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SOUHRN 

Problém: Problematika hodnot  je v popředí lidského zájmu jiţ od starověké filosofie. 

Vzhledem k závaţnosti této tematiky nepřekvapuje, ţe hodnotami se dnes zabývají 

téměř všechny sociální vědy (psychologie, ekonomie, sociologie, antropologie, 

etnologie atd.) Hodnotová orientace u seniorů je ještě poměrně neprobádanou oblastí.  

Zejména hodnotová orientace seniorů ve vztahu ke sportu a bariéry bránící jim 

v zapojení do pohybových aktivit, je při současném vývoji populace ve vyspělých 

zemích aktuálním problémem. 

 

Hypotéza: Předpokládáme nalezení souvislostí mezi hodnotovou orientací vybrané 

seniorské populace a jejím stupněm participace na pohybových aktivitách, na typu 

pohybových aktivit a na sociálně demografických charakteristikách. Dále 

předpokládáme nalezení souvislostí mezi hodnotovou orientací vybrané seniorské 

populace a subjektivním vnímáním bariér omezující či bránící seniorům v zapojení do 

pohybových aktivit. 

Cíl: Cílem deskriptivně analytické výzkumné studie je zjištění hodnotové orientace a 

bariér omezujících či zabraňujících sportování u sportujících a nesportujících seniorů. 

 

Metoda: Soubor sportujících seniorů byl porovnán se souborem seniorů nesportujících. 

Dále následovalo porovnávání sportujících seniorů mezi sebou podle druhu pohybové 

aktivity (Sokol, Taiči, Jóga). Pro zjišťování hodnot byl pouţit dotazník Schwartz Value 

Survey questionnaire (SVS), pro účely našeho výzkumu rozšířen o tři hodnoty spojené 

se sportováním (fyzická kondice, moţnost sportovat, atraktivnost). Takto rozšířený 

dotazník byl v ČR revalidizován ve výzkumné studii (Kavalíř, 2003). Dále pak byl 

pouţit dotazník pro zjištění základních sociodemografických údajů a bariér bránících 

většímu zapojení do pohybových aktivit.  

Soubor tvořilo 361 respondentů obou pohlaví od 61 do 86 let. Tento soubor se dělil na 

dva podsoubory 150 sportujících seniorů (v minulosti i v současnosti) a 211 seniorů 

nesportujících (v minulosti i v současnosti). Za sportování se povaţuje alespoň 1x týdně  

60min. pravidelné a cílené pohybové aktivity. Sportující senioři byli vybráni ze 

Sokolských jednot (70), klubů taiči (65) a jógy (68). Nesportující senioři byli vybráni 

z klubů seniorů (211). 
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Výsledky a závěry: Byly zjištěny rozdíly mezi sportujícími a nesportujícími seniory a 

to jak v oblasti hodnotové orientace, tak i ve vnímání bariér bránících ve sportování. 

Nesportujícími seniory jsou na rozdíl od sportujících seniorů výrazně méně preferovány 

hodnoty Fyzická kondice a Moţnost sportovat, která dokonce v hodnotovém ţebříčku 

klesla pod, jinak obecně málo preferovanou, hodnotu Atraktivnost. Sportující senioři 

nejvíce preferují hodnotovou dimenzi Transcendence, zatímco nesportující senioři 

nejvíce preferují hodnotovou dimenzi Konzervatizmus. Pro hodnotovou dimenzi 

Transcendence jsou charakteristické hodnoty zahrnující ţivotní moudrost a prosociální 

směřování. Hodnotovou dimenzi Konzervatizmus charakterizuje pokora a respekt 

k zaběhaným modelům chování a sociálním normám, které jsou symboly skupinové 

solidarity a jsou povaţovány za nutné pro její přeţití.  Také se ukázalo, ţe hodnotová 

orientace má vliv na subjektivní vnímání vnitřních bariér omezujících či bránících 

v zapojení do pohybových aktivit. Sportující senioři vnitřní bariéry vnímají jako méně 

limitující pro účast na pohybových aktivitách.  

 

Klíčová slova: senioři, hodnoty, hodnotové dimenze, hodnotová orientace, bariéry 

bránící sportování, ţivotní styl 
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SUMMARY 

 

Problem: The problems of values have been in the forefront of human interest since 

ancient philosophy. Due to the serious nature of this topic it is not a surprise that values 

are presently the focus of nearly all social sciences (psychology, economics, sociology, 

anthropology, ethnology etc.). However, value orientation in seniors still represents a 

relatively not very explored area. In this respect, the value orientation of seniors in 

relation to sport and the barriers inhibiting their participation in locomotion activities in 

particular is a topical issue in the light of the present-day demographical development in 

the developed countries. 

 

Hypothesis: We presume that we find relationships between the value orientation of a 

selected senior population and their degree of participation in locomotion activities, the 

type of locomotion activities and socio-demographic characteristics. We also presume 

that we find relationships between the value orientation of a selected senior population 

and their subjective perception of barriers limiting or inhibiting seniors’ involvement in 

locomotion activities.  

 

Objective: The objective of a descriptive analytic research study is to identify the value 

orientation and barriers limiting or inhibiting sporting activity in sporting and non-

sporting seniors. 

 

Method: A sample of sporting seniors was compared with a sample of non-sporting 

seniors. Furthermore, sporting seniors were compared with each other according to the 

type of locomotion activity (Sokol exercises, tai chi, yoga). The values were identified 

using the Schwartz Value Survey questionnaire (SVS), which had been complemented 

by three values related to sporting activity (Physical Condition, Sporting Options, 

Attractiveness) for the purposes of our survey. The questionnaire extended in this way 

had been revalidized in the Czech Republic in a research study (Kavalíř, 2003). 

Furthermore, the questionnaire was used to find out basic socio-demographic data and 

barriers inhibiting greater involvement in locomotion activities. 
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The surveyed sample was composed of 361 respondents of both sexes aged from 61 to 

86 years. This sample was divided into two subsamples of 150 sporting seniors (both in 

the past and at present) and 211 non-sporting seniors (neither in the past nor at present). 

Sporting implies at least 60min. of regular and goal-directed locomotion activity 

practised at least once a week. Sporting seniors were selected from Sokol sports 

associations (70), tai chi clubs (65) and yoga clubs (68). Non-sporting seniors were 

selected from seniors’ clubs (211). 

 

Outcome and conclusions: Differences between sporting and non-sporting seniors 

were identified, both in the area of value orientation, and in the perception of barriers 

inhibiting sporting activity. Unlike sporting seniors, non-sporting seniors show 

significantly fewer preferences for the values of Physical Condition and Sporting 

Options, which even dropped below the generally little preferred value of Attractiveness 

on their value scale. Sporting seniors most prefer the value dimension of Self-

Transcendence, while non-sporting seniors most prefer the value dimension of 

Conservation. The value dimension of Self-Transcendence is characterized by values 

including life’s wisdom and pro-social orientation. The value dimension of 

Conservation is characterized by humbleness and respect for rooted behaviour models 

and social standards, which are symbols of group solidarity and are considered 

necessary for its survival. It was also revealed that value orientation affects the 

subjective perception of internal barriers limiting or inhibiting involvement in 

locomotion activities. Sporting seniors perceive internal barriers as less limiting for 

their participation in locomotion activities.  

 

Keywords: seniors, values, value dimensions, value orientation, barriers to sports, 

lifestyle 
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ÚVOD    

Problematika hodnot  je v popředí lidského zájmu jiţ od starověké filosofie. 

Vzhledem k závaţnosti této tematiky nepřekvapuje, ţe hodnotami se dnes zabývají 

téměř všechny sociální vědy (psychologie, ekonomie, sociologie, antropologie, 

etnologie atd.) Slovy Rokeache (1973): Koncept hodnot je významnou oblastí zájmu i 

proto, ţe je v něm moţné sjednotit zdánlivě velmi různorodé zájmy všech vědních 

oborů, které se zabývají lidským chováním. Hodnotový vývoj má i svoji internacionální 

dimenzi a vazbu na ekonomický, politický, kulturní, vědecký, sociální a duchovní vývoj 

společnosti. 

Samotný pojem hodnota je odvozený z řeckého timé (cena, odměna, pocta), ethos 

(zvyk, obyčej), anebo axia (hodnota, důstojnost), a latinského valor. Podstatu hodnot 

zkoumá filosofická disciplína axiologie (timologie), která se zabývá definováním, 

systémem a hierarchizací hodnot, jejich vztahu ke společnosti a ke struktuře osobnosti 

(Hartl, 2010). Proto je problematika hodnotové orientace obecně povaţována za velmi 

významnou součást psychosociální analýzy společenských dějů. Jak jsme se zmínili 

výše, hodnoty hrají významnou roli v sociálním ţivotě člověka, proto porozumění 

problematice hodnot a hodnotových systémů na obecné úrovni můţe vést k lepšímu 

porozumění  a  ocenění   role  hodnot  vstupujících  do  sportu  a  naopak   přenášených 

z oblasti sportu do běţného ţivota. 

Ukazuje se, ţe hodnotová orientace představuje strategicky nejsilnější kauzální 

činitele mající vliv na celospolečenský vývoj a více, neţ který jiný kauzální systém, 

budou právě lidské hodnoty určovat směr budoucnosti (Hofstede, 2006).  

Vedle znalosti hodnotové orientace jedince je potřeba znát i bariéry, které omezují či 

mu brání ve sportování, teprve tato komplexní znalost nám pomůţe rozkrýt chování 

respondentů ve vztahu k pohybovým aktivitám. 

Z toho pohledu byly hodnoty v hledáčku sociálních vědců jiţ od poloviny 19. století.   

V zásadě existuje řada přístupů k hodnotám a tyto přístupy vycházejí jak z makro-

sociálního pohledu reprezentovaného sociologií, tak i z mikrosociálního pohledu 

upřednostňující psychologické hledisko. Problematikou hodnot v domácím kontextu se 

zabýval například Velehradský (1978) nebo Dorotíková (1998), kteří se vyjadřovali ke 

vztahu hodnot a potřeb člověka, či sociálních norem. Zajímavý je v této souvislosti i 

názor Fišery a Vláčila (1970), kteří charakterizují hodnotové orientace jako propojení 
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individuální motivace a institucionálního ovlivnění jedinců společností, přičemţ 

hodnoty nabývají obecnějšího charakteru. 

Hodnotová orientace u seniorů je ještě poměrně neprobádanou oblastí.  Zejména 

hodnotová orientace seniorů, je při současném vývoji populace ve vyspělých zemích 

aktuálním problémem. Proto téma stárnutí vyvolává víc neţ kdy jindy velkou vlnu 

vědeckého zájmu. Nyní ţije na zemi 600 milionů lidí, kterým je 60 let či více. Podle 

demografických odhadů se tento počet můţe do  roku 2020 zvýšit aţ na jednu miliardu. 

I česká společnost je konfrontována s otázkou demografického stárnutí, tj. narůstání 

počtu a podílu seniorů. Ti jiţ v současné době tvoří značnou část obyvatelstva ČR 

konkrétně víc neţ 18% a jejich podíl bude nadále vzrůstat.  Na základě dlouhodobého 

trendu demografického vývoje bude podle Českého statistického úřadu do roku 2050 

podíl seniorů v populaci 30%. To můţe být příčinou sociálních a ekonomických 

problémů. Tento trend je reflektován i na vládní úrovni, kdy vládní kabinet ČR schválil 

návrh Národního programu přípravy na stárnutí v období let 2008 aţ 2012 (MPSV, 

2007), který předpokládá u seniorské populace alespoň zachování či ještě zvýšení 

kvality ţivota neţ jakou měli v „aktivní“ fázi ţivota. Program vychází z předpokladu, ţe 

ke zvýšení kvality ţivota ve stáří a k úspěšnému řešení výzev spojených 

s demografickým stárnutím je nezbytné zaměřit se na následující strategické oblasti a 

priority (aktivní stárnutí, prostředí a komunita vstřícná ke stáří, zlepšení zdraví a 

zdravotní péče ve stáří, podpora rodiny a pečovatelů, podpora participace na ţivotě 

společnosti a ochrana lidských práv). 

Z výše uvedených důvodů je naše práce zaměřená na hodnotovou orientaci 

seniorské populace a na bariéry, které je omezují, či jim brání v zapojení do 

pohybových aktivit. Analýza popsání této problematiky je jednou z podmínek pro 

ovlivnění vnějších podmínek k zachování aktivního ţivotního stylu. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

V teoretické části se budeme věnovat především problematice hodnot jejich 

definování a objasnění jejich úlohy v ţivotě člověka a to nejen z pohledu čistě 

teoretického: filosofie, sociologie, psychologie, ale budou prezentovány i výsledky 

empirických studií hodnot. V následujícím textu je moţné nalézt pojetí hodnot jako 

něčeho co je tvořeno individuem v protikladu tomu, ţe hodnoty jsou nám lidem 

objektivně dány a my se s nimi můţeme či nemusíme ztotoţnit.  

Převáţnou část dějin aţ do poloviny 19. století se hodnotami zabývala filosofie 

(axiologie, etika) a teologie. Od druhé pol. 19. století se pojem hodnota dostává i do 

prací z oblasti sociologie a psychologie. 

 

1  Hodnoty z pohledu filosofie 

Kapitola je zaměřena na přehled významných filosofických konceptů hodnot. 

Bez tohoto přehledu nelze relevantně pochopit současné psychologické a sociologické 

koncepce hodnot, které právě na nich staví a dále tyto myšlenky rozvíjí.  

Ve filosofii jsou hodnoty centrálními pojmy, ke kterým má být směřováno 

snaţení člověka. Se společensky  ţádoucími  hodnotami  souvisí  filosofická  disciplína  

etika (z řeckého ethos - mrav), která se zabývá morálkou, jejími hodnotami a normami, 

které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje moţnost volby prostřednictvím 

svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od praktické 

morálky, která je blíţe konkrétním pravidlům, se etika snaţí najít společné a obecné 

základy, na nichţ morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit (Brugger, 1994). 

V předcházejících stoletích se filosofové a teologové zabývali především vyššími 

mravními, sociálními a náboţenskými hodnotami (Desatero). Víra dodnes výrazně 

ovlivňuje hodnotové orientace, například křesťanský poslední soud (strach z pekla) 

nebo buddhistická reinkarnace (přece si nezničím planetu, kdyţ se vrátím) dávala 

člověku jasný hodnotový směr. 

Za první evropskou axiologickou koncepcí se musíme vydat do Starověkého 

Řecka do 4. stol. př.n.l. Jedním z nejvýznamnějších filosofů je Sókratés ţijící 

v Athénách. Sókratův zájem se soustředil místo na nadsvětská témata na záleţitosti 

lidského bytí a společnosti. Dle Cicerona, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou 

dialektickou metodou poloţil základy evropského kritického myšlení (Brugger, 1994). 
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Sokratův výrok „Poznej sám sebe“ se stává výchozím principem jeho etiky. Poznáním 

vlastního nitra člověk odhaluje ty nejcennější hodnoty, skrze které pak zdokonaluje 

vlastní bytí. Proto je třeba moudře pečovat o vlastní duši, neboť duše je nositelem ideje 

dobra a ctnosti. Duše je kolébkou rozumu, myšlení a moudrosti člověka (Capirpaloglu, 

2004). 

Sokratův ţák Platon ve svém díle formou dialogu, předkládá vlastně vztah 

člověka k transcendentnu a model pro vysvětlení vztahu duchovního a materiálního 

světa. Podle něho se svět dělí na svět idejí a svět smyslových věcí, ve kterém ţijeme.  

Ideje povaţuje nejen za pravzory věcí, nýbrţ i hodnot, ba hodnot především. Královnou 

světa idejí a nejvyšším metafyzickým jsoucnem je mu  idea  dobra,  kterou  přirovnává 

k slunci, kralujícímu nad světem viditelným.  Jejím působením spravedlivé se stává 

uţitečným a prospěšným, poznávaným předmětům poskytuje ona pravdivosti i 

jsoucnosti a poznávajícímu  podmětu výkonné schopnosti; idea dobra je příčinou vědění 

a pravdy a původcem krásy. Tak charakterizuje Platon ideu dobra její působností a není 

pochyby, ţe ona je mu nejvyšší hodnotou, nejvyšším boţstvem (Zbořil, 1947). Ve světě 

idejí jsou tedy ideje hierarchicky uspořádány. Svět idejí ale lidé nepoznají, protoţe je 

klamou nedokonalé smysly. Jen duše se můţe rozpomenout na svět idejí, kde pobývala 

před tím, neţ byla uvězněna v lidském těle. Další moţností je, kdyţ dokáţeme poznat 

podíl  jednotlivých idejí ve věcech našeho světa. Duše je pro Platóna základním 

pojmem,  je nesmrtelná a dělí ji na tři části: myšlení, vůle a ţádostivost.  Myšlení má 

své sídlo v hlavě, vůle v hrudi a ţádostivost v podbřišku. Myšlení je pak vůbec nejvyšší 

součástí  duše  a  také  jedinou  nesmrtelnou  částí,  která  se při vstupu do  těla  spojuje 

s ostatními částmi, které jsou ovšem pro Platóna mnohem méně vyspělé (Brugger, 

1994). Ostatní části jsou pak také smrtelné a zanikají společně s tělem. Nesmrtelná duše 

(tedy rozumová část duše) nemá počátek ani konec a je svou podstatou stejná jako duše 

světa. Všechno naše poznání je vzpomínkou na to, co duše vnímala v předchozích 

stavech a vtěleních. Duše je pak jediným plnohodnotným odrazem ideálního světa, 

který na Zemi najdeme. Vše ostatní je jen velmi nedokonalý obraz toho, co se nachází 

ve světě idejí. Ten se nachází za hranicemi našeho poznání. Duše a celý svět idejí je 

stálý, nevzniká ani nehyne, je nezávislý na prostoru i na čase. Nebytí postavené naproti 

idejím a duším, věci smyslového světa včetně hmoty, jsou pak pouze neskutečné 

napodobeniny idejí a jsou předmětem mínění, ale ne vědění, jsou pomíjivé, relativní, 

prostoru a na čase závislé. Platónský objektivní idealizmus a jeho modifikace prostupují 

filosofií téměř ve všech obdobích (Chlubný, 2004). 
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Dalším důleţitým řeckým filosofem byl Platónův ţák Aristoteles I on 

pracuje podobně jako Platon s konceptem duše. Duše je zpočátku nevědomým 

principem, který se postupně zvedá k vědomí. V počátcích je duší vegetativní a 

postupně se transformuje do duše animální, v níţ se objevuje komponenta 

ţádostivosti s pocity libosti a nelibosti. Člověk v sobě tyto dvě duše má, a 

disponuje navíc rozumem (nús), nejvyšší hodnotou pocházející od Boha. Cílem 

mravního jednání je blaţenost - eudaimonizmus, ale smysl pravé blaţenosti 

spočívá v tom, ţe člověk dosáhne svého účelu, který je mu dán v dokonalosti duše. 

(Capirpaloglu, 2004). Aristotéles na rozdíl od Platóna pouţívá tedy induktivní 

postup – rozlišuje mezi poznáním a tvořením ideálů a norem, které je ovšem závislé 

na předchozím praktickém poznání. Pro Aristotela je hodnota dokonalosti dvojí: 

týká se ţádostivosti udrţované rozumem ve středu mezi dvěma extrémy, a tak 

vzniká trvalá tendence mravní. "Proto ctnost co do podstaty a pojmu bytí jest 

středem, co do přednosti a dobra jest vrcholem." Takto vznikají hodnoty etické jako 

statečnost, která je středem mezi zbrklostí či ukvapeností a zbabělostí. Druhá se 

týká činnosti rozumové, a to buď teoretické s cílem pravdy samé, nebo praktické, 

která jako rozvaha řídí jednání. Zde mají původ hodnoty dianoetické, např. 

moudrost jako ctnost teoretická nebo zdrţenlivost jako ctnost praktická 

(Capirpaloglu, 2004).  

Aristotelova hodnota je ukotvena přímo v bytí, proto není kvalitou nebo 

vztahem, ale bytím samotným. Tak důkaz o bytí něčeho je také důkazem hodnoty, a 

proto podle Aristotela můţe být ontologie chápána jako filosofie hodnot. Podobně jako 

u Platona je i v Aristotelově pojetí odmítán pohyb a ctěna a za hodnotu povaţována 

především neproměnnost a statičnost (Kavalíř, 2003). 

V Aristotelově učení se poprvé vyskytuje rozlišení instrumentálních hodnot 

(hodnota - prostředek) od vrcholných dober jako konečných cílů, k nimţ směřuje 

veškeré úsilí člověka. Nejvyšší cíle Aristoteles ve své Rétorice definuje takto: "Jako 

téměř kaţdý jedinec zvlášť, tak všichni lidé společně mají určitý cíl, k němuţ smě-

řují v tom, co si volí nebo čeho se varují. Tím cílem, abychom se vyjádřili stručně, 

jest blaţenost a její části." Dobro a uţitečné  představují  prostředky "jeţ  k  němu 

(k cíli, p. a.) vedou a jeţ nejsou ničím jiným neţ tím, co z hlediska praktického 

jednání jest uţitečné". Ctnost je předpokladem cíle jednání, zatímco rozumnost 

určuje prostředky. Za dokonalejší označuje dobro, které je samo pro sebe hodné 

úsilí, na rozdíl od toho, které je prostředkem pro jiné dobro. V současné psychologii 
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je obecně potvrzen tento princip nadřazenosti terminálních (cílových) hodnot nad 

instrumentálními hodnotami (Capirpaloglu, 2004). 

Na středověké filosofy měli Platón a Aristoteles významný vliv, ti od nich 

převzali myšlenku, ţe hodnota tkví v povaze jsoucna.  Ranný křesťanský filosof 

Aurelius Augustinus ve spisu O Boţí obci představuje teorii dvou světů – odraz světa 

idejí a smyslové skutečnosti. Bůh je podle Augustina nejvyšším principem, nejvyšším, 

absolutním a jednotným bytím, pravdou, nejvyšším dobrem a hodnotou. Svět byl 

stvořen z ničeho tvořivou boţí podstatou. Boţí mysl v sobě obsahuje podstatné tvary 

veškerých věcí (viz Platónovy ideje), které se podle těchto vzorů ve světě utvářejí. 

Poznat svět je moţné jen skrze onu absolutní pravdu, ke které vede cesta poznáváním 

sebe samého, své vlastní duše. S podobným názorem se setkáváme i u dalších filosofů – 

teologů jako je například Tomáš Akvinský, jenţ vycházeje z Aristotela povaţuje 

jsoucno a jeho kvalitu za důkaz hodnoty.  Pro autonomní tvoření norem a ideálů měl 

středověk velmi málo pochopení. To, co býti má, bylo proň určeno buď ideami 

Bohem stvořenými, nebo ideami tkvícími v Boţím rozumu, nebo přikázáními 

Boţími. Nejvyšší normy jsou pro středověké myslitele dány objektivně, člověk si 

jich sám netvoří, nýbrţ je pouze poznává. Morálka středověká byla heteronomní. 

Po této stránce byl středověk, bliţší Platonovi neţ Aristotelovi (Zbořil, 1947).  

Filosofie renesance, filosofie novověku vnímá člověka jako hodnotící subjekt. 

Člověku je přiznána určitá autonomie v tvoření norem a ideálů. Nezpochybnitelnost 

Boha, jako nejvyšší absolutní hodnoty je konfrontována s rolí člověka jako hodnotícího 

subjektu. Přesto je ještě v 18. století filosofie označována za nástroj porozumění světu 

jako celku za nástroj univerzálního poznání. Pod vlivem rozvoje přírodních věd dochází 

k po-stupnému vyčlenění různých filosofických disciplín, jako filosofie člověka, 

filosofie dějin, filosofie hodnot atd., z metafyzického pojetí filosofie, kde různorodé 

formy světa podléhají obecnému řádu jedné podstaty (Dorotíková, 1998). 

Francouzský filosof Descartes na rozdíl od svých předchůdců přisoudil člověku 

moţnost si část hodnot vytvořit. Jako představitel dualismu hmoty a ducha, subjektu a 

objetu, dělil hodnoty na hodnoty vrozené, dané rozumem (objektivně dané) a na 

hodnoty samotným člověkem vytvořené. Na Descarta navazuje nizozemský filosof 

Spinoza, který téţ dělí hodnoty na objektivní (dané) a subjektivní, ale objektivní člověk 

můţe posoudit rozumem, zda jsou pro něj dobré nebo ne (Zbořil, 1947). 

Reflexi o hodnotách otevřel svým kritickým idealismem Kant. Kant ve svém 

díle Kritika čistého rozumu člení poznání na teoretické „co je“ a na poznání praktické: 
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„co býti má“. Na Kantovo učení navázal Lotze, který pojem hodnota zavedl ve filosofii 

a učinil ho ústředním tématem svého díla. Lotze rozlišuje poznání, které je dílem 

rozumu a hodnocení, které je dílem citu. Přebírá od Platóna dvojí svět, říši pravdy a říši 

hodnot, ve které vládne nejvyšší hodnota – idea dobra (Zbořil, 1947). 

Vídeňský profesor filosofie a učitel T. G. Masaryka Brentano pokládal hodnoty 

za ţité intence. Problematiku morálního konání vnímal jako volbu dobra, ve  kterém 

rozhoduje vůle. Normy jsou podle něj správné, pokud jsou imperativním přenesením 

mravního poznání. Filosofii hodnot významným způsobem ovlivnil svou koncepcí 

hodnot Hartmann. Hartmann chápe hodnoty jako způsoby hodnotového bytí samotného. 

Hodnoty nejsou vytvářeny, pouze se realizují, neboť v jejich podstatě není moţné 

existovat reálně. Jejich realizace je podmíněna člověkem, který můţe vtisknout 

hodnotám reálný charakter (Dorotíková, 1998). 

Hodnoty objektivně existující mimo člověka zásadně odmítl německý filosof 

Nietzsche, který ostře kritizoval evropské myšlení, zejména platónskou tradici a 

křesťanskou morálku, jimţ Nietzsche vytýkal, ţe se staví proti síle tvořivého ţivota a 

nakonec vedou k nihilizmu. Hodnota podle něj musí vycházet z jedince a její nejvyšší 

formou je ţivot v celé jeho plnosti a různorodosti (Capirpaloglu, 2004). 

Výstiţně to ve své práci konstatuje Kubíčková (1968), ţe jedním z nejváţnějších 

sporů ve filosofii je právě spor o povahu hodnot, který ovlivňuje i sociologické 

koncepty hodnot. V této souvislosti jsou kladený otázky: Je hodnota kvalitou nebo 

vztahem? Náleţí objektu, anebo vzniká aţ ve vztahu hodnotícího subjektu 

k hodnocenému objektu? 

Závěrem je moţno konstatovat, ţe problematika hodnot je ve filosofii stále 

různorodá. Neustále se nám objevují názory vycházející jak z objektivistického 

(hodnoty samy osobě) tak i subjektivistického (hodnoty tvořené jedincem) hlediska, coţ 

dle našeho názoru odpovídá vţité realitě, kdy jedinec některé hodnoty získává „zvenčí“ 

při socializaci, některé „vyrostou“ z jeho osobnosti. 
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2  Hodnoty z pohledu sociologie  

První positivismem ovlivněné sociologické práce se objevily koncem 19. 

století. Tehdejší sociologové ještě nerealizovali svá empirická šetření, ale vyuţívali 

dat jiných vědních oborů (statistika, etnografie). Mezi prvními, kdo popisoval 

proměnu moderní společnosti a jejích hodnot, byl Masaryk, který ve svém 

habilitačním spise Sebevraţda jako masový sociální jev současnosti (Masaryk, 2002) 

uvádí, ţe sebevraţednost je ovlivněna vyznávanou konfesí (katolictví, protestantství) a 

především beznáboţností. V roce 1896 vydává studii Moderní člověk a náboţenství 

(Masaryk, 2000) kde ukazuje, jak postupující sekularizace zbavuje společnost pro ni 

velmi důleţitých hodnot.  

Francouzský sociolog Durkheim je řazen mezi zakladatele této vědy. Durkheim 

do sociologie zavedl pojmy jako sociální fakt, kolektivní vědomí, anomie atd. Podle 

Durkheima se původ všech sociálních faktů vztahuje ke společenským hodnotám; 

pokud tedy chceme poznat, jaký je původ sociálních faktů, musíme zkoumat, jaký je 

původ společenských hodnot, jeţ stály u jejich vzniku. Tyto společenské hodnoty mají 

funkci nátlaku na člověka směrem k sociální solidaritě a kohezi. 

Ve Studii Sebevraţda (Durkheim in Harrington, 2006), která byla zaloţena na 

statistickém pozorování, Durkheim tvrdí, ţe i jevy zdánlivě individuální, jako je 

sebevraţda, mají svůj původ ve společnosti. Definoval čtyři typy sebevraţdy, které se 

liší svými příčinami: sebevraţdu altruistickou, egoistickou, anomickou a fatalistickou. 

Anomická sebevraţda souvisí s tím, ţe se ţádná společnost neobejde bez sociálního 

faktu, který by ji integroval. Autor se domníval, ţe ţije v přechodné době (anomické), 

kdy původní bohové stárnou a umírají, zatímco noví se ještě nezrodili. Tato přechodná 

doba je charakteristická, tím ţe staré hodnoty a normy přestávají platit a nové ještě 

nevznikly. Za nejdůleţitější sociální fakt povaţuje Durkheim náboţenství. V díle 

Elementární formy náboţenského ţivota (2002) Durkheim tvrdí, ţe předmětem a 

podstatou náboţenství je sama společnost. Náboţenství tvoří hodnoty i normy chování, 

náboţenská morálka říká, co se smí a co se nesmí, co je dobré a co špatné. 

Německý sociolog Weber se na rozdíl od Durkheima snaţí zdůraznit 

specifičnost určitého společenského fenoménu, například náboţenství. V díle 

Protestantská etika a  duch  kapitalismu (Weber  in  Havelka, 2009)  Weber  pojednává 

o tom, jak určité hodnoty šířící se společností (protestantská etika) přispěly k nastolení 
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nového ekonomického řádu (kapitalismus). Dále se Weber pustil do systematického 

studia náboţenství v celosvětovém měřítku, svou pozornost zaměřil zejména k hlavním 

světovým náboţenstvím (křesťanství, hinduismus, buddhismus, taoismus, judaismus). 

Provedl důkladnou analýzu vlivu náboţenských hodnot na vývoj okcidentální (západní) 

a orientální civilizace.  

Podobně jako Weber i ţák Durkheima český sociolog Bláha vidí hodnoty jako 

fundamenty, které stojí na počátku změn ve společnosti a hospodářství. Podle Bláhy 

(1922), který navazoval na Durkheima, drţí společnost pohromadě "duchovní řád". Je 

tedy odpůrcem biologicko-evolucionistického či ekonomického pojetí společnosti. 

V díle Filosofie mravnosti (Bláha 1922) popisuje mravnost jako základní tmel 

společnosti. Hodnoty jsou hierarchizovány podle toho, jak podporují společenský 

prospěch a konsensus. Na rozdíl od Durkheima, Bláha odmítá jen jednosměrný nátlak 

společnosti na jedince, ale připouští i opačný směr, od jedince ke společnosti. Za 

určitých okolností se individuální hodnoty stávají společenskými hodnotami. Jeho 

terminologií můţe proces přenosu a modifikace hodnot mezi společností a individuem 

popsat následujícím schématem: sociální funkce jako činnosti k uspokojování 

společenských potřeb jsou určované sociálními hodnotami, které se vytváří 

objektivizací individuálních hodnot a zpětně vytvářejí tlak na jednotlivce. Rodíme se do 

objektivní mravní zkušenosti, jeţ jest sociální apriori našeho individuálního mravního 

vývoje a přijímajíce je do sebe, tvoříme sami znovu svým ţivotem svět hodnot a norem 

(Bláha, 1922). 

Vývojem hodnot po dobu několika staletí se v knize O civilizačním procesu 

zabývá Elias (2006). Kniha je studií měnících se mravů evropských horních tříd. 

Dlouhodobý vývojový aspekt změn vidí v ovlivňování psychogeneze sociogenezí.  

Podle Eliase probíhal v západní Evropě od středověku civilizační proces, který měnil 

nejen obsahy hodnot (od potlačování jednoduchých pudových reakcí k posilování 

sebekontroly, sebeomezení a sloţitým formám chování), ale i způsob jejich chápaní.  

  Americký sociolog Parsons ve své „velké teorii sociálního jednání“ osvětluje 

podstatu společnosti jako vzájemný vztah čtyř systémů: společnost a její specifické 

instituce; kultura a její systém ideálu a hodnot; osobnost a její motivační soustava a 

konečně systém biologického organismu.  Parsons byl silně ovlivněn Durkheimem a 

jeho nesamozřejmostí vzniku sociálního řádu. Podle Parsonse jsou pro stabilitu 

sociálního systému potřeba společenské hodnoty a normy, které jsou závazné pro 
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všechny členy skupiny (Parsons, 1971). Tedy stabilita hodnot a norem zabezpečuje 

stabilitu sociální struktury. 

V současnosti je nosným tématem sociologického výzkumu hodnot 

mezikulturální srovnávání. Z pohledu Hofstedeho (2006) k velkému sbliţování hodnot 

mezi kulturami nedochází. Rozdíly mezi nimi jsou dány dlouhodobým a pomalým 

vývojem, kdy po dlouhá staletí byly na svém okolí relativně nezávislé.  

Mluví o kolektivním programování mysli, které od sebe odlišuje  různé  skupiny  

lidí. V   podobném   duchu   uvaţoval   americký   politolog    Huntington    podle,   

kterého v současném globalizovaném světě dochází k velkému kontaktu (obchod, 

emigrace) různých kultur, coţ můţe někdy vést ke konfliktům (Huntigton, 2001). 

Z pohledu hodnot se rozdílu mezi emigranty (Poláky) a majoritní společností 

v USA ve 20. letech 20. století věnovali Thomas a Znaniecki (Kubíčková, 1968). 

Zajímavou teorii typů  hodnotových systémů představil Krejčí (2002). Podle 

Krejčího jsou hodnotové systémy v současném civilizovaném světě ovlivňovány 

kombinací   pěti   starověkých    paradigmat   lidského   údělu,   které   jsou   přístupem 

k vypořádání se smrtí a obecně sdílené pojetí ţivotních hodnot. Paradigmata se pojí 

s nejstaršími civilizacemi: Faraonský Egypt – Tanatocentrizmus, Sumerský – 

Teocentrizmus, Řecký – Antropocentrizmus, Čínský – Kratocentrizmus, Indický – 

Psychocentrizmus. Vyjma Egyptského Tanatocentrizmu, všechna paradigmata doposud 

spolupůsobí, mísí se, proměňují (mutace) a znovuoţívají (renesance). 

Pokud vedle sebe seřadíme myšlenky Hofstedeho, Krejčího, Schwartze, 

Huntingtona, můţeme lépe porozumět smyslu a dopadům hodnotové orientace na 

chování jedince v určité kulturní oblasti. Můţeme pak lépe identifikovat změny 

hodnotové orientace v průběhu ţivota jedince a dokonce jsme pak i schopni lépe 

pochopit působení různých fenoménů (sport) na hodnotovou orientaci v dané oblasti či 

kultuře. 
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3  Hodnoty z pohledu psychologie 

Předchozí kapitoly nahlíţely na hodnoty především makrooptikou (společnost, 

nadosobní ideály). V této části textu představíme názory na to, jak spolu souvisí 

hodnoty a osobnost, vývoj hodnot v ontogenezi a vztah či konfůze vybraných 

psychologických pojmům ve vztahu k hodnotám.   

 

3.1  Přehled relevantních teorií osobností ve vztahu k hodnotám 

Samotné téma osobnosti má velmi bohatou historii vývoje, obsahuje velké 

mnoţství teorií často protichůdných, není moţné se zde jimi zabývat podrobněji. 

Uvedeme proto především teorie dotýkající se tématu hodnot.   

Mikšík (2007) říká, ţe přístup psychologie osobnosti k pronikání do psychiky 

vychází ze skutečnosti, ţe všechny psychické jevy jsou neodmyslitelné od jejich 

nositele, tj. od subjektu psychického ţivota, od osobnosti, v níţ jsou integrovány, 

konkretizovány a rozvíjeny jako nástroj a produkt interakce s ţivotní realitou. 

Jedním z prvních velkých přístupů k osobnosti byl přístup Hlubinné psychologie 

vycházející z koncepcí Freuda. Freud svoji teorii vytvořil na základě zkušenosti léčby 

neurotických pacientů, proto je někdy kritizován za generalizaci a uplatňování 

„nenormálního“ na „normální“. Podle něj osobnost zásadním způsobem ovlivňuje 

vnitřní nevědomá motivace, která člověka často staví do střetu s vnějšími podmínkami, 

coţ u psychicky slabších jedinců můţe vést k neurózám. Freud (in Capirpaloglu, 2004) 

říká: Superego je nositelem kulturních tradic a trvalých hodnot, které se vytvářejí podle 

vzoru rodičovského Superega. Pro vývoj Superega mají hlavní vliv první roky ţivota. 

Nevědomou sloţku Superega spojoval Freud s kulturou. 

  Uţ Freudovi současníci a ţáci, kritizovali příliš velký důraz na biologickou 

determinaci osobnosti, která je ovládána a vláčena pudy. I sociální determinovanost 

osobnosti připustil například Adler. Tvrdil, ţe člověka motivují cíle, ke kterým 

v průběhu ţivota směřuje. Tyto cíle jsou subjektivní fikce, které v realitě nenajdeme 

(např. víra v boha, lidskou rovnost atd.). Adlerovy konečné cíle bychom mohli zahrnout 

do soustavy hodnotové orientace osobnosti (Kubíčková, 1968).  

Psychoanalýza inspirovala Junga, podle něhoţ je dobro i zlo obsaţené 

v nevědomí člověka. Popírá tím křesťanskou etiku, která díky prvotnímu hříchu 

povaţuje člověka za zlého a která za jediné dobro povaţuje boha.  
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Jung (in Capirpaloglu, 2004): „Jestliţe největší hodnota (Kristus) a největší bezcennost 

(hřích) jsou vně, pak je duše vyprázdněná: chybí jí to nejhlubší a nejvyšší.“ Východní 

postoj (zvláště Indický) si počíná opačně: všechno nejvyšší a nejniţší je v subjektu. Tím 

nezměrně stoupá „átmanu“, vlastního bytostného Já. U západního člověka však klesá 

hodnota úplného bytostného Já na nulový bod. Celoţivotní proces nalézání sebe sama a 

slaďování vědomé a nevědomé sloţky nazývá individuací. Podle Junga se musí člověk 

během individuace vyrovnávat s konfliktem osobních (vědomých i nevědomých) 

hodnot a kolektivních hodnot. V druhé polovině ţivota po dosaţení určitých ţivotních 

cílů dochází k větší identifikaci s kolektivními hodnotami a v ideálním případě dochází 

k sjednocení vědomí a nevědomí. 

Z psychoanalýzy vycházející Erich Fromm zdůrazňoval především sociální 

determinovanost osobnosti. Pro plné porozumění chování osobnosti je potřeba znát 

kulturní a historický kontext jejího ţivota. Fromm (1997) nachází hodnoty přímo 

v člověku: Naše znalost lidské povahy nevede k etickému relativizmu, ale naopak 

k přesvědčení, ţe prameny norem etického chování musíme hledat v samotné lidské 

přirozenosti, ţe mravní normy spočívají na vlastnostech, které jsou člověku trvale 

vlastní, a ţe jejich porušení vede k mentálnímu a emocionálnímu rozkladu.  

O moderní západní společnosti Fromm (1997) soudí, ţe svým důrazem na individualitu 

můţe vést aţ k odcizení: způsob proţívání, ve kterém jedinec proţívá sebe jako cizího, 

odcizeného vůči sobě a vlastním skutkům. Odcizení se můţe projevit extrémním 

konformizmem nebo podřízení se autoritářskému reţimu (fašismus, nacismus).  

Maslowův psychologický koncept je pro nás důleţitý z hlediska jasné 

hierarchizace potřeb/hodnot, kterou inspiroval řadu výzkumných přístupů (Allport, 

Rokeach,  atd.)  Maslow  jako  významný představitel humanistické psychologie mluví 

o specificky lidské potřebě seberealizace, která naplňuje smysl lidského ţivota. Vychází 

z existencializmu, podle kterého člověk má svobodu ve volbě vlastní existence. Dále 

klade důraz na holistický pohled na osobnost a ostře se vymezil proti behavioristickému 

dehumanizujícímu přístupu. Lidskou povahu povaţuje v zásadě za dobrou, která ve 

spojení tvůrčím rysem lidské osobnosti vede o osobní sebeaktualizaci, která se tím stává 

nejvyšší osobní hodnotou. Podle Maslowa (1943) je pro osobní růst důleţitá tvorba 

vlastního autonomního hodnotového systému, ve kterém vnější hodnoty předávané 

během socializace budou mít spíš inspirativní význam. Pokud chceme podle Maslowa 

porozumět lidskému jednání, musíme znát jeho motivaci. Maslowova teorie motivace je 

zaměřena na poznání motivačních příčin, které v člověku aktivizují, usměrňují, 
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podporují a zastavují jeho určité chování. Lidské jednání je řízeno základními 

potřebami a to tak, ţe ty, které jsou v hierarchii postaveny výše, vystupují do popředí 

teprve tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby niţší (Maslow, 1943). Správné pochopení 

Maslowovy teorie motivace je klíčem k pochopení současných teoretických konceptů 

hodnot, které na tuto teorii navazují. 

Maslow (1943) rozděluje potřeby do dvou širších skupin:  

Potřeby niţšího řádu zajišťují biologické a psychické přeţití jedince. Patří sem první 

dvě skupiny potřeb (viz Obrázek 1.), které musí být naplněny, jinak člověk trpí 

existenčními problémy (hlad, nejistota, strach). Jejich neuspokojení můţe vést 

k chorobám a člověku neumoţní posunout se k uspokojování potřeb umístěných výše 

v Maslowově pyramidě.  

 

Obrázek 1 Hierarchie lidských potřeb in (Nakonečný, 1996) 

 

 

Potřeby vyššího řádu, které jsou vlastně hodnotami ve smyslu našeho výzkumu, 

vedou k přesahování sebe sama a k rozvoji člověka ve směru být uţitečný druhým 

lidem. Patří sem třetí, čtvrtá a především pátá skupina potřeb (seberealizace) viz 

Obrázek 1. Tyto metapotřeby ztotoţňuje s B-hodnotami mezi, které řadí in 

(Capirpaloglu, 2004), (pravda, dobrota, krása, celistvost, ţivost, jedinečnost, 

dokonalost, dokončení, prostota, bohatost, nenucenost, hravost, spravedlnost, 
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soběstačnost a smysluplnost).  Je důleţité, aby byly uspokojeny nejprve potřeby niţšího 

řádu, a teprve potom mohou být uspokojeny potřeby vyššího řádu.  

Přestoţe je Maslowova teorie velmi uznávána a přijímána a ve své době 

vzbudila velký ohlas, existují vůči ní jisté výhrady. Týkají se především způsobu, jakým 

Maslow čerpal data a informace. Při studiu seberealizujících jedinců postupoval tak, ţe 

stanovil, jak by takový člověk měl vypadat a pak podle těchto svých představ vyhledal 

osoby, které mu do jeho obrazu zapadaly. Takovýto postup poskytuje pak takové 

výsledky, jaké jeho autor potřebuje, které však nemusí odpovídat realitě. (Mikšík, 

2007). Na výše uvedeném příkladě je patrné, ţe ani renomovaný autor není přijímán 

jednoznačně a je s jeho teorií polemizováno. I sám Maslow připouští, ţe jeho 

hierarchické uspořádání potřeb je jen schématem pro lepší orientaci v této problematice. 

Všekulturní přístup k hodnotám má představitel pozitivní psychologie Seligman 

(2003). Ve svých empirických šetřeních navázal na Maslowa. Podobně jako on hledal, 

co je charakteristické pro zdravé a plné proţívání ţivota. Podle něj pozitivnímu 

proţívání ţivota, napříč kulturami, nahrává osvojení si ctností - hodnot. Studiem 

náboţenských a filosofických textů bylo nalezeno 6 univerzálních ctností, které se 

objevují ve všech kulturách. Jedná se o tyto ctnosti volně dle Seligman (2003):  

Moudrost a vědění, Odvaha, Láska a lidskost, Spravedlnost, Střídmost, Duchovnost a 

transcedence.  

 

3.2  Motivace a hodnoty 

Shalom H. Schwartz ve své teorii hodnot operuje s konstruktem motivace, proto 

povaţujeme za důleţité uvést následující náhledy na motivaci. Motivovaný člověk 

usiluje vědomě či nevědomě o dosaţení určitého cíle, kaţdé chování je více či méně 

motivováno a více či méně regulováno Madsen in Mikšík (2007). Neměli bychom 

pominout, ţe ne všichni psychologové s konstruktem motivace pracují. Například Kelly 

in Mikšík (2007), který říká, ţe lidé nejsou motivovaní ţádným jiným způsobem neţ 

tím, ţe ţijí. Obecně je ale  konstrukt motivace ve vztahu k lidskému jednání značně 

pouţívaný.  Pojem motivace se vztahuje na vnitřní aktivaci, tj. vzbuzování aktivity 

organismu na jeho energizování, a zároveň i na regulaci jeho chování, na jeho 

zaměřování určitým směrem (Homola, 1972). 
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Existují různá vymezení pojmu motivace, jak je uvádí Nakonečný (1996): podle 

jednotlivých autorů  

 English a Englishová - motivace je předpokládaný specifický proces, který 

rozdílně energetizuje určité akce, je to předpokládaný specifický personální 

nebo organismický determinátor směru nebo síly akce či řady akcí.  

 Piéron a Viaud - motivace se vztahuje ke změnám organismu, uvádějí jej do 

pohybu, aţ je dosaţeno redukce této změny (princip homeostázy). Motivace 

označuje vědomé i nevědomé psychologické faktory, které predisponují zvířata 

nebo lidi k uskutečnění určitých akcí nebo k zaměření na určité cíle.  

 Graumann - motivaci vymezuje jako to co je v nás a kolem nás, co nás vede, 

ţene, nutí, abychom se chovali tak, a ne jinak.  

 Baron, Byrne, Kantowitz - definují motivaci jako hypotetický vnitřní proces, 

který poskytuje chování energii a zaměřuje je vůči specifickému cíli.  

 Thomae - shrnul různé významy pojmu motivace. A to motivace jako: příčina 

pohybu, důsledek změn stavu organismu, abstrakce z kontinua aktivace, 

determinanta zaměřování na chování, výklad smysluplných souvislostí 

duševního ţivota a motivy jako důvody rozhodování v situaci volby.  

 Krech a Crutchfield - tvrdí, ţe ne kaţdý element chování má svůj motiv, ale 

kaţdý má svou příčinu. Motivaci chápou jako proces vědomého zaměřování 

chování. Motiv je potřeba spojená s intencí dosáhnout určitého cíle, ale tento 

proces můţe probíhat i na úrovni nevědomí.  

V pohledu Smékala (2002) je motivace hnací sílou lidské činnosti, která se nachází 

uvnitř osobnosti člověka, na rozdíl od incentiv, které představují pobídky k jednání 

přicházející zvenčí (např. úkol, příkaz, očekávaná odměna nebo trest apod.).  

Hodnoty a motivace spolu úzce souvisí, dalo by se říci, ţe hodnoty jsou zdrojem 

motivace. Ve své práci vycházíme především ze Schwartzovy teorie. Ta obsahuje:  

Typologii různých hodnot, které odvodil na základě úvahy, ţe hodnoty reprezentují tři  

univerzální poţadavky lidské existence Schwartz (1992):  

1. potřeby jedince jako biologického organizmu  

2. koordinované sociální interakce 

3. přeţití a zabezpečení zájmů skupin 
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Schwartz navazoval mimo jiné na Rokeache, především Rokeachova definice 

hodnot byla Schwartzem bezezbytku přijata. Hodnota je trvalé přesvědčení, ţe jistý 

druh jednání či jistý cílový stav existence je osobně a společensky preferovanější ve 

srovnání s jinými druhy jednání či cílovými stavy existence (Rokeach, 1973). 

V problematice definování hodnot nepanuje úplná shoda, proto uvedeme více názorů 

různých odborníků na tuto problematiku. Například Kohoutek se dopouští konfůze 

pojmu postoj a hodnota. Nejobecnějšími postoji, které určují celý ţivotní styl a cíle 

člověka, jsou hodnotové orientace. Úzce souvisejí s některými zájmy. Hodnotová 

orientace člověka zároveň určuje jeho morálku. Proto lze hodnotovou orientaci 

charakterizovat jako zobecněnou, vnitřně diferencovanou koncepci světa, ţivota, 

přírody, společnosti, ovlivňující jeho chování (Kohoutek, 1977). Hodnoty jsou 

vlastnosti předmětů a jevů, kterými je dán jejich význam pro toho, kdo jejich význam 

posuzuje (resp. zaměření), selektivního přístupu k jednotlivým aspektům, předmětům a 

jevům ţivotní reality (Mikšík, 2007). 

Někteří autoři zastávají názor, ţe vše, co je pro jedince potřebou, je zpravidla i 

hodnotou, ale ne vše co je hodnotou, je i potřebou. Například Maslow (1943) povaţuje 

sebeaktualizaci za potřebu i za hodnotu vyššího řádu. Rokeach (1973) chápe hodnoty 

jako kognitivní reprezentace a transformace individuálních potřeb, které odráţejí i 

sociální poţadavky. V okamţiku, kdy se potřeby kognitivním procesem transformují do 

hodnot, mohou být obhajovány, posuzovány, poměřovány a uváděny jako osobně či 

sociálně ţádoucí. Nejen kognitivní, ale i emocionální procesy jsou důleţité v procesu 

tvorby hodnot. A to jiţ v dětském věku, kde na proces evaluace působí nejen citové, ale 

také zkušenostní a sociální faktory. Podle Kubíčkové (1968) hodnota i potřeba můţe za 

určitých podmínek plnit roli motivů činnosti, ale vţdy v poněkud jiné rovině a z jiného 

hlediska. Objektivní aspekt motivace je vyjádřen potřebou. Jde o nároky dané 

objektivním, společenským a přírodním kontextem či biologické, psychické a 

společenské jednotce, vůči člověku.  Pohyb biologického, psychologického a 

společenského organismu, to je subjektivní pohyb nebo vztah ve směru objektivních 

nároků je vyjádřen kategorií zájmu.  

 

 

 

 

 



 

33 

  Osgood shrnul do následující zásady (in Capirpaloglu, 2004):  

1. Kladné motivy, hodnoty a postoje zvyšují selektivní činnost poznávacího 

systému tím, ţe sniţují práh citlivosti pro relevantní objekty a jejich symboly.  

2. Kladné motivy, hodnoty a postoje zvýrazňují vnější charakteristiky relevantních 

objektů (např. velikost, barvu, estetický dojem atd.).  

3. Nepříjemné motivy, hodnoty a postoje sniţují citlivost poznávacího systému, 

čímţ klesá pravděpodobnost subjektivní evidence relevantních objektů a jejich 

symbolů (např. strach a frustrace vyvolávají obranu vůči pramenům 

nepříjemných proţitků).  

 

Schwartz (1992)  ve  své  teorii lidských  hodnot  hovoří  o  motivačním  kontinuu,  

jde o kruhové uspořádání čtyř ortogonálních hodnotových dimenzí, které se dále dělí do 

deseti hodnotových typů viz níţe uvedený obrázek  2. V kruhové struktuře si sousedící 

hodnotové typy mají příbuznou motivaci. Naopak čím vzdálenější pozice, tím je jejich 

motivace protikladnější. Hodnotové dimenze obsahují hodnotové typy s podobnými 

motivačními cíli. Hodnotová dimenze Posílení ega (Self – Enhancement) obsahuje dva 

hlavní motivační cíle: Dosaţení vysokého sociálního statusu spojeného s mocí nad lidmi 

a zdroji.  A pak hodnoty této dimenze vedou ke snaze o osobní úspěch.  Posílení ega je 

syceno hodnotovými typy Úspěch (Achievement) a Moc (Power). Hodnotová dimenze 

Otevřenost změně (Opennesess to Change) obsahuje hodnoty spojené  se  základními  

lidskými  potřebami  a  také  souvisí  s  potěšením,  které plyne z jejich uspokojování. 

Patří sem téţ hodnoty spojené s ţivotní stimulací, které udrţují optimální aktivační 

úroveň pomocí nových, vzrušujících či adrenalinových záţitků. Obsahuje také 

motivační cíl vedoucí ke svobodnému myšlení a jednání, moţnost volby, tvoření a 

objevování.  Otevřenost změně je sycena hodnotovými typy Hedonizmus (Hedonism), 

Stimulace (Stimulation) a Sebeřízení (Self-Direction). Hodnotová dimenze 

Transcendence (Self – Transcendence) zahrnuje hodnoty akcentující ţivotní moudrost a 

sociální přívětivost. Motivačním cílem je tolerance, porozumění a usilování o prosperitu 

všech lidí a přírody. Dalším motivačním cílem je kladná interakce s nejbliţším 

rodinným okolím. Transcendence je tvořena hodnotovými typy Univerzalizmus 

(Universalism) a Benevolence (Benevolence). Motivačním cílem hodnotové dimenze 

Konzervatizmu (Conservation) je přijetí a respekt k zakořeněným modelům chování a 

vyhovění tradičním sociálním normám, které symbolizují skupinovou solidaritu a 

definují tím i odlišnost takové skupiny od jiných. Konzervatizmus vede také k sociálně 
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ţádoucímu chování ve smyslu zabránění sociálně nepřijatelnému chování, které by 

porušovalo  sociální  řád  a  pořádek.  Toto  konformně  orientované  chování pak vede 

k větší osobní jistotě a harmonii. Konzervatizmus je tvořen hodnotovými typy Bezpečí 

(Security), Konformita (Conformity), Tradice (Tradition). 

 

Obrázek 2 Teoretický model vztahů hodnotových dimenzí a hodnotových typů  

 

 

Zdroj: Schwatrz (1992) 

 

U námi citovaných autorů se setkáváme s širokou kategorizací hodnot: základní 

biologické (zdraví, jídlo spánek, sexuální), ekonomické (peníze, majetek, moc), 

estetické (vzhled, harmonie, krásno, vkus), etické (víra, zlo, dobro), intelektuální 

(vzdělání, poznání, objev),  morální (svědomí, čest, povinnost), politické (moc, vliv), 

sociální (přátelství, láska, pomoc, uplatnění). Kluckhohn (1961) uvádí, ţe hodnoty 

vznikají z potřeb, současně je i vytvářejí. Hodnota můţe uspokojovat i několik potřeb 

současně, jiné můţe potlačovat. Potřeby  jsou   více   svázány   s   aktuálním   stavem   

jedince.  Z poznatků uvedených v dostupné literatuře je moţné vyvozovat, ţe vztah 

mezi potřebami a hodnotami je oboustranně determinován. Hodnoty jsou 
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determinovány uspokojováním potřeb, ale mohou i toto uspokojování samy 

determinovat. 

Podle Smékala (2002) je moţno v psychologii o hodnotách uvaţovat ve čtyřech 

pohledech:  

1. Hodnoty jako obecné cíle, o které člověk usiluje, jako smysl či cena, kterou 

objekt či událost má pro osobnost (štěstí, zdraví, mír, rodina).  

2. Hodnoty jako prostředky, díky kterým dosahuje něčeho pro sebe významného 

(vzdělání, postavení, poctivé jednání).  

3. Hodnoty jako to, kvůli čemu stojí za to usilovat o nějaký objekt nebo se mu 

vyhýbat (poţitek z kouření nebo odmítání cigarety, krása nebo finanční cena 

obrazu). 

4. Hodnoty jako kritéria, na jejichţ základě oceňujeme, posuzujeme různé 

předměty a události světa. 

 

Podobně uţ Spranger dle Plhákové (2006) definuje hodnoty jako celoţivotní cíle, 

které jsou racionálně motivované. Feather (1995) definuje hodnoty jako zobecněné 

pojmy, které jsou propojené s emočním systémem. Tedy hodnoty jsou průmětem 

předcházejících zkušeností a zabezpečují kontinuitu a smysl v neustále se měnících 

ţivotních okolnostech. Hodnoty jsou také principy, pomocí níţ hodnotíme kaţdý objekt, 

či událost. Lidé budou tedy motivováni se zapojit do situací, které vedou k proţívání 

pozitivních emocí. Z výše uvedených zdrojů je patrné, ţe hodnoty s motivací úzce 

souvisí. 

 

3.2  Hodnota a sní související pojmy 

3.2.1  Zájmy  

V psychologickém chápání je zájem specifickou zaměřeností osobnosti. 

(Rubištejn, 1967) Zájmy jsou odvozené  potřeby, které se uspokojují prováděním určité 

činnosti. Lze je charakterizovat jako relativně trvalé zaměření člověka na určitou oblast 

předmětů, činností, jevů a sociálních situací, které se vztahují k rozumové, citové i 

snahové oblasti psychiky. Obohacují proţívání skutečnosti, zkvalitňují poznávací 

proces, sniţují únavu a podněcují k aktivitě. Zájmy představují tu část struktury 

osobnosti, kterou lze nejsnáze ovlivnit záměrným působením. Zájmy souvisejí 

s určitými rysy osobnosti a jejich utváření a obsah závisejí na sociální zkušenosti 

jedince (Nakonečný, 1996). Zájem, jak říká Nakonečný (1996), je spojen s vyna-
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kládáním úsilí, času a peněz. Jeho předmětnost je neobyčejně různorodá, předmětem 

zájmu můţe být prakticky cokoli, a proto lze zájmy kategorizovat jen s určitým 

zjednodušením. V uţším smyslu je zájem vztah akcentovaný určitým intelektuálním 

zaměřením a aktivitou. Zájmy s hodnotami není moţné ztotoţňovat i proto, ţe zájmy 

jsou ze subjektivního hlediska vţdy kladné, člověka přitahují, hodnoty můţe člověk 

uznávat i tehdy, kdyţ ho osobně nepřitahují (Grác, 1979).  

Podle Kubíčkové (1968) jediný rozdíl mezi zájmem a hodnotou spočívá v tom, 

ţe hodnota je subjektivně zhodnoceným zájmem, "zájmem pro sebe" na rozdíl od 

zájmu  ve  smyslu  "zájmu o sobě
“
,  ţe  původní  zájmově ţivelné inklinování subjektu 

k nějaké činnosti (ať uţ jde o inklinování určené společenskými potřebami, to je 

potřebami daným: postavením člověka ve společenské struktuře anebo o inklinování 

určené  fyziologickými  a  biopsychologickými sklony) přechází ve zhodnocený zájem 

v proţité, rozumem a citem zpevněné ztotoţnění se s ţivelným ţivotním zájmem. Tak 

zájem jako zájem o sobě je motivem ţivelné činnosti, a hodnota jako zájem pro sebe 

motivuje činnost cílevědomou, funkcionální a v pravém slova smyslu společenskou. 

Zájem je jednou z mnoha manifestací hodnoty, a tím obsahuje určité atributy, které má 

hodnota. Zájem můţe být kognitivním vyjádřením potřeb, můţe ovlivňovat jednání, 

hodnocení sebe i ostatních. Nemůţe být však povaţován za ideální způsob jednání 

nebo cílový stav existence. Podle Rokeach (1973) je zájem reflektován v postojích. 

Rubinštejn (1967) povaţuje zájem za tendenci, nebo aktivizující sílu. Domnívá se, ţe 

zájem a hodnotu není moţné povaţovat za úplně neslučitelné.  

 

3.2.2  Postoje 

Postoje  představují  obecnější  a  trvalejší orientaci jedince v jeho prostředí a 

vyjadřují v podstatě hodnotící vztah spolu s relativně trvalou tendencí k určitému 

reagování na okolní svět. Vnějšími projevy postojů jsou názory, soudy, mínění, 

předsudky, víra, přesvědčení apod. (Nakonečný, 1996). Podle  Gráce (1979) se postoje 

od hodnot liší tím, ţe hodnoty jsou všeobecnější pojem neţ postoje. Postoje bývají 

sloţité a rozporné. Například mladá matka upřímně miluje své dítě, ale zároveň v něm 

vidí (moţná nevědomě) nemilou překáţku společenského ţivota, na který byla zvyklá 

(Říčař, 2009). 
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Podle Kubíčkové (1968) má postoj následující charakteristiky:  

1) jde o relativně ustálený typ psychologické a hodnotící reagence společenského 

jedince na specifický podnět  

2)  jde o způsob, jímţ se jedinec naučil přistupovat k věcem, které uţ víceméně 

dobře zná  

3)  jde o vnitřní, psychologickou organizaci minulé společenské zkušenosti s urči- 

tým druhem objektů vnějšího světa. 

Thomas, Znaniecki (1920) in Kubíčková (1968) vymezují hodnotu jako objektivní 

protějšek postoje. Postoj chápou jako individuální tendenci reagovat pozitivně nebo 

negativně  na  danou  sociální hodnotu. Tím  naznačují determinaci postojů hodnotami. 

I ostatní  autoři zabývající  se  problematikou  hodnot  se  ve  svých  pracích  pokoušeli 

o specifikaci obsahu těchto dvou pojmů. 

Rokeach (1973) povaţuje hodnotu podobně jako postoj za osobní dispozici, avšak 

za základnější neţ postoj, který je hodnotou determinován a často z hodnoty vyvěrá. 

Postoj podle (Rokeach, 1973) (Schwartz, 2001) in Kavalíř (2003) lze definovat jako 

trvalejší organizaci několika přesvědčení zaměřených na specifický objekt (fyzický či 

sociální, konkrétní či abstraktní) nebo situaci, predisponující nositele k reagování 

některým preferenčním způsobem. Hodnota ovlivňuje ţádoucí jednání nebo cílové 

stavy. Utváří vůdčí principy, postoje, rozhodování a srovnávání specifických cílů a 

situací z pohledu dlouhodobějších cílů. Hodnoty jsou nadřazené cílům a situacím, 

zatímco postoje jsou zaměřené k jednomu specifickému cíli či situaci. Člověk můţe mít 

několik stovek přesvědčení, týkajících se toho, co je či není pravdivé, krásné či dobré. 

Dospělá osoba můţe mít několik tisíc postojů, tolik, kolik měla uţších setkání se 

specifickými objekty a specifickými situacemi. Má však mnohem méně, několik desítek 

hodnot, které postoje determinují. Podle Rokeache (1973) je hodnota standardem, postoj 

nikoli. Hodnoty jsou základem pro tvorbu postojů. Podle jiných autorů (Matusewitz, dle 

Grác, 1979) jsou postoje vţdy vázané na konkrétní předmět a nedovolují předvídat 

chování člověka. Hodnoty jsou oproti tomu chápané jako řídící činitele, proto dovolují 

předvídat chování jedince v různých situacích.  

 

3.2.3  Potřeby 

Někteří psychologové povaţují hodnotu a potřebu za ekvivalentní, jíní naopak 

zaměňují hodnotu a potřebu. Například Maslow (1943) povaţuje sebeaktualizaci za 
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potřebu i za hodnotu vyššího řádu. Potřeby fungují jako základní vnitřní motivační 

dispozice i při určování hodnotových systémů, které jsou zase východiskem pro 

vyjádření postoje sportovců (Hošek, 1985). Kluckhohn (1961) uvádí, ţe hodnoty 

vznikají z potřeb, současně je i vytvářejí. Hodnota můţe uspokojovat i několik potřeb 

současně, jiné můţe potlačovat. Potřeby jsou více svázány s aktuálním stavem jedince. 

Řičař (2009) tvrdí, ţe primární biologické potřeby jsou nejzřejmější a nejméně 

rozmanité, mají je všichni lidé. Máme je společné i se svými subhumánními 

příbuznými.  Jednu  jejich  podskupinu  lze  označit  jako  pozitivní  potřeby  to jsou ty, 

k jejichţ uspokojení je třeba získat odpovídající uspokojující objekt: jídlo, nápoj, oděv 

nebo jiný prostředek k ohřátí, sexuálního partnera atd. Stejně naléhavé bývají negativní 

potřeby: k jejich uspokojení je naopak zapotřebí uniknout neţádoucímu objektu či 

stavu. Sem patří potřeba bezpečí, potřeba klidu pro spánek, potřeba zbavit se bolesti a 

nepohodlí atd. Do druhé velké  skupiny  zařazujeme  primární  psychologické  potřeby. 

I ony jsou biologicky zakotveny v lidské instinktové výbavě, jsou však silně formovány 

také učením. Existují seznamy primárních psychologických potřeb, v nichţ najdeme 

potřebu poznávání hry a zábavy i různých smyslových příjemností, převaţují v nich 

ovšem potřeby sociální, vztahující se k druhým lidem: potřeba sociálního kontaktu (být 

s druhými lidmi, nikoli sám), potřeba autonomie (dělat, co sám uznám za vhodné, 

včetně moţnosti být sám), potřeba pečovat o druhé, ovládat někoho, vyniknout, vypínat 

se i kořit se, poddávat se i být v opozici, potřeba napodobovat, potřeba něhy a erotické 

vzájemnosti atd. Potřeba agrese je u některých lidí nebezpečně silná.  

O uspokojení primárních psychologických potřeb platí:  

1. je za běţných podmínek méně naléhavé, neţ je tomu u primárních biologických 

potřeb, snese tedy spíše odklad  

2. můţe mít velmi rozmanitou podobu  

3. je  do  značné  míry zaměnitelná v tom smyslu, ţe velmi často uspokojení jedné 

z nich nahradí uspokojení jiných.  

Dle Rokeache (1973) jsou potřeby vrozené, na rozdíl od hodnot, které jsou naučené. 

Hodnoty a hodnotové orientace určují, do jaké míry budou potřeby uspokojené a 

v jakém pořadí. Dále uvádí, ţe hodnoty jsou kognitivní reprezentace a transformace 

individuálních potřeb, které odráţejí i sociální poţadavky. V okamţiku, kdy se potřeby 

kognitivním procesem transformuje do hodnot, mohou být obhajovány, posuzovány,  

poměřovány a uváděny jako osobně či sociálně ţádoucí. 
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Dle Hoška (2005) do primárních psychologických potřeb patří i potřeba pohybu. Na 

základě podněcujících tendencí cyklicky vznikají aktuální potřeby. Pro tělovýchovné 

činnosti je důleţité, ţe jednou z hlavních biologických potřeb člověka je potřeba 

tělesného pohybu. Je to cyklická potřeba funkční, jejímţ cílem není určitý předmět nebo 

činnost. Potřeba pohybu vzniká patrně nahromaděním energie v pohybových centrech 

nervové soustavy, zejména v korových buňkách. Potřeba pohybu je vyvolána i periferně 

signály ztuhlosti, křečovitosti a únavy některých svalových skupin, zvláště při 

déletrvající statické činnosti, např. při stání či sedění. Člověk se pak protahuje, 

protřepává údy, prochází se apod. Tato biogenní potřeba má různé intenzivní projevy na 

různých věkových stupních. Nejvyšší jsou u mládeţe, nejniţší u starých lidí (Hošek, 

2005). Je celá řada dalších aktuálních potřeb, které mají určitý vztah ke sportovní 

činnosti a vznikají na základě podněcujících tendencí motivačního trsu (potřeba 

opakování činnosti, potřeba změny apod.). Velký význam mají pro sportovní činnost 

potřeby, které souvisejí s utvářením vztahů mezi lidmi (např. potřeba určitých citových 

vztahů, potřeba zaujmout určité místo ve společnosti, potřeba hodnocení a uznání 

vlastní činnosti) (Hošek, 2005).  

 

3.2.4  Sociální normy  

Normy z pohledu sociálního jsou kritéria, které regulují chování ve skupině. 

Říkají, které chování je ještě přípustné, a které uţ nepřípustné. Budeme se snaţit 

osvětlit vztah hodnot a norem. Podle Velkého sociologického slovníku (Linhart, 1996) 

je sociální norma termín, který se v sociologii a sociální psychologii objevuje poměrně 

pozdě, zhruba před  50-60 lety. V nejširším  významu  se vztahuje  k  pravidlům, 

zavazujícím jedince k určitému způsobu chování a vyţadujícím konformitu, zpravidla 

proto, ţe předepsané a vyţadované  chování  je pro sociální útvar účelné. Vlastní  

vymezení termínu však je u jednotlivých autorů odlišné. Jedním z prvních, kdo se 

sociálními normami a jejich vznikem zabýval, byl  Sherif. Starší autoři, jako např. 

Sumner,  Tonnies  pouţívali pro sociální jev, v současné literatuře nazývaný sociální 

normou, termíny mravy, mravnost, zákony, obyčeje atp. Velký sociologický slovník 

(Linhart, 1996). Obecná potřeba sebezáchovy se na úrovni společnosti realizuje vzni-

kem norem. Z individuálního úhlu pohledu potom sociální fungování znamená takové 

jednání, jakoby pod nějakou kolektivní sice nevyslovenou a neformulovanou, ale přece 

existující normou, kterou ukládá kolektivní potřeba. Podle Bláhy (1968) pojem norma 
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neznamená uznávanou předepsanou normu, předpis, kodifikované pravidlo, ale sociální 

nátlak, tj. nátlak kolektivní potřeby, jeţ nutká myslit, cítit, chovat se tak, jak to 

odpovídá kolektivní potřebě. Podobně Homans podle Velkého sociologického   

slovníku (Linhart, 1996)  vymezuje   sociální  normu  jako:  představu  (ideu) v myslích 

členů skupiny, která můţe být formulována jako údaj (výpověď), specifikující, co 

členové nebo ostatní lidé musí dělat, měli by dělat, co je od nich očekáváno, ţe budou 

za daných okolností dělat, respektive výpověď několika členů skupiny, ţe zvláštní 

způsob nebo kvantita chování je pro jejich chování a chování jiných vhodná, 

(hodnotná) a ţe je potřeba se jí přizpůsobit". Na rozdíl od nich Popelová (1962) uvádí, 

ţe normy jsou produktem společenského vědomí a mají povahu předpisu, pravidla, 

příkazu. Hodnoty se za určitých okolností mohou stát normou a naopak. V této 

souvislosti Bláha (1968) uvádí: pro společenské hodnoty je důleţitý mechanismus 

přechodu od hodnot subjektivních k hodnotám objektivnim, z nichţ vzniká norma. 

Hofstede (1991) je podobného názoru, kdyţ uvádí, ţe normy jsou standardní hodnoty, 

platné pro určitou skupinu či kategorii lidí.  

Shrnující je následující odstavec z Velkého sociologického slovníku (Linhart, 

1996): Sociální normy jsou významným regulativem sociálních vztahů a procesů; jimi 

se vymezuje a upravuje forma sociální interakce uvnitř příslušného sociálního útvaru. 

Sociální normy jsou seskupovány do celých normativních systémů, platných (a často 

typických) pro určité sociální útvary, příp. kultury. Odkrytí sociálních norem úzce 

souvisí s kulturně-antropologickým relativismem. Normativní systémy, jeţ velmi těsně 

navazují na hodnotový systém příslušného sociálního útvaru, jsou tak dlouho relativně 

neúčinné, pokud se nestanou předmětem společenského reagování. Přitom je nápadná 

určitá asymetrie normativního zajištění jednání a sankcí; zatímco dodrţování norem 

zeslabuje jejich platnost, totální konformita k normám můţe vést k jejich zanikání, 

nedodrţování norem vede k jejich aktivaci a má integrativní význam pro udrţení celého 

normativního systému. Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, ţe hodnoty jsou zdrojem 

sociálních norem a zároveň, ţe hodnoty mají větší „ţivotnost“ neţ sociální normy, 

danou trváním určitého kulturního okruhu v něţ jsou uznávány. 

 S pojmem hodnota úzce související pojmy jako zájem, postoj a potřeba. Zájmy 

jsou spíše uvaţovány z pohledu člověka za to, co je vykonáváno pro potěšení, zatímco 

hodnoty můţe člověk uznávat i kdyţ nejsou spojeny s jakoukoliv bezprostřední 

odměnou. Postoj můţeme chápat jako individuální vyjádření se k dané hodnotě, z toho 
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vyplývá determinace postojů hodnotami. Potřeby jsou většinou povaţovány za cosi, co 

je spojeno s biologickou sloţkou člověka na rozdíl od hodnot, které jsou sociální. 

Hodnoty jsou také zdrojem sociálních norem. V případě výše zmíněných pojmů 

můţeme konstatovat, ţe hodnoty přijaté jedincem určují, jaké bude mít zájmy, postoje a 

potřeby, do jaké míry budou potřeby uspokojené a v jakém pořadí a také zda se ztotoţní 

se sociálními normami.  
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4  Teoreticko empirické přístupy k výzkumu hodnot  

4.1  Celosvětově pouţívané výzkumné nástroje měření hodnot 

  Jak bylo jiţ uvedeno vědecký zájem o výzkum hodnot má dlouhou tradici 

v oblasti mnoha sociálních věd například: psychologie, sociologie a antropologie.  

V této kapitole se budeme věnovat chronologicky výzkumům, které vycházejí z předem 

koncipovaného teoretického východiska a které se uplatnily v celosvětovém měřítku a 

některé z nich se pouţívají dodnes. K nejcitovanějším představitelům empirického 

výzkumu hodnot patří Milton Rokeach, Ronald lngleharl, Geert Hofstede nebo Shalom 

Schwartz. Mimo to stručně charakterizujeme i tuzemské výzkumy, z nichţ někteří 

získali v ČSSR a v ČR bohatý empirický materiál, který vyuţijeme pro srovnání 

s našimi daty v praktické části této práce. 

První kdo se věnoval výzkumu hodnot, byl Gordon Allport, který vyuţil 

hodnotovou typologii německého psychologa Eduarda Sprangera a rozdělil lidi do šesti 

hodnotových typů: teoretický, ekonomický, estetický, sociální, mocenský, náboţenský. 

V roce 1931 publikuje s P. Vernonem a G. Lindzeyem první verzi Study of Values 

(SOV), (Allport, 1960), která se na další desetiletí stává nejpouţívanějším nástrojem pro 

zjišťování hodnotové orientace. V roce 1951 došlo k přehodnocení koncepce sociálního 

hodnotového typu a aktualizovaný dotazník měří relativní sílu šesti hodnotových typů 

(teoretický, ekonomický, estetický, sociální, politický a náboţenský) pomocí 45 otázek 

týkajících se různých obvyklých situací, na něţ jsou čtyři alternativní odpovědi. Autoři 

uvádějí, ţe respondent musí mít nejméně středoškolské vzdělání (Allport, 1960).  

Charles Morris byl průkopníkem mezikulturního výzkumu hodnot. V knize 

Varieties of  Human Values (Morris, 1956) popisuje rozsáhlý mezinárodní výzkum 

hodnot (USA, Kanada, Norsko, Čína, Indie, Pákistán, Japonsko). Postuloval tři základní 

dimenze hodnot (Dionýská, Prométheovská a Buddhistická) a jejich vzájemnou 

kombinací vzniká sedm hodnotových typů (buddhistický, dionýský, prometeovský, 

apollonský, křesťanský, mohamedánská a  maitreyanský). Během empirického 

ověřování na základě připomínek respondentů z různých kulturních okruhů přidal 

postupně dalších šest hodnotových typů, aby metoda byla univerzální pro všechny 

kultury (Morris, 1956). 

Clyde Kluckhohn zkoumal hodnotové orientace různých kultur (indiány, 

hispánce a anglosasy v USA). Ve 40. letech začal v rámci výzkumu mezikulturálních 

rozdílů tvořit svůj koncept na měření hodnot - Value Orientations Method (VOM) 
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(Kluckhohn, 2010). V roce 1961 Kluckhohn a Strodtbeck vydávají knihu Value 

Orientations Method (Kluckhohn, 2010), kde představují svou teorii a výsledky 

výzkumu. Dotazník VOM měří pět základních hodnotových orientací (důvěra k lidem, 

vztah k přírodě, časová zaměřenost, ţivotní aktivita, sociální vztahy), které se ještě dále 

dělí na  tři podvarianty podle odpovědi respondentů na 16 otázek (Kluckhohn, 2010).  

Jeden z nejvýznamnějších světových výzkumníků, který svou prací neocenitelně 

přispěl v oblasti  výzkumu hodnot a hodnotových orientací byl Milton Rokeach. 

Inspirací pro měření míry důleţitosti určité hodnoty pro člověka mu byla Maslowova 

teorie potřeb, ve které jsou potřeby také hierarchicky uspořádány. Rokeach (1973) která 

prezentuje filosofické východisko pro základní hodnoty. Definuje v ní pojmy: hodnota, 

přesvědčení, postoj a vymezuje mezi nimi vztah. Postoj chápe Rokeach (1973) jako 

soubor několika přesvědčení, jeţ se zaměřují na určitý objekt. Ucelenou teorii lidských 

hodnot a výzkumný nastroj pro měření hodnot Rokeach Value Survey (RVS) představil 

v roce Rokeach v knize The Nature of Human Values (Rokeach, 1973). Jeho práce se 

stala inspirací i základem pro práce mnoha autorů například (Inglehart, 2010), 

(Hofstedeho, 1991), (Schwartz, 1992). Rokeach (1973) vychází z předpokladu, ţe kaţdý 

jedinec, který prošel socializací, získal určitý soubor přesvědčení, postojů k modelu 

chování a k cílovým stavům existence, které povaţuje za osobně a sociálně ţádoucí.  

Rokeach (1973) vychází z několika předpokladů, které jsou zaloţeny na 

fenomenologickém přístupu:  

 Celkový počet hodnot, které člověk uznává, je relativně malý 

 Lidé uznávají obdobné hodnoty lišící se pouze ve stupni důleţitosti 

 Hodnoty jsou uspořádány do systému 

 Základy lidských hodnot mají kořeny v kultuře, společnosti a jejích institucích, 

v osobnosti 

 Lidské hodnoty se uplatňují ve všech oblastech sociálního výzkumu 

 

Rokeach (1973) hodnotu definuje jako trvalé přesvědčení, ţe jistý druh jednání či 

jistý cílový stav existence je osobně a společensky preferovanější ve srovnání s jinými 

druhy   jednání  či  cílovými  stavy  existence. O  uspořádání  hodnot  můţeme  hovořit 

v okamţiku, kdy se začneme zabývat vztahy mezi jednotlivými hodnotami. Hodnoty 

svými vztahy tvoří hodnotový systém, který je hierarchickým uspořádáním hodnot, 

přisouzením pořadí  hodnotám   podle  kontinua   důleţitosti.  Je   naučenou   organizací   
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pravidel k provedení volby či k rozřešení konfliktu mezi dvěma či více způsoby chování 

nebo mezi dvěma či více cílovými stavy.  

Hodnota má dle Rokeache (1973) tři vzájemně se doplňující sloţky: 

1. Kognitivní   

2. Emocionální  

3. Konativní  

Pro výzkumné účely sestavil dotazník s 36 hodnotami, které povaţoval v západní 

společnosti za důleţité. Hodnoty jsou rozděleny do dvou seznamů, 18 cílových a 18 

instrumentálních. Cílové hodnoty určují konečný stav a instrumentální hodnoty slouţí 

jako prostředky pro jejich dosaţení. Mezi cílovými a terminálními hodnotami nemusí 

být jednoznačný vztah, mohou se vzájemně prolínat a zaměňovat. V dotazníku je kaţdá 

hodnota doplněna krátkým popisem uvedeným v závorce. Respondenti mají za úkol 

seřadit hodnotové poloţky dle důleţitosti, kterou pro ně hodnoty mají jako principy, 

kterými se v ţivotě řídí. Nejdůleţitější hodnotě je přiřazeno číslo 1, druhé nejdůleţitější 

číslo 2 atd.  Z pohledu jednoduchosti vyhodnocení výsledků je tento způsob výhodou, 

ale většina respondentů uváděla, ţe tento úkol není snadný a můţe vést ke zkreslení.  

Rokeachův výzkum má především svou „hodnotu“ inspirátora a motivátora 

celosvětového boomu výzkumu hodnot, kterým dnes jiţ v konkurenci exaktně 

teoretických konceptů (Hofstede, 1991) či Schwartz (1992) hodnot nemůţe obstát. 

Inglehart  v roce 1977 vydává knihu Tichá revoluce, v níţ popisuje posun ve 

vyspělých  společnostech, které přecházejí od materialistických k postmaterialistickým 

hodnotám (Inglehart, 2010). Při definici materialistických a  postmaterialistických 

hodnot je mu inspirací Maslowova teorie lidských potřeb. Pojem "tichá revoluce" je 

proces změny hodnotových orientací obyvatel ve vyspělých západních zemích. Se 

saturací materiálních potřeb uţ lidé nekladou důraz na materiální dostatek a 

ekonomickou prosperitu (materiální hodnoty), ale více oceňují hodnoty lidské 

pospolitosti, individuální seberealizace a kvality ţivota (postmateriální hodnoty). 

V případě, ţe se daná společnost stane postmaterialistickou, sníţí se spotřeba 

materiálních statků a to bude mít vliv na strukturu ekonomiky. Tedy kauzalita této 

změny je pro Ingleharta naprosto jasná, nejprve rozvoj hospodářství promění 

hodnotovou orientaci společnosti a posléze tato hodnotová orientace zpětně zapůsobí na 

ekonomiku. Pro potvrzení hypotézy, ţe posun v hodnotové orientaci je univerzální 

proces, který proběhne v jakékoliv společnosti, která dosáhne relativního ekonomického 

zajištění, začal od 70. let provádět empirická šetření. Později Inglehart zaloţil World 
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Values Survey (WVS), která od roku 1981 i v návaznosti na European Values Study 

(EVS) uskutečnila pět vln výzkumu hodnot v 80 státech světa (Inglehart, 2010). 

Hofstede (1991) vychází z přístupu k hodnotám z pozice kultury a rozdílů mezi 

kulturami.  Sám  se  označuje  za  pionýra  studia mezi kulturami a moderními národy. 

V současné době je jeho dotazník pouţíván ve výzkumu cross cultural managementu a  

cross cultural markentingu. Hofstede pracuje s kulturou v širším pojetí jako s  jevem, 

který je jedinci podvědomě dán v průběhu socializace jako „mentální program“ či 

„software lidské mysli“ a projevuje se v symbolech, hodnotách, hrdinech, obřadech. 

Společnosti, organizace a skupiny předávají tyto „mentální programy“ z generace na 

generaci a tím reprodukují sociální systém, pro Hofstedeho (1991) je kultura tedy 

nadřazena sociálním systémům. 

Další důleţitý pojem je národní kultura, která se pojí s kulturou země nebo státu, a ne 

nutně národa. Například, ačkoli stát 'Velká Británie' se skládá z nejméně třech národů - 

Anglie, Skotsko a Wales – Hofstede jej povaţuje za jeden celek s jednou 'národní' 

kulturou. Hofstede (1991) definuje hodnoty jako všeobecné tendence k dávání přednosti 

určitým stavům skutečnosti před jinými. Hodnoty mají kladnou a zápornou stranu. 

Trvalá víra, ţe určité chování či cíl (hodnota) jsou preferovány vůči jiným, utvářejí se 

jiţ v raném mládí a jeho základy jsou stabilizovány okolo desátého roku ţivota. Ze 

zjištěného hodnotového systému jedince můţeme nejen predikovat chování tohoto 

jedince, ale i společnosti, ke které tento jedinec patří. Na základě dat identifikoval 

Hofstede pět kulturních dimenzí. Všechny dimenze jsou měřeny indexy, které mohou 

nabývat hodnot v rozmezí 0-100. Tato metoda patří v dnešní době k nejrozšířenějším, 

proto si stručně charakterizujme všech pět dimenzí dle Hofstede in Wikipedie (2010):   

 

Vztah k autoritě – vzdálenost moci  

Dimenze vztahu k autoritě měří míru nerovnosti, která je v dané společnosti 

očekávána, akceptována a upřednostňována. Ve společnostech, které preferují velkou 

vzdálenost moci, jsou nerovnosti povaţovány za přirozené a uţitečné, jsou očekávány a 

poţadovány. Je zde velká diferenciace příjmů, očekává se hromadění privilegií a 

okázalá prezentace vysokého postavení. Hranice mezi sociálními vrstvami jsou pevné, 

respektované a málo prostupné, sociální mobilita je tedy velmi slabá.  
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Vztah k nejistotě – vyhýbání se nejistotě  

Dimenze, kterou Hofstede nazval uncertainty avoidence – tedy vyhýbání se 

nejistotě se směřuje na zacházení společností s neurčitostí, reakce na nejistotu a 

nebezpečí a interpretaci budoucnosti. Index vyhýbání se nejistotě vyjadřuje míru, v jaké 

jsou jednotlivé kultury ochotny tolerovat nejistotu a jakou mají potřebu předcházet a 

zabraňovat situacím, které nejistotu vyvolávají. Společnosti s vysokou hodnotou tohoto 

indexu mají jen nízkou ochotu operovat s nejistotou. Takové společnosti mají potřebu 

vytvářet velké mnoţství poměrně striktních pravidel, existuje zde mnoţství zákonů, 

kontrolních mechanismů a tabu, a to jak formálních, tak neformálních.  

 

Individualismus – kolektivismus  

Dimenze individualismu či kolektivismu zachycuje, v jaké míře lidé v dané 

kultuře    jednají   jako   nezávislí   jednotlivci   či   jako   členové   sociálních   skupin. 

V kolektivistických kulturách převládá silný pocit příslušnosti ke skupině. Lidé se zde 

rodí do skupin, jejich postoje  a  názory  jsou  přímo  řízeny  skupinovou příslušností a 

lidé jsou silně loajální s těmito skupinami. Nejenţe lidé jednají tak, aby nepoškodili 

svoji skupinu, ale přebírají odpovědnost i za ostatní členy své skupiny. Důleţitá je 

harmonie a konsensus. V těchto společnostech má silnou roli rodina s pevnými vazbami 

mezi příbuznými.  

 

Maskulinita – feminita  

Dimenze maskulinity a feminity se zaměřuje na obecné hodnoty ve společnosti, 

diferencuje na základě přístupu k obecným cílům a smyslu ţivota. Tzv. maskulinní 

kultury se orientují na výkon a úspěch, hrdinství či pokrok. Naopak feminní kultury se 

zaměřují na mezilidské vztahy, péči o sebe, jiné lidi i prostředí, kvalitu ţivota. 

Maskulinní kultury jsou dle Hofstedeho materialističtější. Chování lidí je agresivnější a 

přímočařejší. Konflikty jsou zde častěji řešeny bojem. Výchova dívek a chlapců se liší, 

dívky mají být jemné a citlivé, zatímco chlapci průbojní a ambiciózní. Feminní kultury 

se více zaměřují na vztahy, jsou jemnější a citlivější. Konflikty jsou častěji řešeny 

kompromisem a vyjednáváním. Dívky i chlapci jsou vychováváni stejně - mohou 

plakat, ale nemají se prát. 
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Dlouhodobá orientace – krátkodobá orientace  

Krátkodobá orientace se vyznačuje zaměřeností jen na současnost, preferování 

konzumního způsobu ţivota i za cenu, ţe takový způsob ţivota je na dluh. 

Dlouhodobá orientace je charakterizována spořivostí, houţevnatostí, vytrvalostí, 

skromností a je typická pro asijské kultury. 

 

Hofstede (2006) přiznává některé metodologické problémy (např. dotazníkové 

šetření by nemělo být jediným způsobem na měření kulturních rozdílů, národy jako 

jednotka pro srovnávání kultur, nereprezentativnost souborů), spojené se získáváním a 

interpretací dat ze souboru IBM. 

Psycholog Shalom H. Schwartz navázal ve svém výzkumu především na 

Rokeache. Schwartz (1992) zahrnul Rokeachovy hodnoty do své metody SVS, ale 

nenalezl metodologické opodstatnění jejich dělení na instrumentální a terminální. 

Zajímalo ho široké pole vztahu hodnot a motivace a jednotlivých hodnot mezi sebou. 

Tyto vztahy mnohem lépe neţ předchozí hierarchické metody vysvětluje kruhové 

uspořádání hodnot. Celosvětového rozšíření se dočkala zjednodušená metoda PVQ 

publikovaná Schwartzem v roce 2001, mimo jiné pravidelně zahrnována do výzkumů 

ESS. V ČR byly pomocí metody SVS a PVQ uskutečněny tři velké výzkumy (Schwartz, 

1997), (Kavalíř, 2003) a (Řeháková, 2006). 

Schwartzova definice hodnot zahrnuje pět formálních vlastností (Smékal, 2002).            

Hodnoty:   

1. jsou pojmy nebo přesvědčení  

2. vztahují se k ţádoucím koncovým stavům nebo k chování  

3. přesahují specifické situace  

4. řídí výběr nebo ohodnocení chování a jevů  

5. jsou uspořádané podle relativní důleţitosti  

Definuje hodnoty jako ţádoucí transsituační cíle, lišící se ve významnosti a 

slouţící  jako vůdčí principy  v  ţivotě  jedince  či  skupiny.  Hodnoty se liší od postojů 

v jejich obecnosti a abstraktnosti a v jejich hierarchickém uspořádání. K těmto 

formálním rysům hodnot Schwartz přidal ještě primární obsahový aspekt hodnoty, který 

vyjadřuje typ cíle nebo motivačního zájmu. Typologii různých obsahů hodnot odvodil 

na základě úvahy, ţe hodnoty reprezentují tři univerzální poţadavky lidské existence: 
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1. potřeby jedince jako biologického organizmu  

2. koordinované sociální interakce  

3. přeţití a zabezpečení zájmů skupin  

Výsledkem bylo osm hodnotových typů: pro-sociální (prosocial), restriktivní 

konformizmus (restrictive conformity), poţitek (enjoyment), úspěch (achievement), 

zralost (maturity), samostatnost (self-direction), bezpečnost (security), moc (power). 

V dalším vývoji se teorie měnila vlivem výsledků empirických šetření, týkajících se 

hodnotových typů. Odvodil dva zcela nové typy, které do té doby nebyly v literatuře 

zmiňovány ani empiricky studovány, a sice tradice a stimulace. Vznesl otázku pro 

zahrnutí spirituality a byla navrţena modifikace čtyř dřívějších typů (poţitek, zralost, 

bezpečnost, pro-sociální). Původních osm typů se tak rozrostlo na deset (Řeháková, 

2006). Nezbytným předpokladem pro vznik deseti typů hodnot bylo začlenění všech 

klíčových hodnot uznávaných ve všech zemích celého světa. Dále byly konfrontovány 

pouţívané i historicky dochované hodnotové dotazníky z různých kultur a v neposlední 

řadě byly analyzovány religiosní a filosofické materiály dotýkající se oblasti hodnot. 

Jednotlivé hodnotové typy mohou být charakterizovány popisem jejich centrálního 

motivačního cíle.  

Na základě empirických šetření (Schwartz, 1992, 1997, 2001) in (Řeháková, 

2006) provedených v mnoha zemích celého světa se ukázalo, ţe lidé rozlišují deset 

hodnotových typů. Hypotézy týkající se dynamické struktury hodnotových typů, 

kompatibilit a konfliktů, byly v podstatě potvrzeny. Schéma konfliktních a souladných 

vztahů postulovaných teorií je kruhové. Strukturu hodnot lze stručně vyjádřit ve dvou 

ortogonálních dimenzích. První dimenze proti sobě staví Posílení ega (self-

enhancement) a Transcendenci (self-transcendence). Na této dimenzi stojí hodnotové 

typy  moc  a  úspěch, které  zdůrazňují především sledování vlastních zájmů, v opozici 

k hodnotovým typům univerzalizmus a benevolence, které se starají zejména o blaho a 

zájmy druhých. Druhá dimenze proti sobě staví Otevřenost ke změně (openness to 

change) a Konzervaci (conservation). Na této dimenzi stojí hodnotové typy 

samostatnost a stimulace (nezávislé jednání, myšlení a cítění, připravenost k novým 

zkušenostem) v opozici k hodnotovým typům bezpečnost, konformizmus a tradice 

(sebeomezení, pořádek, odpor ke změnám). Poţitkářství v sobě obsahuje jak prvky 

otevřenosti ke změně, tak prvky posílení ega. Schwartzova teorie lidských hodnot 

poskytuje propracovanou teoretickou základnu, kterou je moţné vyuţít i při 



 

49 

mezikulturálních porovnáváních. Pouţitelnost nástrojů pro zjišťování struktury 

hodnotového systému i pro hodnotové preference, jak jednotlivých hodnot, tak i 

hodnotových typů, umoţňuje jejich široké pouţití. 

 

4.2  Výzkumy hodnot realizované v ČR   

V této kapitole pojednáme o výzkumech na území ČR. Všem konceptům 

výzkumu hodnot je společné různé metodologické pojetí, které samozřejmě omezuje 

porovnatelnost jejich výsledků. Pro výzkum hodnot především v rámci sociologie a 

psychologie nastala příhodná doba v 60. letech. Výzkum hodnotových orientací a model 

D.O.S.A. (Fišera, Vláčil, 1970) měl být součástí širšího sociologického a 

psychologického výzkumu československé populace. Model D.O.S.A. byl na svou dobu 

velice propracovaný způsob zjišťování hodnotové orientace, ale bohuţel nebyl nikdy 

v plné šíři uplatněn. Respondentovi bylo předloţeno 64 hodnot. Kaţdou hodnotu 

respondent hodnotil přiřazením jednotlivých stupňů ze třech škál: současný stav 

uspokojení příslušné hodnoty, očekávaný směr změny tohoto stavu v blízké budoucnosti 

a plánovaná míra úsilí pro udrţení či zlepšení tohoto stavu. 

Slejška (1988, 1991) se věnoval interpretaci výsledků výzkumů hodnot, které 

byly součástí větších sociologických šetření např.: Hodnotové ţebříčky, některých 

skupin obyvatelstva a souhrnné typy hodnotových orientací (Slejška, 1988) či 

Hodnotové orientace československé muţské mládeţe a jejich vztah k obraně vlasti 

(Slejška, 1991). 

Kubička (1973) publikoval výsledky výzkumu: Změny hodnot v průběhu 

rehabilitace alkoholiků. Dotazník HODOR obsahuje sto dvojic vět, z nichţ respondent 

vybere jen jednu pro jeho ţivot vhodnější variantu. Výsledkem je preference jedné 

z dvojice polarit: Aktivita-Kontemplace, Askeze – Hedonismus, Boj s překáţkami – 

Pokojná resignace, Pořádek – Flexibilita (Kubička, 1973). 

Osecká (2001) se mimo jiné věnovala metodám empirické klasifikace 

v psychologii pomocí shlukové analýzy. Podle Osecké (2001) nemá preference hodnot 

ve skupině normální rozloţení a proto je její charakteristika jedním hodnotovým 

ţebříčkem zkreslující. Jako vhodné řešení uvádí pomocí shlukové analýzy identifikovat 

více hodnotových typů, které skupinu dělí do určitých hodnotových podskupin. 

Sak (2000, 2004) empiricky zkoumá mládeţ s důrazem na sociální deviaci 

mládeţe, hodnotovou orientaci, volnočasové aktivity a vztah k médiím a novým 
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informačním technologiím. V knihách Proměny české mládeţe (2000) a Mládeţ na 

křiţovatce (2004) prezentuje výsledky své dlouholeté práce, která svým datovým 

rozsahem nemá v české republice obdoby. Dotazníky obsahují i otázky na hodnoty, ty 

autor poprvé pouţil v roce 1979. V roce 1993 přidává novou metodu (párové hodnoty) a 

v roce 1997 rozšířil původní dotazník na 23 hodnot. Sběry dat (pomocí obou dotazníků 

hodnot) se uskutečnily v roce 2000 a 2002 Sak (2004).  
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5  Problematika vývoje hodnotové orientace 

5.1  Socializace a hodnoty  

Hodnotová orientace jedince se neustále spoluutváří v interakci se sociálním 

prostředím, do této interakce ještě vstupuje biologické vývojové hledisko jedince.  

Proces vývoje od stádia bezmocného novorozence aţ po osobu, která si dobře 

uvědomuje sebe samu a orientuje se ve své vlastní kultuře, označujeme jako socializaci. 

Socializace není pouhým "kulturním programováním", během něhoţ dítě pasivně 

vstřebává vlivy, s nimiţ přichází do styku. I novorozenec má určité potřeby a nároky, 

jeţ ovlivňují chování těch, kdo se o něj starají. Dítě je tedy od samého počátku aktivním 

činitelem tohoto procesu (Giddens, 2005). 

Socializace je tedy komplexní pojem, zahrnující od výchovy jedince aţ po 

celkový kulturní kontext této výchovy, který je s vývojem hodnotové orientace v úzkém 

vztahu. Jedinec jako člen určité společnosti přichází na svět jako sociální „tabula rasa“ 

vyzbrojen jen základními biologickými reflexi. Postupně se setkává s četnými pravidly 

souţití a komunikace, mezi něţ patří i hodnoty, které nemusí být vţdy v souladu 

s jedincovými biologickými potřebami. Termín „socializace“se na vědeckém poli pojí 

se jménem francouzského sociolog Ěmila Durkheima. Základem jeho koncepce je vize 

společnosti jako skutečnosti o sobě, jednotné skutečnosti, která je více neţ jen pouhým 

součtem jednotlivců. Durkheim, předpokládá, ţe přenosem kolektivního vědomí do 

vědomí individuálního se jedinec integruje do společnosti, tedy interiorizuje hodnoty 

společnosti jako hodnoty své. Pro Durkheima je socializace jednosměrný nátlak sociální 

fakt (náboţenství, morálka, právo atd.), na „pasivního“ jedince (Durkheim, 2004).  

V návaznosti na Durkheima Parsons (1971) spatřuje cíl socializace v bezproblémovém 

začlenění jedince do společnosti, která pak přispívá k relativní rovnováze 

sociokulturního systému. Potud je jedinec pasivním příjemcem vnějšího nátlaku, poté 

co se stane dobře socializovaným, můţe v oblasti hodnot a norem projevit určitou míru 

aktivity. Většina sociologů a sociálních psychologů na rozdíl od Durkheimova či 

Parsonsova pojetí socializace víc pozornosti a autonomie věnují samotnému jedinci, 

který prochází procesem socializace. 

Hodnoty do procesu socializace vstupují, ať jiţ záměrně či bez záměru, také jako 

určité prvky společenské morálky. Například Bláha (1922)  říká, ţe se rodíme do 

objektivní mravní zkušenosti, jeţ jest sociálním apriori našeho individuálního mravního 
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vývoje a přijímajíce je do sebe, tvoříme sami znovu svým ţivotem svět hodnot a norem. 

Svou roli, jaké společensky ţádoucí a ideální hodnoty budou společností jedinci 

předkládány, hraje i historická doba. Kaţdá historická epocha má své hodnoty, svůj 

ideální obraz člověka, v němţ doba, prostředí a duch doby ztělesňuje jeho 

nejvýznamnější rysy. Takový byl např. ideál sofisty či filosofa ve starém Řecku nebo 

odváţný rytíř a pokorný mnich za feudalismu (Rubinštejn, 1967). 

 

5.2  Vývoj hodnot v průběhu ţivota jedince 

Na hodnotovou orientaci jedince mohou mít v zásadě vliv následující modely 

vysvětlující vývoj a proměnu hodnot:  

 model socializace a zrání,  

 model celospolečenských událostí   

 model generací.  

Většinou působí všechny na jednou a proto je jejich kauzální vliv na zjištěnou 

hodnotovou orientaci poměrně obtíţně zjistitelný. 

 

Model socializace a zrání 

Obecně se většina autorů se shoduje v tom, ţe mládí je hlavním obdobím pro 

rozvoj a upevnění hodnotové orientace. Freud byl ve smyslu senzitivního období 

velkým redukcionistou. Za nejdůleţitější povaţuje období mezi 4. a 5. rokem ţivota, 

kdy se většina dětí dokáţe na čas vzdát trvalé společnosti svých rodičů a začlenit se do 

širšího sociálního světa (Giddens, 2005). 

Herbert Mead hovoří o věku 8 aţ 9 let jako období, kdy se děti začínají věnovat spíše 

organizovaným hrám (game na místo play) díky nimţ začínají rozumět společenským 

normám a hodnotám (Giddens, 2005). 

Vágnerová (2007) hodnotovou orientaci povaţuje za cosi co je odrazem 

ţivotních fází, velkou změnu hodnotové orientace, směřuje do mladší dospělosti: 

Do období mladé dospělosti je nakumulováno několik zásadních ţivotních mezníků: 

člověk získává stabilnější profesní postavení, uzavírá manţelství (či si volí jinou formu 

trvalejšího partnerství) a stane se rodičem. (V tomto období se mění hodnotové 

preference a z nich vyplývající postoj mladých lidí: narůstá význam práce a rodiny a 

klesá hodnota volného času). 
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Vývojový psycholog Piaget popisoval sociální vývoj jedince jako směřování od vnější 

kontroly chování prostřednictvím sankcionovaných norem ke kontrole vnitřní 

prostřednictvím sebezpevňování, coţ předpokládá vznik pevné hodnotové orientace a 

svědomí (Vágnerová, 2007). 

Podobně Nakonečný (2000) o socializaci říká: je to celoţivotní proces, v jehoţ 

průběhu si jedinec osvojuje specificky lidské formy chování, znalosti, jazyk, 

dovednosti, normy hodnoty čímţ se včleňuje do společnosti, ve které ţije. Lze ji chápat 

jako sociální interakční proces, který se uskutečňuje především sociálním učením, ale 

také nátlakem. Socializace se odehrává zejména v rodině, ve skupině vrstevníků a 

přátel, ve škole, prostřednictvím práce a hromadných sdělovacích prostředků.  

Ve světle předchozí definice socializace, je proces interiorizace hodnot jedincem 

celoţivotní m jevem, ale s různou mírou intenzity změn. Se změnami napříč věkovými 

kategoriemi uvaţuje Pigeassou (Slepička, Slepičková, 2000), který uvádí teoretický 

rámec procesu socializace následovně: Socializace můţe být v podstatě chápána buď 

jako přijetí pravidel pro dospělé mladými lidmi, nebo jako budování norem mezi 

vrstevníky a nakonec také jako proces, kdy se dospělý jedinec a mladý jedinec 

navzájem socializují. 

 V podobném duchu se vyjadřuje Giddens (2005): Socializace vytváří spojeni 

mezi jednotlivými generacemi. Narození dítěte přináší změnu do ţivota těch, kdo jsou 

zodpovědní za jeho výchovu, při které ovšem sami získávají nové zkušenosti. 

Rodičovská úloha má obvykle za následek to, ţe veškerá další činnost dospělých se po 

zbytek ţivota pojí s jejich dětmi. Starší lidé zůstávají rodiči, i kdyţ se mezi tím stanou 

prarodiči, takţe vstupují do dalších vztahů spojujících různé generace. Protoţe proces 

kulturního osvojování je nejintenzivnější v kojeneckém věku a raném dětství, trvá učení 

a přizpůsobování po celý ţivotní cyklus.  

Výstiţná je shrnují definice od Nakonečného (2000): Socializace je vysoce 

komplexní proces, začínající v novorozeneckém věku v rodině, pokračující ve škole a 

v zamě-stnání, determinovaný masmédii, ale i příslušností k různým skupinám 

pracovním, zájmovým a dalším. Základy vytváří tzv. primární socializace uskutečňující 

se v rodině v procesu rodinné výchovy, která současně mediátorem vlivu dané kultury; 

cílem rodinné výchovy je totiţ uvést dítě do příslušného kulturního prostředí, naučit je 

orientaci v tomto prostředí plném symbolů a společenských standardů. Na tuto primární 

socializaci pak navazuje další společenská instituce, škola, a později pracovní 

organizace, kde se dospělí musí učit novým, tentokráte pracovním rolím. 
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  Z výše nastíněné diskuse autorů vyplívá, ţe se hodnotová orientace jedinců 

různého stáří a zkušeností můţe lišit. Tato tvrzení si budeme dokumentovat na 

následujících šetřeních. Změna  pořadí  hodnot  v  hodnotovém ţebříčku v následných 

ţivotních fázích probíhá v kaţdé generaci. Pro mladého člověka v 15. letech jsou 

některé hodnotové priority jiné neţ ve 30. či v 60. letech. Dynamika vývoje hodnotové 

orientace se v průběhu ţivota sniţuje. Všechny výzkumy hodnot, které buď opakovaně 

v určitých časových periodách zkoumaly stejné jedince či průřezová šetření, došly 

k následujícímu závěru: čím jsou jedinci starší, tím větší důraz kladou na kolektivistické 

hodnoty a tím menší důraz kladou na hodnoty individualistické (Sak, 2004). 

Rokeach (1973) analyzoval data ze čtyř národně representativních šetření. 

Zjistil, ţe ke změně v hierarchii hodnot nedochází u všech věkových skupin 

rovnoměrně, ale ţe jsou tyto  změny funkcí věku respondentů: k největšímu počtu změn 

dochází u nejmladších, k nejmenšímu u nejstarších respondentů. Rokeach současně 

zjistil, ţe některé hodnoty zjevně ovlivněny periodou ani kohortou nejsou, neboť jsou 

stále řazeny na přední nebo na poslední místa v hierarchiích. K podobným závěrům 

dochází Schwartz a Bardi (2001), autoři zkoumali hodnoty u rozsáhlého počtu kultur. 

Podle jejich zjištění řadí ve všech kulturách respondenti do čela svých hierarchií 

hodnoty z oblastí benevolence, universalismu a sebeurčení. 

Pro   názorný   příklad  si   uvedeme  dynamiku  změn   preference   některých   

hodnot v závislosti na věku dle výsledků výzkumů Saka (2000). Přímá závislost na věku 

znamená, ţe u mládeţe je niţší preference hodnoty a význam této hodnoty s věkem 

roste. Jde o hodnoty: rodina, být uţitečný druhým lidem, politická angaţovanost, zdraví 

a mír. Význam těchto hodnot s věkem roste a v hodnotovém systému dospělé populace 

mají silnější pozici. Naopak láska, přátelství, zájmy a koníčky, podnikání, svoboda, ale 

také majetek charakterizují ve srovnání s dospělou populací hodnotový systém mládeţe 

(Sak, 2000). Vývoj některých hodnot závislých na věku ukazuje graf 1. Hodnota 

přátelství trvale klesá od patnácti let aţ do konce sledovaného věku, to znamená do 

důchodového věku.  
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Graf 1 Vývoj hodnotových preferencí in Sak (2000) 

 

Význam lásky a ţivotního partnera je nejvyšší pro mladé lidi ve věku 19 -23 let 

a pak stále její význam klesá. Hodnota rodiny stoupá do věkové kategorie 31 -45 let a 

pak klesá. Zajímavý je průběh preferencí hodnot tvořících reprodukční orientaci ve 

vzájemné vazbě. Jak je patrné na grafu, pro nejmladší věkovou skupinu preference 

lásky výrazně převyšují preference rodiny a ţivotního partnera. V následné věkové 

skupině 19 -23 let dramaticky stoupne preference ţivotního partnera a pro tuto věkovou 

skupinu se partner stane naprostou hodnotovou prioritou. V následných věkových 

skupinách preference ţivotního partnera stejně jako lásky klesá, ale pokles těchto dvou 

hodnot je doprovázen komplementárním růstem preferencí hodnoty rodina a děti. Tento 

růst kulminuje ve věkové skupině 31 -45 let. V tomto období je hodnota rodiny a dětí 

hodnotovou prioritou populace (Sak, 2000).  

 

Model celospolečenských událostí 

Na hodnotovou orientaci mají vliv i velké celospolečenské události jako jsou 

revoluce, války, krize, vědecké objevy, přírodní katastrofy, které zasáhly buď některé 

generace, nebo veškeré generace, avšak kaţdou v jiné etapě ţivota. Tímto se pak dají 

vysvětlit mezigenerační podobnosti či rozdíly v hodnotové orientaci.  

Například Bilek in (Slepička, 2009) uvádí, ţe Lyons, Duxberry a Higgins ve své 

empirické studii mezigeneračních rozdílů v základních lidských hodnotách nalezli 
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rozdíly  mezi  následujícími věkovými skupinami: narození před rokem 1945, narození 

v letech 1945 aţ 1964, narození v letech 1965 aţ 1979 a narození po roce 1980. 

 

Model generací 

Za generaci se povaţují lidé, kteří v určité populaci prochází ţivotními etapami 

(školní docházka, sňatek atd.) ve stejném věku. Rozdílnost generací vyplývá z různých 

podmínek jejich ţivota. Inglehart (2010) ve svých výzkumech datujících se od 70. let 

pozoruje v Západní společnosti posun od kolektivistických hodnot k hodnotám 

individualistickým. 

 

5.2  Vliv sportu na hodnotovou orientaci  

Jak se projeví aktivní sportování na hodnotové orientaci? Tato otázka je velmi 

diskutována, jak v široké veřejnosti, tak i v odborných kruzích. Do sportu a nejen do 

toho mládeţnického plyne mnoho veřejných peněz, i proto je toto téma pro společnost 

velmi důleţité. Obecně bývá aktivní sportování povaţováno za jednu z důleţitých 

činností, kterému se lze v rámci aktivního ţivotního stylu věnovat. 

Z hodnotového hlediska umoţňuje na jedné straně učit se respektu k ostatním, a 

to jak spoluhráčům, tak protivníkům, učit se nutnosti tvrdě pracovat pro dosaţení cíle, 

přičemţ  mnohdy  ani  tato usilovná  snaha  nemusí  přinést dosaţení cíle. Učí respektu 

k vlastnímu  tělu  a  jeho moţnostem,  tělesná zdatnost a zdraví vystupují jako hodnota. 

V těchto souvislostech můţe sport ukazovat, ţe skutečná hodnota není pouze v cílech, 

ale především v prostředcích jejich dosahování (Svoboda, 2003). 

Dle Sekota (2003) lze nalézt  pozitivní  socializační  dopady  sportu  především 

v pěstování schopností soutěţivé akceschopnosti, uplatňování sportovních dovedností, 

pěstování osobní angaţovanosti a utuţování přátelských vazeb. Leadley (2006) tvrdí, ţe 

týmová spolupráce rozvíjí spřízněnost mezi spoluhráči. Tyto pozitivní vztahy pomáhají 

vytvářet pozitivnější  vztahy  v běţném  ţivotě.  Mezi  další  hodnoty,  které  se mohou 

vytvářet v rámci sportování, uvádí hodnoty jako nastavení přiměřených cílů a 

prostředků k jejich dosaţení. Určité hodnoty mohou být dosaţeny jak vítězstvím, tak 

poráţkou. Vytrvalost v tréninku,  ochota  tvrdě  pracovat jsou konstantními součástmi 

sportu nutícími jedince k vlastnímu zlepšování, a to nejen v tělesné oblasti. Sport tak 

můţe být příleţitostí pro jedince vybudovat svůj hodnotový systém, neboť ne kaţdý je 

ovlivňován systematicky svými rodiči při vytváření hodnotového sytému, ne kaţdý má 
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ve svém nejbliţším sociálním okolí vhodné hodnotové modely. Názory na roli sportu 

v hodnotové  orientaci  jedince   prošly   určitým   vývojem. Od  převaţujících   názorů 

o pozitivních efektech sportu na socializaci vedoucí aţ k přeceňování pozitivních 

výchovných účinků sportu se přešlo k názorům spíše pesimistickým, souvisejícím 

s razantní komercionalizací sportu, zdůrazňující negativní dopady sportu do socializace 

(Slepička, 2007). Přes některé pochybující hlasy je tu ovšem velká řada zkušeností, 

které svědčí pro pozitivní socializační  působení  sportu  a pohybové aktivity vůbec,  

jako např.: jedinečná  setkání  s  druhými lidmi a uvolněná komunikace s nimi, činnost 

v různých sociálních rolích, učení se sociálním dovednostem, tolerance, respekt, přijetí 

postojů spojených s akti-vitou, zkušenost s emocemi, s nimiţ se jedinec nesetká v jiných 

ţivotních sférách, přijetí pozitivních prvků ţivotního způsobu, přizpůsobení týmovým 

cílům (kooperace, kohese atd.) a sociální aktivizace výkony druhých členů skupiny 

máme-li uvést ty nejobecnější procesy (Svoboda, 2003). Na druhé straně však jsou do 

sportu vnášeny hodnoty úspěchu za kaţdou cenu, ekonomického zhodnocení, 

prezentace "super výkonů" jako jediného účelu sportovních aktivit. Tyto výkony jsou 

stavěny jako cíl, kterého však většina sportujících nemůţe dosáhnout. Chování, 

hodnotová orientace "sportovních hvězd" se stává modelem, zejména pro sportovní 

diváky a sportující děti, přebíraným často podvědomě do jejich hodnotového systému. 

Tato skutečnost má pak negativní dopad do běţného ţivota, zejména se zvyšujícím se 

vlivem médií, propagujících soubor hodnot, které pravděpodobně nejsou těmi 

nejlepšími (Leadley, 2006).  

Vědecky nejprozkoumanější a nejdiskutovanější jsou dopady sportu na mládeţ. 

Svoboda (2003) na téma socializace ve sportu uvádí, ţe dítě se naučí dívat se i na sebe 

sama jako na objekt odlišný od ostatních, ale zároveň v určitém vztahu k nim. Učí se 

vnímat role druhých dětí a tím řídit i svoji vlastní činnost. Tak se postupně vpravuje do 

pochopení rolí dospělých a nutnosti spolupráce. Podobně uvaţuje Sekot (2006): 

sportování posiluje schopnost vypěstovat si a dodrţovat racionální reţim dne tak, aby 

děti zvládly svoje školní a další povinnosti. Pohyb a fyzická zátěţ jsou důleţitým 

aspektem sebepoznávání člověka, poznání hranic svých moţností a vlastního 

sebezdokonalování. Tvoří sociální a smyslovou zkušenost, vyvolávají  emocionální  

záţitky, které obohacují osobnost. Sportovní zápolení přispívá k rozvoji kreativity, 

hledání nových, neznámých způsobů řešení situací. Překonávání překáţek podporuje 

formování volních vlastností, radost ze zvládnutí obtíţných úkonů. Sportování 
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napomáhá utvářet sociální kontakty, rozšiřuje horizont při hledání svého uplatnění ve 

společnosti. 

Heinemann (1998) in Šmíd (2009) shrnul socializační potenciál sportu do 

následujících bodů: 

 

Normativní konformita a ritualismus 

Sport je ideální prostředek k osvojování norem sociálního chování, protoţe má 

jednoznačně vymezené normy, pravidla hry, sankce vyplývající z jejich porušení. Sport  

tedy konformně spolupůsobí na přisvojování norem především v případě dětí a mládeţe. 

Děti  ve  věku  7  –  12/13 let,  kdy  začínají  aktivně  sportovat,  jsou  obzvláště  citlivé 

k normám a hodnotám, mají tendenci je neochvějně a absolutně dodrţovat. 

Prostřednictvím sportu můţe být tento efekt rituálního působení ještě posilněn. 

 

Frustrační tolerance a zatíţení 

Ve sportu nemůţe zvítězit kaţdý, ačkoliv o vítězství usilují všichni a není moţné 

zvítězit vţdy. Součástí sportovní přípravy je schopnost vypořádat se s poráţkou, 

prohrou, zklamáním a selháním nedat najevo své zklamání, rozčarování a zlost. Tato 

schopnost zvládnout poráţku, vypořádat se s ní, vyuţít ji k posílení sebedůvěry a 

sebevědomí můţe pozitivně působit v procesu socializace.  

 

Kompetence a rigidita 

Sport je ve velké míře formalizovaný mnoţstvím pravidel, organizačních norem, 

statusů, uspořádání v čase a prostoru. Proto se nemůţe sportovec chovat spontánně. 

Sportování dětí a mládeţe se uskutečňuje podle pravidel a v rámci, které vytvořili 

dospělí. Špičkoví sportovci vykazují podle výzkumů vysoký stupeň rigidity, jsou 

schopni často jen v omezené míře nacházet a vyuţívat alternativní moţnosti chování.  

 

Empatie a respektování hranic 

Sport má své vlastní zákonitosti, normy, hodnoty, vzory chování, které jsou 

promítnutím celospolečenských hodnot a norem a je moţné je pouţít i v ostatních 

oblastech mimo sport, není je však moţné automaticky přenášet do jiných oblastí 

ţivota. Pokud nejsou hranice ostatních oblastí ţivota dostatečně zřetelné, hrozí, ţe se 

podmínky a zkušenosti ze sportu budou mechanicky přenášet do jiných oblastí, coţ 

můţe být nebezpečné. 



 

59 

  

Solidarita a etnocentrismus 

Vysoký stupeň sociální integrace členů sportovního týmu, týmová solidarita, 

silné ohraničení vůči jiným skupinám zabezpečují formování skupinové identity. Je to 

záruka formování vysoké solidarity a sociability, tedy schopnosti a připravenosti jednat 

kooperativně v sociální skupině, snaţit se naplňovat její cíle a dodrţovat normy. 

Ukazuje se, ţe sport nemá jednoznačný potenciál rozvoje a upevnění solidarity. Můţe 

se rozvinout taková forma solidarity, která v jiných oblastech sociálního ţivota vede, ke 

zostření sociálních konfliktů mezi různými skupinami aţ k etnocentrismu. 

 

Chápání demokracie 

Působení ve sportovním klubu můţe být školou demokracie, formovat její 

chápání, základní návyky a zručnosti, které jsou uţitečné a potřebné v jiných oblastech 

ţivota (získat organizační schopnosti, schopnost připravit a vést schůzi, připravit si 

vystoupení,   získat   většinu  pro  svůj  návrh).  Moţnosti  účasti  jsou  však  vzhledem 

k tendenci oligarchizace omezené, zejména pro mládeţ.  

 

Z hlediska zaměření naší práce je nezbytné sledovat názory na vývoj hodnotové 

orientace v seniorském věku a vliv faktorů jako je sport a volnočasové aktivity. 

Vágnerová (2007) konstatuje, ţe popracovní období socializace reprezentuje poslední 

stádium. Problémy stáří se stávají aktuální pro řadu věd v současných společnostech. 

Seniorská populace však dosud nebyla z hlediska její hodnotové orientace ve vztahu ke 

sportu předmětem tak intenzivního zájmu a případné studie byly zaměřeny převáţně na 

biomedicínské souvislosti aktivního sportování seniorů např. (Bunc, Štilec, 2008). 

Výjimku tvoří studie Slepička, Pěkný (2008) kde se ukázaly rozdíly v hodnotové 

orientaci sportujících a nesportujících seniorů, která potvrdila výsledky, ţe se sportující 

a nesportující respondenti liší obdobně jako z předchozího výzkumu zaměřeného na 

mládeţ Pěkný, Slepička (2008). 

Stáří  přináší  mimo  jiných,  hlavně  zdravotních,  problémy  sociální.  Zejména 

odchod z povolání, který má za důsledek ztrátu sociálního statusu, případně částečnou 

izolaci, můţe vést k depresím, anxiozitě. Výzkumy se staršími občany ukazují, ţe 

cvičení a mírné sportování můţe vést jakoţto součást ţivotního způsobu k pozitivním 

výsledkům, a to  v  obou směrech,  totiţ  jak  ve  zvládání  ještě  určitých  dovedností,  

tak i zejména v  sociálních  kontaktech.  Současně  s  pozitivními  výsledky,  pokud jde 
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o blahodárný vliv na anxiozitu, depresi, toleranci na stres, self-koncept, sebeocenění, 

poruchy stravování a spánku, naduţívání alkoholu a drog jsou uváděna i varování před 

nadměrným cvičením a sportováním (Svoboda, 2003). 

Nakolik lze tento proces sportováním modifikovat naznačují i studie zaměřené 

na tento problém. Jednou z těchto studií byla i studie Watsona (2003), která sledovala, 

jak specifický pohybový program pro děti se zaměřením na prezentaci určitých hodnot 

můţe ovlivnit akceptaci prezentovaných hodnot. Ukázalo se, ţe takto koncipovaný a 

dlouhodobě realizovaný program pomohl dětem v jejich hodnotové orientaci.  Proces 

dotváření  hodnotového  systému  můţe být i pod vlivem aktivního sportování zejména 

u těch jedinců, kteří mají sportování jako součást ţivotního stylu. Studie Slepičková, 

Kavalíř (1999), Kavalíř (2003) naznačily moţné souvislosti mezi preferencí hodnot 

spojených se sportováním a úrovní participace na aktivním sportování u populace. 

 Z hlediska výše uvedených skutečností se nabízí i otázka, nakolik aktivní sport 

jako výrazná a mnohdy celoţivotní aktivita vycházející z potřeb člověka, by mohla 

modifikovat hodnoty do té míry, ţe by mohly být společné určitým populačním 

skupinám bez ohledu na moţné generační odlišnosti zaloţené na odlišných ţivotních 

zkušenostech.  Tato otázka se stala impulsem pro naši studii porovnávající hodnotové 

typy sportujících seniorů a mládeţe, jejíţ výsledky jsou dále prezentovány. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

6  Cíle a úkoly práce  

 Základním cílem předkládané studie je diagnostikovat a následně analyzovat 

hodnotové orientace seniorů se zaměřením na zjištění moţných modifikací hodnot 

vlivem celoţivotně prováděných pohybových aktivit, jako součásti ţivotního stylu. 

Dalším cílem je zjistit jaké bariéry omezují či brání seniorům v zapojení do pohybových 

aktivit. 

 

6.1  Úkoly práce 

1. Na základě analýzy dostupné literatury a s pomocí pilotní studie zvolit 

vhodnou strategii výzkumu hodnotové orientace seniorů.  

2. Zjistit vztahy mezi teoretickými koncepty a jednotlivými empirickými 

indikátory uvnitř vybraného metodologického nástroje.  

3. Diagnostikování hodnotové orientace seniorů. 

4. Zjistit, zda hodnotová orientace seniorů souvisí se stupněm participace 

v pohybových aktivitách a sociálně demografickými charakteristikami.  

5. Zjistit jaké bariéry omezují či brání seniorům v zapojení do pohybových 

aktivit a zda souvisí se stupněm participace v pohybových aktivitách a 

hodnotovou orientací. 

 

6.2  Vědecké otázky a hypotézy  

Základními vědeckými otázkami v kontextu zaměření práce jsou:  

Jaká je hodnotová orientace vybrané seniorské populace a jaká je její souvislost 

s vybranými sociálně demografickými charakteristikami?  

Jaká je souvislost mezi hodnotovou orientací vybrané seniorské populace a stupněm 

participace na pohybových aktivitách a jejich formě? 

Jaká je souvislost mezi hodnotovou orientací vybrané seniorské populace a bariérami 

omezujícími či bránící seniorům v zapojení do pohybových aktivit? 
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Hypotézy: 

 

H1:  Věk seniorů bude mít vliv na hodnotovou orientaci. 

H2:  Pohlaví seniorů bude mít vliv na hodnotovou orientaci.  

H3:  Senioři s vyšším dosaţeným vzděláním budou mít odlišnou hodnotovou orientaci 

neţ senioři s niţším dosaţeným vzděláním. 

H4: Sportující senioři budou mít odlišnou hodnotovou orientaci neţ senioři 

nesportující. 

H5:  Forma pohybové aktivity bude mít vliv na hodnotovou orientaci seniorů. 

H6: Sportování a nesportování seniorů bude mít vliv na subjektivní vnímání bariér 

omezujících či bránících v zapojení do pohybových aktivit. 
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7  Výzkumné proměnné, definice a popis 

7.1  Relevantní sledované kovarianční proměnné 

 

Hodnotová orientace 

Hodnotová orientace je naší hlavní proměnou, kterou získáme pomocí odpovědí 

v dotazníku SVS (1992). Stručně se hodnoty dle Schwartze (1992) dají definovat jako: 

ţádoucí  transsituační  cíle,  lišící  se  ve  významnosti  a  slouţící  jako  vůdčí principy 

v ţivotě jedince či skupiny. 

 

Věk 

Ve zkoumaném souboru jsou senioři s poměrně velkým věkovým rozpětím 61 aţ 

86 let. Domníváme se, ţe historická období (první republika, druhá světová válka, 

společensko ekonomické systémy) a věk, ve kterém tyto události proţili, měly výrazný 

formující vliv na hodnotovou orientaci respondentů.  

 

Pohlaví 

Některé studie (Knafo, 2001), zabývající se srovnáním hodnotových orientací 

z hlediska pohlaví, ukázaly určité odlišnosti v hodnotových orientacích muţů a ţen.  

Vzdělání 

Vzdělání, jakoţto prostředek formování osobnosti jedince, je významným 

faktorem ovlivňujícím hodnotové orientace jedince (Schwartz, 1992). Proto se 

domníváme, ţe je nezbytné tuto proměnnou u souboru seniorů sledovat.  

Participace na pohybových aktivitách 

Pro naše účely jsme rozčlenili soubor seniorů na dvě skupiny:  Sportující senioři 

a nesportující senioři. Za sportování povaţujeme alespoň 1x týdně  60min. pravidelné a 

cílené pohybové aktivity.  

Druh pohybové aktivity 

  V souboru jsou tři skupiny dlouhodobě sportujících seniorů (Sokol s různorodou 

pohybovou aktivitou, Taiči a Jóga).  
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7.2  Relevantní záměrně nesledované proměnné 

Inteligence 

Inteligence bývá obecně povaţována za zprostředkující konstrukt při osvojování 

intelektuálních a duchovních kompetencí. 

Určitý stupeň inteligence jedince je také klíčovou vlastností umoţňující participaci ve 

výzkumu hodnot. Pouţitý výzkumný nástroj byl primárně konstruován pro osoby 

s průměrnou úrovní inteligence (Schwartz, 2001). Z toho pohledu by inteligence neměla 

být pro náš výzkum limitní. 

 

Rodina a způsob výchovy 

Rodina jako základní sociální jednotka, která zprostředkovává proces zvnitřnění 

kultury má výrazný vliv na vytváření hodnotového systému jedince. Jedinec si osvojuje 

soubor hodnotových preferencí, tak jak jsou v jeho sociálním okolí chápány. Transfer 

hodnot od rodičů ke svým dětem byl empiricky prokázán (Knafo, 2001).  

Víra 

Mnoho studií, například Weber in Havelka (2009) nebo Morris (1956) 

připisovali víře determinující vliv na hodnotovou orientaci jedince. 

Politické přesvědčení 

Česká politická scéna je značně polarizována, a pokud se sympatizanti určitých 

politických stran a idejí s nimi identifikují, pak tato identifikace můţe mít odraz v jejich 

hodnotové orientaci.  

 

 

7.3  Relevantní nesledované proměnné neznámé 

Pro tyto proměnné je charakteristické neţádoucí ovlivnění aktuálního stavu 

jedince a tím i neţádoucí vliv na jeho rozhodování v průběhu sejmutí dat.  

 

Tenze 

Tenzi lze popsat jako pocit vnitřního napětí, tlaku či neklidu, při kterém jedinec 

postrádá schopnost uvolnění, a to jak svalového, tak duševního. Tento stav můţe 

způsobovat zhoršení psychických funkcí, například paměti či pozornosti (Landa, 2009).  
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Negativismus 

Negativismus je stav vzdoru vůči všemu, co je po jedinci poţadováno z jeho 

okolí. Tento stav je typický v různých věkových etapách (rané dětství, puberta, stáří)  

(Landa, 2009). 

 

Sociální ţádoucnost 

Sociální ţádoucnost znamená, ţe respondenti usilují o to, aby se prezentovali 

v pozitivním světle, tudíţ zpravidla referují zdrţenlivě o strachu, úzkosti, proţívané 

nenávisti či o předsudcích, případně o jakémkoli jiném projevu či pocitu, který by podle 

jejich názoru mohl být vnímán negativně. Podobně si hlídají i projevy chování, aby tzv. 

nedělali špatný dojem (Hewstone, 2006). 
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8  Design výzkumu a pouţité metody 

8.1  Výzkumný soubor 

Záměrně jsme zvolili velkoměstský typ sídla – Prahu, důvodem bylo vyloučení 

efektu typu či velikosti sídla a vyuţití velkoměstského prostředí nabízí mnohem 

rozsáhlejší nabídku pohybových aktivit. Stratifikovaný náhodný výběr dle Hendl (2006) 

jsme provedli z klubů seniorů a oddílů,  ve kterých cvičí senioři na území  Prahy. 

Sportovní kluby, ze kterých jsme náhodně vybírali se záměrně omezili na kluby Sokola 

a na ty kde se cvičí Taiči a Jóga. Oporou výběru byl seznam oddílů resp. klubů 

působících na území Prahy, ze kterého byly náhodně vylosovány dva oddíly či kluby od 

kaţdého sportu a mezi jejich členy nad 60let provedeno dotazníkové šetření. 

Soubor tvořilo 361 respondentů obou pohlaví od 61 do 86 let. Tento soubor se 

dělil na dva podsoubory 150 sportujících seniorů (v minulosti i v současnosti) a 211 

seniorů nesportujících (v minulosti i v současnosti). Za sportování se povaţuje, pro 

účely této studie,  alespoň 1x týdně  60min. pravidelné a cílené pohybové aktivity. 

Sportující senioři byli vybráni ze Sokolských jednot (70), klubů taiči (65) a jógy (68). 

Nesportující senioři byli vybráni z klubů seniorů (211). Taiči a Jóga byly zvoleny 

především jako aktivity vhodné pro seniory a mající i duchovní podtext. 

Průměrný věk respondentů byl 69,8 roku, v souboru převaţovaly ţeny, coţ odráţí i 

věkovou strukturu seniorů v obecné populaci a zájem ţen o udrţení pohybové 

soběstačnosti a udrţování sociálních kontaktů. Z hlediska vzdělání bylo v souboru 

zastoupeno nejvíce středoškolsky vzdělaných respondentů (56%) následovaných 

vysokoškolsky vzdělanými respondenty (29%), vyučení respondenti tvořili (11%) a jen 

(2%) skončila s nejniţším dosaţeným vzděláním a to základní školou.  
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8.2  Výzkumný nástroj 

Ke zjištění hodnotových preferencí byl pouţit dotazník SVS (Schwartz, 1992) 

upravený a následně validizovaný na české populaci Kavalířem (2003), dále pak byl 

pouţit dotazník pro zjištění základních sociodemografických údajů a bariér bránících 

většímu zapojení do pohybových aktivit. 

 

8.2.1  Dotazník SVS 

Ke zjištění hodnotových systémů kvantitativní metodou pouţijeme dotazník 

Schwartz Value Survey metody (dále jen SVS) validizovaný pro naši populaci a 

doplněný o tři hodnoty spojené se sportem (Kavalíř, 2003).  

Dotazník se skládá ze dvou částí, v první je seznam šedesáti hodnot. 

Respondenti  mají  za  úkol  vyjádřit důleţitost kaţdé  hodnoty  "jako vůdčího principu 

v mém ţivotě" na devítistupňové Likertově škále ( od 7 jako nejdůleţitější hodnota 

v mém ţivotě aţ po –l jako protiklad k mým hodnotám). Lidé většinou vnímají hodnoty 

jako něco ţádoucího, více či méně důleţitého. Asymetrie této škály odráţí rozlišování, 

které jednotlivec dělá, kdyţ přemýšlí o důleţitosti hodnot. Z 57 základních hodnot, 

které byly zjištěny jako universální ve všech lidských kulturách, se vypočítá 10 

hodnotových typů (Schwartz 1992). Současně byly zjišťovány bariéry bránící 

sportování a sociodemografické údaje (pohlaví, věk, pohybové aktivity atd.). 

 

8.2.2  Administrace dotazníku SVS 

Dotazníkové šetření prováděl erudovaný výzkumník, který nejprve 

respondentům přečetl jednotné instrukce, po té rozdal dotazníky a celou dobu byl 

přítomen vyplňování.  Vyplnění  SVS  dotazníku trvá respondentům přibliţně 30 minut 

s rozpětím od 25 do 45 minut. Respondenti mohli vyplňovat na otázky v libovolném 

pořadí, pouze byli upozorněni na nutnost dodrţet následující instrukci: „Neţ začnete 

pracovat, přečtěte si seznam hodnot, vyberte tu hodnotu, která je pro Vás nejdůleţitější 

a  označte  její  důleţitost.  Dále  vyberte  hodnotu, která  je  k  Vašim  hodnotám   více 

v protikladu a označte ji (-1). Pokud tam taková hodnota není, vyberte tu, která je pro 

Vás nejméně důleţitá a označte ji podle její důleţitosti (0) nebo (1), potom posuzujte 

ostatní hodnoty v seznamu hodnot “. Návratnost dotazníků dosáhla úrovně 86%. 
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8.3  Statistické zpracování dat a pouţité metody 

Pro určení pořadí hodnot v hodnotovém systému byl u kaţdé hodnoty (řádku 

v tabulkovém procesoru) vypočítán váţený průměr a na základě takto vypočítané 

hodnoty všechny hodnoty (řádky) sestupně setříděny. Další statistické vyhodnocení 

(medián, modus, relativní četnost, dvou výběrový t-test pro hodnocení statistické 

významnosti atd.) byl proveden v  programu NCSS (Number Cruncher Statistical 

Systems). Jedná se o statistický software, ve kterém je moţno importovat a exportovat 

data v různých formátech (Hintze, 1996).  

Pro ověření struktury teoretických konstruktů (hodnotových dimenzí) bylo 

pouţito dvou metod: strukturální modelování v programu Mplus a multidimenzionální 

škálování v programu Hudap (Hebrew University Data Analysis Package). 

 

Strukturní modelování 

Myšlenka, ţe testovat hypotézy v kontextu zjišťování vztahů mezi latentními 

proměnnými,  můţe  být vysvětlena určitým restriktivním modelem faktorů, se objevila 

v polovině padesátých let minulého století a vedla k návrhu metod pro konfirmatorní 

faktorovou analýzu. Na rozdíl od explorační faktorové analýzy se konfirmatorní 

faktorová analýza opírá o testy hypotéz týkajících se toho, zda původní korelační matice 

můţe být reprezentována korelační maticí, jeţ je odvozena na základě předpokladu, ţe 

měřené proměnné vznikly jako specifické lineární kombinace faktorů místo toho, aby se 

extrahovaly libovolné faktory a pak rotovaly, konfirmatorní faktorová analýza testuje 

specifickou hypotézu o matici zátěţí (Hendl, 2006). 

Pomocí strukturálního modelování hodnotíme míru shody teoretického modelu 

s empirickými daty. Otázky v dotazníku SVS tvoří jednotlivé indikátory (hodnoty) a dle 

Schwarze (1992) by ty co měří tutéţ „vlastnost“ měly zaujímat stejnou kruhovou výseč 

- ve dvojrozměrném modelu vztahů. Za pomoci teoretického modelu jsme zkonstruovali 

latentní proměnné (v našem případě hodnotové dimenze). Jedná se tedy o ověření 

konstruktové validity pomocí konfirmatorní faktorové analýzy (CFA - Confirmatory 

Factor Analysis), která se od exploratorní  faktorové analýzy (EFA – Exploratory Factor 

Analysis) liší tím, ţe se pouţívá na teoreticky známou strukturu dat. 

Pro ověření strukturální teorie pomocí CFA byl vybrán statistický program 

Mplus (Muthén, Muthén, 2011), jehoţ první verze byla vydána v roce 1998. Mplus je 

program pro modelování latentních proměnných s širokou škálou analytických 
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procedur: Exploratorní faktorová analýza, Konfirmatorní faktorová analýza, simulace 

Monte Carlo atd. Mplus umoţňuje všechny tyto modelovací funkce sloučit do plně 

integrovaného rámce latentních proměnných. 

 

Multidimensionální škálování (MDS) 

Podobně jako strukturální modelování tak i multidimensionální škálování je 

statistická metoda na modelování shody (podobnosti) či neshody (nepodobnosti) mezi 

faktory jednotlivých teoretických konstruktů. Tyto vztahy vyjadřuje jako vzdálenosti 

mezi jednotlivými prvky v multidimensionálním - euklidovském prostoru. Daty pro 

multidimenzionální škálování jsou v našem případě interkorelace  poloţek (hodnot) 

dotazníků. Výhodou pouţívání MDS je grafické vyjádření struktury dat. MDS oproti 

numerickému vyjádření umoţňuje vizuální zobrazení, a tím i přehlednější vyjádření 

získaných výsledků. Vztaţný rámec pro interpretaci jednotlivých regiónů v prostoru 

představuje fasetová teorie (Facet theory - FT). Základní jednotkou této teorie je faseta, 

která je tvořena prvky se společnými znaky.  

Dle Hendla (2006) je analýza nejmenšího prostoru technika analýzy dat s cílem 

geometricky reprezentovat podobnosti mezi proměnnými. Tato analýza rozdělí prostor, 

fasetu za fasetou, tak aby jednotlivé body reprezentující určité poloţky (hodnoty) 

stejného zaměření spadaly do stejné oblasti (hodnotové dimenze) rozděleného prostoru.  

My jsme k analýze pomocí MDS pouţili program HUDAP (Amar, 2005), který pouţívá 

specifický druh MDS a to sice SSA (Smallest Space Analysis), kterou v 60 letech 

vyvinul Guttmann SSA. Touto metodou chtěl Guttmann nahradit pro sociální vědy 

podle něj, klasické metody statistické analýzy, které  si často kladou pro správnost 

výsledků nerealistické předpoklady, jako je normální rozdělení, kvantitativní proměnné 

atd. Balíček programu HUDAP (Hebrew University Data Analysis Package) obsahuje 

především metody analýzy (SSA, MONCO, INTERCLASS atd.) zaloţené na metodách 

vyvinutých Guttmannem, které se hojně pouţívají v sociálně vědních výzkumech 

(Amar, 2005). 

 

8.4  Organizace výzkumu 

Výzkum navazoval na předchozí výzkum hodnot u mládeţe, mohli jsme tedy 

vyuţít předchozích zkušeností. Především šlo o pouţití obdobného dotazníku SVS 

(Schwartz, 1992) a obdobné organizace výzkumu. 
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Respondenty byli lidé nad 60let ţijící v Praze, kteří se angaţují v klubech či oddílech 

pro seniory. Pro náš výzkum jsme zvolili dvě seniorské populace lišící se přístupem ke 

sportu – sportující vs. nesportující senioři. Sportující senioři se dále dělili podle typu 

pohybových aktivit na Sokol jako představitel typicky české tradice a Taiči a Jógu jako 

představitele východních pohybových aktivit. Nesportující senioři byli členy klubů 

seniorů. Potom  jsme si určili, které kluby či oddíly vyuţijeme ve výzkumu a ty oslovili. 

K oslovení a motivování k účasti na výzkumu  byl pouţit informační dopis viz příloha, 

který byl zaslán emailem nebo předán osobně odpovědné osobě po předchozí 

telefonické domluvě. 

Výzkum byl organizován do dvou na sebe navazujících fází. V prvním fázi byla 

realizována pilotní studie a ve druhé fázi na ni navazovalo šetření v plné šíři. V průběhu 

prvního čtvrtletí 2008 byl v rámci pilotní studie deseti respondentům z kaţdého 

výzkumného podsouboru distribuován dotazník SVS 60. Dotazník byl distribuován 

v papírové podobě, kdy tazatel byl po celou dobu vyplňování přítomen. Po vyhodnocení 

pilotní studie bylo přikročeno k modifikaci zásad administrace dotazníku (prodlouţení 

časového limitu vyplnění z 30 min. na 45min. a zpřesnění instruktáţe před vyplněním). 

Dále se daty z pilotní studie testoval software NCSS pro statistické zpracování dat. 

V průběhu roku 2008 probíhalo vlastní výzkumné šetření, realizované obdobně jako 

v pilotní studii. Sebrané dotazníky byly průběţně kódovány do databáze pomocí 

programů Microsoft Office. Následně bylo provedeno ověření struktury dotazníků 

pomocí strukturálního modelování (Mplus) a multidimenzionálního škálování (Hudap). 

Tento krok je nezbytný pro následující statistické vyhodnocení naměřených dat.  
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9.  Výsledky 

Kapitola výsledky je členěna do třech na sobě navazujících částí. Nejprve jsme 

se zaměřili na posouzení kvality sebraných dat, po té jsme je podrobili statistické 

analýze. Hlavní část obsahuje deskripci hodnotových orientací a bariér bránících či 

omezujících seniorům v zapojení se do sportovních aktivit a vliv sociálního prostředí na 

tuto aktivitu. 

 

9.1  Posouzení kvality dat  

Před analýzou a vyhodnocením výzkumu byla provedena procedura 

restandardizace, tj. zhodnocení kvality naměřených dat (reliabilita - konzistence) a dále 

ověřit zda naměřená data odpovídají předpokladům teoretického rámce (konstruktová 

validita) SVS dle Schwartze (1992). Dotazník SVS se dá dle Blahuše (2009) povaţovat 

za dotazník vyuţívající moderních modelů, kdy je vybrán soubor tzv. observačních 

indikátorů (např. dílčích otázek), které mají zprostředkovaně „měřit tutéţ vlastnost“. Za 

pomocí teoretického modelu se zkonstruují umělé latentní proměnné, které se pak 

povaţují za modelové zobrazení úrovně příslušné teoreticko-konceptuální 

psychologické vlastnosti - tzv. psychologického „konstruktu“. 

Kavalířem  (2003) pro české podmínky standardizovaný dotazník SVS byl po 

konzultaci se Schwartzem doplněn o tři nové hodnoty (fyzická kondice, mít moţnost 

sportovat, atraktivnost). Následným výzkumem (Kavalíř, 2003) byla ověřena 

konstruktová validita. Modifikovaný dotazník obsahuje šedesát observačních indikátorů 

(hodnot) a je koncipován jako desetifaktorový. Faktory dále tvoří čtyři hodnotové 

dimenze. Jedná se o těchto deset faktorů (hodnotových typů): Benevolence, Úspěch, 

Hedonizmus, Sebezaměření, Přizpůsobivost, Bezpečí, Univerzalizmus, Stimulace, 

Tradice, Moc a čtyři hodnotové dimenze: Konzervatizmus, Transcendence, Otevřenost 

změnám a Posílení ega.  

Ve výsledkové části se budeme věnovat především hodnotovým dimenzím a před 

prezentací jejich výsledků analyzujeme vnitřní konzistenci testu pomocí generické 

reliability a posoudíme konstruktovou validitu -faktorovou strukturu.  

Podle Blahuše (2009) je pro zjištění reliability dalším rozšířeným způsobem vyuţití 

vnitřní konzistence, nejlépe McDonaldovým koeficientem ω, který je vhodnější neţ 

Cronbachovo alfa. Metoda konzistence ovšem nezjišťuje přímo reliabilitu samotnou, ale 

vyuţívá matematického vztahu, ţe uvedené koeficienty představují dolní hranici 
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koeficientu reliability. Je-li tedy např. alfa 0,90 je reliabilita výborná, ale ze zjištění alfa 

0,30 vypovídajícím o reliabilitě někde mezi 0,30 a 1 se mnoho nedozvíme (Blahuš, 

2009). 

Pro zjištění faktorové struktury dotazníku na souboru sportujících a 

nesportujících seniorů bylo pouţito strukturální modelování a multidimenzionální 

škálování, které je vzhledem k ordinálnímu charakteru našich dat nejvhodnější. Blahuš 

(2009) totiţ uvádí, ţe  zcela  zásadně  nutným  předpokladem  pro  pouţití  konzistence 

k odhadu reliability je potvrzení statistické unidimenzionality a konstruktové 

homogenity daného souboru subtestů či poloţek, jakoţto indikátorů téhoţ  jediného 

konstruktu. To se zpravidla zjišťuje pomocí konfirmatorní faktorové analýzy.  

 

 

9.1.1  Strukturální modelování 

Generická reliabilita a interkorelace konstruktů 

K aproximaci generické reliability byl pouţit koeficient McDonaldovo ω 

(McDonald, 1991), který diagnostikuje chyby zvoleného teoretického konceptu podle 

modelu latentních společných faktorů, tedy koeficient McDonaldova ω nám říká, jak 

dobře naše indikátory (hodnoty) vystihují konstrukt (hodnotová dimenze), který chceme 

měřit. K výpočtu McDonaldova ω byly pouţity faktorové zátěţe jednotlivých indikátorů 

latentních proměnných. V tabulce 1 jsou prezentovány výsledné hodnoty McDonaldova 

ω pro jednotlivé faktory. 

Tabulka 1 McDonaldovo ω pro hodnotové dimenze 

Hodnotová 

dimenze Nesportující s. Sportující s. 

Konzervatizmus 0,671 0,720 

Posílení ega 0,648 0,708 

Otevřenost změně 0,770 0,722 

Transcendence 0,539 0,619 

  

Z tabulky 1 je patrné, ţe všechny hodnotové dimenze sportujících a 

nesportujících seniorů mají dle srovnání s ESS (2004) (0,643 aţ 0,802) přijatelnou 

hodnotu McDonaldova ω.  
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Interkorelací modifikovaných hodnotových dimenzí viz Tabulky 2 a 3 jsme potvrdili 

teoretické vztahy postulované Schwartzem (1992). Podle Schwartzovy teorie by měly 

hodnotové dimenze Konzervatizmus/Otevřenost změně a Transcendence/Posílení ega 

spolu méně korelovat neţ hodnotové dimenze Konzervatizmus/ Posílení ega a 

Transcendence/ Otevřenost změně.  

 

Tabulka 2 Interkorelace konstruktů - hodnotové dimenze Sportující senioři 

Hodnotová 

dimenze Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně Transcendence 

Konzervatizmus /    

Posílení ega 0,609 /   

Otevřenost změně 0,447 0,7 /  

Transcendence 0,675 0,317 0,549 / 

 

Tabulka 3 Interkorelace konstruktů navzájem - hodnotové dimenze Nesportující senioři 

Hodnotová 

dimenze Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně Transcendence 

Konzervatizmus /    

Posílení ega 0,47 /   

Otevřenost změně 0,204 0,712 /  

Transcendence 0,631 0,203 0,366 / 

 

Modifikace struktury modelu spočívala v odstranění či přesunutí indikátorů 

s nepřijatelnou hodnotou faktorovou zátěţí do jiného faktoru. Faktorové zátěţe byly po 

provedené modifikaci vyšší neţ před modifikací. V níţe uvedených grafech 2 a 3 

prezentujeme modifikovanou faktorovou strukturu modelu pro sportující a nesportující 

seniory. 
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 Graf 2 Faktorová struktura modifikované modelu u sportujících seniorů  
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Graf 3 Faktorová struktura modifikované modelu u nesportujících seniorů 
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K posouzení vhodnosti testovaného teoretického modelu pro náš ordinální typ 

data (Lickertova škála) byly vybrány následující indexy: Chí-kvadrát test (Satorra-

Bentler Scaled), CFI (Bentler, 1990) a RMSEA (Steiger, 1990). Hodnoty CFI nabývají 

hodnot 0 aţ 1. Loehlin (1992) uvádí, ţe nabývají-li index CFI a hodnot alespoň 0.9, pak 

můţeme hovořit o dobrém fitu, respektive o adekvátnosti pouţití předepsaného modelu 

na získaná data a jejich strukturu. Hodnoty RMSEA, které jsou menší neţ 0,05, ukazují 

na velmi dobrý fit, hodnoty mezi 0,05 a 0,08 dobrý a mezi 0,08 a 0,10 průměrný fit, 

hodnoty větší neţ 0,10 ukazují na špatný fit (Browne, Cudeck, 1993). 

  

Tabulka 4 Index fitů pro sportující a nesportující seniory 

Index fitů Sportující senioři Nesportující senioři 

chí - kvadrát 710,690 883,435 

stupně volnosti 458 458 

p - hodnota 0,00003 0,00001 

RMSEA 0,061 0,075 

CFI 0,923 0,902 

 

Z tabulky 4 vyplývá, ţe pouţitý modifikovaný model je pro naše data adekvátní 

a umoţňuje nám porovnat výsledky za sportující a nesportující seniory.  

 

9.1.2  Multidimenzionální škálování 

Pro  potvrzení  kruhové  struktury  hodnotového systému dle Schwartze (1992), 

u souboru sportujících seniorů a nesportujících seniorů, jsme pouţili jím doporučenou 

statistickou metodu Smallest Space Analyses (SSA) modul WSSA1 (Weighted  Small  

Space Analysis) v programu Hudap. 

Schwartz (1992) předkládá kruhově vymezenou strukturu hodnot.  Kaţdý indikátor 

(hodnota) z dotazníku je zanesen jako bod ve dvojdimenzionálním prostoru. Čím větší 

je korelace (bliţší motivační cíl) mezi jednotlivými indikátory, tím blíţe jsou i body, 

které je reprezentují. Indikátory (hodnoty) jsou rozděleny do čtyř kruhových výsečí, 

které reprezentují faktory (hodnotové dimenze). V případě, ţe se některé hodnoty 

vyskytnou mimo teoreticky předpokládanou hodnotovou dimenzi, nemusí nutně 

znamenat signifikantní narušení teoretického modelu. Tyto posuny se většinou dají 

interpretovat v závislosti na sociálních, věkových a kulturních aspektech respondentů. 
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Očekávali jsme potvrzení kruhového rozloţení hodnot dle hodnotových dimenzí 

navrţených Schwartzem (1992). Především nás zajímá umístění hodnot spojených se 

sportem (fyzická kondice, moţnost sportovat, atraktivita) v kruhové struktuře 

hodnotového systému a případné odlišnosti sportujících a nesportujících seniorů. 

Analýzou pomocí grafického vyjádření interkorelací v SSA mezi 32 hodnotami se nám 

u vzorku 361 respondentů potvrdilo jejich kruhové uspořádání. Následující grafická 

mapa graf 4 reprezentuje dvojdimenzionální vyjádření interkorelačních vztahů mezi 

jednotlivými hodnotami a je zde zakreslena i celková struktura včetně radiálních facet 

hodnotových dimenzí.  

Graf 4 Dvojdimenzionální SSA mapa sportujících seniorů 
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Graf 5 Dvojdimenzionální SSA mapa nesportujících seniorů 

 

 

Jak je patrné z obrázků, předpokládaná teoretická kruhová struktura byla 

potvrzena. Námi zjištěná struktura odpovídá univerzální struktuře ortogonálních 

hodnotových dimenzí Posílení ega versus Transcendence a Konzevatizmus versus 

Otevřenost změně. U skupiny sportujících seniorů se hodnoty Moţnost sportovat, 

Fyzická kondice a Atraktivita nacházejí v hodnotové dimenzi Posílení ega, kde se 

prolínají hodnotové typy Moc a Úspěch, které obsahují hodnoty: Vliv ve společnosti, 

Společenské uznání, Autorita, Ctiţádost, Vlivnost, Úspěšnost. Tento výsledek zřejmě 

souvisí s tím, ţe pro sportující seniory je sport oblastí, ve které se snaţí vyniknout a  

společensky  prosadit. U nesportujících seniorů došlo k posunu hodnot Moţnost 

sportovat, Fyzická kondice do hodnotové dimenze Konzervatizmus. Tento posun 

napovídá odlišnému vnímání a odlišnému motivačnímu cíli těchto hodnot pro 

nesportující seniory. Hodnota Mít moţnost sportovat i hodnota Fyzická kondice mají 

zde spíše prosociální charakter ve smyslu  udrţování  a harmonizaci sociálních vztahů.   
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Hodnota Atraktivita se stejně jako u sportujících seniorů nachází v hodnotové 

dimenzi Posílení ega. Dále je z grafu 5 patrné, oddělení části hodnot z hodnotové 

dimenze Transcendence. Oddělený region vyjadřuje univerzalistické hodnoty s moti-

vačním  cílem  zaměřeným  na   přírodu. U nesportujících seniorů je tedy patrné 

oddělené vnímání hodnot spojených s přírodou: Soulad s přírodou, Chránící ţivotní 

prostředí, Krása přírody a umění. Další odlišností je, ţe oproti skupině sportujících 

seniorů se do hodnotové dimenze Transcendece přesunuly hodnoty Zvídavý (Otevřenost 

změně) a Ochotný k pomoci (Konzervatizmus), coţ napovídá, ţe ochranu přírody tito 

respondenti budou naplňovat i skutky. Hodnota Atraktivita se u obou skupin nachází 

v hodnotové dimenzi Posílení ega. Zatímco konfigurace  této  hodnoty  u  sportujících  

seniorů  spíš  odpovídá  motivaci   úspěchu, u nesportujících seniorů spíš inklinuje 

k moci. Poloha této hodnoty potvrzuje obecně sdílený fakt, ţe fyzický vzhled ovlivňuje 

vnímání a přijetí nás druhými lidmi, tedy ţe atraktivně vypadat nám přinese jisté 

výhody oproti situaci, kdy jsme průměrně či podprůměrně svým okolím hodnoceni. 

 

9.2  Analýza hodnotové orientace sportujících a nesportujících seniorů  

Výsledky jsou nejprve prezentovány podle porovnání skupin sportujících a 

nesportujících seniorů. Následně je větší pozornost věnována souboru sportujících 

seniorů, který je dále rozčleněn na podskupiny (muţi/ţeny, věkové skupiny, 

vzdělanostní skupiny, skupiny podle druhu sportu) a dle nich porovnán. Vţdy je 

porovnáno prvních pět hodnot hodnotového ţebříčku a hodnoty spojené se sportem 

(Fyzická kondice, Moţnost sportovat, Atraktivnost) z kaţdé výzkumné skupiny. Pořadí 

hodnot bylo určeno dle centrovaného skóru, na základě jehoţ velikosti bylo šedesát 

zkoumaných hodnot seřazeno. Dále se skupiny porovnávají dle hodnotových dimenzí 

(Transcendece, Konzervatizmus, Posílení Ega a Sebepřekonání). 

Rozdíly mezi skupinami byly posouzeny, z hlediska statistické signifikance, 

neparametrickým t-testem na hladině pravděpodobnosti 95%. 
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9.2.1  Porovnání sportujících a nesportujících seniorů 

Tabulka 5 Preference prvních pěti hodnot Sportující senioři 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,28 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,15 

4 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,65 

3 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,57 

5 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,44 

 

Tabulka 6 Preference prvních pěti hodnot Nesportující senioři 

 

V preferenci prvních pěti hodnot nebyly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly viz 

tab. 7. Jedná se o obecně kulturně sdílené hodnoty, které nejsou provozováním sportu 

ovlivněny. Senioři, jak vidíme v tabulkách 5 a 6, shodně největší význam ve svém 

ţivotě přikládají hodnotám z hodnotových dimenzí Transcendence a Konzervatizmus.  

Na první místo řadí hodnotu Zdraví jako představitele osobní roviny, další hodnoty uţ 

ale vypovídají altruistické orientaci. Hodnoty Bezpečnost rodiny, Opravdové přátelství 

a Váţící si rodičů a starších vypovídají o tom, ţe nejdůleţitější sféru ţivota představuje 

rodina a blízcí přátelé. Dále se umístily hodnoty související se vztahy mezi lidmi 

(Čestný) a s lidskou vzájemností (Mírový svět). Ty v šetření zastupovaly vlastnosti jako 

nesobeckost, ohleduplnost, tolerance, otevřenost k jiným lidem, skromnost a šetrnost, 

zásadovost a v menší míře i schopnost navazovat kontakty a přátelství či pocit 

odpovědnosti. 

 

 

 

 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,34 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,21 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,68 

4 VÁŢÍCÍ SI RODIČŮ A STARŠÍCH (projevující úctu) 1,63 

5 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,55 
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Tabulka 7 T-test pěti nejpreferovanějších hodnot 

Hodnota 
Sport./Nesport. 

T - value 

ZDRAVÍ -1,07 

BEZPEČNOST RODINY   -1,21 

MÍROVÝ SVĚT  -0,36 

ČESTNÝ 0,29 

OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ   0,33 

VÁŢÍCÍ SI RODIČŮ A STAR.  -1,46 

 

Tabulka 8 Preference sportovních hodnot Sportující senioři 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

8 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,25 

37 MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní aktivity) 0,03 

55 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,77 

 

Tabulka 9 Preference sportovních hodnot Nesportující senioři 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

35 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 0,07 

53 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,86 

56 MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní aktivity) -2,03 

 

Tabulka 10 T-test sportovních hodnot 

 

 

V preferencích sportovních hodnot se zkoumané skupiny jasně liší. Dle testu 

statistické signifikance jsou nesportujícími seniory výrazně méně preferovány hodnoty 

Fyzická kondice a Moţnost sportovat, která dokonce v hodnotovém ţebříčku klesla pod 

hodnotu Atraktivnost. Toto zjištění dokazuje, ţe pokud jedinec vysoce nepreferuje 

hodnoty spojené se sportem, tak sportovní aktivitu neprovozuje. 

Hodnota 
Sport./Nesport. 

T - value 

Fyzická kondice 4,68 

Moţnost sportovat  -6,23 

Atraktivnost -0,74 
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Graf 6 Hodnotové dimenze Sportujících a Nesportujících seniorů 
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Tabulka 11 T-test hodnotových dimenzí 

Hodnotová dimenze 
Sport./Nesport. 

T - value 

TRANSCENDENCE 3,34 

KONZERVATIZMUS 2,56 

POSÍLENÍ EGA -1,73 

OTEVŘENOST ZMĚNE 1,25 

 

Statisticky signifikantní rozdíly jsou dle tabulky 11 v hodnotových dimenzích 

Transcendence a Konzervatizmus. Hodnotová dimenze Transcendence je více 

preferována u sportujících seniorů, kteří ji řadí na první místo. Obsahuje hodnoty 

zahrnující ţivotní moudrost a prosociální směřování.  Prvním  motivačním  cílem je 

porozumění, vděčnost, tolerance a usilování o prosperitu všech lidí a přírody na 

univerzální úrovni. Druhým motivačním cílem je pozitivní interakce a afiliace v rovině 

osobního ţivota, čemuţ vydatně napomáhá pravidelná pohybová aktivita v okruhu 

přátel a známých. 

Hodnotová dimenze Konzervatizmus je u nesportujících seniorů na prvním 

místě. Jejím motivačním cílem je pokora a respekt k zaběhaným modelům chování a 

sociálním normám, které jsou symboly skupinové solidarity a jsou povaţovány za nutné 

pro její přeţití. Zároveň hodnoty této dimenze zabraňují, skrze sebedisciplinaci, sociálně 

nepřijatelnému chování činů, které by porušovalo sociální normy. Hodnotová dimenze 
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Konzervatizmus je také spojena s osobní jistotou a harmonií. V rovině společnosti 

směřuje ke  stabilitě  a  bezpečnosti  sociálního řádu. To, ţe se tato hodnotová dimenze 

u sportujících seniorů ocitla na druhém místě má zřejmě obecnější platnost 

pro seniorskou populaci jako celek. 

Hodnotová dimenze Posílení ega se u obou skupin shodně umístila na třetím 

místě. Má dva hlavní motivační cíle. Za prvé je to dosaţení vysokého sociálního 

statusu, kontrola nad lidmi a zdroji.  Toto je zajištěno určitým hierarchickým 

uspořádáním společnosti. Zadruhé hodnoty této dimenze směřují k dosaţení osobního 

úspěchu prokázáním schopností s ohledem na sociální normy.  

  Hodnotová dimenze Otevřenost změně se shodně u obou sledovaných skupin 

umístila na posledním čtvrtém místě. Otevřenost změně akcentuje především základní 

ţivotní potřeby  člověka  a jeho  potěšení  (poţitek,  rozkoš, smyslové uspokojení), které 

plyne z jejich uspokojování. Dále tam řadíme hodnoty spojené s ţivotní stimulací, která 

má za úkol udrţovat optimální aktivační úroveň na bázi vzrušení, novosti či výzev. 

V neposlední řadě obsahuje tato dimenze motivační cíl směřující k samostatnému 

myšlení a jednání, moţnost volby, tvoření a objevování. Projevuje se chováním, které 

akcentuje kontrolu, převahu a autonomii.  

 

9.2.1  Vliv kovariančních proměnných  (pohlaví, věk, vzdělání, sport) na 

hodnotovou orientaci sportujících seniorů 

9.2.1.1  Vliv pohlaví 

Rozdíly v hodnotové orientaci muţů a ţen jsou velmi diskutovány, protoţe 

výsledky jsou často protichůdné a na sportující populaci nebyly zatím provedeny. Proto 

jsme i my provedli analýzu hodnotové orientace zvlášť u sportujících muţů a ţen a 

porovnali je. 

Tabulka 12 Preference prvních pěti hodnot - muţi 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,06 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 1,97 

3 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,73 

4 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,60 

5 BEZPEČNOST NÁRODA (ochrana vlastního národa před nepřáteli) 1,42 
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Dle tabulky 12 se na prvním místě hodnotového ţebříčku sportujících muţů 

umístila hodnota  Zdraví, coţ nás obecně  u  seniorské  populace  nepřekvapí, dokonce 

dle našich  předchozích  výzkumů (Slepička, Pěkný, 2008) a (Pěkný, Slepička, 2008) je 

uţ u adolescentů na prvním místě. Na druhém místě se objevila hodnota Bezpečnost 

rodiny, která je pro většinu seniorů jakoţto rodičů a prarodičů pochopitelně řazena takto 

vysoko.  Čtvrtou hodnotou v pořadí Čest, která vyjadřuje schopnost vymezení a 

dodrţení interních a externích pravidel chování. Na pátém místě se nachází hodnota 

spojená s celospolečenskou solidaritou – Mírový svět, s ní souvisí i hodnota na pátém 

místě Bezpečnost národa, která specifikuje zakotvení respondentů ve vyšší sociální 

skupině  (národ)  a  zároveň  staví  do  popředí  obranu,  coţ  bude mít určitě souvislost 

s proţitým historickým děním ve 20.století, kdy se odehrály dvě světové  války,  které  

ohroţovaly  jak  samotnou existenci  jedince, tak i národa či státu. 

Tabulka 13 Preference prvních pěti hodnot - ţeny 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,50 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,21 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,66 

4 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,54 

5 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,52 

V tabulce  13  vidíme  prvních  pět  nejpreferovanějších  hodnot   u   sportujících   

ţen. O prvních dvou hodnotách můţeme říci to samé, co jsme u nich uvedli pro skupinu 

muţů. Hodnota Mírový svět se objevila na třetím místě. Na čtvrtém místě je hodnota 

Opravdové přátelství, které je u muţů na devátém místě. Čest uzavírá pětici 

nejpreferovanějších hodnot. 

Tabulka 14 T-test pěti nejpreferovanějších hodnot 

Hodnota 
M/Ţ 

T - value 

ZDRAVÍ -3,11 

BEZPEČNOST RODINY   -2,54 

ČESTNÝ 2,16 

MÍROVÝ SVĚT  -0,94 

BEZPEČNOST NÁRODA  -2,89 

OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ   -2,65 
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Podle tabulky 14 byly, statisticky signifikantní rozdíly dle t-testu v preferencích 

muţů a ţen, nalezeny u hodnot Bezpečnost rodiny, Opravdové přátelství, Čestný a 

Bezpečnost národa. Co se týče hodnoty Bezpečnost rodiny, ţeny jsou ve svém ţivotě 

více zaměřeny na svou rodinu, a proto vnímají důleţitost hodnoty bezpečnost rodiny 

více neţ muţi. Opravdové přátelství je pravděpodobně v kontextu interpretace 

předchozí hodnoty pojato jako uţší vztah se svými nejbliţšími, a proto logicky vysoko 

ţenami preferováno. Čestnost  byla  obecně spojována spíše s preferovanými muţskými 

vlastnostmi, a proto u muţů je více preferována neţ u ţen. 

Preference hodnot spojených se sportem (Fyzická kondice, Moţnost sportovat, 

Atraktivnost) jsme jiţ sledovali v předchozích výzkumech (Slepička, Pěkný, 2008) a 

(Pěkný, Slepička, 2008), kde se nám potvrdila hypotéza, ţe sportující respondenti tyto 

hodnoty preferují více. Pokud se podíváme na výsledky z tabulek 15 a 16 je zřetelné, ţe 

nejpreferovanější sportovní hodnotou je u muţů i ţen hodnota Fyzická kondice (6. resp. 

8 místo), kde dle t-testu nebyl nalezen statisticky signifikantní rozdíl. Tato hodnota 

můţe být vnímána nejen jako nutnou podmínkou účastnění se sportovních aktivit, ale 

obecně jako projev dobrého zdraví. 

Tabulka 15 Preference sportovních hodnot – muţi 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

6 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,39 

30 MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní aktivity) 0,27 

52 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,49 

 

Ani v ostatních hodnotách spojených se sportem nebyl nalezen statisticky 

signifikantní rozdíl mezi muţi a ţenami. Hodnota Moţnost sportovat se u obou skupin 

dostala do středu hodnotového ţebříčku a odráţí jistou smířenost seniorů s vrtkavým 

zdravím a tudíţ i smířenost s trvalým či dočasným opuštěním sportovních aktivit. 

Tabulka 16 Preference sportovních hodnot – ţeny 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

8 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,21 

38 

MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) -0,03 

55 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,85 
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Poslední místo u hodnoty Atraktivita je opět dán ţivotní fází, která je 

charakteristická odklonem od vnější krásy a spíše si všímá krásy vnitřní – duchovní. 

Tabulka 17 T-test sportovních hodnot 

Hodnota 
M/Ţ 

T - value 

FYZICKÁ KONDICE 0,69 

MOŢNOST SPORTOVAT 0,54 

ATRAKTIVNOST -0,62 

 

Další srovnání muţů a ţen bylo provedeno podle hodnotových dimenzí 

(Transcedence, Konzervatizmus,  Posílení ega, Otevřenost změně). Signifikantní rozdíly 

byly nalezeny u Transcendence, Konzervatizmu a Posílení ega. 

Graf 7 Hodnotové dimenze muţi, ţeny 

 

 Tabulka 18 T-test hodnotových dimenzí 

Hodnotová dimenze 
M/Ţ 

T - value 

TRANSCENDENCE -3,41 

KONZERVATIZMUS 3,43 

POSÍLENÍ EGA -4,17 

OTEVŘENOST ZMĚNE -1,64 
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Dle tabulky 18 a grafu 7, kromě hodnotové dimenze Otevřenost změně, se muţi 

a ţeny liší ve zbývajících dimenzích. Muţi nejvíce preferují Konzervatizmus, který je 

charakteristický seskupením hodnot týkajících se bezpečnosti, konformity a tradic. 

Muţské jednání je tedy motivováno více směrem k sebekázni, cti, poslušnosti, 

umírněnosti,    úctě    tradicím,   prostě   hodnotám,   které   jsou   muţům    vtiskovány 

v hierarchicky uspořádané společnosti a kde změny nejsou vítány. Naproti tomu ţeny 

nejvíce preferují hodnotovou dimenzi Transcendence, která je charakteristická 

prosociálně motivovaným chováním zaměřeným na druhé, objevují se tam hodnoty jako 

láska, přátelství, tolerance. Zároveň tento typ obsahuje ochraňující a obdivující přistup 

k přírodě a umění. Transcendence byla u muţů na druhém místě, coţ odpovídá obecně 

přijímanému faktu, ţe muţi jsou spíše orientováni na výkon a hodnoty spojené 

s Transcendencí by jim k úspěchu příliš nedopomohly.  

Shodně třetí je dimenze Posílení ega, ale u muţů signifikantně preferovanější, 

souvisí se sebeprosazením, uplatňováním osobní moci na ostatní a úspěchem při 

dosahování zvolených cílů. Vyšší preference muţů souvisí s jejich výše zmíněnou 

výkonovou orientací. Ve shodě s předpokladem vlivu věku na dimenzi Otevřenost 

změně se tato dimenze shodně u muţů a ţen umístila na čtvrtém místě. Seniorský věk je 

charakteristický jistou setrvačností a nechutí ke změnám.  

 

9.2.1.2  Porovnání dle věku 

Zkoumaní respondenti byli v roce 2008 ve věku od 60 do 86 let. Pro potřeby 

analýzy byli rozděleni do tří věkových kategorií. Předpokládali jsme, ţe historická 

(první republika, druhá světová válka, komunistický reţim) období, která respondenti ve 

svém senzitivním věku, zaţili. V první byli senioři narození před rokem 1932, tedy 

povinnou školní docházku započali ještě v době první republiky. Období první 

republiky a druhé světové války je zastihlo v období, kdy se intenzivně formovala jejich 

hodnotová orientace. 

Druhou věkovou skupinu tvořili senioři narození v letech 1933 – 1941. Většina 

z nich si uţ období první republiky nemohla vtisknout do své hodnotové orientace a 

válku si pomatují jako malé děti. Většina z nich povinnou školní docházku a střední 

školu absolvovala období po nástupu socialistického ekonomicko-politického systému.  
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Nejmladší respondenti byli ve třetí skupině, zde se věk pohyboval od 60 do 66-ti 

let, tedy narozeni mezi léty 1942 - 1948. Tito respondenti svou ţivotní zkušenost 

formovali jiţ v socialistickém ekonomicko-politickém systému. 

Tabulka 19 Preference prvních pěti hodnot u věkové kategorie 60 –66 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,47 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,19 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,56 

4 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,44 

5 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,29 

 

Z tabulky 19 je patrné, ţe nejmladší věková kategorie na první místo řadí 

hodnotu zdraví, stejně tomu je i u dvou starších věkových kategorií viz tabulky 20 a 21. 

Na druhém místě má nejmladší skupina respondentů hodnotu Bezpečnost rodiny, stejně 

tomu je i u skupiny 67 let aţ 75 let. 

 

Tabulka 20 Preference prvních pěti hodnot u věkové kategorie 67 –75 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,51 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,26 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,84 

4 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,62 

5 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,62 

 

Nejstarší senioři rovněţ preferují nejvíce hodnotu Zdraví, na druhé místo řadí 

hodnotu Bezpečnost rodiny. Třetí nejpreferovanější hodnotou je Čest. Dokonce se mezi 

pět nejpreferovanějších hodnot dostala sportovní hodnota Fyzická kondice. 

Tabulka 21 Preference prvních pěti hodnot u věkové kategorie 76 – 86 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,63 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,34 

3 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,92 

4 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,46 

5 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,46 



 

89 

 

Podle t-testu jsou statistické signifikantní rozdíly mezi skupinami následujících 

hodnotách: 

Tabulka 22 T-test pěti nejpreferovanějších hodnot 

Hodnota 
60 - 66/67-75 60 - 66/76-86 67-75/76-86 

T - value 

ZDRAVÍ -0,76 -1,12 -0,93 

BEZPEČNOST RODINY   -0,38 -0,57 -0,61 

MÍROVÝ SVĚT  -2,27 0,74 2,85 

OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ   -1,63 -1,58 0,26 

ČESTNÝ -2,46 -3,12 -2,39 

FYZICKÁ KONDICE  -2,86 -3,04 -0,28 

 

Dle tabulky 22 se signifikantně liší preference hodnoty Mírový svět mezi 

skupinou nejmladší a nejstarší a také mezi nejstarší a prostřední skupinou. Hodnota 

Mírový svět je nejvíce preferována skupinou narozenou mezi léty 1933 – 1941 tedy lidí, 

kteří zaţili druhou světovou válku a zároveň navštěvovali školu po únoru 1948 

v socialistickém ekonomicko-politickém systému, který měl mír ve světě jako jeden 

z hlavních ideologických hesel. 

Hodnota Čest se svou preferencí statisticky významně lišila u všech věkových 

skupin. Čest je hodnota velmi spojena s obdobím předmnichovské republiky, proto se 

zdá být logické, ţe je nejvíce preferována respondenty narozenými před rokem 1933. 

Tito respondenti díky školní docházce, popřípadě členství v zájmových organizacích 

(Sokol, Orel, DTJ, Skaut), mohli přijmout prvorepublikovou ideologii. O něco méně 

preferují tuto hodnotu respondenti narození mezi léty 1933 – 1941 a nepřekvapuje, ţe 

nejméně jí preferují ročníky narozené po roce 1941, kteří první část svého  

ontogenetického  vývoje  proţili  v  novém společensko-ekonomickém systému (v 

socialismu). 
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Tabulka 23 Preference sportovních hodnot u věkové kategorie 60 –66 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

10 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 0,95 

31 

MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) 0,31 

56 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,67 

 

Tabulka 24 Preference sportovních hodnot u věkové kategorie 67 –75 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

7 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,39 

42 MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní aktivity) 0,45 

55 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -2,08 

 

Tabulka 25 Preference sportovních hodnot u věkové kategorie 76 – 86 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

4 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,46 

22 MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní aktivity) 0,41 

52 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,89 

 

Z tabulek 23, 24 a 25 je patrné, ţe všechny věkové skupiny mají stejné pořadí 

sportovních hodnot, které jak jsme se výše zmínili, vychází ze ţivotní fáze respondentů. 

Souvislost věku a preference hodnoty Fyzická kondice byla potvrzena t-testem viz 

tabulka 26. Hodnota Atraktivita se ukázala jako nejméně preferovanou ze sportovních 

hodnot a nebyl v jejím preferování nalezen rozdíl mezi skupinami. 

 

Tabulka 26 T-test sportovních hodnot 

 

 

Hodnota 
60 - 66/67-75 60 - 66/76-86 67-75/76-86 

T - value 

FYZICKÁ KONDICE -2,47 -2,65 -0,36 

MOŢNOST 

SPORTOVAT -0,65 -0,53 0,37 

ATRAKTIVNOST -0,32 0,47 0,53 
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Rozdíl v preferenci hodnoty Fyzická kondice mezi respondenty dvou nejstarších 

skupin (76 let  aţ 86 let  a 67 let aţ 75 let) a skupinou nejmladší ( 60 let aţ 66 let) se 

nejspíš odvíjí od chápaní hodnoty Fyzická kondice jako součást dobrého zdraví. Tedy 

přání mít dobré zdraví a být soběstačný je se stoupajícím věkem naléhavější. 

 

Graf 8 Hodnotové dimenze dle věkových kategorií 

 
  

 

 V grafu 8 jsou vyjádřené preference čtyř hodnotových dimenzí. Nejstarší 

skupina respondentů nejvíce preferuje Konzervatizmus, skupina 67 let aţ 75 let a 

skupina nejmladší (60 let aţ 66 let) na první místo řadí Transcendenci.  Transcendence 

obsahuje  hodnoty směřující  k  ţivotní  moudrosti  a   prosociálnímu  směřování,  tedy 

k ochraně a podpoře lidí, se kterými je člověk v osobním kontaktu. Preference dimenze 

Konzervace a Transcendence se obecně zvyšuje s přibývajícím věkem. To se dá 

vysvětlit tím, ţe čím je člověk starší, tím je stabilněji zachycen ve svých sociálních 

vztazích, drţí se svých způsobů chování, a tudíţ není nucen k zásadním změnám. 

Dimenze Konzervace a Transcendence jsou charakteristické kolektivistickými 

hodnotami. Zároveň se zvyšujícím se věkem dochází ke sniţování preference 

individualistických hodnot. Tomu faktu odpovídá i námi zjištěná pozice dimenze 

Otevřenost změnám, která je u prvních dvou věkových kategorií na posledním čtvrtém 

místě a jen u nejmladší věkové kategorie (60 let aţ 66 let) je na třetím místě. Výrazně 

individualistická dimenze Posílení ega se umístila u dvou nejstarších skupin (76 let aţ 
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86 let a 67 let aţ 75 let) na třetím místě, skupina nejmladší (60 let aţ 66 let) ji zařadila 

na poslední čtvrté místo. 

 

Tabulka 27 T-test hodnotových dimenzí  

Hodnotová dimenze 
60 - 66/67-75 60 - 66/76-86 67-75/76-86 

T - value 

TRANSCENDENCE -1,86 3,91 4,26 

KONZERVATIZMUS -2,67 -4,03 2,58 

POSÍLENÍ EGA -3,32 2,15 3,47 

OTEVŘENOST ZMĚNE -4,34 -4,53 -1,56 

 

Podle tabulky t-testu 27 jsou statistické signifikantní rozdíly mezi skupinami 

v preferenci Trancendence, kdy je tato dimenze výrazně preferovanější skupinami (67 

let aţ 75 let) a (60 let aţ 66 let) je tím potvrzený obecný trend, ţe s přibývajícím věkem 

se sniţuje preference Transcendence. Konzervatizmus je dle výsledků t-testu ještě 

zřetelněji závislý na věku respondentů – čím starší senior tím víc tuto dimenzi preferuje. 

V dimenzi Posílení ega, které souvisí mocí a úspěchem, nejméně skórovali senioři (67 

let aţ 75 let) následováni nejmladší věkovou skupinou a nejstarší věkovou skupinou. 

Statisticky významná odlišnost v této dimenzi bude nejspíš dána individuálními 

charakteristikami a zkušenostmi respondentů neţ, jako v předchozích dvou dimenzích, 

ţe by se jednalo o přímou souvislost s procesem zrání. Rozdíl v preferenci Otevřenosti 

změně jiţ opět odpovídá v souvislosti se zráním respondentů, se zvyšujícím se věkem 

klesá preference Otevřenost změně. 

 

9.2.1.3  Porovnání dle vzdělání 

Proces vzdělávání je významnou součástí procesu socializace. Obecně se má za 

to, ţe významný vliv, zda jsou určité hodnoty internalizovány či odmítnuty, mají 

vzdělávací instituce, kde se dítě, později mladý člověk setkává nejen s poznatky, ale i se 

sociálními normami a hodnotami. Vzdělání dělíme na následující stupně: ZŠ – základní 

škola, OU – odborné učiliště, SŠ – střední škola s maturitou, VŠ – vysoká škola. 

 

 

 



 

93 

Tabulka 28 Preference prvních pěti hodnot ZŠ + OU 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,27 

2 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 2,07 

3 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,02 

4 VÁŢÍCÍ SI RODIČŮ A STARŠÍCH (projevující úctu) 1,67 

5 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,57 

 

Tabulka 29 Preference prvních pěti hodnot SŠ 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,23 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,18 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,72 

4 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,56 

5 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,49 

 

Tabulka 30 Preference prvních pěti hodnot VŠ 

 

Z tabulek 28 – 30 je patrné, ţe hodnotové preference jsou u vysokoškolsky vzdělaných 

respondentů podobné středoškolsky vzdělaným respondentům. I u respondentů se 

základním vzděláním či vyučenými je na prvním místě hodnota Zdraví, ale na druhou 

pozici zařadili tito respondenti hodnotu Mírový svět. Další změnou je, ţe respondenti 

s nejniţším vzděláním hodnotu Opravdové přátelství mezi pět nejpreferovanějších 

hodnot nezařadili, místo ní se tam dostala hodnota Váţící si rodičů a starších. 

 

 

 

 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,25 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,18 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,58 

4 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,53 

5 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,44 
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Tabulka 31 T-test pěti nejpreferovanějších hodnot  

Hodnota 
ZŠ + OU / SŠ ZŠ + OU / VŠ VŠ / SŠ 

T - value 

ZDRAVÍ 0,42 0,21 -0,15 

MÍROVÝ SVĚT  3,47 3,12 0,85 

BEZPEČNOST RODINY   -1,04 -1,07 -0,13 

VÁŢÍCÍ  SI  RODIČŮ  A  STAR.  1,46 4,17 3,95 

ČESTNÝ  0,17 0,24 0,22 

OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ   -1,04 -1,01 0,49 

 

Dle t-testu z tabulky 31 jsme došli k následujícím rozdílům. U respondentů se 

základním vzděláním či vyučenými je statisticky významná vyšší preference hodnoty 

Mírový svět. To můţe být dáno tím, ţe se komunistickému reţimu u těchto respondentů 

podařilo více zahrnout představu o harmonickém beztřídním světě bez válek do přání 

těchto seniorů. Statisticky signifikantní se ukázal rozdíl v preferenci hodnoty Váţící si 

rodičů a starších mezi vyučenými a středoškoláky na jedné straně a vysokoškoláky na 

straně druhé. 

Tabulka 32 Preference sportovních hodnot ZŠ + OU 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

7 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,32 

19 

MOŢNOST  SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) 0,77 

53 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,68 

 

Tabulka 33 Preference sportovních hodnot SŠ 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

9 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,25 

36 

MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) 0,01 

54 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,68 

 

 

 

 



 

95 

Tabulka 34 Preference sportovních hodnot VŠ 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

6 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,39 

39 

MOŢNOST SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) -0,16 

56 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,92 

 

Stejně jako u porovnávání předchozích skupin (muţi/ţeny, věk) jsou hodnoty seřazeny 

od velmi preferované Fyzické kondice k neutrálně preferované Moţnosti sportovat, aţ 

po negativně preferovanou Atraktivitu. 

 

Tabulka 35 T-test sportovních hodnot  

Hodnota 
ZŠ + OU / SŠ ZŠ + OU / VŠ VŠ / SŠ 

T - value 

FYZICKÁ KONDICE 0,49 -0,24 -0,72 

MOŢNOST SPORTOVAT 3,36 3,61 1,23 

ATRAKTIVNOST -1,41 -1,37 0,28 

 

Statisticky  významný  rozdíl  u  hodnoty  Fyzická  kondice  nebyl  nalezen  

mezi  skupinami ZŠ + OU / SŠ a VŠ / SŠ, kdy  tato  hodnota  byla  nejvíce preferována 

u středoškoláků.  Významný rozdíl u hodnoty Moţnost sportovat byl nalezen mezi 

skupinami ZŠ + OU / SŠ a ZŠ + OU / VŠ, kdy tato  hodnota  byla  nejvíce preferována 

u vyučených a absolventů ZŠ, coţ můţe být dáno spíše manuálnějším (fyzickým) 

způsobem  obţivy  v  produktivním  věku   respondentů.  Statisticky  významný  rozdíl 

u hodnoty Atraktivita byl nalezen mezi skupinami ZŠ + OU / SŠ a VŠ / SŠ, kdy tato 

hodnota byla nejvíce preferována u středoškoláků, vyučených a absolventů ŢŠ. To 

můţe být zapříčiněno vlivem vyššího vzdělání na odklon od materiálních pomíjivých 

věcí, ke kterým atraktivní fyzický vzhled zajisté patří. 
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Graf 9 Hodnotové dimenze dle vzdělanostních kategorií 

 
 

S rostoucím vzděláním roste preference dimenze Transcedence a naopak klesá 

preference dimenze Konzervatizmus. Vysokoškoláci a středoškoláci mají na prvním 

místě Transcendenci, zatímco vyučení a respondenti se základním vzděláním tuto 

dimenzi  řadí  na  druhé  místo.  Také  preference  dimenze  Otevřenost  změně  stoupá 

s  dosaţeným   vzděláním.  Otevřenost  změně je  u  vysokoškoláků   na   třetím   místě 

u zbylých dvou skupina na místě čtvrtém. 

 U dimenze Posílení ega nejsou mezi jednotlivými vzdělanostními úrovněmi 

významné rozdíly.  

Tabulka 36 T-test hodnotových dimenzí  

Hodnotová dimenze 
ZŠ + OU / SŠ ZŠ + OU / VŠ VŠ / SŠ 

T - value 

TRANSCENDENCE -2,47 -4,31 -2,23 

KONZERVATIZMUS 2,36 4,46 2,14 

POSÍLENÍ EGA 1,58 1,75 1,52 

OTEVŘENOST 

ZMĚNE 2,36 4,92 3,74 

 

T- test odhalil rozdíly v preferenci třech hodnotových dimenzí (Trancendence, 

Konzervatizmus, Otevřenost změně) viz tabulka. 

Trancendence se liší mezi všemi skupinami. S vyšším vzděláním stoupala preference 

hodnot jako: Odpovědnost, Vnitřní harmonie, Zvídavý, Rovnost, Smysluplnost ţivota. 
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Také v preferenci Konzervatizmus jsou odlišnosti mezi všemi skupinami. Zde 

platí, čím vyšší vzdělání, tím niţší preference hodnot: Bezpečnost národa, Váţící si 

rodičů a starších, Chránící si svoji pověst, Přijímající ţivotní úděl, Poslušný, Umírněný.  

Rozdíly v preferenci Posílení Ega mezi zkoumanými skupinami. Zdá se, ţe na 

preferenci této dimenze nemá u seniorů vzdělání vliv. Ale v rámci této dimenze jsou 

hodnoty, které mají vztah ke vzdělání. S vyšším vzděláním stoupá preference hodnot: 

Čistotnost, Společenské uznání, Úspěšnost a naopak klesá preference hodnot: Schopný 

a Moţnost sportovat.  

Rozdíly v preferenci Otevřenost změně mezi všemi skupinami. Zde se ukázalo, 

ţe hodnota Svoboda je hodnotou, která je nejvíce diferencována podle stupně 

dosaţeného vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaní respondenti si zřejmě více váţí hodnoty 

ţít a jednat svobodně neţ SŠ a ZŠ +OU.  Do této interpretace zapadá i vyšší preference 

hodnot: Nezávislí a Tvořivost. 

 

9.2.1.4  Porovnání dle druhu sportu 

Respondenti byli v tomto případě porovnáni dle příslušnosti k jednomu ze tří 

zkoumaných pohybových aktivit: Sokol, jóga a taiči. Zajímavou otázkou je, zdali se 

v preferenci prvních pěti hodnot a hodnotových dimenzí budou lišit ti senioři, kteří 

pěstují jógu, či taiči, coţ jsou aktivity tradičně spojované s určitým filosofickým 

podtextem od těch, kteří jako členové Sokola nepěstují tak duchovně vyhraněné 

aktivity. 

Zdraví je dle tabulek 35 a 36 nejpreferovanější u skupin Jóga a  Taiči, tato 

cvičení jsou potenciálním členům prezentována jako výrazně kladně ovlivňující zdraví 

s akcentem na duchovní rozměr. Sokolové zdraví subjektivně přikládají niţší preferenci, 

dokonce tuto hodnotu lehce předstihla hodnota Bezpečnost rodiny. Tato odlišnost 

skupiny Sokolů se dá vysvětlit tím, ţe cvičení v námi sledovaném vzorku kladou 

poměrně značné nároky na zdatnost a tudíţ jedinci zdravotně hendikepovaní by se 

takového cvičení vůbec účastnit nemohli, pak se dá tedy pochopit, ţe jedinci s menším 

deficitem zdraví nemusí hodnotu Zdraví tak výrazně preferovat.  
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Tabulka 37 Preference prvních pěti hodnot Sokol 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 BEZPEČNOST  RODINY  (jistota pro své blízké) 2,20 

2 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,17 

3 MÍROVÝ  SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,70 

4 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,60 

5 OPRAVDOVÉ  PŘÁTELSTVÍ  (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,51 

 

Hodnota  Bezpečnost  rodiny  se  umístila  u  Taičistů a Jogínů na druhém místě, 

u Sokolů na prvním. To odráţí altruistickou dimenzi osobnosti, kdy většina respondentů 

zaujímá roli rodičů a především prarodičů. Respondenti si vysoce cení i sociálních 

vztahů ke svým nejbliţším a některých charakterových vlastností a tomu odpovídá 

preference hodnoty Opravdové přátelství u Sokolů a Taičistů. 

 

Tabulka 38 Preference prvních pěti hodnot Taiči 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,31 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,11 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,56 

4 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,51 

5 VNITŘNÍ HARMONIE (vyrovnanost se sebou samým) 1,46 

 

Preference hodnoty Mírový svět souvisí s preferencí hodnoty Bezpečnost rodiny, 

která  je spojená s bezpečným sociálním mikroklimatem sledovaných seniorů a hodnota 

Mírový svět vyjadřuje bezpečnost většího sociálního celku. 

 

Tabulka 39 Preference prvních pěti hodnot Jóga 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,34 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 1,95 

3 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,62 

4 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,58 

5 VÁŢÍCÍ SI RODIČŮ A STARŠÍCH (projevující úctu) 1,31 
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Páté  místo  v  hodnotovém ţebříčku obsadila  u  Taičistů  hodnota  Vnitřní  

harmonie a u Jogínů hodnota Váţící si rodičů a starších. 

Jóga je povaţována za egoistickou aktivitu, kde se cvičenec má odpoutat od svého okolí 

a plně se soustředit na vlastní pocity, tím můţe být vysvětlen statisticky signifikantní 

rozdíl v preferenci hodnoty Opravdové přátelství. Naopak Taiči a především Sokol se 

profilují jako místa intenzivního sociálního kontaktu. 

 

Tabulka 40 T-test pěti nejpreferovanějších hodnot 

Hodnota 
Sokol/Taiči Sokol/Jóga Taiči/Jóga 

T - value 

BEZPEČNOST RODINY   0,53 0,39 -0,17 

ZDRAVÍ -1,64 -1,66 -0,20 

MÍROVÝ SVĚT  0,76 0,71 0,19 

ČESTNÝ  1,68 -0,31 -1,75 

OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ   -0,15 2,23 2,27 

VÁŢÍCÍ SI RODIČŮ A STAR.  0,84 0,86 -0,06 

VNITŘNÍ HARMONIE  -4,23 -2,86 2,37 

 

T-test odhalil statisticky signifikantní rozdíly v preferenci hodnoty Vnitřní 

harmonie, která  se u Taiči  objevuje  v hodnotovém  ţebříčku  na  5.  místě, u Jógy na 

10. místě a u Sokola na 20. místě. Výsledek můţe ilustrovat skutečnost, ţe provozování 

Taiči a Jógy je zaměřeno právě na vnitřní harmonii, obrácení se k sobě samému a 

vnitřním proţitkům nezávislým v takové míře na vnějším okolí. 

Tabulka 41 Preference sportovních hodnot Sokol 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

8 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,30 

30 

MOŢNOST  SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) 0,33 

54 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,79 

 

Z tabulek 41 aţ 43 vyplývá příklon k hodnotě Fyzická kondice jako hodnotě   

související se zdravím, coţ je hodnota, jejíţ význam stoupá s postupujícím věkem 

obecně.  Poměrně vysoká preference hodnoty Fyzická kondice plyne zřejmě z potřeby 

pohybové soběstačnosti jako podmínky pro kvalitní ţivot. 
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Tabulka 42 Preference sportovních hodnot Taiči 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

8 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 1,25 

40 

MOŢNOST  SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) -0,30 

55 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -1,96 

 

Tabulka 43 Preference sportovních hodnot Jóga 

Pořadí Hodnota Centr. skór 

12 FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 0,97 

46 

MOŢNOST  SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní 

aktivity) -0,85 

56 ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) -2,01 

 

Tabulka 44 T-test sportovních hodnot 

Hodnota 
Sokol/Taiči Sokol/Jóga Taiči/Jóga 

T - value 

FYZICKÁ KONDICE 0,36 2,41 2,35 

MOŢNOST SPORTOVAT 4,69 5,23 2,72 

ATRAKTIVNOST 1,87 1,17 0,34 

 

Dle testu statistické signifikance se našly rozdíly mezi Jogíny na jedné straně a 

Taičisty a Sokoly na straně druhé. Zdá se, ţe cvičenci Jógy nepřikládají hodnotě 

Fyzická kondice takovou prioritu jako zbylé dvě skupiny. Statisticky významné 

odlišnosti najdeme mezi všemi skupinami u hodnoty Moţnost sportovat. Tuto hodnotu 

nejvíce preferují Sokolové, pak Taičisté a nakonec Jogíni. Zde se zřejmě jedná o pojetí 

termínu sport, Taičisté a především Jogíni svoji pohybovou aktivitu nevnímají jako 

sport. V preferenci hodnoty Atraktivnost nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. 

Na pozici této hodnoty má asi spíše vliv věk neţ provozovaný sport. 
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Graf 10 Hodnotové dimenze dle sportů 
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Z grafu 10 je patrné, ţe nejpreferovanější hodnotovou dimenzí je Transcendence 

následována Konzervatizmem. Posílení ega je u Sokolů a Jogínů na třetím místě u Tai-

čistů na čtvrtém. Otevřenost změně je nejméně preferována Sokoly a Jogíny. 

 

Tabulka 45 T-test hodnotových dimenzí 

Hodnotová dimenze 
Sokol/Taiči Sokol/Jóga Taiči/Jóga 

T - value 

TRANSCENDENCE -2,64 -2,45 1,52 

KONZERVATIZMUS 2,86 1,73 2,47 

POSÍLENÍ EGA -2,48 -2,13 1,19 

OTEVŘENOST ZMĚNE 3,27 1,83 2,41 

 

Statisticky významný dle tab. 45 je rozdíl v preferenci Konzervatizmus mezi 

Sokoly a Taičisty. Pokud si povšimneme případných rozdílů mezi oběma skupinami, tak 

lze konstatovat,  ţe  u  těch, kteří se  věnují  aktivitám  v  rámci  Sokola,  mají  vyšší  

score  u  hodnot  respekt  k  tradicím,  umírněnost,  akceptace  ţivotního údělu, respekt 

k autoritě, sebe disciplína, slušnost.  Dále zajímavá vysoká preference hodnoty 

Bezpečnost národa. Hodnota Bezpečnost národa je spojována především s pojmem 

národ a přináleţitosti k němu, logicky tuto hodnotu nejvíce preferují Sokolové, kteří 

jsou si vědomi odkazu své organizace, která vznikla jako spolek česky smýšlejících lidí 

a v dobách první republiky byla oporou myšlenky Československého národa. 
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Z tabulky 42 je patrné, ţe statisticky významný rozdíl je opět mezi Taičisty a 

Sokoly. Taičisté více preferují některé hodnoty, které tuto hodnotovou dimenzi sytí. 

Jedná se především o benevolentně motivované chování sdruţující hodnoty jako 

spiritualita, přátelství, citové soukromí, pomoc druhým, či universalistické motivy 

chování spojené s hodnotami jako ochrana ţivotního prostředí, soulad s přírodou, 

tolerance, moudrost, sociální spravedlnost, vnitřní harmonie. Tyto hodnoty jsou výrazně 

zastoupeny mezi respondenty sledovaného souboru sportujících seniorů. 

Statisticky významné rozdíly v preferenci mezi Sokoly a Taičisty u hodnotové 

dimenze Posílení ega se dají postihnout výraznější preferencí Sokolů u hodnot 

vyjadřující hierarchické uspořádání společnosti. Větší touha po dosaţení a udrţení 

sociálního statutu, který jim bude také umoţňovat osobní úspěch. 

Z tabulky 42 vyplývá, ţe statisticky významné rozdíly v preferenci Otevřenosti 

změně jsou  mezi  Sokoly a Taičisty.  Podle vyšší  preference  některých  hodnot  

váţících  se k Otevřenosti změně jsou Taičisté více nezávislí v myšlení a jednání coţ 

dokládá vyšší preference hodnot: Kreativita, Svoboda, Zvídavost, Nezávislost a Volící 

své vlastní cíl. 

K porovnání respondentů podle druhu provozovaného sportu  je nutno říci, ţe 

nelze učinit jednoznačný kauzální vztah vlivu provozování uvedených aktivit na 

hodnotovou orientaci, neboť je moţné připustit i skutečnost, ţe takto hodnotově 

orientovaní jedinci si tyto aktivity přednostně vybírají. Závěrem výsledkové části 

hodnotové orientace můţeme konstatovat, ţe všechny hypotézy výzkumu se potvrdily. 

 

9.3  Bariéry bránící větší sportovní aktivitě  

Součástí výzkumu byly otázky týkající se bariér bránících či omezujících 

zapojení do sportovních aktivit, jak u nesportujících seniorů, tak i bariér bránících 

intenzivnějšímu zapojení do sportovních aktivit u sportujících seniorů. Bariéry jsme 

rozdělili na vnitřní - subjektivní příčiny (zdravotní stav, peníze, čas atd.) a na vnější - 

objektivní příčiny (sportovní zařízení, sportovní aktivity, peníze). 

 

9.3.1  Vnější bariéry 

Mezi vnější bariéry například patří nedostatek vhodných sportovních aktivit 

(cvičení zvláště zaměřené na seniory či vhodné pro tuto věkovou kategorii), v bydlišti 

respondentů nebo nedostatek zařízení, kde se tyto aktivity mohou odehrávat (hřiště, 
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tělocvičny, bazény atd.), dále tam můţe patřit nedostatek finančních prostředků pro 

účast na organizované aktivitě či nákup sportovního vybavení. Jelikoţ se výzkum 

prováděl v Praze, neočekávali jsme, ţe vnější bariéry, krom finančních, budou těmi 

hlavními důvody pro sníţení či nevykonávání sportovní aktivity respondentů.  

V dotazníku byly poloţeny následující otázky na vnější bariéry: 

 

1. Myslíš si, ţe je nabídka sportovních aktivit ve tvém okolí dostatečná?  

2. Myslíš si, ţe je nabídka sportovních zařízení ve tvém okolí dostatečná?   

 

V níţe uvedených grafech 11 a 12 uvádíme tyto výsledky graficky. 

 

Graf 11 Dostatečná nabídka sportovních aktivit ve tvém okolí 

 

Z grafu 11 jasně vyplývá, ţe víc jak dvě třetiny (78% a 66%) respondentů tuto 

bariéru nevnímají jako zásadní. Přesto existuje třetina (22% a 34%)  respondentů a to 

jak z řad sportujících i nesportujících seniorů, kteří by uvítali větší nabídku sportovních 

aktivit vhodných pro seniory. Coţ odpovídá reálné situaci na poli sportovních sluţeb, 

kdy většina organizovaných pohybových aktivit je zaměřena na mládeţ či na 

výkonnostní sport. S problematikou nedostatku sportovních aktivit úzce souvisí 

nedostatečná nabídka sportovních zařízení, která jsou opět zaměřena spíše na aktivitu 

výkonnostní či alespoň pro většinu seniorů na pohybovou aktivitu nevhodnou. 
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Graf 12 Dostatečná nabídka sportovních zařízení ve tvém okolí 

 
S nabídkou sportovních zařízení je nespokojena více jak jedna třetina (37% a 

41%)  dotázaných. Většina nespokojených respondentů se vyslovila, ţe je sice v jejich 

okolí mnoho zařízení, ale nikoliv uzpůsobených speciálním poţadavkům seniorů, coţ 

uţ jak jsme se výše zmínili, souvisí s nabízenými tělovýchovnými programy. 

I kdyţ by se dalo předpokládat, ţe problematice pohybových aktivit seniorů, jakoţto 

cestě k větší soběstačnosti, bude v Praze věnována větší pozornost, není tomu tak. 

Závěrem lze konstatovat, ţe zhruba jedna třetina respondentů jak ze skupiny 

sportujících seniorů, tak i ze skupiny nesportujících seniorů vnější bariéry vnímá. Zde je 

patrné, ţe vnější bariéry nejsou příliš ovlivněny hodnotovou orientací (pravidelnou 

pohybovou aktivitou).  

 

9.3.2  Vnitřní bariéry 

Na zjištění vnitřních bariér byla respondentům předloţena otázka: Co bys 

mohl/a označit za překáţky, které ti brání ve sportování? Odpověděla skoro 

polovina (47%) sportujících seniorů, ţe ţádné překáţky necítí. Nesportující uváděli, ţe 

subjektivní překáţky jim v (21%) nebrání sportovat. Tedy došlo k naplnění našeho 

předpokladu, ţe vnitřní bariéry budou více působit na respondenty, kteří sportovní 

hodnoty příliš nepreferují. 
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Graf 13 Překáţky omezující či bránící ve sportování 
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Dle grafu 13 jsou vnitřní – subjektivní příčiny těmi, kterými se odlišují sportující 

a nesportující senioři. Jiná hodnotová orientace sportujících seniorů, zřejmě zapříčiňuje 

jiné (i menší) vnímání vnitřních bariér. 

Podle očekávání se nejčetnější překáţkou stalo zdraví následované leností a 

nedostatkem financí. Dle nelichotivé finanční situace seniorů jsme očekávali, ţe peníze 

budou větší překáţkou bránící větší pohybové aktivitě. Pořadím ve vnímání důleţitosti  

jednotlivých vnitřních bariér se u sportujících a nesportujících seniorů neliší. Rozdíl byl 

zjištěn v přisuzování jejich vlivu (vnitřní bariéry vnímá: 53% sportujících seniorů oproti 

79% nesportujících seniorů) na rozhodování o tom či zařadit či nezařadit pohybovou 

aktivitu do svého ţivotního stylu. V souladu s výsledky, z kapitoly 9.2 kde jsme zjistili 

odlišnou hodnotovou orientaci sportujících a nesportujících seniorů, můţeme shrnout, 

ţe tato rozdílnost v hodnotové orientaci má vliv subjektivní vnímání vnitřních bariér. 

 

9.4  Vliv sociálního prostředí na provádění sportovních aktivit 

Otázkou „Kdo tě přivedl ke sportovním aktivitám?“ jsme zkoumali, jaký vliv 

mělo mikrosociální prostředí na přivedení sportujících seniorů ke sportu. Na ţivotní 

směřování   jedince  má   především   vliv  rodina,  která  poskytuje  základní  orientaci 

v okolním světě a poskytuje prvotní fázi socializace. V návaznosti na ní v mladším 

školním věku dochází k tvorbě a později k upevnění hodnotové orientace.  

Na o otázku: Kdo tě přivedl ke sportovním aktivitám? 

Odpověděli sportující senioři, ţe ve 44%  si sport vybrali sami z vlastní vůle, rodiče 

měli vliv na rozhodnutí svých dětí z 32%, následováni byli přáteli, kteří se v 16% 
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případů podíleli na přivedení zkoumaných respondentů ke sportu. Sourozenci se 

iniciátory stali v 5% případů  a učitelé TV v 3% případů. 

Graf 14 Kdo tě přivedl ke sportovním aktivitám   

 
 

Tento výsledek naznačuje významný vliv rodičů, přátel, sourozenců a učitelů 

TV, které bychom mohli zařadit do vnějších faktorů. Tyto faktory nejvíce působily 

v ranějších fázích socializace (dětství, adolescence). V pozdějších fázích ţivota se 

hlavními motivátory ke sportovní aktivitě stali sami respondenti a jejich přátelé. 

Konstatují, ţe předškolní věk je obdobím pro vytváření celoţivotních návyků, 

základních dovedností a hodnotových orientací. Je to generace, která se musela hýbat 

neboť k uspokojování většiny ţivotní potřeb (doprava atd.) se muselo vynakládat 

fyzické úsilí. Zajímavým faktem je, ţe se odpovědi respondentů nelišily ani podle druhu 

provozovaného sportu ani podle pohlaví. 
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9  Diskuse  

V diskusi se nejprve zaměříme na porovnání námi zjištěných výsledků 

s relevantními výzkumy a poté se zaměříme na vztah hodnotové orientace a ţivotního 

stylu. Pro porovnání s našimi výsledky výzkumu hodnotové orientace jsme vyuţili 

výsledky výzkumů Eropean social survay (ESS), ve kterém byly zjišťovány hodnotové 

orientace pomocí Schwartzova dotazníku PVQ. Data za Českou republiku byla sebrána 

v roce 2004 a podobně jako v našem výzkumu byl hledán vliv jednotlivých proměnných 

(pohlaví, věk, vzdělaní atd.). Srovnání sportujících muţů a ţen s „normální“ populací 

muţů a ţen skýtá především neporovnatelnost z hlediska věkové struktury souboru 

(respondenti ESS jsou starší 15let), ale přesto můţe být zajímavé. 

 

Tabulka 46 Porovnání pořadí hodnotových dimenzí dle pohlaví 

Muţi s. Konzervatizmus Transcendence Posílení ega Otevřenost změně 

Muţi * Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

Ţeny s. Transcendence Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně 

Ţeny * Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

*Zdroj: ESS (2004)  

 

Ve výzkumu ESS muţi a ţeny vnímají pořadí hodnotových dimenzí shodně a 

odlišují se ve váze,  kterou jednotlivým  dimenzím přisuzují. Ţeny oproti muţům mají 

vyšší podíl v dimenzích Transcedence a Konzervace a naopak niţší v typech Otevřenost 

změně a Posílení ega. Naproti tomu sportující senioři se od sportujících seniorek liší 

preferencí dimenze na prvním místě, kam ţeny kladou Transcendenci a muţi 

Konzervatizmus. Protoţe je pořadí posledních dvou hodnotových dimenzí u seniorů a 

seniorek stejné a zároveň odlišné od souboru ESS můţe konstatovat, ţe tato konfigurace 

je tím, čím se oba porovnávané soubory liší.  
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Tabulka 47 Porovnání pořadí hodnotových dimenzí dle věku 

76 a starší Konzervatizmus Transcendence Posílení ega Otevřenost změně 

75 a starší * Konzervatizmus Transcendence Posílení ega Otevřenost změně 

67 - 75 Transcendence Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně 

65 - 74 * Konzervatizmus Transcendence Posílení ega Otevřenost změně 

66 - 60 Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

55 - 64 * Transcendence Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně 

    * Zdroj: ESS (2004) 

Z této tabulky lze vyčíst, ţe sportující senioři stárnou mentálně pomaleji neţ 

jejich „průměrní“ kolegové. Přesto, ţe je první věková kategorie výzkumu ESS mladší 

(55let aţ 64let) neţ naše (60let aţ 66let), jeví se svým pořadím hodnotových dimenzí 

„mladší“. Pořadí hodnotových dimenzí sportujících seniorů (60let aţ 66let) odpovídá 

věkovému rozpětí respondentů ESS (45 let a 54 let). Podobně i naše druhá věková 

kategorie (67let aţ 75let) se v porovnání se skupinou ESS (65let a 74 let) jeví „mladší“. 

Ke shodě dochází aţ v nejstarší věkové skupině (76let aţ 86let) a ESS (75 let a starší). 

Tabulka 48 Porovnání pořadí hodnotových dimenzí dle vzdělání 

UO+ZŠ Konzervatizmus Transcendence Posílení ega Otevřenost změně 

Základní * Konzervatizmus Transcendence Otevřenost změně Posílení ega 

SŠ Transcendence Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně 

Střední * Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

VŠ Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

Další vzdělání * Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

      *Zdroj: ESS (2004) 

Tabulka 48 podává jasný důkaz závislosti dvou nejpreferovanějších 

hodnotových dimenzí (Transcendence, Konzervatizmus) na dosaţeném stupni vzdělání. 

Středoškolské a vysokoškolské vzdělání se pojí řazením hodnotové dimenze 

Transcendence na první místo a Konzervatizmu na druhé, coţ podporuje obecně 

sdílenou hypotézu, ţe vyšší vzdělání podporuje překročení sebe sama a relativizaci 

„zaběhaných“ tradic (způsoby myšlení, chování). Odlišnost mezi porovnávanými 

soubory v preferenci hodnotové dimenze Posílení ega, které se umístilo u vyučených 

respondentů a středoškoláků v našem souboru na třetím místě, zatímco v souboru ESS 

na místě posledním. To vypovídá o větší konzervativnosti této části našeho souboru. 
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Zajímavé je i srovnání našich respondentů se seniory , kteří konzumují sport pasivně, 

jako sportovní diváci. 

Tabulka 49 Porovnání pořadí hodnotových dimenzí  

Sport. senioři Transcendence Konzervatizmus Posílení ega Otevřenost změně 

Nesport.  senioři Konzervatizmus Transcendence Posílení ega Otevřenost změně 

Sport. diváci 

nad 60* 
Transcendence Konzervatizmus Otevřenost změně Posílení ega 

    *Zdroj: Landa (2009) 

Pořadí prvních dvou hodnotových dimenzí je mezi sportujícími seniory a 

souborem sportovních diváků nad šedesát let shodné. V pořadí posledních dvou 

hodnotových dimenzí se sportovní diváci jeví méně konzervativní neţ sportující a 

nesportující senioři. Nejkonzervativněji z tohoto srovnání vycházejí nesportující senioři. 

Závěrem se dá říct, ţe masivní  konzumace  sportovních událostí sportovními diváky 

má souvislost s obdobnou preferencí v pořadí prvních dvou hodnotových dimenzí jako 

u sportujících seniorů. 

V následující části diskuse se budeme věnovat porovnání preferencí prvních pěti 

hodnot u našich respondentů bez rozlišení vztahu ke sportu s respondenty Loučkové 

(2005). Loučková ve svém výzkumu seniorů pouţila 11 terminálních hodnot, některé 

z nich jsou podobně formulovány jako ty naše. Sportující a nesportující seniory jsme 

sloučili do jednoho souboru, protoţe jsme v preferenci prvních pěti hodnot nalezli 

statisticky signifikantní rozdíly. 

Tabulka 50 Preference prvních pěti hodnot  

Pořadí Hodnota Skór důleţit. 

1 DOBRÉ ZDRAVÍ  1,47 

2 SPOKOJENÝ PARTNERSKÝ VZTAH 1,79 

3 ŠTASTNÉ DĚTI, VNOUČATA 1,93 

4 DOBŘÍ PŘÁTELÉ 3,20 

5 ÚSPĚCH V POVOLÁNÍ, KTERÉ JSEM VYKONÁVAL (A) 3,88 

   Zdroj: Loučková (2005) 

Jak  vidíme  z  tabulky   nejdůleţitější  terminální   hodnotou   seniorů  je  zájem 

o vlastní zdraví. Další pořadí zaujímají hodnoty spojené s rodinou a nejbliţším sociální 

okolím (partnerem, dětmi, vnoučaty a přáteli). Na pátém místě se nachází retrospektivní 

hodnota Úspěch v povolání, které jsem vykonával. 
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Tabulka 51 Preference prvních pěti hodnot u spojeného souboru sportujících a 

nesportujících seniorů  

Pořadí Hodnota Centr. skór 

1 ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 2,31 

2 BEZPEČNOST RODINY (jistota pro své blízké) 2,18 

3 MÍROVÝ SVĚT (bez válek a konfliktů) 1,66 

4 ČESTNÝ (charakterní, poctivý) 1,56 

5 OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 1,41 

 

Z tabulky je patrný příklon k hodnotám souvisejícím s tělesným a duševním 

zdravím,  coţ  je  hodnota, jejíţ význam stoupá s postupujícím věkem obecně, a rovněţ 

s bezpečím a jistotou. Hodnoty spojené s bezpečným sociálním mikroklimatem 

sledovaných seniorů jsou řazeny velmi vysoko a mezi takto řazenými hodnotami se 

vyskytuje i hodnota bezpečnosti sociálního celku reprezentovaného národem. 

Respondenti si vysoce cení i sociálních vztahů ke svým nejbliţším a některých 

charakterových vlastností. Ač jsou Loučkovou (2005) některé hodnoty jinak 

formulované či úplně chybí, tak podávají podobný obraz o hodnotové orientaci seniorů.   

Zajímavé bude i srovnání s výsledky výzkumu Sport z pohledu České společnosti 

(Slepička, Slepičková 2002). Konkrétně se bude jednat o porovnání bariér bránící 

sportovní aktivitě. 

Graf 14 Vnitřních bariér bránící sportování 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe největší bariérou intenzivnějšího sportování 

či vstupu do sportovních aktivit je pro seniory zdraví, které se objevilo na prvním místě 

jak v našem výzkumu, tak i ve výzkumu Slepičky, Slepičková (2002). Nedostatek času 

naši respondenti neuvádí, ale respondenti celostátního šetření z roku 2001 ano a to 

především mládeţ, pro kterou je to nejpádnější důvod pro nesportování. Na tomto místě 

je jistě moţné namítnout, ţe nedostatek volného času můţe být uváděn jako výmluva 

pro celkovou pasivitu (Slepička, Slepičková  2002). Podle Štilce (2003) negativní a 

limitující faktory mohou představovat špatné zdraví, nemoc, nedostatečná zdatnost, 

očekávání kladného proţitku, který se ale nedostaví ihned. Bariéry můţe také vytvářet 

okolí, které nechápe snahu stárnoucího jedince (zejména pak seniora) pěstovat 

pohybové aktivity v období, které společnost pokládá za důstojné a poklidné. Z hlediska 

motivace  je   také  podstatné  vědět,  z  čeho  se  skládá  spektrum   motivů  vedoucích 

k výkonu fyzické aktivity. Pro dokreslení uvedeme zjištění Jansy (2001), které se 

rovněţ týká seniorů: Z výsledků vyplývá, ţe se stoupajícím věkem se zvyšuje počet 

těch, kteří neprovádějí ţádné záměrné cvičení ke zlepšení či udrţení zdravotního stavu 

nebo kondice. Hypokinezí je pak nejvíce postiţena skupina muţů (71%) a ţen (83%) ve 

věkové kategorii 61 a více let. Pokud pohybové aktivity provádějí, jsou zpravidla 

udrţující v menším počtu i rozvíjející, nejčastěji prováděné chůzí, jízdou na kole a 

plaváním. Výše zmíněné charakteristiky seniorů souvisejí s jejich ţivotním stylem, coţ 

je pojem, který nám pomůţe naše výsledky zarámovat do celkového kontextu ţivota 

seniorů.  Ţivotní styl lze charakterizovat jako paletu prakticky všech lidských aktivit od 

myšlení přes chování aţ po jednání a to takových, které zaujímají v ţivotě trvalejší 

místo, většinou se opakují, jsou typické a předvídatelné. Nejčastěji se posuzuje podle 

hodnot, názorů, postojů a chování (Slepičková, 2005).  

Podle Bunce a Štilce (2008), kteří se zabývají výzkumem seniorů ve vztahu 

k pohybovým aktivitám, se ţivotní styl mění v průběhu ţivota u jedince i u různých 

sociálních skupin. Ovlivňuje tělesné, mentální a sociální chování a jednání. Formuje 

osobnostní vývoj a kompetence jedince, jeho výkonnosti a identitu. Je podmíněný jak 

vnitřními (např. věk, pohlaví, zdraví), tak zároveň vnějšími podmínkami odráţejícími 

kulturní tradice, sociální, ekonomickou, politickou situaci ve společnosti atd. Aktivní 

ţivotní styl (AŢS) je formou ţivotního stylu, který chápeme jako interakci mezi 

jedincem a okolím. Tato interakce v základním přiblíţení má dvě sloţky biologickou a 

sociální (Bunc, Štilec, 2008). 
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Aktivním ţivotní styl souvisí také s preventivní formou udrţování a posilování zdraví 

jak uvádí Křivohlavý (2001) v konceptu biopsychosociální model zdraví. Tento model 

je zaloţen na tom, ţe zdraví nelze chápat jako automaticky dané, ale jako naopak něco, 

čeho člověk dosahuje prostřednictvím věnování pozornosti biologickým, psychickým i 

sociálním faktorům (odtud název biopsychosociální – přihlédnutí k důleţitosti všech 

rovin člověka).  

Podle Dahlkeho (1996) je tělo nejdostupnějším, a pokud jeho hlasu člověk 

naslouchá i nejlepším diagnostikem či psychoterapeutem. Podobně jako Křivohlavý 

(2001) a Bunc, Štilec (2008) upozorňuje Dahlke (1996) na aktivní přístup k ţivotu, kdy 

jedinec nebere zdraví jako samozřejmost. Přestoţe se v našem a i v jiných výzkumech 

hodnot objevovala hodnota zdraví na čelních místech hodnotového ţebříčku, tak většina 

lidí si uvědomí, ţe ve vztahu ke svému zdraví dělají něco špatně, aţ ve chvíli kdy se 

začnou projevovat příznaky nemoci. Dahlke (1996) v souladu se svým 

psychosomatickým přístupem soudí, ţe ve chvíli, kdy si uvědomujeme své tělo, bývá jiţ 

pozdě a jsou to právě jeho dysfunkce, které vnímáme. Tělo si vynutí naši pozornost jen 

bolestí, dbáme na ně, jen přestává-li slouţit. 

Podle Sýkorové (2007) jsou někteří senioři aktivní i ve vysokém věku, protoţe 

se těší dobrému zdraví (které se naopak aktivitou udrţuje). Je zjevné, ţe zdraví a 

subjektivní kritéria jeho hodnocení nabývají ve stáří specifického významu. Dichotomie 

zdraví - nemoc evidentně nevyhovuje, a proto samozřejmě nelze přijmout ani vztah stáří 

= nemoc. Jiţ v předchozí kapitole jsme v souvislosti s problémem věkové identity 

naznačili, ţe senioři proţívají své zdraví jako neuchopitelné (nejsou ani zdraví, ani 

nemocní). Jako proměnlivé v kratších časových obdobích i v delším horizontu, v němţ 

vnímají a hlavně očekávají zhoršení. Se zdravím souvisí pojem autonomie - 

soběstačnost, jen člověk duševně a tělesně zdravý můţe být na svém okolí nezávislý, 

proto podle Sýkorové (2007) senioři často rozvíjeli téma fyzické soběstačnosti, jeţ je 

jedním z významů připsaných autonomii, především v souvislosti se zajištěním 

osobních potřeb, potřeb  svých nejbliţších a péče o dům či domácnost. Za hlavní limit 

vlastní soběstačnosti povaţují tak zdraví. Jeho interpretace získává v podání 

respondentů  dvojí  rozměr:  Je  synonymem  autonomie  a  zároveň   její   podmínkou. 

K naplňování kvality ţivota a zdravého a aktivního ţivotního stylu musí přispět jak 

společnost (stát, občanská společnost), tak jedinci. V souladu se Sýkorovou (2007) 

povaţuje za důleţité prosazovat politiku aktivního stárnutí, jejíţ součástí je podpora 
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autonomie jednotlivců a zajištění péče o nejstarší a nesoběstačné seniory jejím nutným 

doplňkem. 

Jak z našeho výzkumu vyplývá, pokud nejsou hodnoty spojené se sportem 

vysoce preferované v osobním hodnotovém ţebříčku, tak se většina opatření míjí 

účinkem. Zdravý ţivotní styl je součástí odpovědné přípravy na stáří a proto by měl být 

součástí výchovy uţ od útlého dětství. Stát by měl dlouhodobě podporovat a rozvíjet 

opatření, programy a postupy, které by prostřednictvím osvojení zdravého ţivotního 

stylu vedly ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a podporovaly jejich aktivní 

způsob ţivota.  

Podobně jako ve studii zaměřené na mládeţ jsme dospěli k závěrům, ţe sport a 

pohybové aktivity mohou ovlivnit ţivotní styl, a jak se zdá nesou sebou i větší 

preferování některých hodnot (hodnoty spojené se sportem) a hodnotových dimenzí. 

Hodnotová dimenze Transcendence je více preferována u sportujících seniorů, kteří ji 

řadí na první místo. Obsahuje hodnoty zahrnující ţivotní moudrost a prosociální 

směřování. Naopak u nesportujících seniorů je na prvním místě hodnotová dimenze 

Konzervatizmus. Jejím motivačním cílem je pokora a respekt k zaběhaným modelům 

chování a sociálním normám, které jsou symboly skupinové solidarity a jsou 

povaţovány za nutné pro její přeţití.  

V současnosti  narůstá  význam  sportu  i  v rovině  resocializace  a  to  zejména 

v souvislosti s chápáním sportování jako smysluplné náplně volného času a to i za práh 

navazování a upevňování sociálních vazeb obohacujících ţivot seniorů. Z celé 

problematiky vyplývá, ţe v dětském a dospívajícím věku by měli být jedinci vedeni k 

pozitivnímu vztahu k pohybu a ke svému tělu a zdraví, aby ve stáří byli šťastnými a co 

nejsoběstačnějšími jedinci. 

Schwartzův přístup k měření hodnot se i u seniorů, podobně jako uţ v našem 

předchozím výzkumu mládeţe Pěkný, Slepička (2008), ukázal jako adekvátní nástroj ke 

zjišťování hodnot ve vztahu k ţivotnímu stylu a místu pohybových aktivit v tomto 

ţivotním stylu. Tuto metodu lze pouţívat a doporučit pro další výzkumná šetření i 

vzhledem k tomu, ţe Schwartzův dotazník se pouţívá v evropském sociálním výzkumu 

(ESS), jehoţ výsledky mohou být pouţity jako referenční materiál.  
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10  Závěr 

Výzkum hodnotových orientací, zaměřený na seniory a především na sportující 

seniory, je zatím v ČR ojedinělý. Jako výzkumný design výzkumu jsme zvolili 

kvantitativní dotazníkové šetření, které bylo provedeno pomocí dotazníku SVS 

(Schwartz 1992).  Před vyhodnocením výsledkům byla posuzována faktorová struktura 

dotazníku SVS pomocí strukturálního modelování a multidimenzionálního škálování. 

Faktorová struktura byla potvrzena existencí hodnotových dimenzí dle Schwartze 

(1992). Po té následovala analýza vlivu vybraných kovariančních proměnných na 

hodnotovou orientaci u jednotlivých výzkumných skupin.  

Z výsledků dotazníkového šetření metodou SVS  byly zjištěny rozdíly 

v hodnotových preferencích podle věku seniorů, čímţ byla potvrzena hypotéza H1 (Věk 

seniorů bude mít na hodnotovou orientaci vliv). Statisticky signifikantní rozdíly mezi 

věkovými skupinami se našli u hodnot Mír ve světě a Čest a Fyzická kondice. 

Statistický signifikantní rozdíly byly i mezi skupinami v preferenci hodnotových 

dimenzí Transcendence, kdy je tato dimenze výrazně preferovanější skupinami (67 let 

aţ 75 let) a (60 let aţ 66 let) je tím potvrzeno, ţe s přibývajícím věkem se sniţuje 

preference Transcendence. Konzervatizmus je dle výsledků t-testu ještě zřetelněji 

závislý na věku respondentů – čím starší senior tím víc tuto dimenzi preferuje. 

V dimenzi Posílení ega, které souvisí mocí a úspěchem, nejméně skórovali senioři (67 

let aţ 75 let) následováni nejmladší věkovou skupinou a nejstarší věkovou skupinou. 

Statisticky významná odlišnost v této dimenzi bude spíš dána individuálními 

charakteristikami a zkušenostmi respondentů neţ, jako v předchozích dvou dimenzích, 

ţe by se jednalo o přímou souvislost s procesem zrání. Rozdíl v preferenci Otevřenosti 

změně uţ opět odpovídá souvislosti se zráním respondentů, se zvyšujícím se věkem 

klesá preference Otevřenost změně. 

Dále se potvrdila hypotéza H2 (Pohlaví seniorů bude mít na hodnotovou 

orientaci vliv). Signifikantní rozdíly byly nalezeny u hodnot Bezpečnost rodiny, 

Opravdové přátelství. Bezpečnost rodiny, ţeny jsou ve svém ţivotě více zaměřeny na 

svou rodinu, a proto vnímají důleţitost hodnoty bezpečnost rodiny více neţ muţi. 

Opravdové přátelství je pravděpodobně v kontextu interpretace předchozí hodnoty 

pojato jako uţší vztah se svými nejbliţšími, a proto logicky vysoko ţenami preferováno. 

Čestnost  byla  obecně spojována spíše s preferovanými muţskými vlastnostmi, a proto 

u muţů je více preferována neţ u ţen. 
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Muţi nejvíce preferují Konzervatizmus, který je charakteristický seskupením hodnot 

týkajících se bezpečnosti, konformity a tradic. Muţské jednání je tedy motivováno více 

směrem k sebekázni, cti, poslušnosti, umírněnosti, úctě tradicím, prostě hodnotám, které 

jsou muţům vtiskovány v hierarchicky uspořádané společnosti a kde změny nejsou 

vítány. Naproti tomu ţeny nejvíce preferují hodnotovou dimenzi Transcendence, která 

je charakteristická prosociálně motivovaným chováním zaměřeným na druhé, objevují 

se tam hodnoty jako láska, přátelství, tolerance. Zároveň tento typ obsahuje ochraňující 

a obdivující přístup k přírodě a umění. Transcendence byla u muţů na druhém místě, 

coţ odpovídá obecně přijímanému faktu, ţe muţi jsou spíše orientováni na výkon a 

hodnoty spojené s Transcendencí by jim k úspěchu příliš nedopomohly.  

I hypotéza H3 (Senioři s vyšším dosaţeným vzděláním budou mít odlišnou 

hodnotovou orientaci neţ senioři s niţším dosaţeným vzděláním) byla potvrzena. Dle t-

testu jsme došli k následujícím rozdílům. U respondentů se základním vzděláním či 

vyučenými je statisticky významná vyšší preference hodnoty Mírový svět. Hodnotové 

preference jsou u vysokoškolsky vzdělaných respondentů podobné středoškolsky 

vzdělaným respondentům. I u respondentů se základním vzděláním či vyučenými je na 

prvním místě hodnota zdraví, ale na druhou pozici zařadili tito respondenti hodnotu 

Mírový svět. Další změnou je, ţe respondenti s nejniţším vzděláním hodnotu 

Opravdové přátelství mezi pět nejpreferovanějších hodnot nezařadili, místo ní se tam 

objevila hodnota Váţící si rodičů a starších. S rostoucím vzděláním roste preference 

dimenze Transcedence a naopak klesá preference dimenze Konzervatizmus. 

Vysokoškoláci a středoškoláci mají na prvním místě Transcendenci, zatímco vyučení a 

respondenti se základním vzděláním tuto dimenzi řadí na druhé místo. Také preference 

dimenze  Otevřenost  změně  stoupá  s   dosaţeným  vzděláním.  Otevřenost  změně  je 

u vysokoškoláků na třetím místě u zbylých dvou skupin na místě čtvrtém. 

Transcendence se liší mezi všemi skupinami. S vyšším vzděláním stoupala preference 

hodnot jako: Odpovědnost, Vnitřní harmonie, Zvídavý, Rovnost, Smysluplnost ţivota.  

Hypotéza H4 (Sportující senioři budou mít odlišnou hodnotovou orientaci neţ 

senioři nesportující) se taktéţ potvrdila, v preferencích sportovních hodnot se zkoumané 

skupiny jasně liší. Dle testu statistické signifikance jsou nesportujícími seniory výrazně 

méně preferovány hodnoty Fyzická kondice a Moţnost sportovat, která dokonce 

v hodnotovém ţebříčku klesla pod hodnotu Atraktivnost. Hodnotová dimenze 

Transcendence je více preferována u sportujících seniorů, kteří jí řadí na první místo. 

Obsahuje hodnoty zahrnující ţivotní moudrost a prosociální směřování. Prvním  
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motivačním  cílem  je porozumění, vděčnost, tolerance a usilování o prosperitu všech 

lidí a přírody na univerzální úrovni. Druhým motivačním cílem je  pozitivní interakce a 

afiliace v rovině osobního ţivota, čemuţ vydatně pomáhá pravidelná pohybová aktivita 

v okruhu přátel a známých. Hodnotová dimenze Konzervatizmus je u nesportujících 

seniorů na prvním místě. Jejím motivačním cílem je pokora a respekt k zaběhaným 

modelům chování a sociálním normám, které jsou symboly skupinové solidarity a jsou 

povaţovány za nutné pro její přeţití. Zároveň hodnoty této dimenze zabraňují, skrze 

sebedisciplinaci, sociálně nepřijatelnému chování činů, které by porušovalo sociální 

normy. Hodnotová dimenze Konzervatizmus je také spojena s osobní jistotou a 

harmonií. V rovině společnosti směřuje  ke  stabilitě  a  bezpečnosti sociálního řádu. To, 

ţe se tato hodnotová dimenze u sportujících seniorů ocitla na druhém místě, má zřejmě 

obecnější platnost pro seniorskou populaci jako celek. 

Výsledky daly za pravdu také hypotéze H5 (Forma pohybové aktivity bude mít 

vliv na hodnotovou orientaci seniorů). Zdraví je nejpreferovanější u skupin Jóga a  

Taiči, tato cvičení jsou potenciálním členům prezentována jako výrazně kladně 

ovlivňující zdraví s akcentem na duchovní rozměr. Sokolové zdraví subjektivně 

přikládají niţší preferenci, dokonce tuto hodnotu lehce předstihla hodnota Bezpečnost 

rodiny. Tato odlišnost skupiny Sokolů se dá vysvětlit tím, ţe cvičení v námi sledovaném 

vzorku kladou poměrně značné nároky na zdatnost a tudíţ jedinci zdravotně 

hendikepovaní by se takového cvičení vůbec účastnit nemohli, pak se dá tedy pochopit, 

ţe jedinci s menším deficitem zdraví, nebudou hodnotu zdraví tak výrazně preferovat. 

T-test odhalil statisticky signifikantní rozdíly v preferenci hodnoty Vnitřní harmonie, 

která  se  u Taiči objevuje  v  hodnotovém  ţebříčku  na  5. místě, u Jógy na 10. místě a 

u Sokola na 20. místě. Výsledek můţe ilustrovat skutečnost, ţe provozování Taiči a 

Jógy je zaměřeno právě na vnitřní harmonii, obrácení se k sobě samému a vnitřním 

proţitkům nezávisejícím v takové míře na  vnějším  okolí.  Statisticky  významné  

odlišnosti  najdeme  mezi  všemi skupinami u hodnoty Moţnost sportovat, kterou 

nejvíce preferují Sokolové, pak Taičisté a na konec Jogíni. Zde se zřejmě jedná o pojetí 

termínu sport, Taičisté a především Jogíni svoji pohybovou aktivitu nevnímají jako 

sport. Nejpreferovanější hodnotovou dimenzí je Transcendence následována 

Konzervatizmem. Posílení ega je u Sokolů a Jogínů na třetím místě u Taičistů na 

čtvrtém. Otevřenost změně je nejméně preferována Sokoly a Jogíny. Statisticky 

významný je rozdíl v preferenci Konzervace mezi Sokoly a Taičisty. Pokud si 

povšimneme případných rozdílů mezi oběma skupinami tak lze konstatovat, ţe u těch, 
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kteří se věnují aktivitám v rámci Sokola, mají vyšší score u hodnot respekt k tradicím, 

umírněnost, akceptace ţivotního údělu, respekt k autoritě, sebedisciplína, slušnost.  Dále 

zajímavá vysoká preference hodnoty Bezpečnost národa. Tato je hodnota spojená 

především k pojmu národ a přináleţitosti k němu, logicky tuto hodnotu nejvíce preferují 

Sokolové, kteří jsou si vědomi odkazu své organizace, která vznikla jako spolek česky 

smýšlejících lidí a v dobách první republiky byla faktickou a morální oporou 

Československého národa. 

Výsledky potvrdily hypotézu H6 Sportování a nesportování seniorů bude mít 

vliv na subjektivní vnímání bariér omezujících či bránících v zapojení do pohybových 

aktivit. Sportující senioři vnitřní bariéry vnímají jako méně limitující pro účast na 

pohybových aktivitách.  

V závěru  práce bychom se rádi zamysleli nad problematikou vyuţití našeho 

výzkumu. Můţe nám poslouţit jako jeden z moţných pohledů na problematiku 

seniorské populace, která je vzhledem k demografickému vývoji v ČR stále aktuálnější. 

Pokud bychom naše závěry zjednodušili, můţeme konstatovat, ţe co si jedinec v rané 

socializaci neosvojí, tak si v následných etapách ţivota nebude snadno osvojovat, tedy 

pokud nejsou hodnoty vedoucí ke zdravému a aktivnímu ţivotnímu stylu vysoce 

preferované v osobním hodnotovém ţebříčku, tak později jedince pravděpodobně nic 

nepřinutí  ke změně ţivotního stylu. 
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Přílohy 

Seznam příloh 

Příloha 1 - Korelační matice HT sportovci 

Příloha 2 - Korelační matice HT nesportovci 

Příloha 3 – Informační dopis 

Příloha 4 - Dotazník SVS60 

 



 

 

1.  Korelační matice sportovci 

 

I N P U T   M A T R I X * 

                                           

 

                    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16 

             +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             | 

H12        1 |    100     37     71     70     54     48     37     30     52     33     47     45     28     36     30     25 

             | 

H16        2 |     37    100     52     58     51     57     44     46     44     29     36     47     35     32     41     28 

             | 

H20        3 |     71     52    100     62     53     47     49     47     59     37     43     44     35     44     34     33 

             | 

H22        4 |     70     58     62    100     57     70     56     41     56     28     39     57     48     51     42     34 

             | 

H34        5 |     54     51     53     57    100     40     58     40     51     16     41     37     26     28     30     33 

             | 

H47        6 |     48     57     47     70     40    100     64     68     53     27     32     44     29     45     33     41 

             | 

H49        7 |     37     44     49     56     58     64    100     69     37     29     21      7     44     25     28     37 

             | 

H51        8 |     30     46     47     41     40     68     69    100     28     21     35     23     41     34     27     20 

             | 

H59        9 |     52     44     59     56     51     53     37     28    100     25     52     65     34     41     49     35 

             | 

H03       10 |     33     29     37     28     16     27     29     21     25    100     50     23     45     72     69     71 

             | 

H07       11 |     47     36     43     39     41     32     21     35     52     50    100     58     46     61     60     42 

             | 

H19       12 |     45     47     44     57     37     44      7     23     65     23     58    100     33     29     43     25 

             | 

H25       13 |     28     35     35     48     26     29     44     41     34     45     46     33    100     56     53     57 

             | 

H29       14 |     36     32     44     51     28     45     25     34     41     72     61     29     56    100     58     76 

             | 

H36       15 |     30     41     34     42     30     33     28     27     49     69     60     43     53     58    100     64 

             | 

H41       16 |     25     28     33     34     33     41     37     20     35     71     42     25     57     76     64    100 

             | 

H55       17 |     27     21     33     29     36     17     16     15     45     54     46     49     49     45     46     50 

 

 

* The original coefficients were multiplied by  100 and rounded into integer numbers 
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I N P U T   M A T R I X * 

 

 

 

                    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16 

             +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             | 

H58       18 |     21     38     30     41     40     37     36     29     46     46     32     47     67     61     70     61 

             | 

H04       19 |     26     28     16     21     33      8     11     31     20     40     43     18     49     37     43     39 

             | 

H10       20 |     10     31      5     29     23      0      1     11      9     36     39     34     45     27     42     40 

             | 

H17       21 |     40     42     43     47     37     24     26     44      1     34     32     14     54     49     35     28 

             | 

H27       22 |     39     25     31     34     22      9      7     26     28     34     42     22     49     45     36     28 

             | 

H39       23 |     11     31     22     23     26     16      6     15     14     58     42     13     48     49     52     45 

             | 

H56       24 |     34     39     42     46     54     35     24     26     30     18     39     40     35     23     29      9 

             | 

H02       25 |     37     25     17     36     30     22      2     18      1     -3     24     16      1     18     -6    -10 

             | 

H21       26 |     46     16     50     64     15     26     39     28     23      7     32     26     40     25     12     14 

             | 

H26       27 |     17     35     31     26     48     44     55     49      7      4     24     24     33      1      5     16 

             | 

H28       28 |     50     24     45     47     48     17     25     42     16      6     36     23     36     22     12     -2 

             | 

H30       29 |     43     35     37     56     34     30     16     31     16     11     26     31     27     29     12     11 

             | 

H31       30 |     48     20     48     38     37     35     55     58     16      6     23      9     27      9      3      9 

             | 

H37       31 |     43     30     28     37     40     39     24     50     31     15     26     28     23      4     20      2 

             | 

H40       32 |     36     41     32     35     54     52     47     51     30     13     40     26     28     20     37     36 

 

 

* The original coefficients were multiplied by  100 and rounded into integer numbers 
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I N P U T   M A T R I X * 

 

 

 

                   17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32 

             +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             | 

H55       17 |    100     69     32     40     30     32     46     50      6     23     13     17     16     16      0     22 

             | 

H58       18 |     69    100     43     47     56     57     61     52     -9     18     23     20     31     28     16     32 

             | 

H04       19 |     32     43    100     68     53     50     49     25      8     14     14     22     23      8     17      5 

             | 

H10       20 |     40     47     68    100     61     73     56     41     12     31     23     25     22     19     16     22 

             | 

H17       21 |     30     56     53     61    100     65     53     58     43     51     37     57     34     54     40     46 

             | 

H27       22 |     32     57     50     73     65    100     41     28      7     31     43     31     35     55     25     33 

             | 

H39       23 |     46     61     49     56     53     41    100     40      2     23     31     38     23     23     19     26 

             | 

H56       24 |     50     52     25     41     58     28     40    100     36     28     34     45     24     30     28     52 

             | 

H02       25 |      6     -9      8     12     43      7      2     36    100     45     39     60     47     42     48     39 

             | 

H21       26 |     23     18     14     31     51     31     23     28     45    100     17     58     52     45     47     22 

             | 

H26       27 |     13     23     14     23     37     43     31     34     39     17    100     55     31     74     36     73 

             | 

H28       28 |     17     20     22     25     57     31     38     45     60     58     55    100     53     61     55     42 

             | 

H30       29 |     16     31     23     22     34     35     23     24     47     52     31     53    100     55     57     41 

             | 

H31       30 |     16     28      8     19     54     55     23     30     42     45     74     61     55    100     52     46 

             | 

H37       31 |      0     16     17     16     40     25     19     28     48     47     36     55     57     52    100     38 

             | 

H40       32 |     22     32      5     22     46     33     26     52     39     22     73     42     41     46     38    100 

 

 

* The original coefficients were multiplied by  100 and rounded into integer numbers 
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2.  Korelační matice nesportovci 

 

I N P U T   M A T R I X * 

 

                    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16 

             +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             | 

H12        1 |    100     36     75     57     53     64     38     32     54      4     36     49     13     18      5      9 

             | 

H16        2 |     36    100     45     52     50     42     42     34     39     27     30     35     34     31     32     26 

             | 

H20        3 |     75     45    100     52     54     61     49     37     54      5     42     66     16     17     -3      4 

             | 

H22        4 |     57     52     52    100     51     47     56     37     58     33     25     51     47     51     35     39 

             | 

H34        5 |     53     50     54     51    100     31     56     25     50      1     30     46     20     20      9     15 

             | 

H47        6 |     64     42     61     47     31    100     48     63     39     -4     33     51      4     10      2     12 

             | 

H49        7 |     38     42     49     56     56     48    100     61     45     21     26     21     38     22     22     28 

             | 

H51        8 |     32     34     37     37     25     63     61    100     20     10     26     16     23     20      4     14 

             | 

H59        9 |     54     39     54     58     50     39     45     20    100     19     43     66     38     38     49     35 

             | 

H03       10 |      4     27      5     33      1     -4     21     10     19    100     20     -4     55     78     62     74 

             | 

H07       11 |     36     30     42     25     30     33     26     26     43     20    100     61     36     28     39     24 

             | 

H19       12 |     49     35     66     51     46     51     21     16     66     -4     61    100     34     10     21     10 

             | 

H25       13 |     13     34     16     47     20      4     38     23     38     55     36     34    100     59     55     60 

             | 

H29       14 |     18     31     17     51     20     10     22     20     38     78     28     10     59    100     57     76 

             | 

H36       15 |      5     32     -3     35      9      2     22      4     49     62     39     21     55     57    100     62 

             | 

H41       16 |      9     26      4     39     15     12     28     14     35     74     24     10     60     76     62    100 

             | 

H55       17 |     10     19      2     25     24     -5     15      5     47     47     46     31     51     39     54     48 

 

 

* The original coefficients were multiplied by  100 and rounded into integer numbers 
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I N P U T   M A T R I X * 

 

 

                    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16 

             +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             | 

H58       18 |      3     33     -9     39     24      4     30     13     49     53     15     16     64     64     77     64 

             | 

H04       19 |     -8     23    -26     13     10    -17     -4      3     15     44     34      0     53     36     55     48 

             | 

H10       20 |    -18     21    -39     12     -4    -24    -13     -1     -1     48     30     -4     47     35     51     47 

             | 

H17       21 |     24     42     14     34     19      5     14     33      0     42      9      0     53     50     37     40 

             | 

H27       22 |     14     22    -11     20      2      0     -5     12     16     42     27      2     48     44     50     36 

             | 

H39       23 |    -14     25    -16      6      0     -9      0     -1      4     53     35      2     46     49     59     53 

             | 

H56       24 |     47     28     44     41     48     40     29     28     36      7     26     46     32     24     29     13 

             | 

H02       25 |     36     27     12     22     28     33     -5     18     -3     -8     25     14      0      6      3    -10 

             | 

H21       26 |     20      7      2     45     -1      4     22     19     21      9     28      6     37     19     25     22 

             | 

H26       27 |     36     32     59     26     45     56     38     42     10    -18     23     49     19    -15    -19     -6 

             | 

H28       28 |     39     26     17     46     34     21     15     31     11     21     12     13     38     30     23     13 

             | 

H30       29 |     18     30      8     42     23      3     15     23      8     16     21     11     29     30     19     22 

             | 

H31       30 |     62     23     65     31     42     54     37     44     24    -17     19     39     14    -15    -15     -8 

             | 

H37       31 |     32     26     10     34     37     18     21     40     18     13      6      3     15     16     18      5 

             | 

H40       32 |     46     26     44     28     41     63     36     53     22    -15     38     37      7     -8      6     15 

 

 

 

* The original coefficients were multiplied by  100 and rounded into integer numbers 
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I N P U T   M A T R I X * 

 

 

                   17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32 

             +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             | 

H55       17 |    100     73     46     50     27     37     50     37     18     32     -9     12     24      0     -1      6 

             | 

H58       18 |     73    100     58     60     55     58     62     42     -2     34    -11     33     35     -5     22      6 

             | 

H04       19 |     46     58    100     79     45     63     57      6     13     33    -12     27     28    -19     12    -16 

             | 

H10       20 |     50     60     79    100     57     80     67     13     12     50    -15     25     29    -23     14     -8 

             | 

H17       21 |     27     55     45     57    100     61     55     53     34     45     12     58     35     25     39     24 

             | 

H27       22 |     37     58     63     80     61    100     53     17     15     44     11     38     34     19     20      8 

             | 

H39       23 |     50     62     57     67     55     53    100     35      7     28    -10     35     34    -14     17      6 

             | 

H56       24 |     37     42      6     13     53     17     35    100     38     12     26     47     22     34     26     50 

             | 

H02       25 |     18     -2     13     12     34     15      7     38    100     37     34     56     41     45     37     40 

             | 

H21       26 |     32     34     33     50     45     44     28     12     37    100     -4     51     45     14     30      9 

             | 

H26       27 |     -9    -11    -12    -15     12     11    -10     26     34     -4    100     36      4     79     16     76 

             | 

H28       28 |     12     33     27     25     58     38     35     47     56     51     36    100     48     42     56     30 

             | 

H30       29 |     24     35     28     29     35     34     34     22     41     45      4     48    100     32     58     28 

             | 

H31       30 |      0     -5    -19    -23     25     19    -14     34     45     14     79     42     32    100     29     56 

             | 

H37       31 |     -1     22     12     14     39     20     17     26     37     30     16     56     58     29    100     23 

             | 

H40       32 |      6      6    -16     -8     24      8      6     50     40      9     76     30     28     56     23    100 

 

* The original coefficients were multiplied by  100 and rounded into integer numbers 
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3.  Informační dopis pro účastníky výzkumu FTVS UK – hodnotová 

orientace sportujících a nesportujících seniorů 

Váţená paní, váţený pane,  

dovolte, abychom Vás jménem Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky 

Fakulty tělesné výchovy a  sportu Univerzity Karlova seznámili s výzkumným 

projektem a poprosili  o   spolupráci  na   výzkumu.  Tématem   výzkumu  je   

hodnotová  orientace v biopsychosociálním kontextu. Cílem je zjistit jaké hodnoty 

povaţují senioři v České republice za důleţité pro svůj ţivot a do jaké míry jsou tyto 

hodnoty spojeny s aktivním způsobem ţivota, který zahrnuje mimo jiné také pohybové 

aktivity. Dále nás zajímají bariery, které vám brání ve větším zapojení do pohybových 

aktivit. Výzkum se skládá z dotazníkového  šetření,  který  se  vyplňuje  v  papírové 

formě. Svou účastí přispějete k vytvoření podrobného obrazu o hodnotových orientacích 

sportujících a nesportujících seniorů v Praze.  

Vyplňování dotazníků je dobrovolné. Charakter dat z dotazníku, které nás 

zajímají, nevyţaduje, abychom v rámci analýzy a publikace jejích výsledků pracovali s 

vaším jménem. Proto Vás prosíme, abyste neuváděli na dotazník své jméno. Vyplnění 

dotazníku trvá přibliţně 30 minut. Otázky můţete vyplňovat v libovolném pořadí. Neţ 

začnete pracovat, přečtěte si prosím seznam hodnot, vyberte tu hodnotu, která je pro 

Vás nejdůleţitější (většinou nebývají více neţ dvě) a označte její důleţitost. Dále 

vyberte hodnotu, která je k Vašim hodnotám více v protikladu a označte ji (-1). Pokud 

tam taková hodnota není, vyberte tu, která je pro Vás nejméně důleţitá a označte ji 

podle její důleţitosti (0) nebo (1), potom posuzujte ostatní hodnoty v seznamu hodnot. 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali čtení tohoto dopisu a přejeme Vám, 

aby pro Vás chvíle, kterou během zpracovávání dotazníků věnujete přemýšlení o svých 

hodnotách byla příjemná.  

 

Případné dotazy nebo upřesnění rádi zodpovíme.  

 

Děkujeme za ochotu a spolupráci. 

 

S přáním pěkného dne 

 

Mgr. Martin Pěkný 
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4.  Dotazník  

 

V tomto dotazníku se máte zeptat sami sebe:"Které hodnoty jsou pro MNE důleţité jako 

vedoucí principy MÉHO ţivota a které jsou pro MNE méně důleţité?" Na následujících 

stránkách jsou dva seznamy hodnot. Tyto hodnoty pochází z rozdílných kultur. Za 

kaţdou hodnotou je v závorkách vysvětlení, které Vám můţe pomoci porozumět jejímu 

významu. Vaším úkolem je posoudit důleţitost kaţdé hodnoty pro Vás jako vedoucího 

principu Vašeho ţivota. Pouţijte následující stupnici:  

  (0) -znamená, ţe hodnota není vůbec důleţitá, nepředstavuje pro Vás vedoucí 

princip vašeho ţivota  

  (3) -znamená, ţe hodnota je pro Vás důleţitá  

  (6) -znamená, ţe hodnota je pro Vás vysoce důleţitá  

Čím vyšší je číselné hodnocení (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), tím vyšší je důleţitost dané 

hodnoty, jako vedoucího principu VAŠEHO ţivota.  

  (-1) -je pro označení hodnot, které jsou v protikladu s principy, kterými se řídíte  

   (7)  -je pro označení hodnot, které mají nejvyšší důleţitost jako vedoucí princip 

Vašeho ţivota, obvykle nebývá takovýchto hodnot více než dvě.  

Do prázdného místa před kaţdou hodnotu napište číslo (-1,0,1,2,3,4,5,6,7), které 

vystihuje důleţitost této hodnoty pro Vás osobně. Snaţte se mezi hodnotami co nejvíce 

rozlišovat pouţíváním veškerých číslic. Některá čísla přirozeně pouţijete více neţ 

jedenkrát. 
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Neţ začnete pracovat, přečtěte si Seznam hodnot I, vyberte tu hodnotu, která je pro Vás 

nejdůleţitější a označte její důleţitost. Dále vyberte hodnotu, která je k Vašim 

hodnotám více v protikladu a označte ji ( -1 ) Pokud tam taková hodnota není, vyberte 

tu, která je pro Vás nejméně důleţitá a označte ji podle její důleţitosti (0) nebo (1 ). 

Potom posuzujte ostatní hodnoty v Seznamu hodnot I.  

 

JAKO VEDOUCÍ PRINCIP V MÉM ŢIVOTĚ je tato hodnota: 

Protiklad

u k mým 

hodnotám 

Nedůleţit

á 
  Důleţitá   

Velmi 

důleţitá 

 

Nejdůleţitější 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

SEZNAM HODNOT  I.
 

1  ROVNOST (stejné příleţitosti pro všechny) 

2  VNITŘNÍ HARMONIE (vyrovnanost se sebou samým) 

3  VLIV  VE  SPOLEČNOSTI (ovládání druhých, dominantnost)  

4  POŢITEK (uspokojování tuţeb) 

5  SVOBODA (svoboda jednání a myšlení) 

6  DUCHOVNÍ  ŢIVOT (důraz na duchovní, nikoli materiální věci) 

7  MOŢNOST  SPORTOVAT (mít moţnost provádět sportovní aktivity) 

8  POCIT  PŘÍNÁLEŢITOSTI (pocit, ţe nejsem druhým lhostejný) 

9  SPOLEČENSKÝ  POŘÁDEK (stabilita společnosti) 

10  VZRUŠUJÍCÍ  ŢIVOT (podněcující záţitky) 

11  SMYSLUPLNOST ŢIVOTA (nasměrování v ţivotě) 

12  SLUŠNOST (zdvořilost, dobré způsoby) 

13  BOHATSTVÍ  (hmotné statky, peníze) 

14  BEZPEČNOST NÁRODA (ochrana vlastního národa před nepřáteli) 

15  SEBEÚCTA (víra ve vlastní hodnotu) 

16  OPĚTOVÁNÍ LASKAVOSTÍ (nebýt zavázaný) 

17  TVOŘIVOST (originalita, fantazie) 

18  MÍROVÝ  SVĚT (bez válek a konfliktů) 

19  FYZICKÁ KONDICE (být v dobré fyzické kondici) 

20  ÚCTA K TRADICÍM (uchovávání osvědčených zvyklostí) 

21  ZRALÁ  LÁSKA (hluboká, citová a duchovní blízkost) 

22  SEBEKÁZEŇ (sebeovládání, odolnost vůči pokušení) 

23  SOUKROMÍ (právo na vlastní soukromí, na svoji soukromou sféru)  

24  BEZPEČNOST  RODINY  (jistota pro své blízké) 

25  SPOLEČENSKÉ  UZNÁNÍ (úcta, ocenění druhými)  

26  SOULAD  S  PŘÍRODOU (ţivot v jednotě s přírodou) 

27  PESTRÝ  ŢIVOT (plný podnětů, nových záţitků, změn) 

28  MOUDROST (zralé chápání ţivota) 

29  AUTORITA (právo vést a řídit druhé) 



  

   

134 

 

 

 

30  OPRAVDOVÉ  PŘÁTELSTVÍ  (blízcí přátelé, kteří jsou oporou) 

31  KRÁSNO (krása přírody a umění) 

32  SOCIÁLNÍ  SPRAVEDLNOST (náprava nespravedlnosti, péče o slabší) 
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Nyní Vás prosím, abyste se věnovali Seznamu hodnot II. Opět posuďte důleţitost 

kaţdé, z následujících hodnot pro Vás jako vedoucího principu VAŠEHO ţivota. Tyto 

hodnoty jsou vyjádřené jako způsoby chování, které pro Vás mohou být více či méně 

důleţité. Opět se snaţte mezi uvedenými hodnotami co nejvíce rozlišovat s pouţitím 

všech čísel. 

JAKO VEDOUCÍ PRINCIP V MÉM ŢIVOTĚ je tato hodnota: 

Protiklad

u k mým 

hodnotám 

Nedůleţit

á 
  Důleţitá   

Velmi 

důleţitá 

 

Nejdůleţitější 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

SEZNAM HODNOT II. 

33  NEZÁVISLÝ (spoléhající na sebe, soběstačný) 

34  UMÍRNĚNÝ (vyhýbající se extrémům v citech a jednání) 

35  LOAJÁLNÍ (oddaný, věrný přátelům, skupině) 

36  CTIŢÁDOSTIVÝ (snaţivý, ambiciózní) 

37  TOLERANTNÍ (snášenlivý vůči odlišným myšlenkám a přesvědčením) 

38  POKORNÝ (zdrţenlivý, ústupný) 

39  ODVÁŢNÝ (vyhledávající dobrodruţství, riziko) 

40  CHRÁNÍCÍ  ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( ochraňující přírodu) 

41  VLIVNÝ (mající vliv na lidi a události) 

42  VÁŢÍCÍ  SI  RODIČŮ  A  STARŠÍCH (projevující úctu) 

43  VOLÍCÍ  SVÉ VLASTNÍ CÍLE (samostatný v jejich výběru) 

44  ZDRAVÍ (nebýt tělesně či duševně nemocný) 

45  SCHOPNÝ (způsobilý, produktivní, výkonný) 

46  PŘIJÍMAJÍCÍ SVŮJ ŢIVOTNÍ ÚDĚL  (podřizující se ţivotním okolnostem) 

47  ČESTNÝ ( charakterní, poctivý) 

48  CHRÁNÍCÍ  SI  SVOJI POVĚST (zachovávající si svoji tvář) 

49  POSLUŠNÝ (respektující autoritu, plnící své úkoly) 

50  INTELIGENTNÍ  (logicky uvaţující) 

51  OCHOTNÝ  K POMOCI  (činný pro blaho ostatních) 

52  TĚŠÍCÍSE  ZE  ŢIVOTA (vychutnávající jídlo, sex, volné chvíle atd.) 

53  VĚŘÍCÍ ( drţící se náboţenské víry a přesvědčení) 

54  ODPOVĚDNÝ (spolehlivý) 

55  ATRAKTIVNOST (být fyzicky atraktivní) 

56  ZVÍDAVÝ (projevující zájem o všechno ) 

57  ODPOUŠTĚJÍCÍ ( ochotný odpustit druhým) 

58  ÚSPĚŠNÝ (dosahující cílů) 

59  ČISTOTNÝ (upravený, pořádný) 

60  DOPŘÁVAJÍCÍ SI (dělat příjemné věci) 
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I.) Jsi členem nějakého sportovního klubu? (zakrouţkuj) ANO NE 

V období od –do?   

Název sportovního klubu   

 

II.) Věnuješ se sportovním aktivitám ? (označ kříţkem X ) 

 
Závodně 

Rekreačně 

pravidelně 
Příleţitostně 

Nesportuji 

vůbec 

Na jaké úrovni?     

Kolik hodin týdně?     

V období od do?     

 

III.)  Sportoval či sportuje některý člen vaší rodiny? (označ kříţkem X ) 

 Závodně 
Rekreačně 

pravidelně 

Nikdy 

nesportovali 
Nevím Nemám 

Sourozenci      

Manţel/ka      

Děti      

Vnoučata      

 

IV.)  Věnoval/věnovala si se sportu (označ kříţkem X ) 

 Závodně 
Rekreačně 

pravidelně 
Příleţitostně Nevěnoval/a 

Na základní škole     

Na stření škole     

 

V.)  Kdo tě přivedl ke sportovním aktivitám?  (označ kříţkem X ) 

Matka  

Otec  

Sourozenci  

Přátelé  

Učitel  

Já sám  

Nesportuji  

 

VI.)  Co bys mohl/a označit za překáţky, které ti brání ve sportování? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

VII.) Myslíš si, ţe je nabídka sportovních aktivit ve tvém okolí dostatečná? ANO NE 

   

VIII.) Myslíš si, ţe je nabídka sportovních zařízení ve tvém okolí dostatečná?  ANO NE 

 

IX.) Několik informací důleţitých pro vyhodnocení dotazníku: 

Původní povolání: 

 

   

    

Stav (zakrouţkuj) SVOBODNÝ/Á 
ŽENATÝ/ 

VDANÁ 

 

    

Pohlaví (zakrouţkuj) MUŽ ŽENA  

    

Rok narození:    

 

     Označ kříţkem X nejvyšší dosaţené vzdělání tvých rodičů 

 základní vyučen středoškolské vysokoškolské 

     

 


