social capital at selected universities in 

the Czech Republic and their impact on the access to the university education. The theoretical part 

defines concepts used in the work. The empirical part deals with quantitative analysis defined 

indications. The conclusion of the work is that the education in the Czech Republic is not equally 

accessible for all, the education is somewhat reserved for the educated people. 
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Dotazník z roku 2005 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Jde o dotazník, který klade 
závažné otázky ohledně hodnotových orientací vysokoškoláků. Je to součást výzkumu 
hodnotových orientací v naší společnosti. Vysokoškoláci představují skupinu lidí s tradičně 
progresivním myšlením. Poznání hodnotových struktur této skupiny je součástí poznání toho, co 
bude v naší zemi za čas rozhodovat. Proto jde o důležitý výzkum. 
V současnosti jsou takto dotazovány stovky studentů prvních ročníků z dvanácti fakult z celé 
České republiky. Jde o výzkum anonymní. Jenom pravdivé a vážně myšlené odpovědi mají smysl. 
Přečteme si společně znění dotazníku tak, abychom všichni rozuměli položeným otázkám shodně. 
Kdybyste měl/a nějaké pochybnosti o tom jak otázkám či způsobům odpovědí porozumět, zeptejte 
se toho, kdo Vám dotazníky rozdal. 
Věříme, že Vás tento dotazník zaujme. Věříme, že se mu budete věnovat s vážností a budete 
odpovídat pravdivě a co nejpřesněji. Bez Vašich odpovědí není možné zkoumaný problém poznat. 

  Děkujeme za spolupráci! 
Za řešitelský tým Centra výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií UK 
          Libor Prudký 
 
 
Zapište prosím přesný čas začátku práce na dotazníku (hodina, minuta): 
 
1. 3ejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve 
Vašem životě důležitá? 
1 = velmi důležitá; 2 = dost důležitá; 3 = ne příliš důležitá; 4 = vůbec nedůležitá 
(Zakroužkujte v každém řádku příslušné číslo podle míry důležitosti ve Vašem životě.) 
 
1.A Práce    1 2 3 4 
1.B Rodina    1 2 3 4 
1.C Přátelé a známí  1 2 3 4 
1.D Volný čas   1 2 3 4 
1.E Politika   1 2 3 4 
1.F Náboženství   1 2 3 4 
 
 
2. Můžete říci, kde nacházíte zdroje vašeho vnitřního klidu, kde nacházíte pohodu, klid, 
jistotu? 
(Zakroužkujte jednu z předepsaných možností odpovědí) 

7. Doma s rodinou 
8. V práci 
9. Na dovolené, při sportování 
10. S přáteli 
11. V kostele 
12. Při rozjímání o víře 
13. Sám bez lidí  
14. Při zábavě 
15. Ve vztahu s partnerkou/partnerem 
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16. Při pomoci jiným, při práci pro veřejné účely 
17. Při nakupování 
18. Nemám žádný takový zdroj klidu 
19. Jinde, jinak, jak 

 
 
 
3. Ve svém dětství jste musel/a 
(Vyberte jednu z možností) 

•••• stále pomáhat při práci v domácnosti či v hospodářství 
•••• občas pomáhat při domácích pracích 
•••• pomáhal/a jsem při domácích pracích jen když se mi chtělo 
•••• nepomáhal/a jsem při domácích pracích téměř vůbec 

 
4. Pro tvorbu Vašich názorů, postojů a hodnot měly ve Vašem dosavadním životě nepochybně 
význam různé okolnosti. Mohl/a byste se pokusit zhodnotit jejich váhu? 
(Vyberte odpověď v každém řádku. Platí, že: 1 = rozhodující význam; 2 = nepominutelný 
význam; 3 = malý význam) 

  1 2 3 
4.1 Moje rodina    
4.2 Mí spolužáci    
4.3 Mí učitelé    
4.4 Mí přátelé    
4.5 Četba, umění, kultura    
4.6 Televize, rozhlas    
4.7 Politické události    
4.8 Moje zájmová aktivita    
4.9 Mé lásky    
4.10 Já sám/sama    
4.11 Něco jiného, co: 

 
 
 
 

   

 
5. Existuje někdo, kdo pro Vás představuje určitý vzor? Komu byste se chtěl/a podobat? 
(Napište prosím zda ano či ne a pokud ano, jaké jsou charakteristiky této osobnost.,Případně i 
napište kdo to je.) 

 
 
 
 
6. 3a jakou střední školu jste chodil/a? 
(Zaškrtněte jednu z předložených možností, tj druh školy, který jste absolvoval/a před studiem na 
vysoké škole.) 

a) na osmileté gymnázium - denní 
b) na jiné gymnázium - denní 
c) na střední odbornou školu typu průmyslová škola - denní 
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d) na střední odbornou školu typu ne-průmyslová škola -denní (např. ekonomická, sociálně-
právní, rodinná, zdravotní atp.) 

e) na denní integrovanou střední školu s maturitou 
f) na dálkové (večerní) studium střední školy, a to konkrétně: 
g) na jinou školu, a to: 

 
7. Jaký je Váš názor na následující výroky?  
Máte k dispozici pět stupňů:1 = s výrokem naprosto souhlasím; 5 = s výrokem naprosto 
nesouhlasím; ostatní tři stupně leží mezitím. 9 = nevím. Vyberte odpověď v každém řádku. 

 1 2 3 4 5 9 
a. Kde je přísná autorita, tam je taky spravedlnost       
b. To nejdůležitější, co se děti musí naučit, je poslušnost       
c. Mluvit do něčeho a spolurozhodovat má člověk, až když 
tvrdou prací dosáhne určité pozice 

      

d. Není dobré mít tak vlekou svobodu, jakou dnes mladí lidé 
mají 

      

e. Smysl života je v tom, aby člověk získal vážené pozice       
f. Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda       
g. Povolání je tu v první řadě proto, aby zaručovalo 
pravidelný příjem 

      

h. Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné       
i. Důležité je, aby byl člověk šťastný. Jak, to už je jeho věc.       
j. Každý musí své problémy řešit sám       
k. Cizinci by měli svůj životní styl trochu lépe přizpůsobit 
stylu příslušné země, kde nyní žijí 

      

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

      

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

      

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

      

o. Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit       
p. Kdybychom jsme se všichni něčeho zřekli, nebyla by 
brzy žádná chudoba 

      

q. To nejdůležitější co se děti musí naučit, je umět se 
rozdělit 

      

r. Umět se rozdělit se nejlépe učí v rodině       
s. Bez rodiny se nedá naučit, jak se mají konflikty řešit       
t. Se smrtí vše končí       
u. Doufám, že po smrti existuje další život       
v. Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých       
w. Život má smysl, protože existuje Bůh       
x. Smysl života je pokusit se získat to nejlepší       
y. Nevím, proč člověk žije       
 
 
8. Proč jsou u nás lidé, kteří žijí v nouzi? Který z následujících důvodů takové situace 
považujete za nejdůležitější? 
(Vyberte jednu z předepsaných odpovědí) 
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6. protože mají smůlu 
7. z lenosti a nedostatku pevné vůle 
8. protože je v naší společnosti bezpráví 
9. nevyhnutelně to patří k pokroku 
10. žádný z těchto důvodů 
11. nevím 

 
9. Zde je seznam věcí, o nichž si někteří lidé myslí, že jsou nutné pro úspěšné manželství. 
Prosím, uveďte pro každou z nich, zda ji považujete za velmi důležitou, spíše důležitou nebo 
nepříliš důležitou pro úspěšné manželství. 
Platí, že 1 = velmi důležité; 2 = spíše důležité; 3 = nepříliš důležité; 9 = neví 
  1 2 3 9 
a. Věrnost     
b. Přiměřený příjem     
c. Stejný sociální původ     
d. Vzájemná úcta a uznání     
e. Společné náboženské přesvědčení     
f. Dobré bydlení     
g. Shoda názorů na politiku     
h. Porozumění a snášenlivost     
i. Oddělené bydlení od rodičů partnera     
j. Dobré sexuální soužití     
k. Dělba domácích prací     
l. Děti     
m. Ochota diskutovat o problémech, které mezi manžely vyvstávají     
n. Společné záliby a zájmy     
o. Stejný etnický (národnostní) původ     
p. Něco jiného, co: 

 
 
 

    

 
10. Dnes se dozvídáme mnoho o světě. Uvedeme několik názorů. U každého z nich vyberte, 
zda s ním 
1 = naprosto souhlasíte; 2 = spíše souhlasíte; 3 = částečně souhlasíte, částečně nesouhlasíte; 4 = 
spíše nesouhlasíte; 5 = naprosto nesouhlasíte; 9 = nevím 

  1 2 3 4 5 9 
a. Žijeme ve zkaženém světě       
b. Musíme se starat o své vlastní štěstí a ne o svět       
c. Kdo chce svět zlepšit, musí ho nejdřív přijmout takový, jaký 

je 
      

d. V našem světě je stejně dobra i zla       
e.  To nejlepší, co se dá udělat, je se světu  přizpůsobit       
f. Svět byl vždy místem hříchu       
g. Znovu by měl být nastolen řád a pořádek z doby před rokem 

1989 
      

h. Dříve, než se lidé začnou starat o svět, měli by zlepšit sami 
sebe 

      

i. Náš svět je plný úžasných nových možností       
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j. Stát je povinen, aby v našem světě vytvářel řád       
k Závisí na nás samých, jaký je svět, ve kterém žijeme       
l. Štěstí a spokojenost se nemá očekávat na tomto světě, nýbrž 

na onom 
      

 
11. Teď Vám předkládáme dva výroky, které lidé někdy používají, když hovoří o dobru a zlu. 
Který z nich je bližší Vašemu stanovisku? 

5. Existují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a zlo. To platí vždy pro každého, 
bez ohledu na okolnosti. 

6. Nikdy neexistují naprosto jasná hlediska k určení toho, co je dobro a co zlo. To, co je dobro 
a co zlo, závisí pouze na okolnostech v danou chvíli. 

1 souhlasím s výrokem A   2 souhlasím s výrokem B   3 nesouhlasím ani s jedním z nich 
12. Lidé uvažují o životě rozdílně. Uveďte prosím ke každé z následujících výpovědí, zda 
s ní… 
1 = naprosto souhlasíte; 2 = spíše souhlasíte; 3 = částečně nesouhlasíte, částečně souhlasíte; 4 = 
spíše nesouhlasíte; 5 = naprosto nesouhlasíte;  9 = nevím 

 

  1 2 3 4 5 9 
a. Člověk může sotva co změnit na průběhu vlastního života       
b. Život má pro mě smysl, protože existuje Bůh       
c. V mých očích neslouží život žádnému zvláštnímu účelu       
d. Život má jen ten smysl, který mu sami dáme       
e. Určujeme si sami náš vlastní osud       
 
13. 3ěkteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní 
mají pocit, že svůj život ovlivňovat nemohou, ať dělají co dělají. Prosím Vás, vyjádřete se na 
následující škále, nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život. 
 
1 vůbec ne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plně 
          
 
14. Jaký z následujících výroků popisuje nejlépe Váš vlastní názor, mínění, smýšlení? 
(Vyberte jednu z možných odpovědí) 

3. nevěřím v Boha 
4. nevím, zda Bůh existuje a nevěřím, že o tom můžeme získat jistotu 
5. nevěřím v zosobněného, ztělesněného Boha, ale věřím na vyšší moc 
6. někdy věřím v Boha, někdy ne 
7. věřím v Boha, přestože mám své pochybnosti 
8. vím, že Bůh existuje, nemám o tom žádné pochybnosti 

 
15. Během Vašeho dětství a dospívání jste většinou bydlel/a 
(Vyberte jednu z možností) 

3. v obci do 2 tisíc obyvatel 
4. v obci mezi 2 až 5 tisíci obyvatel 
5. v obci mezi 5 až 20 tisíci obyvatel 
6. v obci mezi 20 až 50 tisíci obyvatel 
7. v obci mezi 50 až 100 tisíci obyvatel 
8. v obci nad 100 tisíc obyvatel 
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9. v Praze 
 
16. Během svého dosavadního života jste pobýval/a v rodině, kterou tvořili 
(Vyberte jednu z možností) 

3. po celou dobu oba vlastní rodiče 
4. po většinu této doby oba vlastní rodiče 
5. po většinu doby či stále oba rodiči, z nich byl ale jen jeden vlastní 
6. převážně jen jeden z rodičů 
7. převážně či po celou dobu bez rodičů 
8. jiná situace, jaká: 

 
 
17. Během Vašeho dosavadního života jste většinou bydlel/a 
(Vyberte jednu z možností) 

•••• v činžovním domě na sídlišti 
•••• v činžovním domě mimo sídliště 
•••• v rodinném domku, vilce, vile 
•••• jinak, jak: 

18. Je to, co nyní studujete, blízké Vašemu přání o Vašem budoucím povolání? Chtěl/a byste 
pracovat v oblasti shodné či blízké oboru tohoto studia? 
(Vyberte jednu možnost.) 

7. ano, plně 
8. částečně 
9. nevím, nejsem si jist/a 
10. spíše ne 
11. rozhodně ne 

 
19. Prosím, uveďte u každého z následujících výroků, zda dané jednání je vždy 
ospravedlnitelné, nebo není nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím. 
 Použijte stupnici, kde 1 = nikdy není přijatelné; 10 = je přijatelné vždy. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a. Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění           
b. Šidit na daních, když je příležitost           
c. Nasednout do auta, které patří někomu jinému, a 

z legrace s ním odjet 
          

d. Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš           
e. Lhát ve vlastním zájmu           
f. Jako ženatý/vdaná mít milostný poměr           
g. Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností           
h. Homosexualita           
i. Potrat           
j. Rozvod           
k. Euthanásie (ukončení života nevyléčitelně nemocného)           
l. Sebevražda           
m. Vyhazování odpadků na veřejném místě           
n. Řízení auta pod vlivem alkoholu           
o. Politicky motivovaná vražda           
p. Prostituce           
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q. Pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí           
r. Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě           
 
20. Který z těchto výroků je nejblíže Vašemu přesvědčení? 
(Vyberte jednu z možností) 
1. existuje Bůh jako osoba 
2. existuje cosi jako duch nebo životní síla 
3. skutečně nevím, co si mám myslet 
4. skutečně si nemyslím, že existuje nějaký druh duchovní, božské nebo životní síly 
 
21. Můžete se obrátit na některého z rodičů (či oba) se svými osobními starostmi či intimními 
problémy a otázkami? 
(Vyberte jednu možnost) 

1. ano a vím, že mě vyslechnou a poradí mi 
2. ano, ale jejich rady musím „filtrovat“ 
3. jen výjimečně a otázky nemohu formulovat přímo 
4. skoro vůbec to nepřichází v úvahu 
5. rozhodně ne 

 
22. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce? 
(Vyberte jednu z možností) 
���� základní 
���� základní s vyučením 
���� střední odborné bez maturity 
���� střední s maturitou 
���� vysokoškolské či vyšší 
 
23. A jaké nejvyšší vzdělání dosáhla Vaše matka? 
(Vyberte jednu z možností)z 

•••• základní 
•••• základní s vyučením 
•••• střední odborné bez maturity 
•••• střední s maturitou 
•••• vysokoškolské či vyšší 

 
24. Můžete prosím odhadnout, jaký byl v posledním měsíci celkový čistý příjem peněz ve Vaší 
rodině? 
(Odhadněte částku co nejpřesněji, alespoň v rozmezí jednoho tisíce korun) 
 
 
25. V tomto městě bydlíte 
(Vyberte jednu možnost) 
4. na koleji 
5. v podnájmu 
6. u rodičů 
7. u příbuzných 
8. nebydlím tady, denně dojíždím 
9. jinak, jak: 
 
26. 3arodil/a jste se v roce:…………….. 
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27. Jste 

1. žena 
2. muž 

 
      Ještě jednou děkujeme za spolupráci! 
 
 


