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NÁZEV:

Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce 

k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility.

AUTOR: 

Tereza Bariekzahyová

KATEDRA:

Katedra psychologie

ŠKOLITEL:

Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.         

ABSTRAKT:

Práce propojující sociologické prizma s psychologickým teoreticky i empiricky 

prozkoumává nekognitivní vlastnosti a rysy osobnosti (Big Five, Sebeúcta, Locus of Control, 

Vůle) ve vztahu k sociálně psychologickým aspektům procesu dosahování sociálního statusu 

(vlivy primární rodiny, vlivy školy, jiných osob aj.), přičemž se specificky zaměřuje na 

mezigenerační vzestupnou sociální mobilitu a hledání jejích zdrojů. V práci byl zvolen 

kombinovaný výzkumný design sestávající převážně z reprezentativních dotazníkových šetření 

dospělé populace v České republice a kvalitativních rozhovorů s vybranými mezigeneračně 

vzestupně sociálně mobilními jedinci. Výsledky ukazují, že kromě kognitivních schopností 

hrají v procesu dosahování sociálního statusu roli i statisticky méně významné a dosud 

poněkud opomíjené nekognitivní vlastnosti a rysy jedince. Empiricky byly identifikovány 

některé zdroje mezigenerační vzestupné sociální mobility (jako klíčové se ukázaly být 

především mimorodinné zdroje), které mohou přispět v praktické rovině při řešení otázek a 

problémů vzdělanostních a sociálních nerovností.

KLÍČOVÁ SLOVA:

sociální status, osobnost, nekognitivní vlastnosti a rysy, mezigenerační vzestupná sociální 

mobilita 
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ABSTRACT:

The thesis, in which the view through the sociological prism is enhanced by the lens of 

psychology, theoretically and empirically examines non-cognitive personality traits and 

characteristics ('Big Five', self-esteem, locus of control, willpower), within the context of the 

social and psychological aspects of attaining social status (influences by one's family, peers 

and teachers, and others), with a specific focus on intergenerational upward mobility and the 

identification of its sources. Research for this paper was designed as a combination of 

(primarily) representative questionnaire surveys among the adult population in the Czech 

Republic, and qualitative interviews with selected individuals who have shown 

intergenerational upward mobility. The results show that, aside from cognitive skills, the 

statistically less relevant and hitherto somewhat neglected non-cognitive traits and 

characteristics of individuals do play a role in the process of attaining social status. The 

author has been able to empirically identify some of the sources for upward social mobility, 

which in practical terms may help resolve unanswered questions and issues of educational 

and social inequality.
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ÚVOD

„Česká republika patří již mnoho let k zemím s největšími nerovnostmi v šancích na 

dosažení vyššího vzdělání. Dětem vzdělanějších a sociálně lépe situovaných rodičů se 

systematicky dostává lepšího a vyššího vzdělání než dětem méně vzdělaných a chudších 

rodičů, a to i tehdy, jedná-li se o stejně nadané či schopné děti.“ (Matějů, Straková et al., 

2006, obálka knihy).

Existence vzdělanostních nerovností a vzdělanostní reprodukce, jakožto základního 

faktoru sociální reprodukce, je v zahraničí i u nás velmi dobře teoreticky i empiricky 

doložena. Silný vliv sociálního statusu1 rodičů na dosahování sociálního statusu jejich dětí je 

nezpochybnitelný, zejména v České republice - výsledky výzkumů nám opakovaně říkají: 

„dělníci re-produkují zase dělníky“, „vysokoškoláci zase vysokoškoláky“. To je fakt. Jak si 

ale vysvětlujeme skutečnost, že existují jedinci, kteří i přes velmi nepříznivé „startovní“ 

podmínky dosahují vysokého sociálního statusu? Jak je možné, že jedinec z „dělnické“ rodiny 

vystuduje vysokou školu, zaujme vysoce postavené pracovní místo a jeho kvalita života je na 

velmi dobré úrovni, přestože jeho rodiče nedisponovali ekonomickým, kulturním či sociálním 

kapitálem? A co třeba syn rodičů vysokoškoláků s objektivně výbornými podmínkami a 

zázemím pro vlastní rozvoj a dosažení vysokého sociálního statusu, který nedochodí ani 

odborné učiliště a těžko shání jakoukoli práci? Proč na tyto jedince teorie sociální a 

vzdělanostní reprodukce „nepasují“?

Na základě dlouhodobého studia literatury a výzkumů sociálních nerovností, 

vzdělanostní a sociální reprodukce i dosahování sociálního statusu jsem dospěla 

k přesvědčení, že pro hlubší porozumění procesům dosahování sociálního statusu je nezbytné 

zkoumat osobnost samotného jedince (osobnostní vlastnosti a rysy) a její vztahy k ostatním 

sociálně psychologickým aspektům celého procesu dosahování sociálního statusu – je třeba 

zaměřit se na to, jak je utváření osobnosti jedince ovlivněno výchovou v primární rodině, jaké 

vlivy a jakým způsobem na ni působí mimo rodinu, jaké osobnostní vlastnosti podporují 

školní a pracovní úspěšnost atd. Předpokládám, že porozumíme-li hlouběji celému procesu 

                                                
1 Termín „sociální status“ chápu šířeji jako socio-ekonomický a socio-kulturní status. Termín „socio-
ekonomický status“ v sobě podle mého názoru neobsahuje „kulturní“ aspekt statusu, tak jak ho chápe např. P. 
Bourrdieu či B. Bernstein. Pokud v textu používám termín „sociální status“, je tím myšlen sociální status 
v širokém slova smyslu (zahrnující nejen ekonomické, ale i kulturní a další aspekty), tam kde používám termín 
„socioekonomický či sociálně-třídní status“,  mám na mysli užší význam termínu.
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dosahování sociálního statusu s akcentem na osobnost jedince samotného, můžeme lépe 

identifikovat zdroje mezigenerační vzestupné sociální mobility, což je podle mě klíčové pro 

práci na vyrovnávání šancí na dosažení vyššího vzdělání a potažmo tak pro zvyšování šancí 

na dosažení vyššího sociálního statusu potomků z rodin s nízkým sociálním statusem. 

Porozumění fungování procesů sociální reprodukce je bezesporu velmi cenné, aby však bylo 

možné efektivně řešit palčivé otázky a problémy vzdělanostních a sociálních nerovností 

v praxi, je třeba zaměřit se ve výzkumech na hledání zdrojů vzestupné vzdělanostní a sociální 

mobility. 

Hlubší prozkoumání osobnosti jedince a jejích vztahů k dalším aspektům procesu 

dosahování sociálního statusu vyžaduje v prvé řadě teoretické a empirické propojení  tématu 

primárně sociologického s prizmatem psychologickým. Jedním z prvních pokusů o začlenění 

psychologických charakteristik do procesu dosahování sociálního statusu byl tzv. sociálně 

psychologický model (Haller, Portes, 1972; podrobněji viz kapitola Sociální mobilita)2, který 

kladl důraz na formativní vliv kognitivních schopností (převážně inteligence) a tzv. 

„významného sociálního okolí“ na aspirace potomka. Postupným vylepšováním sociálně-

psychologického modelu se potvrdilo, že „významné sociální okolí“ a vzdělanostní aspirace 

zprostředkovávají převážnou část působení sociálního původu a kognitivních (mentálních) 

schopností na dosažené vzdělání. Jak uvádí N. Simonová a P. Soukup (2010, in Matějů, 

Straková, Veselý et al., 2010), tento model vysvětlil 68% variance, zbývající nevysvětlená 

variance připadá na procesy, které probíhají natolik nezřetelně, že dodnes neexistuje přesná a 

obecně přijímaná představa o mechanismech utváření vzdělanostních nerovností. V dalších 

letech se výzkumníci převážně zaměřovali na úlohu kognitivních schopností jedince (snadno 

měřitelných testy inteligence) v procesu dosahování sociálního statusu (Herrnstein, 1973; 

Jensen, 1973; Herrnstein, Murray, 1994; Deary et al., 2005; u nás např. Matějů, Řeháková, 

1992). Jak upozorňuje G. Farkas (2003) či M. Jackson (2006), sociologie věnovala v této 

souvislosti dosud velmi málo pozornosti nekognitivním charakteristikám osobnosti, zejména 

osobnostním rysům (výjimkou je například Bowles, Gintis, 1976; Rosenerg, Pearlin, 1978; 

Jencks, 1979; Wang et al. 1999;  Stumm et al., 2009; příklady kognitivních schopností a 

nekognitivních vlastností zkoumaných v dřívějších výzkumech uvádí Tabulka 1). 

                                                
2  Přehledný vývoj sociálně-psychologického modelu dosahování sociálního statusu viz Matějů (2005).
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Tabulka 1 – Příklady kognitivních schopností a nekognitivních vlastností a rysů, jejichž 
souvislost se stratifikací byla zkoumána v dřívějších výzkumech (Farkas, 2003, s. 544 )

Důvodem je jejich relativně malá váha jednak v kontrastu s vlivem kognitivních 

schopností a školního výkonu, a jednak v porovnání se sociokulturním zázemím rodiny. 

Dalším důvodem je bezesporu i složitá operacionalizace těchto psychologických 

charakteristik či náročná administrace v rámci reprezentativních sociologických šetření3. 

Jak zdůrazňují M. Haller a B. Müller (2008), v sociologickém výzkumu je třeba 

přestat psychologické vlastnosti přehlížet, či lépe řečeno, přestat se obávat jejich složité 

operacionalizace, neboť osobnostní charakteristiky spolu s identitou jedince významně určují 

chování, postoje a emoce. Podle S. Bowlese a H. Gintise (1976) jsou nekognitivní osobnostní 

vlastnosti a rysy4 v procesu dosahování vzdělanostního a sociálního statusu dokonce 

důležitější než kognitivní schopnosti. Podle M. Jackson (2006) je nepochybné, že jisté 

osobnostní charakteristiky jsou na pracovním trhu oceňovány, ba co více stávají se nezřídka 

kritériem již samotného výběru pro tu kterou profesi. 

Ve své disertační práci se tedy zaměřuji na hlubší prozkoumání nekognitivních 

vlastností a rysů osobnosti jedince ve vztahu k dalším sociálně psychologickým aspektům 

                                                
3  Osobnostní dotazníky bývají velmi obsáhlé, jejich administrace zabere velké množství času, tudíž jsou 
(alespoň ve svých plných verzích) ve velkých, reprezentativních sociologických šetřeních nepoužitelné.    

4  Autoři mezi ně řadí: příjemnost (sympatičnost), extraverzi, pracovní orientaci, emocionalitu a vstřícnost

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI

Jazykové schopnosti
Slovní  zásoba, porozumění čtenému textu, 
spelování atd.

Matematické schopnosti
Matematické pojmy, řešení problémů, 
počítání atd.

Testy schopností a nadání
Mechanické nebo logické uvažování, 
vizualizace, schopnost zpětné kontroly atd.

Akademické dovednosti

Měření paměti

NEKOGNITIVNÍ VLASTNOSTI A RYSY

Svědomitost  pracovních návyků 
Úsilí (pracovitost a vytrvalost), organizace, 
disciplína, účast, participace, entusiasmus 

Další vlastnosti a rysy
Vůdcovství, Sociabilita (extroverze), 
sebevědomí, sociální vnímavost, impulzivita, 
otevřenost zkušenostem, emocionální stabilita, 
ráznost, „narušenost“, locus of control, 
sebeúcta, vysoká kultura
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procesu dosahování sociálního statusu, přičemž středem mého zájmu je (namísto 

mezigenerační sociální reprodukce) mezigenerační vzestupná sociální mobilita a hledání 

jejích zdrojů. V práci se tak pokouším o propojení prizmatu sociologického a 

psychologického, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině empirické. 

Hlavní cíle mé disertační práce jsou tedy následující: 

 Na teoretické, metodologické i empirické úrovni propojit v tématu dosahování sociálního 

statusu sociologický úhel pohledu s psychologickým.

 Hlouběji prozkoumat nekognitivní vlastnosti a rysy osobnosti ve vztahu k dalším sociálně 

psychologickým aspektům procesu dosahování sociálního statusu (rodina, škola, 

vrstevníci, jiné vlivy atd.) – pro názornost uvádím svou představu „Osobnosti“ v procesu 

dosahování sociálního statusu v Obrázku 1.

 Najít některé zdroje vzestupné sociální mobility při specifickém zaměření na „osobnosti“ 

a životní příběhy mezigeneračně vzestupně sociálně mobilních jedinců.

 Empiricky dokázat, že výzkum tímto směrem má význam a že je při řešení otázek a 

problémů vzdělanostních a sociálních nerovností potřeba dále směřovat od popisu 

mechanismů sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální 

mobility.
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Celá práce je přehledně uspořádána a členěna do částí a kapitol. Teoretická část práce 

sestává ze 3 podčástí. První část (sociologická) se poměrně rozsáhle zabývá celou 

problematikou dosahování sociálního statusu od vymezení základních pojmů, přes podrobné 

rozpracování tématu sociální reprodukce a sociální mobility až po historická specifika sociální 

stratifikace v České republice. Druhá část (psychologická) nejprve čtenáře krátce uvádí do 

základního pojmosloví psychologie osobnosti, následně se zabývá osobností a jejím 

utvářením v procesu socializace, a konečně podrobně čtenáře seznamuje s vybranými 

nekognitivními charakteristikami osobnosti. Třetí část propojuje obě předchozí části 

sociologické a psychologické a vyúsťuje ve formulaci vlastních výzkumných otázek a 

hypotéz. Empirická část je rozdělena na 4 podčásti. První část popisuje všechny zdroje 

výzkumných dat a výzkumné vzorky, druhá část navazuje s popisem metod měření 

kvantitativních dat. Ve třetí obsáhlé části jsou prezentovány výsledky výzkumů včetně 

kvalitativní analýzy rozhovorů5. Ve čtvrté části čtenář nalezne přehledně souhrn a diskusi 

všech výsledků. Práci uzavírá již krátký závěr, seznam literatury a přílohy.

Celou práci jsem se snažila psát s vědomím toho, že se jedná o téma propojující 

sociologii s psychologií, a že tedy musí být srozumitelná čtenářům z obou oblastí působnosti. 

Proto je teoretická část velmi podrobně rozepsána a v celé práci používám i mnohých 

poznámek pod čarou. Věřím, že práce tak bude srozumitelná a přínosná všem čtenářům.

                                                
5  Ve své práci jsem zvolila kombinovaný design výzkumu – kvantitativní a kvalitativní metodologii.
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Obrázek 1 – Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu

                                                                                                        

                                                                                           
                                                                                                       Sekundární socializace
Biologické a genetické
predispozice 

                                                                                                                                                 Vzdělanostní
                                                            Primární socializace                                                           aspirace                    
                                                                     (výchova, rodinné praktiky,                                                                 
                                                                      učení,
                                                                        emoční klima atd.)

                                                                                                                                                      
Sociální status rodičů                                                                                                             učení
(vzdělání rodičů, zaměstnání a příjem rodičů,

kulturní a sociální kapitál, atd.)                                                                                        Vztah                                                                                                                                                     
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otec + matka
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JEDINCE
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schopnosti, dovednosti..)
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Locus of Control atd.
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TEORETICKÁ ČÁST

I. DOSAHOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO STATUSU aneb 

PRIZMATEM SOCIOLOGICKÝM

1. Vymezení základních pojmů  

1.1  Sociální stratifikace

Sociální struktura je důležitým prvkem každého sociálního systému. Sociální 

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

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

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

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

al., 1996, s. 20). Sociální struktura může být definována jako souhrn statusů a s nimi 

spojených rolí. Status si lze představit jako pozici v sociální struktuře, role pak vymezuje 

vztah této pozice k ostatním pozicím, neboli vymezuje práva, povinnosti a očekávané chování 

spojené s jednotlivými statusy. Sociální diferenciace souvisí s dělbou práce a dalších činností 

– lidé jako druh mohou přežít pouze pokud spolupracují, činnosti si mezi sebou rozdělí, 

specializují se (Šanderová, 2004). Rozlišujeme sociální diferenciaci vertikální (diferenciace, 

podle níž lze postavení lidí odlišovat na vyšší či nižší, lepší či horší atd.) a horizontální 

(diferencuje činnosti, které jsou v rámci hierarchie rovnocenné).

Postavení jedince ve společnosti vysvětluje názorně teoretik sociální stratifikace G. 

Lenski (1966). Podle něj si každou společnost můžeme představit jako krychli. Její základnu 

tvoří osa X, která představuje ekonomický kapitál, a osa Y vyjadřující podíl jednice na moci, 

velikost jeho rozhodovacích pravomocí. Osa Z, která je kolmá k základně krychle, 

představuje prestiž jedince. A podle toho, jak je člověk bohatý, jak velkou má moc a jakou 

prestiž získal (tj. kam se na jednotlivých osách umístil), můžeme určit jeho pozici v prostoru 

krychle – jeho místo ve společnosti. 

Sociologie rozlišuje tři základní typy stratifikačních systémů: 1) kastovní (zakotven 

v náboženství, řídícím statusem je zde rodinný původ), 2) stavovský (zakotven legislativně, 
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privilegia jsou právně zaručena), 3) třídní (nerovnosti jsou dány postavením v systému 

výroby zboží, poskytováním služeb a postavením na trhu práce). Stratifikační systém 

moderní společnosti lze vždy převést6 na model se třemi hierarchickými segmenty: 1) vyšší 

třída, vrstva, 2) střední třída, vrstva, 3) nižší třída, vrstva.

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

jsou a vždy budou (rovnostářské společnosti a pokusy nevyjímaje). Různé řídící statusy jsou 

spojeny s různými právy a povinnostmi což vede k tomu, lidé ve společnosti si nejsou rovni. 

Můžeme rozlišit dva základní typy nerovností: 1) sociálně ekonomické nerovnosti –

vyplývající z dělby práce, v moderních společnostech jsou spojené se zaměstnáním, 2) 

sociokulturní nerovnosti  - vyplývající ze symbolického hodnocení části společnosti (např. 

ženy, určité etnikum, rasa aj.) jako nerovnoprávného, jsou ukotveny v hodnotovém systému 

společnosti. Častěji se však místo pojmu sociokulturní nerovnost v literatuře můžeme setkat 

s pojmem askriptivní nerovnost (Šanderová, 2004). Rozlišujeme totiž dva druhy statusů: 

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

nevyhnutelné (pohlaví, věk, rasa, příbuzenství atd.), nemůžeme si je vybrat. Získaným 

statusem7 pak může být naše vzdělání, povolání, politická příslušnost, ale může to být i něco, 

k čemu se člověk dostal  nechtěně nebo pouhou náhodou.

V soudobých průmyslových i postindustriálních společnostech se nejčastěji za rozdíly 

zakládající sociálně ekonomické nerovnosti považují:

o stupeň vzdělání, informovanosti a kvalifikace

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

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

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

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

o rozdíly v intenzitě kontaktů s jinými lidmi

Tyto jednotlivé nerovnosti se označují jako dílčí (parciální) statusy. Různé dílčí 

nerovnosti se často navzájem sdružují a vytvářejí dvojice nebo trojice vertikálních 

diferenciací, které jsou pak zaměřené stejným směrem.  Příkladem je vzájemná souvislost 

                                                
6  Bez ohledu na teoretické pozadí jednotlivých sociologických konceptualizací, jež nejsou pro účely mé práce 
podstatné, a proto se zde jimi podrobněji nezabývám. Teorií sociální stratifikace je nepřeberné množství. 
V případě zájmu čtenáře odkazuji např. na  publikaci Šanderové (2004) či Katrňáka (2005).

7  Platí v moderních společnostech, v jiných typech společností tomu tak být nemusí.
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stupně dosaženého vzdělání a složitosti práce, ke kterým se často přidružuje i kulturnost 

trávení volného času. Podobně spjaty jsou i úroveň příjmu a postavení v systému řízení 

(Tuček et al., 2003).

Lidé s podobným postavením ve společnosti tedy tvoří určitou sociální vrstvu. A 

pokud mluvíme o kontinuitě těchto postavení v čase, o přetrvávání sociálních vrstev z jedné 

generace na druhou, mluvíme o sociální reprodukci. Tento pojem vyjadřuje trvalost 

sociálních nerovností, stabilitu sociálních rozdílů. Obsahem pojmu není změna, ale sociální 

řád (Katrňák, 2004). Opakem sociální reprodukce je sociální mobilita. Tento termín do 

sociologie zavedl P. Sorokin v roce 1928 a definoval ho široce jako „jakýkoli přechod 

individua či sociálního objektu nebo hodnoty – čehokoli, co lze vytvořit nebo modifikovat 

činností člověka – z jedné pozice na druhou“. Zaměřil se pak pouze na sociální mobilitu 

individuí, kde dále rozlišil mobilitu vertikální (přesun individua z jedné vrstvy do druhé) a 

horizontální (přechod individua z jedné skupiny do jiné, která je umístěna ve stejné rovině). 

Z hlediska směru přechodu rozlišujeme dva typy vertikální sociální mobility - vzestupnou a 

sestupnou.8

Rozsah a intenzita mobilitních pohybů se liší v čase i prostoru, tedy existují značné 

rozdíly mezi jednotlivými společnostmi i v rámci vývoje téže společnosti. V této souvislosti 

lze rozlišit dva extrémní případy společností: 1) askriptivní společnost nebo také společnost 

sociálně uzavřenou – sociální status jedince závisí pouze na připsaných charakteristikách, 

propustnost „hranic“ mezi jednotlivými segmenty sociální stratifikace je nulová či minimální 

(příkladem je kastovní systém), 2) meritokratická společnost či společnost sociálně 

otevřená – pouze schopnosti a výkon jedince určují jeho sociální postavení, všichni mají 

rovné šance. Oba tyto případy však v čisté podobě neexistují, v reálných společnostech se 

setkáváme vždy se smíšeným modelem (ten se může přibližovat jednomu či druhému 

extrému) (Šanderová, 2004). 

1.2  Socioekonomický status a jeho operacionalizace

V sociologických výzkumech existuje dlouholetá tradice a dobře rozvinutá 

metodologie pro odvozování socioekonomického statusu prostřednictvím charakteristik 

zaměstnání. Měření statusu skrze zaměstnanecké postavení je základem současného 

stratifikačního výzkumu a opírá se o to, že jádrem sociální stratifikace je systém společenské 

                                                
8  Podrobněji o sociální reprodukci a mobilitě (jakožto o stěžejních tématech své práce) pojednávám v dalších 
samostatných kapitolách.
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dělby práce. Tradice měření zaměstnaneckého statusu se vyvíjela ve dvou paralelních větvích. 

Sociologové se pokoušeli a pokoušejí: 1) klasifikovat zaměstnání do vertikálně uspořádaných 

sociálních tříd, které jsou vnitřně homogenní a navzájem heterogenní, 2) uspořádat 

zaměstnání na stratifikačních žebříčcích. Stratifikační přístupy přitom operují nejčastěji se 

dvěma typy stratifikačních škál - se škálami prestiže povolání a se škálami 

socioekonomického statusu povolání (Kreidl, Hošková, 2008).

Pravděpodobně nejčastěji užívanou stratifikační škálou socioekonomického statusu 

povolání v současných výzkumech je škála ISEI (The International Socio-Economic Index of 

Occupational Status). Autoři (Ganzeboom, De Graaf, Treiman, 1992) tohoto mezinárodního 

indexu na přelomu 80. a 90. let navázali na předchozí Duncanovu konstrukci indexu SEI9. 

ISEI je standardizovaný index, jenž odvozuje socioekonomický status povolání podle 

vzdělání a příjmu jeho jednotlivých držitelů. Používá k tomu multidimenzionální škálování a 

pracuje s mezinárodními daty, je tedy vhodnou škálou pro mezinárodní srovnávací výzkum 

(Kreidl, Hošková, 2008). Hodnota indexu se zvyšuje úměrně se vzděláním a příjmem, takže je 

výborným ukazatelem socioekonomického postavení jedince vykonávajícího dané 

zaměstnání.

Nejrozšířenější klasifikací sociálních tříd je klasifikace EGP10, jež identifikuje třídní 

pozice podle postavení na trhu práce (tedy zda je člověk tím, kdo nakupuje pracovní sílu, 

nebo kdo je nucen ji prodávat) a dále podle postavení v zaměstnání (tedy jakou míru 

autonomie a autority v rozhodování má jedinec ve svém zaměstnání). K tomu se pak přidává 

charakter pracovní smlouvy, protože až toto rozšíření umožňuje rozlišovat mezi různými typy 

zaměstnanců. Bez něj bychom skončili u triády zaměstnavatel, samostatně výdělečně činný a 

zaměstnanec. (Erikson, Goldthorpe, 1992). Jako mezinárodní komparativní nástroj byla 

klasifkace EGP ustanovena v práci R. Eriksona, J. H. Goldthorpa a L. Portocarrero (1979), 

kde se pracuje s devíti odlišnými třídami, Erikson a Goldthorpe později rozšířili klasifikaci na 

jedenáct tříd. Pro účely komparativního výzkumu se plné jedenáctitřídní schéma upravuje –

existuje jeho sedmitřídní, pětitřídní a trojtřídní verze (viz Tabulka 2). 

Nejnovější používanou klasifikací sociálních tříd je European Socio-economic 

Classification (ESeC), která vychází z Goldthorpova schématu EGP. V plně ordinalizované

tří třídní verzi se liší v tom, že místo „střední“ kategorie zemědělců v původním EGP, 

zahrnuje do mezilehlých tříd nižší úředníky („higher grade white collar workers“) a drobné 

                                                
9  Duncan zkonstruoval SEI na základě prestiže hlavních skupin povolání v kombinaci se vzděláním a příjmem.

10  Klasifikace pojmenovaná začátečními písmeny jmen autorů Eriksona, Goldthorpa a Portocarrerové.
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zaměstnavatele a podnikatele (Rose, Harrison, 2010). Třídní schéma ESeC vzniklo poměrně 

nedávno, v české společnosti se zatím nepoužívá. Srovnání ESeC a EGP ve svých analýzách 

provedli T. Katrňák a P. Fučík (2010), kteří konstatují, že obě schémata spolehlivě 

diskriminují zaměstnanecké pozice na českém trhu práce, vzhledem k větší aktuálnosti 

třídních struktur evropských zemí se příklánějí k používání schématu ESeC. 

Další hojně užívanou standartní mezinárodní škálou je škála zaměstnanecké prestiže 

SIOPS (Standard International Occupational Prestige Scale), kterou vytvořil Treiman v roce 

1977 na základě velkého množství výzkumů provedených v mnoha zemích světa. Indexy 

škály byly stanoveny na základě hodnotových soudů zjišťovaných ve výzkumech jak ve 

vzorku celkové populace, tak ve vzorku expertů. Na základě těchto subjektivních 

hodnotových soudů pak jednotlivým skupinám povolání v mezinárodní klasifikaci ISCO byla 

přiřazena hodnota prestiže povolání (Krejčí, Matějů, 1999).11

Tabulka 2 - Plná a redukovaná verze Goldthorpova třídního schématu EGP 
(Převzato z Katrňák, 2005, s. 57)

Plná 

verze

Verze 7 tříd Verze 5 tříd Verze 3 třídy

I

II
I+II Třída služeb

IIIa

IIIb
III Rutinní nemanuálové

I-III Bílé límečky

IVa

IVb
IVa+b Drobní podnikatelé

IVa+b Drobní 

podnikatelé

Nemanuální 

pracovníci

IVc IVc Zemědělci IVc+VIIb Zemědělci Zemědělci

V

VI

V+VI Kvalifikovaní 

dělníci

V+VI Kvalifikovaní 

dělníci

VIIa
VIIa Nekvalifikovaní 

dělníci

VIIb
VIIb Zaměstnanci v 

zemědělství

VIIa Nekvalifikovaní 

dělníci

Manuální pracovníci

                                                
11  S dalšími metodami měření socioekonomického statusu (např. Camsis, IES, MDSS) se čtenář může seznámit 
například in Šafr, 2005. Pro účely mé práce není třeba je zde podrobněji uvádět.
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Česká sociologie12 používá kromě těchto mezinárodně standardizovaných indikátorů také tzv. 

multidimenzionální sociálně-ekonomický status, který se používá od 60. let minulého 

století. Tento pětidimenzionální individuální status byl vytvořen složitou procedurou z a) 

nejvyššího dosaženého stupně vzdělání, b) složitosti vykonávané práce, c) postavení v řízení, 

d) individuálního příjmu, e) životního stylu. Průměrné postavení na těchto pěti škálách jako 

celku určuje statusovou úroveň jednotlivce nebo skupiny, vzájemný poměr uvedených 

dimenzí pak míru souladu dílčích statusů (konzistence), či jejich nesouladu (inkonzistence) 

uvnitř souhrnného statusu. Nevýhodou této konstrukce je, že nezodpovězení kterékoli dílčí 

otázky znamená vyřazení daného jedince z výzkumného souboru (Machonin, Tuček et. al., 

1996; Tuček et al., 2003).

2. Sociální reprodukce

2.1 Vzdělanostní nerovnosti 

2.1.1 Význam vzdělání v moderní společnosti

Značné společenské a ekonomické změny započaté v době průmyslové revoluce a 

akcelerované po druhé světové válce se promítly rovněž do chápani role vzdělání, o kterém se 

začalo uvažovat jako o mediátoru mezi schopnostmi a výsledným postavením ve společnosti.

Diky industrializaci se snížil počet nekvalifikovaných zemědělských a manuálních dělníků a 

vzrostl počet nemanuálních dělníků, odborníků, úředníků a manažerů. Rostoucí poptávka po 

kvalifikované pracovní síle vedla ke zvýšení dostupnosti vzdělání a diky růstu vzdělanostních 

příležitostí začal být sociální status v mnohem větší míře determinován výkonem (vzděláním) 

a méně již sociálním původem (Simonová, Katrňák, 2008). Dalo by se tedy říci, že v 

moderních společnostech je selekce prováděna na úrovni vzdělanostního systému. Vzdělání 

zásadním způsobem formuje životy lidí – otevírá cestu k povoláním s vyšší prestiží a 

příjmem, zajišťuje vyšší životní úroveň i celkovou kvalitu života. F. de Singly (1999) 

zdůrazňuje, že kapitál, který dnes převládá, je kapitál školní.

S tím následně úzce souvisí téma rovnosti a spravedlnosti přístupu ke vzdělání. Čím 

významnějším zdrojem sociálního vzestupu a životního úspěchu je v dané společnosti 

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

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

                                                
12  Specifika sociální stratifikace a jejího výzkumu v ČR vzhledem k odlišnému historickému vývoji oproti 
západním zemím Evropy budou probrána v samostatné kapitole.
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zůstane odepřeno. Za rovnost v přístupu ke vzděláni se nejčastěji považuje rovnost v přístupu

ke vzdělání srovnatelné kvality (tj. se stejnými podmínkami vzdělávání a stejnými pravidly 

pro dosažení úspěchu). Za takových okolností je možné výslednou nerovnost považovat za 

spravedlivou, protože je výsledkem odlišných schopností a výkonu jedince (pojetí  blízké 

meritokratickému principu) (Simonová, Katrňák, 2008). 

„Otázka spravedlnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání a úlohy vzdělávacího systému 

v reprodukci sociální a ekonomické struktury společnosti patří k nejproduktivnějším tématům 

světové sociologie a zároveň stojí v centru pozornosti tvůrců vzdělávací politiky všech 

vyspělých zemí“ (Matějů, Straková, Veselý et al., 2010, s. 13). Sociologové neustále vedou 

spory o to, jak velký je v moderních společnostech objektivní i subjektivní význam sociálních 

bariér, zda v mezigeneračním přenosu socio-ekonomického postavení působí tyto bariéry 

spíše přímo (objektivně existující překážky), nebo skrytě (subjektivně stanovené hranice 

dosažitelnosti). A zda jsou to sociální či třídní bariéry, nebo spíše schopnosti, motivace a další 

osobnostní rysy, co ovlivňuje životní úspěch jedince (Matějů, Straková et al., 2006).

2.1.2 Teorie vzdělanostních nerovností 

Průlomem ve výzkumu sociální stratifikace byl v 60. letech 20. století výzkum 

amerických sociologů P. Blaua a O. D. Duncana, kteří ve svém stěžejním díle American 

Occupational Structure (1967) představili tzv. základní model sociální stratifikace. 

Významným zjištěním zde bylo, že rozdíly v zaměstnanecké struktuře tehdejší americké 

společnosti nejsou dané sociálním původem, ale podmiňuje je dosažené vzdělání (askriptivní 

charakteristiky jedince jsou slabší než zásluhy získané ve vzdělávacím systému). Tento 

stratifikační systém v základním modelu tedy lze nazvat meritokratickým. Základní model byl 

následně samotnými autory i jinými výzkumníky modifikován. 

Dalším významným modelem byl sociálně-psychologický model sociální stratifikace 

(později tzv. Wisconsinský) autorů W. H. Sewella a R. M. Hausera, v němž byl nově kladen 

důraz na význam mentálních schopností jedince a významných druhých osob. Tímto 

modelem se podařilo prokázat, že vzdělanostní a zaměstnanecká kariéra je sice ovlivněna 

sociálním původem a mentálními schopnostmi, ale že tento vliv je zprostředkován sociálně-

psychologickými mechanismy (aspirace, motivace, významné sociální okolí atd.)13.

                                                
13 Podrobněji o základním a sociálně-psychologickém modelu stratifikace pojednávám v kapitole Sociální 
mobilita.
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R. Mare v 80. letech již díky vyspělejším metodologickým nástrojům odděluje dvě 

odlišná pojetí vzdělanostních nerovností – nerovnosti v distribuci vzdělání (tj. disperze v 

distribuci formálního vzděláni) a relativní šance potomků různých sociálních tříd na dosažení 

určitého stupně vzdělání (tzv. alokaci vzdělání). V předchozích výzkumech se mělo za to, že 

zvyšující se podíl jedinců, kteří dosahují stále vyšších stupňů vzdělání, ukazuje na klesající 

vzdělanostní nerovnosti. Mareův tranzitivní model umožňuje odhalit vliv sociálního původu 

na přechod (tranzici) z určitého stupně vzdělávacího procesu na stupeň následující. Každý 

přechod je totiž jinak důležitý, a proto na nich působí sociální původ s nestejnou intenzitou. 

Mare dokázal, že vliv sociálního původu na nejvyšší dosažené vzdělání může sice díky růstu 

vzdělanostních příležitostí opravdu klesat (tj. nahlížíme-li vzdělanostní nerovnosti prizmatem 

distribuce vzdělání), ale zároveň se vliv sociálního původu na šanci uspěšného překonáni 

přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělání měnit nemusí, nebo může dokonce růst.

Na Mareho koncept později navázali R. Breen a J. O. Jonsson (2000), kteří nahradili 

původní logistický model modelem multinominálním, který zohledňuje typ předchozí 

trajektorie jedince. Autoři upozornili na to, že ve vzdělávacích systémech často najdeme 

paralelní typy studia na formálně stejné úrovni vzdělávání, které se však liší svým zaměřením 

a ovlivňují pravděpodobnost dalšího úspěchu. Podle zjištění autorů tedy ovlivňuje cesta, 

kterou si jedinec zvolil při průchodu vzdělávacím systémem pravděpodobnost v dalších 

tranzicích.

A. E. Raftery a M. Hout (1993) v 90. letech přišli s konceptem maximálně udržované 

nerovnosti (maximally maintained inequality - MMI). Podle MMI jsou třídní bariéry 

v dostupnosti vzdělání funkcí nabídky a poptávky, a to na každé úrovni vzdělávacího 

systému. Autoři dospěli k důležitému zjištění, že podíly studentů, kteří prošli tranzicí, a 

poměry šancí mezi studenty s různým sociálním původem na daném vzdělanostním přechodu 

zůstávají stejné až do  doby než jsou nucené se změnit kvůli rostoucímu počtu přijatých 

studentů. S tím pak souvisí důležitý závěr, že vzdělanostní dimenze sociálního původu působí 

nejvíce na přechodu mezi základní a střední školou, slabší je při dokončení střední školy a je 

statisticky nevýznamná na přechodu mezi střední a vysokou školou, tj. vliv sociálního původu 

je nejsilnější na prvních tranzicích. MMI byla původně vytvořena na základě dat z Irska, 

následně však byla empiricky ověřena v mnoha dalších zemích, lze ji tedy považovat za 

obecněji platnou.
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Na koncept maximálně udržované nerovnosti navázal S. Lucas se svojí teorií 

„effectively maintained inequality“ (EMI). Lucas kritizoval předpoklad MMI, že nerovnosti 

na určité úrovni vzdělání jsou za situace univerzálního přístupu nulové a zdůraznil kvalitativní

rozdíly na té samé urovni vzdělani způsobené selekcí do různých typů škol. Dle Lucase 

nestačí pouze konstatovat, zda je vstup na danou úroveň vzdělávání kvantitativně univerzální, 

ale je třeba se rovněž zabývat tím, jaká je v závislosti na sociálním původu dostupnost 

kvalitativně srovnatelné úrovně. S MMI se rozchází díky zohlednění toho, že ještě před 

vstupem na vysokou školu se rozhodnutí o další dráze, liší v závislosti na sociálním původu. 

Rozhodnutí učiněná na nižších tranzicích totiž oslabí skutečný vliv sociálniho původu na 

vyšších tranzicích. Vybere-li si potomek nižších vrstev na základě poměřovaní nákladů a 

výnosů „horší“ střední školu, která je pro další život „praktičtější“ je pak nejen 

pravděpodobnější, že při přechodu na vysokou školu nebude úspěšný, ale že i vliv sociálního 

původu na danou tranzici bude nižší, protože se o takový přechod vůbec nepokusí (Simonová, 

Katrňák, 2008, s.736).

2.2 Vzdělanostní reprodukce jako základní faktor sociální reprodukce

Při vzdělanostní reprodukci dochází v rámci rodiny napříč generacemi k získání 

srovnatelného stupně vzdělání, obdobných sociálních statusů, a tedy i určitého životního 

standardu a úrovně kvality života (vyjadřuje trvalost sociálních nerovností, stabilitu sociálních 

rozdílů). Míra vzdělání, které jedinec dosáhne je výrazně určována sociálně-ekonomickým 

postavením a vzděláním rodičů. Jinak řečeno, z „dělníků“ se stávají opět „dělníci“, 

z vysokoškoláků opět vysokoškoláci. 

Existuje mnoho různých teorií, které se snaží vysvětlit, jak k této reprodukci vzdělání 

(a potažmo tedy i k sociální reprodukci) z generace na generaci dochází. V této kapitole 

uvádím několik z mého pohledu nejvýznamnějších a nejvlivnějších z nich.

2.2.1   Teorie racionálního jednání – J. H. Goldthorpe

J. H. Goldthorpe (2000) vysvětluje reprodukci sociálních nerovností pomocí tzv. 

reprodukčních strategií. Reprodukční strategie je podle Goldthorpa uvědomované jednání, 

které vede k zachování zdrojů a výhod, stávající třídní pozice z jedné generace na druhou. 

Jedinec při volbě vzdělanostní strategie zvažuje relativní zisky a ztráty i velikost risku 

spojeného s možností selhání. Základním cílem pro všechny sociální třídy je zabezpečení 

stávající sociální pozice pro další generaci, teprve poté přichází druhotný cíl – dosažení vyšší 
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třídní pozice. Podle příslušnosti k nižším nebo vyšším třídám rozlišil Goldthorpe dva druhy 

reprodukčních strategií. 

Tzv. mobilitní strategie „zdola“, typická pro nižší sociální třídy, je charakterizována 

nedostatečnými zdroji a obtížností volby. Jedinci z těchto níže postavených tříd stojí před 

konfliktem volby, zda se zaměřit na jednání vedoucí k mezigenerační kontinuitě třídní pozice 

nebo riskovat ztrátu této pozice a zaměřit se na třídní vzestup. S touto strategií jdou pak ruku 

v ruce nižší vzdělanostní aspirace a profesní ambice. Vzdělanostní dráha dětí z nižších 

sociálních tříd je kratší, a pro rodiče tak jistější vzhledem k dřívějšímu návratu ekonomických 

nákladů a pravděpodobnosti zdárného ukončení. Nižší podpora vzdělanostních aspirací 

v dalším vzdělávání potomků je proto dle Goldthorpa dána čistě racionální úvahou.

Mobilitní strategie „shora“, typická pro příslušníky vyšších sociálních tříd, je naopak 

charakterizována velkým důrazem na dosažení co nejvyššího vzdělání potomků. Rodiče jsou  

při tom ochotni využít veškerých možných dostupných zdrojů (ekonomických, kulturních, 

sociálních). Toto jednání, na rozdíl od strategie „zdola“, není spojeno s příliš velkým rizikem, 

protože jedinci z vyšších sociálních tříd se při nejhorším mohou spolehnout na své zdroje. 

2.2.2   Kulturní kapitál a habitus – P. Bourdieu

Podle P. Bourdieu je to především výchova a kultura, co v současné společnosti 

reprodukuje sociální strukturu. V roce 1964 Bourdieu a Passeron publikovali rozsáhlý 

francouzský výzkum („Les Héritiers“- Dědicové), ve kterém se snažili zjistit, jak vzdělávací 

systém působí jako nástroj sociální selekce ve prospěch vyšších vrstev. A právě odtud pochází 

Bourdieuova koncepce kulturního kapitálu, ústřední pojem jeho teorie. Kulturní kapitál je 

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

si člověk v rodinném prostředí osvojil, jsou to znalosti, které zde získal. Kulturní kapitál 

existuje ve třech formách:

o vtělený kulturní kapitál – legitimní kulturní postoje, preference a chování, které člověk 

získává v průběhu socializace

o objektivizovaný kulturní kapitál – kulturní artefakty, jako jsou knihy, fotografie, 

počítače, obrazy aj.

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

mají schopnost jejich držitele sociálně privilegovat.

Kulturní kapitál nemůžeme oddělit od ekonomického, protože bez určitého jmění 

nelze převést kulturní kapitál na další generaci. Stejně musíme posuzovat i fungování 
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sociálního kapitálu. Důležitou roli v reprodukci dominujícího kulturního kapitálu pak hrají 

školy. Vzdělávací systém odděluje pomocí celé řady třídících operací držitele zděděného 

kulturního kapitálu od těch, kteří ho postrádají. A protože rozdíly ve způsobilosti jsou 

neoddělitelné od rozdílů sociálních, které onen zděděný kulturní kapitál vytváří, udržuje tím i 

stávající diference sociální (Bourdieu, 1998). Výsledky výzkumů P. Bourdieu v 60. a 70. 

letech ukázaly, že děti z vyšších společenských vrstev mají vyšší úroveň kulturního kapitálu, 

kterou „zdědily“ po svých rodičích. Během výchovy tyto děti získávají lingvistické 

schopnosti,  kulturní a další odborné znalosti, které jsou předpokladem jejich úspěchu ve 

škole. Díky prostředí, ve kterém vyrostly, jsou tak více obeznámeny s dominantní kulturou, 

vyznají se v ní, orientují se v jejích pojmech a jsou ve vzdělávacím systému úspěšnější. Škola 

totiž vyžaduje po dětech odpovědi na otázky, které sama neposkytuje, tedy zhodnocuje 

znalosti (kulturní dědictví) dětí z vyšších tříd a oproti dětem „dělníků“ je považuje za nadané 

a schopné. Škola tedy nerovnosti nevyrovnává, ale naopak je umocňuje a přispívá k jejich 

kontinuitě (Katrňák, 2004).

S koncepcí kulturního kapitálu úzce souvisí Bourdieuův druhý významný koncept –

koncept habitu. Habitus je systém dispozic k určitému jednání. Obsahuje v sobě všechny 

prožité zkušenosti, je to v podstatě zvnitřněná třídní pozice, která se projevuje ve vnějších 

projevech jedince. „Habitusy jsou generativní principy odlišných a odlišujících praktických 

činností – to, co jí dělník, a hlavně způsob jakým to jí, sporty, jež pěstuje, a jakým způsobem 

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

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

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

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

s. 16). Třídní struktura (zosobněná v habitu jedince) je tak podle Bourdieu zárukou toho, že 

jedinec bude jednat tak, aby tuto strukturu reprodukoval.

Teorie P. Bourdieu je na poli sociologie i dalších příbuzných oborů velmi významná, 

stále diskutovaná, má mnoho zastánců i kritiků. Všechny výzkumy, které empiricky testovaly 

Bourdieovu reprodukční teorii, mezigenerační vliv kulturního kapitálu na školní úspěch  nebo 

dosažené vzdělání ve větší či menší míře zaznamenaly, nicméně teorii jako celek ani 

nepotvrdily, ani nevyvrátily (např. DiMaggio, 1982; DiMagio a Mohr, 1985; De Graff, 1986; 
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Průša, Průšová, 1997). Problémem je především metodologická složitost takového výzkumu14

(Katrňák, 2005). Podle kritiků Bourdieovy teorie je právě transmise kulturního kapitálu 

z rodičů na děti slabým místem celé teorie. Například francouzský sociolog rodiny F. de 

Singly upozorňuje na to, že rodinné vlastnictví kulturního kapitálu ještě nemusí znamenat, 

automatické přenesení na dítě. Kulturní kapitál nelze předat jako kapitál ekonomický. Je 

nutná určitá snaha na straně rodičů i dítěte. „Neotevře-li člověk knihy z rodinné knihovny, 

ztrácí jejich existence v rodině svou účinnost. Mladí lidé, kteří žijí v takovém prostřed, musejí, 

pokud chtějí „dědit“, věnovat této činnosti potřebný čas a obětovat jí činnosti jiné. Ve formě 

reprodukce společnosti, která má silnou školní složku, je i u těch nejbohatších rodin nutná 

jejich mobilizace, nechtějí-li zůstat pozadu v honbě za vysokoškolským vzděláním (De Singly, 

1999, s. 35-36). Zdá se tedy, že vlastní snaha a investice rodičů do předání zdrojů představuje 

v transmisi kulturního kapitálu mnohem významnější faktor než samotná velikost zdrojů.

2.2.3   Jazykové kódy - B. B. Bernstein

Další velmi významnou teorií vzdělanostní reprodukce je teorie anglického sociologa 

a lingvisty Basila Bernarda Bernsteina. Bernstein (1971, 1975) se zabýval vztahem mezi 

sociální strukturou a užíváním jazyka. Vychází přitom z teorií blízkého sepjetí myšlení a 

jazyka15, podle nichž jazyk, který používáme a v němž myslíme, strukturuje náš svět a utváří 

tak způsob našeho vnímání. Bernstein zkoumal řeč britských chlapců a zjistil, že jejich způsob 

mluvy souvisí se sociální třídou, do které patří. Ukázal, že rodiny se řídí určitými 

organizačními principy vzájemné komunikace a interakce vytvářejícími rodinnou strukturu, 

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

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

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

statusu rodiny. Bernstein rozlišoval dva kódy: omezený a rozvinutý (původně veřejná a 

formální řeč) a charakterizoval je takto:

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

primitivní syntaktické struktury, dominují aktivní slovesné vazby, časté užívání 

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

užívání přídavných jmen a příslovcí, limitovaný počet verbálních znaků pro vyjádření 
                                                
14  Ke spolehlivému empirickému testu musí být souběžně kontrolováno minimálně šest proměnných: třídní 
postavení rodiny, kulturní kapitál rodičů, jeho transmise v kulturní kapitál potomků, samotný kulturní kapitál 
potomků, jejich dosažené vzdělání a třídní postavení (Katrňák, 2005,  s. 179).
15  S touto teorií se setkáme např. u rakouského filozofa L. Wittgensteina či u kulturního antropologa Sapira.
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osobních reakcí, přání a mínění, velký počet výrazů zdůrazňujících předcházející 

konstatování mluvčího (např. že ano, víte).

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

adekvátní pořádek slov, logická modifikace a logický důraz jsou vyjadřovány 

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

předložek vyjadřujících logické, časové a prostorové vztahy, diferencované užívání 

hodnotících a specifikujících přídavných jmen a příslovcí, vysoká frekvence osobního 

zájmena „já“. Rozvinutý jazykový kód se vyznačuje explicitním vyjadřováním, 

univerzálností v tom smyslu, že všichni mluvící lidé mu mohou porozumět, relativní 

nezávislostí na kontextu, v němž je.

Omezeným jazykovým kódem hovoří podle Bernsteina příslušníci dělnické třídy, tedy 

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

charakteristické pro střední sociální vrstvy. Jak již bylo řečeno výše, Bernstein oba kódy 

chápal šířeji (nejen jazykově) jako organizační principy jednání. 

V rodinách středních sociálních vrstev se děti učí rozlišovat mezi jednotlivými 

hodnotami, jsou vnímány a je s nimi komunikováno jako s osobnostmi s určitými právy a 

určitým postavením. Důležitý je způsob komunikace, kdy jsou často používány osobní soudy, 

na které se dítě učí odpovídat. Při výchově v dělnických rodinách jsou typické kategorické 

příkazy („řekl jsem, že nikam nepůjdeš“). Jazyk limituje verbální vyjadřování pocitů (důraz je 

kladen na emotivní výrazy, které jsou konkrétní, popisné). Méně formální prostředí v rodině 

podporuje více afektivní a expresivní chování. 

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

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

vzdělávání, neboť jejich omezený jazykový kód je jednou z příčin jejich horšího prospěchu ve 

srovnání s dětmi ze středních sociálních vrstev. Nejedná se však pouze o lepší jazykovou 

vybavenost dětí ze středních vrstev, jde též o lepší vnímavost své role a vzdálených cílů, což 

vede k snazšímu přijetí školní kultury. Oproti tomu děti z dělnických rodin, kde je prostředí 

méně organizované, chování více expresivní a afektivní a zaměřenost ke vzdáleným cílům je 

pro ně méně srozumitelná, mají větší problém akceptovat školní kulturu. 

Platnost Bernsteinovy teorie u nás empiricky testovala I. Knausová (2002) na souboru 

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

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

vyjádřit se i rozvinutým jazykovým kódem. Tato skupina žáků však nebyla dostatečně 
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početná. Celkově tedy ve výsledku Knausová konstatovala, že Bernsteinovu teorii jazykové 

socializace lze považovat za platnou i v současném českém prostředí. 

2.2.4   Odškolnění společnosti – I. Illich

Poněkud kontroverzní pohled na vzdělanostní reprodukci ukazuje ve svém 

polemickém spisu I. Illich (2000), který především kritizuje současnou školu jako takovou a 

navrhuje odškolnění společnosti – tedy zásadně změnit stávající formu školy. Podle Illicha je 

školní vzdělání pro všechny přinejmenším ekonomicky nedosažitelné, povinné školní 

vzdělání společnost nutně polarizuje. Ve shodě s Bourdieuem zastává názor, že škola sociální 

rozdíly ještě vice prohlubuje. “Neměli bychom tedy označovat rovné školní vzdělání pro 

všechny za prozatím nedosažitelné, nýbrž připustit, že je ekonomicky naprosto absurdní a že 

pouhý pokus o jeho uskutečnění vede k intelektuálnímu vyčerpání, společenské polarizaci a 

podkopání důvěryhodnosti politického systému, jenž jej propagoval” (Illich, 2000, s. 21). 

“Kurikulum sloužilo odjakživa k určování společenského statusu. Někdy mohlo být dokonce 

prenatální: karma člověka přiřazuje ke kastě, rodokmen propůjčuje šlechtický titul. 

Kurikulum mohlo nabývat formy rituálu, sledu zasvěcení či určitých výkonů ve válce nebo 

lovu, další vzestup mohl být závislý také na řadě předcházejících projevů vladařské přízně. 

Všeobecná školní docházka měla přiřazování rolí učinit nezávislým na osobních poměrech a 

životopisu. Každému měla dát stejnou šanci získat jakýkoli úřad. Ještě dnes se mnoho lidí 

mylně domnívá, že škola zajišťuje, aby veřejná důvěra závisela na relevantním učebním 

úspěchu. Avšak místo aby školství vytvořilo rovnost příležitostí, získalo monopol na jejich 

přidělování (Iliich, 2000, s. 22). Illich tak rovněž kritizuje veškeré kompenzační programy pro 

“znevýhodněné” děti, kterých je v USA velké množství, neboť jsou velmi finančně nákladné a 

nevykazují žádné podstatné výsledky. 

2.3 Zaostřeno na rodinu aneb dělníci versus vysokoškoláci

„Rodina hraje zásadní roli v udržování sociálního řádu, v pokračování nejen 

biologickém, ale i sociálním, v uchovávání struktur sociálního prostoru a sociálních vztahů. 

Je to jedno z míst par excellence, kde se shromažďují všechny druhy kapitálu a kde se 

předávají dalším generacím. Rodina je hlavním „subjektem“ strategií reprodukce“ 

(Bourdieu, 1998, s. 99)
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„Při vší nestálosti rodina stále zůstává základní jednotkou nerovnosti. Je zároveň 

zdrojem nerovnosti šancí, tedy nejenom jednotkou nerovnosti přítomné, ale i zdrojem 

nerovnosti reprodukované do budoucnosti“ (Možný, 1999,  s. 96).

2.3.1 Rodinné hodnoty - M. L. Kohn

Podle Kohna je příčinou sociální reprodukce podobnost mezi rodinnými hodnotami a 

typem povolání rodičů. Podle Kohna hodnoty a rysy chování získané v jedné oblasti života 

(zaměstnání) jsou přenášeny i do oblastí ostatních. Profese tak utváří hodnotovou orientaci 

rodičů, která se následně promítá do výchovy dětí. Kohn se ve svých výzkumech v 50. a 60. 

letech 20. století16  zaměřil na srovnání hodnot dělníků a středních vrstev. Podle M. L. Kohna 

(1959a, 1959b, 1963) ti, kteří mají více samostatnou a také komplexnější (zajímavější) práci,

více inklinují k hodnotám oceňujícím samostatnost, autonomii a otevřenost (střední třídy). Ti, 

kteří jsou v práci neustále řízeni, nemají autonomii a neočekává se od nich vlastní iniciativa, 

budou pravděpodobněji zastávat hodnoty konformity, stability a heteronomie (dělníci).

Rodiče ze střední třídy oceňují u svých dětí iniciativu a nezávislost, nenutí dítě do 

správného chování, ale k tomuto chování je vedou a motivují – Kohn toto jednání 

charakterizuje jako podporu. Dělničtí rodiče (protože jsou zvyklí žít podle pravidel, omezení 

a příkazů autorit) oproti tomu oceňují disciplínu, dětem buď zakazují, co mají dělat, nebo 

přikazují, co dělat nemají – toto jednání je charakterizováno jako přinucení. Podle Kohna tedy 

neprospívajícím dětem chybí především vhodné postoje a hodnotové orientace (důvěra v sebe, 

nezávislost, seberegulace, dostatečná míra konformity.

 2.3.2  Odlišné životní strategie – T. Katrňák

Velmi hodnotný výzkum v podobě kvalitativní sondy do rodin dělníků a 

vysokoškoláků provedl T. Katrňák (2004), který ve své práci vyšel z předpokladu, že 

vzdělanostní reprodukci dělníků nepoznamenává pouze školní selekce a deficit ekonomického 

a kulturního kapitálu dělníků, ale také jejich jednání a praktiky. Autor se proto zabýval 

názory, postoji a chováním dělnické rodiny vzhledem ke škole a vzdělání. Obdobnou analýzu 

názorů, postojů a chování vzhledem ke škole a vzdělání pak provedl pro srovnání i u 

vysokoškoláků.

Dělnickou strategii autor označuje jako materiální strategii, tzn. orientaci dělníků na 

práci a peníze – na materiální stránku života. Ve svých vyprávěních dělníci zdůrazňovali, že 

                                                
16  Počáteční období výzkumů Kohna, v dalších letech provedl a publikoval řadu dalších sociálně-stratifikačních 
výzkumů i mezinárodních srovnání.
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jim příliš nezáleželo na úspěchu ve škole, protože zdroj svého sebevědomí a identity 

neodvozovali od školy. Ve své životní dráze se vzděláním nepočítali. Jejich cílem byl vlastní 

finanční příjem - vnímali ho jako synonymum své dospělosti a samostatnosti. To, že se dělníci 

neorientují na školu a vzdělání, že se snaží co nejdříve vyučit, najít si práci a začít vydělávat, 

souvisí s koncentrací jejich života kolem rodiny. Autor je proto označuje jako lokalisty. 

Základem jejich života je rodina – síť příbuzných a přátel, s nimiž se stýkají a které dobře 

znají. Vztahy s nimi jsou osobní a jejich charakter je jiný než charakter vztahů neznámých 

lidí. Celkově vzato, pro dělníky jsou základem jejich postavení ve společnosti práce, peníze, 

rodina, příbuzní a přátelé.

Vztah mezi dělnickou rodinou a školou Katrňák charakterizuje jako volný vztah. 

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

vzdělaní rodiče do vzdělání svého potomka. Dělníci školu pro dítě příliš nevybírají. Při její 

volbě považují za podstatnější vzdálenost školy od místa bydliště než kvalitu učiva. Podle 

jejich názoru chodí do školy dítě, které samo nejlépe ví, co má dělat, jak se má připravovat a 

co po něm škola chce. I když se dělnické matky s menším dítětem do školy připravují, dělají 

pouze to nezbytné. Jakmile je dítě starší, nechávají podobu přípravy již na něm samotném a se 

školou nespolupracují. Vzdělanostní aspirace dělnických rodičů jsou nízké. Nezdůrazňují 

dítěti, že by mělo být ve škole výjimečné a že by mělo usilovat o studium na střední škole. 

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

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

orientovat samo. Za takových okolností se dětem dělníků ve škole nelíbí, učivo je nebaví, dále 

vzdělávat se nechtějí a volí dráhu končící v učebním oboru.

Situace vysokoškoláků je zcela odlišná. Jejich životní strategii autor nazývá 

statusovou strategií, tzn. orientace vysokoškoláků na vzdělání a status – na společenské 

symboly svázané s prestiží. Ve svých vyprávěních vysokoškoláci uváděli, že jim na úspěchu 

ve škole záleželo, protože škola byla zdrojem jejich identity a sebevědomí. Jejich 

vzdělanostní aspirace byly vysoké, během své vzdělanostní dráhy chtěli dosáhnout co 

nejvyššího vzdělání. Za tímto úsilím viděli sociální status – postavení garantované nikoliv 

zevnitř (z rodiny), ale zvnějšku (vzděláním). To, že vysokoškoláci ve svém chování 

zdůrazňují význam školy, že se orientují na vzdělání a s ním spojený sociální status, souvisí 

podle autora se soustředěním jejich života na vně rodinu nacházející se sociální svět. Jsou to 

kosmopolité. Pohybují se obvykle v těch patrech formálních organizací, jimž dominují posty, 

na nichž se lidé podle své odborné kvalifikace často mění.
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Vztah mezi vysokoškolsky vzdělanými rodiči a školou T. Katrňák (2004) 

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

kvality vzdělávacího prostředí a se školou pravidelně spolupracují. To, jestli se bude dítěti ve 

škole dařit nebo ne, nenechávají pouze na něm, případně na škole, ale považují to za výsledek 

své práce, cítí za to odpovědnost. O svém potomkovi vysokoškoláci přepokládají, že je 

nadaný, a proto má-li zájem a do školy se připravuje, měl by tam také dobře prospívat. 

Vysokoškolsky vzdělaní rodiče také kladou velký důraz na školní přípravu dítěte a na rozvoj 

jeho zájmu o učivo a vzdělávání. Dítě nenechávají, aby se se školou vyrovnávalo samo, ale 

systematicky je vedou. Vedle důrazu na školní přípravu dítě také podporují v jeho kulturních 

aktivitách, jako jsou čtení knih nebo zájmové kroužky, které mají podnítit jeho zájem o 

činnosti spojené se vzděláváním. Učitelé pak tyto děti hodnotí jako dobré žáky a oni se chtějí 

dále vzdělávat, což od nich rodiče také očekávají

2.3.3 Typy českých rodin dle míry disponibility kapitálem – M. a P. Průšovi

Manželé Průšovi realizovali v roce 1997 výzkum, jehož cílem bylo analyzovat vliv 

rodinného zázemí na vzdělanostní mobilitu dětí. Autoři vymezili 3 složky rodinného zázemí: 

ekonomický, kulturní a sociální kapitál17. Na základě dat z výzkumného šetření následně 

vytvořili šest typů českých rodin podle míry disponibility jednotlivými typy kapitálů.

 Typicky dělnická rodina (statická dělnická rodina) – oba rodiče jsou většinou 

zaměstnáni v dělnické profesi, jejich vzdělání je nízké (bez maturity). S tím souvisí i 

nízká míra ekonomického, kulturního i sociálního kapitálu. Rodiče nemají příliš velký 

zájem o školní výsledky svých dětí. Děti v takových rodinách nemívají vyhraněné 

zájmy ani vyšší ambice směrem do budoucna, nenavštěvují zájmové kroužky a končí 

nejčastěji na odborném učilišti.

 Ctižádostivá dělnická rodina (ambiciózní dělnická rodina) – 75% otců má dělnickou 

profesi, 25% jsou zaměstnanci jiných profesí. Typické vzdělání otce je střední bez 

maturity, u matky taktéž či střední vzdělání s maturitou. Finanční, materiální i kulturní 

zázemí je spíše průměrné. Rodiče mají větší zájem o školní výsledky dětí a děti mají i 

větší zájem studovat. Děti v polovině případů studují střední odbornou školu nebo 

gymnázium. Téměř každé páté dítě pokračuje ve studiu na vyšší odborné škole či 

vysoké škole. Jde o případy dětí, které mírně překračují úroveň své rodiny, přičemž 

pozitivní úlohu zde většinou sehrává vyšší vzdělanostní úroveň matky.

                                                
17 Zde je zřejmá inspirace teorií Pierra Bourdieu.
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 Nižší střední rodina (nerozvinutá střední rodina) – zpravidla rodina zaměstnanecká, 

v nižším nebo středním postavení. Rodiče mají nejčastěji střední vzdělání s maturitou, 

matka případně i nižší. Finanční a materiální úroveň nepřevyšuje průměr. Zájem 

rodičů i samotných dětí o studium je rovněž průměrný. Kulturní zázemí je mírně 

nadprůměrné, děti navštěvují zájmové kroužky. Ambice v rodině mají stagnující 

charakter, který plyne pravděpodobně z nižších cílů a malých schopností. Více než 

polovina dětí navštěvuje odborné učiliště, třetina střední školu. Pouze každé desáté 

dítě pokračuje v dalším studiu.

 Střední zaměstnanecká rodina (stabilní střední rodina) – otec je často zaměstnancem, 

obvykle v technické profesi, s mírně nadprůměrnými příjmy, vzdělán středoškolsky 

s maturitou, méně častěji má vysokoškolské vzdělání. Matka je obvykle zaměstnána a 

má středoškolské vzdělání. Materiální úroveň rodiny je dobrá. Postavením se rodina 

řadí k vyššímu středu. Při výběru školy pro děti hraje nejdůležitější roli kritérium 

uplatnění v praxi, stejně tak zájmové aktivity dětí jsou spíše praktické. Kulturní 

úroveň rodiny je spíše podprůměrná. Téměř polovina dětí absolvuje střední odbornou 

školu, každé páté dítě gymnázium a zhruba stejný počet pokračuje ve studiu na vysoké 

škole. S dítětem tohoto typu se často setkáme na vyšší odborné škole. 

 Podnikatelská rodina (pragmatická rodina) – otec je podnikatel s vyššími příjmy a 

dobrým materiálním zázemím, matka je zaměstnána nebo také podniká. Vzdělání 

většinou středoškolské nebo vysokoškolské. U svých dětí si rodiče přejí dosažení co 

nejvyššího vzdělání, rodiče se dětem věnují i ve volném čase (divadlo, koncerty, 

výlety). Důležitá kritéria při výběru školy jsou: možnost uplatnění, zájem studovat, 

přání rodičů. Děti studují přibližně stejným dílem odborná učiliště a střední odborné 

školy, pouze menší část navštěvuje gymnázium a pokračuje dále na vysoké škole.  

Strukturou studovaných škol se tento typ nejvíce blíží ambiciózní dělnické rodině. 

 „Inženýři“ (rodina odborníků) – rodiče jsou většinou zaměstnáni ve vedoucích 

pozicích, disponují vyšším vzděláním, převážně vysokoškolským (otec téměř v 60% 

případů). Podle poloviny dotázaných mají rodiče vlivné známé, finanční situace 

rodiny je dobrá, domácnost je vybavena velkou knihovnou. Rodiče si přejí, aby děti 

studovaly, podílejí se na jejich vzdělávání. Děti navštěvují zájmové kroužky a s rodiči 

se účastní kulturních aktivit. Děti chtějí studovat, při volbě školy je důležitá kvalita a 

pověst školy. Děti studují častěji než ostatní na vysoké škole (Průša, Průšová, 1997).
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2.3.4 Třídně zakotvené rozdíly v rodinném chování

I. Možný (1999, 2008) popisuje třídní rozdíly v reprodukčním chování a životním 

cyklu. Na základě výzkumů britských sociologů konstatuje, že nejvyšší homogamii vykazuje 

nejvyšší a nejnižší sociální třída. V Anglii a Walesu byli v nejvyšší třídě snoubenci ze stejné 

třídy pětkrát a v nejnižší 6,3krát častěji než byl průměr celé populace. Podobné zjištění 

provedli i T. Katrňák, M. Kreidl a L. Fónadová (2004) – zjistili 9,7krát větší 

pravděpodobnost, že si vysokoškolák vezme vysokoškolačku, než kdyby byl výběr náhodný, 

a 6,3krát větší pravděpodobnost, že se vezmou dva jedinci se základním vzděláním. Velké 

rozdíly jsou zjišťovány také ve sňatkovém věku. Sňatkový věk je u partnerů z nižších vrstev 

nižší než u partnerů z vyšších vrstev. S tím přirozeně souvisí i nižší věk otěhotnění u žen –

otěhotnění před dvacátým rokem věku je vice než dvakrát pravděpodobnější u nižších tříd než 

u vyších. Co se týká počtu dětí v rodině, více dětí dnes najdeme nejčastěji u 

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

V dělnických rodinách byl rovněž zjištěn nejnižší podíl otce na péči o dítě V dělnické třídě je 

také vyšší úmrtnost v kojeneckém věku, ale take později ve středním a vyšším věku (dle 

jiných výzkumů z 80. let je příčinou hlavně celkový životní styl, abúzus alkoholu a tabáku)

(Možný, 1999, 2008). 

Na základě analyzovaných dat o ekonomickém kapitálu dělnických rodin bylo 

zjištěno, že dělnické domácnosti dosahují výrazně nižších příjmů, přičemž polovina z nich má 

celkové příjmy do 15 tisíc korun a čtvrtina z nich do 10 tisíc korun. Česká dělnická rodina tak 

žije v příjmové deprivaci, kterou vnímá téměř polovina rodin nekvalifikovaných dělníků a dvě 

pětiny kvalifikovaných dělníků (Maříková et al., 2000)18.

Dle výzkumů P. Machonina, M. Tučka et al. (1996) můžeme konstatovat, že v české 

společnosti kulturnost volnočasových aktivit souvisí se vzděláním a profesním postavením a 

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

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

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

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

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

menší objem kulturního kapitálu než rodina vysokoškoláků.

                                                
18  Vzhledem ke statusové inkonzistenci v České republice to však u nás (na rozdíl od zemí západní Evropy) 
nemusí být pravidlem. Více o této problematice v kapitole Historicky podmíněná specifika sociální stratifikace 
v České republice.
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Co se týká výchovných způsobů, R. Havlík a J. Koťa (2002) uvádějí, že dle výzkumů 

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

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

hodnot a způsobů života dětmi samotnými je typičtější spíše u rodičů s vyšším vzděláním19.

2.4 Výzkumy vzdělanostních nerovností v ČR

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

který se svými spolupracovníky provedl v této oblasti již mnoho výzkumů20. Dále proto 

uvádím některá jejich významná výzkumná zjištění.

V analýze dat (výzkum PISA)21 zaměřené na zjištění toho, jaké faktory podmiňují 

vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol u nás, dospěli autoři 

k následujícím závěrům. Vzdělanostní aspirace ovlivňují: 

o demografické charakteristiky žáků - u dívek můžeme očekávat vyšší vzdělanostní 

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

aspirace než děti vyrůstající v neúplných rodinách

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

vzdělanostní aspirace dětí, s výjimkou nejvyšších zaměstnaneckých pozic

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

přičemž vzdělání matky na aspirace působí silněji než vzdělání otce

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

vysokoškolské vzdělání za významné

o schopnosti samotných žáků

(Matějů, Straková et al., 2006)

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

(výzkum PISA) se autoři mimo jiné zabývali i rodinným zázemím žáků. Z výsledků vyplývá, 

že rodiče žáků v nematuritních oborech mají v průměru nižší vzdělání a nižší sociálně-

ekonomický status. Rodiny žáků z maturitních oborů se od rodin žáků z nematuritních oborů 

                                                
19  O výchově v rodině pojednávám podrobněji v kapitole Výchova a výchovné styly v části Osobnost jedince 
aneb prizmatem psychologickým. O výchově v jednotlivých typech rodin rovněž viz výše (podkapitola Rodinné 
hodnoty – M. Kohn).
20  Čtenářům doporučuji především souhrnné monografie Matějů, Straková et al., 2006 a nejnovější Matějů, 
Straková, Veselý et al., 2010.
21  PISA (Programme for International Student Assessment) je mezinárodní výzkum zemí OECD, jehož cílem je 
porovnat výsledky 15tiletých žáků v různých oblastech vzdělávání. V roce 2000 byla hlavním předmětem zájmu 
čtenářská gramotnost, v roce 2003 matematická gramotnost, v roce 2006 přírodovědná gramotnost a nejnověji 
v roce 2010 opět čtenářská gramotnost.
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odlišují větší vybaveností informační technikou, vzdělávacími zdroji v domácnosti, 

vlastnictvím kulturních předmětů i vlastnictvím předmětů obecně. Žáci maturitních oborů také 

mají v průměru méně sourozenců než žáci nematuritních oborů. Co se týče vzdělání rodičů, 

výsledky ukázaly, že čím vyšší je nejvyšší dosažené vzdělání v rodině, tím nižší je 

pravděpodobnost zařazení dítěte do učebního oboru. A u chlapců je vyšší pravděpodobnost 

zařazení do učebního oboru než u dívek (Matějů, Straková et al., 2006). V jiném výzkumu, 

který se rovněž zabývá učňovským obory22, se také ukazuje, že volba této vzdělávací dráhy je 

ovlivněna sociálně-ekonomickým zázemím rodiny (Trhlíková, Úlovcová, 2010 in Matějů, 

Straková, Veselý et al., 2010).

Analýza dat (výzkum PISA) zaměřená na studenty víceletých gymnázií ukazuje, že o 

studium na víceletém gymnáziu se uchází (a následně na nich studuje) mnoho žáků 

s průměrnými a podprůměrnými výsledky a naopak, že řada talentovaných žáků o toto 

studium vůbec neusiluje. Víceleté gymnázium ve výsledcích nepřispívá více než základní 

škola v kombinaci se čtyřletým gymnáziem k rozvoji kompetencí žáků v matematice a 

mateřském jazyce23 Navštěvují je však žáci s lepším rodinným zázemím. Absolvování 

víceletého gymnázia  zvyšuje pravděpodobnost studia prestižních vysokoškolských oborů, ale 

absolventi víceletých gymnázií nevykazují v přijetí na vysoké školy celkově vyšší úspěšnost 

(Straková in Matějů, Straková, Veselý et al., 2010)

Jiný výzkum zabývající se vlivem rodinného prostředí na předčasný odchod ze 

vzdělávání a na dlouhodobou nezaměstnanost24 ukázal, že rodinné prostředí zkoumané 

skupiny mladých lidí vykazuje specifické rysy – především se zde setkáme s častějším 

výskytem neúplných rodin, s vysokým zastoupením rodičů s nízkou úrovní vzdělání a 

vysokou nezaměstnaností. Vzdělání v těchto rodinách není prioritou (Trhlíková, Úlovcová in 

Matějů, Straková, Veselý et al., 2010).

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

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

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

ekonomickým statusem (Matějů, Straková et al., 2006).

                                                
22 Data z longitudinálního šetření absolventů středních škol realizovaného Národním ústavem odborného 
vzdělávání od roku 2000.
23  Nejsou tedy naplněnay základní předpoklady  spojované s existencí víceletých gymnázií: 1) na víceletých 
gymnáziích stuují ti nejlepší, 2) zaručují lepší vědomosti a dovednosti než mají stejně disponovaí žáci z jiných 
typů maturitního studia.

24 Data z šetření „Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání“ 
realizovaného v Národním ústavu odborného vzdělávání v letech 2005-2006.



36

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

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

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

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

školní práci. 

Výzkumů s podobnými závěry u nás najdeme opravdu mnoho. Není smyslem mé 

práce zde uvádět jejich široký výčet, pro ilustraci stačí několik výše uvedených.

Závěrem celé druhé kapitoly „sociální reprodukce“ tedy lze konstatovat, že existence 

vzdělanostních nerovností a vzdělanostní reprodukce (jakožto základního faktoru sociální 

reprodukce) je v zahraničí i u nás velmi dobře teoreticky podložena a empiricky doložena. 

Silný vliv sociálního statusu rodičů na dosahování sociálního statusu jejich dětí je 

nezpochybnitelný, zejména v České republice. 

3. Sociální mobilita

Pojem sociální mobilita, jak už bylo řečeno v první kapitole, do sociologie zavedl P. 

Sorokin, který sociální mobilitu chápal jako „jakýkoli přechod individua či sociálního objektu 

nebo hodnoty – čehokoli, co lze vytvořit nebo modifikovat činností člověka – z jedné sociální 

pozice na druhou“. Rozlišujeme sociální mobilitu horizontální (transmise v rámci jedné 

úrovně) a vertikální (transmise z jedné úrovně do jiné). Vertikální sociální mobilita přitom 

může být vzestupná (sociální vzestup) nebo sestupná (sociální sestup). Podle sociálně 

stratifikačních kritérií pak mluvíme o třídním, příjmovém, vzdělanostním, politickém aj. 

vzestupu či sestupu, neboli o vzestupné či sestupné sociální mobilitě (Katrňák, 2005). Dále 

můžeme rozlišit intragenerační mobilitu, tj. pohyby jednotlivců či skupin v průběhu jejich 

života, a intergenerační mobilitu, tj. změny v postavení jedinců či skupin v rámci po sobě 

následujících generací (např. rodiče-děti nebo prarodiče-rodiče-děti). V sociálně mobilitních 

výzkumech se zkoumají typické mobilitní dráhy jedinců a skupin, porovnávají se různé 

společnosti v míře sociální mobility (mezinárodní komparativní výzkumy) nebo historický 

vývoj sociální mobility v jedné společnosti. Obzvláště se analyzují tzv. mobilitní kanály, což . 

jsou způsoby, jimiž se realizuje změna pozic jednotlivců.

Teorie sociální mobility je oblastí, na kterou se doposud neklade takový důraz jako 

na empirický výzkum sociální mobility. Zatímco kvantitativní techniky sběru dat a především 
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analýza těchto dat dosáhly vysokého stupně sofistikovanosti, detailnějšímu rozpracování 

zásadních teoretických témat se výzkumníci vyhýbali nebo je přinejmenším podceňovali 

(Goldthorpe, 2000). Úkolem teorie sociální mobility je vysvětlit příčiny sociální mobility. A 

k tomu používají výzkumníci i koncept sociální reprodukce, který je protikladem sociální 

mobility. Ve společnostech s vysokou mírou sociální mobility nacházíme nízkou míru 

reprodukce třídních nerovností a naopak. Stále však platí, že míra reprodukce sociálních 

nerovností je dlouhodobě vyšší než míra sociálních změn (viz kapitola Sociální reprodukce), 

přičemž významnou roli zde hraje vzdělávací systém, který se jako jeden z hlavních činitelů 

podílí na přenosu a změně sociálních nerovností ve společnosti. Vzhledem k výše uvedenému 

tedy čtenáře v případě zájmu o teoretické koncepty odkazuji na druhou kapitolu, kde se jimi 

poměrně podrobně zabývám25. V následující části se pak více zaměřím především na sociálně 

mobilitní výzkum.

3.1 Počátky sociálně mobilitního výzkumu

Na počátku výzkumu sociální mobility stál již zmiňovaný P. Sorokin se svým dílem 

Social Mobility z roku 1927. Sorokin zavedl do sociologie pojem sociální mobilita, 

konceptuálně ho vymezil a na základě tehdejších výzkumů sociálně mobilitních pohybů se 

pokusil o shrnutí a zobecnění jejich výsledků. Poté se sociálně mobilitní výzkum na 20 let 

odmlčel a znovu se obnovil v 50. letech 20. století (tzv. první generace sociálně mobilitního 

výzkumu). Nejprve se jednalo o výzkumy sociální mobility v rámci národních států. Výzkum 

americké, britské a švédské společnosti ukázal, že velikost intergenerační sociální mobility je 

stabilní a třídní struktury zkoumaných národních států se v první polovině dvacátého století 

příliš nemění (Katrňák, 2005). 

Na tato zjištění navázali v 50. letech 20. století S. Lipset a H. Zetterberg, kteří 

zrealizovali první komparativní výzkum sociální mobility26. Autoři si kladli otázku, zda je 

americká společnost oproti ostatním zemím otevřenější – tj. jaká je zde, v porovnání s jinými 

zeměmi27, míra vzestupné sociální mobility z manuálních do nemanuálních pozic. Provedli 

sekundární analýzu z dat sebraných při národních výzkumech a jelikož se porovnávané země 

v celkové míře mezigenerační sociální mobility mezi sebou příliš nelišily, došli autoři 

k závěru, že vzorec sociální mobility je v industriálních společnostech jednotlivých západních 

                                                
25  Mnohé z nich by stejně tak dobře mohly být v této kapitole.

26  Výzkum prezentovali v díle „Social Mobility in Industrial Society“.

27  Německo, Švédsko, Francie, Švýcarsko, Japonsko.
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zemí prakticky stejný. (Katrňák, 2005). Hypotézu o větší otevřenosti americké společnosti 

tedy nepotvrdili. Stejnou míru sociální mobility přitom vysvětlují stejností strukturálních 

změn (např. změna struktury zaměstnaneckých pozic, proměňování pracovní legislativy atd.) 

doprovázejících proces industrializace všude, kde dochází k ekonomickému rozvoji (např. 

změna struktury zaměstnaneckých pozic, proměňování pracovní legislativy atd.). Tato teze je 

dnes obecně známa jako tzv. Lipset – Zetterbergerova hypotéza (LZ hypotéza) a stala se 

stěžejním zjištěním první generace sociálně mobilitního výzkumu. Platnost LZ hypotézy však 

byla brzy zpochybněna dalšími výzkumníky, kteří na základě podrobnějších analýz dospěli 

k jiným závěrům.

3.2 Přelomové dílo sociálně mobilitního výzkumu – P. Blau a O. D. Duncan

V 60. a 70. letech 20. století  se pozornost  v sociálně stratifikačním výzkumu 

přesouvá od velikosti sociální mobility společností k determinantám sociální mobility (tzv.

druhá generace sociálně mobilitního výzkumu). Posun nastal rovněž v metodologické oblasti. 

Stěžejním prací tohoto období se stalo dílo American Occupational Structure (1967) autorů 

Petera Blaua a Otise D. Duncana. Autoři přišli s novým pojetím sociální mobility a 

s novým způsobem zkoumání. Zajímalo je, jak sociální původ ovlivňuje dosažené 

zaměstnanecké postavení. Podle Duncana platí, že čím má jedinec nižší postavení 

v zaměstnanecké struktuře, tím má větší mobilitní možnosti (má se kam posouvat a nemá kam

klesnout). Za hlavní determinantu ovlivňující vzestupné mobilitní šance jedince tak Duncan 

považoval sociální původ. Data, která Blau s Duncanem analyzovali, sestávala ze vzorku 

všech pracujících mužů (20 – 64 let) v americké společnosti v březnu roku 1962. Autoři 

přitom použili novou metodologickou techniku – tzv. analýzu cesty (path analysis), kterou do 

té doby znala jen genetika. Duncan rovněž zavedl detailní klasifikaci zaměstnání do kategorií 

a tzv. socioekonomický index SEI (Socio-Economic Index of Occupations)28, který měří 

výchozí sociální pozici představitelů jednotlivých kategorií zaměstnání pomocí průměrného 

příjmu a průměrného počtu let školní docházky. 

Stěžejní závěry Blauova a Duncanova výzkumu jsou následující 

(názorně viz Obrázek 2):

1) V procesu dosahování zaměstnaneckého statusu hraje klíčovou roli vzdělání.

2) Dosažené vzdělání vysvětluje téměř veškerý efekt sociálního původu na zaměstnanecký

                                                
28 Později se stal základem pro vytvoření dnes užívaného indexu ISEI (The International Socio-Economic Index 
of Occupational Status, Ganzeboom, De Graaf, Treiman, 1992).
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status respondenta, tj. vliv sociálního původu se realizuje téměř výhradně prostřednictvím 

vzdělání.

3) Protože vzdělání je do značné míry nezávislé na rodinném původu, má úsilí o dosažení 

vyššího vzdělání značný a nezávislý efekt na zaměstnanecký status jedince.

Blau a Duncan tedy na základě těchto zjištění konstatují, že připsané charakteristiky 

člověka v získávání zaměstnaneckého statusu jsou v americké společnosti první poloviny 

šedesátých let dvacátého století slabší než zásluhy, které získává ve vzdělávacím systému. 

Rozdíly v zaměstnanecké struktuře americké společnosti nejsou výsledkem rozdílů daných 

sociálním původem, ale podmiňuje je dosažené vzdělání.

Obrázek 2 – Tzv. Základní model dosahování zaměstnaneckého statusu v americké 
společnosti s koeficienty analýzy cesty29 (Blau, Duncan, 1967, s. 170)

FaEd = vzdělání otce  
FaOc = zaměstnanecký status otce
Ed = dosažené vzdělání
1stOc - zaměstnanecký status v prvním povolání
Oc = zaměstnanecký status v době šetření

Tím, že se vzdělání stalo mediátorem mezi sociálním původem a dosaženým 

zaměstnaneckým statusem, objevila se logická otázka, zda vzdělání hraje roli mediátoru mezi 

sociálním původem proto, že distribuce vzdělání je podřízena askriptivním mechanismům 

                                                
29  Koeficienty analýzy cesty jsou plně standardizované regresní koeficienty (ve vztahu každé nezávisle a závisle 
proměnné bereme ohled na smšrodatnou odchylkuobou proměnných), které interpretujeme takto: vzroste-li 
nezávisle proměnná o standartní odchylku, můžeme očekávat změnu u závisle proměnné o standartní odchylku 
regresního koeficientu, který indikuje vztah mezi nezávisle a závise proměnnou (Katrňák, 2005, s. 155).
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(děti z rodin s vyšším sociálním statusem mají vyšší šanci na dosažení vyššího vzdělání bez 

ohledu na další faktory), nebo proto, že ve vzdělávacím systému se sociální původ 

„zhodnocuje“ pouze v rámci meritokratických principů. Tedy, má-li být potvrzena 

meritokratická teze, musí platit, že vztah mezi sociálním původem a dosaženým vzděláním je 

výhradně vztahem nepřímým, tj. je zprostředkován mentálními schopnostmi (měřenou 

inteligencí). Již v roce 1967 zahajuje Duncan se svými žáky nový výzkumný

projekt nazvaný „Socioeconomic Background and Occupational Achievement: Extensions of a 

Basic Model, ve kterém si autor klade otázku, jakou roli hraje inteligence v mezigenerační 

transmisi zaměstnaneckého statusu. Na základě rozšířeného modelu Duncan dospěl k závěru, 

že inteligence sama o sobě vyčerpává více variance vzdělání než kombinace tří proměnných 

vyjadřujících sociální původ. Pokud jde o roli inteligence ve zprostředkování mezi sociálním 

původem a dosaženým vzděláním, ukazuje se, že značná část vlivu sociálního původu se 

realizuje díky korelaci mezi sociálním původem a inteligencí (Matějů, 2005). Duncan tedy 

dospěl k tomu, že americká společnost funguje na meritokratických principech, problémem

 však je, že mentální schopnosti jdou ruku v ruce se sociálním původem, a proto jsou tyto 

principy hůře viditelné.

Na přelomu 60. a 70. let se Šafář pokusil základní model dosahování sociálního 

statusu aplikovat i na československou společnost. Tato analýza sice ukázala, že se 

Československo od americké společnosti v determinantách dosahování sociálního statusu 

příliš neliší, počátkem 90. let však tato analýza byla zpochybněna (Boguszak, Gabal, Matějů, 

1990).

Blau a Duncanův základní model je příliš jednoduchý na to, aby byl v dnešní době 

aplikovatelný na jakoukoli reálnou společnost. To mu však neubírá na významnosti v rámci 

sociálně stratifikačního výzkumu. Autoři totiž položili základy pochopení procesů dosahování 

zaměstnaneckého statusu a ukázali směr, kterým se dále ubírat. Po vydání American 

Occupational Structure (Blau, Duncan, 1967) se zájem sociálně stratifikačního výzkumu 

ubíral dvojím směrem: 1) rozpracovávání Blauova a Duncanova socioekonomického indexu 

do komparovatelné škály,  2) další vývoj modelů dosahování zaměstnaneckého statusu –

identifikace dalších determinant30.

                                                
30    S tím začal již samotný Duncan ve svém modelu rozšířeném o mentální schopnosti.
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3.3 Sociálně psychologický model

Tzv. sociálně psychologický model se poprvé objevil v práci autorů W. H. Sewella, A. 

O. Hallera a A. Portese (1969). Tento model je založen na tom, že mezi stratifikační a 

intelektuální „vstupy“ na jedné straně (tj. sociální původ a mentální schopnosti) a stratifikační 

„výstupy“ (dosažené vzdělání, zaměstnanecký status) na straně druhé je třeba vložit sadu 

proměnných vyjadřujících sociálně psychologické a behaviorální mechanismy. Klíčovou 

„vloženou“ proměnnou je zde významné sociální okolí31, přičemž vliv očekávání a podpory ze 

strany významného sociálního okolí  na kariéru jedince se realizuje v prvé řadě 

prostřednictvím formování jeho vzdělanostních a profesních aspirací. Významné sociální 

okolí zakládá svá očekávání a povzbuzování zpravidla na prokázaných schopnostech jedince.

Tedy, v sociálně psychologickém modelu stojí mezi sociálním původem a dosaženým 

vzděláním, potažmo zaměstnaneckým statusem sociálně psychologické faktory (očekávání, 

aspirace, výkon), které přímý vliv sociálního původu zcela absorbují, neboli 

zprostředkovávají vliv sociálního původu na dosažené vzdělání. 

Autoři ve svých analýzách užívali tzv. Wisconsinský panel32, parametry modelu však 

byly odhadovány pouze z podsouboru chlapců pocházejících z rodin farmářů, což představuje 

výrazné omezení. To, že byl model testován na velmi specifické populaci, bylo hlavní 

překážkou jeho zobecnění (Matějů, 2005). Brzy proto přišla nová verze sociálně 

psychologického modelu (Sewell, Haller, Ohlendorf, 1970), která byla již testována na 

reprezentativním vzorku celé populace. To vedlo k mírnému oslabení vlivu významného 

sociálního okolí, nicméně hlavní závěry byly potvrzeny. 

V dalších letech prošel sociálně psychologický model – tzv. Wisconsinský několika 

revizemi, které spočívaly především ve využití lepších metodologických nástrojů (Hauser, 

1972; Sewell, Hauser, 1972). V roce 1975 bylo provedeno další šetření na Wisconsinském 

panelu, které umožnilo formulování zatím poslední revizi modelu (Hauser, Tsai, Sewell, 

1983). Testování v poslední revizi nakonec plně potvrdilo původní sociálně psychologický 

                                                
31  Významné sociální okolí bylo definováno jako index složený ze tří znaků: a) odpověď na otázku, zda 
respondent (adolescent) pociťoval ze strany rodičů povzbuzování, pokud šlo o jeho či její plán studovat na 
vysoké škole; b) odpověď na otázku, zda respondent (adolescent) pociťoval ze strany učitelů povzbuzování, 
pokud šlo o jeho či její plán studovat na vysoké škole; c) plány nejbližších přátel studovat na vysoké škole.

32   Šetření bylo provedeno v roce 1957 na všech žácích posledních ročníků tzv. „high school“ ve státě 
Wisconsin, přičemž původně nebyl založen jako panel pro stratifikační výzkum, ale jako v podstatě statistické 
šetření pro čistě administrativní účely.
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model. Autoři konstatovali, že původní sociálně psychologický model W. H. Sewella, A. O. 

Hallera a A. Portese (1969) je oprávněným výkladem sociální stratifikace v USA. Většina 

efektu vzdělání na zaměstnanecký status neplyne z toho, že by vzdělání bylo mediátorem 

přenosu sociálně ekonomického statusu z generace na generaci, ale z toho, že v procesu 

získávání vzdělání působí sociálně psychologické procesy.

Wisconsinský model byl samozřejmě velmi diskutovaný a byl podroben nejrůznějším 

kritikám. Základní spor se vedl a neustále vede v rámci „socializačního“ versus „alokačního“ 

modelu“33. Například A. Kerckhoff (1976), zastánce alokačního modelu, zdůraznil, že 

sociálně psychologický model opomíjí skutečnost, že lidé na různých stupních stratifikačního 

systému dobře vnímají, jaké možnosti se jim a jejich dětem reálně otevírají. Důležitou roli 

tedy hrají očekávání, která se přizpůsobují reálnému světu. Aspirace a motivace dětí jsou tedy 

výrazně ovlivněna očekáváním toho, čeho budou jednou moci dosáhnout. Dalšími kritiky 

Wisconsinského modelu jsou podobně smýšlející zastánci teorie racionálního jednání J. 

Goldthorpa (blíže viz druhá kapitola).

3.4 Třetí generace sociálně mobilitního výzkumu

Třetí generaci sociálně mobilitních výzkumů lze charakterizovat rozpracovaností 

metodologických nástrojů. Hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda existuje v jednotlivých 

industriálních společnostech podobnost v procesu transmise statusu. Ústřední hypotézou třetí 

generace výzkumníků se stala teze, kterou formulovali Featherman, Jones a Hauser (FJH 

hypotéza): „Genotypický vzorec mobility (cirkulační mobilita) je stejný v industriálních 

společnostech s tržní ekonomikou a nukleárně rodinným systémem“ (Katrňák, 2005, s. 126). 

Autoři se pomocí nových metodologických nástrojů pokusili revidovat LZ hypotézu tím, že 

rozlišili pozorovanou – absolutní mobilitu od relativní, cirkulační mobility – tzv. sociální 

fluidity. Odlišili tedy změny v zaměstnanecké struktuře (fenotypický vzorec mobility)34 od 

struktury příležitostí na zaměstnaneckou mobilitu (genotypický vzorec mobility), která

zůstává i v různých zemích stejná. Z toho vyplývá, že míra mobility, a tedy i otevřenosti 
                                                
33  Poprvé tyto dva základní teoretické přístupy rozlišil A.C.Kerckhoff (1976). Socializační model se soustředí na 
individuální úroveň reprodukce vzdělání a předpokládá, že zdroje dosaženého vzdělání a statusu závisí na jedinci 
samotném (na jeho schopnostech, ambicích, ctižádosti) - sem se řadí i Wisconsinský model. Podle alokačního 
modelu je dosažení či nedosažení určitého vzdělání a statusu dáno strukturálními omezeními, aplikací 
selektivních kritérií ve vzdělávacím systému a na člověku nezávislých bariérách. 

34 „Fenotypický vzorec mobility je pozorovaná mobilita, kterou podmiňuje například technologická změna,  
nabídka a poptávka po specifických typech práce nebo měnící se hodnoty, ovlivňující poptávku po vyšším 
vzdělání, velikost ekonomické změny nebo podobu rodin“ (Katrňák, 2005, s. 126) Tento vzorec mobility se 
v jednotlivých společnostech liší. 
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těchto společností zůstává konstantní a rozdíly v jejich mobilitě způsobují jiné faktory než 

industrializace. 

Výzkumný program třetí generace byl institucionalizován v podobě tzv. projektu 

CASMIN roku 1982 (Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations). Prvním 

velkým přínosem projektu CASMIN bylo vytvoření třídního modelu EGP (podrobněji viz 

první kapitola). Dalším důležitým výzkumem v rámci projektu CASMIN byl výzkum 

Eriksona a Goldthorpa (1992), kteří testovali FJH hypotézu pomocí vlastní teorie liberálního 

industrialismu (LTI). Podle této teorie je přechod k industriální společnosti spojen 

s otevíráním sociálních systémů, růstem vzestupné sociální mobility a zvyšováním rovnosti 

příležitostí pro celou společnost. Při testování LTI a FJH hypotézy se však zjistilo, že 

absolutní sociální mobilita nevykazuje v průběhu industrializace žádný stejnoměrný 

vzestupný růst a  tato hypotéza tak byla zamítnuta. 

             Posledním důležitým přínosem projektu CASMIN bylo popsání modelu jádrové 

sociální fluidity, vyjadřujícího vzorec relativních nerovností v přístupu do třídních pozic podle 

původu. Základem modelu jádrové sociální fluidity jsou čtyři efekty, ukazující vliv 

jednotlivých třídních pozic otců na sociální fluiditu jejich synů.35 Erikson a Goldthorpe pak 

zkoumali, jak se různé země v tomto modelu odlišují a dospěli k těmto závěrům: 1) relativní 

mobilita mezi jednotlivými třídními pozicemi je ve všech industrializovaných zemích stejná 

(společná sociální fluidita), 2) velikost relativní sociální mobility se v čase ve zkoumaných 

zemích nemění (konstantní sociální mobilita). Kritici však tyto závěry při opětovném 

testování víceméně zpochybnili (Katrňák, 2005).

3.5 Čtvrtá generace sociálně mobilitního výzkumu

Zatím poslední generace sociálně mobilitních výzkumníků se ustavila během 

devadesátých let dvacátého století. Výzkum v této generaci probíhá dvojím směrem, přičemž 

společným jmenovatelem obou směrů je komparativní výzkum. 

První směr výzkumů se zabývá otevřeností přechodů mezi sociálním původem, 

vzděláním a zaměstnáním. Shavit a Blossfeld analyzovali vzdělanostní tranzice ve 13 zemích 

                                                
35 Podle Eriksona a Goldthorpa (1992) je relativní mezigenerační mobilita mezi různými zaměstnaneckými 
třídami determinována čtyřmi efekty: efekt hierarchie (vertikální vzdálenost třídních pozic), efekt „dědičného 
přenosu“ (rozdílná míra reprodukce v jednotlivých sociálních třídách), efekt sektorů zaměstnání (sociální bariéry 
mezi jednotlivými odvětvími) a efekt blízkosti (neúměrně vysoká/nízká sociální vzdálenost mezi jednotlivými 
třídami).
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světa36 a dospěli k závěru, že v poslední čtvrtině dvacátého století nedošlo k výraznému 

oslabení vazeb mezi sociálním původem a dosaženým vzděláním. Výjimkou je pouze 

Švédsko a Nizozemsko, což dle autorů souvisí s dlouhodobou záměrnou redukcí 

socioekonomických nerovností v těchto zemích. Vzdělávací systémy jsou zde v důsledku toho 

otevřenější. V podobném srovnávacím výzkumu zaměřeném na tranzice mezi vzdělávacím 

systémem a trhem práce bylo zjištěno, že stratifikace a standardizace vzdělávacího systému 

posiluje vztah mezi vzděláním a prvním zaměstnáním. Zejména rozdíl mezi výučním listem a 

„akademickou větví“ ve vzdělávacím systému posiluje nerovnosti na trhu práce a třídní 

rozdíly. Navíc výzkum zjistil, že u žen hraje vzdělání důležitější roli pro získání zaměstnání 

než u mužů (Katrňák, 2005).

Druhý směr výzkumů analyzuje otevřenost sociálních systémů, přičemž se zaměřuje 

na faktory determinují sociální mobilitu. Tento směr je spojen s výzkumem R. Breena, který 

zjišťoval, jak se změnily vzorce sociální mobility od roku 1970 a zda se společnosti v tomto 

ohledu stávají podobnějšími nebo naopak. Do výzkumu bylo zapojeno jedenáct zemí37 od 

sedmdesátých do konce devadesátých let dvacátého století. Výzkum se věnoval především 

zkoumání vývoje absolutní a relativní sociální mobility. Měření absolutní mobility ukázalo, 

že třídní struktury ve zkoumaných zemích se k sobě přibližují. Tak, jak se struktura těchto 

společností mění z industriální na postindustriální, dochází ke zmenšování rozdílů mezi 

determinantami absolutní mobility. S relativní sociální mobilitou je tomu však naopak -  

relativní sociální mobilita ve všech zemích sice roste, ale všude jinak, tudíž neplatí, že by se 

k sobě zkoumaní země přibližovaly. Tento výzkum tak zamítl FJH hypotézu i Eriksonův a 

Goldthorpův závěr o stejné relativní sociální mobilitě v industrializovaných zemích. Tedy, lze 

učinit závěr, že „třídní struktury evropských zemí začínají mít stejnou podobu, i když v jejich 

rámci najdeme rozdílné relativní mobilitní šance pro reprezentanty jednotlivých sociálních 

tříd“ (Katrňák, 2005, s. 134-135).

Aktuální jsou výzkumy mapující vývoj sociální mobility v postkomunistických státech 

po roce 1989 (např. Gerber, Hout 2004; Katrňák, Kreidl, Fónadová, 2006). Závěry těchto 

                                                
36  Do výzkumu byly zařazeny: USA, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Itálie, Švýcarsko, Tchaj-
wan, Japonsko, Polsko, Maďarsko, tehdejší Československo a Izrael.
37 Velká Británie, Francie, Irsko, západní Německo, Nizozemí, Itálie, Švédsko, Norsko, Polsko, Maďarsko, 
Izrael.
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výzkumů ukazují, že „transformace socialistických zemí v kapitalistické je spojena 

s uzavíráním třídní struktury a s posilováním vztahu mezi sociálním původem a 

zaměstnaneckou pozicí“ (Katrňák, 2005, s. 135).

Nejnovějšími tématy jsou: změny v rodinné struktuře a důsledky rodinného rozpadu, 

důsledky chudoby dětí na vzdělávací úspěchy, efekty sociálních sítí a sociálního kapitálu na 

socioekonomický status jedince aj.   

3.6 Měření sociální mobility

Mým cílem v této podkapitole není podrobný rozbor jednotlivých metod měření, chci 

pouze případné čtenáře neznalé metodologie sociologických výzkumů velmi jednoduše 

seznámit se základními metodami měření sociální mobility (volně dle Katrňáka, 2005). 

3.6.1  Kontingenční tabulky

Kontingenční (mobilitní) tabulky jsou nejjednodušším vyjádřením sociální mobility. 

Můžeme v nich zachytit intergenerační mobilitu, kdy se v řádcích a sloupcích tabulky 

porovnává třídní postavení otce a syna, či intragenerační mobilitu, kdy jde o třídní příslušnost 

jednoho člověka v různých časových okamžicích. V takto sestavených tabulkách na první 

pohled zjistíme, kolik osob přešlo z jednoho místa na druhé. 

Sociální mobilita může být vyjádřena v absolutních číslech jako počet sledovaných 

jedinců, nebo v procentech. Odtoková mobilita38 vyjadřuje možnosti vzestupu, sestupu nebo 

setrvání na místě pro daný sociální původ. Přítoková mobilita39 naproti tomu ukazuje složení 

určité vrstvy, přesněji jakého třídního původu jsou její příslušníci (odkud „přitekli“). 

Ústředním problémem první generace mobilitních výzkumníků bylo odlišení strukturální 

(neboli vynucené) mobility od mobility čisté (někdy také výměnné), neboli nakolik je 

naměřená mobilita výsledkem strukturní změny ve společnosti a nakolik je odrazem rovnosti 

příležitostí. Výzkumníci se snažili tento problém řešit několika způsoby (především 

nejrůznějšími mobilitními indexy), žádný však nebyl adekvátní a tento problém vyřešila až 

následující generace výzkumníků.

                                                
38 Odtoková mobilita je relativní řádková četnost vypočítaná pomocí podílu absolutních četností v polích tabulky 
a jejich součtu v řádcích udává hodnotu odtokové mobility.

39 Relativní řádková četnost vypočítaná pomocí podílu absolutních četností v polích tabulky a jejich součtu ve 
sloupcích udává hodnotu přítokové mobility.
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3.6.2  Měření dosahování zaměstnanenckého statusu

           Druhá generace sociálně mobilitních výzkumníků s hlavními představiteli Blauem a 

Duncanem zpochybnila metody předchozí generace. Podle Duncana v mobilitních tabulkách 

nelze srovnávat změny v zaměstnanecké struktuře generace otců a synů, protože se navzájem 

liší počtem jedinců (např. jeden otec může mít jednoho, dva i více synů, nebo také žádného), a 

také dochází k neustálému pohybu otců i synů mezi povoláními - závěry výzkumů 

intergenerační změny v zaměstnanecké struktuře tak mohou platit pouze v čase provádění 

výzkumu. Duncan tedy navrhuje zcela novou koncepci a analýzu mobilitních dat – teorii 

dosahování zaměstnaneckého statusu. Tzv. analýza cesty (path analysis), kterou Duncan se 

svými spolupracovníky do sociologie v roce 1966 zavedl, byla metodologickým průlomem. 

Umožnila zkoumat vliv více faktorů na zaměstnaneckou pozici najednou, zachytit jejich 

vzájemné vztahy (přímé i nepřímé) i sílu těchto vztahů. Analýza cesty se následně stala 

oporou základního modelu dosahování zaměstnaneckého statusu (viz podkapitola 3.2). 

Později byla rozpracována do metod strukturního modelování.

A protože kritici pěšinkové analýzy záhy poukázali na fakt, že proměnné v sociálním 

prostředí zahrnované do této analýzy nesplňují podmínky kvantifikovatelnosti (protože nemají 

normální rozložení), výzkumníci od této metody postupně upustili.

3.6.3  Modifikace mobilitních tabulek

Třetí generace výzkumníků podrobila kritice model dosahování zaměstnaneckého 

statusu (nevěnoval se strukturálním sociálním tlakům, nezohledňoval posuny 

v zaměstnanecké struktuře a odlišnosti v různých společnostech) a vrátila se k využívání 

mobilitních tabulek. Strukturální  a čistou mobilitu nahradili mobilitou absolutní (udává 

celkový podíl lidí, který prošel sociální mobilitou, je vyjadřovaná procentuálně) a relativní

(udává mobilitní šance zástupců jedné sociální třídy oproti reprezentantům jiné sociální třídy, 

je vyjádřená pomocí poměrů mobilitních šancí – odds ratios). Čtvrtá generace sociálně 

mobilitních výzkumníků pak od počátku devadesátých let kombinuje a používá koncepty 

jednotlivých předcházejících generací.
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4. Historicky podmíněná specifika sociální stratifikace v České 

republice

4.1  Český vzdělávací systém do roku 1989

V dobách rakousko-uherské monarchie se české země vyznačovaly vysokým stupněm 

gramotnosti a rozsáhlou a stále se rozšiřující sítí základního a středního školství. Na vysokých 

školách však stále studovalo malé množství žen, ačkoli formálně jim vysokoškolské studium 

bylo povoleno od roku 1897. V době mezi oběma světovými válkami (1918-1938), za tzv. 

první republiky,  bylo založeno dalších patnáct nových univerzit a technických vysokých škol. 

V letech 1939-1945, během nadvlády nacistického Německa, byly vysoké školy uzavřeny (tj. 

došlo k přerušení vzdělanostních trajektorií) a byla zrušena i řada středních škol (Simonová, 

2009).

Komunistický převrat v roce 1948 znamenal drastickou společenskou změnu, která se 

přirozeně promítla i do vzdělávání. Komunistický režim vyhlásil program odstranění třídních 

rozdílů v šancích na vzdělání. V zájmu co nejrychlejšího dosažení žádoucích výsledků tak byl 

proces přijímání na střední a vysoké školy pod „politickým dohledem“, což v reálu znamenalo 

omezování přístupu k vyššímu vzdělání dětem politicky neloajálních rodičů (tzv. třídních 

nepřátel) a zavedením kvót žákům z dělnických rodin. V prvním porevolučním období tak 

došlo k expanzi vzdělávacích příležitostí a opravdu i ke snížení vlivu sociálního původu na 

úspěšné přijetí na střední školy. V polovině 70. let 20. století se však vzdělanostní nerovnosti 

ve středním vzdělávání vrátily na původní úroveň před nástupem komunismu (Matějů, 1991). 

Po roce 1968 (tzv. normalizace) se kladl důraz na rozvoj učňovského školství, které od konce 

70. let poskytovalo úplné střední vzdělání s maturitou. Během 70. a 80. let tak došlo 

k výraznému nárůstu absolventů středoškolského studia s maturitou, a zároveň k poklesu 

podílu maturantů vstupujících na vysoké školy (Simonová, 2009). Proto v této době často 

docházelo k sestupné sociální mobilitě, kdy řada dětí dosahovala nižšího vzdělání než jejich 

rodiče (Matějů, 1986). Po politickém převratu v roce 1989 začala postupně role vzdělání 

v procesu dosahování sociálního statusu nabývat na významu. Například vliv vzdělání na 

příjem jedince se mezi roky 1988 a 2002 zdvojnásobil (Simonová, 2009). 

4.2 Stratifikační systém v komunistickém Československu

Po roce 1948 došlo k hlubokým změnám ve stratifikačním systému, který (ač 

deformován obdobím německé okupace) se do té doby výrazně nelišil od stratifikačních 
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systémů zemí západní Evropy. Majetek buržoazie a později i drobných podnikatelů a 

drobných zemědělců byl státem vyvlastněn, došlo ke kolektivizaci zemědělství, na pozicích 

řídících pracovníků byla „politicky nespolehlivá inteligence“ nahrazena tzv. dělnickými 

kádry, došlo k obecnému zaměření na těžký průmysl. V letech 1948-1953 přibylo 330 tisíc 

dělnických míst, z nichž 45% byla obsazena lidmi ze zemědělství, 23% bývalými živnostníky, 

12% ženami a 12% perzekuovanými lidmi či lidmi uvolněnými z administrativy. Ačkoli od 

samého začátku docházelo v rámci prosazování sociální spravedlnosti k nivelizaci příjmů, 

preferovaná odvětví těžkého průmyslu byla výrazně platově zvýhodňována. Dělníci v těchto 

odvětvích tak měli podstatně vyšší příjmy než ředitelé závodů v jiných odvětvích či 

inteligence (Šanderová, 2004). 

Tyto změny vedly k tzv. statusové inkonzistenci, přičemž nesoulad mezi 

kvalifikovaností a složitostí práce a z ní plynoucích příjmů vedl k potlačení výkonového 

principu. P. Machonin, M. Tuček et al. (1996) charakterizují stratifikační systém v letech 

1969-1989 jako totalitárně antimeritokratický. „Pojem antimeritokratismu tu vyjadřuje pole 

vzájemné tolerance či dokonce podpory nižších vrstev, nezaslouženě relativně 

privilegovaných rovnostářstvím, a nomenklatury (včetně nižších pater mocenské hierarchie) 

s její rovněž sníženou odborností a nezaslouženými materiálními a mocenskými privilegii. 

Tento model se vyznačoval častou vnitřní inkonzistencí sociálního statusu, zejména 

nesouladem mezi vzděláním, složitostí práce a kulturností na jedné straně a mocenským 

postavením na straně druhé“ (Machonin, Tuček et al., 1996, s. 331-332)40. Jiní autoři (např. 

Boguzsak, Gabal, Matějů, 1992) mluví v souvislosti s tímto obdobím o „destratifikované 

společnosti“. Budeme-li si klást otázku, zda měl u nás stratifikační systém před rokem 1989 

třídní povahu, narazíme na problém, na základě jakých indikátorů definovat jednotlivé třídy. 

Teorie a přístupy, které byly vytvořeny pro potřeby analýz sociální stratifikace západních 

zemí, totiž nelze (Šanderová, 2004). Nesporným faktem však je, že sociální stratifikace 

nedávné minulosti se stále promítá do probíhající společenské transformace. 

Co se týká výzkumů, máme z této doby velmi málo objektivních dat. Průkopnický 

počin v této oblasti učinil Machonin, který se svými spolupracovníky za podpory Univerzity 

Karlovy v roce 1967 uskutečnil rozsáhlý a na svou dobu kvalitní reprezentativní výzkum 

sociální stratifikace a mobility československé společnosti, první svého druhu 

v socialistických společnostech. Výsledky výzkumu byly publikovány v roce 1969 pod 

                                                
40  Lidé ve vysokých řídících nebo jinak významných profesích museli projít zvláštní politickou prověrkou. Tyto 
pozice se byly jmenovitě vymezeny ve zvláštním seznamu, který se jmenoval Nomenklatura kádrů. Odtud pak 
pochází pojem „nomenklaturní kádry“.
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názvem Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifikace. V roce 1972 

přibyla ještě interní publikace o sociální mobilitě. Autoři těchto děl následných 20 let strávili 

nuceně mimo svá povolání. Někteří z nich však dokázali opět v letech 1978 a 1984 opět 

realizovat reprezentativní výzkumy, které mohly být později využity k novým komparacím a 

zobecněním. Obnovený tým po roce 1989 postupně v letech 1991, 1993, 1994, 1995 a 1999 

provedl reprezentativní sociologická šetření a předložil veřejnosti několik souhrnných 

publikací o postsocialistickém vývoji a transformaci společnosti (např. Machonin, Tuček et al. 

1996, Večerník, Matějů et al., 1998, Tuček et al., 2003)  (Tuček et al., 2003).

4.3 Česká společnost v transformaci

Rok 1989 znamenal začátek nové éry a s ní spojené výrazné společenské 

transformace. V rámci proměn stratifikačního systému projevujících se především velkým 

počtem mobilitních pohybů lze vysledovat dva základní typy diferenciace. Na jedné straně 

dochází k postupné meritokratizaci společnosti (posílení výkonového kritéria) – narůstá 

statusová konzistence, na straně druhé dochází k diferenciaci výkonově nezasloužené 

(restituce, zneužívání manažerských pozic, nelegální způsoby nabývání kapitálu apod.), která 

vede k přetrvávání některých aspektů rovnostářství a k hromadění nezasloužených privilegií 

(Machonin, Tuček et al., 1996). J. Večerník, P. Matějů et al. (1998) rovněž uvádějí, že 

stratifikační systém se začíná posouvat k meritokratickému, o výrazném prosazení 

výkonového principu však zatím nemůže být ani řeč. Za klíčové pro transformaci společnosti 

považují formování středních tříd (drobní podnikatelé, živnostníci, odborníci). Tyto střední 

třídy jsou nejvíce propojeny s procesy privatizace a liberalizace ekonomiky, jejichž základem 

by měl být výkonový princip. M. Tuček et al. (2003) dospívají k závěru, že transformace 

společnosti směrem k liberalizaci a demokratizaci probíhá, nicméně mnohem pomaleji, než se 

předpokládalo. „Příliš přímočaré tahy směrem k rychlé restauraci třídně-kapitalistických 

poměrů se svými tíživými sociálními důsledky a ne vždy lehce přijatelnými vynucenými 

změnami způsobu života narazily na značné překážky v setrvačnosti zažitých návyků jak 

populace, tak ekonomických, politicko-správních i kulturních institucí. Hlavními z nich byly a 

zůstávají rovnostářské tendence a návyky na jedné straně a setrvačnost tradičního 

iracionálního byrokratismu v působení institucionálních struktur (Tuček et al., 2003, s. 403). 

Česká společnost je tak dle M. Tučka et al. (2003) na přelomu tisíciletí společností sice 

demokratickou, ale pouze polodemokratickou a polobohatou, částečně třídně, částečně 

rovnostářsky a částečně meritokraticky strukturovanou.
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Co se týká vzdělanostních proměn, dochází k postupnému zvyšování autoreprodukce 

terciárně vzdělané populace a zároveň se snižuje podíl potomků, kteří dosahují vyššího 

vzdělání než jejich otcové. K tomu dle M. Tučka et al. (2003) dochází proto, že sice stabilně 

narůstal podíl potomků vstupujících do terciárního vzdělávání z rodin maturantů, zároveň 

však šance dětí rodičů s nižším vzděláním na vstup do terciárního vzdělávání klesly na 

minimum. To je v souladu s jinou analýzou, která dospěla k závěru, že po roce 1989 došlo 

k výraznému poklesu šancí nekvalifikovaných a polokvalifikovaných dělníků na vstup na 

vysokou školu ve srovnání s potomky ostatních sociálních tříd (Matějů, Řeháková, Simonová, 

2003). V polistopadovém období tedy k poklesu vzdělanostní reprodukce nedochází. Rozvoj 

vzdělávacího systému stejně jako v poslední fázi socialismu stagnoval (Simonová, 2009).

V nejnovějších analýzách vývoje sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 

až 2009 T. Katrňák a P. Fučík (2010) dokládají, že vazba mezi sociálním původem a pozicí na 

trhu práce v minulých dvaceti letech zesílila stejně jako v jiných postsocialistických zemích.  

Tento „návrat k sociálnímu původu“ však ve druhé polovině 21. století v české společnosti 

začíná oslabovat a bude-li tento trend pokračovat i v následujících letech, měla by postupně 

vazba mezi sociálním původem, vzděláním rodičů a jejich potomků slábnout. „Česká 

společnost by se měla societálně otevírat. Pozice, v níž člověk skončí, a jeho šance na trhu 

práce by měly v blízké budoucnosti mnohem méně záležet na jeho třídním a vzdělanostním 

původu a měly by být mnohem více determinovány jeho vzděláním, kvalifikací a schopnostmi 

(Katrňák, Fučík, 2010, s. 16).
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II. OSOBNOST JEDINCE aneb PRIZMATEM 

PSYCHOLOGICKÝM 

1. Vymezení základních pojmů

Psychologie osobnosti je oborem, který existuje již více než sto let, nicméně 

k jednotnému pojetí osobnosti nikdy nedospěl. Existuje velké množství teorií osobnosti, které 

se liší pojetím osobnosti, zdůrazňováním odlišných aspektů osobnosti i užívanými metodami. 

Rozebírání jednotlivých teorií a přístupů zdaleka přesahuje rámec mé práce, proto se zde  

omezím pouze na krátký exkurz do psychologie osobnosti v podobě vysvětlení základních

pojmů.

Pojem osobnosti byl do psychologie zaveden na počátku 20. století, kdy vyvstala 

potřeba zabývat se duševním životem jedince jako celkem (ne jen jako souborem jednotlivých 

funkcí – např. vnímání, myšlení aj.), a když bylo třeba vysvětlit fakt, že na stejný podnět různí 

lidé reagují různě. Faktor, který bylo nutné vložit mezi podnět a reakci a který by tuto 

variabilitu reakcí vysvětloval, byl posléze nazván „osobnost“ (Nakonečný, 1998).  Osobnost 

lze zjednodušeně definovat jako „komplexní a relativně stabilní systém, který funguje jako 

celek, skládá se ze vzájemně propojených somatických a psychických vlastností a projevuje se 

v reakcích na různé podněty a situace, resp. v interakci s nimi“ (Vágnerová, 2010, s. 13). 

Osobnost lze těžko charakterizovat jako celek, proto se k jejímu popisu používají její dílčí 

aspekty, tzv. osobnostní vlastnosti či rysy41, které určují obecnější tendence k určitému 

způsobu reagování a umožňují tak vyjádřit specifičnost osobnosti jedince, a tím i jeho 

rozdílnost od ostatních lidí. Osobnostní rysy jsou relativně stálé a stabilní vlastnosti42, jsou 

obvykle vymezeny v bipolárních dimenzích a ovlivňují rozvoj proměnlivých aspektů 

osobnosti (např. postoje, názory, ambice). Můžeme rozlišit kognitivní (např. způsob učení, 

zpracování informací, řešení problémů atd.), emoční (sklon k pozitivním či negativním 

emocím, k intenzitě prožívaných emocí, schopnost regulace emocí atd.), sociální (otevřenost, 

vstřícnost, schopnost komunikace, empatie atd.) či motivační (nejrůznější potřeby, hodnoty) 

                                                
41  Termín osobnostní rys a osobnostní vlastnost znamená přibližně totéž, i když v případě rysu je zahrnut 
zároveň předpoklad, že jde o vlastnost, která se rozvíjí na základě určité dispozice, tzn. že je zde apriorní 
předpoklad větší stability a trvalosti. (Vágnerová, 2010, s. 84).

42  Každý člověk má určité osobnostní rysy , jejichž profil zůstává v průběhu dospělosti přibližně stejný. 
Jednotlivé rysy či jejich aspekty se však mohou v průběhu času rozvíjet (a tudíž měnit), často působením 
různých životních traumat a stresů.
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osobnostní vlastnosti. Termín struktura osobnosti vyjadřuje soubor základních osobnostních 

vlastností a jejich uspořádání. 

Na utváření osobnosti se podílí jak biologické, tak sociokulturní faktory, o tom již 

v dnešní době není žádných pochyb. Biologickým základem osobnosti je individuálně 

charakteristický neurobiochemický komplex, který determinuje rozvoj osobnostních rysů. 

Genetické dispozice ovlivňují rozvoj osobnostních vlastností nepřímo, prostřednictvím 

způsobu fungování centrální nervové soustavy. Psychobiologický základ osobnosti 

představuje temperament který se projevuje individuálně typickou, relativně stabilní úrovní 

aktivity a charakteristickými způsoby reagování vyplývajícími z bazálního hodnocení situace. 

Temperamentový základ osobnosti je relativně málo ovlivnitelný vnějšími vlivy (učením).  

Jedinec žije v určitém sociálním prostředí, v neustálé interakci s druhými lidmi, kteří 

ho v nejrůznějších směrech ovlivňují. Pro rozvoj osobnosti je taková zkušenost velmi 

důležitá. Individuálně specifický charakter sociální zkušenosti se pak projeví 

v diferencovaném rozvoji různých osobnostních vlastností, v hodnotách, názorech, postojích i 

na úrovni sociálního fungování (Vágnerová, 2010).

2. Osobnost a její utváření v procesu socializace

2.1 Vztah jako základ primární socializace

Osobností se člověk nerodí (nebereme-li v potaz biologický základ osobnosti), 

osobností se člověk stává, a to již v době, kdy se v raném dětství utváří specificky lidská 

forma organizace a fungování psychiky. V tomto smyslu jsou  utvářeny základy osobnosti již 

v prvních letech života jedince v rámci tzv. primární socializace. Podle mnohých výzkumů 

má zásadní vliv na utváření osobnosti vztah s druhým člověkem (nejčastěji s matkou) již ve 

velmi raném věku. H. Wallon, významný francouzský vývojový a pedagogický psycholog, 

mluví o člověku jako o bytosti „geneticky sociální“. Tímto pojmem Wallon zdůrazňuje 

druhovou nutnost, která obrací novorozence k sociálnímu světu (k druhým osobám) v zájmu 

přežití. Jediné užitečné činy jsou křik, postoje a gesta přivolávající matku na pomoc. První 

nutná gesta novorozence neslouží uchopení věcí či předmětů vnějšího světa, ale jsou to gesta 

obrácená k druhým osobám, jsou to expresivní gesta. Tato gesta jsou zpočátku neúplná a je 

třeba je doplnit. Reakci novorozence neporozumíme, dokud ji neposuzujeme v celku s jejím 

druhým členem, s odpovědí matky. Primární vztah dítěte ke světu je tak biologicky nutně 

zprostředkovaný (mediovaný) druhým člověkem, který dítěti otevírá cestu ke „kulturním“ 



53

nástrojům, druhým předmětům a lidem. Druhá osoba je postupem času v dítěti zvnitřňována 

(tzv. „vnitřní Druhý“). Tento „vnitřní Druhý“ s vývojem jedince nabývá oproti reálnému 

druhému na významu, pomáhá jedinci porozumět smyslu vlastních reakcí, chování a jednání43

(Štech, 1995).

Souvislostmi mezi kvalitou primárního vztahu matka-dítě a dalším vývojem jedince se 

zabývalo mnoho výzkumníků (např. Stern, 1985, Bowlby, 1973, Ainsworth, 1989, u nás jsou 

známé především práce prof. Matějčka, např. Matějček, Langmeier, 1968, Matějček, 2005). 

Obecně se tito výzkumníci shodují na tom, že primární zkušenost jistého a spolehlivého 

vztahu je dobrým základem pro další rozvoj osobnosti, protože posiluje schopnost zachovat si 

pocit vnitřní jistoty a vyrovnanosti, vytvořit si pozitivní vztah k sobě, okolnímu světu i 

druhým lidem. V opačném případě může dojít k narušení sebepojetí i dalších vztahů na 

dlouhou dobu44.

L. S. Vygotskij (1976) zdůrazňuje, že vyšší psychické funkce (výlučně lidské – např. 

city, vůle, myšlení, řeč) mají vždy původ v sociálním životě. Každá psychická funkce se 

podle něj objevuje na dvou úrovních – nejprve na sociální úrovni mezi lidmi jako 

interpsychická funkce, a poté uvnitř jedince (dítěte) na úrovni psychologické, jako 

intrapsychická kategorie. V procesu utváření psychiky tedy dochází k zvnitřnění sociálních 

skutečností. Vygotskij přitom nechápe zvnitřňování jako jednoduchý proces, ale jako složitý 

proces při němž se mění samy psychické funkce  a jejich struktura. Zdůrazňuje při tom  stejně 

jako Wallon onu zprostředkovanost. Ta se stala ústředním pojmem socializace v pojetí tzv. 

kulturní psychologie45. Podle M. Colea (1995) je socializace proces utváření soustav mediací, 

v nichž mají rozhodující roli kulturní artefakt a druhé osoby. Kulturní artefakt (materiální 

nástroj, pojem, kulturní instituce) přitom představuje koncentrovanou kulturu. Jedinec pak si 

pak při zacházení s tímto kulturním artefaktem vytváří i psychické procesy (paměť, myšlení, 

cítění atd.). Nikdy ale nejde o duální vztah jedinec-artefakt, vždy se účastní druhý člověk 

sloužící jako vzor k nápodobě, jak s artefaktem zacházet.

                                                
43  S podobným konceptem se můžeme setkat již ve 30. letech 20. století v práci G.H. Meada „Mind, Self and 
Society“ (Mead, 1967). Mead však pojem zvnitřnění „zobecněného druhého“ chápe více jako přenesení postojů 
druhých lidí jedinci. U Wallona je vnitřní instance nejen hodnotící a kontrolní, ale je sama neustále podrobována 
ověřování v každém činu jedince, je vystavována do rozporů sama sebou  atd. (Výrost, Slaměník, 1998).

44  V případě bližšího zájmu o tuto problemtatiku odkazuji čtenáře na zmiňované práce Bowlbyho, Ainsworthové 
či Matějčka.

45  Proud navazující na práce tzv. ruské školy , především Vygotského a Luriji, dnes  se s tímto pojetím setkáme 
v pracích amerického výzkumníka M. Colea (např. Cole, 1995). Český čtenář se s tímto směrem může více  
seznámit v publikacích prof. Štecha. (např. Štech, 1998 in Výrost, Slaměník, 1998).
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H. Arendtová (1994) v souvislosti se socializací mluví o dvojím zrození  - jedinec se 

po biologickém zrození narodí ještě podruhé osvojováním kultury. To ale podle Arendtové 

neznamená jen sociální směnu, nýbrž především konfrontaci a respektování univerzálně 

závazných tlaků a omezení, která se nacházejí mimo jedince a která tvoří to, co lidi spojuje. O 

sociálních tlacích a omezeních široce pojednává již E. Durkheim již ve 20. letech 20. století 

v práci L´Education morale. Omezení (omezující tlaky společnosti) jsou podle Durkheima  

procesem, na kterém se zakládá proces enkulturace, tj. proces, kterým jedinec získává 

předepsané či dovolené formy chování (Výrost, Slaměník, 1998).

Primární socializace jedince nejčastěji probíhá v rodině. Rodina je „nejdůležitější 

společenská skupina a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní 

ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského 

biologického druhu a výchova, respektive socializace, potomstva, ale i přenos kulturních 

vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje“ (Petrusek, 1996). Rodina má mnoho různých 

funkcí, ale funkce socializační, výchovná a vzdělávací patří k těm nejvýznamnějším. V rodině 

si dítě utváří své „Já“, učí se nejrůznějším rolím, osvojuje si kulturně schválené vzory jednání 

a chování, normy a hodnoty.

2.2 Výchova a výchovné styly

Výchovu lze chápat v užším smyslu jako záměrné působení vychovatele na 

vychovávaného, přičemž se předpokládá, že vychovatel má vědomě na zřeteli určitý 

výchovný cíl, k němuž chce vychovávaného dovést, a že k tomu užívá postupů (výchovných 

prostředků), které pokládá za nejvhodnější. Jsou to nejrůznější odměny a tresty, vysvětlení, 

předvedení na určitém vzoru atd. Záměrná výchova může být považována za základ práce 

učitele ve škole. Rodiče si výchovné cíle konkrétně volí jednak na základě vlastního 

hodnotového systému (vlastních přesvědčení, zkušeností aj.), jednak podle předpokladů na 

straně dítěte (rozumová, sociální, citová zralost, schopnosti, osobnostní dispozice aj.) 

(Langmeier, Krejčířová, 2000)

V širším smyslu můžeme chápat výchovu jako každé, i bezděčné, působení jednoho 

člověka na druhého, při němž dochází k nějaké změně jeho osobnosti. Osobnost dítěte se 

patrně utváří mnohem více tím, co rodiče dělají a jak se k němu chovají, než tím, co mu 

přikazují, zakazují a čemu jej záměrně učí. V psychologii potvrdila řada autorů velký význam 

učení pozorováním neboli učení nápodobou. Zároveň se ukázalo, že působivost vzoru může 

být různá podle rozdílných okolností a podle toho, co se má dítě učit. Svými výzkumy v 70. 
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letech 20. století se v této oblasti proslavil především A.Bandura46, který například 

prokazoval, že účinnější jsou vzory, které jsou úspěšné a přitažlivé. Chování lidí, kteří jsou 

úspěšnější nebo kteří dosahují ocenění druhých, napodobují děti častěji než chování 

neúspěšných modelů.

Pro jednoduchost lze všechny záměrné i spontánní způsoby chování rodiče vůči dítěti, 

které ovlivňují jeho vývoj, klasifikovat do určitých typů – výchovných stylů. Zřejmě  

nejstarší rozdělení výchovných stylů provedl K. Lewin ve 30.letech 20. století. Rozlišil 3 

základní způsoby výchovného stylu: 

1) Styl autoritativní – klade důraz na bezpodmínečnou poslušnost, podřízení autoritě, 

uposlechnutí všech příkazů a zákazů dospělé autority bez výjimky a bez diskusí. 

2) Styl liberální (laissez-faire) – klade důraz na ponechání co největší volnost dítěti 

bez omezování jeho vlastní aktivity.  

3) Styl demokratický – pokládá za nejdůležitější respektování dítěte jako samostatné 

bytosti s právem rozhodovat o sobě poměrně svobodně vzhledem k věku a vzhledem 

k předpokládaným následkům jednání. Dítě musí současně poznávat svou odpovědnost vůči 

druhým lidem v rodině i mimo ni. Klade se důraz na dosažení společně přijatelného řešení 

konfliktů a na význam společného rozhovoru. Obecně se demokratický výchovný styl pokládá 

za nejpříznivější pro zdravý vývoj dítěte – opírá se více o vysvětlení než o tresty, ponechává 

dítěti přiměřenou volnost a přitom mu udává důležité hranice. 

Nicméně, zde je třeba upozornit na jisté omezení této typologie. Byla totiž získána 

z pozorování stylu vedení v experimentálních dětských skupinách (pod vedením K.Lewina) a 

nevycházela tedy z pozorování rodičovského chování. 

Proto byly nověji hledány jiné postupy při posuzování stylu výchovy – takové, které 

dovolují kvantitativně odstupňovat výchovné přístupy rodičů v několika dimenzích. Tyto 

systémy bývají založeny na empirických údajích získaných většinou dotazováním rodičů i 

dětí, méně často vycházejí z přímého pozorování rodičovského chování k dítěti. 

V psychologii se tedy můžeme setkat s různými klasifikacemi výchovných stylů. Např. 

Schaeferův cirkumplexní model, který hodnotí stupeň výchovného přístupu ve dvou navzájem 

nezávislých dimenzích: láska – hostilita, autonomie – kontrola. Jiní autoři dospěli ke třem, 

                                                
46  Albert Bandura je známý především teorií sociálního učení (Bandura, 1977) a svými pokusy s učením 
prostřednictvím pozorování.
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deseti i více dimenzím.47 Na těchto dimenzích lze pak také popsat nevhodné a pro vývoj dítěte 

škodlivé styly výchovy – např. výchova nadměrně ochraňující, perfekcionalistická, zavrhující 

apod. (Langmeier, Krejčířová, 2000).

V zahraničních i českých výzkumech se však stále nejčastěji setkáme s klasickou 

typologií  výchovných stylů. Proto zde uvádím klasickou typologii tak, jak ji popsala  D. 

Baumrindová (1967, 1978). Baumrindová užívá podobnou terminologii jako K. Lewin, na 

rozdíl od něj však vychází z reálného pozorování rodičovského chování vůči dětem48.

Pro autoritářský styl (authoritarian) je podle Baumrindové příznačné vyžadování

bezpodmínečné poslušnosti, podřízení se autoritě, uposlechnutí všech příkazů a zákazů bez 

výjimky a bez diskusí. Výchova se tak nejčastěji děje ve formě jasných příkazů a zákazů. 

Verbální komunikace s dítětem má omezenější charakter. V pozdější fázi adolescence rodiče 

rozhodují za dospívajícího, diktují mu, co má dělat, v důsledku čehož mohou potlačit i rozvoj 

jeho samostatnosti. Na jedné straně se ve vztahu k dítěti projevuje ochranářství, na straně 

druhé straně rodiče neváhají při vzniku konfliktu uplatňovat tresty. 

Autoritativní styl  (authoritative) je vyjádřením partnerství s dítětem. Rodiče pokládají 

za nejdůležitější respektování dítěte jako samostatné bytosti s právem rozhodovat o sobě 

poměrně svobodně vzhledem k věku a vzhledem k předpokládaným následkům jednání. Dítě 

musí současně poznávat svou odpovědnost vůči druhým lidem v rodině i mimo ni. Rodiče 

s dítětem intenzivně komunikují, snaží se mu zprostředkovat rozumění světu kolem 

vysvětlováním svého jednání i jednání lidí v okolí. Kladou důraz na racionalitu při řešení 

problémů. Programově se snaží být vzorem a oporou. Záleží jim na tom, aby dítě jejich 

požadavkům rozumělo a vědělo, čemu slouží, proč platí. Učí dítě odpovídat na otázky s nimiž 

se setkávají při svých zkušenostech. Klade se důraz na dosažení společně přijatelného řešení 

konfliktů a na význam společného rozhovoru. 

Permisivní styl ponechává dítěti co největší volnost, neomezuje jeho vlastní aktivity. 

Rodiče dávají dítěti maximální svobodu, jejich požadavky, nároky a omezení jsou minimální. 

                                                
47  U nás se můžeme setkat s dimenzionálním komponentovým modelem J. Čápa a P. Boschka (1994), který
zvažuje vzájemné působení emočního vztahu rodičů a jejich výchovného řízení pomocí dvou protikladných 
komponent ve dvou dimenzích, tj. kladné a záporné komponenty v dimenzi emočního vztahu a komponenty 
požadavků a volnosti v dimenzi výchovného řízení. Autoři dospěli i k metodologickému nástroji - Dotazník o 
způsobu výchovy v rodině – s nímž se setkáme v některých našich výzkumech (např. Gillernová, 2009).

48  D. Baumrindová provedla na poli výchovných stylů několik výzkumných studií (Baumrind, 1965,1967, 1971, 
1978; Baumnnd, Black, 1967). Její práce následně inspirovala mnohé další výzkumníky (např. Dornbusch, 
Ritter, Leiderman, Roberts, Fraleigh, 1987).
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Nejsou aktivním ovlivňovatelem utvářejícím budoucí jednání dítěte. Předpokládají, že dítě 

nakonec přijde k rozumu, a samo musí vědět, co chce. 

Na tomto místě je třeba ještě upozornit na to, že není možné styl výchovy v rodině přiřadit 

jednoznačně do určitého vyhraněného typu. Někdy postupuje rodič autoritativně, jindy 

liberálně, mohou být velké rozdíly mezi oběma rodiči apod. Podle mnohých výzkumů však 

existují rozdíly v užívání určitých výchovných stylů v závislosti na sociálním statusu rodiny 

(srovnej viz kapitola Sociální reprodukce, dále viz Kohn, 1977; Katrňák, 2004; Možný, 1999; 

Havlík, Koťa, 2002)

2.3  Sekundární socializace 

2.3.1 Význam školy v procesu formování osobnosti

Historicky vznikly zárodky školní socializace v raném novověku a ta se vyvinula do 

své známé podoby koncem 18. století. V 19. století došlo k jejímu rozšíření na všechny 

společenské třídy a postupně ve 20. století k jejímu neustálému prodlužování. S. Štech (2003) 

uvádí následující důvody: 1) Společenskými změnami došlo k urbanizaci a postupnému 

odcházení členů rodiny pryč, aby mohli zajišťovat její přežití mimo ni – to vedlo k nutnosti 

připravovat děti na život jinde, mimo rodinu, 2) potřeba ochrany dítěte a uvědomění si jeho 

zranitelnosti a zvláštních potřeb, 3) potřeba efektivnosti vzdělávání dětí (rychle, úsporně 

předat základní poznatky a dovednosti potřebné pro život ve společnosti), 4) potřeba vytvářet 

soudržné společenství – škola dává dětem poznatky a hodnoty, které sdílejí všichni členové 

společenství. 

A. Adler v této souvislosti píše: „Školy vznikly proto, že rodina nebyla schopna 

vychovat děti tak, aby to odpovídalo sociálním nárokům života – škola představuje rozšíření 

rodiny a právě v ní se do značné míry utváří povaha dítěte a právě v ní se děti učí čelit 

problémům života“ (Adler, 1999, s. 118). 

Školní (sekundární) socializace tedy nasedá na socializaci rodinnou (primární), 

přičemž každá z nich má v životě jedince a v procesu formování jeho osobnosti svůj 

specifický význam. V čem je tedy jedinečnost a nezastupitelnost školní socializace? Škola 

umožňuje dítěti utvořit si jiný pohled na sebe i okolní svět než uzavřenější prostředí rodiny. 

„Ve vztahu ke škole tedy patrně dítě rozvíjí novou identitu tak, jak by k tomu v rodině nedošlo, 

a tím se odpoutává od rodinných identifikací a emancipuje se od rodiny“ (Rendl in PSŠE, 

1995, s. 152). Škola (na rozdíl od rodiny) učí jedince podřizovat se neosobním zákonům  

Škola je zatím jediným místem kde se dítě systematicky učí rozvíjet poznání pro poznání a je 
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zatím nejefektivnějším nástrojem iniciace jedince do tak velké šíře oborů lidského vědění 

(Štech, 2003, s. 423). Rogoffová poukazuje na klíčový význam tzv. schooling (osvojování 

gramotnosti právě ve formě školní formalizované výuky) pro rozvoj myšlení. Škola je tedy 

stěžejním činitelem v procesu utváření mentálních struktur jedince (Štech, 2003).

Dalším velmi významným přínosem školy je vrstevnická skupina, díky níž si jedinec 

osvojuje nové role a učí nejrůznějším způsobům sociálního chování a jednání – tzv. sociálním 

dovednostem. Učí se (třeba i pouhým pozorováním ostatních) kooperaci, prosazování se, 

soutěživosti, prosociálnímu chování, přichází do kontaktu i s těmi, s nimiž by se třeba za 

jiných okolností nestýkal (např. neoblíbený spolužák, starší/mladší děti v rámci školy, děti 

z jiných společenských vrstev, handicapované děti atd.). H. Wallon zdůrazňuje, že ve 

skupinách se oproti životu v rodině objevuje zcela nová osobnostnětvorná dimenze 

prostřednictvím dvou komplementárních procesů – afiliace ke skupině a vyčleňování z ní. Za 

zlomový okamžik přitom Wallon považuje vstup do formálně řízených skupin, jako je např. 

školní třída. Život ve skupině je podle něj „znovuscelováním“s druhými, což má vývojově 

vyvážit původní vyčlenění jedince oproti druhým a světu. Skupina tak provádí zásahy do 

vnitřního uspořádání osoby tím, že do ní nechá pronikat různé kategorie vztahů k druhým. Ty 

se pak vztahují jak na vlastní jednání jedince, tak na jeho sociální okolí (Štech, 1995, s. 396).

Zcela neodmyslitelnou součástí školy a zásadním osobnostně-formativním prvkem je 

učitel - nový významný dospělý. Děti jsou na primárním stupni vzdělávání na učitele často 

silně vázány, představuje pro ně jeden z významných identifikačních vzorů a autoritu, která 

ještě není příliš narušována vrstevnickými vztahy. Skutečnost, že učitel primárního stupně 

pracuje s dětmi téměř stále sám (alespoň v českém vzdělávacím systému), zvyšuje jeho 

významnost pro osobnostní rozvoj dítěte. Proto jsou také kromě pedagogických a 

psychodidaktických kompetencí u učitele kladeny nároky na jeho osobnostní kvality49. Učitel 

mimo jiné vytváří celkové sociální klima ve třídě, ovlivňuje vztahovou strukturu žáků, vytváří 

prostor pro individuální vyjádření potřeb dětí, umožňuje rozvíjet jejich schopnosti, 

dovednosti, kompetence, a mnoho dalšího.

Ve škole se rovněž rozvíjí vlastní sebepojetí a sebehodnocení. Sebehodnocení 

předškolních dětí je ještě proměnlivé a závislé spíše na aktuální situaci. Po osmém roce života 

se již dle sebehodnocení stává poměrně stabilním. K rozvoji sebehodnocení přispívá 
                                                
49  Ve výzkumech nároků na učitelskou profesi se od normativních modelů zabývajících se popisem vlastností 
„ideálního učitele“ (viz např. Fišer, Volný, 1972, Pařízek, 1988) přešlo k hledání klíčových kompetencí učitele, 
přičemž se klade důraz na kompetence sebereflexe vlastní činnosti, na kompetence komunikativní, organizační, 
diagnostické a intervenční, poradenské apod. (např. Spilková, 1997). Výzkumy přitom častěji vycházejí z řeči 
samotných žáků či učitelů (např. Spilková, 1997, Rendl, 1994).
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především hodnocení přicházející zvnějšku (učitelem) a procesy srovnávání v rámci 

vrstevnické skupiny. 

2.3.2 Role mimoškolních aktivit a dalšího sociálního okolí v procesu formování osobnosti

Volný čas v nejobecnějším slova smyslu můžeme chápat jako opak nutné práce a 

povinností. Je to doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a 

rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění. Mimoškolní aktivita probíhá mimo povinné 

vyučování a mimo bezprostřední vliv rodiny. V rámci organizovaných mimoškolních aktivit 

(nejrůznější kroužky, sportovní a turistické oddíly, lidové školy umění apod.) rovněž dochází 

k osvojování praktických životních zkušeností, sociálních dovedností, k uspokojení touhy po 

seberealizaci, k rozvoji sebeúcty (především u dětí zažívajících málo úspěchů ve škole může 

být úspěch v mimoškolní aktivitě pro rozvoj sebeúcty klíčový), nejrůznějších schopností a 

dovedností50. Souhrnně můžeme říci, že organizované mimoškolní aktivity mají rovněž silný 

vliv na rozvoj osobnosti.  Klíčovou roli zde, podobně jako ve škole učitel, může hrát  vedoucí 

mimoškolní aktivity (trenér, vedoucí turistického oddílu, učitel hudby aj.). Významnou se 

může stát i skupina vrstevníků (sportovní tým, oddíl) jež spojuje v rámci dané mimoškolní 

aktivity stejný zájem. 

Aktuální a poměrně rozsáhlé údaje o účasti na mimoškolních organizovaných 

aktivitách dnešních dětí přinesl výzkum NIDM a Factum Invenio (2008)51. Výsledky 

výzkumu mimo jiné ukázaly, že podle většiny rodičů by děti měly navštěvovat hodně kroužků 

a kurzů, aby rozvíjely svou osobnost a většina rovněž zastává názor, že dětem je třeba volný 

čas organizovat, aby se nenudily a nezlobily. V různých zájmových kroužcích a kurzech tráví 

pravidelně každý týden čas velká většina dětí (82 %) ve věku 6-15 let, častěji se však jedná o 

děti z rodin s vyšším vzděláním, neboť vzdělaní rodiče přikládají volnočasovým aktivitám 

větší důležitost. Zajímavé výsledky v této oblasti přináší i výzkumná analýza J. Šafra 

                                                
50  Organizované mimoškolní aktivity mají mnoho dalších funkcí (např. prevence sociálně-patologických jevů, 
prevence pasivity, prevence zdravotních obtíží atd.) jež přesahují rámec mé práce, proto se jimi zde dále 
nezabývám.

51  Národní institut dětí a mládeže (NIDM) ve spolupráci s Factum Invenio, s.r.o. provedl v roce 2008 výzkum 
s názvem Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jakým 
způsobem jsou vybírány volnočasové aktivity pro děti ve věku 6 – 15 let. Výzkum například zjišťoval, jakou roli 
při výběru volnočasových aktivit hrají charakteristiky rodiny, podle jakých kriterií se rodiče rozhodují o 
volnočasových aktivitách svých dětí či jaké informace jsou pro ně relevantní. Šetření bylo provedeno metodou 
řízených standardizovaných osobních rozhovorů (face-to-face) na výběrovém souboru 611 respondentů, kterými 
byli rodiče dětí ve věku 6-15 let. Zájemce o bližší výsledky odkazuji na závěrečnou zprávu výzkumu (NIDM a 
Factum Invenio, 2008).
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(2009)52. J. Šafr (2009) rovněž potvrzuje, že účast v mimoškolních organizovaných aktivitách 

je podmíněna vzděláním rodičů. Mimoškolních organizovaných aktivit se neúčastní celá jedna 

třetina populace patnáctiletých, přičemž tato neúčast se zřetelně váže na žáky z rodin, kde 

rodiče získali pouze výuční list a pracují jako nekvalifikovaní či polokvalifikovaní dělníci. 

Najdeme zde také děti z rodin podnikatelů a rodin, jenž rodiče sami označili jako chudé. 

Neúčast na kroužcích je rovněž vyšší na vesnicích. J. Šafr (2009) rovněž ukazuje, že svět 

volnočasových aktivit je velmi silně vázán na vzdělanostní aspirace jedince. Nejenže sám žák 

chce jednou studovat na vysoké škole, ale chtějí to i jeho kamarádi.

Dalšími významnými druhými v procesu formování osobnosti mohou být přátelé a 

kamarádi. Zejména pro děti ve starším školním věku (11-15let) začíná vrstevnická skupina či 

„parta“ nabývat na významu. Nejedná se zde již o vrstevnickou skupinu „uměle“ vytvořenou 

prostředím školní třídy, jde o skupinu vrstevníků, kterou si jedinec vybírá (případně je do ní 

„vybrán“). R. Havlík a J. Koťa (2001, s. 55-56) uvádějí funkce takové vrstevnické skupiny 

následovně: vrstevnická skupina 

- zkouší nové způsoby chování bez kontroly a sankcí ze strany dospělých

- posuzuje jedince bez zasahování dospělých, a tak odhaluje jejich pozice

- formuluje vzájemná očekávání bez zkreslení postoji dospělých

- ovlivňuje vztahy ke škole

- zprostředkuje přechod od socializace v rodině k institucím sekundární socializace  (škola, 

zaměstnání aj.)

- poskytuje podporu (např. při střetu s autoritou), zastání a ochranu

- nabízí prožitky, případně vztahy, na které se běžně v rodinném či školním prostředí 

nepřistupuje

- rozvíjí role spojené se vztahy pohlaví

- poskytuje pocit realizace potřeby svobody

- poskytuje „řešení generačního konfliktu“ výměnami autorit.

                                                
52

 Studie J. Šafra (2009) využívá informace z rozsáhlého mezinárodního srovnávacího výzkumu vědomostí a 
dovedností patnáctiletých žáků PISA (OECD Programme for International Student Assessment) z roku 2003, 
kterého se zúčastnilo 6340 žáků ZŠ a studentů VG ze 148 škol ve věku patnácti let. Jedná se v drtivé většině o 
žáky devátých tříd, resp. kvarty. V České republice byli žáci/studenti nad rámec mezinárodní studie (PISA-L) 
jednak dotazováni na postoje ke škole a informace o svých kamarádech a životních plánech a jednak u dvou 
třetin z nich byly k dispozici také výpovědi jejich rodičů (v 87 % šlo o matky). J. Šafr (2009) se v této studii 
zaměřuje především na tu část dětské populace, která do žádných volnočasových aktivit zapojena není.
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3. Zaostřeno na vybrané nekognitivní charakteristiky osobnosti53

3.1 Big Five aneb jak lze “měřit” osobnost

3.1.1  Pětifaktorová teorie osobnosti a její vznik

Už od antiky se datují snahy o vytvoření „mapy“ vlastností, kterými lze 

charakterizovat člověka, avšak ani ve 21. století se tento problém jednoznačně nevyřešil. Ve 

20. století badatelé formulovali tzv. „lexikální hypotézu“, která je založena na předpokladu, 

že nejvýznamnější individuální rozdíly jsou kódovány v jazyce v podobě jednotlivých slov 

Podstatou lexikálních studií je nejdříve ze slovníků vybrat slova používaná pro popis 

osobnosti a následně je redukovat a uspořádat pomocí faktorové analýzy. Ukázalo se, že  

nejdůležitější dimenze54, které byly takto odvozeny, tvoří pětifaktorovou strukturu popisu 

osobnosti, kterou L. G. Goldberg v roce 1981 nazval „Big Five“ (Hřebíčková, Urbánek, 

2001). Podle pětifaktorové teorie osobnosti je lidská přirozenost poznatelná, racionální, 

variabilní a aktivní. O tom, zda je podstata lidské přirozenosti vrozená nebo získaná, určena 

biologickými vlivy nebo vlivy prostředí a kultury, se neustále vedou spory. Pětifaktorová 

teorie osobnosti v sobě zahrnuje oba názory na podstatu lidské přirozenosti tím, že rozlišuje 

biologicky dané bazální tendence a kulturně podmíněné charakteristiky adaptace. Každá 

abstraktní psychologická dispozice se projevuje jako charakteristika adaptace, která je 

výsledkem interakce jedince s prostředím. Osobnostní rysy lze tedy chápat také jako 

adaptační dispozice, jako předpoklady k určité strategii zvládání požadavků nejrůznějších 

situací – především sociálních.

K měření Big-Five bylo vytvořeno mnoho verzí tzv. inventářů (jde o poměrně rozsáhlé 

psychologické dotazníky).55 Inventář NEO-PI-R byl zatím přeložen a použit ve více než 30 

jazycích a faktorová analýza potvrdila velmi podobné pětifaktorové řešení v mnoha zemích na 

celém světě. Vzhledem k tomu, že byly zjišťovány souvislosti škál a subškál obsažených v 

NEO inventáři a dalších psychologických charakteristik obsažených v jiných 
                                                
53 Všechny hlavní sledované osobnostní charakteristiky píši pro přehlednost s velkým počátečním písmenem: 
Sebeúcta, Locus of Control,Vůle, Svědomitost, Extraverze, Přívětivost, Neuroticismus, Otevřenost zkušenostem. 

54  V 50. a 60. letech H.J.Eysenck takto dospěl ke dvěma, později ke třem faktorům: neuroticismus-emoční 
stabilita, extroverze-introverze, psychoticismus, R. Catell stanovil 16 faktorů. Eysenckovy i Catellovy dotazníky 
se při zjišťování osonostních rysů v praxi stále ještě někdy užívají, obecně jsou však již považovány za zastaralé 
a v aktuálních psychologických výzkumech se s nimi již prakticky nesetkáme. Proto se zde jimi podrobněji 
nezabývám. 

55 K nejznámějším patří NEO Personality Inventory – NEO-PI (Costa, McCrae, 1985), Revised NEO Personality 
Inventory – NEO-PI-R s 240 položkami a její zkrácená verze NEO Five-Factor Inventory – NEO-FFI s 60 
položkami (Costa, McCrae, 1992). Inventáře NEO-PI-R a NEO-FFI jsou hojně užívány i u nás (Hřebíčková, 
Urbánek 2001; Hřebíčová, 2004).
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psychodiagnostických metodách, lze na základě interpretace skórů NEO inventáře stanovit 

interpersonální charakteristiky jedince, jeho schopnosti zvládat zátěžové situace, náchylnost k 

somatickým potížím či subjektivně prožívaný pocit osobní pohody (well-being). Rovněž lze 

získat základní informace o kognitivních procesech, potřebách a motivech nebo náměty na 

klinické hypotézy (interpretace extrémních skórů v rámci poruch osobnosti). 

3.1.2  Charakteristika pěti dimenzí

Obsah pěti obecných dimenzí osobnosti je následující (podle Hřebíčková, 2004, 2011).

- Neuroticismus ukazuje na emocionální labilitu či stabilitu osobnosti. Emocionálně labilní 

jedinci (dosahující vysokého skóru na škále Neuroticismu) bývají nejistí, úzkostní, 

nervózní, častěji se něčeho obávají, intenzivněji prožívají strach, stres, smutek atd. 

Naopak emocionálně stabilní jedinci (dosahující nízkého skóru na škále Neuroticismu) 

bývají klidní, vyrovnaní, lépe zvládají stresující situace, příliš se nestrachují, neobávají.

- Extraverze vyjadřuje otevřenost, společenskost, přátelskost, komunikativnost, aktivitu, 

optimistismus, sebejistotu. Jedinci s nízkým skóre na škále Extraverze naproti tomu 

bývají uzavření, hloubaví, v komunikací s druhými spíše zdrženliví, nezávislí, samostatní. 

- Přívětivost reflektuje interpersonální chování jedince. Vysoké skóre na této škále 

charakterizuje osoby empatické, altruistické, vnímavé, důvěřující druhým lidem, 

spolupracující s ostatními. Naopak pro ty, kteří dosahují nízkého skóre na této škále je 

často charakteristický egocentrismus, neochota spolupracovat s druhými, soutěživost, 

nepřátelství atd. 

- Svědomitost postihuje vztah a přístup jedince k práci, plánování, organizaci a realizaci 

činností či úkolů. Pro jedince s vysokým skóre na škále Svědomitosti je charakteristická 

cílevědomost, vytrvalost, disciplinovanost, systematičnost, spolehlivost, preciznost, 

pevná vůle, smysl pro pořádek. U jedinců dosahujících nízkého skóre na této škále se 

spíše můžeme setkat s lhostejností, nedbalostí, nespolehlivostí, s nepříliš velkou 

cílevědomostí atd.

- Otevřenost vůči zkušenosti (či někdy také intelekt) je méně známá dimenze a také 

některými autory jako osobnostní rys poněkud zpochybňovaná. Jedinci dosahující 

vysokého skóre na této škále mívají bohatou fantazii, jsou esteticky vnímaví, citliví 

k emocím, bývají zvídaví, nezávislí, nekonformní, vyhledávají nové podněty, způsoby 

jednání, mají rádi změny. Naopak jedinci s nízkým skóre bývají konformní, 

konzervativní, oceňují řád. 
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V rámci těchto pěti obecných dimenzí lze pak podrobněji rozlišit několik subškál a u 

nich opět charakteristiky pro jedince s vysokým či nízkým skóre na těchto subškálách. 

Například u Neuroticismu je to 6 subškál: úzkostnost, hostilita, depresivnost, rozpačitost, 

impulzivnost a zranitelnost56.

3.1.3  Stabilita a proměnlivost osobnostních rysů

Osobnostní rysy jsou relativně stabilní vlastnosti, které se v průběhu dospělosti 

zásadním způsobem nemění. Profil osobnostních vlastností jedince tak zůstává přibližně 

stejný, nicméně jednotlivé rysy či jejich aspekty se v průběhu času rozvíjejí, a tudíž mění. M. 

Vágnerová (2010) na základě nejnovějších longitudinálních výzkumů uvádí, že stabilita 

osobnostních rysů narůstá od dětství až do stáří bez ohledu na to, o jaký osobnostní rys jde a 

také bez ohledu na pohlaví. Osobnostní rysy jsou nejméně stabilní v dětství, ve 30 letech se 

již osobnost stabilizuje a dotváří se do své definitivní podoby (stabilita dosahuje r = 0,65), 

mezi 50 a 60 lety dosahuje míra stability osobnostních rysů vysoké hodnoty (r = 0,75), po 60. 

roce již změny odráží spíše změnu pohledu na život související se stářím.

Neuroticismus mezi 20 a 40 lety postupně klesá, což svědčí o tom, že lidé se 

v průběhu dospělosti stávají emočně stabilnějšími a vyrovnanějšími. Neuroticismus je obecně 

považován za nejméně stabilní, neboť souvisí s větší citlivostí k různým vnějším vlivům a 

negativním životním událostem. Extraverze je naopak ze všech osobnostních rysů 

nejstabilnější. Svědomitost narůstá zejména mezi 20 a 30 lety, ale její průměrná hodnota se 

zvyšuje i v průběhu středního věku. Dá se předpokládat, že jde o důsledek socializačního 

působení a postupné stabilizace společensky oceňované zodpovědnosti. Podobně to platí i pro 

přívětivost. Otevřenost zkušenostem roste do 30. roku, pak však již postupně klesá.

Osobnostní rysy úzce souvisejí s celkovým sebepojetím jedince. Osobnostní rysy totiž 

ovlivňují přístup k čemukoli a hodnocení čehokoli, tudíž i sebe sama. Největší vliv na 

sebepojetí mají Neuroticismus, Extraverze a Svědomitost (Vágnerová, 2010, s. 330).

3.1.4  Genderové rozdíly v osobnostních rysech

Genderové rozdíly v osobnostních charakteristikách jsou zkoumány především 

v zahraničí. Hřebíčková (2011) uvádí, že výzkumy opakovaně zaznamenaly vyšší míru 

Neuroticismu (emocionální lability) u žen. To samé platí pro Přívětivost, jejíž vyšší míra u 

                                                
56  Podrobný popis všech subškál včetně mnoha aktuálních poznatků o pětifaktorové teorii osobnosti nalezne 
čtenář v nejnovější publikaci Hřebíčkové (Hřebíčková, 2011). PhDr. M. Hřebíčková, Dr., DSc. se u nás 
dlouhodobě zabývá zkoumáním struktury osobnosti, přičemž těžištěm jejího výzkumu je právě pětifaktorový 
model osobnosti.
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žen je ve shodě s jejich zaměřeností na péči o druhé. Muži napříč různými kulturami skórují 

oproti ženám výše v asertivitě (subškála Extraverze) a v otevřenosti idejím (subškála 

Otevřenosti vůči zkušenosti). Údaje o rozdílech v Extraverzi mužů a žen se v různých studiích 

odlišují. Ve vyspělých zemích jsou genderové rozdíly výraznější než v zemích třetího světa.  

Česká republika přitom patří mezi země s nejvýraznějšími genderovými odlišnostmi. Větší 

rozdíly byly nalezeny pouze ve Velké Británii. Při vysvětlování genderových rozdílů 

v osobnostních charakteristikách se uplatňují především sociálně-psychologické, biologické a 

evoluční teorie. Ze sociálně-psychologického hlediska lze genderové odlišnosti pokládat za 

výsledek převzetí odlišných sociálních rolí mužů a žen. Příkladem biologického vysvětlení 

jsou hormonální změny přirozeně související s reprodukčním systémem, které u žen mohou 

vysvětlovat jejich vyšší míru Neuroticismu.

3.2  Sebeúcta

3.2.1 Vymezení pojmu

Sebeúcta je jedním z hlavních aspektů sebepojetí, které lze chápat jako trvalejší 

osobnostní charakteristiku, jenž je relativně stabilní přitom zároveň flexibilní. Jde o trvalý 

komplexní obraz sebe sama, vztah k sobě (sebeakceptace) – identitu osobnosti57 (vědomí 

vlastní jedinečnosti). Zahrnuje komplex názorů na vlastní osobu, sebehodnocení ale i 

schopnost regulovat své chování. 

Sebeúctu lze obecně definovat jako „úroveň pozitivního hodnocení sebe sama“ 

(Rosenberg, 1965), jako „globální pozitivní nebo negativní postoj vůči sobě“ (Rosenberg, 

Pearlin, 1978) či jako „míru toho, jak jedinec oceňuje, hodnotí, schvaluje či má rád sám sebe“ 

(Blascovich, Tomaka, 1991). Lidé s vysokou Sebeúctou mají silný smysl pro vlastní sebe-

účinnost, vnitřní hodnotu a hodnotu pozitivních hodnocení druhých. Jsou se sebou spokojeni, 

důvěřují ve vlastní schopnosti, nejsou příliš sebekritičtí a především věří, že jsou stejně 

hodnotní jako druzí, což jim umožňuje vést vzájemně potvrzující interpersonální vztahy 

(Bengtson, Biblarz, Roberts, 2002). Dle dřívějších výzkumů můžeme rozlišit dva základní 

typy sebe-nazírání (Kohn, Schooler, 1969, Owens, 1993). První typ – pozitivní komponenta 

sebeúcty - obsahuje hodnocení, která ovlivňují sebedůvěru. Jedinci s vyšší sebedůvěrou mají 

tendenci vnímat své schopnosti dosahování vlastních cílů jako stejné či lepší než schopnosti 

                                                
57 Sebepojetí se v psychologii osobnosti chápe také jako identita jedince. Rozlišit lze tři základní složky 
sebepojetí (identity): tělesná identita, psychická identita a sociální identita (Vágnerová, 2010).
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druhých. Sebedůvěra teda podporuje Sebeúctu. Druhý typ – negativní komponenta Sebeúcty –

obsahuje hodnocení, která narušují Sebeúctu skrze nepřiměřené sebepodceňování. Příliš 

sebepodceňující se jedinci jsou velmi sebekritičtí, vnímají se jako horší či nedostačující oproti 

druhým, zaměřují se spíše na vlastní chyby než na silné stránky. K jejímu měření M. 

Rosenberg (1979) zkonstruoval známou škálu obsahující deset položek (Rosenberg Self-

Esteem Scale), v nichž lze identifikovat pozitivní a negativní dimenzi (Kohn, Schooler, 1969). 

Později byly vytvořeny i další komplexnější nástroje k měření Sebeúcty, zejména v populaci 

adolescentů (Demo, Williams, 1983).

3.2.2  Sebeúcta v rámci socializačního procesu

Jak rodiče ovlivňují rozvoj Sebeúcty dítěte? Na tuto otázku odpovídá chicagská škola 

sociální psychologie již počátkem 20. století (Cooley, 1983; Mead, 1967) - dítě se učí 

hodnotit samo sebe prostřednictvím hodnocení druhých ve vzájemných interakcích a 

prostřednictvím jeho hodnocení významnými druhými. Někdy se v této souvislosti užívá 

metafora zrcadla. Tento fakt byl potvrzen i mnoha pozdějšími výzkumy (např. Miyamoto a 

Dornsbuch, 1956; Rosenberg, 1979; Felson, 1981). Výsledky mnoha dalších výzkumů 

ukazují, že rodičovská péče, akceptace a podpora pozitivně koreluje se Sebeúctou dítěte 

(Coopersmith, 1967; Gecas, 1971 aj.). Pozitivní hodnocení podporuje dítě v pozitivním 

vnímání sama sebe, zvyšuje sebedůvěru a inhibuje sebepodceňování. U negativního 

hodnocení je tomu přesně naopak. V. L. Bengtson, T. J. Biblarz a R. E. L. Roberts (2002) na 

základě současných socializačních teorií uvádějí 3 možné způsoby rodičovského vlivu na 

pozitivní či negativní hodnocení dětí: 1) skrze transmisi statusu či dědičnost, 2) skrze 

nápodobu, 3) skrze reflektovaná hodnocení. Rodičovský vliv na Sebeúctu rodiče názorně 

ukazuje Obrázek 3.

Transmise statusu 

Rodiče předávají svým dětem sociální status (rodinnou příslušnost, sociální třídu, 

národnost), jenž utváří důležitý základ pro to, jak druzí hodnotí dítě a interagují s ním. 

Například dítě rodičů s nižším socioekonomickým statusem může mít problémy s potvrzením 

sebe sama ve společnosti oceňující bohatství. Na tomto místě je však potřeba zdůraznit, že 

socioekonomický status rodičů neovlivňuje Sebeúctu dítěte přímo, ale nepřímo – skrze vlivy 

napětí v rodině, rodičovskou Sebeúctu a kvalitu vztahů mezi rodiči a dětmi (Wiltfang a 

Scarbecz, 1990). Rodina žijící v chudobě, nezaměstnanosti, nedostatku zdravotní péče atd. 
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bývá často vystavena dlouhodobějšímu stresu, který má negativní vliv na interakce rodič-dítě 

a takové prostředí pak není ideálním pro rozvoj sebeúcty dítěte. 

Nápodoba

Jeden z nejdůležitějších způsobů, jak se dítě učí, je skrze pozorování chování rodičů 

(Bandura, 1977). Když tedy rodič ukazuje sebedůvěru či sebepodceňování, dítě má tendenci 

jednat stejně – učí se, že toto jsou normální způsoby jednání a reagování v sociálním světě. 

Co se týče genderového aspektu, tak, jak dítě v rodině rozvíjí svoji genderovou identitu, bude 

pravděpodobně více sledovat vhodné postoje a chování rodiče stejného pohlaví.

Reflektovaná hodnocení

Rodiče jsou silné zdroje reflektovaných hodnocení. Pokud jsou vysoce kritičtí nebo 

zdůrazňují více chyby dítěte než jeho úspěchy, je zde riziko, že dítě bude více 

sebepodceňující a bude mít méně sebedůvěry. Naopak, pokud dítě zažívá vyjadřování lásky, 

podpory a přijetí bude se spíše rozvíjet vyšší Sebeúcta. 
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Obrázek 3 – Teoretický model rodičovského vlivu na Sebeúctu dítěte (převzato z Bengtson, 

Biblarz, Roberts, 2002).

3.3 Vůle

3.3.1  Vymezení pojmu

Koncept Vůle je stále jedním z nejméně probádaných témat psychologie, přestože 

historie zkoumání vůle sahá již do období vzniku psychologie jako vědecké disciplíny. Je to 

způsobeno značnou rozdílností a nesourodostí přístupů k této problematice. Po dlouhé pauze 

se v 80. a 90. letech psychologové k problematice zkoumání vůle vrátili – nové poznatky 

z kognitivní psychologie a teorie řízení umožnili reformulaci problematiky a posunuly snahu 

o její řešení k tématům seberegulace a sebekontroly. Nicméně, ačkoli studií a výzkumů 

k těmto tématům v poslední době přibylo, zůstávají stále velmi nesourodé až rozporné – autoři 

někdy označují stejným termínem nestejné mechanismy a naopak, zaměňují termíny, obsahy 

pojmů,  základní pojmy „regulace“ a „kontrola“ jsou mnohoznačné. Navíc poměrně velký 
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počet starších údajů o vůli nebyl dosud integrován s novějšími informacemi o sebekontrole a 

seberegulaci (Brichcín, 1999). 

Vůli lze obecně definovat jako naučený komplex schopností, vlastností a dovedností, 

který umožňuje člověku, aby podle osobních záměrů cílevědomě řídil svou duševní činnost – a 

jejím prostřednictvím také reguloval: kognitivní a rozhodovací procesy, funkci nižších 

řídících subsystémů, aktivitu periferních orgánů, průběh své interakce se světem objektů a 

subjektů, některé vnitřní stavy vlastního organismu (Brichcín, 1999, s. 138), či jako obecný 

koncept zahrnující různé formy centrální koordinace mentálních subsystémů (emoce, 

motivace, pozornost a temperament) v souvislosti s vedoucím principem nazývaném aktivní cíl 

či záměr (Kuhl, 1984), nebo jako soubor seberegulačních strategií, které podporují explicitní 

tendence jednání oproti soupeřícím impulzům chování (Kehr, 2004, s. 485).

Dále uvádím pro přehlednost a lepší orientaci ve složitém konceptu Vůle vymezení 

základních pojmů (volně dle Brichcín, 1999):

- Volní akt je osobní volba mezi alternativami (hodnot, zájmů motivů, cílů, prostředků, 

plánů aj.) spojená s impulzem k realizaci zvolené aktivity. Je počátkem realizace záměru. 

- Volní impulzy jsou obsahově rozmanité instrukce, určené regulačním a prováděcím 

subsystémem. Tyto instrukce jedinec formuluje ve formě tzv. vnitřní řeči. Kromě 

informační stránky nese každý volní impuls také příkaz k aktivování řízeného procesu. 

Aktivizující účinek volních impulsů je odvozen z možnosti cílevědomě využívat různé 

stupně volního úsilí.

- Volními faktory jsou volní úsilí a vědomá kontrola, pomocí nichž jedinec reguluje 

dynamiku a kvalitu svých činností. Volní faktory představují životě důležité dovednosti, 

které se utvářejí v průběhu vývoje každého jedince při provádění náročnějších aktivit. 

Volní faktory jsou duální složky lidské psychiky, které se v procesu cílevědomé regulace 

aktivit vzájemně doplňují a podporují.

- Volní úsilí je úmyslné (záměrné) zvyšování účinnosti regulačních zásahů.

- Vědomá kontrola funguje jako supervize nad nižšími úrovněmi kontroly, což pozitivně 

ovlivňuje kvalitu a spolehlivost realizace aktivit. Uplatňuje se při ní určitá míra 

soustředění pozornosti. Termín sebekontrola by měl být užíván pouze v souvislosti se 

sebepozorováním, sebehodnocením a sebeovládáním.

- Volní procesy jsou zvláštní kategorií psychických procesů, která umožňuje záměrné 

(cílevědomé) ovlivňování různých psychických operací a jejich včleňování do řídících 

cyklů. Zahrnují volní akty, volní impulsy a volní faktory. Při řízení lidských aktivit se 
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mohou uplatnit pouze v součinnosti  s dalšími psychickými procesy a stavy. Jejich hlavní 

úloha je systémotvorná.

- Volní vlastnosti jsou strukturálně-funkční a obsahově-vztahové charakteristiky lidské 

psychiky, které relativně stálým způsobem spoluurčují průběh volních procesů a projevují 

se v individuálně příznačných rysech činnosti i v individuálně typických zvláštnostech 

sociálního styku. Jsou vlastnostmi činné osobnosti. 

3.3.2  „Rubicon“ model 

Počátkem 20. století se psychologové začali zabývat rozdíly a podobnostmi mezi 

motivací (proč jedinec usiluje o určité cíle) a vůlí (jak jedinec dosahuje zvolených cílů). Tato 

dlouhotrvající debata započatá N. Achem a K. Lewinem se znovuobnovila v 80. letech, kdy J. 

Kuhl (1984, 1987) jednoznačně odlišil motivaci (volba cíle, motivace) a vůli (dosahování cíle 

či realizování motivace). Toto téma následně rozpracoval H. Heckhausen se svými kolegy na 

přelomu 80. a 90. let (Heckhausen, Gollwitzer, 1987, Heckhausen, 1991) do tzv. Rubicon 

modelu dějových fází („The Rubicon model of action phases“). Sekvenční struktura modelu 

zahrnuje po sobě následující fáze (viz Obrázek 4), které se vzájemně odlišují i doplňují: 

- volba – jedinec volí mezi alternativními cíli, 

- plánování – jedinec plánuje kdy a jak činnost vykoná, co k tomu potřebuje atd., 

- samotné jednání, činnost, akce

- hodnocení – jedinec hodnotí efektivitu dokončené činnosti, zda bylo dosaženo vytyčeného 

cíle atd.

                     

Obrázek 4 – Rubicon model sekvenčních fází (převzato z Heckhausen, Gollwitzer, 1987)

utváření záměru                iniciace záměru     implementace záměru        deaktivace záměru

 MOTIVACE     ↓         VŮLE          ↓         VŮLE            ↓       MOTIVACE
Před rozhodnutím    ↓        před akcí            ↓      akce, jednání          ↓           po akci

                                 ↓                              ↓                                ↓

     VOLBA              ↓      PLÁNOVÁNÍ      ↓       JEDNÁNÍ           ↓      HODNOCENÍ

                        Rubicon
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Tento model dále rozpracovává J. Heckhausenová se svýmu spolupracovníky z vývojového 

hlediska v životě jedince (např. Heckhausen J., 2007).

3.3.3  Seberegulace a sebekontrola 

Dvěma nejdůležitějšími úkoly Vůle je udržování vlastních cílů a udržování vlastní 

integrity „self“. Modus Vůle podporující udržování aktivního cíle je nazýván sebekontrola 

(self-control) (Kuhl, 1992) nebo kontrola činnosti (Kuhl, 1984), kdežto modus zabývající se 

podporováním úkolu nějaké činnosti ve shodě s vlastním integrovaným „self“ je nazýván 

seberegulace (self-regulation). Centrální koordinace zpracování přes různé psychologické 

subsystémy (explicitní a implicitní kognice, emoce, motivace, atd.), je společná oběma 

modům vůle. Mnoho kognitivních, emocionálních, motivačních a temperamentových procesů 

(zpracování) je aktivních paralelně a každý z nich může modulovat různé behaviorální 

tendence soupeřící o přístup k operačnímu systému, který kontroluje a řídí stále pokračující 

chování (Kuhl, Fuhrmann 1998). J. Kuhl a A. Fuhrmann (1998) navrhli inventář volní 

kompetence (The Volitional Competence Inventory – VCI), který je zacílen na jemný rozklad 

hlavních komponent Vůle, totiž sebekontroly a seberegulace, do teoreticky oddělených 

specifických volních subkomponent sloužících globálním účelům podpory udržovaného cíle a 

podpory udržování self. První část VCI se snaží postihnout volní kompetence za podmínek, 

které vyžadují, že osoba musí překonat to, co autoři nazývají obtíže utváření. Druhá část VCI 

se snaží postihnout symptomy redukující přístup k volním kompetencím za podmínek 

frustrace nebo stresu a výsledného snížení funkcionální účinnosti specifických volních 

subkomponent v situacích požadavků (podrobněji viz Kuhl, Fuhrmann, 1998).

3.3.4  Pracovní motivace a Vůle

H. M. Kehr (2004) přichází s novým modelem (viz Obrázek 5) motivace a vůle a snaží 

se tak propojit předchozí oddělené linie výzkumů. Strukturní komponenty jeho modelu 

zahrnují implicitní motivy, explicitní motivy a vnímané schopnosti; funkční procesy tvoří 

volní regulace a řešení problému. Základem celého modelu je, že volní regulace kompenzuje 

diskrepance mezi implicitními a explicitními motivy. Vůli přitom autor dává do kontrastu 

s řešením problému, který kompenzuje neadekvátně vnímané schopnosti. Kongruence mezi 

implicitními a explicitními motivy (tam kde se v modelu překrývají) podněcuje kompatibilní 

implicitní impulzy chování a explicitní tendence jednání spojené s vnitřní motivací 

nevyžadující žádnou podporu Vůle. Prostředek (bílý prostor) modelu představuje kongruenci 
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implicitních, explicitních motivů a vnímaných schopností, který je spojený se zážitkem 

„plynutí“, jež je považován za speciální případ vnitřní motivace. 

Obrázek 5 - Kompenzační model pracovní motivace a vůle (převzato z Kehr, 2004, s. 490)58

3.3.5  Brichcínův model Vůle

Konceptem Vůle se u nás dlouhodobě zabývá M. Brichcín. Jeho monografie Vůle a 

sebekontrola: teorie, metody, experimenty (1999)59 a jeho koncepce Vůle je založena na 

dlouholetém studiu zahraniční literatury, na výsledcích samostatného bádání a na 

zkušenostech získaných při vyvíjení nových výzkumných a diagnostických metod. 

Cílevědomé aktivity neřídí vůle, ale lidský subjekt s celou svou osobní zkušeností a na základě 

osvojené stupnice hodnot, zásad a norem. Svrchovaným řídícím činitelem je osobnost duševně 

vyspělého jedince, schopného samostatně rozhodovat (Brichcín, 1999, s. 139).

Ve struktuře řídícího cyklu lze rozlišit 4 postupné fáze:

1) Fáze přípravná – každému úmyslnému jednání předchází motivace, přičemž v situaci 

konfliktu mezi protichůdnými motivy působí volní procesy; iniciace jednání začíná až 

po podrobnějším zhodnocení výchozí situace, při orientaci v mentálním modelu 

                                                
58 Vzhledem k vysvětlení obrázku v textu výše jsem popisky v obrázku nepřekládala do češtiny. 

59 Z důvodu úspory místa zde neuvádím celé schéma Brichínova modelu Vůle, které je velmi složité. Zájemce o 
podrobnější výklad odkazuji na jeho publikaci.
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akčního prostoru se uplatňují hlavně kognitivní procesy – pro jejich přesnost je 

potřeba volního úsilí a vědomé kontroly; poté při zpřesňování záměru (chtění) jedinec 

hledá prostředky k dosažení cíle, formování záměru je výsledkem volních procesů, 

spolupůsobí zde i sebepojetí. Vytváříme si plán – složitý proces, při kterém je potřeba 

volního úsilí, vědomé kontroly a dále i sebeorganizace. 

2) Fáze realizační – při realizaci jednání dochází k regulaci prováděných operací: 

přechází se od subjektivních duševních stavů k objektivním dějům, dochází ke 

komplexnímu zpracování informací a rozhodování, reguluje se aktivita výkonných 

orgánů, průběžně se kontroluje a zpřesňuje plán,  uplatňuje se zde pozornost.  

Regulační procesy sjednocuje koordinace součinnosti řídících systémů za pomoci 

volních procesů a volních impulzů.

3) Fáze cílová má 2 funkční komponenty – kontrola přibližování k cíli a cílové 

zhodnocení.  

4) Fáze přechodná – využívá se k obnově funkční pohotovosti systému a k doplnění 

vyčerpaných prostředků a zdrojů, dochází k posouzení nově získaných zkušeností, 

k jejich strukturování a uložení v dlouhodobé paměti.

Je zřejmé, že Vůle sice plní specifické řídící úlohy, není však samostatným 

„regulátorem“ – dispoziční základna Vůle i její aktuální působení je úzce propojeno 

s fungováním jiných složek lidské psychiky a osobnostní struktury. Vztah mezi volními 

procesy a volními vlastnostmi osobnosti Brichcín definuje takto: na jedné straně volní 

vlastnosti spoluurčují v různých situačních podmínkách individuálně typický průběh volních 

procesů, na druhé straně volní procesy spoluurčují tempo a stupeň rozvoje volních vlastností, 

jejich vzájemné souvislosti i jejich začlenění do struktury osobnosti jedince. 

3.4 Locus of Control

Koncept Locus of Control (místo kontroly) zavedl do psychologie v rámci teorie 

sociálního učení americký psycholog J. B. Rotter (r. 1966 vypracoval 29ti položkovou škálu 

měření Locus of Control I-E). Podle J. B. Rottera (1966) lidé s externím Locus of Control 

(místem kontroly) věří, že jejich úspěchy či nezdary jsou ovlivňovány vnějšími okolnostmi 

jako je osud, štěstí, moc druhých, nepředvídatelné síly prostředí atd., kdežto lidé s interním 

Locus of Control (místem kontroly) věří, že jejich úspěchy či nezdary jsou určovány jejich 

vlastním chováním, vlastními  aktivitami a schopnostmi.  
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3.5  Životní příběh jako charakteristika osobnosti 

Životní příběh jedince, tak jak ho on sám chápe, je globální informací o jeho osobnosti 

a jeho pojetí sebe sama, v níž se odráží různé prožitky, hodnoty, přání atd. Životní příběh 

integruje různé dílčí aspekty, např. jednotlivé role a s nimi spojené situace, vlastní osobnost i 

vztahy s jinými lidmi, a propojuje minulé zážitky s aktuálně vnímaným děním i anticipací 

budoucnosti. Lze jej chápat jako komplexní charakteristiku osobnosti, v níž se jednotliví lidé 

mohou podstatně lišit (Vágnerová, 2010, s. 340). Znalost životního příběhu tak může pomoci 

pochopit, jak určitého jedince ovlivnily různé události či jak se vyrovnal s různými problémy. 

Lidé jsou v jednotlivých fázích života rozdílně vnímaví k k různým událostem, v mládí jsou 

důležité jiné události než ve stáří (Vágnerová, 2010). McAdams60 označuje individuálně 

specifické pojetí životního příběhu jako narativní identitu.

III.  PROPOJENÍ PRIZMATU SOCIOLOGICKÉHO A 

PSYCHOLOGICKÉHO aneb POKUS O SYNTÉZU

1. Vybrané osobnostní charakteristiky v sociálně stratifikačním 
výzkumu aneb východiska pro formulaci vlastních hypotéz

1.1 Big Five a sociální status

Výzkumy ukazují, že vysoká míra Svědomitosti je významným prediktorem školní 

(studijní) úspěšnosti stejně jako pracovní úspěšnosti (např. Barrick, Mount, 1991; Digman, 

Takemoto-Chock, 1981;  Goff, Ackerman, 1992; Gray, Watson, 2002; Paunonen, Ashton, 

2001) Školní úspěšnost přitom koreluje se Svědomitostí obdobně jako s IQ (Digman, 1989). 

Rovněž Otevřenost je silným prediktorem studijní úspěšnosti (McCrae, Costa, Piedmont 

1993) a souvisí se schopností učit se nové poznatky a dovednosti i s motivací k učení 

(Barrick, Mount, 1993). Pro studijní a profesní uplatnění je důležitá i Extraverze a emoční 

stabilita, tj. nízká úroveň Neuroticismu. Přívětivost je dobrým prediktorem ochoty ke 

spolupráci s ostatními, na druhou stranu se lidem s vyšší mírou Přívětivosti v některých 

                                                
60 McAdams se životnmi příběhy (narativní identitou) jedinců dlouhodobě zabývá (viz např. McAdams, 2006, 
2001, 1996).



74

profesích nemusí dařit, protože mohou být až příliš kooperativní a mít problém s prosazením 

vlastního rozhodnutí (Graziano, Tobin, 2002).

Profesní zájmy mají vztah především k Extraverzi a Otevřenosti (Costa, McCrae, 

Holland, 1984). Otevření lidé se častěji věnují uměleckým profesím, vědecké práci a nebrání 

se v průběhu života změnit svoji pracovní kariéru (McCrae, Costa, 1995). V oblasti obchodu a 

podnikání se (teoreticky) dobře uplatní extravertovaní jedinci, jejichž pracovní výkonnost 

ovlivňují osobnostní vlastnosti, jakými jsou např. sociabilita, družnost, výmluvnost, asertivita. 

(např. Barrick, Mount, 1991). Nižší míra Přívětivosti poukazuje na vůdcovské schopnosti 

(Hřebíčková, Urbánek, 2001)61.

1.2 Sebeúcta a sociální status

Existuje mnoho výzkumů, které dokládají, že Sebeúcta pozitivně koreluje s 

dosahováním vzdělanostního a zaměstnaneckého statusu (např. Bachman, O´Malley, 1977;  

Ellis, Taylor, 1983; Hollenbeck, Brief, 1987; Parcel, Menaghan, 1994)62. Lidé s vyšší 

Sebeúctou více věří ve své schopnosti, což přirozeně ovlivňuje jejich studijní a profesní 

úspěšnost. Dle V. L. Bengtsona, T. J. Biblarze a R. E. L. Robertse (2002) Sebeúcta 

v dospívání predikuje dosažený socioekonomický status v budoucnosti. 

Velmi významná a stěžejní zjištění o vztahu mezi Sebeúctou a sociálním statusem

rodiny přinesli M. Rosenberg a L. I. Pearlin (1978) ve své studii Social Class and Self-

Esteem among Children and Adults na které navázaly další studie, které tento vztah dále 

ověřovaly (Demo, Williams 1983; Wiltfang, Scarbecz 1990). Vzhledem k výrazné relevanci 

těchto výzkumů pro moji práci se jimi na následujících stranách budu zabývat podrobněji.

Autoři na základě předchozích zjištění a výzkumů stanovili čtyři obecné principy (teoretické 

oblasti) relevantní pro utváření Sebeúcty, přičemž empiricky dokládají, že tyto principy 

fungují při utváření Sebeúcty jak u dospělých tak u dětí, ale s jinými účinky (jak ukazují 

                                                
61  Existuje velké množství nedávných výzkumů Big-Five ve vztahu k nejrůznějším dalším aspektům lidského 
života, jež však nejsou předmětem mé práce. Pro ilustraci např. výzkumy ukazují a dále se zabývají tím, proč 
tomu tak je, že extraverti zažívají pozitivnější emoce, jsou šťastnější a celkově spokojenější se svými životy než 
introverti (Lucas, Fujita, 2000; Lischetzke, Eid, 2006; Lucas, Le, Dyrenforth, 2008 aj.)., jiné výzkumy se 
zabývají stabilitou jednotlivých rysů v čase, kulturními rozdíly, souvislostem mezi osobnostními rysy a zdravím 
atd. (podrobněji např. viz Hřebíčková,  2011 nebo Vágnerová, 2010).

62   Dle J. G. Bachmana a P. M. O´Malleyho. (1977) to následně souvisí s tím, že lidé s vyšší sebeúctou mají 
zdravější životní styl. Sebeúcta rovněž pozitivně koreluje s celkovou spokojeností se životem.
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výsledky jejich výzkumu, u dětí je vztah mezi sociální třídou a sebeúctou slabý, u adolescentů 

mírný, u dospělých silnější).

- Procesy sociálního srovnávání. Lidé vždy hodnotí své názory, schopnosti, chování, ale i 

vlastní sociální status ve srovnání s ostatními lidmi. Co se týká srovnávání sociálního 

statusu, M. Rosenberg a L. I. Pearlin (1978) dokazují, že děti mají tendenci vnímat 

socioekonomické prostředí, které je obklopuje, jako homogennější. Dle autorů se však 

nejedná jen o vnímání – děti vnímají svá okolí jako socioekonomicky homogennější, 

protože taková ve skutečnosti opravdu jsou. To však platí pro nejmladší věkovou skupinu 

dětí (navštěvují školy jejichž průměrný socioekonomický status je podobný tomu jejich), 

středoškoláci jsou si již více vědomi socioekonomické heterogenity v jejich okolí 

(studenti středních škol se již rekrutují z různorodějších socioekonomických zázemí). 

Celkově vzato, pokud je socioekonomické okolí dítěte v rámci sociálního srovnávání 

stejné (nebo je vnímáno jako stejné), sociální status nemůže ani zvyšovat ani snižovat 

sebeúctu dítěte. Zkušenost dospělého jedince je však zcela jiná – dospělý jedinec je 

socioekonomickým nerovnostem ve společnosti vystaven mnohem více, a to především 

ve světě práce, kde nelze uniknout „kruté realitě“ sociální třídy: moci, prestiže a 

vlastnictví. Ve světě práce sociální srovnávání umisťuje jedince výš či níž oproti ostatním 

a pochopitelně tak ovlivňuje pocit vlastní hodnoty člověka. 

- Reflektovaná hodnocení. Obecná psychologická teorie reflektovaných hodnocení 

(empiricky doložená mnoha výzkumy – např. Rosenberg, 1965) říká, že se na sebe sama 

díváme tak, jako kdybychom vnímali druhé, jak se na nás dívají. Tedy, existuje silný 

vztah mezi vnímaným self a vlastním obrazem jedince, jaký aktuálně je.  Klíčová otázka 

na poli vztahu sociálního statusu a sebeúcty pak zní: hodnotí nás lidé, kteří jsou pro nás 

důležití, skrze náš sociální status? Dítě má blízké vztahy se svými rodiči, sourozenci,

spolužáky, případně i učiteli. Ti všichni ho mohou posuzovat či hodnotit např. jak je 

kamarádské, jak je líné, čistotné, jak vypadá atd., ale jedna věc, kterou rodiče, sourozenci 

a pravděpodobně ani vrstevníci nehodnotí, je sociální status. Žádný otec se na svého syna 

nedívá jako na příslušníka sociální elity či dělníka. A vzhledem k tomu, že rodiče, 

sourozenci a vrstevníci mají nejsilnější vliv na utváření Sebeúcty dítěte (jak se potvrdilo 

již v dřívějších výzkumech např. Rosenberg, 1973; Rosenberg, Simmons, 1971), 

objektivní socioekonomický status dítěte má jen nepatrný vliv na pocit jeho vlastní 

sebehodnoty. Situace dospělého je opět odlišná. Práce tvoří v životě dospělého jedince 
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jeho významnou část, a proto ti, kteří jsou s jedincem v pracovních vztazích a přemýšlejí 

o něm, mají pravděpodobně i vliv na jeho postoje k sobě samému. Co se týče blízkých 

rodinných příslušníků – dítě může posoudit otcovy pracovní neúspěchy, manželka může 

vyjádřit spokojenost s pracovními úspěchy manžela či nespokojenost s nízkým platem, a 

to samé platí pro vlastního otce, sourozence atd. Navíc statusové uspořádání dospělého 

jedince je mnohem širší a složitější než uspořádání dítěte – tedy jedinec přichází do 

kontaktu s mnohem větším počtem lidí, kteří na něj hledí prizmatem sociálního statusu. 

- Teorie sebe-vnímání. Dle teorie sebe-vnímání se učíme poznávat své postoje, motivy, 

záměry, schopnosti atd. prostřednictvím pozorování a interpretování vlastního chování a 

jeho výsledků (úspěchy, neúspěchy atd.). Co se týče sociálního postavení, pro dospělého 

jedince je socioekonomický status (ať už vysoký nebo nízký) statusem dosaženým  – tzn. 

je to výsledek jeho úsilí a jeho aktivity. Pro dítě je socioekonomický status statusem 

přiděleným – tzn. je to výsledek snahy někoho jiného. Pokud tedy lidé hodnotí sami sebe 

na základě vlastního chování, je dle autorů pochopitelné, že sociální postavení je úžeji 

spjato se sebeúctou dospělých než Sebeúctou dětí. Sebeúcta dítěte je stejně závislá na 

výkonu jako Sebeúcta dospělého, takový výkon či aktivita je však jeho vlastní (nejedná 

se o výkon rodičů) – např. mnoho výzkumů ukazuje stálý vztah mezi školními známkami 

a sebeúctou. Zcela identický princip autoři dokazují na vzorku dospělých – to, čeho 

dospělý dosáhne, může ovlivňovat vlastní sebehodnotu, ale to, čeho dosáhl jeho otec, je 

pro vlastní sebehodnotu irelevantní. 

- Psychologická ústřednost. Sebeúcta je poměrně jasný koncept (globální pozitivní nebo 

negativní postoj vůči sobě), kdežto sebepojetí je složitá, komplexní a mnohostranná 

struktura. Hlavní prvky či komponenty sebepojetí63 tvoří dispozice (inteligence, 

optimismus apod.) a prvky sociální identity (pohlaví, věk, náboženství atd.). A abychom 

pochopili sebepojetí, musíme nejprve porozumět vztahům mezi jeho komponentami. 

Některé prvky sebepojetí mohou být pro jedince centrální, velmi důležité, jiné mohou stát 

na okraji. Tedy, dle autorů, vliv jakékoli takové komponenty na celkovou sebeúctu odvisí  

od její důležitosti či nedůležitosti, ústřednosti nebo okrajovosti v kognitivní struktuře 

jedince. Vliv sociálního statusu na celkovou Sebeúctu se tak z velké části odvíjí od toho, 

jak moc je sociální status pro jedince ve struktuře sebepojetí ústřední. Autoři opět 

empiricky dokazují rozdíl mezi dětmi a dospělými – pro dospělé je sociální status 

                                                
63  Sebepojetí se v psychologii osobnosti chápe také jako identita jedince. M. Vágnerová (2010) rozlišuje tři 
základní složky sebepojetí (identity): tělesná identita, psychická identita a sociální identita.
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mnohem ústřednější komponentou než pro děti. Dospělý více vnímá svůj svět stratifikační 

optikou a je mnohem citlivější na své vlastní sociální zařazení i zařazení druhých, a navíc 

je mnohem přesnější ve vnímání svého umístění ve stratifikačním systému (zejména co se 

týče finančních rozdílů). Oproti tomu dítě si je vlastního postavení v sociálním systému 

vědomo mnohem méně (ti nejmladší téměř vůbec), často ani pojmy „sociální status“ 

apod. nezná, sociální status je tedy vágní, okrajovou komponentou. Je tedy zřejmé, že 

objektivní sociální status má mnohem menší vliv na Sebeúctu dítěte než na Sebeúctu 

dospělého.

D. H. Demo a R. C. S. Williams ve své studii (1983) navázali na výzkum M. 

Rosenberga a L. I. Pearlina (1978) a pokusili se částečně replikovat a částečně rozšířit 

původní výzkum žáků 5. až 8. ročníků. Ten potvrdil platnost uvedených teoretických 

vysvětlení vztahu sebeúcty a sociální třídy. Aby přímo ověřili fungování principu sociálního 

srovnávání sledovali vztah mezi zaměstnáním otce a sebeúctou dítěte v rozdílném prostředí 

z hlediska statusové homogenity (což původní studie přímo neověřovala). V souladu s teorií 

sociálního srovnávání předpokládali, že vliv sociálního statusu bude mít na Sebeúctu vyšší 

mezi mladými adolescenty v statusově „heterogennějších“ školách  než ve školách 

„homogennějších“. Tuto hypotézu se jim však nepodařilo potvrdit, což autoři přičítají 

především limitům měření (indikátor homogenity). K této otázce se vrátil výzkum G. L. 

Wiltfanga a M. Scarbecze (1990) adolescentů ve věku 12 – 19 let. Autoři opět potvrdili 

Rosenbergovo a Pearlinovo (1978) zjištění, že sociální status rodičů má pouze malý vliv na 

celkovou Sebeúctu dítěte.  Použili přitom „netradiční“ přístup k měření sociálního statusu 

rodiny, kdy vedle otcova zaměstnaneckého statusu sledovali také zda rodina pobírá sociální 

dávky, a také popis podmínek v místě bydliště. Tento přístup je podle nich vhodnější pro 

výzkum sociální třídy a Sebeúcty adolescentů. Ukázalo se totiž, že nezaměstnanost 

v sousedství má na Sebeúctu negativní vliv. Navíc, v souladu s původním Rosenbergovým a 

Pearlinovým teoretickým předpokladem, přímo empiricky dokázali, že výkon a úspěch dítěte 

korelují s jeho Sebeúctou významně více než sociální status rodičů. Autoři nicméně 

upozorňují na to, že sociální status (stejně jako většina kulturních a strukturních fenoménů) je 

filtrován skrze prizma zkušenosti adolescenta a skrze sociálně psychologické procesy ještě 

dříve než ovlivní jeho osobnost. Tedy, z určitého hlediska sociální status rodičů může mít 

značný vliv na Sebeúctu dítěte.
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1.3 Vůle v relevantních výzkumech

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, chápání konceptu Vůle je dosud velmi 

nejednotné, proto i výzkumy se stále soustřeďují na uchopení a komplexní popsání fungování 

Vůle. Není tedy snadné najít výzkumy, které by se vůbec zabývaly Vůlí ve vztahu k dalším 

aspektům lidského života, natož ve vztahu k sociální stratifikaci. Uvádím zde tedy alespoň 

několik relevantních zjištění.

Vůle pozitivně koreluje s celkovou spokojeností se životem (Feldman, Doerpinghaus, 

Turnley, 1994) či s nižším výskytem somatických obtíží (Isaksson, Bellaagh, 2002).

Jiné výzkumy v posledním desetiletí ukazují, že studenti, kteří během studia využívají 

seberegulační procesy (např. stanovení cílů, učební strategie, sebe-monitorování, sebe-reflexi) 

budou obvykle dosahovat vyšší úrovně akademického úspěchu než ti, kteří tyto schopnosti 

nemají (Cleary, 2006; Schunk, 2005; Zeidner et al., 2000; Zimmerman, Martinez-Pons, 1990). 

Dále výzkumy poukazují na pozitivní vztah mezi Vůlí a spokojeností se zaměstnáním 

(Ellingson, Gruys, Sackett, 1998; Feldman, Doerpinghaus, Turnley, 1994; Krausz, 

Brandwein, Fox, 1995). Vůle rovněž redukuje diskrepanci mezi tím, jaké zaměstnání by si 

jedinec přál a jaké aktuálně má (Holtom, Lee, Tidd, 2002; Krausz, Brandwein, Fox, 1995). J. 

Kuhl (2000) se zabývá i Vůlí ve vztahu k osobnostním charakteristikám – vůle negativně 

koreluje s Neuroticismem (to platí obzvláště pro schopnosti rozhodování a pochybení 

v kontrole) a pozitivně koreluje s Extraverzí (pro schopnosti sebeurčení a motivační kontroly 

(Forstmeier & Rüddel, 2008). Navíc bylo zjištěno, že osobnostní rysy jako je Neuroticismus 

determinují citlivost jedince k negativním vlivům, zatímco volní kompetence regulují 

negativní vlivy a iniciují a ustanovují zamýšlené jednání (Heiss, Ziegler, Engbert a Gröpel et 

al, 2010)

1.4  Locus of Control v relevantních výzkumech

V různých výzkumech byl prokázán např. vztah mezi Locus of Control a výkonovou 

motivací – vyšší výkonovou motivaci mají jedinci s interním Locus of Control (Rotter, Mulry, 

1965), dále vztah mezi Locus of Control a socioekonomickýcm statusem jedince – u vyššího 

socioekonomického statusu interní místo kontroly a naopak (Gore a Rotter, 1963; Battle a 

Rotter, 1963), pozitivní vztah mezi interním Locus of Control a vyšší sebe-motivací, vyššími 

akademickými výkony, vyšší sociální zralostí a větší nezávislostí (Nelson a Mathia, 1995). 

Locus of Control někteří autoři považují za součást osobnostního rysu Svědomitosti z Big 

Five (Lefcourt, 1992).
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Co se týče vztahu Locus of Control a Sebeúcty, dle T. M. Abdallaha (1989) jedinci 

s vyšší Sebeúctou spíše připisují své úspěchy vnitřním příčinám kdežto lidé s nižší Sebeúctou 

obecně připisují pozitivní výsledky vnějším příčinám.

Velmi přínosnou studii, která zkoumala vliv dvou sociálně psychologických 

proměnných – Sebeúcty a Locus of Control na proces dosahování statusu provedli L. 

Wang et al. (1999). V této longitudinální studii, která byla provedena během pěti let na 

vzorku 1972 středoškolských studentů (pozn. ve výzkumu byly mj. použity Locus of Control 

Scale – Rotter, 1966 a Self-Esteem Scale – Rosenberg, 1979) autoři dospěli k následujícímu 

závěru: Sebeúcta pozitivně ovlivňuje dosahování vzdělanostního i zaměstnaneckého statusu, 

stejně jako interní Locus of Control. Ve výsledcích se ukazuje o něco vyšší vliv interního 

Locus of Control než Sebeúcty. Zajímavé zjištění navíc bylo, že sociální background, Locus 

of Control a Sebeúcta mají na dosahování statusu nezávislé vlivy. 

Další velmi zajímavou studii provedli S. V. Stumm et al. (2009). Autoři zkoumali 

determinanty mezigenerační sociální mobility na vzorku 8287 mužů (britská kohortní studie 

1970 - věk 10, 16 a 30 let). Výsledky studie ukazují, že sociální status rodičů, inteligence 

dítěte a vzdělanostní kvalifikace jsou nejsilnějšími prediktory statusu zaměstnání ve věku 30 

let. Locus of Control a poruchy chování v dětství mají nezávislé významné vlivy a vysvětlují 

dodatečnou varianci. Sebeúcta má dle výsledků této studie minimální vliv na sociální mobilitu 

(autoři si však tento minimální vliv vysvětlují možná ne zcela vhodně užitou škálou měření 

sebeúcty LAWSEQ – in Stumm et al., 2009). Autoři vytvářejí poměrně složitý strukturní 

model, ve kterém demonstrují následující: 1) vzdělanostní kvalifikace je zprostředkována 

účinky dalších prediktorů a přispívá k vysvětlení největšího množství variance v dosahování 

vlastního sociálního statusu, 2) poruchy chování v dětství, inteligence a Locus of Control se 

významně překrývají, 3) sociální status rodičů ovlivňuje dosahování vlastního 

zaměstnaneckého statusu. Dle S. V. Stumm et al. (2009) je tedy mezigenerační sociální 

mobilita determinována komplexem vzájemně spolu korelujících proměnných, jejichž 

nezávislé vlivy je těžké postihnout.
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2. Výzkumné otázky a hypotézy

Výzkumné otázky a hypotézy jsem pro přehlednost rozčlenila do tří částí. V první 

části (Osobnost v rámci rodinné socializace) se zabývám tím, do jaké míry se rodina původu, 

tj. její sociální status, výchovné styly rodičů, emoční klima v rodině, aktivity atd. podílí na 

utváření osobnosti. Druhá část výzkumných otázek a hypotéz (Osobnost v rámci současného 

sociálního statusu) se zaměřuje na osobnostní charakteristiky jedince obecně, jejich vzájemné 

souvislosti a rovněž na jejich vztah k současnému sociálnímu statusu. Třetí část (Osobnost 

v rámci mezigenerační vzestupné sociální mobility) je pak specificky zaměřena na osobnost 

jedinců, kteří prodělali mezigenerační vzestupnou sociální mobilitu. Zajímá mě, jakými 

osobnostními charakteristikami se tito jedinci vyznačují a jaké faktory ovlivňují šance na 

mobilitní vzestup. Samostatně pak stojí otázka na možné podobnosti v životních příbězích 

mezigeneračně vzestupně sociálně mobilních jedinců.

Pro lepší představu osobnosti v procesu dosahování sociálního statusu na další straně 

opět pro připomenutí uvádím Obrázek 1, z něhož jsem rovněž při formulování hypotéz 

vycházela. 
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Obrázek 1 (připomenutí) – Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu

                                                                                                        

                                                                                           
                                                                                                       Sekundární socializace
Biologické a genetické
predispozice 

                                                                                                                                                Vzdělanostní
                                                            Primární socializace                                                           aspirace                    
                                                                     (výchova, rodinné praktiky,                                                                 
                                                                      učení,
                                                                        emoční klima atd.)

                                                                                                                                                      
Sociální status rodičů                                                                                                             učení
(vzdělání rodičů, zaměstnání a příjem rodičů,

kulturní a sociální kapitál, atd.)                                                                                        Vztah                                                                                                                                                     

PRIMÁRNÍ
RODINA

otec + matka

OSOBNOST
JEDINCE

Kognitivní složka (IQ, 
schopnosti, dovednosti..)

Nekognitivní složka
Sebeúcta, Vůle, 

osobnostní vlastnosti,
     Locus of Control atd.

ŠKOLA    
(ZŠ)

             Vrstevníci,           
kamarádi

Jiné autority, 
jiné 

významné 
osoby

DOSAŽENÝ
SOCIÁLNÍ
STATUS 
JEDINCE

Mimoškolní
aktivity

Vývojové a 
životní krize

Nejvyšší
dosažené
vzdělání
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2.1 Osobnost v rámci rodinné socializace (Vliv rodiny původu na utváření 

osobnosti jedince)

Podle mnohých autorů a výzkumů existují rozdíly v užívání určitých výchovných stylů 

v závislosti na sociálním statusu rodiny. Dle M. L. Kohna (1959a, 1959b, 1963) hodnoty a 

rysy chování získané v jedné oblasti života (zaměstnání) jsou přenášeny i do oblastí ostatních. 

Profese tak utváří hodnotovou orientaci rodičů, která se následně promítá do výchovy dětí. 

Výchova dětí a hodnoty, ke kterým jsou vedeny je tedy podle Kohna třídně podmíněna. Podle 

B. Bernsteina (1971, 1975) má každá rodina svůj kód (širší organizační princip), ve kterém 

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

rodiny. Omezený kód je typický pro příslušníky dělnických rodin, kdežto kód rozvinutý pro 

příslušníky středních vrstev. V rodinách středních sociálních vrstev se děti učí rozlišovat mezi 

jednotlivými hodnotami, jsou vnímány a je s nimi komunikováno jako s osobnostmi 

s určitými právy a určitým postavením. Důležitý je způsob komunikace, kdy jsou často 

používány osobní soudy, na které se dítě učí odpovídat. Při výchově v dělnických rodinách 

jsou typické kategorické příkazy („řekl jsem, že nikam nepůjdeš“). Jazyk limituje verbální 

vyjadřování pocitů (důraz je kladen na emotivní výrazy, které jsou konkrétní, popisné). Méně 

formální prostředí v rodině podporuje více afektivní a expresivní chování. Havlík a Koťa 

(2002) uvádějí, že co se týká výchovných způsobů, rodiče z nižších vrstev inklinují spíše 

k modelu zdůrazňujícímu transfer kultury rodičů na děti, případně i k použití represivních 

metod. Přesvědčující přístup a důraz na hledání vlastních hodnot a způsobů života dětmi 

samotnými je typičtější spíše u rodičů s vyšším vzděláním. Podle T. Katrňákových (2004) 

zjištění z kvalitativního výzkumu brněnských dělnických a vysokoškolských rodin se u nás 

rodiny liší mimo jiné také ve stylu výchovy a přístupu ke škole (lokalisté versus kosmopolité, 

volný versus soudržný vztah ke škole, materiální versus statusová strategie; srovnej viz 

kapitola Sociální reprodukce, podkapitola 2.3.2 Odlišné životní strategie).
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První hypotézu jsem tedy formulovala následovně. 

1. hypotéza - Rozdíly mezi rodinami ve výchovných stylech64:

1a) autoritativní výchovný styl (příkladem) se bude nejčastěji vyskytovat v rodinách 

s nejvyšším socioekonomickým statusem (vysokoškoláci),

1b) permisivní (plovoucí zátky) a autokratický (pevná ruka) výchovný styl bude 

nejčastěji  uplatňován v rodinách s nejnižším socioekonomickým statusem (dělníci) 

Machonin, Tuček et al. (1996) uvádějí, že v české společnosti kulturnost 

volnočasových aktivit souvisí se vzděláním a profesním postavením a má silné vazby na 

vzdělanostní úroveň a hlavně na životní styl rodiny. Podle T. Katrňáka (2004) u lidí s nízkým 

vzděláním, jejichž povolání není prestižní a nepocházejí z dobře vzdělaných rodin, převažují 

záliby jako jsou sledování televize, domácí práce, práce na zahradě, četba časopisů nebo 

pasivní odpočinek. Výsledky výzkumu NIDM a Factum Invenio (2008) ukazují, že v různých 

zájmových kroužcích a kurzech tráví pravidelně každý týden čas velká většina dětí (82 %) ve 

věku 6-15 let, častěji se však jedná o děti z rodin s vyšším vzděláním, neboť vzdělaní rodiče 

přikládají volnočasovým aktivitám větší důležitost. J. Šafr (2009) rovněž potvrzuje, že účast 

v mimoškolních organizovaných aktivitách je podmíněna vzděláním rodičů. Mimoškolních 

organizovaných aktivit se neúčastní celá jedna třetina populace patnáctiletých, přičemž tato 

neúčast se zřetelně váže na žáky z rodin, kde rodiče získali pouze výuční list a pracují jako 

nekvalifikovaní či polokvalifikovaní dělníci. Najdeme zde také děti z rodin podnikatelů a 

rodin, jenž rodiče sami označili jako chudé. Na základě těchto výsledků byla formulována 

druhá hypotéza.

2. hypotéza – Rozdíly mezi rodinami v trávení volného času:

Děti z rodin vysokoškoláků  se budou účastnit nejrůznějších organizovaných mimoškolních 

aktivit častěji a svůj volný čas budou trávit aktivněji než děti z rodin dělníků.

Obecně se autoritativní (dle Lewinovy starší terminologie demokratický) výchovný 

styl pokládá za nejpříznivější pro zdravý vývoj dítěte (např. Langmeier, Krejčířová, 2000). 

Podle D. Baumrindové (1967, 1978) je autoritativní styl vyjádřením partnerství s dítětem. 

                                                
64  V názvech výchovných stylů vycházím z terminologie Baumrindové, kde však mohou být matoucí termíny 
„authoritative“ a „authoritarian“ . Pro lepší orientaci tedy vždy v závorkách uvádím srozumitelnější ekvivalent –
autoritativní (příkladem), autoritářský (pevná ruka), permisivní (Katrňákovy plovoucí zátky).
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Rodiče pokládají za nejdůležitější respektování dítěte jako samostatné bytosti s právem 

rozhodovat o sobě poměrně svobodně vzhledem k věku a vzhledem k předpokládaným 

následkům jednání. Dítě musí současně poznávat svou odpovědnost vůči druhým lidem v 

rodině i mimo ni. Rodiče s dítětem intenzivně komunikují, snaží se mu zprostředkovat 

rozumění světu kolem vysvětlováním svého jednání i jednání lidí v okolí. Kladou důraz na 

racionalitu při řešení problémů. Programově se snaží být vzorem a oporou. Záleží jim na tom, 

aby dítě jejich požadavkům rozumělo a vědělo, čemu slouží, proč platí. Učí dítě odpovídat na 

otázky s nimiž se setkávají při svých zkušenostech. Klade se důraz na dosažení společně 

přijatelného řešení konfliktů a na význam společného rozhovoru. Výsledky mnoha výzkumů 

ukazují, že rodičovská péče, akceptace a podpora pozitivně koreluje se sebeúctou dítěte 

(Coopersmith, 1967; Gecas, 1971 aj.). Pozitivní hodnocení podporuje dítě v pozitivním 

vnímání sama sebe, zvyšuje sebedůvěru a inhibuje sebepodceňování. U negativního 

hodnocení je tomu přesně naopak. Proto jsem formulovala třetí hypotézu takto:

3. hypotéza - Sebeúctu jedince bude nejvíce podporovat autoritativní výchovný styl 

(příkladem)

V. L. Bengtson, T. J. Biblarz, R. E. L. Roberts (2002) na základě současných 

socializačních teorií uvádějí 3 možné způsoby rodičovského vlivu na pozitivní či negativní 

sebe-hodnocení dětí: 1) skrze transmisi statusu či dědičnost, 2) skrze nápodobu, 3) skrze 

reflektovaná hodnocení. A. Bandura (1977) považoval nápodobu skrze pozorování chování 

druhých za jeden z nejdůležitějších způsobů učení. Když tedy rodič ukazuje sebedůvěru či 

sebepodceňování, dítě má tendenci jednat stejně – učí se, že toto jsou normální způsoby 

jednání a reagování v sociálním světě. V mnoha výzkumech se potvrdilo, že rodiče, 

sourozenci a vrstevníci mají nejsilnější vliv na utváření Sebeúcty dítěte (např. Rosenberg 

1973, Rosenberg, Simmons 1971, Rosenberg, Pearlin, 1978), kdežto sociální status rodičů má 

pouze malý vliv na celkovou sebeúctu dítěte (např. Rosenberg, Pearlin, 1978; Demo, 

Williams, 1983; Wiltfang, Scarbecz, 1990). Na základě těchto výzkumů jsem formulovala 4. a 

5. hypotézu následovně:
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4. hypotéza - Na Sebeúctu jedince bude mít významný vliv Sebeúcta rodiče.

5. hypotéza – Míra Sebeúcty jedince se nebude lišit v závislosti na socioekonomickém 
statusu rodiny původu.

Jak uvádí M. Vágnerová (2010, s. 330), osobnostní rysy úzce souvisejí s celkovým 

sebepojetím jedince.  Jedním z hlavních aspektů sebepojetí je přitom Sebeúcta. Platí-li tedy 5. 

hypotéza, předpokládám, že analogicky bude platit i 6. hypotézu, kterou jsem formulovala 

takto:

6. hypotéza – Osobnostní rysy jedince (Big Five) i Locus of Control se nebudou lišit 

v závislosti na socioekonomickém statusu rodiny původu65.

2.2 Osobnost v rámci současného sociálního statusu

Lidé s vysokou sebeúctou mají silný smysl pro vlastní sebe-účinnost, vnitřní hodnotu a 

hodnotu pozitivních hodnocení druhých. Jsou se sebou spokojeni, důvěřují ve vlastní 

schopnosti, nejsou příliš sebekritičtí a především věří, že jsou stejně hodnotní jako druzí, což 

jim umožňuje vést vzájemně potvrzující interpersonální vztahy (Bengtson, Biblarz, Roberts, 

2002). Dle dřívějších výzkumů můžeme rozlišit dva základní typy sebe-nazírání (Kohn, 

Schooler, 1969; Owens, 1993). První typ – pozitivní komponenta Sebeúcty - obsahuje 

hodnocení, která ovlivňují sebedůvěru. Jedinci s vyšší sebedůvěrou mají tendenci vnímat své 

schopnosti dosahování vlastních cílů jako stejné či lepší než schopnosti druhých. Sebedůvěra 

teda podporuje sebeúctu. Druhý typ – negativní komponenta Sebeúcty – obsahuje hodnocení, 

která narušují Sebeúctu skrze nepřiměřené sebepodceňování. Příliš sebepodceňující se jedinci 

jsou velmi sebekritičtí, vnímají se jako horší či nedostačující oproti druhým, zaměřují se spíše 

na vlastní chyby než na silné stránky.

Sebeúcta je přitom jedním z hlavních aspektů sebepojetí, které lze chápat jako trvalejší 

osobnostní charakteristiku, jenž je relativně stabilní přitom zároveň flexibilní. Jde o trvalý 

komplexní obraz sebe sama, vztah k sobě (sebeakceptace) – identitu osobnosti (vědomí 

vlastní jedinečnosti). Zahrnuje komplex názorů na vlastní osobu, sebehodnocení ale i 

schopnost regulovat své chování. Osobnostní rysy úzce souvisejí s celkovým sebepojetím 

jedince. Osobnostní rysy totiž ovlivňují přístup k čemukoli a hodnocení čehokoli, tudíž i sebe 

                                                
65

Předpokládám vliv jiných faktorů  (ne socioekonomického statusu rodiny původu) na osobnostní rysy jedince 
během vývoje a dospívání. 
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sama. Dle M. Vágnerové (2010) největší vliv na sebepojetí mají Neuroticismus, Extraverze a 

Svědomitost. Pro úplnost a lepší porozumění těmto vztahům připomeňme krátce 

charakteristiku Neuroticismu, Extraverze a Svědomitosti dle M. Hřebíčkové (2004, 2011):

Neuroticismus ukazuje na emocionální labilitu či stabilitu osobnosti. Emocionálně 

labilní jedinci bývají nejistí, úzkostní, nervózní, častěji se něčeho obávají, intenzivněji 

prožívají strach, stres, smutek atd. Naopak emocionálně stabilní jedinci bývají klidní, 

vyrovnaní, lépe zvládají stresující situace, příliš se nestrachují, neobávají. Extraverze

vyjadřuje otevřenost, společenskost, přátelskost, komunikativnost, aktivitu, optimismus, 

sebejistotu. Svědomitost postihuje vztah a přístup jedince k práci, plánování, organizaci a 

realizaci činností či úkolů. Pro jedince s vysokým skóre na škále svědomitosti je 

charakteristická cílevědomost, vytrvalost, disciplinovanost, systematičnost, spolehlivost, 

preciznost, pevná vůle, smysl pro pořádek. 

Co se týče vztahu Locus of Control a Sebeúcty, dle T. M. Abdallaha (1989) jedinci 

s vyšší sebeúctou spíše připisují své úspěchy vnitřním příčinám kdežto lidé s nižší Sebeúctou 

obecně připisují pozitivní výsledky vnějším příčinám.

Na základě výše uvedeného jsem formulovala sedmou hypotézu o vztazích mezi 

osobnostními charakteristikami následovně:

7. hypotéza -  Vztahy mezi osobnostními charakteristikami:

7a) Sebeúcta bude vykazovat kladné vztahy s Extraverzí, Svědomitostí a Locus of Control

7b) Sebeúcta bude v záporném vztahu s Neuroticismem 

Výzkumy ukazují, že vysoká míra Svědomitosti je významným prediktorem školní 

(studijní) úspěšnosti stejně jako pracovní úspěšnosti (např. Barrick, Mount, 1991; Digman, 

Takemoto-Chock, 1981; Goff, Ackerman, 1992; Gray, Watson, 2002; Paunonen, Ashton, 

2001) Školní úspěšnost přitom koreluje se Svědomitostí obdobně jako s IQ (Digman, 1989). 

Rovněž Otevřenost je silným prediktorem studijní úspěšnosti (McCrae, Costa, Piedmont 

1993) a souvisí se schopností učit se nové poznatky a dovednosti i s motivací k učení 

(Barrick, Mount, 1993). Pro studijní a profesní uplatnění je důležitá i Extraverze a emoční 

stabilita, tj. nízká úroveň Neuroticismu. Přívětivost je dobrým prediktorem ochoty ke 

spolupráci s ostatními, na druhou stranu se lidem s vyšší mírou Přívětivosti v některých 

profesích nemusí dařit, protože mohou být až příliš kooperativní a mít problém s prosazením 

vlastního rozhodnutí (Graziano, Tobin, 2002).
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Profesní zájmy mají vztah především k Extraverzi a Otevřenosti (Costa, McCrae, 

Holland, 1984). Otevření lidé se častěji věnují uměleckým profesím, vědecké práci a nebrání 

se v průběhu života změnit svoji pracovní kariéru (McCrae, Costa, 1995). V oblasti obchodu a 

podnikání se (teoreticky) dobře uplatní extravertovaní jedinci, jejichž pracovní výkonnost 

ovlivňují osobnostní vlastnosti, jakými jsou např. sociabilita, družnost, výmluvnost, asertivita. 

(např. Barrick, Mount, 1991). Nižší míra Přívětivosti poukazuje na vůdcovské schopnosti 

(Hřebíčková, Urbánek, 2001).

Existuje mnoho výzkumů, které dokládají, že Sebeúcta pozitivně koreluje s 

dosahováním vzdělanostního a zaměstnaneckého statusu (např. Bachman, O´Malley, 1977; 

Ellis, Taylor, 1983;  Hollenbeck, Brief, 1987; Parcel, Menaghan, 1994). Lidé s vyšší 

Sebeúctou více věří ve své schopnosti, což přirozeně ovlivňuje jejich studijní a profesní 

úspěšnost. Dle V. L. Bengtsona, T. I. Biblarze a R. E. L. Robertse (2002) Sebeúcta 

v dospívání predikuje dosažený socioekonomický status v budoucnosti. 

M. Rosenberg a L. I. Pearlin (1978) v rámci souvislosti mezi Sebeúctou a sociálním 

postavením zdůrazňují, že Sebeúcta jedince je závislá na vlastním výkonu, úsilí a aktivitě. 

Pro dospělého člověka je socioekonomický status (ať už vysoký nebo nízký) statusem 

dosaženým – tzn. je to výsledek jeho úsilí a jeho aktivity, pro malé dítě je socioekonomický 

status statusem přiděleným – tzn. je to výsledek snahy někoho jiného. Sebeúcta dítěte je 

stejně závislá na výkonu jako Sebeúcta dospělého, takový výkon či aktivita však musí být 

jeho vlastní (nejedná se o výkon rodičů) – např. mnoho výzkumů ukazuje stálý vztah mezi 

školními známkami a Sebeúctou. 

Na základě výše uvedených výzkumů jsem formulovala 8. a 9. hypotézu takto:

8. hypotéza - Sebeúcta a Locus of Control budou v kladném vztahu se současným 

socioekonomickým statusem jedince.

9. hypotéza – Souvislost Big Five a sociální stratifikace:

9a) Rozložení osobnostních rysů z Big Five se bude lišit v závislosti na socioekonomickém 

statusu (sociálně-třídním postavení) jedince 

9b) Jedinci s nejvyšším socioekonomickým statusem budou v rámci celého sociálního 

spektra vykazovat nejvyšší míru Svědomitosti 

Exploračně mě zajímají genderové rozdíly  v rámci Big Five, Sebeúcty i Locus of Control.
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2.3 Osobnost v rámci mezigenerační vzestupné sociální mobility

Jak již bylo řečeno výše, Sebeúcta pozitivně koreluje s dosahováním vzdělanostního a 

zaměstnaneckého statusu (např. Bachman, O´Malley, 1977; Ellis, Taylor, 1983;  Hollenbeck, 

Brief, 1987; Parcel, Menaghan, 1994). M. Rosenberg a L. I. Pearlin (1978) v rámci 

souvislosti mezi Sebeúctou a sociálním postavením zdůrazňují, že Sebeúcta jedince je závislá 

na vlastním výkonu, úsilí a aktivitě. Podle O. D. Duncana (1967) platí, že čím má jedinec 

nižší postavení v zaměstnanecké struktuře, tím má větší mobilitní možnosti (má se kam 

posouvat a nemá kam klesnout). Rovněž zopakuji, že vysoká míra Svědomitosti je podle 

mnohých výzkumů (viz výše) významným prediktorem školní (studijní) úspěšnosti stejně 

jako pracovní úspěšnosti. A protože vzestupně sociálně mobilní jedinci prodělali oproti svým 

rodičům v zaměstnanecké struktuře posun směrem výš a protože při tom přirozeně museli 

vyvinout vlastní snahu, aktivitu a úsilí, formulovala jsem následující 3 hypotézy:

10. hypotéza – Vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty Sebeúcty 

než sociálně stabilní či sestupní jedinci

11. hypotéza – Vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty 

Svědomitosti než sociálně stabilní či sestupní jedinci

12. hypotéza – Vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty

Vůle než sociálně stabilní či sestupní jedinci

Specificky mě zajímá, jaké faktory ovlivňují šance na vzestupnou sociální mobilitu. 

Exploračně mě opět zajímají genderové rozdíly v rámci vzestupné sociální mobility

Samostatnou velkou otázkou, která mě v souvislosti s vzestupně sociálně mobilními 

zajímá je, zda v jejich životních příbězích existují nějaké podobnosti. Jak jsem již uvedla v 

úvodu, pro plné porozumění procesům dosahování sociálního statusu považuji za velmi 

důležité hlouběji zkoumat osobnost samotného jedince v kontextu jeho dosavadní životní 

cesty a souvislostí s dalšími sociálně psychologickými aspekty procesu dosahování sociálního 

statusu (vlivy rodiny, školy, vrstevníků atd.).
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EMPIRICKÁ ČÁST

1. Zdroje výzkumných dat a výzkumný vzorek

Díky spolupráci s PhDr. Jiřím Šafrem, Ph.D. ze  Sociologického ústavu AV ČR jsem 

měla možnost zapojit se do projektu „Distinkce a hodnoty 2008“ (viz dále). Za přístup k 

veškerým zdrojům kvantitativních dat a pomoc s jejich zpracováním vděčím právě jemu. 

1.1 “Distinkce a hodnoty 2008”

Hlavním zdrojem výzkumných dat byl projekt “Sdílené hodnoty a normy chování jako 

zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v 

ČR” s pracovním názvem (který užívám i dále v této práci) „Distinkce a hodnoty 2008“66, jež

probíhal v letech 2008-2010 a na jeho realizaci se podílely řešitelské týmy ze dvou pracovišť: 

Centrum sociálních a ekonomických strategií (CESES) při FSV UK a Sociologický ústav 

Akademie věd ČR. Primárním cílem projektu bylo zmapovat mechanismy vedoucí k utváření 

socioekonomického statusu a jeho mezigenerační reprodukci v České společnosti po roce 

1989, nalézt, vypracovat a navrhnout nové postupy směřující k minimalizaci negativních 

důsledků nadměrné sociální diferenciace.

Konkrétně se jednalo o reprezentativní dotazníkové šetření, jež zaměřilo na 

populaci dospělých ve věku 30–34 let s cílem studovat dlouhodobé efekty procesu rodinné 

socializace a vlivu dostupných zdrojů v rodině původu na hodnotové orientace a životní 

úspěch.  Jedinečností tohoto výzkumu je, že kromě výpovědí samotných respondentů se u

velké části z nich podařilo získat i výpovědi jejich rodičů. 

Relativně úzká věková kohorta (30-34 let) byla zvolena ze dvou důvodů. Za prvé, 

cílem výzkumu bylo sledovat „výsledky“ procesu mezigenerační transmise stratifikační 

(třídní) pozice spolu s utvářením osobnosti, její postojové výbavy a hodnotové orientace. V 

tomto věku je již dosažen socioekonomický status (ukončeno je období vzdělávání a jedinec 

již nabyl zkušenosti na pracovním trhu a postupně vyprofiloval svou kariéru), a souběžně s 

tím jsou již ukotveny základní hodnotové orientace a osobnostní rysy. Úzká věková kohorta 

má v sobě hlediska interpretace výsledků dvojí výhodu. Přednost z hlediska interpretace 

výsledků lze spatřovat jednak ve skutečnosti, že je tak přirozeným způsobem fixován vliv 

biologického věku a jednak v tom, že v mobilitní analýze je vyloučen efekt strukturních vlivů 

                                                
66  Projekt byl podpořen v rámci Národního programu výzkumu II MŠMT (evid. č. grantu 2D06014).
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způsobených institucionálními proměnami v čase, zejména co se týče vzdělávacího sytému a 

trhu práce. Všichni respondenti výzkumu prošli stejnými podmínkami vzdělávání – a tedy i 

jejich mobilitní šance byly ovlivněny výhradně dostupnými specifickými kapitály, 

rozhodnutími či hodnotami jejich rodičů nebo vlastními preferencemi – i později podmínkami 

vstupu na pracovní trh67.

Za druhé, volba úzké věkové kohorty souvisí s tím, že v případě české společnosti je 

třeba brát v úvahu také specifičnost politicko-historického kontextu. Vymezením věku na 

ročníky 1974 až 1978 se totiž výpovědi o čase dětství/dospívání neposouvají příliš hluboko do 

minulosti před rok 1989 (druhá polovina 80. let), neboť smyslem výzkumu bylo zachytit 

proces mezigenerační reprodukce v novém demokratickém režimu po roce 1990.68 Sledovaná 

populace dosáhla plnoletosti v letech 1992–96 a většina respondentů ukončila středoškolské 

vzdělání až po roce 1990 (95 % mezi lety 1991 až 1998). Podstatné je, že proces rozhodování 

o studiu na vysoké škole se odehrál u všech až v podmínkách nového politického systému (po 

roce 1992) (Šafr, 2011).

Dotazníkové šetření bylo realizováno v roce 2008 ve dvou etapách. V první etapě 

proběhlo dotazníkové šetření respondentů-potomků, jejichž celkový počet čítal 1021. 

V druhé etapě bylo provedeno dotazníkové šetření rodičů respondentů, u nichž se podařilo 

získat odpovědi v 610 případech.69 Kompletní soubor celých rodin tj. včetně rodičovských 

výpovědí čítá po vyřazení nerelevantních odpovědí 608 případů. Dotazník vedle velmi 

podrobného mapování socializačních podmínek v dětství, tj. sociokultuního zázemí v rodině 

(různé složky kulturního kapitálu jako kulturní participace rodičů a jejich aktivity s dětmi 

nebo čtenářské klima, ekonomický a sociální kapitál rodiny, také výchovné styly rodičů, 

emocionální sepětí s potomkem a jeho účast v mimoškolních aktivitách) věnoval relativně 

velký prostor problematice osobnosti a hodnotovým orientacím. Sledována tak byla i 

Sebeúcta, Locus of Control a pěti-faktorová struktura osobnosti. 

                                                
67  I když zde přirozeně díky odlišné délce studia v závislosti na dosaženém stupni vzdělání docházelo u 
sledované po/revoluční generaci k nástupu do prvního zaměstnání v relativně odlišných podmínkách: v první 
polovině devadesátých let u vyučených a na přelomu nultých let u vysokoškoláků.

68 Při volbě věkové kohorty zkoumané populace bylo řešeno dilema. Na jedné straně by volba starších kohort 
(např. 35–40 let) jistě lépe odrážela stratifikační, hodnotové a osobnostní „výsledky“ procesu sociální 
reprodukce, nicméně u takto pojatých starších kohort bychom následně vypovídali především o mechanismu 
reprodukce v období pozdního socialismu, k čemuž existují výzkumy sledující kulturní a sociální zdroje rodin 
přímo z tohoto období. Na straně druhé mladší kohorta (např. 25–30 let) nesplňuje požadavek dosažení a 
ukotvení „výsledků“ reprodukce: ne u všech jedinců je ukončeno vzdělávání, získána stabilní profese (třídní 
pozice), rovněž proces formování hodnotových orientací a ukotvení osobnostních rysů není zcela završen.

69 Vzhledem k velmi úzkému vymezení populace věkovou kohortou byl použit kvótní výběr podle pohlaví, 
vzdělání, velikosti místa trvalého bydliště a NUTS II (podrobněji viz Šmídová, Vávra, 2010).
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1.2  “Rodiče a výchova 2010”

Výzkum Rodiče a výchova 2010 byl uskutečněn ještě v rámci (na samém sklonku) 

projektu „Distinkce a hodnoty 2008“.  Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké jsou rozdíly v 

hodnotách, vzdělanostních aspiracích, kulturním kapitálu rodičů a v trávení volného času dětí 

u dvou typů rodin dle dosaženého vzdělání rodičů: „dělníci“ a „vysokoškoláci“. Výzkum byl 

proveden 

metodou řízených standardizovaných osobních rozhovorů (face-to-face, 54,2%) a pomocí 

počítačového on-line dotazování (CAWI, 45,8 %) na výběrovém souboru 325 

respondentů70, kterými byli rodiče z rodin, kde je alespoň jedno dítě ve věku povinné školní 

docházky, tj. přibližně 6 – 16 let. Výběr byl proveden nezávisle v rámci dvou strat 

odpovídajících výše uvedené typologii rodin: VŠ domácnosti, kde alespoň jeden rodič má 

ukončenou VŠ a „dělnické“ rodiny, kde jsou oba rodiče bez maturity a/nebo pracují v 

manuálních profesích.Dotazování proběhlo v prosinci 2010.

1.3 “Sociální nerovnosti 2009”

Dalším zdrojem výzkumných dat pro moji práci bylo reprezentativní dotazníkové 

šetření Sociální nerovnosti realizované v rámci mezinárodního projektu International Social 

Survey Programme (ISSP) v roce 2009. Hlavním cílem šetření bylo zjistit představy a názory 

populace na problematiku nerovností, chudoby a bohatství včetně problematiky korupce a 

sociálního kapitálu v České republice (výsledky se následně srovnávali s dalšími státy v rámci 

projektu). Tento výzkum kromě svých hlavních cílů (které zde nejsou předmětem mého 

zájmu) sledoval také volní vlastnosti respondentů. Celkový výzkumný vzorek čítal 1205 

respondentů, přičemž výsledky šetření jsou zobecnitelné na celou dospělou populaci ve věku 

18-87 let.

1.4 Životní příběhy vzestupně sociálně mobilních

Doplňkovým, ale kvalitativně velmi hodnotným zdrojem informací pro moji práci 

byly informace získané z rozhovorů se čtyřmi výrazně vzestupně sociálně mobilními jedinci 

ve věku 30-34 let. Cílem těchto rozhovorů bylo hlubší porozumění psychologickým aspektům 

procesu dosahování sociálního statusu u vzestupně sociálně mobilních jedinců, přičemž mě 

zajímalo, zda se v jejich životních příbězích neobjevují jisté podobnosti. Věkové rozmezí 

                                                
70  Při interpretaci výsledků je třeba mít na paměti, že výzkum není reprezentativní za celou populaci rodičů dětí 
v odpovídajícím věku v České republice.
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dotazovaných jedinců bylo zvoleno s ohledem na možnost srovnání s výsledky z výzkumu 

„Distinkce a hodnoty 2008“. Výrazně vzestupně sociálně mobilní jedinci – tedy jedinci, 

jejichž oba rodiče dosáhli ve vzdělávací dráze maximálně výučního listu a byli zaměstnáni 

jako „dělníci“, kdežto oni sami dosáhli vysokoškolského vzdělání a pracují jako vysoce 

postavení odborníci – byli zvoleni s ohledem na větší pravděpodobnost výskytu specifických 

socializačních a psychologických aspektů životního příběhu než u jedinců pouze vzestupně 

sociálně mobilních (např. rodiče středoškoláci – potomek vysokoškolák). 

Dobrovolníky pro rozhovor jsem ve formě inzerátu hledala prostřednictvím e-mailu a 

sociální sítě facebook v okruhu svých přátel, známých, kolegů a jejich přátel, známých, 

kolegů atd. Jedná se tedy o tzv. „metodu výběru souboru samovýběrem“ (Miovský, 2006). 

Hledání jedinců s požadovanými parametry nebylo vůbec jednoduchou záležitostí, proto i 

jejich počet je velmi nízký – celkem 4 dobrovolníci. Výsledky tak přirozeně nelze jakkoli 

zobecňovat (což ostatně nebývá cílem kvalitativních výzkumů), poskytují však obsahově 

velmi cenné a zajímavé informace, a dobře tak doplňují výsledky kvantitativních analýz. 

Jednalo se tedy o polostrukturované kvalitativní rozhovory (konkrétně formulované 

otázky jasně vymezující oblasti zájmu)71, které jsem s dobrovolníky provedla během června 

až srpna 2011. Jeden rozhovor trval v průměru 40 minut, přičemž vždy probíhal v klidném 

nerušeném prostředí. Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon. Dobrovolníci za účast 

ve výzkumu nebyli nijak odměňováni.

Celkově lze tedy říci, že se je jedná o kombinovaný design výzkumu, který propojuje 

jak kvantitativní měření dat na reprezentativních výzkumných vzorcích, tak zjišťování 

poznatků  prostřednictvím kvalitativních rozhovorů. 

                                                
71  Seznam všech otázek viz Příloha.
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2. Metody měření kvantitativních dat

2.1 Big Five

Pro měření Big Five byla v dotazníkovém šetření výzkumu „Distinkce a hodnoty 

2008“ využita baterie otázek se čtrnácti položkami z české verze dotazníku NEO-FFI 

(Hřebíčková, Čermák, 1996; Hřebíčková 2004) pomocí nichž respondent hodnotí sám sebe. 

Big Five bylo měřeno pouze u respondentů – potomků (30-34 let), nikoli u jejich rodičů. 

S výjimkou Otevřenosti zkušenostem byly ke každé dimenzi vždy uvažovány dvě pozitivní a  

jedna negativní položka, které byly vybrány na základě nejvyšších zátěží v PCA (Hřebíčková, 

Čermák, 1996). Ačkoliv jejich výběr a formulace byl dále podroben reflexi po pilotáži 

dotazníku, výsledky rozkrývající strukturu pomocí faktorové analýzy (PCA) ukázaly, že ne u 

všech škál můžeme uvažovat přijatelnou konzistenci a položkovou reliabilitu. Proto bylo 

nakonec zvoleno pouze čtyřdimenzionální řešení, kdy byla vynechána dimenze Otevřenost 

zkušenostem (viz přiřazení 12 položek k latentním faktorům pomocí metody hlavních 

komponent v Tabulce 3). Nicméně ani zde nenacházíme s výjimkou Svědomitosti uspokojivé 

hodnoty položkové reliability a tedy vnitřní konzistence testu vyjádřené pomocí Cronbachova 

Alfa. Výsledek to však není překvapivý, neboť při tak malém počtu položek a heterogenní 

populaci (byť věkově homogenní) je běžné, že dosahujeme u těchto proměnných nízké 

reliability (srovnej Haller, Müller, 2008). Je to daň za možnost zkoumat osobnostní rysy 

pomocí nákladného reprezentativního výzkumu v rozsáhlém vzorku dospělé populace.
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Tabulka 3 - Osobnostní charakteristiky z Big Five,72 metoda hlavních komponent (PCA)

Neuroticismus Svědomitost Extroverze   Přívětivost

Často se cítím nervózní 0,73 0,05 0,00 0,18

Často se cítím horší než ostatní 0,66 -0,23 0,10 0,06

Nepovažuji se za příliš veselého 0,64 -0,03 -0,30 -0,02

Jsem dobře naladěný člověk -0,57 0,22 0,37 0,22

Dokážu si zorganizovat čas -0,09 0,77 0,01 0,22

Své věci udržuji v pořádku 0,00 0,71 0,26 -0,04

Někdy na mne není spolehnutí 0,22 -0,65 0,10 0,45

Velmi rád se bavím s jinými 
lidmi 

-0,22 0,00 0,81 0,14

Raději bych s ostatními 
spolupracoval 

0,08 0,17 0,68 -0,28

Ve svých názorech jsem 
neústupný 

0,02 0,15 0,10  0,73

Mnozí lidé si o mě myslí, že 
jsem sobecký 

0,39 -0,12 -0,20 0,58

Zřídkakdy pocítím úzkost -0,37 -0,09 -0,16 0,42

Cronbachovo Alfa škály 0,42 0,58 0,63 0,38

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008 (N = 906).

Poznámka: rotace Varimax, celkově vysvětleno 56,5 % variance; zvýrazněny jsou hodnoty u položek, které byly 

využity ke konstrukci jednotlivých škál.

2.2 Sebeúcta a Locus of Control

K měření Sebeúcty byly v dotazníkovém šetření výzkumu „Distinkce a hodnoty 2008“ 

u respondentů-potomků i jejich rodičů použity 4 výroky z Rosenbergovy škály Sebeúcty 

(Self-Esteem Scale - Rosenberg, 1979). Tři výroky zastupovaly kladnou dimenzi škály, 1 

výrok zastupoval dimenzi zápornou. V přípravné fázi výzkumu byly vybrány ty položky, 

které vykazují nevyšší korelaci s celou škálou (podobně jako ve studii Wang et al., 1999, kde 

byly použity 4 kladné položky). Zkonstruovaný sumační index (standardizovaný na z-skóry) 

vykazuje dostatečnou položkovou reliabilitu (Cronbachovo Alfa 0,74).  

                                                
72 Odpovědi na otázku: „Na této kartě jsou uvedeny různé vlastnosti, které může mít člověk. Některé se budou 
přesně hodit na Vás, jiné vůbec ne. Ostatní se budou hodit tak na půl. Řekněte u každé, nakolik se na Vás hodí.“
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Přesné znění výroků bylo následující (s odpovědní škálou „Rozhodně ano“, „Spíše 

ano“, „Spíše ne“, „Rozhodně ne“, „Neví“):

Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními o sobě?

a) Mám pocit, že mám řadu dobrých
vlastností.

b) Jsem schopen/a dělat věci stejně dobře
jako většina ostatních lidí.

c) Jsem stejně hodnotný člověk jako jiní lidé.

d) Občas mívám pocit, že jsem úplně k
ničemu.

K měření Locus of Control byl v dotazníkovém šetření výzkumu „Distinkce a hodnoty 

2008“ u respondentů-potomků i jejich rodičů použit jednoduchý bipolární výrok: Někteří lidé 

mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že 

svůj život ovlivňovat nemohou, ať dělají, co dělají. Prosím Vás, vyjádřete se na následující 

stupnici, nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život (Odpovědní škála byla od  1 - „Vůbec 

ne“ až po 10 - „Plně“).73

2.3 Vůle

Vzhledem k nejednotnosti a komplikovanosti chápání konceptu Vůle je potřeba na 

tomto místě objasnit, jak pojímám Vůli ve své práci já. Koncept „Vůle“ zde vyjadřuje určitý 

soubor volních vlastností relevantních pro sociální vzestup – vytrvalost, sebekontrola, 

akceschopnost, trpělivost, cílevědomost, odpovědnost atd. Při vědomí komplexnosti této 

problematiky tyto volní vlastnosti pro zjednodušení označuji jako „Vůle“. Vůle byla 

v dotazníkovém šetření výzkumu „Sociální nerovnosti 2009“ operacionalizována pomocí 

míry souhlasu se třemi výroky vztahujícími se k vůli v období na základní škole (s odpovědní 

škálou „Zcela souhlasím“, „Spíše souhlasím“, „Spíše nesouhlasím“, „Zcela nesouhlasím“, 

„Nemohu se rozhodnout“)

                                                
73 V sociologii existuje koncept kontroly nad životem – podle mého názoru se jedná o tentýž koncept jako Locus 
of Control v psychologii.
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Když si představíte období, kdy vám bylo 15 let, jak byste tehdy sám sebe popsal/sama 

sebe popsala?

a) Snažil(a) jsem se jít do školy každý den, i když jsem se třeba cítil(a) trochu špatně 
nebo jsem měl(a) nějaký pádný důvod zůstat doma. 

b) Ve škole jsem pracoval(a), jak nejlépe jsem uměl(a), a to i když se jednalo o úkoly, 
které mě nebavily. 

c) Při plnění školních úkolů jsem se snažil(a) vytrvat, i když třeba dlouho trvalo, než se 
dostavily nějaké výsledky. 

Sledována byla také Vůle v dospělosti pomocí obdobných výroků vztahujících se k plnění 

každodenních úkolů, vypracování úkolů a vytrvalosti. 

Jak byste sám sebe popsal / sama sebe popsala? 

a) Snažím se dokončit své každodenní úkoly, i když se třeba cítím trochu špatně nebo 
mám nějaký pádný důvod si dát volno.

b) Snažím se pracovat, jak nejlépe umím, a to i když vykonávám úkoly, které mě nebaví. 

c) Snažím se vytrvat v pracovním úsilí a splnit úkol i když to dlouho trvá, než se dostaví 
nějaké výsledky.

Vytvořena byla sumační škála z uvedených tří proměnných (standardizována na z-skóry), 

která vykazuje velmi dobrou položkovou reliabilitu (Cronbachovo Alfa 0,84).

2.4 Výchovné styly

K měření výchovných stylů byla v dotazníkovém šetření výzkumu „Distinkce a 

hodnoty 2008“ navržena baterie otázek, která popisuje „jak to v dětství v rodině chodilo“ 

pomocí třinácti různých položek vztahujících se ke třem základním výchovným stylům 

K výchovným stylům v rodině se vyjadřovali jak respondenti-potomci, tak jejich rodiče. 

K identifikaci struktury tří stylů byla použita metoda hlavních komponent (PCA), jejíž finální 

řešení uvádí Tabulka 4. Analýza potvrdila existenci tří výše popsaných přístupů k výchově 

v dotázaném souboru rodičů: Autoritativní-demokratický (faktor 1), faktor druhý odpovídá 

stylu autoritářskému, pro přehlednost dále bude nazýván jako „pevná ruka“, třetí dimenze se 

nejvíce blíži volnému, pasivnímu stylu výchovy.

Zde je třeba upozornit, že první řešení, které uvažovalo všech 14 položek, obsahovalo 

také používání fyzických trestů, tato položka ovšem vykazovala vysokou zátěž u druhé i třetí 
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dimenze a proto byla z finálního řešení vyřazena. Potvrzuje se tak dvojí význam trestání: 

jednou jako nástroje pevné ruky, jindy jako podstatě úniková residuální strategie indukující 

bezradnost a rezignovanost na aktivní přístup k výchově. Korelace mezi jednotlivými 

položkami v odpovědích potomka a rodiče lze s ohledem na obtížnou uchopitelnost, 

verbalizaci i dlouhý časový odstup v průměru jako celek považovat za relativně 

uspokojivou.74 Je třeba podotknout, že nejobtížněji změřitelný se ukázal být volný výchovný 

styl, jehož operacionalizaci by bylo v dalších výzkumech vhodnější použít více položek, tak 

aby byla jednak zachycena uvedená subdimenzionalita jednak lépe podchycena právě laxnost 

a rezignovanost na aktivní usměrňování dítěte. Výsledky metody hlavních komponent 

posloužily ke konstrukci tří sumačních indexů, které reprezentují jednotlivé výchovné styly 

(při jejichž konstrukci byly u některých položek škály otočeny).

Když si vzpomenete na své dětství, jak moc se na Vaši rodinu hodí následující 

charakteristiky? (odpovědní škála „Rozhodně/určitě ano“, „Spíše ano“, „Spíše ne“, 

„Rozhodně/určitě ne“, „Neví“). Podobně pak byly formulovány výroky v rodičovském 

dotazníku.

a) Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý prospěch ve škole.

b) O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo, muselo se poslouchat

c) Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili mi proč

d) Rodiče si se mnou hodně povídali

e) Rodiče na mě kladli velké nároky

f) Rodičům bylo jedno, co dělám

g) Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení nových zajímavých věcí

h) Rodiče se mi snažili porozumět

i) Rodiče používali při mé výchově fyzické tresty.

j) Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku

k) Rodiče mě podporovali za každé situace

l) Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým trávím svůj volný čas

m) Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle svého

n) Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti

                                                
74 Pearsonovy korelační koeficienty v souboru rodin dosahují hodnot od 0,28 u „snažili se porozumět“ a „nechali 
plánovat volný čas dle svého“, což jsou formulace vágnějšího charakteru, po 0,52 „musel pomáhat v 
domácnosti“.
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Tabulka 4 - Výchovné styly. Metoda hlavních komponent (PCA), rodiče.

Komponenta

1 2 3

S dítětem si hodně povídali ,791 ,096 ,123

Hra, vymýšlení zajímavých věcí ,784 -,071 -,118

Když něco chtěli, vysvětlili proč ,665 ,082 ,230

Snažili se porozumět ,658 ,022 ,268

Dbali na dobrý prospěch * ,550 ,144 ,457

Dítě podporovali za každé situace ,543 ,119 ,269

O rozhodnutích se nediskutovalo -,205 ,709 ,141

Dbali na dodržování pořádku ,259 ,687 ,099

Dítě muselo pomáhat v domácnosti ,012 ,636 ,006

Kladli velké nároky ,308 ,581 -,319

Bylo nám jedno, co dělá -,183 ,075 -,829

Chtěli vědět, jak tráví volný čas * ,441 ,204 ,545

Cronbachovo Alfa 0,78 0,56 0,68

Poznámka: * škály při konstrukci sumačního indexu otočeny; tučně označené položky byly použity v sumačních 

indexech; rotace Varimax, k určení počtu dimenzí použito Kaiserovo kritérium

Z baterie otázek užitých v dotazníkovém šetření výzkumu „Distinkce a hodnoty 2008“ jsme 

vyšli i při měření výchovných stylů ve výzkumu „Rodiče a výchova 2010“. Jednalo se 

v podstatě o zkrácenější verzi  původní baterie. Přesné znění bylo následující:

Jak moc se na Vás jako na rodiče hodí následující charakteristiky? (odpovědní škála 

„Rozhodně ano“, „Spíše ano“, „Spíše ne“, „Rozhodně ne“, „Neví“).

a) Není pro nás tolik důležité, co dítě dělá, hlavně když nezlobí.

b) Při výchově dítěte se nevyhýbáme použití fyzických trestů.

c) O našich rozhodnutích se nediskutuje, děti musí poslouchat.

d) Když po dítěti něco chceme, nejdříve mu vysvětlíme, proč to má být.

e) Velmi dbáme na dodržování pořádku.

f) Vždy chceme vědět, jak, kde a s kým tráví svůj volný čas.

g) Dítěti zakazujeme dívat se na určité typy pořadů, pokud si myslíme, že jsou pro něj 

nevhodné. 
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2.6  Sociální mobilia

Sociální mobilita byla operacionalizována pomocí tzv. vzorců mobilitních trajektorií 

(tradičně se v mobilitní analýze uplatňují spíše kontingenční tabulky), v nichž jsou rozlišeny 

čtyři hlavní typy odvozené z postavení rodičů (uvažujeme vždy vyšší otec/ matka). V případě 

třídní mobility se vychází z třídního schématu EGP, respektive ESeC: 1. servisní třída 

(odborníci), 2. mezilehlé třídy (rutinně nemanuální profese, živnostníci), 3. dělnická třída 

(ne/kvalifikované dělnické profese a pracovníci v zemědělství), na základě nichž byly 

zkonstruovány následující trajektorie: Sestupy do dělnické třídy [1–3, 2–3], Stabilní dole [3–

3], Vzestup z dělnické třídy [3–1, 3–2] a Stabilní/vzestup/ nahoře/střed [1–1, 2–2, 2–1, 1–2], 

tato kategorie zahrnuje rovněž méně typické trajektorie, v zásadě tento typ reprezentuje 

mezigenerační „stabilitu nahoře“ (zkonstruovat lze až 9 typů mobilitních drah).75

Tabulka 5 - Vzorce mezigenerační třídní mobility

mobilitní vzorec
  Populace 18–87
     (ISSP 2009)

  Populace 30–34
 (Distinkce 2008)

Sestupy do dělnické třídy [1–3, 2–3] 14,2 14,1
Stabilita dole v dělnické třídě [3–3] 28,7 34,8
Vzestup z dělnické třídy [3–1, 3–2] 25,3 17,1
Stabilní/vzestup/ nahoře/střed [1–1, 2–2, 2–1,1–2] 31,8 34,1

100 %
(N = 1000)

100 %
(N = 966)

Socioekonomický status je měřen indexem International Socioeconomic Status (ISEI).76

                                                
75 Vedle třídní klasifikace (kategorizovaný znak) byly sledovány také lineární souvislosti mezi kulturními a 
psychologickými faktory, kdy jsme využili jako závislou proměnnou socioekonomický status (mezinárodní 
index ISEI) a pro dosažené vzdělání celkovou dobu studia v letech.

76 Veškeré další vedlejší metody měření jsou v případě potřeby vysvětleny přímo u výsledků v další kapitole. 
V příloze pak čtenář nalezne odkazy na webové stránky, kde jsou kompletní dotazníky k dispozici ke stažení. 
Vzhledem k rozsáhlosti dotazníků je zde v celém znění neuvádím. V rámci přílohy této práce uvádím vlastní 
dotazník užitý v rámci polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s mezigeneračně vzestupně sociálně 
mobilními jedinci, včetně přepisů celých rozhovorů.
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3. Výsledky výzkumů77 78

3.1 Osobnost jedince v rámci rodinné socializace79

3.1.1 Výchova v rodinách dnešních třicátníků

Podle 1. hypotézy budou existovat rozdíly mezi rodinami ve výchovných stylech: 

1a) autoritativní výchovný styl (vzorem) se bude nejčastěji vyskytovat v rodinách s nejvyšším 

sociálním statusem (vysokoškoláci), 1b) permisivní (plovoucí zátky) a autoritářský (pevná 

ruka) výchovný styl najdeme nejčastěji v rodinách s nejnižším sociálním statusem (dělníci).

Podle 2. hypotézy budou existovat rozdíly mezi rodinami v trávení volného času: děti 

z rodin vysokoškoláků  se budou účastnit nejrůznějších organizovaných mimoškolních aktivit 

častěji a svůj volný čas budou trávit aktivněji než děti z rodin dělníků.

Základní kontura míry intenzity výchovných stylů podle sociální třídy rodiny 

naznačuje (viz Obrázek 6), že pro rodiny servisní třídy (vysocí odborníci) byl opravdu 

nejtypičtější autoritativní výchovný styl (vzorem) s důrazem na nenásilně zprostředkovanou 

autoritu v komunikaci a rozvinutějším emočním vztahem, zatímco u rodin z dělnické třídy se 

setkáme častěji s permisivním výchovným stylem rezignujícím na aktivní usměrňování dítěte. 

Oproti předpokladu se ukázalo, že autoritářský výchovný styl (pevná ruka) byl uplatňován

                                                
77  Některé z uváděných výsledků  již byly (nebo budou) publikovány:

Bariekzahyová, T., & Šafr, J. (2011). Osobnostní charakteristiky a sociální mobilita. In Dolejš, M., Charvát, M., 
Neusar, A, & Bendová, K. (Eds). PhD existence I česko slovenská psychologická konference (nejen) pro 
doktorandy a o doktorandech (132-144). Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Šafr, J., & Bariekzahyová, T. (2011). Personality traits, socialization agents in family of origin and stratification 
process: Self-esteem and parenting styles. In Prudký, L (Ed.).Values, social stratification and transformation. 
Praha: Aleš Čeněk (in press).

Šafr, J., & Bariekzahyová, T. (2011). Vůle – zdroj mobilitního vzestupu? Socioweb, 4/2011. Dosupné na:
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=376&lst=116   

Šafr, J., & Bariekzahyová, T. (2011).  Výchovné styly rodičů a osobnostní rysy: vliv na sociální status a 
mezigenerační třídní mobilitu. In Šafr, J. (Ed). Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Sociologické 
studie: Sociologický ústav AV ČR. (In press)

Šafr, J, Vojtíšková, K, Bariekzahyová, T. (2010). Policy Paper: Doporučení pro decizivní sféru v oblasti 
vzdělávání a výchovy. Sociologický ústav AV ČR.

78 Při analýzách výsledků výzkumu Distinkce a hodnoty 2008 zde pro jednotonost většinou užívám data 
respondentů od nichž máme i výpovědi jejich rodičů (označovány jako dyády), tedy při celkovém N cca 550. 
Pokud se výsldky nějak liší od výsledků v rámci celého souboru, uvádím to v textu. Vzhledem k úspoře místa 
zde nelze prezentovat veškeré výsledky pro dyády i celý soubor respondentů-potomků. V případě analýz 
genderových rozdílů užívám data z celého souboru respondentů-potomků.

79  Při interpetaci dat z výzkumu Distinkce a hodnoty 2008 je třeba mít stále na paměti, že veškeré informace 
týkající se socializace a výchovy respondentů v dětství jsou získána retrospektivně (od respondentů či jejich 
rodičů) a osobnostní charakteristiky jsou měřeny dnes v reálném čase, nejedná se tedy o longitudinální výzkum. 
Podrobněji se výhodami, nevýhodami a omezeními tohoto výzkumného designu zabývám v kapitole Shrnutí a 
diskuse výsledků – metodologické limitiy.
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v rodinách různého postavení přibližně ve stejné míře.  Zajímavý výsledek se ukazuje při 

detailnějším pohledu, kdy využijeme podrobnější členění sociální třídy pomocí 6 kategorií 

ESeC (viz Obrázek 7).  Obrázek 7 dobře ukazuje, že permisivní výchovný styl (plovoucí 

zátky) byl nejtypičtější nejen pro rodiny nekvalifikovaných dělníků, ale také pro rodiny 

podnikatelů. Rodiny podnikatelů rovněž vykazují stejný profil užívaných výchovných stylů 

jako kvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci (tedy v průměru se v těchto rodinách setkáme 

nejméně s autoritativním výchovným stylem, dále s autoritářským a nejvíce s permisivním). 

První hypotéza tak byla v případě výchovy dnešních třicátníků potvrzena pouze 

částečně v bodě 1a). Obrázek 8 pak ukazuje, že výchova potomků v servisní třídě probíhala 

v emočně pozitivnějším prostředí, přičemž tyto děti navštěvovali častěji i mimoškolní 

organizované aktivity jako jsou nejrůznější kroužky, oddíly či sportovní kluby (viz Obrázek 

9). Naproti tomu potomci z rodin nekvalifikovaných dělníků deklarují zhoršené vztahy s/mezi 

rodiči v dětství, a také v porovnání s dětmi vyrůstajícími v servisní třídě navštěvovali 

v průměru o polovinu méně mimoškolních aktivit. Na Obrázku 9 je dobře vidět téměř lineární 

vztah mezi navštěvovanými mimoškolními aktivitami a sociální třídou původu, 2. hypotéza 

tedy byla v případě dnešních třicátníků plně potvrzena.

Obrázek 6 - Výchovné styly podle sociální třídy rodiny původu (ESeC-3, průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 540 (listwise), výpovědi rodičů 

Poznámka: Oneway ANOVA: Vzor-Autoritativní F =10,372 sig. 0,000; Pevná ruka-Autoritářský F =0,170; sig. 
0,844; Vzor-Autoritativní F =14,609 sig. 0,000.

zs-c
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Obrázek 7 - Výchovné styly podle sociální třídy rodiny původu, (ESeC-6, průměry z-skórů)80

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 540 (listwise), výpovědi rodičů

Poznámka: Oneway ANOVA: Vzor-Autoritativní F =6,149 sig. 0,000; Pevná ruka-Autoritářský F =0,139; sig. 

0,983; Vzor-Autoritativní F =10,012 sig. 0,000.

                                                
80 Zkratka RTN = rutinní nemanuální pracovníci

   
   zs-c
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Obrázek 8 – „Špatné vztahy v rodině“81 podle sociální třídy rodiny původu (průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 526 (listwise), výpovědi potomků

Poznámka: Oneway ANOVA: F =3,935 sig. 0,002.

                                                
81 Sumační index „špatných vztahů s rodiči a v rodině obecně“ získaný z výpovědi potomka. Vytvořen byl ze tří 
otázek:  „Jak byste popsal/a vztah mezi Vašimi rodiči v době Vašich 14 let?“ (odpovědi na škále: 1. Rodiče se 
měli rádi, vážili si sebe; 2. Rodiče se vzájemně dobře snášeli; 3. Rodiče si byli navzájem lhostejní; 4. Rodiče 
měli špatný vztah, nesnášeli se). „Bylo by možné označit soužití ve Vaší rodině během Vašeho dětství za 
šťastné?“ a „Chtěl/a byste, aby Vaše rodina byla podobná té, ve které jste vyrůstal/a?“ (odpovědi: 1. Rozhodně 
ano; 2. Spíše ano; 3. Spíše ne; 4. Rozhodně ne). Položková reliabilita indexu Cronbachovo alfa = 0,89.

  z-sc
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Obrázek 9 - Mimoškolní organizované aktivity podle sociální třídy rodiny původu, výpovědi 
potomků (průměry)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 584 (listwise). 

Poznámka: Oneway ANOVA: F = 13,164 sig. 0,000

3.1.2  Výchova v rodinách dnešních dětí

Výsledky aktuálního výzkumu Rodiče a výchova 201082 nám umožňují hlouběji 

nahlédnout do výchovného prostředí dnešních dětí, nicméně pouze v subpopulacích 

dělnických a vysokoškolských rodin, na něž byl výzkum zaměřen (na rozdíl od výzkumu 

Distinkce a hodnoty 2008 jež postihoval celé sociální spektrum). Obrázek 10 názorně 

ukazuje, že výchovné styly jsou třídně zakotvené i u dnešních dětí školou povinných. 

V rodinách vysokoškoláků se nejčastěji setkáme s autoritativním výchovným stylem 

(příkladem), kdežto v rodinách dělníků je nejčastější autoritářský (pevná ruka) a permisivní 

výchovný styl (plovoucí zátky). V případě výchovy dnešních dětí by tedy může být 1. 

hypotéza o rozdílech mezi rodinami ve výchovných stylech plně potvrzena, je však třeba 

mít na paměti, že zde porovnáváme pouze okraje sociálního spektra bez možnosti srovnání 

s dalšími sociálními třídami, tak jak tomu bylo v případě dnešních třicátníků. 

                                                
82 Podrobně viz Šafr, Vojtíšková, Bariekzahyová, 2010 nebo Špaček, Šafr, Vojtíšková, 2011

  z-sc
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Výzkum Rodiče a výchova 2010 však umožnil o to detailnější analýzu těchto 

subpopulací. Na základě aspirací rodičů na budoucí vzdělání svého potomka tak lze odlišit 

dva základní typy dělnických rodin. Na jedné straně jde o menší skupinu „ambiciózních“ 

rodin, v nichž rodiče aspirují na vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání svých dětí (19 % 

z celku). Naproti tomu přibližně dvojnásobný počet rodin lze označit jako „statické“ dělnické 

rodiny (35 % z celku), v nichž rodiče očekávají od svých potomků nanejvýše středoškolské 

vzdělání s maturitou (14 % výuční list, 23 % učební obor s maturitou, 51 % střední odbornou 

školu a 12 % gymnázium).83 Oba typy dělnických rodin se výrazněji neliší  v 

sociodemografických aspektech – stejné je vzdělání rodičů, jejich příjem, počet sourozenců a 

nalezneme je ve všech velikostech sídel. Odlišnosti jsou patrné ve výchově, životním stylu, 

hodnotách rodičů a způsobu trávení volného času. V Obrázku 11 vidíme, že pro „statické“ 

dělnické rodiny je nejtypičtější permisivní výchovný styl (plovoucí zátky), kdežto pro 

„ambiciózní“ dělnické rodiny je to styl autoritářský (pevná ruka). Dále výsleky ukázaly, že 

děti z „ambiciózní“ dělnické rodiny jsou na tom podobně jako děti vysokoškoláků: vyznačují 

se lepším prospěchem, více čtou, chodí častěji do knihovny, navštěvují mimoškolní aktivity, 

vyrůstají v rodinách vybavených kulturním kapitálem (i když jeho objem je o něco málo nižší 

než u vysokoškolských rodin) - jejich rodiče čtou více knihy, chodí do knihovny, mají doma 

více knížek, a ačkoliv kulturní participace není obecně příliš rozšířena, v porovnání s 

rodinami „statickými“ častěji navštěvují divadla, koncerty či výstavy. Pro „ambiciózní“ 

rodiny je typičtější aktivnější přístup ke škole, častěji diskutují s dítětem o jeho budoucích 

plánech. V rodičovských představách o budoucím profesním uplatnění dítěte převládá důraz 

na společenský význam a uznání. Naproti tomu děti ze „statické“ dělnické rodiny se vyznačují 

horším prospěchem i vlastním nižším kulturním kapitálem: méně čtou, častěji vůbec nechodí 

na žádný kroužek a mají také více kázeňských problémů. Pro statickou dělnickou rodinu je 

naopak příznačná pasivní výchova, typické je pro něj nekladení důrazu na to, co dítě dělá, 

ponechání volnosti, očekávání, že se o jeho vzdělanostní dráhu postará škola.

Na Obrázku 12 vidíme rozdíly v trávení volného času mezi dětmi z rodin 

vysokoškoláků a dělníků – je zde patrné, že děti z rodin vysokoškoláků se v průměru účastní 

nejrůznějších mimoškolních organizovaných aktivit častěji než děti z rodin dělníků. Tedy i 

v případě dnešních dětí lze 2. hypotézu o rozdílech mezi rodinami v trávení volného času 

potvrdit. Jak však bylo uvedeno výše, existuje specifická skupina „ambiciózních“ rodin 

dělníků, jež se svým akcentem na aktivní způsob života, přístup ke vzdělání a výchově svých 

                                                
83  Srovnej viz Průša, Průšová, 1997
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dětí i hodnotami přibližují rodinám vysokoškolákům. Celkově (v případě výchovy v rodinách 

dnešních třicátníků i výchovy v rodinách dnešních dětí) lze tedy konstatovat, že 1. hypotéza 

byla potvrzena částečně, 2. hypotéza zcela.

Obrázek 10 – Výchovné styly podle typu rodiny (průměry z-skórů)

                
 Zdroj: Rodiče a výchova 2010

Poznámka: T-test: Vzor-Autoritativní F = 3,901 sig. 0,000; Pevná ruka-Autoritářský F = -6,846 sig. 0,000; 

Permisivní „Volné zátky“ F = -5,748 sig. 0,000.

z-sc
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Obrázek 11 - Výchovné styly podle typu rodiny s rozlišením statické a ambiciózní dělnické 
rodiny

Zdroj: Rodiče a výchova 2010

Obrázek 12 - Trávení volného času podle typu rodiny 

Zdroj: Rodiče a výchova 2010, N = 325
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3.1.3  Jaké faktory podporují Sebeúctu?

Podle 3. hypotézy Sebeúctu jedince bude nejvíce podporovat autoritativní výchovný 

styl (příkladem), podle 4. hypotézy na Sebeúctu jedince bude mít významný vliv Sebeúcta 

rodiče.

Aby bylo možné posoudit vlivy na Sebeúctu komplexně, tedy při současné kontrole 

všech uvažovaných vlivů, byla použita regresní analýza, která umožňuje zohlednit souběžné 

působení různých faktorů. V této analýze sleduji odděleně dva modely: model socializace a 

mezigenerační „dědičnosti“ Sebeúcty a model „životního vývoje a úspěchu“ (viz Tabulka 6), 

přičemž jsou využívána data z výzkumu Distinkce a hodnoty 2008. Oba modely obsahují, 

resp. kontrolují vliv základních askriptivních charakteristik vztahujících se k rodině původu 

(pohlaví, velikost bydliště v dětství a vzdělání rodičů). První model sleduje vliv 

socializačního zázemí: výchovné styly (autoritativní, autoritářský a permisivní z výpovědi 

rodiče), emoční vztahy (sumační index špatných vztahů s rodiči a v rodině obecně získaný 

z výpovědi potomka), k němuž posléze přidává vliv Sebeúcty rodiče. Model druhý „životního 

běhu a úspěchu“ sledující další vlivy mimo rodinu původu vztahující se k vlastnímu dospívání 

a dospělosti potomka uvažuje vliv nejprve čtenářství v dětství spolu s navštěvováním 

mimoškolních organizovaných aktivit (zájmových kroužků), posléze je v něm přidán efekt (či 

spíše souvislost) dosaženého vzdělání.

První model sleduje do jaké míry se na Sebeúctě podílí odlišné socializační prostředí: 

S vyšší mírou Sebeúcty se setkáme tam, kde rodiče uplatňovali ve výchově přístup 

autoritativní (příkladem), tedy s důrazem na komunikaci a vzor, naproti tomu potomci z rodin, 

kde převládal permisivní výchovný styl (plovoucí zátky) a ti, kdo ve svých výpovědích 

odkazují na špatné vztahy v rodině, vykazují sebedůvěru nižší. Autoritářský přístup k výchově 

(pevná ruka) na sebeúctu vliv nemá. Třetí hypotéza tedy může být plně potvrzena. Tyto 

socializační podmínky jsou faktory přispívajícími k Sebeúctě podstatně menší měrou, 

vysvětlují asi šest procent její variance (model 1a), naproti tomu, jak ukazuje model 1b, vliv 

sebeúcty rodiče na Sebeúctu potomka je přibližně dvojnásobný. Čtvrtou hypotézu tedy 

mohu rovněž zcela potvrdit.

Výsledky pro model životního „běhu a úspěchu“ uvádí tabulka ve třetím a čtvrtém 

panelu. Odhadnuté regresní koeficienty modelu ukazují, že vyšší míru sebeúcty vykazují 

jednak jedinci, kteří v dětství četli knihy, a jednak ti, kdo navštěvovali organizované 

mimoškolní aktivity (model 2a). Uvažujeme-li v další fázi života získané vzdělání (model 2b), 

pak je klíčová maturita, terciérní stupeň vzdělání – vysokoškolský diplom již sebeúctu nad 
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rámec uvažovaných vlivů nezvyšuje. Vliv těchto charakteristik jedince spjatých s jeho mimo-

rodinnou socializací, vlastní aktivitou a životním úspěchem je ovšem v porovnání s modelem 

uvažujícím podmínky socializace v rodině pouze přibližně poloviční.

Shrneme-li předchozí zjištění, můžeme konstatovat, že na Sebeúctu působí styl 

rodinné výchovy (autoritativní ji podporuje, permisivní spíš snižuje), emoční klima v rodině a 

mimo vliv rodičů pak také s o něco menší měrou středoškolské vzdělání, dětské čtenářství a 

navštěvování zájmových kroužků či kurzů. Zcela dominujícím faktorem přispívajícím k 

sebeúctě jedince je nicméně Sebeúcta jeho rodičů. 

Co se týče genderového aspektu, k dispozici byla výpověď vždy pouze od jednoho 

rodiče respondenta, proto byl v modelu také testován interakční efekt zahrnující kombinaci 

sebeúcty rodiče, jeho pohlaví a pohlaví potomka. Ve výsledku se ukázalo, že vliv vzájemného 

působení genderu rodiče a potomka na jeho sebedůvěru v dospělosti je nulový. 

Tabulka 6 - Sebeúcta potomka, regresní analýza (OLS), standardizované koeficienty

Model 1a Model 1b Model 2a Model 2b Model 3

Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig.

Pohlaví (muž) -,043 ,354 -,030 ,500 -,032 ,508 -,021 ,664 ,002 ,970

Vesnice - do 15let -,048 ,297 -,015 ,739 -,043 ,367 -,046 ,329 -,007 ,883

Vzdělání rodiny původu (roky) -,012 ,791 -,012 ,792 ,008 ,868 -,005 ,921 -,036 ,438

Vzor-Autoritativní výchova (rodič) ,133 ,017 ,106 ,050 ,079 ,145

Pevná ruka-Autoritářská výchova (rodič) ,006 ,898 ,001 ,982 ,004 ,922

Volnost-„Plovoucí zátky“ výchova (rodič) -,108 ,050 -,082 ,125 -,062 ,245

Špatné vztahy v rodině (potomek) -,115 ,015 -,091 ,046 -,071 ,130

Rodič: Sebeúcta ,264 ,000 ,272 ,000

Četl knihy v dětství ,109 ,027 ,093 ,069 ,076 ,121

Počet navštěvovaných kroužků v dětství ,114 ,022 ,106 ,034 ,054 ,264

SŠ (maturita) vzdělání ,111 ,032 ,091 ,067

VŠ vzdělání ,048 ,373 ,044 ,402

Adj.sq ,061 ,125 ,029 ,035 ,135

BIC 256,9 229,9 262,0 269,6 244,9

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 457 (listwise).
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3.1.4 Osobnostní charakteristiky a socioekonomický status rodiny původu

Podle 5. hypotézy míra Sebeúcty jedince se nebude lišit v závislosti na 

socioekonomickém statusu rodiny původu, a podobně podle 6. hypotézy osobnostní rysy 

jedince (Big Five) i Locus of Control se nebudou lišit v závislosti na socioekonomickém 

statusu rodiny původu. 

Obrázky 13 a 14 názorně ukazují Big Five, Sebeúctu a Locus of Control podle sociální 

třídy rodiny původu. Je zde dobře vidět, že napříč sociálními třídami rodin původu 

nenacházíme v osobnostnch rysech z Big Five ani v Sebeúctě výraznější rozdíl. Malý rozdíl je 

však oproti předpokladu patrný u Locus of Control (F =3,285 sig. 0,006). Celkově tedy pátá 

hypotéza může být plně potvrzena, šestou hypotézu lze potvrdit pouze částečně.

Obrázek 13 – Big Five podle sociální třídy původu (průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 515

Poznámka: Oneway ANOVA: Neuroticismus F =0,961 sig. 0,441; Svědomitost F =1,532; sig. 0,178; Extraverze 

F =0,164 sig. 0,976; Přívětivost F =2,895 sig.  0,014; (hodnoty nereliabilní položky Otevřenost dále neuvádím)

  z-sc

      Sociální třída rodiny původu (ESeC-6)
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Obrázek 14 – Sebeúcta a Locus of Control podle sociální třídy původu (průměry z-skórů)

Zdroje: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 540 (listwise)

Poznámka: Oneway ANOVA: Sebeúcta F =0,505 sig. 0,773; Locus of Control F =3,285 sig. 0,006

3.2 Osobnost jedince v rámci současného sociálního statusu

Podle 7. hypotézy budou existovat souvislosti mezi osobnostními charakteristikami:

7a) Sebeúcta bude pozitivně korelovat s Extraverzí, Svědomitostí a Locus of Control, 7b) 

Sebeúcta bude negativně korelovat s Neuroticismem. 

Podle 8. hypotézy Sebeúcta a Locus of Control budou pozitivně korelovat se 

současným socioekonomickým statusem jedince.

Podle 9. hypotézy budou existovat souvislosti mezi Big Five a sociální stratifikací:

9a) Rozložení osobnostních rysů z Big Five se bude lišit v závislosti na socioekonomickém 

statusu (sociálně-třídním postavení) jedince, 9b) jedinci s nejvyšším socioekonomickým 

statusem budou v rámci celého sociálně-třídního  spektra vykazovat nejvyšší míru 

Svědomitosti.

z-sc

      Sociální třída rodiny původu (ESeC-6)
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Tabulka 7 uvádí vzájemné korelace sledovaných osobnostních charakteristik (data z 

výzkumu Distinkce a hodnoty 2008). Zvýrazněné hodnoty v řádku u sebeúcty ukazují 

korelace s Neuroticismem, Extraverzí, Svědomitostí a Locus of Control. Ve všech případech 

jsou tyto korelace statisticky signifikantní, tak jak bylo předpokládáno. Sedmá hypotéza ve 

své části 7a) i 7b) tak byla plně potvrzena. Čtenář může v tabulce pro zajímavost porovnat 

také další korelace osobnostních rysů navzájem – například přívětivost koreluje statisticky 

významně s Extraverzí a Svědomitostí, nebo si lze všimnout nejvyšší hodnoty korelačního 

koeficientu (záporné) mezi Extraverzí a Neuroticismem.84

Obrázek 15 ukazuje průměrné hodnoty Sebeúcty a Locus of Control v závislosti na 

současném sociálně-třídním postavení jedince. Je zde velmi dobře vidět, že míra Sebeúcty a 

Locus of Control téměř lineárně kopíruje (i když slabě) sociálně-třídní postavení jedince. 

Tento vztah přitom zůstává stejný i při kontrole genderových rozdílů. Tedy, v podstatě téměř 

platí, že čím vyšší je socioekonomické (sociálně-třídní) postavení jedince, tím vyšší vykazuje 

jedinec hodnoty sebeúcty a o to více věří, že nad svým životem má kontrolu. Lze si zde 

všimnout také zajímavého rozdílu v Locus of Control mezi kvalifikovanými a 

nekvalifikovanými dělníky na jedné straně, a mezi vysokými s středními odborníky na straně 

druhé. V Tabulce 8 pak vidíme korelace mezi současným indexem ISEI jedince se 

sledovanými osobnostními charakteristikami. Index ISEI  se Sebeúctou a Locus of Control 

statisticky významně korelují. Korelační koeficient (r = 0,223) mezi indexem ISEI  a Locus of 

Control nabývá dokonce nejvyšších hodnot v rámci sledovaných osobnostních charakteristik. 

Osmá hypotéza tedy byla potvrzena.

                                                
84  Škála Otevřenost zkušenostem je, jak již bylo řečeno v části Metody měření, nekonzistentní a vykazuje velmi 
nízkou položkovou reliabilitu, proto s v další části výsledky týkající se Otevřenosti zkušenostem neinterpretuji.
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Tabulka 7 – Vzájemné korelace osobnostních charakteristik

        Neu       Svě         Ext                                            P              Pří            Ote        Seb        LoC

Pearson Correlation 1 -,134 -,398 -,104 ,112 -,275 -,216

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,014 ,006 ,000 ,000

Neuroticismus 

N 604 597 597 555 586 574 587

Pearson Correlation -,134 1 ,183 ,191 ,234 ,252 ,141

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001

Svědomitost 

N 597 599 592 553 579 571 584

Pearson Correlation -,398 ,183 1 ,206 ,027 ,281 ,146

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,517 ,000 ,000

Extraverze

N 597 592 599 549 580 568 583

Pearson Correlation -,104 ,191 ,206 1 -,023 ,076 -,113

Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,000 ,587 ,079 ,008

Přívětivost

N 555 553 549 555 546 538 542

Pearson Correlation ,112 ,234 ,027 -,023 1 ,042 ,089

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,517 ,587 ,327 ,033

Otevřenost 
zkušenostem

N 586 579 580 546 586 559 570

Pearson Correlation -,275 ,252 ,281 ,076 ,042 1 ,148

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,079 ,327 ,000

Sebeúcta

N 574 571 568 538 559 576 564

Pearson Correlation -,216 ,141 ,146 -,113 ,089 ,148 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,008 ,033 ,000

Locus of Control

N 587 584 583 542 570 564 591

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič 
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Obrázek 15 – Sebeúcta a Locus of Control podle současné sociální třídy (průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič

Tabulka 8 – Korelace indexu ISEI s osobnostními charakteristikami

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič, N = 558 (listwise)

Poznámka: Oneway ANOVA: Sebeúcta F =2,695 sig.  0,014; Locus of Control F =4,959 sig. 0,000

z-sc

       Sociální třída, současnost (EGP7)
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Obrázek 16 – Big Five podle současné sociální třídy  (průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič, N = 531

Poznámka: Oneway ANOVA: Neuroticismus F =2,966 sig. 0,007; Svědomitost F =3,130; sig. 0,005; Extraverze 

F =0,891 sig. 0,501; Přívětivost F =1,614 sig. 0,141

Tabulka 8 – Korelace indexu ISEI s osobnostními charakteristikami

Neuroticismus Svědomitost 
  

Extraverze Přívětivost Otevřenost Sebeúcta 
             
LoC

Pearson 
Correlation

-,095                  ,191           ,029 -,020 ,191        ,134 ,223

Sig. (2-
tailed)

,026               ,000 ,493 ,650 ,000        ,002 ,000

ISEI 
respondenta

současnost

N 549                   545 545 505 533          525 537

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič

  
z-sc

       Sociální třída, současnost (EGP7)
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V Tabulce 8 dále můžeme vyčíst, že s indexem ISEI statisticky významně koreluje 

také Svědomitost a Neuroticismus. V případě Neuroticismu je zde statistická významnost 

záporné korelace sice nižší,  provedeme-li však korelaci pro celý soubor respondentů-

potomků (nejen dyády), statistická významnost se podstatně zvyšuje. U Přívětivosti a 

Extraverze statisticky významné korelace s indexem ISEI nenacházíme (Otevřenost 

zkušenostem, jak již bylo řečeno výše, do interpretací nezahrnuji).

Obrázek 16 ukazuje rozložení osobnostních rysů z Big Five v závislosti na současné 

sociální třídě. Narozdíl od rozložení osobnostních rysů v závislosti na sociální třídě rodiny 

původu, zde již vidíme výraznější rozdíly. Například u nekvalifikovaných dělníků se setkáme 

s největším rozdílem mezi Svědomitostí a Neuroticismem. Míra Svědomitosti navíc u 

nekvalifikovaných dělníků nabývá vůbec nejnižších hodnot v rámci celého sociálně-třídního 

spektra. Nejvyšší hodnoty Neuroticismu v průměru vykazují rutinní nemanuálové a 

pracovníci ve službách, nejnižší hodnoty střední odborníci a podnikatelé. Předpokládané 

nejvyšší průměrné hodnoty Svědomitosti u jedinců s nejvyšším socioekonomickým statusem

 se nepotvrdily. Nejvyšší Svědomitost vykazují nižší úředníci. Co se týká Extraverze, tak jak

již naznačují výsledky korelačních analýz (viz Tabulka 8), v závislosti na socioekonomickém 

statusu (sociálně-třídním postavení) nenacházíme statisticky významné rozdíly. 

Devátá hypotéza tedy byla potvrzena pouze ve své části 9a), v případě 9b) hypotéza 

potvrzena být nemůže.

Na co však v případě interpretace výsledků souvislostí osobnostních charakteristik Big 

Five a současného socio-třídního statusu jedince nesmíme zapomenout je genderový aspekt, 

který se do výsledků skrytě promítá. Podívejme se tedy teď na genderové rozdíly podrobněji.

Genderové rozdíly

Tabulka 9 ukazuje početní i procentuální rozložení mužů a žen v rámci jednotlivých 

sociálních tříd v celém souboru výzkumu Distinkce a hodnoty 2008. Vidíme zde, že 

zastoupení mužů a žen se v rámci sociálních tříd, tedy i jednotlivých profesí, liší85. Ve spodní 

části tabulky přehledně uvádím pomocí znamének, zda je v souboru v rámci dané sociální 

třídy (profese) převaha (malá +, střední ++, vysoká +++) mužů či žen. Vidíme tak, že u 

nekvalifikovaných dělníků se s žádnými významnými genderovými rozdíly nesetkáváme, 

                                                
85  Liší se rovněž zastoupení jednotlivých tříd (profesí) v rámci celého souboru, vzledem k tomu, že se však 
jedná o reprezentativní vzorek, tímto aspektem se zde dále nezabývám.
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tedy nemusíme tento aspekt zahrnovat ani do předchozích zjištění týkajících se této sociální 

třídy. U nižších úředníků a rutinních nemanuálních pracovníků a pracovníků ve službách 

nacházíme nejvyšší převahu žen, tudíž do předchozího zjištění o nejvyšších hodnotách 

Neuroticismu v těchto sociálních třídách je nutno zahrnout i tento genderový aspekt. To samé 

platí pro nejvyšší hodnoty Svědomitosti, které se nachází u nižších úředníků. Naopak výrazná 

převaha mužů je u kvalifikovaných dělníků. Zajímavým zjištěním pak může být mírná 

převaha mužů v nejvyšší sociální třídě vysokých odborníků či převaha mužů v rámci třídy 

podnikatelů.

Obrázek 17 ukazuje rozdíly v Big Five podle pohlaví. Výsledky ukazují, že všechny 

hodnoty Big Five jsou v průměru statisticky významně vyšší u žen než u mužů. Liší se rovněž 

profil Big Five (ne však statisticky významně) – pro muže je typičtější Exraverze a Přívtivost, 

pro ženy Svědomitost.



118

Tabulka 9 – Genderové rozložení v rámci jednotlivých sociálních tříd

                                                                                          muž                     žena                 Celkem

1 vys. odborníci 52 36 88

2 stř. odborníci 88 139 227

3 úředníci niž. 10 92 102

4 podnikatelé 61 36 97

5 RTN služby 28 80 108

6 kvalif. dělníci 175 75 250

EGP 7
respondent

7 nekvalif dělníci 73 65 138

Celkem 487 523 1010

1 vys. odborníci 10,7% 6,9% 8,7%

2 stř. odborníci 18,1% 26,6% 22,5%

3 úředníci niž. 2,1% 17,6% 10,1%

4 podnikatelé 12,5% 6,9% 9,6%

5 RTN služby 5,7% 15,3% 10,7%

6 kvalif. dělníci 35,9% 14,3% 24,8%

EGP 7
respondent

7 nekvalif dělníci 15,0% 12,4% 13,7%

Celkem 100,0% 100,0% 100,0%

1 vys. odborníci              +               -

2 stř. odborníci               --                ++

3 úředníci niž.               ---                +++

4 podnikatelé               ++                --

5 RTN služby               ---                +++

6 kvalif. dělníci                +++                ---

EGP 7
respondent

7 nekvalif. dělníci               o                o

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, všichni respondenti-potomci 

V Obrázku 18 vidíme rozdíly v průměrných hodnotách Sebeúcty a Locus of Control u mužů a 

u žen. Muži vykazují vyšší hodnoty Locus of Control (tedy větší pocit kontroly nad svým 

životem) a nižší míru Sebeúcty, u žen je tomu přesně naopak. Zajímavé je, že zatímco 

v generaci dnešních třicátníků se setkáme s nepatrně vyšší sebeúctou u žen (Eta2 = 0,065; sig. 

0,044), tak u jejich rodičů je současná Sebeúcta vyšší u otců (Eta2 = 0,133; sig. 0,001). 
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Obrázek 17 – Big Five podle pohlaví (průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič, N = 538 (listwise)

Poznámka: T-test: Neuroticismus F = -4,787 sig. 0,000; Svědomitost F = -7,277 sig. 0,000; 

Extroverze F = -2,309 sig. 0,021; Přívětivost F = -2,723 sig. 0,007

    
   z-sc
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Obrázek 18 – Sebeúcta a Locus of Control podle pohlaví (průměry z-skórů)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek-rodič, N = 564

Poznámka: T-test: Sebeúcta F = -1,573 sig. 0,116; Locus of Control F = 1,580 sig. 0,115.

3.3 Osobnost jedince v rámci mezigenerační vzestupné sociální mobility

3.3.1 Co je charakteristické pro vzestupně sociálně mobilní jedince 

Podle 10. hypotézy vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty 

Sebeúcty než sociálně mobilitně stabilní či sestupní jedinci.

Podle 11. hypotézy vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty 

Svědomitosti než sociálně mobilitně stabilní či sestupní jedinci.

A podle 12. hypotézy vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší 

hodnoty Vůle než sociálně stabilní či sestupní jedinci.

Nejprve se podívejme na Sebeúctu. Základní kontury jejího vztahu k mobilitním 

drahám uvádí Obrázek 19. Rozdíly v generaci třicetiletých ukazují (Distinkce a hodnoty 

    

    z-sc
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2008), že jedinci, kteří prodělali vzestupnou sociální mobilitu se oproti „stabilním dole“ a 

„sestupným do dělnické třídy“ vyznačují vyššími hodnotami Sebeúcty.  Tyto hodnoty jsou 

dokonce o něco málo vyšší (i když tento rozdíl je zanedbatelný) oproti těm, kteří zůstali 

„nahoře“, tj. ve střední a nejvyšší třídě. 10. hypotéza tedy může být na základě těchto 

výsledků potvrzena. Nicméně, je třeba podotknout, že rozdíly v Sebeúctě jsou celkově malé.

Zajímavý výsledek v souvislosti se Sebeúctou a vzestupnou sociální mobilitou se 

ukazuje v Obrázku 20, který zobrazuje rozdíly v Sebeúctě mezi potomky dělnické a 

střední/vyšší třídy v závislosti na školní úspěšnosti. Vidíme zde, že potomci dělnických tříd, 

kteří dosahovali výborných školních výsledků se vyznačují nejvyššími hodnotami Sebeúcty, 

dokonce i vyššími než potomci střední/vyšší třídy, kteří měli stejně výborné školní výsledky. 

Obrázek 19 - Sebeúcta a mezigenerační mobilitní trajektorie (průměry z-skórů).

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 576 (listwise).

Poznámka: Oneway ANOVA: F =4,823 sig.  0,003
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Obrázek 20 - Sebeúcta a školní úspěšnost (měřená průměrem známek na konci 9.třídy)

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič

Obrázek 21 ukazuje rozdíly v Locus of Control v rámci mezigeneračních mobilitních 

trajektorií. Mezigeneračně vzestupní jedinci se podobně jako ti, jenž setrvali v servisní třídě či 

mezilehlých třídách, vyznačují vyšší mírou interní kontroly vlastního života. Odlišnosti jsou 

zde o něco výraznější než u Sebeúcty.

Dělnická třída

Střední/vyšší 
třída

(rodina původu)

     Školní známky na konci ZŠ

    Sebeúcta  
        z-sc
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Obrázek 21 - Locus of Control a mezigenerační mobilitní trajektorie (průměry z-skórů).

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 561 (listwise).

Poznámka: Oneway ANOVA: F =8,642 sig. 0,000

Nyní  se podíváme v Obrázku 22 na rozdíly ve třech osobnostních rysech z Big Five –

Svědomitosti, Neuroticismu a Extraverze. U Přívětivosti nebyly nalezeny rozdíly ani u 

jednoho z uvažovaných typů mobilitní trajektorie. Opět zde nacházíme statisticky významný i 

věcně zajímavý rozdíl mezi jedinci stabilními v dělnické třídě a vzestupně mobilními. Ti kdo 

prodělali mezigenerační vstup se vyznačují nadprůměrnou mírou Svědomitosti (statisticky 

významně, tak jak bylo předpokládáno) a navíc i Extraverze, která je v ostatních skupinách 

průměrná (rozdíl oproti ostatním skupinám zde však není statisticky významný). Naopak u 

skupiny „stabilních dole“, tj. v dělnické třídě lze vysledovat nejvyšší hladinu Neuroticismu a 

nejnižší míru Svědomitosti. Také jedenáctá hypotéza tedy může být plně potvrzena.
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Obrázek 22 -  Neuroticismus, Svědomitost a Extraverze (Big Five) a mezigenerační mobilitní 
trajektorie (průměry z-skórů).

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 558 (listwise).

Poznámka: Oneway ANOVA: Neuroticismus F =2,006 sig. 0,112; Svědomitost F =5,140; sig. 0,002; 
Extraverze F =0,642 sig. 0,588

Podívejme se nyní na Vůli. Připomínám jen, že veškeré výsledky týkající se Vůle 

pocházejí z dat výzkumu Sociální nerovnosti 2009. Míra Vůle v dětství86 se neliší podle 

vzdělání rodičů, souvisí však spolu s Vůlí v dospělosti (r = 0,43) s dosaženým vzděláním 

jedince (pro roky vzdělání r = 0,21) a především s jeho intragenerační mobilitou: ti kdo zůstali 

mezigeneračně „dole“ – dělnická třída (vyučení) spolu s těmi, kdo prodělali sestupnou 

mobilitu, se vyznačují podprůměrnými hodnotami Vůle v dětství (viz Obrázek 23). Naproti 

tomu ti, kdo se udrželi „nahoře“, uvádějí nadprůměrnou míru Vůle. Zcela nejvyšší Vůli 

deklarují ovšem lidé, kteří prodělali vzestupnou mezigenerační mobilitu z dělnické třídy. 

Tedy rovněž 12. hypotéza může být plně potvrzena.

                                                
86 Měřeno podobně jako ve výkumu Distinkce a hodnoty retrospektivně.

  z-sc
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Obrázek 23 - Vůle v období na základní škole a mobilitní trajektorie.

                  Zdroj: Sociální nerovnosti 2009 (N = 981).

Shrnu-li výše uvedené výsledky, ukázalo se (většinou v souladu s očekáváním), že  

jedinci, kteří prodělali mezigenerační vzestup z dělnické třídy se vyznačují vyšší 

Sebeúctou, vyšší Vůlí, interním Locus of Control, vyšší Svědomitostí a Extroverzí. 

3.3.2  Co ovlivňuje šance na mobilitní vzestup z dělnické třídy 

Pro zodpovězení otázky, jaké faktory ovlivňují šance na mobilitní vzestup je potřeba 

využít vícerozměrné analýzy. Vzhledem k různým zdrojům dat byly vytvořeny 2 logistické 

regrese, první pro data pocházející z výzkumu „Sociální nerovnosti“, druhá pro data 

z výzkumu „Distinkce a hodnoty 2008“.

3.3.2.1  Logistická regrese I (Sociální nerovnosti 2009)

K určení podílu vlivu jednotlivých faktorů na mobilitní vzestup budeme v logistické 

regresi modelovat šanci (odds ratio) na mobilitní vzestup oproti situaci, že jedinec setrval na 

sejné pozici jako jeho rodiče. V modelu 1 je uvažován vliv socializačního prostředí rodiny –

ekonomický (odhadovaný majetek rodiny) a kulturní kapitál v podobě počtu knih v domácí 

knihovně. V modelu 2 je pak přidán vliv Vůle v dětství. Kontrolován je rovněž vliv věku –

   z-sc
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volní vlastnosti ve vztahu ke škole se zřejmě v souvislosti s odlišnostmi podmínek socializace 

v různých historických etapách nepatrně liší (pro starší generace je typičtější vyšší hladina 

Vůle). Ten se nicméně ukázal jako statisticky nevýznamný. Uvažuji rovněž efekt vyššího 

vzdělání rodičů, tj. maturity (obecně v tomto modelu vzhledem k logice konstrukce závislého 

znaku, nelze uvažovat vliv vzdělání či třídního postavení rodičů). 

Výsledky pro model 1 v Tabulce 10 ukazují, že jednak s více jak dvojnásobnou  šancí 

na vzestup z dělnické třídy se setkáme u žen, dále pak platí, že mobilitní vzestup je 

stimulován ekonomickým s kulturním kapitálem i skutečností, že alespoň jeden z rodičů 

dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou. Model 2 následně ukazuje, že i při kontrole 

vlivu ekonomického kapitálu rodičů a pohlaví respondenta, má spolu s kulturním kapitálem 

vliv na vzestupnou mobilitu také Vůle ke studiu. Lidé se střední mírou Vůle (pro snazší 

orientaci jsou rozděleni podobně jako u počtu knih na tercily) mají oproti těm, kdo pro dětství 

uváděli nejnižší Vůli, 1,5krát větší šanci na vzestup, respondenti s nejvyšší mírou Vůle 

dokonce 2,4krát větší šanci. Podobě tomu je i v případě kulturního kapitálu rodičů – velikosti 

domácí knihovny: v porovnání s nejmenším počtem knih (první tercil, zhruba do 50 knih) je 

ve střední skupině (asi 100 knih) šance na vzestup jeden a půl násobná, ve skupině 

s nejvyšším objemem kulturního kapitálu (200 a více knih) je dvakrát vyšší. Dodejme, že vůle 

se na vysvětlené varianci (17,5 %) podílí přibližně 12 % (zde jde o ekvivalent koeficientu 

determinance v logistické regresi Nagel-Kerke R Square). Na mobilitním vzestupu 

z dělnické třídy se tak vedle kulturního a ekonomického kapitálu rodiny podílí volní 

vlastnosti samotného jedince (viz Obrázek 24).
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Tabulka 10 - Model specifických mobilitních trajektorií – vzestup vs. stabilita v dělnické třídě, 
koeficienty odhadnuté z logistické regrese

Model 1 Model 2

B
Logit

Exp(B)
Šance

Sig.
B
Logit

Exp(B)
Šance

Sig.

žena ,964 2,622 ,000 ,842 2,322 ,000

věk ,005 1,005 ,421 ,002 1,002 ,747

rodiče: maturita (alespoň jeden) ,627 1,871 ,030 ,582 1,790 ,045

majetek rodičů ,162 1,176 ,009 ,144 1,154 ,023

Počet knih v domácnosti rodičů ,001 ,005

II. tercil ,603 1,827 ,013 ,520 1,682 ,034

III. tercil ,880 2,411 ,000 ,756 2,131 ,003

Vůle, škola (15 let) ,008

II. Tercil ,427 1,533 ,091

III. Tercil ,877 2,404 ,002

Konstanta -1,927 ,146 ,000 -2,045 ,129 ,000

% správně predikovaných případů 64,8 63,4

Nagel-Kerke R Square ,153 ,175

Zdroj: Sociální nerovnosti 2009 (N = 981).                Poznámka: zvýrazněny koeficienty s p > 0,05.

Obrázek 24 - Pravděpodobnost mobilitního vzestupu z dělnické třídy (odhadnuté hodnoty 
z modelu 2, fixován vliv pohlaví, věku, kulturního a ekonomického kapitálu rodiny původu)

Zdroj: Sociální nerovnosti 2009 (N = 981).



128

3.3.2.2  Logistická regrese II (Distinkce a hodnoty 2008)

Statistická významnost bivariátních vztahů (viz podkapitola 3.3.1) byla dále testována 

pomocí modelu binární logistické regrese. Výsledky logistické regrese II šance na vzestup 

z dělnické třídy jsou uvedeny v Tabulce 11. Vzhledem k tomu, že analýzu bylo nutné  provést 

na poměrně malém podsouboru rodin (pouze rodiny, kde rodiče patřili do dělnické třídy),87

počet vysvětlujících proměnných musel být omezený. Model 1 tedy využívá jen dva ukazatele 

- pohlaví respondenta a údaj o tom, zda rodiče patřili mezi nekvalifikované dělníky 

(referenční kategorii představuje skupina kvalifikovaných dělníků a rutinních nemanuálních 

pracovníků).88 Model 2 přidává vliv výchovných stylů rodičů. Model 3 uvažuje souvislost s 

osobnostními rysy měřenými pomocí Big Five (nezahrnuje socializační vlivy výchovy),  ve 4.  

modelu je k němu navíc přidán vliv známek na konci základní školy, u nichž je předpoklad, 

že do značné míry odráží kognitivní schopnosti.

Tabulka 11 - Logistická regrese vzestupné mobility z dělnické třídy (oproti mezigenerační 
stabilitě), efekty výchovných stylů rodičů, Big Five a dalších faktorů, odhadnuté koeficienty 
(poměry šancí) a jejich statistická významnost

Model 1 Model 2a Model 2b Model 3 Model 4

Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig.

Muž ,455 ,007 ,535 ,042 1,305 ,798 ,411 ,011 ,717 ,403

Rodiče: Nekv. dělníci ,502 ,087 ,475 ,070 ,452 ,057 ,460 ,067 ,672 ,399

Výchovný styl:

  Autoritativní* 1,285 ,175 1,280 ,180

  Autoritářský* 1,452 ,018 1,454 ,018

  Permisivní* ,972 ,887 1,554 ,432

Muž * Permisivní VS* ,816 ,373

Big-Five:

  Neuroticismus ,646 ,012 ,674 ,036

  Svědomitost 1,377 ,076 1,127 ,562

  Extroverze ,992 ,964 1,067 ,725

  Přívětivost ,704 ,050 ,685 ,063

Známky na ZŠ ,204 ,000

Konstanta ,961 ,848 ,885 ,571 2,203 ,450 1,016 ,946 21,872 ,000

Nagel-Kerke R Square ,068 ,128 ,133 ,154 ,347

% správ. predik. př. 63,2 67,0 67,0 69,3 73,6

Zdroj: Distinkce a hodnoty 2008, dyády potomek–rodič, N = 212 (listwise).
Poznámka: * výpovědi rodičů, zvýrazněny koeficienty s p <0,1

                                                
87 Jde o soubor 262 respondentů (43 % z dyád potomek-rodič), pouze u 212 jsou však k dispozici hodnoty všech 
sledovaných proměnných.
88 Tato proměnná nejúsporněji zachycuje diferencovanost uvnitř dělnické třídy, odráží v sobě úroveň kvalifikace 
a ekonomickou situaci rodiny.
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Relativní pravděpodobnost setrvání v dělnické třídě zvyšuje skutečnost, že jedinec je 

muž, a že vyrůstal v rodině nekvalifikovaných dělníků (model 1). Co se týká vlivu 

socializačního prostředí, model 2a ukazuje, že pokud uvažujeme komplexní model vztahů, 

efekt na mobilitní vzestup se projevuje pouze u Autoritářského výchovného stylu („pevná 

ruka“). Vlivy ostatních výchovných stylů se zde neuplatňují, a to ani v interakci s pohlavím 

(model 2b). Přidání vlivu Autoritářského výchovného stylu k základnímu modelu, uvažujícím 

pouze askriptivní determinanty, vysvětlení variance šance na vzestup téměř zdvojnásobuje. 

Vliv nekognitivních osobnostních rysů na mobilitu zachycuje model 3. Třídní vzestup 

pozitivně ovlivňuje Svědomitost a negativně (tzn. šanci na vzestup snižují) Přívětivost a 

Neuroticismus, a to nad rámec účinků pohlaví a skutečnosti, že respondent vyrůstal v rodině 

kvalifikovaných dělníků nebo rutinně nemanuálních pracovníků. Klíčovým faktorem 

zvyšujícím šanci na vzestup je však školní výkon vyjádřený studijním průměrem na konci ZŠ, 

který je zde považován za nepřímý indikátor kognitivních schopností. Model 3 uvažující 

pouze nekognitivní charakteristiky je v porovnání s modelem 2 obsahujícím výchovné styly 

pouze nepatrně lepší (přibližně 15 % vysvětlené variance oproti 13 %). Po přidání efektu 

školního výkonu (model 4) se vysvětlující schopnost modelu více než zdvojnásobila. 
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3.4  Životní příběhy vzestupně sociálně mobilních89

Doplňkovým zdrojem kvantitativních dat pro moji práci byly informace získané 

z polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů se čtyřmi výrazně vzestupně sociálně 

mobilními jedinci ve věku 30-34 let. V rámci těchto rozhovorů jsem se pokoušela hlouběji 

porozumět psychologickým aspektům procesu dosahování sociálního statusu u vzestupně 

sociálně mobilních jedinců, přičemž jsem se při analýze a interpretaci záznamů rozhovorů 

primárně zaměřila na otázku, zda se v jejich životních příbězích neobjevují jisté podobnosti. 

Všichni dotazovaní jedinci jsou oproti svým rodičům výrazně vzestupně sociálně 

mobilní – vystudovali vysokou školu, pracují jako kvalifikovaní odborníci (v pomáhajících 

profesích), jejich čistý měsíční příjem je mírně nadprůměrný. Přestože jsem měla možnost 

provést rozhovory pouze se 4 výrazně vzestupně sociálně mobilními jedinci (dalo by se tedy 

z pravděpodobnostního hlediska předpokládat, že životní příběhy budou značně odlišné), 

v jejich životních příbězích se objevují mnohé podobnosti, a to překvapivě i přesto, že 

jednotlivé rodiny původu těchto jedinců se velmi lišily. O typickou dělnickou rodinu se 

jednalo pouze v jednom případě (rodina Ženy Y). Ve dvou případech (Žena X a Muž A) se 

jednalo o komplikovanější rodinnou situaci, protože oba rodiče v těchto rodinách byli 

sluchově postižení, u Ženy X navíc matka trpěla duševní poruchou (psychózou). V případě 

rodiny Ženy Z se historicky jednalo o vzdělanou rodinu, jejímž členům nebylo z různých 

důvodů umožněno studovat. 

O to zajímavější a hodnotnější je podle mého názoru zjištění, že ve všech příbězích 

vzestupně sociálně mobilních jedinců – dětí, které vyrostly v těchto rodinách - nacházíme 

mnoho podobností. Pro větší přehlednost jsem  podobnosti rozčlenila do několika podskupin a 

každou podobnost dokládám několika úryvky z rozhovorů (záznam celých rozhovorů uvádím 

v příloze).

3.4.1  Rodina původu a její vliv na dosahování sociálního statusu jedince

Rodiny původu všech dotazovaných jedinců (či též „informantů“) patřily z hlediska 

ekonomických poměrů ve své době k průměrným českým rodinám. Netrpěly ani extrémní 

nouzí a nedostatkem ani neoplývaly příliš velkými finančními prostředky. Kromě jedné  

matky (Ženy X), jejíž nejvyšší dosažené vzdělání bylo 5 ročníků základního vzdělání, byli 

všichni rodiče vyučeni v dělnických oborech (obuvník, dámská krejčová, soustružník, 

                                                
89 Vzhledem k odlišné (kvalitativní) povaze výzkumu uvádím analýzy rozhovorů v samostatné kapitole, přestože 
by se výsledky daly přiřadit ke kapitole Osobnost jedince v rámci mezigenerační vzestupné sociální mobility. 
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soustružnice, brusič, zlatnice, zámečník) a po celý svůj život v dělnických profesích i 

pracovali.

(Žena Y): (…)Já pocházim z Prahy…v Praze jsem vyrůstala…a v jakých 
podmínkách…bydleli jsme v paneláku…vlastně naši tam bydlej doteď…a  bylo to 3+1…

(Žena Z): …Narodila jsem se v Prostějově, kde rodiče vlastně pracovali, ale pak hledal 
hlavně můj otec lepší zaměstnání a…hlavně s bytem většim…takže z toho důvodu se 
přestěhovali do Žďáru nad Sázavou, kde oba moji rodiče teda dostali zaměstnání v těch 
Žďárských strojírnách a slévárnách a u toho vlastně byl byt, protože se tam tehdy zakládali 
bytový družstva. No a takže mně byli necelý dva roky když jsme se stěhovali do toho Žďáru 
nad Sázavou a z toho místa pak moji rodiče už nikdy neodešli, dodnes tam žijou a jsem tam 
vlastně vyrostla(…). No a jak to bylo vlastně za komunismu, tak si vzpomínám, že ledascos se 
nedalo koupit, tak moje mamka, jak byla vlastně vyučená švadlena, tak co se nedalo koupit, 
tak dokázala ušít. Takže jsme měli s bráchou na co jsme si vzpomněli. I když jsme měli jako 
skromný poměry, tak rodiče nikdy nás tim…dokázali si s tim poradit.

Ve třech případech informanti popisují a vnímají své dětství jako hezké období, 

v rodině vládlo pozitivní emoční klima a podpora. Pro Ženu X bylo období dětství 

náročnější vzhledem k duševnímu onemocnění matky. 

(Žena Z): No já mám hrozně hezký vzpomínky na dětství…jako na oba rodiče. Víc jak jsem 
říkala s náma byla mamka, ale tím, že moji rodiče měli práci, ze který mohli odejít a nenosili 
si jí domů, tak veškerý volný chvíle který byly, tak jsme je strávili vlastně u rodičů mýho otce, 
kde máme chalupu dodneska. Každej vejkend jsme odjížděli z města pryč…a moje dětství bylo 
tam v lese a tak…nevim…prostě fakt mam hezký vzpomínky na dětství. Počínaje tím jak mě 
táta učil jezdit na kole…a konče vlastně takovou velkou podporou rodičů až na tý střední 
škole…(…) prostě měli jsme hodně blízký vztahy a hodně s náma rodiče, jako i s bratrem 
prožívali co se děje, všechno jsme mohli doma říct. Měli jsme fakt podporu velkou. 

(Žena Y): No tak jako dětství, to vím že tak nějak do těch 14 let to bylo tak nějak všechno 
v pořádku…nic moc jsem neřešila, ani si nepamatuju na nějaký konflikty s rodičema.

(Muž A): A jaký jsme měli vztah…měli jsme tedy výborný vztah…já mám neslyšící rodiče a 
nemůžu proti nim říct nic špatného…věnovali se mi, myslim si že mě vychovávali velmi 
pečlivě, velmi svědomitě. (…)Naše vztahy byly výborný. A nemůžu si stěžovat.

(Žena X): Hmmm…tak to je docela obtížná otázka pro mě... Naše vztahy byly vlastně 
v průběhu mýho života dost…rozkolísaný. Je to daný tím, že moje matka, vedle toho, že je 
sluchově postižená, tak je…tak má diagnostikovanou psychickou poruchu – má nějakou 
psychózu, která čas od času jako udeřila, tudíž to bylo dost takový odvislý od toho, jak je 
mamince. Takže byly ňáký různý takový etapy, kdy jsme jako zbytek rodiny mohli za ňákej její 
blud, tudíž se od toho jakoby odvíjí ten můj vztah k tý mámě, kterej je spíš takovej 
opatrovnickej, takovej, že spíš jako za ní nesu odpovědnost, nebo že se spíš starám. A že jsem 
to nějak přejala dost brzo, takovejhle model, že vlastně maminka je někdo, o koho je potřeba 
se postarat,… než že by se člověk moh´ jako spolehnout na to, že ona se postará.
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Období dospívání již všichni informanti vnímají v jako období složitější a v rámci 

rodinných vztahů konfliktnější.  

(Žena Z): Potom od těch 15, 16 let nastaly potíže… s mámou předevšim a to bylo vlastně když 
jsem chodila se svým bývalým přítelem, tak veškerý možný zákazy kam nemůžu…takový to 
běžný v tý pubertě co je…Máma byla ta dominantní, ta která měla to hlavní slovo a táta byl 
ten kterej vždycky uposlech a moc se tam ňák neprosadil, protože to jako stejně by neměl 
šanci. A já vim, co jsem si zpětně uvědomila,  že jsem pořád měla tendenci ho chránit před tou 
mámou…to dospívání to nebylo nic moc jako příjemnýho…Prostě jsem se nalepila na přítele, 
kterej mi to kompenzoval. A tam co je asi důležitý…moje máma…tam byl vždycky konflikt 
mezi ní a tim mým bývalým přítelem…protože já jsem nebyla nějakým způsobem schopná se jí 
vzepřít, takže to všechno odnášel on, protože on byl do tý role mnou staven, aby on tam 
prosazoval…protože já jsem si nemohla nic prosadit…. Všechno co jsem dělala bylo u mámy 
špatně…máma byla ta nejchytřejší, ta která to všechno znala a umí líp…a teď přtel byl 
vysokoškolák, tak tímhle komplexem taky trpěla prostě…a já ty školy mě bavěj že jo…Takže 
máma mohla všechno jenom tou svojí zkušeností podpořit…vždycky si počkej, až ty budeš mít 
ty děti…a já nevím co všechno, jaký to je náročný a bla bla bla…A další věc – naši žili 
v komunismu a pro komunismus byli dělníci, no a jim to nějak vyhovovalo prostě,  já jsem to 
nikdy neřešila. No a přítel, ten to měl naopak, byl z rodiny, která byla pravicová, komunismus 
ne…takže tam ještě docházelo k těmhletěm střetům…a máma svojí pravdu měla…to bylo 
strašně náročný a já nebyla schopná se jí postavit prostě…Takže i ten vztah mě a mýho přítele 
to nějak ovlivňovalo a hlavně já to vnímala jako že to je prostě únik od tý atmosféry doma. 
Tam jsem to zažívala u nich jako to harmonický a normálnější.

(Muž A):…hmmm…možná v období puberty, když jsem se začal jakoby osamostatňovat, tak 
jsem bydlel ve společné domácnosti s rodiči…a člověk už má novou partu, nové přátele a tak 
dále…takže to už jsme se doma tolik jako nebavili…

(Žena X): …Já jsem psala básně, jak ta puberta se mnou cloumala, tak jsem měla blízko k tý 
literatuře, to mě jako bavilo. A to vim, že v tom jsem jako byla dobrá, že to bylo, to bylo 
fajn…. (…) Hmmmm…no já když jsem byla na tom gymplu…tak je asi možná potřeba ještě 
říct, že já jsem měla takový jako bouřlivý to dospívání…takže…se mnou byly ňáký potíže a 
v rámci těch potíží jsem se dostala do ňáký…jako že jsem se poprvé potkala s tématem duše a 
psychologie. (…) já jsem to psaní začala mít spojovaný s tou dobou, kdy mi jako nebylo moc 
dobře. No možná že bude jako čitelnější, že jsem brala drogy a léčila jsem se z toho, takže 
jsem to měla spojený s takovym tim zfetovanym…s takovým jiným stavem vědomí…

(Žena Z): …S otcem jsem měla konflikty akorát v tom dospívání, kdy mi ledasco na něm 
vadilo, ale to je asi normální. On jako jeden čas rád se napil piva a já jsem měla pocit, že je 
alkoholik…(smích) a tak…no…ale to se všecko jako ňák to…Pak jak začal právě dělat u tý 
soukromý firmy, tak tyhle všecky věci odezněly. On je nemluvnej prostě, takže to i hodně 
ovlivňovalo i to, jestli s kým je člověk něco schopnej sdílet.

Všichni dotazovaní jedinci uvádějí, že se přístupem k životu a osobnostními 

vlastnostmi spíše podobají matce než otci. Ve dvou případech (Žena Y a Žena Z) je matka 

popisována jako celkově „aktivnější element“ v rodině.
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(Žena X): Kdybych se měla srovnat s někým, tak si myslim, že mam jako osobnostně nebo 
vlastnostně tak jako blízko k mámě. Jednak jsme si velmi podobný…jako vizuálně a když bych 
odečetla jako to sluchový postižení a to, že byla jako velmi školsky neúspěšná…a to že má 
ňáký psychický potíže…tak si myslim, že by se tam dalo jako najít ňáký…spíš než s tim tátou, 
no.  

(Žena Y): …já si myslím že jsem podobná oboum. Ale teďko u sebe až teď posledních několik 
let začínám tu mámu trochu chápat. Já jsem jí měla vždycky zaškatulkovanou jako že ona je ta 
špatná…takovej ten život jakej měla…má 3 děti, každý s jiným chlapem…že asi taky byla 
taková ňáká…ale od tý doby co jsem udělala ten krok a rozešla jsem se se svým bývalým 
přítelem jsem jí začala víc vnímat jako tu ženskou…že je taková bojovnice. Že taky je taková, 
že si jde za tím, co chce…že nějakou tu vnitřní sílu, to si myslím, že mám spíš po ní. Táta ten 
je takovej ten rigidní, stereotypní, jako v tý práci 50 let v jednom zaměstnání, spíš takovej 
jako přizpůsobivej…i když ta máma je taky, ale spíš taková, že se jen tak něčeho nezalekne. Že 
prostě musela se v životě s těma věcma tak jako poprat, i když spoustu těch věcí si asi zavinila 
sama, ale ňák to vždycky jako překonala. Mě přijde že…vždycky jsem chtěla, abych nebyla 
jako máma a já nevim co všechno…tak teď už vidim i to pozitivní, ne jen to negativní.

(Žena Z): No jednoznačně mamce mojí. Ona je takovej vitální člověk, takovým nějakým 
světonázorem jsme si blíž a jsem jako ženská…čím jsem byla starší, tím jsem měla blíž k ní. Je 
to taky asi i tim, že s náma trávila víc času.

Ve všech případech byla v rodinách přítomna pomoc a podpora dětí ve vzdělávání, 

přestože sami rodiče děti vzdělávací drahou příliš nevedli, nechávali rozhodování o 

vzdělávání spíše na dětech. V případě, že rodiče sami nebyli schopni poskytnout pomoc dítěti 

se vzděláváním, zajistili tuto pomoc jiným způsobem. Pokud rodiče měli jiný názor na 

vzdělávání svého dítěte, dítěti v jeho volbě nebránili a realizaci této volby umožnili.  

(Žena X): Rodiče mi nepomáhali s domácími úkoly. Tam byla ještě ta postava tý babičky a 
dědy v tom baráku…který spíš tuhlenctu část přijali. S dědou jsem se učívala. Ten mi pomáhal 
A moji rodiče se o mý známky zajímali do ňáký určitý úrovně, kam dosáhli - jako třeba ještě 
na základní škole. A dál je pro ně moje vzdělávání dost nejasný…Jo a myslím, že byli 
pyšný…rodiče…hodně, že to bylo vidět…hlavně u matky…že to bylo něco takovýho jako…že 
jsem jako lepší než byla ona a že jsem ta její krev. (…) Já jsem chtěla bejt tou spisovatelkou,
takže jsem si vydupala, že půjdu na literární gymnázium…(…) no a rodina s tim vlastně 
souhlasila až tak, že se musela na nějakej čas dost jako asi uskromnit a platit to školný.

(Žena Y): Todleto všechno jako bylo na mámě. Táta ne že by se o to nechtěl zajímat, ale spíš 
jako nevěděl jak a tak…spíš ta máma, byla dominantní, tak vždycky to byla spíš ona, která se 
o to nějak zajímala. Jak byla ještě taková ochranitelská, opatrovatelská, tak veškerý úkoly 
jsem jako dělala s ní. To bylo všechno na mámě. Ale nějak jsem to nevnímala negativně, že 
jenom máma to…všechno jako padlo na ní…já vim, že i se mnou seděla a četla, když jsme 
měli ty čtenářský deníky…že se mnou ty knížky četla, třeba si pamatuju Psohlavci, že jsem 
tomu vůbec nerozuměla. Tak možná to za mě snad i napsala. To ona jako takhle byla taky 
taková pilná a snaživá. Záleželo jí na tom, to jo, ale ne že by byla jako výkonová…že by mě do 
něčeho tlačila, to vůbec…ale myslim si, že měla třeba radost, když jsem nosila dobrý známky, 
ale rozhodně by jí nevadilo, kdybych měla horší známky. Když jsem třeba přinesla trojku nebo 
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snad i čtyřku z diktátu, že to rozhodně nic strašnýho neznamenalo, že to spíš  bylo moje, že mě 
to spíš vadilo, ale těm rodičům jako nějak ne.  (…)Takže to bylo podle mě zase moje 
rozhodnutí. Že prostě naši by to měli tak, že ti by byli rádi, kdybych šla někam do tý banky, 
pracovat jako…pro ně prostě ta hodnota vzdělání…ta střední pro ně byla už uplný 
maximum…a možná maximum, že mám tu maturitu, ale někam jako dál, to pro ně bylo 
nepochopitelný pro rodiče, a tak. Ale jako tohleto tam zaznívalo, bylo to tam, ale i přesto mě 
podporovali. Nebylo to tak musíš jít pracovat, aby sis vydělala, to ne. 

(Žena Z): …a pak strašně moc mamka. Tim, že s náma ty úkoly dělala a vždycky se ptala, co 
se v tý škole děje. Měla zájem o to. Nebylo jí jedno, co v tý škole děláme. Třeba se s náma ty 
věci i učila, když bylo potřeba a nebyl pro ní problém ten čas si prostě najít. (…) Těšila jsem 
se, že budu dělat obor, ke kterýmu jsem se tak nějak rozhodla, no. V rodině teda jsem měla 
velkou podporu od mamky, táta ten trošku jako nechápal, proč chci studovat jako on vždycky 
říkal o těch blbejch, s těma blbejma dělat…ale jako i mi jako zmiňoval, že to jako nebude 
obor lukrativní, ale nějak jako to měli naši postavený tak, že když budeme dělat to, co nás 
bude bavit, že to je to nejdůležitější. Takže se s tim nějak smířil časem. 

(Muž A): Hmm…tak rodiče se zajímali o můj školní prospěch asi jako většina rodičů 
samozřejmě…táta asi tedy méně, protože jak už to možná bývá ve většině rodinách asi spíše 
matka se zajímá o prospěch…hlavně tedy malého dítěte…rodiče se mnou ale moc domácích 
úkolů nedělali, protože neslyšeli…měli tedy jednak základní vzdělání a jednak byli neslyšící, 
měli tedy redukované osnovy, chodili o Ústavu pro hluchoněmé, jak se to tehdy ještě 
jmenovalo, na Smíchově, v Holečkově ulici…a většině těch zadání domácích úkolů 
nerozuměli…protože čeština byla pro ně cizí jazyk. Bylo to pro ně obtížné to pochopit, takže 
na začátku se mnou domácí úkoly dělala babička, a když potom zemřela, tak rodiče mi…to 
bylo v 80. letech, tak rodiče si pořídili do bytu telefon abych mohl třeba telefonovat svým 
spolužákům, kdybych třeba potřeboval poradit s nějakým úkolem, no. Takže když jsem 
potřeboval s něčím poradit, tak jsem zatelefonoval spolužákům, a třeba i jejich rodiče mi 
poradili s tim úkolem. A rodiče se tedy jinak zajímali, no tak asi průměrně jako většina 
rodičů.

Ve třech případech mají dotazovaní jedici sourozence (vlastní či nevlastní), pouze 

Žena X je jedináček. 

3.4.2  Vzdělávací dráha

Všichni dotazovaní prošli předškolní výchovou, a to již od velmi raného věku –

navštěvovali jesle i mateřskou školu. 

Všichni informanti dále popisují bezproblémové procházení základní školou. Na 

úspěchu ve škole jim záleželo, škola je bavila, s učením neměli žádné obtíže - na vysvědčení 

mívali nejhůře dvojky. 

(Žena X): Na základní škole mám takový dvě etapy. První je 1. a 2. třída, kdy jsem chodila na 
nějakou obyčejnou základní školu, kde se mi hrozně líbilo, měla jsem to tam ráda…(…)No a
po tý 2. třídě jsem šla na nějakou základní školu s rozšířenou výukou jazyků…no a zatímco 
v tý první a druhý třídě jsem byla vedená jako ňákej jako zázrak, kterej prostě mu to jako jde 
v tý škole, je šikovnej a vyhrává ty recitační soutěže, je hrozně roztomilej…tak tam najednou 
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jsem začala bejt průměrná mezi těma trošku nadprůměrnejma dětma. (…)To vim, že jedno 
z mejch největších neštěstí bylo, když jsem dostala ve 4. třídě pět dvojek na vysvědčení, z toho 
jedna byla z výtvarný výchovy! To jsem strašně oplakala protože čtyři, to bych ještě dala, ale 
ta pátá! Prostě to byl konec světa. No a tak jsem byla průměrná, ňáká taková. Konec tý 
základky. Jako hodně mi šla čeština, to jsem chtěla nějak kolem od 9. třídy bejt 
spisovatelka…(smích). Já jsem psala básně, jak ta puberta se mnou cloumala, tak jsem měla 
blízko k tý literatuře, to mě jako bavilo. A to vim, že v tom sem jako byla dobrá, že to bylo, to 
bylo fajn…A pak taky jazyky že mi šly, no…A učila jste se hodně?  Jo, jo, já jsem byla hodně 
pilný dítě, no, to jo. To já si myslim, že bych si vůbec nedovolila vyprdnout se třeba na 
úkol..nebo nenaučit se…no.

(Žena Y): Na základce, na to vzpomínám ráda. Tam mě to bavilo, kamarády jsem měla, učení 
mě taky bavilo, a známky…tak jako jedničky a pak nějaký dvě, tři dvojky…prostě 
vyznamenání. Jako žákyně jsem byla pilná, svědomitá.. (smích) (…) Prostě škola pro mě byla 
pěkný prostředí.  

(Žena Z): Já jsem neměla nikdy problém se školou teda…já jsem měla v podstatě pořád samý 
jedničky, akorát občas jsem dostala dvojku z matematiky, ale nevzpomenu si v kterejch 
ročnících to bylo. (…) no a to učení, tím  že mě nedělalo problémy, tak jsem tam chodila 
prostě jako ráda no. Byla jste taková ta pilná svědomitá žákyně? No, jako…nevim jestli 
úplně až tak…protože já jsem jako nepotřebovala moc doma dělat…Když byly jako úkoly, tak 
jsem je nezapomínala…to jsem si v celku ráda udělala, i mě jako rodiče nemuseli nutit. Jsem 
měla svůj stůl pracovní, kde jsem byla schopná si všechno připravit. (…) No a mě prostě 
strašně bavily věci kolem psaní…já jsem měla ráda sešity pěkný…to mě bavilo si jako 
obalovat ty sešity a podtrhávat…takže to bylo pro ty totalitní učitelky jako velká 
výhoda…podtržený výsledky…mě to prostě bavilo s těma tužkama. 

(Muž A):. (…) měl jsem štěstí, že jsem si hodně věcí pamatoval ze školy, takže doma jsem se 
už tolik učit nemusel a s tim, co jsem si pamatoval ve škole nebo s tim, co jsem se naučil těsně 
před písemkou, tak to mi stačilo k bezproblémovému procházení základním vzděláváním. A 
bavily mě spíše humanitně zaměřené předměty. (…)Dostal jsem párkrát i pochvaly, v chování 
jsem byl spíš nadprůměrný žák a prospěchem průměrný žák. Měl jsem jedničky, dvojky. Na 
vysvědčení jsem neměl žádný trojky, jedničky dvojky, no… 

Po absolvování povinné základní školní docházky 3 informanti pokračovali ve studiu 

na gymnáziu. Žena Y volila mezi gymnáziem a obchodní akademií, obchodní akademie 

nakonec zvítězila kvůli nejasné představě o dalším vzdělávání po střední škole. Rodiče volbu 

dětí příliš neovlivňovali, informanti se rozhodovali o svém dalším vzdělávání převážně 

sami. 

(Žena Y): No, tam vlastně…jsem se rozhodovala mezi obchodkou a mezi gymplem. A vim jako 
že naši ty mě taky do ničeho netlačili, že to bylo jako na mě, a…že ale jsme pak jako spíš 
zvolili tu ekonomku kvuli tomu, že jsem jako nevěděla, jestli nějaká vejška třeba…to jsem ještě 
tehdy v těch 15 letech vůbec…takhle daleko neviděla…takže proto ekonomka, že je taková 
odborně zaměřená.

(Žena Z): (…)A ono moc jako nebylo tehdá z čeho vybírat. Jako nějaký obchodní akademie 
tam nebyly, zdrávka…to nebyla profese, kterou bych si představovala, průmyslovka to už 
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vůbec ne, to byly administrativní pozice…a já jsem věděla, že budu chtít jít studovat…. 
Nevěděla jsem přesně ještě jestli to bude jako chemie nebo něco jinýho, ale takže spíš to bylo 
jako nějak automatický i vlastně ve škole , co vlastně řikali všichni ti učitelé, jako jednoznačně 
abych šla na gymnázium, jako že ty předpoklady studijní tam jsou, a já jsem s tim jako neměla 
problém. Ani jsem neměla jinou představu, co jít dělat. A jako z rodiny byla ta podpora jako 
že určitě jít studovat, a pokud to bude možný, tak ještě i na vysokou školu a nebyl to ňákej 
jako proces dlouhýho rozhodování. A tim že jsem už chytla tu dobu opravdu začátku tý 
revoluce, tak už bylo to rozhodnutí i svobodný. 

(Žena X): Já jsem chtěla bejt tou spisovatelkou, takže jsem si vydupala, že půjdu na literární 
gymnázium…což bylo komplikovaný v tom, že to bylo soukromý…a myslím že tenkrát se o 
těch soukromejch školách se ještě nemluvilo s takovým tím jako fuj….a že to bylo 
prezentovaný, jako že to je fajn škola…že to má nějakou úroveň…takže babička s dědou se 
postarali jako finančně...takže se to povedlo. Takže jsem si to vybrala sama, šla jsem cíleně po 
zájmu, že to bude to moje, to mi pude.

Všichni dotazovaní v dětství navštěvovali několik mimoškolních organizovaných 

aktivit (kroužků), přičemž na výběr kroužků měli často vliv prarodiče, kamarádi nebo si 

je informant vybral sám.

(Žena X): A…já nevim…v tom dětství já jsem třeba chodila na klavír, do Sokola, ale myslim, 
že to byly spíš akce mejch prarodičů.

(Žena Y): A organizovaný věci…mě do ničeho naši nějak nevedli…tam nevim jak to vzniklo, 
ale vlastně ta moje nejlepší kamarádka ze základky začala chodit na sebeobranu, tak jsem 
začala chodit s ní. Takže jsme chodili jako spolu k ňákýmu chlapovi. Takže tak třeba. Potom 
vim, že na škole bylo tancování, takže tam jsme chodily…potom nevim jestli tam pohybovky 
byly, tak na ty jsem taky chodila. Takže spíš to bylo, ne že by mě naši někam jako...dávali do 
těch…hudebních nástrojů, to vůbec…spíš co ta škola nabízela, ani nevim jestli já 
jsem…myslim si, že jsem s tim třeba přišla já, že bych na to chtěla chodit…než že by máma si 
zjistila, hele bylo by dobrý, kdybys támhle chodila…spíš jako to vycházelo ze mě. 

(Žena Z): No, jednoznačně tam dominovala ta muzika. To byl právě vliv toho starýho dědy. To 
byl jako hodně nápad starýho dědy…ten vlastně vždycky chtěl hrát na ňákej nástroj, ale měl 
hluch hudební. Tak když naši zjistili, že mám sluch, tak v podstatě už od školky jsem někam 
chodila. To jako je hodně časově náročný koníček. A hodně dlouho jsem chodila na 
gymnastiku. Oni se snažili naši jako dlouhou dobu nechat mi vybrat…že vlastně když je člověk 
malej jak se neví, na co má ty vlohy a předlohy, takže jsem chodila i na gymnastiku abych se 
hejbala. A čím jsem vlastně byla starší, tím tam víc bylo jako tý muziky. Tím jsem taky byla víc 
neohrabanější…nějaký sporty jako volejbal nebo basketbal…to jsme hráli ve škole, ale 
nedělalo mě to nějaký velký potěšení, jedině snad baseball jsem hrála ráda. No a i jsem byla 
spíš vytrvalostní běžec. Takže jsem třeba chodila na nějaký sportovní hry, kde jsme hráli 
různý věci, jak je to Vysočina, tam je člověk furt v přírodě. Takže mě bavilo, když jsme 
chodívali na kolo, plavat jsem chodila…že to bylo jako že buď byl prostě ňákej zajímavej 
kroužek…jako tu chemii jsem dělala na tom druhým stupni, kam mě bavilo chodit, jako jednak 
kvůli tomu že to bylo zajímavý a tam jsme měli i super učeitele, a nebo protože prostě byla 
příležitost, no. A tehdá…Žďár není velký město, tak zas těch možností tolik nebylo no. Tam v 
podstatě byli jen profesionální hokejisti, basketbalisti a to mi teda neřikalo nic. A ta muzika 
jako vezme hodně času. Já jsem dvakrát tejdně chodila s houslema do lidušky a ten ostatní 
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čas moc jako nebyl. A na gymplu pak jsem vlastně byla v tom národopisnym souboru, ten byl 
taky dvakrát v tejdnu odpoledne.

(Muž A): během ZŠ jsem chodil do několika kroužků. Do toho prvního z nich…to byl šachový 
kroužek, tam mě asi přivedl můj táta, protože můj táta byl vášnivý šachista, takže jsem chodil 
na šachy několik let, a ty ostatní kroužky, tam mě spíše přivedli kamarádi, ale u žádného 
kroužku už jsem potom nevydržel víc než řekněme 2 roky. Vystřídal jsem plavání, tenis, fotbal 
a atletiku, ale u všeho jsem vydržel rok, dva. 

Všichni dotazovaní se shodují na  tom, že během dětství a dospívání hodně četli, 

více než dnes, kdy čtou převážně odbornou literaturu související s jejich profesemi. Rodiče 

Ženy Y příliš nečetli, inspiraci pro to, co číst, musela informantka hledat mimo rodinu. 

Naopak rodina Ženy Z disponovla velkou knihovnou a domácí prostředí bylo čtenářsky 

podnětné.

(Žena X): Já jsem měla normálně fikční jako svět. No…já jsem hrozně četla jako dítě…to je 
možná zájem. A i divný věci…jsem třeba přečetla v šestý třídě celýho F.L.Věka. Hrozně to je 
tlustý, hrozně jako moc dílů a hrozně to je vo ničem…A čtu furt. Možná míň.

(Žena Y): No…takže mí rodiče (smích) nikdy moc nečetli, doma nemáme moc velkou 
knihovnu, odbornou knížku tam nenajdete ani jednu…Jako u rodičů tam…já vim, že máma mi 
četla pohádky a tohleto, to jo, a nebo ty školní věci, ty se mnou četla, do toho čtenářskýho 
deníku…ale že by ona sama…ale má tam nějaký detektivky…tak to tam má, kuchařky…žejo, 
zahrada a tak…, ale ona sama, taky to v ní nebylo, že by četla. A táta, ten jako vůbec, ten 
spíš…ne prostě. Takže během tý základky, četla jsem zaprvý to do toho čtenářskýho deníku, co 
bylo pro tu školu povinný, a potom co škola zase nabízela. Prostě třeba že jsme…já už nevim 
jak jsem se dostala k těm knížkám o těch drogách třeba, nebo…tohleto…prostě mě to 
zajímalo, tak jsem si to nějak napujčovala z knihovny. Ale nebylo to, jako že naši mi něco jako 
takhle…Na střední to taky bylo…tam jsem i od svýho tehdejšího přítele něco měla, co on četl, 
takže jsem si taky já četla, nebo něco od jeho rodičů, co jsem viděla…. A potom co ty učitelé 
třeba nabídli…čtenářský deníky…No a dneska…je to všechno motající se kolem těch 
odborných knížek, kolem školy…jako že bych měla nějakou detektivku nebo něco…to radši na 
to koukám, ale….Takže takhle no, měla bych se nad sebou taky zamyslet s tim čtením, čtu 
jenom tu odbornou literaturu…no.   

(Žena Z): No rozhodně jsem v dospívání četla víc než teď (smích). Nebo jako opravdu jako 
knížku – krásnou literaturu jsem četla víc než teď. Teď prostě jako čtu spoustu věcí, který se 
týkaj tý mý profesionální orientace a výzkumu, což je jako jiný čtení. To člověk jako nečte pro 
radost a pro svůj osobní rozvoj. Takže knihovnu jsem měla odmalička velkou, to jako mamka 
tohle hodně podporovala, takže jsme byli vždycky členy nějakých…co to tehdy bylo…klub 
mladých čtenářů nebo co… a dlouhou dobu nám jako četla večer před spaním, to byla vlastně 
každodenní aktivita, což dneska teda obdivuju. Sama se k tomu kolikrát nepřinutim. A pak 
jsem si vlastně četli s bráchou sami, že jsme si jako vybírali co budem číst. Takže já jsem 
četla…začala jsem dobrodružnejma knihama – Vinnetouovky ani Verneovky jsem nečetla, to 
četl můj brácha, já jsem četla takový spíš ňáký Tajgou a pralesem a podobně. A pak jsem 
hodně Gabru a Málinku, a tyhlety klasiky, tehdy toho taky moc nebylo. A pak na gymplu už to 
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byli takoví autoři…Frakla jsem začala číst tehdy..takovýhle věci…. Takže rozhodně myslím, 
že jsem četla tehdy víc než teď.

(Muž A): Jo, tak četl jsem docela hodně, řekl bych víc než teď. Rozdíl je v tom, že tehdy jsem 
četl, když jsem byl menší žejo pohádky, pak trošku větší… měl jsem rád dobrodružné knihy 
Mayovky, Verneovky…Tři Mušketýry a podobně, takovýhle dobrodružný žánr…rád jsem četl 
cestopisy, zajímaly mě cestopisné romány, a potom později na gymplu jsem četl jednak 
povinnou literaturu co byla, a jednak mě zajímaly…přečetl jsem skoro celýho Jiráska, nebo 
od Nerudy…a Boženu Němcovou a tak dále. A v současné době čtu spíše literaturu, kterou 
potřebuju ke své práci, ke své profesi, ke svému tlumočení nebo věci, které se vztahují ke 
škole, kde pracuju, dokumenty a tak dále. A pravidelně čtu noviny. Na knihy už mám teď méně 
času než bych chtěl. 

3.4.3  Významné osoby v životě a jejich vliv na dosahování sociálního statusu jedince

Všichni dotazovaní přirozeně uvádějí rodiče jako významné osoby ve svém životě. 

Mimo rodiče se však shodují i na dalších osobách,  které informanti vnímají jako velmi vlivné 

až určující jejich vzdělanostní dráhy a potažmo tedy jejich současný sociální status.  

Tři informanti vnímají jako velmi důležité osoby, které významně ovlivnily jejich 

vzdělávací dráhu, své prarodiče. Prarodiče v těchto rodinách v podstatě nahrazovali 

dotazovaným to, co jim z nejrůznějších důvodů nemohli dát jejich vlastní rodiče. 

(Žena X): Rodiče mi nepomáhali s domácími úkoly. Tam byla ještě ta postava tý babičky a 
dědy v tom baráku…který spíš tuhlenctu část přijali. S dědou jsem se učívala. Ten mi 
pomáhal…(…)Takže babička s dědou se postarali jako finančně...takže se to povedlo… v tom 
dětství já jsem třeba chodila na klavír, do Sokola, ale myslim, že to byly spíš akce mejch 
prarodičů. (…)Kdo nebo co (jaké události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, 
kde dnes jste? Hmmmmm……tak já myslím, že moji prarodiče…že kdyby těch nebylo, tak 
jsem možná jako kuchař-číšník.

(Žena Z): Můj děda vlastně tátův otec, i když můj táta nikdy nebyl studijní typ, tak děda byl 
jako jeden z nejtalentovanějších žáků vlastně na tý obchodní akademii…dělal jednu 
z nejprestižnějších škol v okrese…nevim…vlivem nějakých událostí…vlastně po druhý světový 
válce mu zastřelili vlastně bratra a on se musel vrátit na tu rodinnou usedlost a nesměl jako 
pokračovat ve studiích, takže ten jeho jako vliv si myslim na to, že on viděl, že mě jako ta 
škola baví a že ty známky mám pěkný, tak já jsem pro něj vždycky byla jakoby ten ze všech 
těch vnoučat ten, do koho on hodně investoval. Že si se mnou povídal o tom, co se učíme v tý 
škole…(…) No, jednoznačně tam dominovala ta muzika. To byl právě vliv toho starýho dědy. 
To byl jako hodně nápad starýho dědy…ten vlastně vždycky chtěl hrát na ňákej nástroj, ale 
měl hluch hudební.

Velmi významnými a v některých případech i klíčovými osobami ve vzdělávací 

dráze všech informantů byli učitelé.

(Žena X): (…)Měli jsme hrozně fajn paní učitelku..která mě ňák provázela i mimo tu 
školu…třeba chodívala k nám domů..nebo mohli jsme za ní jezdit a ona byla jako hrozně fajn. 
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Myslím, že sehrála jako hodně důležitou roli v tom, že já jsem do tý školy ňák dál 
chodila…jako na gympl…a že že takový to první poznání, že byla taková bezpečná, taková 
hrozně fajn…

(Žena Y): (…)Na učitele vzpomínám ráda. Některý byli přísnější, některý jako míň…v hlavě 
spíš utkvějou ty který jsou takový přísnější…ale strašně moc ráda vzpomínám třeba na ty 
učitelky z družiny, protože jsem chodila do družiny, tak jako na to často vzpomínám. Prostě 
škola pro mě byla pěkný prostředí. (…)Já vim, že co se týká jako takový tý roviny na těch 
školách, tak mě ovlivnilo hodně učitelů.(…) na tý sociální práci, tam (XXX) hodně ta vyučující 
se kterou jsem byla v kontaktu, tak ta mě hodně ovlivnila jak jako po tý osobní stránce, 
tak…no hlavně po tý osobní. Jako podpora v tom to nějak dělat, věnovat se tomuhle oboru, 
a…potom ještě jedna vyučující na právo, tak ta zase chtěla abych se věnovala právu. A pak 
vlastně jedna potom ještě, která mě hodně pomohla, když jsem dělala prvák a třeťák tý VOŠky 
dohromady, tak tu podporu jsem hodně měla, jít jakoby dál. V tom studiu, že tim že doma 
nějak ta podpora v tomhle nebyla, tak tam jsem se jako timhle sytila. Na vejšce to byla (XXX), 
ta mě ovlivnila taky, nějak v tom mym náhledu, v osobnim životě moc ne…ale taky jo. V tom 
přístupu nějak…Já nevim jako v čem. Vim že vyučující pro mě byli důležitý po tu dobu, kdy 
jsem studovala, že to byly takový ty záchyty po tý odborný stránce i po tý lidský. Že jsem si 
vždycky k nim našla takovej jako vztah, možná jako k tý mamince.

(Žena Z): (…)A v první třídě jsem měla úžasnou paní učitelku, která měla obrovský srdce a 
byla na nás hrozně hodná a mě ta škola nějak přirostla k srdci…myslím hlavně díky ní.
(…)Že to bylo jako že buď byl prostě ňákej zajímavej kroužek…jako tu chemii jsem dělala na 
tom druhým stupni, kam mě bavilo chodit, jako jednak kvůli tomu že to bylo zajímavý a tam 
jsme měli i super učitele, a nebo protože prostě byla příležitost, no. (…)Měli jsme tehdy 
skvělýho profesora, profesora (XXX), kterej byl jako filozof v podstatě a ten mě jako i 
nasměroval v některejch věcech, co se dá číst z tý psychologie, tak to ňák padlo to rozhodnutí, 
že vlastně jako ta speciální pedagogika je až to druhý místo, že vlastně víc mě táhne tohle.
(…)Takže si myslim, že vůbec jako setkání s profesorem (XXX), to že mi tehdy tu práci nabídl, 
to že potom když jsem měla v životě kotrmelce, že si jako našel čas a hovořil se mnou a nabídl 
mi jako podporu. Já jsem byla jako svýho času v situaci, že jsem tady měla práci a neměla 
jsem tady kde bydlet a měla jsem dítě a můj život se úplně prostě obrátil vzhůru nohama. No a 
on jako s klidem tehdá mi řek, že tim, že tady nemám kde bydlet, že moje práce tady tim 
nekončí a že na půl roku můžu konzultovat na dálku a vyučovat jenom o víkendu než se 
všechno vrátí do normálních kolejí. A já jsem na něj tehdy zírala a tehdy jsem jako vážně 
zvažovala, že z Prahy odejdu, prostě ten doktorát ani nedodělám a že to jako všecko pujde 
pryč a on mi dodal obrovskou sílu jako tehdy, obrovskou podporu a já jsem si jako uvědomila, 
že v tý bandě lidí mám prostě opravdu jako důležitý lidi a že stojí za to bojovat a i když teda si 
budu mazat chleba s hořčicí a třít bídu s nouzí, tak že prostě tady zůstanu…No a ono se to 
nakonec všechno jako vyplatilo. Takže myslim si, že tehdy ten rozhovor s nim byl hodně jako 
zlomovej, protože to rozhodlo tom, jestli jako vůbec v Praze zůstanu, že si dodělám doktorát…

Všichni se rovněž shodují na pozitivním (někdy opět až klíčovém) vlivu svých 

partnerů, ať už minulých či současných. 

(Muž A): Tak jestli ta otázka směřuje ke vzdělávání, tak asi největší vliv na mě měla moje 
přítelkyně…byla to právě ona, která mě přiměla k tomu, abych se 10 let po maturitě vrátil 
znovu na vysokou školu, takže to je díky mé přítelkyni.
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(Žena Y): (…)A ovlivnil mě i bývalý přítel, to prostě pro mě byla taky strašně důležitá 
osoba…v tom životě. Jak v nějakýmu jinýmu náhledu na ten svět, tak oproti těm rodičům…jak 
oni vnímali tu realitu a jak on to vnímal a ty jeho rodiče, taky ta máma hlavně. Že ta rodina 
jak taky může fungovat, jak taky se ty lidi k sobě můžou chovat.

(Žena Z): (…)A pak nemůžu zapomenou teda na…svýho bejvalýho jako mužskýho jako se 
kterým mám dceru, i když jsem dneska vdaná za někoho jinýho. Nevim jestli mě jako ovlivnil 
v dobrym slova smyslu, ale jako rozhodně spoustu věcí v mym životě jako způsobil, takže to 
byla veliká životní škola…..Jako v podstatě mu i vděčim za takovej větší rozhled, co se týče 
takový intelektuální literatury, on byl velkej intelektuál, i když jinak to bylo dost strašný s nim.
(…)A můj muž jako dokázal přijmout tu roli jako že je manželem vědce, že prostě když jedu na 
služební cestu, tak neremtá a přizpůsobí svůj život pracovní a dokáže mě zastoupit v tý 
domácnosti, a myslim si že to, že kde jsem je zásluha, že vůbec s tim nemá problém, že má 
ženu, která prostě občas když dostanu odměny z grantů, tak mám třeba vyšší příjem než on 
v tom měsíci a nemá žádný problémy a naopak mě jako podporuje v tý mý práci. A…nemá 
jako snahu mě od toho nějak zrazovat nebo jako soupeřit s tou mou profesí nebo ji nějak 
očerňovat, což jsem zažívala dřív…prostě problém pro ty mužský udejchat to, že jako mám 
svou profesní kariéra tady není asi správný slovo, ale něco na ten způsob…že ta práce pro mě 
něco znamená, že i já v tý práci jako něco odvádim a třeba i můžu dokázat a myslim, že mám 
velkou podporu u něj a že bez toho by to prostě nešlo, no. (…)Tam jako člověk sám ty věci 
neutáhne a…myslim, že jsem měla jako veliký štěstí, že můj osudovej mužskej je mužskej, 
kterej tyhle věci jako zvládá. Takže si myslim, že je to jednoznačně jeho jako veliká zásluha.

Všichni dotazovaní se rovněž shodují na tom, že v dětství měli spoustu kamarádů, 

s nimiž trávili svůj volný čas, případně společně navštěvovali některé organizované 

mimoškolní aktivity.

3.4.4  Podobnosti v současném životě a vlastní přístup k životu

Všichni dotazovaní uvádějí, že jsou se svým životem v zásadě spokojeni. Shodují se 

rovněž v tom, že si sami sebe váží, a to většinou za to, jak se celkově dokázali se svým 

dosavadním životem “poprat”.

(Žena X): Já si sebe vážim. Myslím, že jsem v životě dokázala být v životě spokojená, i když to 
dlouho nevypadalo.

(Žena Y): No, kdybyste se mě na to zeptali před 5, 6 lety, tak jsem si sebe ještě tolik moc 
nevážila. Tak jako teď jo, vážim si sama sebe…mohla bych si sama sebe vážit ještě víc, ale 
pořád tam vidim ňáký chyby, který je třeba nějak vypilovávat a tak. A za co si sebe vážim…tak 
asi za to, že ty překážky v životě, který jsem dosud měla, že se to podařilo ňák jako zvládnout 
a za to že se mi podařilo na sobě zapracovat, změnit to úzkostlivý, neurotický, jak jsem dřív 
jako hodně měla, takže je to teďko mnohem víc klidnější. Že člověk ty věci tak jako neřeší a 
klidnějc to zvládá. Že to za těch 5 let co na tý psychoterapii jsem, tak jako se to nějak jako 
daří. Ale pořád tam mam, že pořád je na čem pracovat a aby to bylo ještě lepší. Takhle to 
mám vždycky. 
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(Žena Z): Teď si sebe docela vážim, no. To už jsem myslim předtim zmínila…ale fakt se to 
spíš jako týká… já nevim…jako toho, co mám pocit, že jsem si musela vybojovat jako v životě. 
Si vážim sama sebe zato, že jsem to přežila ve zdraví…a v tom profesním, myslim jako že mám 
čas na takovýhle úvahy. Tam prostě je to na hodnocení asi těch druhejch spíš. 

(Muž A): Tak asi pár věcí jsem dokázal, ale to je zajímavá otázka…to jsem nikdy 
nepřemýšlel…(…)Asi jo, protože určitě jsem hrdej na to, že se mi pár věcí povedlo 
v životě…nic světobornýho to nebylo, ale pár věcí se mi povedlo. Ale jestli se…taky jsem už 
udělal pár kiksů v životě…tak jestli si sám sebe vážím……to mě nenapadlo takhle 
uvažovat…tak asi jako že se nemám za co stydět…že z tohohle pohledu asi jo. Ale nic jako 
významnýho zásadního jsem jako neudělal. 

Všichni informanti uvádějí, že mají pocit svobodného rozhodování a kontroly nad 

svým životem, někteří však zdůrazňují, že určité věci v životě se dějí aniž by na ně sami 

dotazovaní měli vliv.

(Žena X): Já mám pocit, že můžu ovlivnit téměř všechno…

(Žena Y): Takže…já si myslim dříve jsem věřila v to, že člověk může ovlivnit svůj život, že to 
všechno může mít v rukou, že j to jenom na něm. A teď připouštim i ty věci, který člověk moc 
ovlivnit nemůže a že si to tak trochu racionalizuju, že i ten osud může existovat. Vždycky jsem 
si myslela, že člověk může všechno nějak tak ovlivnit, úzkostlivě jsem všechno dělala…., ale 
teď jak člověk nechává ten život tak běžet, tak vim, že jsou věci, který jen tak jako přijdou. 
Nemůže mít člověk všechno pod kontrolou. Takže tak napůl, myslim. Tak i tak. Jsou i věci, 
který se nedaj ovlivnit. 

(Žena Z): No…já dodneška nevim, no. Já mam pocit, že některý věci opravdu přišly protože 
přijít měly a některý přišly, protože jsem pro ně jako udělala. Jako třeba co se toho mýho 
osobního života týče, tak si myslim, že některý věci se mi prostě dějou a nemusim pro ně nic 
dělat, že akorát se snažim, abych splatila ty dluhy, ale v tom profesním životě, to byla vždycky 
nějaká kombinace, jako nějaký příležitosti a pak jako tý ochoty něco pro to udělat. Že byly 
jako situace, kdy mi bylo jasný prostě že když udělám rozhodnutí třeba zůstat a dodělat ten 
doktorát, že to bude za cenu ňákých jako…nedá se to nazvat uplně životní nouzí, ale bylo mi 
jasný, že to nebude snadný…ale tak člověk prostě má ňáký i vize a já jsem pořád ještě 
nevyrostla z toho, že by člověk měl jako v životě něco vytvořit a nebejt jenom jako šroub 
v ňákým stroji. Asi tak něco jako mezi tim. Jako rozhodně nenechávám věci jenom tak běžet, 
jsem jako proaktivní, ale pak jsou situace, kdy fakt nechám rozodnout ty okolnosti, a vlastně 
mi to vyhovuje no. 

Co se týká nejdůležitějších životních hodnot, kromě vztahových hodnot (rodina, 

láska) a práce, se v odpovědích dotazovaných objevuje i zdůraznění jakési naplněnosti 

života.

(Žena X): A teď nevim jestli je to hodnota, ale něco jako mít kontakt sama se sebou, mít se 
ráda, bejt…ta spokojenost taková…že člověk ví co dělá, proč, kdo je.
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(Žena Z): (…) Jako mám nároky na sebe, tak se chci vždycky ráno podívat do zrcadla a říct si 
jako, že…si nemám co vyčítat. Tak to je pro mě asi důležitá hodnota – žít jako nějak 
opravdovej život. Nelhat si do kapsy a nelhat těm druhejm do kapes.

(Muž A): Určitě jedna taková hodnota je…abych, a to mi říkali už i rodiče, když jsem byl ještě 
malej kluk, abych vyrostl v poctivého člověka. Takže to si myslim, že to bych taky chtěl, aby 
naše dcera Amálka žila poctivý a naplněný život, smysluplný život. Takže to je jedna taková 
zásada.

Hodnota vzdělání je pro všechny dotazované velmi významná. 

(Žena Y): No, tak vzdělání…já totiž jsem zjistila, že mi přijde, že kdybych já se nevzdělávala, 
jak bych to řekla…pro mě vzdělání je důležitý, protože kdybych jako nebyla v tomhle zápřahu, 
tak mi přijde, že bych zakrňovala strašně moc. A že vim, že takhle když něco studuju jsem 
pořád nucená se v tom vzdělávat, i to Ph.D. jsem brala jako šílenej opruz, ale na druhou 
stranu mě to zase obohacuje, a todlecto…pro mě nejsou důležitý ty tituly třeba, ale že mám 
jakoby cíl, motivaci a musim něco si k tomu dělat, ty obzory si rozšiřovat. Asi doma bych taky 
si četla ty knížky ze svýho zájmu pro tu profesi, ale takhle tim že jsem hnaná, tim že jsem tady 
v tomhle zaměstnání ještě tim, že si to vzdělávání musim dodělávat, tak spojuju to užitečný
zároveň jako s příjemným. 

(Žena Z): No já jako vzdělání vděčim za svůj život, takže myslim si že za život jakej mám 
teď…jsem s nim spokojená…myslim si, že je to hrozně důležitá věc…zpětně…strašně jako 
důležitou věc hodnotim vůbec to, že jsem studovala jako mimo svoje rodný město, protože 
prostě jsem…život na kolejích měl svý kouzla a je to něco, co jako k tomu studiu a vzdělání 
patří…to že se jako otevřou člověku ňáký roviny, který člověk bez toho vzdělání prostě jako 
nemá takovej nějakej intelektuální život…No a pro mě rozhodně jako velkou hodnotu má 
vzdělání jako v tom rozměru nějakýho toho zahraničního výjezdu. Jako možnost využít toho 
v tý době, kdy má člověk kapacitu mentální na to bejt otevřenej jenom jako tý intelektuální 
práci, někam odjet a mít možnost srovnat to co je u něj doma, jak vypadá ten systém 
vzdělávání s něčim jinym…rozhodně jako pro mě to má velkou hodnotu a přála bych si, aby i 
moje dcera měla možnost někde studovat , ale jako myslim si, že jako k tomu člověk musí mít 
ňáký tíhnutí, no….že zrovna poslední dobou ňák víc si všímám, že je hodně studentů, který 
studujou a nevědí proč a myslim si, že pak je to zabitej čas.

(Muž A): Další taková dobrá investice je do vzdělání. Snažim se tedy dohnat si vzdělání, 
studuju vlastně víc než 15 let po maturitě, ale snažim se no. Myslim si, že investice do jazyků 
nebo obecně do té vysokoškolské gramotnosti je k nezaplacení….

Zajímavé však je, že současní partneři všech dotazovaných žen dosáhli nižšího 

vzdělání než ony sami. 

Na hodnotu peněz si nikdo z dotazovaných sám nevzpomněl, poté, co jim byla 

položena otázka, jak moc jsou pro ně důležité peníze, shodli se všichni na tom, že ač si to 

příliš nepřipouští nebo o tom neuvažují, jsou pro ně peníze velmi důležité, protože dávají 

člověku určitou svobodu.

(Žena X): Peníze, jo, ty jsou pro mě důležitý. Sama pro sebe si to vysvětluju tak, že možná 
proto, že jsem dlouho jako žila bez nich, no…
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(Žena Y): No jo, to člověk vždycky zapomene a přitom je to důležitý. No...mně se to vždycky 
odvíjí od toho, v jaký já jsem situaci. Já jsem vždycky ta, když jsem byla s tím bývalým 
přítelem, tak pro mě peníze nebyly důležitý, protože jsem věděla, že on je vždycky nějakým 
způsobem zajistí…Že třeba já budu moct dělat tu práci, která mě baví, a nebude to na mě. 
Takže nějak tu důležitost peněz jako tim že tam nebyla ta moje osobní zodpovědnost, nebylo to 
na mě a tak, tak jako jsem…to šlo stranou. Ale teď jako, situace ve který jsem, mám to tak, že 
ty peníze pro ten život jsou důležitý taky, no, že člověk když chce k tomu přistupovat 
zodpovědně, tak holt pokud chce mít svůj byt a já nevim co všechno, nějak aby nežil na dluh, 
tak holt ty peníze potřeba jsou taky v ňáký míře, no.  

(Žena Z): No, tak jasně že jsou pro mě důležitý no, protože splácim hypotéku a teď jsme se 
s mym mužem zadlužili ještě další hypotékou, vlastně na dům, kterej chceme postavit, a já 
mám svoji hypotéku na byt, kterej jsem kupovala ještě jako vlastně pro sebe a pro svou dceru, 
tak…prostě nemám tu svobodu, jako že bych mohla říct, že pro mě nejsou důležitý jako ty 
peníze, protože prostě dávaj člověku fakt dneska svobodu a řešim je…ty peníze neustále(…).

(Muž A): Jo, tak peníze jsou…čím jsem starší, tak tím si myslím, že peníze jsou důležitější pro 
mě, možná víc a víc…chtěl bych se dostat jednou do situace, abych nebyl závislý na tom, kolik 
si měsíčně vydělám…zatím se mi to nepovedlo, takže peníze jsou pro mě důležité, ale nehonim 
se za mamonem peněz. Snažim se vydělávat dobře, abych zabezpečil finančně rodinu a snažim 
se být i finančně nezávislým no. Takže jsou pro mě důležité, ale všechno s mírou žejo. Nechtěl 
bych se kvůli penězům jako zbláznit.
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4. Diskuse a shrnutí výsledků

4.1  Metodologické limity

Ve své práci jsem využila kombinovaný výzkumný design. Stěžejní pro můj výzkum

byla kvantitativní data získaná z dotazníkových šetření. Kvalitativní rozhovory měly být 

pouze doplňkovým zdrojem informací,  nakonec se však ukázalo, že 4 rozhovory s výrazně 

vzestupně sociálně mobilními poskytly mnoho cenných poznatků a hlubší náhled do celé 

problematiky. Velkou nevýhodou je samozřejmě velmi nízký počet dotazovaných jedinců 

Kombinovaný výzkumný design je podle mého názoru nejlepší proto, že obě výzkumné 

metody (kvantitativní a kvalitativní) se navzájem dobře doplňují a mohou tak alespoň 

částečně kompenzovat nevýhody každé z nich.

Hlavním zdrojem dat byl reprezentativní výzkum „Distinkce a hodnoty 2008“. Nespornou 

výhodou a jedinečností tohoto výzkumu je, že kromě výpovědi respondenta-potomka se u 

větší části dotazovaných podařilo získat i výpověď jednoho z rodičů, což umožnilo porovnání 

jejich výpovědí, větší zdroj informací, lepší porozumění tomu, jak probíhala socializace 

potomků v těchto rodinách atd. Kromě výhod má ale samozřejmě tento výzkum i několik 

metodologických limitů. V prvé řadě je to retrospektivní dotazování, což pochopitelně 

představuje obrovské riziko ohrožení reliability a validity naměřených údajů. Aby se toto 

riziko co nejvíce snížilo, otázky do minulosti byly omezeny na období konce základní školy 

(tj. 14-15 let), neboť o tomto období lze předpokládat, že si jej jedinec pamatuje a je schopen 

charakterizovat (na rozdíl od raného dětství), jak socializace probíhala. Aby však zjištění 

nebyla ochuzena o období ranějšího dětství, byly v dotazníku i otázky směřující do dřívějšího 

období pomocí otázek s blíže nespecifikovaným věkem označeným jako „v dětství“. Při 

jakémkoli retrospektivním dotazování rovněž vždy musíme počítat s limity lidské paměti.  

Pokud nemáme k dispozici data z longitudinální panelové studie, pak bude otázka 

oprávněnosti retrospektivity zkoumání vždy představovat kompromis mezi možností 

nahlédnout do minulosti a pochopit tak kauzální mechanismy zkoumaných procesů a 

přesností resp. zkreslením takto pojatého měření. bychom měli uvažovat ještě o jednom riziku 

zkreslení. Při práci takto měřenými daty je samozřejmě neustále potřeba myslet na to, která 

data jsou měřena teď v reálném čase – například osobnostní charakteristiky z Big Five, 

Sebeúcta, Locus of Control, a při interpretacích a úvahách o kauzalitě vždy zvažovat, jaké 

další procesy do výsledků mohou vstupovat. Například v případě vysoké Sebeúcty u  

mezigeneračně vzestupně mobilních jedinců je třeba mít na paměti, že nejde pouze o příčiny 
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mobility, ale pravděpodobně částečně i o její důsledky. Podobné limity retrospektivního 

dotazování platí rovněž data získaná z reprezentativního výzkumu „Sociální nerovnosti 

2009“.  

Výhodou výzkumu Rodiče a výchova 2010 je oproti předchozím dvěma dotazování 

v době tady a teď. K dalším výhodám výzkumu (na rozdíl od předchozích) bezesporu patří 

možnost lepšího vhledu do výchovných praktik, hodnot, kulturního kapitálu atd. 2 typů rodin 

– „dělníků“ a „vysokoškoláků“ – právě proto, že výzkum se cíleně zaměřil pouze na tyto dvě 

skupiny. Díky tomu bylo možné identifikovat 2 odlišné typy dělnických rodin (statická a 

ambiciózní). Nevýhodou naopak může být nereprezentativnost vzorku. Cenná je pak 

přirozeně možnost porovnání „výchovy“ dnešních třicátníků a „výchovy“ dnešních dětí.   

4.2 Diskuse výsledků

4.2.1 Osobnost jedince v rámci rodinné socializace

Podle 1. hypotézy budou existovat rozdíly mezi rodinami ve výchovných stylech: 

1a) autoritativní výchovný styl (vzorem) se bude nejčastěji vyskytovat v rodinách s nejvyšším 

sociálním statusem (vysokoškoláci), 1b) permisivní (plovoucí zátky) a autoritářský (pevná 

ruka) výchovný styl najdeme nejčastěji v rodinách s nejnižším sociálním statusem (dělníci).

Podle 2. hypotézy budou existovat rozdíly mezi rodinami v trávení volného času: děti 

z rodin vysokoškoláků  se budou účastnit nejrůznějších organizovaných mimoškolních aktivit 

častěji a svůj volný čas budou trávit aktivněji než děti z rodin dělníků.

Co se týká dnešních třicátníků (Distinkce a hodnoty 2008), 1. hypotéza byla 

potvrzena ve své části 1a). Část hypotézy 1b) byla poněkud problematičtější - nepotvrdila se 

ze dvou důvodů: a) oproti předpokladu se ukázalo, že autoritářský výchovný styl (pevná ruka) 

byl uplatňován v rodinách různého postavení přibližně ve stejné míře, b) permisivní výchovný 

styl (plovoucí zátky) byl nejtypičtější nejen pro rodiny nekvalifikovaných dělníků, ale také 

pro rodiny podnikatelů. Zajímavým zjištěním je, že rodiny podnikatelů navíc ve výsledcích 

vykazovaly stejný profil užívaných výchovných stylů jako kvalifikovaní a nekvalifikovaní 

dělníci (tedy v průměru se v těchto rodinách setkáme nejméně s autoritativním výchovným 

stylem, dále s autoritářským a nejvíce s permisivním). Dá se uvažovat o tom, že tento 

výsledek odráží skutečnost, že rodiče podnikatelé sice mají vyšší sociální status a disponují 

zdroji, z nedostatku volného času však u svých dětí uplatňují nejčastěji permisivní výchovný 

styl. Na rozdíl od „dělníků“ však mají tu výhodu, že díky disponování zdroji mohou svým 

dětem zajistit výchovně vzdělávací proces mimo rodinu (nejrůznější kroužky, vzdělávací 
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kurzy, doučování, domácí au-pair aj.)  Druhá hypotéza byla v případě dnešních třicátníků 

zcela potvrzena, neboť se opravdu prokázal téměř lineární vztah mezi navštěvovanými 

mimoškolními aktivitami a sociální třídou původu. Při interpretaci  toho, že autoritářský 

výchovný styl (pevná ruka) se ukázal být uplatňovaným výchovným stylem u dnešních 

třicátníků nezávisle na sociálním postavení rodin, lze zvažovat otázku, zda tento výsledek 

neodráží způsob výchovy poplatný době tehdejšího socialistického Československa. Rovněž 

je při interpretaci výsledků  nutné vzít v úvahu rizika retrospektivního dotazování rodičů na 

výchovu svých dětí  (viz předchozí podkapitola Metodologické limity).

V případě výchovy dnešních dětí (Rodiče a výchova 2010) byla 1. hypotéza o 

rozdílech mezi rodinami ve výchovných stylech plně potvrzena. Připomínám, že výzkum 

Rodiče a výchova 2010 umožnil hlubší nahlédnutí do výchovného prostředí dnešních dětí 

v subpopulacích dělnických a vysokoškolských rodin. Tedy, je-li 1. hypotéza ověřována 

pouze na těchto dvou subpopulacích, opravdu platí, že v rodinách vysokoškoláků se nejčastěji 

setkáme s autoritativním výchovným stylem (příkladem), kdežto v rodinách dělníků je 

nejčastější autoritářský (pevná ruka) a permisivní výchovný styl (plovoucí zátky). Rovněž 2. 

hypotéza o rozdílech mezi rodinami v trávení volného času byla v případě dnešních dětí 

potvrzena. Detailnější analýza dvou subpopulací navíc přinesla zajímavá zjištění – v rámci 

dělnických rodin můžeme rozlišit dva typy: „ambiciózní“ a „statická“ dělnická rodina. Oba 

typy dělnických rodin se výrazněji neliší  v sociodemografických aspektech – stejné je 

vzdělání rodičů, jejich příjem, počet sourozenců a nalezneme je ve všech velikostech sídel. 

Odlišnosti jsou patrné ve výchově, životním stylu, hodnotách rodičů a způsobu trávení 

volného času (srovnej viz Průša, Průšová, 1997). Co se týká výchovných stylů, pro „statické“ 

dělnické rodiny je nejtypičtější permisivní výchovný styl (plovoucí zátky), kdežto pro 

„ambiciózní“ dělnické rodiny je to styl autoritářský (pevná ruka). Pozoruhodným zjištěním je, 

že skupina „ambiciózních“ rodin dělníků se svým akcentem na aktivní způsob života, přístup 

ke vzdělání a výchovu svých dětí i hodnotami přibližuje rodinám vysokoškoláků.

Celkově lze tedy konstatovat, že existují rozdíly v užívání určitých výchovných stylů i 

v trávení volného času dětí v závislosti na sociálním statusu rodiny, a že tedy výsledky 

prezentované v mé práci jsou v souladu s výsledky, které nacházíme v literatuře (Kohn, 

1959a, 1959b, 1963; Bernstein, 1971, 1975; Machonin, Tuček et al., 1996; Bourdieu, 1998; 

NIDM a Factum Invenio, 2008; Havlík, Koťa, 2002; Katrňák, 2004; Šafr, 2009 aj.)
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Podle 3. hypotézy Sebeúctu jedince bude nejvíce podporovat autoritativní výchovný 

styl (příkladem), podle 4. hypotézy na Sebeúctu jedince bude mít významný vliv Sebeúcta 

rodiče.

V rámci regresní analýzy, která umožnila zohlednit souběžné působení různých 

faktorů, jsme ve výsledcích (výzkum Distinkce a hodnoty 2008) sledovali odděleně dva 

modely: model socializace a mezigenerační „dědičnosti“ Sebeúcty a model „životního vývoje 

a úspěchu“. Ukázalo se, že s vyšší mírou Sebeúcty se setkáme tam, kde rodiče uplatňovali ve 

výchově přístup autoritativní (příkladem), tedy s důrazem na komunikaci a vzor, naproti tomu 

potomci z rodin, kde převládal permisivní výchovný styl (plovoucí zátky) a ti, kdo ve svých 

výpovědích odkazují na špatné vztahy v rodině, vykazují nižší míru Sebeúcty. Autoritářský 

přístup k výchově (pevná ruka) na Sebeúctu vliv neměl. Zcela dominujícím faktorem 

přispívajícím k Sebeúctě jedince se ukázala být Sebeúcta jeho rodičů. Třetí i čtvrtá hypotéza 

tak byly plně potvrzeny a jsou tak rovněž ve shodě se závěry dřívějších výzkumů, ze kterých 

jsem vycházela (Coopersmith, 1967; Gecas, 1971; Bandura, 1977; Rosenberg 1973; 

Rosenberg, Simmons 1971; Rosenberg, Pearlin, 1978).

Zajímavá zjištění nad rámec formulovaných hypotéz přinesl model „životního běhu a 

úspěchu“ - odhadnuté regresní koeficienty modelu ukázaly, že vyšší míru Sebeúcty vykazují 

jednak jedinci, kteří v dětství četli knihy, a jednak ti, kdo navštěvovali organizované 

mimoškolní aktivity. Uvažujeme-li v další fázi života získané vzdělání, pak je klíčová 

maturita, terciérní stupeň vzdělání – vysokoškolský diplom již míru Sebeúcty nad rámec 

uvažovaných vlivů nezvyšuje. Vliv těchto charakteristik jedince spjatých s jeho mimo-

rodinnou socializací, vlastní aktivitou a životním úspěchem je ovšem v porovnání s modelem 

uvažujícím podmínky socializace v rodině pouze přibližně poloviční. Celkově lze říci, že na 

Sebeúctu působí výchovný styl v rodině (autoritativní ji podporuje, permisivní spíš snižuje), 

emoční klima v rodině a mimo vliv rodičů pak také s o něco menší měrou středoškolské 

vzdělání, dětské čtenářství a navštěvování zájmových kroužků či kurzů. 

Co se týká genderového aspektu, ačkoli se ve výsledcích ukázalo, že vliv vzájemného 

působení genderu rodiče a potomka na jedincovu Sebeúctu v dospělosti je nulový, nelze 

vyloučit, že by jedinec Sebeúctu během socializace získával v závislosti na vlastním genderu 

v odlišné míře od matky a od otce. Otázka genderové specifičnosti získávání sebeúcty

nicméně zůstává otevřena pro další výzkumy. Stejně tak otázkou zůstává (a tu pochopitelně 

díky cross-sectional designu výzkum Distinkce a hodnoty 2008 zodpovědět nemohl), jakou 

cestou je Sebeúcta z rodiče na potomka předávána: zda je tomu spíše biologickou 
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hereditou, či zda se tak děje „dědičností“ sociální, tedy spíše nápodobou a učením se (srovnej 

viz Bengtson, Biblarz, Roberts, 2002). 

Podle 5. hypotézy se míra Sebeúcty jedince nebude lišit v závislosti na 

socioekonomickém statusu rodiny původu, a podobně podle 6. hypotézy osobnostní rysy 

jedince (Big Five) i Locus of Control se nebudou lišit v závislosti na socioekonomickém 

statusu rodiny původu. Ukázalo se, že napříč sociálními třídami rodin původu nenacházíme 

v osobnostních rysech z Big Five ani v Sebeúctě výraznější rozdíl. Malý rozdíl je však oproti 

předpokladu patrný u Locus of Control (F =3,285 sig. 0,006). Pátá hypotéza tedy byla plně 

potvrzena, šestá hypotéza však pouze částečně. Potvrzením páté hypotézy se zároveň 

potvrdily závěry předchozích výzkumů o tom, že sociální status rodičů má pouze malý vliv na 

celkovou sebeúctu dítěte (srovnej viz Rosenberg, Pearlin, 1978; Demo, Williams, 1983; 

Wiltfang, Scarbecz, 1990). Šestou hypotézu jsem formulovala analogicky na základě 

předpokladu, že pokud tyto závěry platí pro Sebeúctu, měly by platit i pro osobnostní rysy a 

Locus of Control. Předpokládám vliv jiných faktorů (ne socioekonomického statusu rodiny 

původu) na osobnostní rysy jedince během vývoje a dospívání. Osobnostní rysy jsou nejméně 

stabilní v dětství, ve 30 letech se již osobnost stabilizuje a dotváří se do své definitivní 

podoby (stabilita dosahuje r = 0,65), mezi 50 a 60 lety dosahuje míra stability osobnostních 

rysů vysoké hodnoty (r = 0,75), po 60. roce již změny odráží spíše změnu pohledu na život 

související se stářím (Vágnerová, 2010). V případě Locus of Control se tento předpoklad 

nepotvrdil a zůstává tedy otázkou do dalších výzkumů, do jaké míry a jakým způsobem je 

pocit kontroly nad svým životem spjat se socioekonomickým statusem rodiny původu.

4.2.2  Osobnost jedince v rámci současného sociálního statusu

Podle 7. hypotézy budou existovat souvislosti mezi osobnostními charakteristikami:

7a) Sebeúcta bude pozitivně korelovat s Extraverzí, Svědomitostí a Locus of Control, 

7b) Sebeúcta bude negativně korelovat s Neuroticismem. 

Všechny korelace sledovaných osobnostních charakteristik byly ve výsledcích 

statisticky signifikantní, tak jak bylo předpokládáno. Sedmá hypotéza tedy byla ve své části 

7a) i 7b) plně potvrzena. Výsledky jsou tak v souladu s literaturou (Abdallah, 1989; 

Vágnerová, 2010;  Hřebíčková, 2011). Rovněž korelace osobnostních rysů Big Five 

odpovídají výsledkům uváděným v NEO inventářích (Hřebíčková, Urbánek, 2001; 

Hřebíčková, 2004).
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Podle 8. hypotézy Sebeúcta a Locus of Control budou pozitivně korelovat se 

současným socioekonomickým statusem jedince.

Výsledky ukázaly, že míra Sebeúcty a Locus of Control téměř lineárně kopíruje (i 

když slabě) sociálně-třídní postavení jedince. Tento vztah přitom zůstává stejný i při kontrole 

genderových rozdílů. Tedy, v podstatě téměř platí, že čím vyšší je socioekonomické (sociálně-

třídní) postavení jedince, tím vyšší vykazuje jedinec hodnoty Sebeúcty a o to více věří, že nad 

svým životem má kontrolu. Index ISEI se Sebeúctou a Locus of Control statisticky významně 

korelují. Osmá hypotéza tedy byla potvrzena a dokládá tak i závěry mnohých předchozích 

výzkumů o tom, že Sebeúcta pozitivně koreluje s dosahováním vzdělanostního a

zaměstnaneckého statusu (např. Bachman, O´Malley, 1977; Ellis, Taylor, 1983;  Hollenbeck, 

Brief, 1987; Parcel, Menaghan, 1994; Bengtson, Biblarz, Roberts, 2002). Zřejmě tak opravdu 

platí to, co zdůrazňují M. Rosenberg a L. I. Pearlin (1978) – že Sebeúcta jedince je závislá na 

vlastním výkonu, úsilí a aktivitě. Rovněž lze předpokládat, že další obecné principy relevantní 

pro utváření Sebeúcty, tak jak je poprvé popsal M. Rosenberg a L. I. Pearlin (1978) a později 

ověřovali další autoři (Demo, Williams, 1983; Wiltfang, Scarbecz, 1990), opravdu platí. 

Povaha výzkumu Distinkce a hodnoty 2008 bohužel neumožňovala tyto principy empiricky 

ověřit, na jejich platnost lze pouze usuzovat z potvrzení 5. a 8. hypotézy. Co se týká 

genderových rozdílů, muži vykazují vyšší hodnoty Locus of Control (tedy větší pocit kontroly 

nad svým životem) a nižší míru Sebeúcty, u žen je tomu přesně naopak. Zajímavé je, že 

zatímco v generaci dnešních třicátníků se setkáme s nepatrně vyšší sebeúctou u žen, tak u 

jejich rodičů je současná sebeúcta vyšší u otců. Vysvětlit to lze vyšší vzestupnou vzdělanostní 

a profesní mobilitou u dcer, neboť mobilita tvoří vzájemně se posilující zdroj sebeúcty (viz 

další část Osobnost jedince v rámci vzestupné sociální mobility).

Podle 9. hypotézy budou existovat souvislosti mezi Big Five a sociální stratifikací:

9a) Rozložení osobnostních rysů z Big Five se bude lišit v závislosti na socioekonomickém 

statusu (sociálně-třídním postavení) jedince, 

9b) jedinci s nejvyšším socioekonomickým statusem budou v rámci celého sociálně-třídního  

spektra vykazovat nejvyšší míru Svědomitosti.

Narozdíl od rozložení osobnostních rysů v závislosti na sociální třídě rodiny původu, 

se v rámci současného sociálního postavení jedince objevily v Big Five výraznější rozdíly. 
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Například u nekvalifikovaných dělníků se setkáme s největším rozdílem mezi Svědomitostí a 

Neuroticismem. Míra Svědomitosti navíc u nekvalifikovaných dělníků nabývá vůbec 

nejnižších hodnot v rámci celého sociálně-třídního spektra. Nejvyšší hodnoty Neuroticismu v 

průměru vykazují rutinní nemanuálové a pracovníci ve službách, nejnižší hodnoty střední 

odborníci a podnikatelé. U Extraverze se nepotvrdily statisticky významné rozdíly napříč 

sociálně-třídním spektrem. Předpokládané nejvyšší průměrné hodnoty Svědomitosti u jedinců 

s nejvyšším socioekonomickým statusem se však nepotvrdily. Nejvyšší Svědomitost vykazují 

nižší úředníci. Devátá hypotéza tedy mohla být potvrzena pouze ve své části 9a), v případě 

části 9b) hypotéza potvrzena nebyla. Důležitou roli při interpretaci těchto výsledků zde hraje 

silný genderový aspekt, na který nesmíme zapomenout. 

Za prvé, profil Big Five se u mužů a žen liší (ne však statisticky významně) – pro 

muže je typičtější Extraverze a Přívětivost, pro ženy Svědomitost. Genderové odlišnosti 

osobnostních charakteristik jsou intenzivně zkoumány především v zahraničí. Výzkumy však 

zatím ukazují nejrůznější výsledky, např. co se týče Extraverze, údaje o genderových 

rozdílech se v různých studiích odlišují. Opakovaně se ale například potvrzuje vyšší míra 

Neuroticismu u žen. Jak uvádí M. Hřebíčková (2011), Česká republika patří v rámci 

mezinárodního srovnání k zemím, v nichž jsou genderové odlišnosti nejvýraznější. 

Nacházíme-li tedy u mužů a žen jiné typičtější osobnostní rysy, budou se tedy možná muži a 

ženy na základě těchto rysů uplatňovat lépe v té či oné profesi.  

Za druhé, zastoupení mužů a žen se ve výzkumném vzorku Distinkce a hodnoty 2008 

v rámci sociálních tříd, tedy i jednotlivých profesí, liší (liší se rovněž zastoupení jednotlivých 

tříd - profesí v rámci celého souboru, vzhledem k tomu, že se však jedná o reprezentativní 

vzorek, tímto aspektem se nezabývám). Podrobnější analýza  ukázala, že u nekvalifikovaných 

dělníků se s žádnými významnými genderovými rozdíly nesetkáváme, není tedy třeba tento 

aspekt zahrnovat do interpretace výsledků týkajících se této sociální třídy. U nižších úředníků 

a rutinních nemanuálních pracovníků a pracovníků ve službách však nacházíme nejvyšší 

převahu žen, tudíž do interpretace zjištění o nejvyšších hodnotách Neuroticismu v těchto 

sociálních třídách je nutno zahrnout i tento genderový aspekt. To samé platí pro nejvyšší 

hodnoty Svědomitosti, které se nachází u nižších úředníků. Kromě genderového aspektu lze 

tento výsledek přičítat i logické souvislosti požadavku svědomitosti u pracovníka 

vykonávajícího úřednické povolání. Naopak výrazná převaha mužů je u kvalifikovaných 

dělníků. Zajímavým zjištěním pak může být mírná převaha mužů v nejvyšší sociální třídě 

vysokých odborníků či převaha mužů v rámci třídy podnikatelů. Jak píše M. R. Barrick a M. 
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K. Mount (1991), v oblasti obchodu a podnikání se dobře uplatní extravertovaní jedinci, 

jejichž pracovní výkonnost ovlivňují osobnostní vlastnosti, jakými jsou např. sociabilita, 

družnost, výmluvnost, asertivita. 

Za třetí, výsledky ukazují, že všechny hodnoty Big Five jsou v průměru statisticky 

významně vyšší u žen než u mužů, což nasvědčuje tomu, že ženy mají obecně tendenci  

hodnotit se na škálách vyššími hodnotami než muži. To je zcela v souladu s výsledky 

uváděných v NEO inventářích, kde jsou rovněž oddělené normy pro muže a ženy 

(Hřebíčková, Urbánek, 2001; Hřebíčková, 2004).

4.2.3  Osobnost jedince v rámci mezigenerační vzestupné sociální mobility

Podle 10. hypotézy vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty 

Sebeúcty než sociálně stabilní či sestupní jedinci.

Rozdíly v generaci třicetiletých ukazují (Distinkce a hodnoty 2008), že jedinci, kteří 

prodělali vzestupnou sociální mobilitu se oproti „stabilním dole“ a „sestupným do dělnické 

třídy“ vyznačují vyššími hodnotami Sebeúcty.  Tyto hodnoty jsou dokonce o něco málo 

vyšší (i když tento rozdíl je zanedbatelný) oproti těm, kteří zůstali „nahoře“, tj. ve střední a 

nejvyšší třídě. 10. hypotéza tedy byla na základě těchto výsledků potvrzena. Nicméně, je třeba 

podotknout, že rozdíly v Sebeúctě jsou celkově malé. Navíc se ve výsledcích ukázalo, že 

potomci dělnických tříd, kteří dosahovali výborných školních výsledků (na konci ZŠ) se 

vyznačují nejvyššími hodnotami Sebeúcty, dokonce i vyššími než potomci střední/vyšší třídy, 

kteří měli stejně výborné školní výsledky. Zde je však třeba opět upozornit na to, že neznáme 

reálnou míru Sebeúcty u dotazovaných jedinců na konci ZŠ a na školní výsledky se ptáme 

retrospektivně (viz kapitola metodologické limity), nicméně i tak lze tento výsledek považovat 

za zajímavý a možná inspirující pro další výzkumy. I tyto výsledky tak dokládají (podobně 

jako potvrzení 8. hypotézy) závěry předchozích výzkumů o pozitivní korelaci sebeúcty a 

dosahování vzdělanostního a zaměstnaneckého statusu  (Bachman, O´Malley, 1977; Ellis, 

Taylor, 1983;  Hollenbeck, Brief, 1987; Parcel, Menaghan, 1994; Bengtson, Biblarz, Roberts, 

2002) a podporují opět Rosenbergovu a Pearlinovu (1978) tezi o tom, že Sebeúcta jedince je 

závislá na vlastním výkonu, úsilí a aktivitě, protože lze předpokládat, že vzestupně sociálně 

mobilní jedinci museli vyvinout mnohem větší úsilí oproti „stabilním dole“ a „sestupným do 

dělnické třídy“, aby dosáhli lepšího sociálního postavení než jejich rodiče. Stejně tak je tento 

výsledek ve shodě s O. D. Duncanem, podle nějž platí, že čím má jedinec nižší postavení 

v zaměstnanecké struktuře, tím má větší mobilitní možnosti (má se kam posouvat a nemá kam 
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klesnout). Rovněž se ukázalo, že mezigeneračně sociálně vzestupní jedinci se podobně jako ti, 

jenž setrvali v servisní třídě či mezilehlých třídách, vyznačují vyšší mírou interní kontroly 

vlastního života, přičemž odlišnosti jsou zde ještě o něco výraznější než u Sebeúcty.

Podle 11. hypotézy vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty 

Svědomitosti než sociálně stabilní či sestupní jedinci.

I jedenáctá hypotéza byla potvrzena – opravdu ti, kdo prodělali mezigenerační vzestup 

se vyznačují nadprůměrnou mírou Svědomitosti. To je ve shodě s výzkumy, podle nichž je 

vysoká míra Svědomitosti významným prediktorem školní (studijní) úspěšnosti stejně jako 

pracovní úspěšnosti (např. Barrick, Mount, 1991; Digman, Takemoto-Chock, 1981; Goff, 

Ackerman, 1992; Gray, Watson, 2002; Paunonen, Ashton, 2001). Školní úspěšnost přitom 

koreluje se Svědomitostí obdobně jako s IQ (Digman, 1989). Navíc se ukázalo, že vzestupně 

sociálně mobilní se vyznačují i nadprůměrnou mírou Extraverze, která je v ostatních 

skupinách průměrná (jak již bylo uvedeno výše, v rámci sociálně-třídního postavení nejsou 

v Extraverzi žádné rozdíly). I tento výsledek je ve shodě s literaturou, kde můžeme najít, že 

pro studijní a profesní uplatnění je důležitá i Extraverze (např. Hřebíčková, 2004; Hřebíčková 

2011; Vágnerová, 2010). Naopak u skupiny „stabilních dole“, tj. v dělnické třídě lze 

vysledovat nejvyšší hladinu Neuroticismu a nejnižší míru Svědomitosti.

Podle 12. hypotézy vzestupně sociálně mobilní jedinci budou vykazovat vyšší hodnoty 

Vůle než sociálně stabilní či sestupní jedinci.

Za připomenutí zde stojí, že veškeré výsledky týkající se Vůle pocházejí z dat 

výzkumu Sociální nerovnosti 2009. Míra Vůle v dětství (měřeno retrospektivně) se neliší 

podle vzdělání rodičů, souvisí však spolu s Vůlí v dospělosti s dosaženým vzděláním jedince 

a především s jeho intragenerační mobilitou: ti kdo zůstali mezigeneračně „dole“ – dělnická 

třída (vyučení) spolu s těmi, kdo prodělali sestupnou mobilitu, se vyznačují podprůměrnými 

hodnotami Vůle v dětství. Naproti tomu ti, kdo se udrželi „nahoře“, uvádějí nadprůměrnou 

míru Vůle. Zcela nejvyšší Vůli deklarují ovšem lidé, kteří prodělali vzestupnou 

mezigenerační mobilitu z dělnické třídy. Rovněž dvanáctá hypotéza byla potvrzena. Jsem si 

však opět vědoma značných limitů při interpretaci těchto výsledků vzhledem 

k retrospektivnímu dotazování (viz kapitola metodologické limity).

Shrnu-li výše uvedené výsledky, ukázalo se, že jedinci, kteří prodělali 

mezigenerační vzestup z dělnické třídy se vyznačují vyšší Sebeúctou, vyšší Vůlí, interním 

Locus of Control, vyšší Svědomitostí a Extraverzí. 
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Pro zodpovězení otázky, co ovlivňuje šance na mobilitní vzestup z dělnické třídy 

byly dále využity vícerozměrné logistické regresní analýzy, které byly vytvořeny zvlášť pro 

data z výzkumu Sociální nerovnosti 2009 (regrese I) a zvlášť pro data Distinkce a hodnoty 

2008 (regrese II). Výsledky regresní analýzy I ukázaly, že s více než dvojnásobnou  šancí na 

vzestup z dělnické třídy se setkáme u žen, že mobilitní vzestup je stimulován ekonomickým a 

kulturním kapitálem i skutečností, že alespoň jeden z rodičů dosáhl středoškolského vzdělání 

s maturitou, a spolu s kulturním kapitálem má na vzestupnou mobilitu vliv také Vůle ke 

studiu. Lidé se střední mírou Vůle mají oproti těm, kdo pro dětství uváděli nejnižší Vůli, 1,5 

krát větší šanci na vzestup, respondenti s nejvyšší mírou Vůle dokonce 2,4krát větší šanci. 

Podobně tomu je i v případě kulturního kapitálu rodičů (měřeno počtem knih v 

domácí knihovně) - v porovnání s nejmenším počtem knih (zhruba do 50 knih) je ve střední 

skupině (asi 100 knih) šance na vzestup jeden a půl násobná, ve skupině s nejvyšším objemem 

kulturního kapitálu (200 a více knih) je dvakrát vyšší. Vůle se přitom na vysvětlené varianci 

(17,5 %) podílí přibližně 12 %. Výsledky regresní analýzy II ukázaly, že relativní 

pravděpodobnost setrvání v dělnické třídě zvyšuje skutečnost, že jedinec je muž, a že vyrůstal 

v rodině nekvalifikovaných dělníků. Velmi zajímavým zjištěním je, že co se týká výchovných 

stylů, efekt na mobilitní vzestup se projevuje pouze u Autoritářského výchovného stylu 

(„pevná ruka“). Vlivy ostatních výchovných stylů se zde neuplatňují, a to ani v interakci 

s pohlavím. Co se týká osobnostních rysů, sociálně mobilitní vzestup pozitivně ovlivňuje 

Svědomitost a negativně (tzn. šanci na vzestup snižují) Přívětivost a Neuroticismus, a to nad 

rámec účinků pohlaví a skutečnosti, že respondent vyrůstal v rodině kvalifikovaných dělníků 

nebo rutinně nemanuálních pracovníků. Klíčovým faktorem zvyšujícím šanci na vzestup se 

však ukázal školní výkon vyjádřený studijním průměrem na konci ZŠ, který je zde 

považován za nepřímý indikátor kognitivních schopností90. 

                                                
90 V jiné obdobně vystavěné analýze mobilitního vzestupu jsme sledovali také vliv rodičovských aspirací, které 
se ukázaly jako faktor zásadním způsobem přispívající k vzestupné mobilitě a to nad rámec výchovných stylů. 
Pro syny pocházející z dělnické třídy, jejichž rodiče chtěli, aby jednou získali univerzitní diplom byla šance na 
vzestup jedenáctkrát vyšší, u žen dokonce patnáctkrát vyšší, ve srovnání s jejich protějšky, jejichž rodiče 
preferovali, aby co nejdříve začali pracovat – viz  Šafr, J., Bariekzahyová, T. (2011, in Prudký Ed., 2011) – v 
tisku
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4.2.4  Životní příběhy mezigeneračně vzestupně sociálně mobilních 

Doplňkovým zdrojem kvantitativních dat pro moji práci byly informace získané 

z polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů se čtyřmi výrazně vzestupně sociálně 

mobilními jedinci ve věku 30-34 let. V rámci těchto rozhovorů jsem se pokoušela hlouběji 

porozumět psychologickým aspektům procesu dosahování sociálního statusu u vzestupně 

sociálně mobilních jedinců, přičemž jsem se při analýze a interpretaci záznamů rozhovorů 

primárně zaměřila na otázku, zda se v jejich životních příbězích neobjevují jisté podobnosti. 

Přestože jsem měla možnost provést rozhovory pouze se 4 jedinci, v jejich životních příbězích 

se objevují mnohé podobnosti, a to překvapivě i přesto, že jednotlivé rodiny původu 

těchto jedinců se velmi lišily. O typickou dělnickou rodinu se jednalo pouze v jednom 

případě (rodina Ženy Y). Ve dvou případech (Žena X a Muž A) se jednalo o komplikovanější 

rodinnou situaci, protože oba rodiče v těchto rodinách byli sluchově postižení, u Ženy X navíc 

matka trpěla duševní poruchou (psychózou). V případě rodiny Ženy Z se historicky jednalo o 

vzdělanou rodinu, jejímž členům nebylo z různých důvodů umožněno studovat. Kromě jedné  

matky (Ženy X), byli všichni rodiče vyučeni v dělnických oborech a po celý svůj život 

v dělnických profesích i pracovali. Ve třech případech informanti popisují a vnímají své 

dětství jako hezké období, v rodině vládlo pozitivní emoční klima a podpora. Pro Ženu X 

bylo období dětství náročnější vzhledem k duševnímu onemocnění matky. Období dospívání 

již všichni informanti vnímají jako období složitější a v rámci rodinných vztahů konfliktnější, 

což považuji za jev zcela běžný (pravděpodobně ve většině rodin nezávisle na sociálním 

statusu rodiny), související s daným vývojovým obdobím. Všichni dotazovaní jedinci uvádějí, 

že se přístupem k životu a osobnostními vlastnostmi spíše podobají matce než otci (matka je 

ve dvou případech rovněž popisována jako celkově aktivnější element v rodině). 

Co se týká vzdělávání dotazovaných jedinců, ve všech případech byla v rodinách 

přítomna pomoc a podpora dětí ve vzdělávání, přestože sami rodiče děti vzdělávací 

drahou příliš nevedli, nechávali rozhodování o vzdělávání spíše na dětech. V případě, že 

rodiče sami nebyli schopni poskytnout pomoc dítěti se vzděláváním, zajistili tuto pomoc 

jiným způsobem. Pokud rodiče měli jiný názor na vzdělávání svého dítěte, dítěti v jeho volbě 

nebránili a realizaci této volby umožnili. Všichni dotazovaní prošli předškolní výchovou, a 

to již od velmi raného věku – navštěvovali jesle i mateřskou školu. Všichni informanti dále 

popisují bezproblémové procházení základní školou. Na úspěchu ve škole jim záleželo, 

škola je bavila, s učením neměli žádné obtíže - na vysvědčení mívali nejhůře dvojky. Po 
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absolvování povinné základní školní docházky 3 informanti pokračovali ve studiu na 

gymnáziu. Rodiče volbu dětí příliš neovlivňovali, informanti se rozhodovali o svém dalším 

vzdělávání převážně sami. Všichni dotazovaní v dětství navštěvovali několik 

mimoškolních organizovaných aktivit (kroužků), přičemž na výběr kroužků měli často 

vliv prarodiče, kamarádi nebo si je informant vybral sám. Všichni dotazovaní se shodují 

na  tom, že během dětství a dospívání hodně četli, přičemž vlivy v tomto ohledu byly opět 

různé.

Co se týká významných osob v životě těchto jedinců, všichni dotazovaní přirozeně 

uváděli rodiče jako významné osoby ve svém životě. Mimo rodiče se však shodují i na 

dalších osobách,  které informanti vnímají jako velmi vlivné až určující jejich vzdělanostní 

dráhy a potažmo tedy jejich současný sociální status. Tři informanti vnímají jako hodně 

důležité osoby své prarodiče, kteří v těchto rodinách v podstatě nahrazovali dotazovaným to, 

co jim z nejrůznějších důvodů nemohli dát jejich vlastní rodiče. Velmi významnými a 

v některých případech i klíčovými osobami ve vzdělávací dráze všech informantů byli 

učitelé. Všichni se rovněž shodují na pozitivním (někdy opět až klíčovém) vlivu svých 

partnerů, ať už minulých či současných. Všichni dotazovaní se rovněž shodují na tom, že 

v dětství měli spoustu kamarádů, s nimiž trávili svůj volný čas, případně společně 

navštěvovali některé organizované mimoškolní aktivity. 

Pokud jde o podobnosti v současném životě a přístupu k životu informantů, všichni 

informanti uvádějí, že jsou se svým životem v zásadě spokojeni. Shodují se rovněž v tom, že 

si sami sebe váží, a to většinou za to, jak se celkově dokázali se svým dosavadním životem 

“poprat”. Všichni informanti uvádějí, že mají pocit svobodného rozhodování a kontroly 

nad svým životem, někteří však zdůrazňují, že určité věci v životě se dějí aniž by na ně sami 

dotazovaní měli vliv. Co se týká nejdůležitějších životních hodnot, kromě vztahových hodnot 

(rodina, láska) a práce, se v odpovědích dotazovaných objevuje i zdůraznění jakési 

naplněnosti života. Hodnota vzdělání je pro všechny dotazované velmi významná. 

Zajímavým zjištěním však je, že současní partneři všech dotazovaných žen dosáhli nižšího 

vzdělání než ony sami. Na hodnotu peněz si nikdo z dotazovaných sám nevzpomněl, poté, co 

jim byla položena otázka, jak moc jsou pro ně důležité peníze, shodli se všichni na tom, že ač 

si to příliš nepřipouští nebo o tom neuvažují, jsou pro ně peníze velmi důležité, protože 

dávají člověku určitou svobodu.

Celkově lze tedy říci, že v osobních příbězích vzestupně sociálně mobilních jedinců 

opravdu můžeme spatřovat jisté podobnosti. Vzhledem k velmi nízkému počtu dotazovaných 
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a kvalitativní povaze této části výzkumu, přirozeně nelze z těchto podobností činit žádné 

obecně platné závěry. Mohu však konstatovat, že mnohá z mých zjištění korespondují se 

zjištěními T. Ergense (2007), který v rámci své bakalářské práce, ve které se zaměřoval na  

vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu, provedl 

kvalitativní rozhovory s 8 vysokoškolskými studenty, jejichž rodiče dosáhli ve vzdělávací 

dráze maximálně výučního listu. Rovněž dle Ergensových (2007) závěrů rodiče ve 

zkoumaných  rodinách příliš nepůsobili ve směru rozvoje intelektu a zájmů svých dětí, 

rozhodování o vzdělávací dráze nechávali na dětech, nicméně ve vzdělávání se je snažili 

všemožně podpořit, neboť vzdělání vnímali jako prostředek k zajištění lepší životní úrovně. 

Rodiče uplatňovali přísné výchovné vedení s důrazem na samostatnost, disciplínu a 

zodpovědnost. Děti ve zkoumaných rodinách převážně prospívali s výborným prospěchem a 

dokázali si podporu ve vzdělávání a zájmových aktivitách najít v mimorodinných zdrojích 

(škola, učitelé, atd.). Jako významný se ukázal vztah těchto dětí ke knihám. T. Ergens (2007) 

v závěru dospívá k tomu, že důraz kladený rodiči na hodnotu vzdělání společně s přísnou 

výchovou a vedením dítěte k samostatnosti a zodpovědnosti vytváří prostředí, které umožňuje 

zúročit potenciál osobnosti dítěte směrem k dosažení vyššího vzdělání. Zároveň však 

zdůrazňuje i významnou roli mimorodinných vlivů jako jsou učitelé, vrstevníci a škola. 

Zdroje mezigenerační vzestupné sociální mobility – shrnutí 

Shrnu-li nyní výsledky kvantitativních a kvalitativních analýz v oblasti vzestupné 

sociální mobility, mohu konstatovat, že výsledky obou analýz jsou spolu v souladu. 

Kvalitativní rozhovory dobře doplnily, prohloubily a rozšířily poznatky získané kvantitativní 

analýzou dat. Výsledky víceméně potvrdily očekávání, navíc se však objevilo i několik 

pozoruhodných zjištění. Pro lepší přehlednost a shrnutí jsem na základě celkových výsledků 

rozdělila zdroje mezigenerační vzestupné sociální mobility do tří oblastí - zdroje v oblasti 

primární rodiny, zdroje na straně osobnosti jedince samotného a zdroje v rámci jiných vlivů 

(výčet všech zdrojů uvádí Tabulka 12).91

                                                
91  Jedná se pouze o přehled, vzájemné vztahy těchto oblastí lépe ukazuje Obrázek 1 (srovnej).
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Tabulka 12 – Zdroje mezigenerační vzestupné sociální mobility

Primární rodina

- Autoritativní výchovný styl (pevná ruka)
- Pozitivní emoční klima
- Umožnění vzdělávání dítěte a podpora ve školním i 

mimoškolním vzdělávání

Osobnost       

jedince

- Žena
- Kognitivní (intelektové) předpoklady (školní úspěšnost)
- Svědomitost
- Extraverze
- Vůle 
- Interní Locus of Control
- Sebeúcta
- Samostatnost

        

Jiné vlivy

- Předškolní výchova
- Škola
- Učitelé
- Vrstevníci a kamarádi
- Jiné významné osoby
- Mimoškolní organizované aktivity
- Čtení v období dětství a dospívání

Vzhledem k tomu, že v předchozích podkapitolách jsou výsledky týkající se 

mezigenerační vzestupné sociální mobility poměrně podrobně rozepsány a Tabulka 12 

přehledně všechny shrnuje, na tomto místě se zaměřím již pouze na ty, které jsou k diskusi a 

evokují další otázky. 

Při interpretaci všech výsledků však musíme být obezřetní. Ve svém výzkumu jsem se 

zaměřila na nekognitivní osobnostní charakteristiky a mým cílem bylo mimo jiné poukázat na 

jejich význam v procesu dosahování sociálního statusu, to však neznamená, že kognitivní 

charakteristiky můžeme opomenout. Naopak, je třeba mít je na paměti, protože i v mém 

výzkumu se ukázaly být významné, ačkoli na ně usuzuji pouze nepřímo prostřednictvím 

školních výsledků. Je pravděpodobné, že jedinci, kteří prodělali mezigenerační vzestupnou 

sociální mobilitu (ať již v rámci reprezentativních vzorků nebo 4 dotazovaní informanti) 

disponovali určitou úrovní kognitivních schopností – tedy například měli mírně nadprůměrný 

intelekt. Na druhou stranu je však k diskusi, zda jedinec, který nedisponuje potřebnými 

kognitivními schopnostmi nemůže být vzestupně sociálně mobilní pokud disponuje jinými 
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mobilitními zdroji v rámci výše uvedených 3 oblastí. Zodpovězení těchto otázek již jde za  

rámec možností mého výzkumu, nicméně je považuji za velmi nosné pro další výzkum.

Za další velmi zajímavý výsledek hodný dalšího zkoumání považuji genderový 

aspekt vzestupné sociální mobility. Souvisí vyšší šance na mezigenerační mobilitní vzestup 

u žen s tím, že ženy jsou svědomitější a mají vyšší vůli ke studiu? Nebo je to dáno odlišnou 

socializací dívek a chlapců v rámci primární rodiny?  Nehrají zde roli odlišné stereotypy a 

očekávání ze strany učitelů v rámci školního vzdělávání vůči dívkám?92 Tyto a mnohé další 

genderové otázky na poli mezigenerační vzestupné sociální mobility by stálo za to 

prozkoumat v dalším výzkumu. 

Z oblasti vlivu primární rodiny se překvapivě ukázal významný autoritářský výchovný 

styl („pevná ruka“), ačkoli obecně pro zdravý vývoj jedince je za nejvhodnější považován 

autoritativní výchovný styl (příkladem) a jak se prokázalo i v tomto výzkumu (3. hypotéza), 

autoritativní výchovný styl (příkladem) rovněž nejvíce podporuje Sebeúctu. Přísná výchova 

s důrazem na samostatnost, disciplínu a zodpovědnost byla typická i v rodinách vzestupně 

vzdělanostně mobilních ve výzkumu Ergense (2007). Podle M. L. Kohna (1959a, 1959b, 

1963) je tento výchovný styl typický pro dělnické rodiče, kteří jsou ze svých dělnických 

povolání sami zvyklí žít podle pravidel, omezení a příkazů autorit. Vzhledem k vzestupné 

sociální mobilitě má zřejmě tento výchovný styl největší účinek proto, že v dětech zároveň 

může pěstovat svědomitost a vůli ke školní práci.  Zároveň však pro vzestupnou sociální 

mobilitu zřejmě musí být splněny i další  podmínky na straně primární rodiny (pozitivní 

emoční klima a podpora ve vzdělávání).

Významným zdrojem vzestupné sociální mobility, který vyplynul především 

z rozhovorů s vzestupně sociálně mobilními, byla škola, učitelé a jiné významné osoby. 

Chybí-li totiž zdroje (ať již kulturní, sociální či ekonomické) v rodině, ukazuje se 

možnost nalézání těchto zdrojů mimo rodinu jako o to významnější. Příběhy vzestupně 

sociálně mobilních ukázaly, že často jsou tyto mimorodinné zdroje přímo klíčové. Dá se 

tedy předpokládat, že čím více je jedinec z rodiny s chybějícími „zdroji“ zapojen do 

nejrůznějších vzdělávacích aktivit (předškolní výchova, škola, kurzy, mimoškolní aktivity) a 

čím více jiných osob, se kterými naváže kvalitní vztah a které mu dokáží poskytnout a 

kompenzovat chybějící zdroje, tím vyšší má šanci na mezigenerační vzestupnou sociální 

mobilitu. Tímto prizmatem má tedy škola v obecném slova smyslu klíčový význam - klíč ke 

                                                
92  Vliv očekávání na vzdělanostní aspirace ze strany významného sociálního okolí byl stěžejní v sociálně-
psychologickém modelu dosahování sociálního statusu.
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zvyšování mezigenerační vzestupné sociální mobility vidím právě v ní. Konkrétní postupy, 

metody a způsoby práce s dětmi v rámci školního i mimoškolního vzdělávání jsou již mimo 

rámec mojí práce. V prvé řadě je však potřeba vyjít ze zjištěných poznatků o mobilitních 

zdrojích, podrobit je dalšímu výzkumu a zaměřit se zpracování aplikačních výstupů pro školní 

a mimoškolní vzdělávání93. A vzhledem k tomu, že nepochybně platí, že osobnost dospělého 

jedince je zároveň ovlivněna vlastní mobilitní trajektorií, bylo by do budoucna potřeba 

provést longitudinální panelovou studii, která by podrobně sledovala vývoj jedince od dětství, 

přes dospívání až do dospělosti, a bylo tak možné identifikovat (a následně na ně v praxi 

reagovat) klíčové mobilitní zdroje i v čase. 

                                                
93  Na aplikačním výstupu pro školy v oblasti zapojování dětí z rodin bez „zdrojů“ do volnočasových aktivit jsem 
se částečně podílela zpracováním výzkumných podkladů. V rámci aplikační části projektu „Distinkce a hodnoty 
2008“ vznikla metodická příručka určená vedení škol a dalším pedagogickým pracovníkům: 

Bárta, O., Šafr, J., Vojtíšková, K. (2010). Devatero dobrých doporučení.  Volnočasové aktivity žáků – čím může 
přispět škola. Sociologický ústav AV ČR, ke stažení na: 
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=89395930&filename=Prirucka_3D_VolCasAktivity.pdf
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ZÁVĚR

Co napsat závěrem? Myslím, že závěrem mohu konstatovat, že jsem naplnila všechny 

vytyčené cíle disertační práce. Ačkoli to nebyl vůbec snadný úkol, podařilo se na teoretické, 

metodologické i empirické úrovni propojit v tématu dosahování sociálního statusu 

sociologický úhel pohledu s psychologickým. Dále byly v práci hlouběji prozkoumány 

nekognitivní vlastnosti a rysy osobnosti (Big Five, Sebeúcta, Locus of Control, Vůle) ve 

vztahu k sociálně-psychologickým aspektům (vlivy rodiny, školy, jiných osob aj.) procesu 

dosahování sociálního statusu. V rámci specifického zaměření na osobnosti vzestupně 

sociálně mobilních jedinců se (za významného přispění poznatků získaných prostřednictvím 

rozhovorů s těmito jedinci) podařilo identifikovat některé zdroje vzestupné sociální mobility, 

přičemž se jako klíčové ukázaly být především mimorodinné zdroje. A konečně, empiricky 

jsem dokázala, že vedle nepochybně významných kognitivních schopností hrají v procesu 

dosahování sociálního statusu roli i statisticky méně významné nekognitivní vlastnosti a rysy 

jedince. Pokusila jsem se ukázat, že i nekognitivní vlastnosti a rysy mají v tomto procesu svůj 

význam, že další výzkum tímto směrem může pomoci pochopit dosud nevysvětlené aspekty 

v procesu dosahování sociálního statusu, může být velmi prospěšný při hledání zdrojů 

mezigenerační vzestupné sociální mobility, a konečně může tak přispět i v praktické rovině 

při řešení otázek a problémů vzdělanostních a sociálních nerovností.
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PŘÍLOHY

Vzhledem k rozsáhlosti dotazníků odkazuji zájemce o jejich plné znění na webové 

odkazy, kde jsou volně dostupné ke stažení. 

„Distinkce a hodnoty 2008“ 
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/index.php?page=14

„Rodiče a výchova 2010“
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/index.php?page=23

„Sociální nerovnosti 2009“
http://archiv.soc.cas.cz/download/1297/V64_08_dotaznik_ISSP_26_01_09.pdf

V příloze této práce na dalších stranách uvádím pouze vlastní dotazník použitý v rámci 

polostrukturovaných rozhovorů s vzestupně sociálně mobilními jedinci, včetně přepisů celých 

rozhovorů94.

                                                
94  Dle přání jednotlivých informantů jsem údaje, které si nepřáli zveřejňovat vynechávala a nahrazovala 
označením (XXX).
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Rozhovor – mezigeneračně vzestupně sociálně mobilní

ČÁST I. - IDENTIFIKACE

Jméno - pseudonym:

Věk, rok narození:

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:

Místo bydliště:

Rodinný stav:

Věk, rok narození partnera:

Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:

Děti – počet, rok narození:

Jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem:

Jaký je celkový měsíční příjem Vašeho partnera:

Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:

Současné zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:

Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:

Současné zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:

Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:

Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ

Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za 
jakých podmínek jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….

Chodil/a jste do mateřské školy?

Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání 
vycházel/a se svou matkou a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste
více popsat vaše vzájemné vztahy…… Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a 
přístupem k životu podobáte víc?
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Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?

Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste 
měl/a v průměru známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, 
svědomitý, vytrvalý)? Jací byli učitelé na Vaší škole?......vyprávějte

Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? 
Oběma stejně? Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte

Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ 
sám/sama nebo Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás 
ovlivnilo?.....vyprávějte

Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, 
jen několik blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? 
Co pro Vás znamenali?....vyprávějte

Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, 
zájmů? Chodil/a jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, 
spolužáci, kamarádi, nebo jste si je volil/a sám/sama?....vyprávějte

Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?

Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ?  Proč jste se 
rozhodl/a jít dál studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co 
Vás ovlivnilo?.....vyprávějte

Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........

Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....

Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás 
významně ovlivnily Váš život, Vaše další směřování? ……

Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a 
jiní mají pocit, že svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?

Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě 
něco podle Vás?

Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)…..A co peníze, 
jak důležité jsou podle Vás peníze? Jak moc je pro Vás důležité vzdělání?

Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? 
Pokud nespokojen/a, co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?

Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo 
nebo co (jaké události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?                                         
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Rozhovor č. 1 – vzestupně sociálně mobilní

ČÁST I. - IDENTIFIKACE

Jméno - pseudonym: 
Žena X

Věk, rok narození:
30, 1981

Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské, PhDr.

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Psycholog, pracuje na 3 místech (1x OSVČ, 2x zaměstnanec)

Místo bydliště:
Praha

Rodinný stav:
vdaná

Věk, rok narození partnera:
36, 1975

Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
vyučen

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
obchodní zástupce, zaměstnanec

Děti – počet, rok narození:
zatím nemají

Váš celkový čistý měsíční příjem:
pohyblivé, 25-40 000 Kč

Celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
Neví přesně, ale méně než její

Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1957, 5 ročníků základního vzdělání – prohlášena za nevzdělavatelnou kvůli sluchové vadě 

Současné zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Invalidní důchod, pouze ten důchod (neví přesně)

Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1956, vyučený – učební obor obuvník

Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
myje nádobí, 15 000 Kč

Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
žádné

Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
žijí stále spolu
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ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ

Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek 
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Tak..jsem z Prahy, vyrůstala jsem na okraji Prahy, jmenuje se to tam Horní Počernice, takže to není žádný 
zběsilý centrum, spíš taková vesnička, alespoň před těma 30 lety byla… A bydleli jsme v rodinným domku 
s rodičema a s mojí babičkou a dědou. No…ta naše rodinná situace vždycky byla malinko komplikovaná tím, že 
moji rodiče jsou sluchově postižený, takže….tam docházelo k ňákejm komunikačním zkratům…a….no…a tak 
jsme tam jakoby ňák bydleli v tom domě všichni. 

Chodil/a jste do mateřské školy?
Chodila….hned od začátku….myslím, že jsem dokonce chodila i do jeslí.

Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou 
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy…… 
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
Hmmm…tak to je docela obtížná otázka pro mě... Naše vztahy byly vlastně v průběhu mýho života 
dost…rozkolísaný. Je to daný tím, že moje matka, vedle toho, že je sluchově postižená, tak je…tak má 
diagnostikovanou psychickou poruchu – má nějakou psychózu, která čas od času jako udeřila, tudíž to bylo dost 
takový odvislý od toho, jak je mamince. Takže byly ňáký různý takový etapy, kdy jsme jako zbytek rodiny mohli 
za ňákej její blud, tudíž se od toho jakoby odvíjí ten můj vztah k tý mámě, kterej je spíš takovej opatrovnickej, 
takovej, že spíš jako za ní nesu odpovědnost, nebo že se spíš starám. A že jsem to nějak přejala dost brzo, 
takovejhle model, že vlastně maminka je někdo, o koho je potřeba se postarat,… než že by se člověk moh´ jako 
spolehnout na to, že ona se postará. S otcem…otce vnímám jako stabilnější figuru..kterej..no…stabilnější, 
čitelnější pro mě, takovej jako dostupnější. Kdybych se měla srovnat s někým, tak si myslim, že mam jako 
osobnostně nebo vlastnostně tak jako blízko k mámě. Jednak jsme si velmi podobný…jako vizuálně a když bych 
odečetla jako to sluchový postižení a to, že byla jako velmi školsky neúspěšná…a to že má ňáký psychický 
potíže…tak si myslim, že by se tam dalo jako najít ňáký….spíš než s tim tátou, no.  

Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
Nemá.

Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru 
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli 
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Na základní škole mám takový dvě etapy. První je 1. a 2. třída, kdy jsem chodila na nějakou obyčejnou základní 
školu, kde se mi hrozně líbilo, měla jsem to tam ráda…měli jsme hrozně fajn paní učitelku..která mě ňák 
provázela i mimo tu školu….třeba chodívala k nám domů..nebo mohli jsme za ní jezdit a ona byla jako hrozně 
fajn. Myslím, že sehrála jako hodně důležitou roli v tom, že já jsem do tý školy ňák dál chodila…jako na 
gympl…a že že takový to první poznání, že byla taková bezpečná, taková hrozně fajn…No a po tý 2. třídě jsem 
šla na nějakou základní školu s rozšířenou výukou jazyků….no a zatímco v tý první a druhý třídě jsem byla 
vedená jako ňákej jako zázrak, kterej prostě mu to jako jde v tý škole, je šikovnej a vyhrává ty recitační soutěže, 
je hrozně roztpmilej…tak tam najednou jsem začala bejt průměrná mezi těma trošku nadprůměrnejma dětma. A 
to vim že mě jako…rozčarovalo. Že jsem i jako kolem 4. , 5. třídy…no možná třetí hned jak mě tam přijali, tak že 
jsem měla somatizační obtíže…že mě bolelo bříško, moc se mi tam jako nechtělo…a začala jsem nosit dvojky 
žejo…protože…no a to vim, že to byl takovej náraz, že…člověk když už není ten premiant tý třídy. To vim že 
jedno z mejch největších neštěstí bylo, když jsem dostala ve 4. třídě pět dvojek na vysvědčení, z toho jedna byla 
z výtvarný výchovy! To jsem strašně oplakala protože čtyři, to bych ještě dala, ale ta pátá! Prostě to byl konec 
světa. No a tak jsem byla průměrná, ňáká taková. Konec tý základky. Jako hodně mi šla čeština, to jsem chtěla 
nějak kolem od 9. třídy bejt spisovatelka….(smích). Já jsem psala básně, jak ta puberta se mnou cloumala, tak 
jsem měla blízko k tý literatuře, to mě jako bavilo. A to vim, že v tom se jako byla dobrá, že to bylo, to bylo 
fajn….A pak taky jazyky že mi šly, no….A učila jste se hodně?  Jo, jo, já jsem byla hodně pilný dítě, no, to jo. To 
já si myslim, že bych si vůbec nedovolila vyprdnout se třeba na úkol..nebo nenaučit se…no.

Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně? 
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Rodiče mi nepomáhali s domácími úkoly. Tam byla ještě ta postava tý babičky a dědy v tom baráku…který spíš 
tuhlenctu část přijali. S dědou jsem se učívala. Ten mi pomáhal A moji rodiče se o mý známky zajímali do ňáký 
určitý úrovně, kam dosáhli - jako třeba ještě na základní škole. A dál je pro ně moje vzdělávání dost



180

nejasný….Jo a myslím, že byli pyšný…rodiče…hodně, že to bylo vidět…hlavně u matky…že to bylo něco 
takovýho jako…že jsem jako lepší než byla ona a že jsem ta její krev. 

Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo 
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Já jsem chtěla bejt tou spisovatelkou, takže jsem si vydupala, že půjdu na literární gymnázium…což bylo 
komplikovaný v tom, že to bylo soukromý…a myslím že tenkrát se o těch soukromejch školách se ještě nemluvilo 
s takovým tím jako fuj….a že to bylo prezentovaný, jako že to je fajn škola…že to má nějakou úroveň…takže 
babička s dědou se postarali jako finačně...takže se to povedlo. Takže jsem si to vybrala sama, šla jsem cíleně po 
zájmu, že to bude to moje, to mi pude, no a rodina s tim vlastně souhlasila až tak, že musela na nějakej čas dost 
jako asi uskromnit a platit to školný.

Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik 
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás 
znamenali?....vyprávějte
Měla jsem několik blízkých kamarádek, měly jsme takovou dívčí partu, nejprve „holky od nás z ulice“ – to jsem 
byla tak asi do druhé třídy, blbly jsme venku, zakopávaly poklady, skákali venku gumu, byla jsem z nich 
nejmladší a nejmenší…brali mě trochu jak „malej potěr“, ale ráda na to vzpomínám. Od třetí třídy jsem měla 
holčičí partičku  na základce, začala jsem se zajímat o holčičí věci, poslouchaly jsme hudbu, pořádaly pro 
ostatní oslavy s pohoštěním, četly bravo a podobně  a měly pocit, že nás čeká něco velkého…V dospívání se 
profil mých přátel poměrně změnil, dané osobní obtížnou etapou…klubový známí a příležitostní přátelé 
dominovali.Po celou dobu - od narození dodnes - mám jednu nejbližší kamarádku.

Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a 
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je 
volil/a sám/sama?....vyprávějte
Já si myslím, že jsem neměla moc kroužků. Že jsem…určitě ne v období dospívání. To jsem byla spíš takovej ten 
zevlák, co jako jde do toho parku na tu lavičku..a tam se teda děje ten pravej život. A…….já nevim…v tom dětství 
já jsem třeba chodila na klavír, do Sokola, ale myslim, že to byly spíš akce mejch prarodičů. Že mě 
v tom…tak…já bych radši možná byla doma. Já jsem fakt neměla žádnej…až pak ta literatura, to jsem začala 
psát ty básně…a začala jsem mít ty čtení veřejný…tak to byl třeba ňákej zájem, kterej byl ale od sedumnácti vejš. 
A jo…rodiče jestli mě v tom pod…myslim že ne… 

Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
Pořád. Já jsem měla normálně fikční jako svět. No…já jsem hrozně četla jako dítě…to je možná zájem. A i divný 
věci…jsem třeba přečetla v šestý třídě celýho F.L.Věka. Hrozně to je tlustý, hrozně jako moc dílů a hrozně to je 
vo ničem…A čtu furt. Možná míň.

Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ?  Proč jste se rozhodl/a jít dál 
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Hmmmm….no já když jsem byla na tom gymplu…tak je asi možná potřeba ještě říst, že já jsem měla takový jako 
bouřlivý to dospívání…takže….se mnou byly ňáký potíže a v rámci těch potíží jsem se dostala do ňáký…jako že 
jsem se poprvé potkala s tématem duše a psychologie…jako z tý druhý strany..a tak mě začalo bejt nějak kolem 
toho čtvrťáku jasný, že bych to chtěla studovat…ve smyslu…takovýho jako že když ta naše rodina je celá taková 
rozhašená, tak že bych jako přišla na to…tak  ňák jsem jako o tom přemejšlela, že bych si jako potvrdila tu svojí 
normalitu tím, že se dostanu na druhej břeh…ve smyslu že, budu pomáhat takovejm jako jsem byla já. Takže 
jsem chtěla jít na psychologii…a do toho už jsem asi..nenechala nikomu moc mluvit. Protože jsem šla z domu 
v osumnácti…poměrně dost brzo jsem se jako ňák osamostatnila. No…takže když já jsem maturovala, tak mi 
bylo devatenác, táhlo mi na dvacet, takže těsně před dvacítkou jsem měla, takže do toho už nikdo moc 
nemluvil.No takže jsem šla na psychologii…kam mě nevzali…samozřejmě, protože jsem si tak jako myslela, že na 
tu fildu prostě přijdu že z toho tisíce vezmou mě…tak to se samozřejmě nestalo…no. Co jste teda dělala pak? 
Šla jsem na vyšší odbornou školu. Na JABOK, kam jsem chodila půl roku a pak mi bylo jasný, že to dělat 
nebudu. Že je tam moc praxe a málo vědy, málo odborný…a nelíbilo se mi tam. Takže jsem napřela veškerý svý 
síly, aby mě na tu psychologii vzali. Pochopila jsem, že nerozrazim dveře a vemou mě…takže jsem toho nechala 
nějak po Vánocích a začala jsem se připravovat na ty zkoušky…nenechala jsem nic náhodě -  přihlásila jsem se 
na všechny psychologie v republice, na nějaký sociální práce…no prostě strašně přihlášek na vysokou školu…asi 
deset. A pak jsem to začala objíždět…no a oni mě vzali všude…teda kromě Olomouce, kam jsem nedojela. No a 
studovala jsem teda Peďák.A spisovatelka už jste nechtěla být? No to jsem nechtěla bejt, protože já jsem to 
psaní začala mít spojovaný s tou dobou, kdy mi jako nebylo moc dobře. No možná že bude jako čitelnější, že jsem 
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brala drogy a léčila jsem se z toho, takže jsem to měla spojený s takovym tim zfetovanym…s takovým jiným 
stavem vědomí…a pak jsem ještě zkušela….a tam mě jako utřeli na nějakým zasedání Pen-klubu..a to se mě 
hrozně dotklo…takže jsem se na to vyprdla, že spisovatelka nebudu, že to není reálný povolání.A to bylo tedy na 
tom gymnáziu? No, ano.A sama jste se rozhodla jít léčit? No, sama…no v podstatě.

Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
No to nejvyšší dosažené vzdělání mi dala. Ty dva tituly. A já si nestěžuju. Já nepatřim k těm, který někde šest let 
studujou a pak choděj a říkaj, jak to bylo hrozný. Mě to bavilo. Já si myslím, že mě to nějak nasměrovalo, že mi 
to nedalo nějaký velký vědomosti nebo co, ale že mě to ovlivnilo v takovym jako způsobu přemejšlení o tom, co si 
myslim,  o tom co dělám..

Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Ježiš…maminka, tatínek, babička, dědeček, ….můj strýc-bratr otce….paní učitelka Vohnoutová - to byla ta v tý 
první a druhý třídě…pak asi ňáký přátelé…pak asi ňáký chlapi….pak můj muž….to stačí? 

Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš 
život, Vaše další směřování? ……
Hmm…………………to je těžký……asi určitě že jo…..to by jinak………….no tak určitě to období, kdy jsem se 
dostala na nějakou tu svojí hranici…kdy jsem začala produkovat něco, z čeho mi nebylo dobře samotný…tak to 
jo. To myslim, že mě nastartovalo jako tam kde jsem teď. Ty motivace teď už jsou teda úplně jiný, ale na tu 
primární motivaci si vzpomenu. No tak že jsem přestala brát ty drogy…jako to když už je člověk z tý léčebny a 
teď má pocit, že jako může všechno….že se jako znova narodil………….No a asi asi jako určitě…že……to že 
jsem pak odešla od rodiny…..pak ty momenty s tou školou, s tím výběrem,to bylo takový urputný…to si pamatuju 
na takový ty okamžiky tý radosti, že se to všechno povedlo na ty školy se dostat, že teď jsem vlastně někdo, kdo si 
může vybírat….pak ježiš…no třeba první výcvikový výjezd…to taky jako silná nová zkušenost…jako přijetí do 
výcviku (pozn. psychoterapeutický výcvik)….a ukončení výcviku po těch pěti letech, to byla taky taková silná 
událost….která mě nasměrovala dál….Jo a ještě když jsme si s kolegyní otevřeli ordinaci před rokem…to si 
myslím, že můj život změnilo velmi jako…velmi. Tak to bylo důležitý, poprvé v životě se mi to začalo 
vyplácet…jako finančně…že tím člověk dospěl, že už nebyl ten člověk s tím platem věčně po těch 
neziskovkách…jako kde má člověk šest tisíc a je rád že je rád, že sbírá zkušenosti…no…tak je to možná taková 
povrchní věc, ale pro mě je to důležitý, že se z toho dá uživit. 

Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že 
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Já mám pocit, že můžu ovlivnit téměř všechno…

Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě něco podle Vás?
Já si sebe vážim. Myslím, že jsem v životě dokázala být v životě spokojená, i když to dlouho nevypadalo.

Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)
Svoboda….moudrost………………ňáký jako pěkný vztahy….a teď nevim jestli je to hodnota, ale něco jako mít 
kontakt sama se sebou, mít se ráda, bejt…ta spokojenost taková…že člověk ví co dělá, proč, kdo je. …….. A co 
peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze? Peníze, jo, ty jsou pro mě důležitý. Sama pro sebe si to vysvětluju 
tak, že možná proto, že jsem dlouho jako žila bez nich. No… Jak moc je pro vás důležité vzdělání? No to jsem se 
právě rozhodovala jestli řeknu moudrost nebo vzdělání. Jo, to je důležitý. Pro mě osobně, ale svý blízký
nehodnotím tímhle mustrem. No. Že spíš u mě než u druhejch. Vy jste si vlastně vzala manžela, který nemá tak 
vysoké vzdělání jako vy…bylo to pro vás rozhodující? Vůbec…protože těch lidí bylo kolem mě jako hodně. S tím 
vzděláním je to jako takový legrační, protože můj muž je vyučenej jenom kvůli tomu, že je strašně ale strašně 
těžkej dyslektik. A v těch dobách kdy chudáček studoval se s tim jako moc nepárali. Takže si vymyslel, že když já 
studuju tu vysokou školu, tak že si udělá gympl. A bylo to strašidelný. Vypadalo to tak, že já jsem mu ty knihy 
četla a teď jsem mu jako vysvětlovala, co v nich je….a dotáhli jsme to až do třeťáku a nepřelezli jsme do čtvrťáku 
přes chemii. Tam nás vyhodili na lipidech. No…takže já si myslím, že můj muž, kdyby k tomu měl podmínky že by 
inteligenčně nebo tak nějak přirozeně dosáh jako velmi vysoko.

Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a, 
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Jsem v zásadě spokojená……Schází mi ještě děti.
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Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké 
události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?
Hmmmmm……tak já myslím, že moji prarodiče….že kdyby těch nebylo, tak jsem možná jako kuchař-číšník. Oni 
dost suplovali tu roli rodičů, že?  Jo, v tom vzdělanostnim, v tom poznávacím.

Rozhovor č. 2 – vzestupně sociálně mobilní

ČÁST I. - IDENTIFIKACE

Jméno - pseudonym:
Žena Y

Věk, rok narození:
30, 1981

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské, PhDr.

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Výzkumná pracovnice v oboru XXX, vedoucí

Místo bydliště:
Středočeský kraj

Rodinný stav:
Svobodná

Věk, rok narození partnera:
54, 1957

Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Středoškolské s maturitou (gymnázium)

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
OSVČ

Děti – počet, rok narození:
Spolu nemají, partner má 2 dospělé děti z prvního manželství

Váš celkový čistý měsíční příjem:
25 000 Kč

Celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
20000 Kč

Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1943, vyučená – učební obor soustružnice

Současné zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
V důchodu, přivydělává si úklidem, cca do 16000 Kč

Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1938, vyučen – brusič (lopatky do letadel)

Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
50 let pracoval v jedné továrně, nyní v důchodu, cca 10000 Kč
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Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
2 nevlastní sestry z matčiny strany (z předchozího manželství a z předchozího partnerství), 2 nevlastní sestry 
s otcovy strany (z předchozího manželství) 

Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
Žijí stále spolu

ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ

Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek 
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Já pocházim z Prahy…v Praze jsem vyrůstala….a v jakých podmínkách…bydleli jsme v paneláku…vlastně naši 
tam bydlej doteď….a  bylo to 3+1…přičemž já jsem vyrůstala jako jedináček. Teda takhle já do svejch 10 let 
s tou ségrou, co je přede mnou narozená a to soužití společný si moc stejně nepamatuju. Takže od těch 10 jsem 
vyrůstala jako jedináček…a bydlela jsem s rodičema do 23 let. Takže to asi nějak k tomu. 

Chodil/a jste do mateřské školy?
Jo, a mám pocit, že i do jeslí. Jsem si to prošla celý….ale zajímavý je, že jsem tam byla velmi spokojená. Školka 
mi nějak nevadila. Že bych nějak plakala, to vůbec. 

Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou 
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy…… 
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
No jo…tak to tak na hodinu. Po psychoterapii už to mám trochu zrekonstruovaný…všechno, že jo…No tak jako 
dětství, to vím že tak nějak do těch 14 let to bylo tak nějak všechno v pořádku….nic moc jsem neřešila, ani si 
nepamatuju na nějaký konflikty s rodičema. Potom od těch 15, 16 let nastaly potíže…. s mámou předevšim a to 
bylo vlastně když jsem chodila se svým bývalým přítelem tak veškerý možný zákazy kam nemůžu…takový to 
běžný v tý pubertě co je…Máma byla ta dominantní, ta která měla to hlavní slovo a táta byl ten kterej vždycky 
uposlech a moc se tam ňák neprosadil, protože to jako stejně by neměl šanci. A já vim,co jsem si zpětně 
uvědomila,  že jsem pořád měla tendenci ho chránit před tou mámou…to dospívání to nebylo nic moc jako 
příjemnýho…Prostě jsem se nalepila na přítele, kterej mi to kompenzoval. A tam co je asi důležitý…moje 
máma…tam byl vždycky konflikt mezi ní a tim mým bývalým přítelem…protože já jsem nebyla nějakým způsobem 
schopná se jí vzepřít, takže to všechno odnášel on, protože on byl do tý role mnou staven, aby on tam 
prosazoval…protože já jsem si nemohla nic prosadit….všechno co jsem dělala bylo u mámy špatně…máma byla 
ta nejchytřejší, ta která to všechno znala a umí líp…a teď přítel  byl vysokoškolák, tak tímhle komplexem taky 
trpěla prostě…a já ty školy mě bavěj že jo…Takže máma mohla všechno jenom tou svojí zkušeností 
podpořit…vždycky si počkej, až ty budeš mít ty děti…a já nevím co všechno, jaký to je náročný a bla bla bla…a 
další věc – naši žili v komunismu a pro komunismus byli dělníci, no a jim to nějak vyhovovalo prostě,  já jsem to 
nikdy neřešila. No a přítel, ten to měl naopak, byl z rodiny, která byla pravicová, komunismus ne….takže tam 
ještě docházelo k těmhletěm střetům…a máma svojí pravdu měla…to bylo strašně náročný a já nebyla schopná 
se jí postavit prostě.Takže i ten vztah mě a mýho přítele to nějak ovlivňovalo a hlavně já to vnímala jako že to je 
prostě únik od tý atmosféry doma. Tam jsem to zažívala u nich jako to harmonický a normálnější. A 
podobná….já si myslím, že jsem podobná oboum. Ale teďko u sebe až teď posledních několik let začínám tu 
mámu trochu chápat. Já jsem jí měla vždycky zaškatulkovanou jako že ona je ta špatná…takovej ten život jakej 
měla…má 3 děti, každý s jiným chlapem…že asi taky byla taková ňáká…ale od tý doby co jsem udělala ten krok 
a rozešla jsem se se svým bývalým přítelem jsem jí začala víc vnímat jako tu ženskou…že je taková bojovnice.Že 
taky je taková, že si jde za tím, co chce…že nějakou tu vnitřní sílu, to si myslím, že mám spíš po ní. Táta ten je 
takovej ten rigidní, stereotypní, jako v tý práci 50 let v jednom zaměstnání, spíš takovej jako přizpůsobivej…i 
když ta máma je taky, ale spíš taková že se jen tak něčeho nezalekne. Že prostě musela se v životě s těma věcma 
tak jako poprat, i když spoustu těch věcí si asi zavinila sama, ale ňák to vždycky jako překonala. Mě přijde 
že…vždycky jsem chtěla, abych nebyla jako máma a já nevim co všechno…tak teď už vidim i to pozitivní, ne jen 
to negativní.

Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
No, to je těžký. Tím, že oni jsou takhle o těch 10 nebo 20 let žejo, tak já se všema mám dobrej vztah, ale opravdu 
to vnímám, že jsem vyrůstala jako ten jedináček. S tou ségrou od táty, s tou se vídám minimálně. Vždycky to bylo 
tak, že jako když, to já znám z vyprávění, táta vyprávěl, že když on se rozvedl s tou bejvalou ženou, tak ona mu 
nějak zakazovala, aby se nevídala ta jeho dcera s ním, a to, a když jí bylo 18, tak ona jako chtěla, už 
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mohla…takže táta mě tam vždycky bral, i mámu, a vídali jsme se…já to mám vlastně že synovci a neteře jsou mi 
věkově blíž. Těm je tak 20, 25,..15 je nejmladší..takže s těma jsem jako spíš byla v kontaktu..ale jinak ty vztahy 
jsou dobrý…můžeme se jako na sebe spolehnout…Ale u tý ségry (od táty) ten kontakt musím kdyžtak já 
aktivovat…pro ní to zase není tak důležitý…to je zase spíš v mý povaze, že já mam takovou tu tendenci v tom 
kontaktu bejt, takže jí třeba volám, jak se maj synovec a neteř…synovec  ten teď půjde na lékařskou fakultu…ten 
je jedinej, kterej je taky takhle vysokoškolák. Tak si říkám, že asi něco tam bude, že asi nejsem jen tak jako blbá 
uplně…A sestry? Jedna  je vyučená kadeřnice, druhá  ta má ekonomku, jako s maturitou, a třetí (od táty)  ta 
má…to ani nevím, o tom jsme se nikdy nebavily, to ani nevím…myslím, že má maturitu, ale nejsem si tim jistá.

Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru 
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli 
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Na základce, na to vzpomínám ráda. Tam mě to bavilo, kamarády jsem měla, učení mě taky bavilo, a 
známky…..tak jako jedničky a pak nějaký dvě, tři dvojky….prostě vyznamenání. Jako žákyně jsem byla pilná, 
svědomitá.. (smích)….Na učitele vzpomínám ráda. Některý byli přísnější, některý jako míň…v hlavě spíš 
utkvějou ty který jsou takový přísnější…ale strašně moc ráda vzpomínám třeba na ty učitelky z družiny, protože 
jsem chodila do družiny, tak jako na to často vzpomínám. Prostě škola pro mě byla pěkný prostředí.  

Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně? 
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Todleto všechno jako bylo na mámě. Táta ne že by se o to nechtěl zajímat, ale spíš jako nevěděl jak a tak…spíš ta 
máma, byla dominantní, tak vždycky to byla spíš ona, která se o to nějak zajímala. Jak byla ještě taková 
ochranitelská, opatrovatelská, tak veškerý úkoly jsem jako dělala s ní. To bylo všechno na mámě. Ale nějak jsem 
to nevnímala negativně, že jenom máma to…všechno jako padlo na ní…já vim, že i se mnou seděla a četla, když 
jsme měli ty čtenářský deníky…že se mnou ty knížky četla, třeba si pamatuju Psohlavci, že jsem tomu vůbec 
nerozuměla. Tak možná to za mě snad i napsala. To ona jako takhle byla taky taková pilná a snaživá. Záleželo jí 
na tom, to jo, ale ne že by byla jako výkonová…že by mě do něčeho tlačila, to vůbec…ale myslim si, že měla 
třeba radost, když jsem nosila dobrý známky, ale rozhodně by jí nevadilo, kdybych měla horší známky. Když jsem 
třeba přinesla trojku nebo snad i čtyřku z diktátu, že to rozhodně nic strašnýho neznamenalo, že to spíš  bylo 
moje, že mě to spíš vadilo, ale těm rodičům jako nějak ne.  

Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo 
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
No, tam vlastně….jsem se rozhodovala mezi obchodkou a mezi gymplem. A vim jako že naši ty mě taky do ničeho 
netlačili, že to bylo jako na mě, a….že ale jsme pak jako spíš zvolili tu ekonomku kvuli tomu, že jsem jako 
nevěděla, jestli nějaká vejška třeba…to jsem ještě tehdy v těch 15 letech vůbec…takhle daleko neviděla…takže 
proto ekonomka, že je taková odborně zaměřená. Ale vim že jako já jsem si vybrala tu obchodku (XXX), protože 
já jsem si četla veškerý ty takový knížky pro ty žáky, jak jsou tam ty nabídky a o čem že ta škola a výuka je, a vim, 
že mě tam právě zaujalo, že tam bude ve vyšších ročnících hodně jako probíráno problematika drog a sexuálního 
chování….prostě tenhleten směr, takže to jsem si řekla, že to by se mi líbilo…protože jsem četla takový to My 
děti ze stanice Zoo a takový tyhlety různý knížky…takže ňák jako…ale rozhodně jsem to neměla tak, že bych v 15 
letech věděla, že bych chtěla jít na psychologii, to vůbec. A potom v prváku jsem teda zjistila, že ta střední 
ekonomka to není to pravý…ale už jsem tam zůstala…

Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik 
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás 
znamenali?....vyprávějte
Během toho dětství – to beru do těch 15 let, to jsem měla kámošky, co byly ze základky, a to jsme byly pořád 
spolu…jsme chodili ven, chodili jsme hrát s partou dětí různý hry ven a tak, na to taky vzpomínám hrozně 
ráda…máma nám vždycky házela míč dolu, svačiny, z 11 patra…tahle když se s těma holkama sejdeme z tý 
základky, tak na to strašně rády vzpomínáme…a jako se třema, čytřma se takhle vídáme dál….a potom na tý 
střední tím že jsem poznala toho svýho přítele, tak jsem byla hodně spíš jako s nim, tak moc kamarádů ze střední 
nemám…tam jsem měla spíš kluky, tam jsem kamarádila spíš s nima, i když byly tam taky dvě holky, se kterýma 
jsem kamarádila, ale z tý střední mi nezůstali třeba žádný kamarádi a kamarádky se kterejma bych jako se nějak 
vídala. Jenom s jedním klukem jsem se vídala. A potom přátelé co jsme měli společný s tim mým bývalým 
přítelem.. 
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Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a 
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je 
volil/a sám/sama?....vyprávějte
No….jak ono to bylo….já jsem vlastně… já jsem během toho dětství to bylo takový neorganizovaný, byla  jsem 
s těma dětma venku, všechno to bylo takový blbnutí, ne nějaký rizikový party, takový blbnutí s míčem a potom za 
klukama žejo jsme chodili. A organizovaný věci…mě do ničeho naši nějak nevedli…tam nevim jak to vzniklo, ale 
vlastně ta moje nejlepší kamarádka ze základky začala chodit na sebeobranu, tak jsem začala chodit s ní. Takže 
jsme chodili jako spolu k ňákýmu chlapovi. Takže tak třeba. Potom vim, že na škole bylo tancování, takže tam 
jsme chodily…potom nevim jestli tam pohybovky byly, tak ny ty jsem taky chodila. Takže spíš to bylo, ne že by mě 
naši někam jako...dávali do těch…hudebních nástrojů, to vůbec…spíš co ta škola nabízela, ani nevim jestli já 
jsem…myslim si, že jsem s tim třeba přišla já, že bych na to chtěla chodit…než že by máma si zjistila, hele bylo 
by dobrý, kdybys támhle chodila…spíš jako to vycházelo ze mě. 

Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
No…takže mí rodiče (smích) nikdy moc nečetli, doma nemáme moc velkou knihovnu, odbornou knížku tam 
nenajdete ani jednu….Jako u rodičů tam…já vim, že máma mi četla pohádky a tohleto, to jo, a nebo ty školní 
věci, ty se mnou četla, do toho čtenářskýho deníku…ale že by ona sama…ale má tam nějaký detektivky…tak to 
tam má, kuchařky…žejo, zahrada a tak…, ale ona sama, taky to v ní nebylo, že by četla. A táta, ten jako vůbec, 
ten spíš…ne prostě…takže během tý základky, četla jsem zaprvý to do toho čtenářskýho deníku, co bylo pro tu 
školu povinný, a potom co škola zase nabízela. Prostě třeba že jsme…já už nevim jak jsem se dostala k těm 
knížkám o těch drogách třeba, nebo…tohleto…prostě mě to zajímalo, tak jsem si to nějak napujčovala 
z knihovny. Ale nebylo to, jako že naši mi něco jako takhle…Na střední to taky bylo…tam jsem i od bývalýho 
přítele  něco měla, co on četl, takže jsem si taky já četla, nebo něco od jeho rodičů, co jsem viděla….A potom co 
ty učitelé třeba nabídli….čtenářský deníky…No a dneska…je to všechno motající se kolem těch odborných 
knížek, kolem školy…jako že bych měla nějakou detektivku nebo něco…to radši na to koukám, ale….Takže takhle 
no, měla bych se nad sebou taky zamyslet s tim čtením, čtu jenom tu odbornou literaturu…no.   

Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ?  Proč jste se rozhodl/a jít dál 
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Na střední škole…no já jsem na tý střední si uvědomila, že prostě bych chtěla na nějaký humanitní obor…už 
v tom prváku…no ale zůstala jsem tam…taky nevim, neměla jsem odvahu, a měla jsem tam kamarády, tak jsem 
tam prostě zůstala…než na gympl přejít. A….já jsem vlastně…..ani nevim, proč jako psychologie, prostě nějak 
jak jsem začala číst knížky během tý střední školy, nějak takhle tematicky zaměřený, tak jsem si řikala, že to by se 
mi líbilo…Hlavně práce s lidma prostě…Takže proto ta psychologie. Potom jsem si dala ještě…kde jsem si 
myslela, že bych ještě mohla mít šanci…nějaká čeština, němčina… nějaká taková kombinace na peďáku nebo na 
fildě, a potom jsem si dala VOŠku sociální práci…kdy to bylo vlastně, že ta kamarádka z tý střední ta přišla 
s touhle sociální prácí, a já jsem zase přišla se sociální pedagogikou, takže my jsme si obě daly přihlášky obě na 
tyhlety vyšší…a na psychologii na fildu jsem přijatá nebyla a byla jsem přijatá na tu sociální práci. Jenže jsem 
pomalu nevěděla, co to sociální práce je. Ale prostě jsem tam šla, protože prostě jsem si řikala, že se aspoň mám 
kam upíchnout,  je to humanitní, je to práce s lidma a tak. No a tam to vyšlo, tam jsem byla, no. Takže to bylo 
podle mě zase moje rozhodnutí. Že prostě naši by to měli tak, že ti by byli rádi, kdybych šla někam do tý banky, 
pracovat jako…pro ně prostě ta hodnota vzdělání…ta střední pro ně byla už uplný maximum…a možná 
maximum, že mám tu maturitu, ale někam jako dál, to pro ně bylo nepochopitelný pro rodiče, a tak. Ale jako 
tohleto tam zaznívalo, bylo to tam, ale i přesto mě podporovali. Nebylo to tak musíš jít pracovat, aby sis 
vydělala, to ne. 

Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
Hmmm…..no……a jenom dala jo, ne vzala? (smích). Tak dala mi jakýsi širší rozhled, jsem si uvědomila, co 
všechno ještě jinýho bych chtěla dělat, tak jako ta psychologie je důležitá, ne jenom ta běžná psychologie, ale ta 
klinická psychologie. Takže rozšířila mi obzory, vědomosti mi dala, určitě, spoustu vědomostí, znalostí, to co mi 
chybělo, a tak. Asi tak, kamarády mi taky žejo dala spoustu. Kontakty s vyučujícíma , taky. 

Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Za celej život, jo? Hmmmm…..no tak…..já vim, že co se týká jako takový tý roviny na těch školách, tak mě 
ovlivnilo hodně učitelů. A…..to zrovna teda ze střední….to zrovna moc nebylo. Jediný koho si pamatuju byl 
(XXX), jak je v tý hyperaktivitě, my jsme ho tam měli, tak to se mi líbilo. My jsme s nim měli psychologický 
semináře ve čtvrťáku…Protože on taky původně studoval tuhle ekonomku….a vlastně jsem si řikala, tak to je 
fajn, že vlastně má ekonomku a šel na tu psychologii. Takže v tomhle jenom tak. A pak na tý sociální práci, tam 
(XXX) hodně ta vyučující, se kterou jsem byla v kontaktu, tak ta mě hodně ovlivnila jak jako po tý osobní stránce, 
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tak…no hlavně po tý osobní. Jako podpora v tom to nějak dělat, věnovat se tomuhle oboru, a….potom ještě jedna 
vyučující na právo, tak ta zase chtěla abych se věnovala právu. A pak vlastně jedna potom ještě, která mě hodně 
pomohla, když jsem dělala prvák a třeťák tý VOŠky dohromady, tak tu podporu jsem hodně měla, jít jakoby dál. 
V tom studiu, že tim že doma nějak ta podpora v tomhle nebyla, tak tam jsem se jako timhle sytila. Na vejšce to 
byla (XXX), ta mě ovlivnila taky, nějak v tom mym náhledu, v osobnim životě moc ne…ale taky jo. V tom přístupu 
nějak…Já nevim jako v čem. Vim, že vyučující pro mě byli důležitý po tu dobu, kdy jsem studovala, že to byly 
takový ty záchyty po tý odborný stránce i po tý lidský. Že jsem si vždycky k nim našla takovej jako vztah, možná 
jako k tý mamince. A ovlivnil mě i můj bývalý přítel, to prostě pro mě byla taky strašně důležitá osoba…v tom 
životě. Jak v nějakým jiným náhledu na ten svět, tak oproti těm rodičům…jak oni vnímali tu realitu a jak on to 
vnímal a ty jeho rodiče, taky ta máma hlavně. Že ta rodina jak taky může fungovat, jak taky se ty lidi k sobě 
můžou chovat. Tak asi tyhlety no……….. A ještě tam byla ta (XXX), ta psychoterapeutka, jak jsem k ní chodila. 
To bylo hodně pro život. A to bych mohla doteď mluvit, můj současný přítel  mě ovlivnil, a další lidi…tim že já 
jsem taková ovlivnitelná…no. 

Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš 
život, Vaše další směřování? ……
No……životní situace….přemejšlim……a to je zase po celej život?…..Tak to bylo………no určitě to bylo ta 
psychoterapie, ta mě ovlivnila hodně, to že jsem začala chodit na psychoterapii, tak zaprvý to vedlo k tomu, že 
jsem se posílila a odpoutala od rodičů a zároveň odpoutala i od svýho bývalýho přítele…tak taková první 
pubertální ten…pubertální rebelství. A já nevim který ještě situace….když jsem se odstěhovala od rodičů s tim 
bývalým přítelem, sice jsme byli odstěhovaný fyzicky, ale to psychický tam bylo pořád prostě, ta závislost na ty 
rodiče to tam bylo pořád. Takže to až vyloženě až jsem se odstěhovala do (město XXX)…a když jsem byla se 
současným přítelem, tak už to nebylo o tý závislosti k těm rodičům. Tak jestli to….

Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že 
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Takže…já si myslim dřív jsem věřila v to, že člověk může ovlivnit svůj život, že to všechno může mít v rukou, že j 
to jenom na něm. A teď připouštim i ty věci, který člověk moc ovlivnit nemůže a že si to tak trochu racionalizuju, 
že i ten osud může existovat. Vždycky jsem si myslela, že člověk může všechno nějak tak ovlivnit, úzkostlivě jsem 
všechno dělala…., ale teď jak člověk nechává ten život tak běžet, tak vim, že jsou věci, který jen tak jako přijdou. 
Nemůže mít člověk všechno pod kontrolou. Takže tak napůl, myslim .Tak i tak. Jsou i věci, který se nedaj ovlivnit. 

Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě 
něco podle Vás?
No, kdybyste se mě na to zeptali před 5, 6 lety, tak jsem si sebe ještě tolik moc nevážila. Tak jako teď jo, vážim si 
sama sebe….mohla bych si sama sebe vážit ještě víc, ale pořád tam vidim ňáký chyby, který je třeba nějak 
vypilovávat a tak. A za co si sebe vážim…tak asi za to, že ty překážky v životě, který jsem dosud měla, že se to 
podařilo ňák jako zvládnout a za to že se mi podařilo na sobě zapracovat, změnit to úzkostlivý, neurotický, jak 
jsem dřív jako hodně měla, takže je to teďko mnohem víc klidnější. Že člověk ty věci tak jako neřeší a klidnějc to 
zvládá. Že to za těch 5 let co na tý psychoterapii jsem, tak jako se to nějak jako daří. Ale pořád tam mam, že 
pořád je na čem pracovat a aby to bylo ještě lepší. Takhle to mám vždycky. 

Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)….. Jak moc je pro Vás důležité 
vzdělání?
Takže…zdraví…..potom……přátelství je pro mě důležitý, potom je pro mě důležitý…láska, jestli to je hodnota, 
práce a rodina. A co peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze? No jo, to člověk vždycky zapomene a přitom 
je to důležitý. Jsou….mě se to vždycky odvíjí od toho, v jaký já jsem situaci. Já jsem vždycky ta,  když jsem byla 
s tím bývalým přítelem, tak pro mě peníze nebyly důležitý, protože jsem věděla, že on je vždycky nějakým 
způsobem zajistí…Že třeba já budu moct dělat tu práci, která mě baví, a nebude to na mě. Takže nějak tu 
důležitost peněz jako tim že tam nebyla ta moje osobní zodpovědnost, nebylo to na mě a tak, tak jako jsem…to 
šlo stranou. Ale teď jako, situace ve který jsem, mám to tak, že ty peníze pro ten život jsou důležitý taky, no, že 
člověk když chce k tomu přistupovat zodpovědně, tak holt pokud chce mít svůj byt a já nevim co všechno, nějak 
aby nežil na dluh, tak holt ty peníze potřeba jsou taky v ňáký míře, no.  Jak moc je pro Vás důležité vzdělání? 
No, tak vzdělání…já totiž jsem zjistila, že mi přijde, že kdybych já se nevzdělávala, jak bych to řekla…pro mě 
vzdělání je důležitý, protože kdybych jako nebyla v tomhle zápřahu, tak mi přijde, že bych zakrńovala strašně 
moc. A že vim, že takhle když něco studuju jsem pořád nucená se v tom vzdělávat, i to Ph.D. jsem brala jako 
šílenej opruz, ale na druhou stranu mě to zase obohacuje, a todlecto…pro mě nejsou důležitý ty tituly třeba, ale 
že mám jakoby cíl, motivaci a musim něco si k tomu dělat, ty obzory si rozšiřovat. Asi doma bych taky si četla ty 
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knížky ze svýho zájmu pro tu profesi, ale takhle tim že jsem hnaná, tim že jsem tady v tomhle zaměstnání ještě 
tim, že si to vzdělávání musim dodělávat, tak spojuju to užitečný zároveň jako s příjemným. 

Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a, 
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Jooo, jsem v zásadě spokojená. Už i přicházim na to, že už jsem i šťastná. 

Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké 
události) mělo největší vliv na to, že jste se dostal/a tam, kde dnes jste?
Hmm…tak jako měli na to vliv rodiče, tim že prostě mi to umožnili, i když mě nijak extra nehnali do toho, 
netlačili do toho, tak mi umožnili prostě bejt do 25 let finančně, lidsky a po všech stránkách závislá…že to 
studium mi umožnili. A tou péčí a tímhletím vším. Takže určitě rodičům, určitě svým partnerům, to teda 
bejvalýmu, současný  ten se mnou toho tolik neprožívá, nebo já už to hlavně tolik nějak neprožívám, takže tak. 
A…určitě taky jako nějakým kamarádkám nebo takhle…no a potom těm důležitejm osobám jak jsem řikala, těm 
vyučujícím, psycholožce a tak. To jsou jakoby osoby, který byli ti podporovatelé, no. To co se mi nedostávalo 
doma, tak se mi dostávalo všude možně jinde. Vždycky jsem si to našla.

Rozhovor č. 3 – vzestupně sociálně mobilní

ČÁST I. - IDENTIFIKACE

Jméno - pseudonym:
Žena Z

Věk, rok narození:
33, 1977

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské, Ph.D. 

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Odborný asistent na VŠ – Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií

Místo bydliště:
Hostivice u Prahy

Rodinný stav:
Vdaná

Věk, rok narození partnera:
36, 1974

Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Středoškolské s maturitou

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
Banka (XXX), analytické oddělení – PC programy

Děti – počet, rok narození:
1dcera, 2004

Váš celkový čistý měsíční příjem:
25 000 Kč (1 + 0,5 úvazku)

Celkový čistý měsíční příjem Vašeho partnera:
33 000 Kč
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Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1954, vyučena – učební obor dámská krejčová

Zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
35 let pracovala v dělnické profesi – ve strojírnách, aktuálně v důchodu, 8000 Kč

Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1952, vyučen – učební obor soustružník

Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Nejprve pracoval jako horník, poté ve strojírnách, v současné době zaměstnanec v soukromé firmě (koupelny, 
topení, instalace), 17-22000 Kč

Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
Starší bratr, 1976, vlastní

Žijí rodiče stále spolu? Pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli): Žijí stále spolu

ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ

Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek 
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Narodila jsem se v Prostějově, kde rodiče vlastně pracovali, ale pak hledal hlavně můj otec lepší zaměstnání 
a…hlavně s bytem většim…takže z toho důvodu se přestěhovali do Žďáru nad Sázavou, kde oba moji rodiče teda 
dostali zaměstnání v těch Žďárských strojírnách a slévárnách a u toho vlastně byl byt, protože se tam tehdy 
zakládali bytový družstva. No a takže mně byly necelý dva roky když jsme se stěhovali do toho Žďáru nad 
Sázavou a z toho místa pak moji rodiče už nikdy neodešli, dodnes tam žijou a jsem tam vlastně vyrostla, chodila 
jsem tam do mateřský školky i do školy i na gympl. A bydleli jsme prostě v třípokojovým bytě v takovým 
panelovým domě na kraji města u lesa. No takže moje dětství je spojený s lyžováním na běžkách, tam je to prostě 
sněhovej kraj. Co ještě…měla jsem toho staršího bratra a měli jsme spolu pokojík společnej a hodně jsme trávili 
čas jakoby spolu. Mamka se nám hodně věnovala, táta bejval hodně v práci, vydělával…a mamka to bylo jako, 
to byl vlastně člověk, kterej dělal s náma úkoly…volnej čas..brácha rybařil, takže jsme jezdili všichni na ryby, 
nebo na kole různě…já jsem pak začala dělat muziku... vlastně od první třídy jsem hrála na nějakej nástroj…až 
vlastně než jsem odešla do Prahy na vejšku, takže to byly moje školní chvíle.

Chodil/a jste do mateřské školy?
Chodila jsem…vlastně i do jeslí…ten poslední rok, od nějakejch 2,5 do 3 let, protože brácha vlastně už byl ve 
školce, tak abychom mohli chodit oba dva, aby mamka mohla chodit do práce. Takže jsem chodila. Pamatujete 
si, jestli se Vám tam líbilo? Mně se tam líbilo hodně…je to teda hodně ze vzpomínek mojí maminky…právě když 
moje dcera začala chodit do školky, tak jako hodně na to vzpomíná…já jsem byla..bezproblémově jsem snášela 
kolektivní výchovu. Můj bratr spíš trpěl.

Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou 
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy…… 
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
No já mám hrozně hezký vzpomínky na dětství…jako na oba rodiče. Víc jak jsem říkala s náma byla mamka, ale 
tím že moji rodiče měli práci, ze který mohli odejít a nenosili si jí domů, tak veškerý volný chvíle který byly, tak 
jsme je strávili vlastně u rodičů mýho otce, kde máme chalupu dodneska. Každej vejkend jsme odjížděli z města 
pryč…a moje dětství bylo tam v lese a tak…nevim…prostě fakt mam hezký vzpomínky na dětství. Počínaje tím 
jak mě táta učil jezdit na kole…a konče vlastně takovou velkou podporou rodičů až na tý střední škole…a když 
jsem dělala přijímačky na vejšku, tak prostě mamka to se mnou všechno sjezdila ty náročný dny a kolem maturity 
všechno…prostě měli jsme hodně blízký vztahy a hodně s náma rodiče, jako i s bratrem prožíval, co se děje, 
všechno jsme mohli doma říct. Měli jsme fakt podporu velkou. No a jak to bylo vlastně za komunismu, tak si 
vzpomínám, že ledascos se nedalo koupit, tak moje mamka, jak byla vlastně vyučená švadlena, tak co se nedalo 
koupit, tak dokázala ušít. Takže jsme měli s bráchou na co jsme si vzpomněli. I když jsme měli jako skromný 
poměry, tak rodiče nikdy nás tim…dokázali si s tim poradit. Byla tam fakt velká podpora. Ještě u tý rodiny mýho 
otce – u babičky s dědou - jsme trávili hodně času. A dalo by se říct kterému z rodičů se svou povahou a 
přístupem k životu tak nějak podobáte víc? 
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No jednoznačně mamce mojí. Ona je takovej vitální člověk, takovým nějakým světonázorem jsme si blíž a jsem 
jako ženská…čím jsem byla starší, tím jsem měla blíž k ní. Je to taky asi i tim, že s náma trávila víc času. S otcem 
jsem měla konflikty akorát v tom dospívání, kdy mi ledasco na něm vadilo, ale to je asi normální. On jako jeden 
čas rád se napil piva a já jsem měla pocit, že je alkoholik…(smích) a tak…no…ale to se všecko jako ňák to…Pak 
jak začal právě dělat u tý soukromý firmy, tak tyhle všecky věci odezněly. On je nemluvnej prostě, takže to i 
hodně ovlivňovalo i to, jestli s kým je člověk něco schopnej sdílet. On o spoustě věcí nikdy nemluvil a nechtěl 
mluvit…vyhýbal se ňákým osobnějším rozhovorům…ale zase když byly v životě já nevim třeba těžký chvíle, tak 
jako vždycky zafungoval a najednou prostě mluvil, takže se nějak tak dobře doplňujou asi no..

Jak jste vycházel/a se svým bratrem? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
No skvěle, jako do dneška. On byl takovej…když jsem byla malá, tak já jsem byla ten, kdo byl spíš jako 
komunikativní člen…vždycky jsem jako vyjednávala situaci za nás za oba, ale on uměl zase některý jiný věci, 
takže se to potom otočilo. Jinak jsme měli prostě jako normální konflikty jak jsme měli ten společnej pokojík…no 
tak…prostě bratr měl strašně rád bonbóny Sisinky a zásadně vyhazoval papírky na zem a já jsem byla takovej 
pořádkumilovnej člověk, takže tak no…ale jinak jsme se jako nějak..spíš jako podporovali no…protože to byl 
vždycky můj starší brácha na kterýho jsem se mohla spolehnout a když pak už nebyl v takovejch těch letech 
pubertálních, tak jako mě vždycky chránil a dokázal v tý partě…tam jsme byli vždycky spolu, tam jsme měli 
kamarády a on byl jako hrdej na to, že má tu ségru a tak…a takže do dneška máme skvělej vztah. I když jsme 
měli oba úplně jiný koníčky, úplně jiný zájmy a oba jsme se zabejvali úplně jinejma věcma, tak prostě ňák jsme 
k sobě měli hrozně blízko. Vzpomínám si na dlouhý rozhovory večerní…měli jsme poschoďovou postel takže jsme 
celý dětsví prokecali, večery no…jsme měli pakty různý takový. 

Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru 
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli 
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Já jsem neměla nikdy problém se školou teda…já jsem měla v podstatě pořád samý jedničky, akorát občas jsem 
dostala dvojku z matematiky, ale nevzpomenu si v kterejch ročnících to bylo. A v první třídě jsem měla úžasnou 
paní učitelku, která měla obrovský srdce a byla na nás hrozně hodná a mě ta škola nějak přirostla 
k srdci…myslím hlavně díky ní…že pak třeba jsme měli takovou horší paní učitelku, ale už jsme do tý školy 
chodili, měli jsme bandu kamarádů tam…no a to učení, tím  že mě nedělalo problémy, tak jsem tam chodila 
prostě jako ráda no. Byla jste taková ta pilná svědomitá žákyně? No, jako…nevim jestli úplně až tak…protože já 
jsem jako nepotřebovala moc doma dělat…Když byly jako úkoly, tak jsem je nezapomínala…to jsem si v celku 
ráda udělala, i mě jako rodiče nemuseli nutit. Jsem měla svůj stůl pracovní, kde jsem byla schopná si všechno 
připravit. Když jsme byli malí, tak tedy se s náma jako úkoly dělala maminka…to si pamatuju, že jako uklidila 
stůl v kuchyni a byla prostě vyhrazená hodina nebo dvě podle toho kolik bylo potřeba pro nás pro oba…dělali 
jsme ty úkoly společně…brácha byl jako víc lajdák a víc ho to jako nebavilo, tak to vlastně mamka dělala jakože 
společně, abychom se i vzájemně jako ovlivnili. No a mě prostě strašně bavily věci kolem psaní…já jsem měla 
ráda sešity pěkný…to mě bavilo si jako obalovat ty sešity a podtrhávat….takže to bylo pro ty totalitní učitelky 
jako velká výhoda…podtržený výsledky…mě to prostě bavilo s těma tužkama. Dodnes strašně ráda chodím do 
papírnictví, takže jsem jako  s timhle divná…no…takže fakt na tu školu co se týče učení….jako byly věci, který 
mě jako nebavily…já nevim na co bych si vzpomněla, že mě nebavilo………nebavila mě moc 
matematika,dlouhou dobu jsem jí nemohla přijít na chuť…až na druhým stupni, kde jsme měli lepší učitele jsem 
tomu přišla na chuť a spíš mě jako vždycky táhly přírodní vědy, no. Vlastně celou základní školu druhý stupeň 
jsem dělala chemii…chodila jsem do chemickýho kroužku a vyhrávala jsem okresní olympiády, ale pak se to 
nějak všechno zvrtlo jiným směrem..no…spíš mě jako nebavili ti učitelé na některý předměty. Třeba jsme měli 
hroznou češtinářku na základní škole, takže já jsem to měla jako tak, že to bylo o těch osobnostech těch učitelů. 
Jinak jsem do školy chodila ráda, protože jsme měli príma kamarády tam…chodila jsem tam jako spíš za 
zábavou. Když byly nějaký konflikty, tak to nebylo moc o tom učení.  Fyzika mě vlastně nebavila a nešla. Tu jsem 
taky dlouho nechápala.

Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně? 
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Jooo, jako…škola byla prostě hodně velký téma. I tak nějak jako v rodině celkově. Můj děda vlastně tátův otec, i 
když můj táta nikdy nebyl studijní typ, tak děda byl jako jeden z nejtalentovanějších žáků vlastně na tý obchodní 
akademii…dělal jednu z nejprestiženějších škol v okrese…nevim…vlivem nějakých událostí…vlastně po druhý 
světový válce mu zastřelili vlastně bratra a on se musel vrátit na tu rodinnou usedlost a nesměl jako pokračovat 
ve studiích, takže ten jeho jako vliv si myslim na to, že on viděl, že mě jako ta škola baví a že ty známky mám 
pěkný, tak já jsem pro něj vždycky byla jakoby ten ze všech těch vnoučat ten, do koho on hodně investoval. Že si 
se mnou povídal o tom, co se učíme v tý škole, a pak strašně moc mamka. Tim, že s náma ty úkoly dělala a 
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vždycky se ptala, co se v tý škole děje. Měla zájem o to. Nebylo jí jedno, co v tý škole děláme. Třeba se s náma ty 
věci i učila, když bylo potřeba a nebyl pro ní problém ten čas si prostě najít. Ona sama taky vlastně nemohla jít 
studovat, tak si myslím, že to hodně bylo jakoby že vnímala tu potřebu toho nebo ten význam toho vzdělání a 
chtěla nám umožnit to, co sama neměla nikdy možnost zažít. Taky bejvala jako dítě se samejma jedničkama, ale 
pak nemohla jít studovat. Tak myslím, že to je hodně jako její jako práce, takový to komunikování tý hodnoty a 
významu vzdělání jako hodnoty člověka…Máma nemohla studovat, protože její maminka spáchala 
sebevraždu…protože se nějak rozváděli její rodiče a ona to nějak neunesla tehdy…a…i když se vlastně ten můj 
jakoby děda jakoby znova oženil, tak si vzal ňákou jinou pani, která splňovala všechny kritéria takový tý 
macechy…no a moje maminka musela odejít v patnácti z domu…jako nebyla tam vítanej člen v tý nový 
domácnosti. I když měla všechny předpoklady k tomu jít studovat, tak oni potřebovali, jako aby šla někam na 
internát, aby nežili v tý stejný domácnosti…aby co nejrychlejc byla soběstačná finančně. Což jako v tý době ty 
dělnický profese byly jako že za dva roky v podstatě ty lidi si mohli začít vydělávat, i by dostala jako byt. Takže 
takhle, to byl důvod proč to skončilo tak, jak to skončilo.  

Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo 
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Tak nevim, kdo to rozhod no. U nás to bylo vždycky tak, že se nás jako ptali co chcem dělat…víc si to jako 
pamatuju u bratra jak to bylo. Já jsem měla jako různý všelijaký představy…teda ani jedna nebyla to, co dneska 
jako dělám, ale no…pak jako z politických důvodů tehdy jsme měli nějaký limity jako rodina, protože moji rodiče 
vlastně odmítali vstoupit do komunistický strany a když můj bratr vlastně museli rozhodovat, kam půjde na 
střední školu, tak vim, že to bylo veliký téma, že čelili velkýmu tlaku, že vlastně od toho vedení tý školy…no a 
naštěstí pak přišla revoluce…Dokonce mu hrozilo, že bude muset jít na nějakou vojenskou školu z nějakých 
politických důvodů…ale pak nakonec mohl jít teda na gympl a ono moc jako nebylo tehdá z čeho vybírat. Jako 
nějaký obchodní akademie tam nebyly, zdrávka…to nebyla profese, kterou bych si představovvala, průmyslovka 
to už vůbec ne, to byly administrativní pozice…a já jsem věděla, že budu chtít jít studovat….Nevěděla jsem 
přesně ještě jestli to bude jako chemie nebo něco jinýho, ale takže spíš to bylo jako nějak automatický i vlastně 
ve škole, co vlastně řikali všichni ti učitelé, jako jednoznačně abych šla na gymnázium, jako že ty předpoklady 
studijní tam jsou, a já jsem s tim jako neměla problém. Ani jsem neměla jinou představu, co jít dělat. A jako 
z rodiny byla ta podpora jako že určitě jít studovat, a pokud to bude možný, tak ještě i na vysokou školu a nebyl 
to ňákej jako proces dlouhýho rozhodování. A tim, že jsem už chytla tu dobu opravdu začátku tý revoluce, tak už 
bylo to rozhodnutí i svobodný. 

Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik 
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás 
znamenali?....vyprávějte
Já jsem měla vlastně kamarády jako z baráku, kde jsme bydleli a většina z nich byli i vlastně moji spolužáci ve 
škole…takže…no a pak jsem měla jednu velikou kamarádku..to bylo vlastně celý dětství až jako i střední škola, 
která jako nebydlela se mnou v domě, ale taky tam u nás na sídlišti. Takže to byl ten blízkej, nejbližší člověk 
v dospívání. No a pak tam byla hromada děcek ze školy, pak jsem dělala tu muziku, tak jsem měla spoustu 
kamarádů takovejch jako přes tu muziku…jsem vlastně hrála v ňákym národopisnym souboru…takže bylo jako 
jádro, takhlecta (XXX) a jinak jsem měla spoustu kámošů ve škole. To si už jako přesně nepamatuju. Určitě jsme 
tam měli ňáký party a tak, já si akorát pamatuju, že jsme se jako i hodně kamarádili s klukama, že jsme užili 
spoustu srandy na tý základce. Strašně hezký školní vejlety jsme měli, to bylo hodně jako o srandě a o takovejch 
jako zážitcích, který se asi nikde jinde nezažijou. Takže tak asi no. Neměla jsem jako problém s tim vstupovat do 
vztahů s dětma, spíš mě to jako bavilo.

Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a 
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je 
volil/a sám/sama?....vyprávějte
No, jednoznačně tam dominovala ta muzika. To byl právě vliv toho starýho dědy. To byl jako hodně nápad 
starýho dědy…ten vlastně vždycky chtěl hrát na ňákej nástroj, ale měl hluch hudební. Tak když naši zjistili, že 
mám sluch, tak v podstatě už od školky jsem někam chodila. To jako je hodně časově náročný koníček. A hodně 
dlouho jsem chodila na gymnastiku. Oni se snažili naši jako dlouhou dobu nechat mi vybrat…že vlastně když je 
člověk malej jak se neví, na co má ty vlohy a předlohy, takže jsem chodila i na gymnastiku abych se hejbala. A 
čím jsem vlastně byla starší, tím tam víc bylo jako tý muziky. Tím jsem taky byla víc neohrabanější….nějaký 
sporty jako volejbal nebo basketbal…to jsme hráli ve škole, ale nedělalo mě to nějaký velký potěšení, jedině snad 
baseball jsem hrála ráda. No a i jsem byla spíš vytrvalostní běžec. Takže jsem třeba chodila na nějaký sportovní 
hry, kde jsme hráli různý věci, jak je to Vysočina, tam je člověk furt v přírodě. Takže mě bavilo, když jsme 
chodívali na kolo, plavat jsem chodila…že to bylo jako že buď byl prostě ňákej zajímavej kroužek…jako tu 
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chemii jsem dělala na tom druhým stupni, kam mě bavilo chodit, jako jednak kvůli tomu že to bylo zajímavý a 
tam jsme měli i super učitele, a nebo protože prostě byla příležitost, no. A tehdá…Žďár není velký město, tak zas 
těch možností tolik nebylo no. Tam v podstatě byli jen profesionální hokejisti, basketbalisti a to mi teda neřikalo 
nic. A ta muzika jako vezme hodně času. Já jsem dvakrát tejdně chodila s houslema do lidušky a ten ostatní čas 
moc jako nebyl. A na gymplu pak jsem vlastně byla v tom národopisnym souboru, ten byl taky dvakrát v tejdnu 
odpoledne. No a to už jsem tehdá začala hodně číst. Já jsem už jako se ze mě stal docela introvert. Řekla bych, že 
mě to až ve 25 pustilo, takže já jsem pak měla takový uzavřený období. Jako dítě jsem byla hodně otevřenej 
člověk, na tábory jsem jezdila a takovej akční, a pak jsem začala hodně jako číst a přemejšlet o životě a kromě tý 
muziky už jsem tak nějak nic moc jinýho nedělala no. Hodně jsem jako trávila čas v přírodě. Tim jak jsme jezdili 
pořád na tu chalupu, tak mám zmáknutý prostě byliny a jsem jako kořenářka v podstatě do dneška.To byl 
v podstatě taky jako velkej koníček už na tom gymplu. 

Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
No rozhodně jsem v dospívání četla víc než teď (smích). Nebo jako opravdu jako knížku – krásnou literaturu 
jsem četla víc než teď. Teď prostě jako čtu spoustu věcí, který se týkaj tý mý profesionální orientace a výzkumu, 
což je jako jiný čtení. To člověk jako nečte pro radost a pro svůj osobní rozvoj. Takže knihovnu jsem měla 
odmalička velkou, to jako mamka tohle hodně podporovala, takže jsme byli vždycky členy nějakých…co to tehdy 
bylo…klub mladých čtenářů nebo co…a dlouhou dobu nám jako četla večer před spaním, to byla vlastně 
každodenní aktivita, což dneska teda obdivuju. Sama se k tomu kolikrát nepřinutim. A pak jsme si vlastně četli 
s bráchou sami, že jsme si jako vybírali co budem číst. Takže já jsem četla…začala jsem dobrodružnejma 
knihama – Vinnetouovky ani Verneovky jsem nečetla, to četl můj brácha, já jsem četla takový spíš ňáký Tajgou a 
pralesem a podobně. A pak jsem hodně Gabru a Málinku, a tyhlety klasiky, tehdy toho taky moc nebylo. A pak na 
gymplu už to byli takoví autoři…Frankla jsem začala číst tehdy..takovýhle věci….takže rozhodně myslím, že jsem 
četla tehdy víc než teď.

Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ?  Proč jste se rozhodl/a jít dál 
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
No….já jsem vlastně někdy ve třeťáku na gymplu jsem si myslela, že budu dělat tu chemii, protože fakt mě to 
bavilo…a pak přišlo takový období a já vůbec nevim, co bylo ten spouštěč…já nevim jestli to bylo ty knížky, který 
jsem četla, který se mi dosatly do ruky…prostě jsem se rozhodla jednou v tom třeťáku, že pojedu na praxi do 
ústavu sociální péče a o prázdninách strávim měsíc s hendikepovanýma lidma. A ňák fakt nevim, čí to byl nápad, 
jestli to byl vůbec můj, s tou kamarádkou právě, s tou (XXX), no a hrozně mě to chytlo. Přinutilo mě to jako 
jednak o spoustě věcí přemejšlet, a zjistila jsem, že je to práce jako, kterou bych si dovedla představit. Ne teda 
vyloženě to krmení těch hendikepovanejch… to byl prostě klasickej ústav, ve kterým chyběl totálně jako program 
volnočasovej pro ty lidi a takovej ňákej výchovně vzdělávací. No a to byl takovej nějakej podnět, jako že mě to 
začalo zajímat, začala jsem si hledat o tom, co existuje za knihy a vlastně do toho čtvrťáku jsem šla s tim 
rozhodnutim, že tohle bude obor, kterej chci studovat a měla jsem jako představu, že budu dělat speciální 
pedagogiku. Čili to byli samí Sovákové a to mi přišlo celý jako dost ulítlý, to co tam v těch knihách bylo a cejtila 
jsem potřebu jako toho rozměru jako psychologickýho, takže když jsem pak listovala těma učitelskýma novinama 
a byl tam obor, kterej kombinoval psychologii a speciální pedagogiku, tak to bylo prostě jednoznačně pro mě to, 
co by se mi nejvíc líbilo. Dělala jsem tehdy přijímačky ještě v Českejch Budějovicích, tam byl obor, kterej se 
jmenoval sociální pedagogika a speciální pedagogika, nebo něco takovýho, kam jsem se tehdá taky vlastně 
dostala, bylo to vlastně o tom rozhodnutí co. A v tom čtvrťáku ještě víc četla…měli jsme tehdy skvělýho 
profesora, profesora (XXX), kterej byl jako filozof v podstatě a ten mě jako i nasměroval v některejch věcech, co 
se dá číst z tý psychologie, tak to ňák padlo to rozhodnutí, že vlastně jako ta speciální pedagogika je až to druhý 
místo, že vlastně víc mě táhne tohle. Pro toho profesora (XXX) z tý chemie to bylo velký zklamání (smích), 
rozmlouval mi to ještě až do června, ale pak to ňák jako vlastně pochopil…a já jsem fakt se jako hrozně těšila na 
ty studia. Těšila jsem se, že budu dělat obor, ke kterýmu jsem se tak nějak rozhodla, no. V rodině teda jsem měla 
velkou podporu od mamky, táta ten trošku jako nechápal, proč chci studovat jako on vždycky říkal o těch 
blbejch, s těma blbejma dělat…ale jako i mi jako zmiňoval, že to jako nebude obor lukrativní, ale nějak jako to 
měli naši postavený tak, že když budeme dělat to, co nás bude bavit, že to je to nejdůležitější. Takže se s tim nějak 
smířil časem. 

Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?....vyprávějte
No…dobrý přátele (smích). Jako si myslim, že to je jednoznačně největší přínos týhletý školy. No…a jako hlavně 
potom to bylo jako hluboký vztah k tomu oboru. Mám pocit, že jsem jako psychologii začala mít ráda jako obor 
až opravdu jako až v tom páťáku. Do tý doby to bylo jako že jsem, mám pocit jako zpětně, že jsem jako 
studovala, že jsem věděla, že to potřebuju proto, abych se mohla vrátit někam do ústavu nebo do poradny a začít 
řešit tyhlecty věci, a jako najednou v tom páťáku mi jako došlo, že to je vlastně hrozně bohatej obor. Že tam je 
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spousta témat, který vlastně nejsou a zasloužily by si bejt a že je to vlastně vědní disciplína. To jsem si uvědomila 
vlastně až jako na sklonku toho studia. A trošku to i pak přispělo k tomu rozhodnutí začít dělat to doktorský 
studium. Byla tam samozřejmě souhra spousty jinejch náhod, kdyby to jako zůstalo jenom na mejch 
rozhodnutích, tak bych odešla hned po studiích zpátky do Žďáru do poradny pedagogicko-psychologický, kde 
jsem měla už vyjednaný místo a už se tam na mě těšili a bylo to tam velmi dobře nastavený. Já jsem tam  opravdu 
měla možnost hodně věcí změnit, ovlivnit a vybudovat, ale pak vlastně přišla nabídka od pani docentky (XXX), 
která si mohla vlastně vybrat člověka, se kterým by přišla do… tehdá vlastně zakládali na Fakultě humanitních 
studií Centrum výzkumu, který bylo pro doktorandy. Z části si myslim, že vlastně nebyl nikdo jinej, kdo by jako 
byl ochotnej…a ňák nevim jestli to bylo i o předpokladech, to byste se museli ptát jinejch…no a takže já jsem 
jako do toho tak ňák do toho doktorskýho studia vlastně šla tadyhle v těch souvislostech. Že by mi to jako bylo 
nabídnuto. Já jsem si vlastně uvědomila, že předtím jsem o tom vůbec neuvažovala a i z finančních důvodů jsem 
si nedovedla představit, že další léta strávim na vysoký škole, protože pro rodiče to bylo hodně finančně 
náročný. I když jsem vždycky měla ňákou brigádu a to…jsem chtěla taky trošku bejt jako soběstačnej člověk. Tak 
to Centrum výzkumu jako mělo tu výhodu, že jsme jako normálně měli úvazky tam, takže aspoň ňákej plat u toho 
byl. No a protože jsem tady vlastně měla nakonec víc přátel než v tom Žďáře, v tom rodnym městě, tak to 
rozodování jako nebylo dlouhý. Prostě jsem si řekla..jako uvědomila jsem si že tady chci zůstat. Tehdy jsem tady 
už i měla přítele a jsme spolu žili jako dlouhou dobu. To že bych se jako vracela do toho Žďáru by byla jako 
poměrně komplikace. Takže to bylo tak nějak víc věcí dohromady asi tehdy.

Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....vyprávějte
No….to bych asi musela jako pro co jako kdo. Já myslim, že jako jednoznačně moje maminka je člověk, kterej mě 
jako hrozně ovlivnil ve spoustě věc...a vůbec jako rodina…tam určitě včetně i mýho bratra. A pak nemůžu 
zapomenout teda na…svýho bejvalýho jako mužskýho jako se kterým mám dceru, i když jsem dneska vdaná za 
někoho jinýho. Nevim jestli mě jako ovlivnil v dobrym slova smyslu, ale jako rozhodně spoustu věcí v mym životě 
jako způsobil, takže to byla veliká životní škola…Jako v podsatě mu i vděčim za takovej větší rozhled, co se týče 
takový intelektuální literatury, on byl velkej intelektuál, i když jinak to bylo dost strašný s nim. No………pak jsem 
měla jako vždycky přátele, který mě ovlivnili…můj život…počínaje teda tou kamarádkou (XXX) na tý základní 
škole a pak to byli lidi tady na vejšce. Dodnes jako (XXX) - to je kamarádka jako životní…jsme se vlastně 
našly…u přijímaček jsme se potkaly a od tý doby jsme přátelé a naše životy se neustále prolínaj a máme hodně 
společnýho. Ale kdybych to tak nějak všechno měla shrnout, tak dnešnim pohledem si myslim, že mě nejvíc 
ovlivnila moje dcera. Jako že vůbec se narodila a to že prostě najednou přišla do mýho života, jako perspektiva a 
jako ženství v tom naplněnym ženství. Já jsem jako dneska vlastně šťastnější než jsem byla před 15 lety. Mám i 
pocit, že celý moje dospívání bylo jako že něco hledám a nenacházim a takový trošku jako zoufalý, furt jsem měla 
nějaký krize takový, řešila jsem nesmrtelnost chrousta a vlastně s tim narozenim toho dítěte najednou přišly do 
mýho života konečně důležitý věci. Takže i jako ta vědecká práce dostala uplně jinej rozměr tim mateřstvim. 
Jednak jsem se naučila víc jako pracovat se svým časem, uspořádávat si jako hodnoty v životě, a preference 
nastavovat…a hlavně mam pocit, že jsem vlastně konečně spokojená se sebou jako žena. Ono to vypadá, že to 
sem jako nepatří, ale mně se to prostě přenáší do všech těch jinejch oblastí. To mateřství prostě přineslo něco, 
co má smysl všude jinde. Takže to bych možná dala na první místo nebo na to druhý po mamince. 

Byly ve vašem životě nějaké důležité situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš život, 
Vaše další směřování? ……
No…to vždycky periodicky přišlo vždycky něco. Já si tak ňák vybavuju ty věci, který jsou jako časově bližší než 
jako to, co se týká jako toho dětství. Tak já nevim no. Tak rozhodně to narození mojí dcery, to byl velikej zlom, 
pak…i rozchod s jejim otcem. To byla jako těžká škola života a myslim si, že mě to jako hodně změnilo. A vlastně 
život, kterej žiju teď je velikou zásluhou mýho současnýho manžela, prostě byl…on prostě přišel v pravej čas a 
byl to jako konečně mužskej, kterýho jsem si myslim jako zasloužila (smích). Takže rozhodně jako to byl velmi 
zlomovej okamžik to setkání s nim a to, že náš vztah vyrostl na ňáký oboustranný prostě…vášni a obdivu a 
podpoře no a zpátky……já myslim, že mě hodně jako……změnilo nebo hodně velkej zlom byl, že jsem začla hrát 
na housle tehdá a začla jsem muziku brát vážně…jako když se podívám zpátky…že když jsem začla hrát v tom 
národopisnym souboru, tak jako jsem najednou začala žít jako život, kterej jsem předtim neměla. Jako ten 
koníček se stal poměrně podstatnou součástí mýho života. Pak se to teda změnilo jakoby tim odchodem do Prahy 
na tu vysokou školu – to byl jednoznačně velikej zlom v mym životě….Dlouho jsem bydlela v Brandejse na 
kolejích, tak to bylo útrpný prostě, teď jako do toho nový lidi, opouštělo se spousta věcí, tak to mě rozhodně 
hodně ovlivnilo a tak nějak jsem se naučila žít samostatnej život jako sama za sebe. No a pak…myslim, že 
strašně moc mě jako ovlivnila práce na tý FHS, protože tam od začátku byl strašně fajn kolektiv a jako spoustu
přátel, který mam, tak mam odtamtaď. A vlastně FHS vděčim za lásku k vědě a vůbec za to objevení kouzla 
psychologie si myslim. Takže si myslim, že vůbec jako setkání s profesorem (XXX), to že mi tehdy tu práci nabídl, 
to že potom když jsem měla v životě kotrmelce, že si jako našel čas a hovořil se mnou a nabídl mi jako podporu. 
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Já jsem byla jako svýho času v situaci, že jsem tady měla práci a neměla jsem tady kde bydlet a měla jsem dítě a 
můj život se úplně prostě obrátil vzhůru nohama. No a on jako s klidem tehdá mi řek, že tim, že tady nemám kde 
bydlet, že moje práce tady tim nekončí a že na půl roku můžu konzultovat na dálku a vyučovat jenom o víkendu 
než se všechno vrátí do normálních kolejí. A já jsem na něj tehdy zírala a tehdy jsem jako vážně zvažovala, že 
z Prahy odejdu, prostě ten doktorát ani nedodělám a že to jako všecko pujde pryč a on mi dodal obrovskou sílu 
jako tehdy, obrovskou podporu a já jsem si jako uvědomila, že v tý bandě lidí mám prostě opravdu jako důležitý 
lidi a že stojí za to bojovat a i když teda si budu mazat chleba s hořčicí a třít bídu s nouzí, tak že prostě tady 
zůstanu…No a ono se to nakonec všechno jako vyplatilo. Takže myslim si, že tehdy ten rozhovor s nim byl hodně 
jako zlomovej, protože to rozhodlo tom, jestli jako vůbec v Praze zůstanu, že si dodělám doktorát… že jsem byla 
tehdy skoro rozhodnutá, že se vrátim do Žďáru a budu teda v tý poradně a doktorát pude jako do kytek. A 
rozhodně si myslim, že ještě…tedy retrospektivně dál mě jako ovlivnila a mou práci doktorka (XXX), když jsem 
tam tehdy jela na konci doktorátu, ještě než se moje dcera narodila, na stáž, myslim si, že nebejt jí, tak ten 
doktorát bych jako nikdy neudělala z toho důvodu, že v tom mým výzkumu byl mrtvej bod, ze kterýho mi jako 
tehdejší školitel nebyl schopnej pomoct dál…a tam já jsem jednak jako teprve pochopila o čem je výzkum a 
zpracovala jsem tam všechny svý data, objevila jsem tam literaturu, která tady vůbec nebyla a vyjížděla jsem tam 
s rozpracovanou dizertací v takový fázi, že jsem si nedovedla představit, že jí prostě dopíšu. Což tady prostě 
nebylo možný. Takže rozhodně jako na ten seznam patří ta událost. Jako to že jsem měla možnost jet na tu stáž a 
strávit rok na pracovišti, který mělo jako ty výzkumný nároky posunutý jinam no.

Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že 
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
No……já dodneška nevim, no. Já mam pocit, že některý věci opravdu přišly protože přijít měly a některý přišly, 
protože jsem pro ně jako udělala. Jako třeba co se toho mýho osobního života týče, tak si myslim, že některý věci 
se mi prostě dějou a nemusim pro ně nic dělat, že akorát se snažim, abych splatila ty dluhy, ale v tom profesním 
životě, to byla vždycky nějaká kombinace, jako nějaký příležitosti a pak jako tý ochoty něco pro to udělat. Že byly 
jako situace, kdy mi bylo jasný prostě, že když udělám rozhodnutí třeba zůstat a dodělat ten doktorát, že to bude 
za cenu ňákých jako…nedá se to nazvat uplně životní nouzí, ale bylo mi jasný, že to nebude snadný…ale tak 
člověk prostě má ňáký i vize a já jsem pořád ještě nevyrostla z toho, že by člověk měl jako v životě něco vytvořit 
a nebejt jenom jako šroub v ňákým stroji. Asi tak něco jako mezi tim. Jako rozhodně nenechávám věci jenom tak 
běžet, jsem jako proaktivní, ale pak jsou situace, kdy fakt nechám rozhodnout ty okolnosti, a vlastně mi to 
vyhovuje no. 

Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě něco podle Vás?
Teď si sebe docela vážim, no. To už jsem myslim předtim zmínila…ale fakt se to spíš jako týká… já nevim…..jako 
toho, co mám pocit, že jsem si musela vybojovat jako v životě. Si vážim sama sebe za to, že jsem to přežila ve 
zdraví…a v tom profesním, myslim jako že mám čas na takovýhle úvahy. Tam prostě je to na hodnocení asi těch 
druhejch spíš. 

Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)….. Jak moc je pro Vás důležité 
vzdělání?
Jéžišmarjá…no…jako zjistila jsem, že je pro mě fakt důležitá rodina. Jako kdykoli nejsem doma, tak o to víc a i 
když jsem jako nebyla doma, tak jsem….o to víc. Nemohla bych asi žít v jiný zemi  a bejt daleko od svý rodiny. A 
teď myslim nejen jako mýho muže a moji dceru, ale myslim i jako svý rodiče a svýho bratra, a hodně mi záleží na 
tom prostě aby ta rodina jako fungovala tak ňák jako podpůrná síť a to že se nám to daří si myslim, že je jako 
hrozně fajn. Takže se snažim všemožně prostě tohlecto jako živit a podporovat. No pak jsem zjistila, že pro mě 
jako velká hodnota je jako že můžu podívat sama sobě do očí. Že fakt byly v mym životě situace, kdy to třeba bylo 
bejvalo pro mě i snazší, kdybych udělala nějakou levárnu, ale zjistila jsem že jako nejsem typ člověka, kterej jako 
umí zapomínat. No a prostě mám sloní paměť a lidem neodpouštim věci a i když se to snažim naučit, tak stejně 
tak, jako mám nároky na sebe, tak se chci vždycky ráno podívat do zrcadla a říct si jako, že…si nemám co 
vyčítat. Tak to je pro mě asi důležitá hodnota – žít jako nějak opravdovej život. Nelhat si do kapsy a nelhat těm 
druhejm do kapes. No…a poslední dobou zjišťuju, že zdraví je veliká hodnota…to jako bych tam určitě teďko 
zařadila…no a asi bych sama sobě lhala, kdybych jako nezmínila, že fakt jako práce pro mě docela znamená. Už 
dávno nemůžu říct, že to je jenom moje práce, jsou to věci, který si nosim domů a prostě s velkým nadšením 
neustále vymejšlim nějaký nový věci…a hodně tim jakoby žiju a hodně tim jako prolínám svůj osobní život, což 
asi není uplně ideální, ale nějak mam pocit, že zrovna mám to štěstí, že mám profesi ve který člověk může jako 
něco ovlivnit a něco dokázat, ta to nechci promarnit tu příležitost. 
A co peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze? No, tak jasně že jsou pro mě důležitý no, protože splácim 
hypotéku a teď jsme se s mym mužem zadlužili ještě další hypotékou, vlastně na dům, kterej chceme postavit, a já 
mám svoji hypotéku na byt, kterej jsem kupovala ještě jako vlastně pro sebe a pro moji dceru, tak…prostě 
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nemám tu svobodu, jako že bych mohla říct, že pro mě nejsou důležitý jako ty peníze, protože prostě dávaj 
člověku fakt dneska svobodu a řešim je…ty peníze neustále, trápí mě prostě poměry tady…zrovna na týhletý 
fakultě…myslim si, že kdybych neměla tak dobrý zázemí na FHS, tak bych tuhle práci dál asi nedělala. Naštěstí i 
jako ty granty občas ňáký přijdou, takže netrpim nouzí…, ale vždycky když se jako bavim se svejma bejvalejma 
studentama, jaký maj ty nástupní platy, tak mám takový krize…občas si říkám, jestli to všecko má smysl, ale…v 
podstatě jsem jako zjistila, že pořád mám jako pocit, že by mohly bejt pro mě alternativy, ale že zatím mi to 
prostě nestojí zato, zatím tady jako mám rozdělaný ňáký úkoly a svou práci a možná že přijdu do ňákýho bodu, 
kdy zjistim, že tohleto nemá smysl dělat dál…ale te´dko ten moment není. Jako můj muž o tom třeba často mluví. 
Jako že říká, že to nechápe, jak můžeme za tyhlety peníze dělat tak náročnou práci, jak taky musel… ňák jako 
pochopil, že to je asi víc než ňáká práce. Takže to mám spíš jako podaný tak, že pokavaď ty peníze, který za tuhle 
práci mam mi umožněj žít život, kterej žiju a naplnit ty potřeby , který mám a závazky…a plus mi to může dávat 
opravdu jako časovou flexibilitu, hlavně když prostě to dítě je ve škole a tak, tak není problém s tím časem nějak 
nakládat, takže mi to stojí za to, no. Nemám pocit, že bych se měla špatně. 
Jak moc je pro Vás důležité vzdělání? No já jako vzdělání vděčim za svůj život, takže myslim si, že za život jakej 
mám teď…jsem s nim spokojená…myslim si, že je to hrozně důležitá věc…zpětně…strašně jako důležitou věc 
hodnotim vůbec to, že jsem studovala jako mimo svoje rodný město, protože prostě jsem…život na kolejích měl 
svý kouzla a je to něco, co jako k tomu studiu a vzdělání patří…to že se jako otevřou člověku ňáký roviny, který 
člověk bez toho vzdělání prostě jako nemá takovej nějakej intelektuální život…No a pro mě rozhodně jako velkou 
hodnotu má vzdělání jako v tom rozměru nějakýho toho zahraničního výjezdu. Jako možnost využít toho v tý 
době, kdy má člověk kapacitu mentální na to bejt otevřenej jenom jako tý intelektuální práci, někam odjet a mít 
možnost srovnat to, co je u něj doma, jak vypadá ten systém vzdělávání s něčim jinym…rozhodně jako pro mě to 
má velkou hodnotu a přála bych si, aby i moje dcera měla možnost někde studovat , ale jako myslim si, že jako 
k tomu člověk musí mít ňáký tíhnutí, no….že zrovna poslední dobou ňák víc si všímám, že je hodně studentů, 
který studujou a nevědí proč a myslim si, že pak je to zabitej čas.

Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a, 
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Já teď jsem jako spokojená….prostě…kdybych měla jako něco vylepšit, tak musím nebo chci víc hlídat ten 
přesah tý práce do toho osobního života. Protože pak s těma grantama, který teďko máme, i když třeba dobíhaj, 
tak prostě ten život se člověku v tý osobní rovině hodně změní a cejtim takovej dluh vůči právě rodině…Bych 
s nima chtěla bejt víc, no.

Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké 
události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?
To fakt nevim…už jsme k tomu několikrát dospívali a to nebude jeden člověk a jedna událost…no prostě asi na 
tom musí mít podíl ňáký moje směřování a nevim do jaký míry bylo všecko jako uvědomovaný, ale…to kde jsem 
dneska si myslim, že je předevšim podíl mý rodiny, mýho manžela…jako že v dobách kdy jsem byla s dcerou 
sama, tak bych nemohla tuhle práci dělat, když bych neměla velkou podporu u svejch rodičů, který byli ochotný 
obětovat svůj čas a hlídat mi dceru když já jsem dopisovala dizertaci…nebo když jsme měli ňáký projekty 
grantový…a můj muž jako dokázal přijmout tu roli jako že je manželem vědce, že prostě když jedu na služební 
cestu, tak neremtá a přizpůsobí svůj život pracovní a dokáže mě zastoupit v tý domácnosti, a myslim si že to, že 
kde jsem je zásluha, že vůbec s tim nemá problém, že má ženu, která prostě občas když dostanu odměny z grantů,
tak mám třeba vyšší příjem než on v tom měsíci a nemá žádný problémy a naopak mě jako podporuje v tý mý 
práci. A…nemá jako snahu mě od toho nějak zrazovat nebo jako soupeřit s tou mou profesí nebo ji nějak 
očerňovat, což jsem zažívala dřív…prostě problém pro ty mužský udejchat to, že jako mám svou profesní kariéra 
tady není asi správný slovo, ale něco na ten způsob…že ta práce pro mě něco znamená, že i já v tý práci jako 
něco odvádim a třeba i můžu dokázat a myslim, že mám velkou podporu u něj a že bez toho by to prostě nešlo, 
no. Myslim si, že rozhodně, jako co je moje dcera větší, tak vůbec by to nešlo, no. Přeci jenom jako rodiče mně 
strašně moc pomohli, než jsem jako poznala svýho současnýho muže a taky měli jako svoje kapacity. Tam jako 
člověk sám ty věci neutáhne a…myslim, že jsem měla jako veliký štěstí, že můj osudovej mužskej je mužskej, 
kterej tyhle věci jako zvládá. Takže si myslim, že je to jednoznačně jeho jako veliká zásluha. Můžu ještě jednu 
dodatečnou – Váš manžel není vysokoškolák, jak je tohle pro Vás důležité nebo nedůležité? Dlouhou dobu jsem 
jako o tom nepřemejšlela, ale on má jako velkej smysl pro humor, a občas jako na to vždycky upozorňoval – za 
a), že to moje jméno se hrozně píše..který ty tituly tam vlastně všecky jsou…a ještě jak jsem si ho vzala, tak mám 
ty dvě příjmení, takže to je úplně hrůza…ale on je jako duchovně mnohem jako vyzrálejší osobnost než já. A já 
mam pocit, jako že on to vzdělání prostě nepotřebuje. On jako skutečně je člověk, kterej v době kdy by bejval 
mohl studovat, tak dělal profesionálně muziku a prostě to pro něj nebyla jako důležitá věc…a pak začal dělat 
jako, když muziku opustil, začal dělat kariéru v oboru, ve kterým to vzdělání není důležitý, kde prostě jako 
hodnotěj…má to štěstí, že ho hodnotěj za to, co opravdu dělá a vlastně jako je za to hodnocenej líp než já s těma 
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svejma titulama. A v tom našem osobním životě to jako nehraje vůbec roli. Jako osobnost si myslim, že je daleko 
dál než já a že ve spoustě věcí mně hodně pomoh´, že i já s tim vzděláním, který mám, prostě na některý životní 
situace jsem nebyla zdaleka tak připravená jako on no…jako že to vůbec není téma,k který bysme potřebovali 
řešit, Občas jako fakt ve srandě přemejšlí jestli by taky neměl aspoň ten jeden titul si obstarat, protože v celý 
rodině vlastně nás moc není, co nemáme ňáký tituly…vždycky jako zjistim, že to jako není důležitý, že na ty tituly 
jsem tam já…takže tak, no.

Rozhovor č. 4 – vzestupně sociálně mobilní

ČÁST I. - IDENTIFIKACE

Jméno - pseudonym:
Muž A

Věk, rok narození:
33, 1977

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské - prozatím Bc. titul – Čeština v komunikaci neslyšících, aktuálně v navazujícím Mgr. studiu –
předpokládaný termín ukončení červen 2012

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Tlumočník českého znakového jazyka – Střední zdrav.škola pro sluchově postižené, Praha 5 + tlumočník 
soukromě na živnostenský list

Místo bydliště:
Praha

Rodinný stav:
svobodný

Věk, rok narození partnera:
30, 1981

Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Vysokoškolské, Mgr., psychologie-speciální pedagogika

Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
Školní psycholog na 0,5 úvazku (škola pro sluchově postižené, Praha 5) + psycholog v PPP (Federace rodičů a 
přátel sluchově postižených) na 0,5 úvazku, v současné době na mateřské dovolené

Děti – počet, rok narození:
1 dcera, 2011

Váš celkový čistý měsíční příjem:
17-18 000 Kč

Celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
Rodičovský příspěvek 11600 Kč + 5000 Kč částečný invalidní důchod

Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1947 (již nežije), vyučená zlatnice – dvouletý učební obor

Zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Celý život pracovala jako zlatnice ve státním podniku
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Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1944, vyučený zámečník – dvouletý učební obor

Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Narozen r. 1944, celý život pracoval jako instalatér

Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
1 sestra z 1. manželství otce, o 9 let starší

Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli): 
Žili spolu 35 let v manželství

ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ

Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek 
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Takže já jsem se narodil v Praze a celý život jsem vyrůstal a žil v Praze. Celkem tedy 34 let žiju v Praze. Skoro 
v 30 let na Praze 10 a teď posledních několik let na Praze 4. S rodiči jsem bydlel v činžáku…a teď posledních 
několik let v rodinném domku. 

Chodil/a jste do mateřské školy?
Ano, chodil…chodil jsem i do jeslí a potom do mateřské školky…teď si nevybavuju…asi rok nebo 2 roky….2 roky 
do jeslí a 3 roky do mateřské školky. 

Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou 
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy…… 
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
Tak když to vezmu pozpátku, tak myslim si a většina lidí mi asi říká, že povahově i vzhledově jsem asi více po 
matce…takže to je tohle, asi po matce víc určitě. A jaký jsme měli vztah…měli jsme tedy výborný vztah…já mám 
neslyšící rodiče a nemůžu proti nim říct nic špatného…věnovali se mi, myslim si že mě vychovávali velmi pečlivě, 
velmi svědomitě…hmmm…možná v období puberty když jsem se začal jakoby osamostatňovat, tak jsem bydlel ve 
společné domácnosti s rodiči…a člověk už má novou partu, nové přátele a tak dále…takže to už jsme se doma 
tolik jako nebavili…ale naše vztahy byli výborný. A nemůžu si stěžovat.

Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
Já mám tedy o 9 let starší nevlastní sestru z tátova 1. manželství, ale pochopitelně  žila po rozvodu se svojí 
matkou…a navíc tedy vyrůstala v Kladně, můj táta se narodil v Kladně a když si vzal moji maminku, tak se 
přestěhovala do Prahy a já jsem se už narodil v Praze…a protože nemám vlastní sourozence, vyrůstal jsem sám 
jenom s rodiči. V naší domácnosti byla ještě babička – ta byla slyšící a ta zemřela, když mi bylo í roků. Pak jsem 
vyrůstal u rodičů jenom.

Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru 
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli 
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Tak my jsme měli… přímo v naší ulici je ZŠ, ale do té jsem nechodil, protože…..myslim to byla asi školní 
poradkyně.. doporučila mým rodičům, abych navštěvoval ZŠ s rozšířenou sportovní výukou…takže jsem chodil 
do Slavie, kde je tedy sportovně zaměřená škola v Edenu na Praze 10 a tam jsem chodil celých 8 let do základní 
školní docházky. A na školu vzpomínám rád, protože byli jsme výborná parta…doteď když mám tedy víc než 20 
let po absolvování ZŠ, tak jsme v kontaktu se spolužáky,jednou za rok vždycky v květnu se scházíme…Takže ve 
třídě jsme byli výborný kolektiv. Na učitele také vzpomínám rád, většinou z nich jsem pak už samozřejmě neviděl. 
Co mě bavilo a jak jsem se učil…učil jsem se asi průměrně, řekl bych nemusel jsem….měl jsem štěstí, že jsem si 
hodně věcí pamatoval ze školy, takže doma jsem se už tolik učit nemusel a s tim, co jsem si pamatoval ve škole 
nebo s tim, co jsem se naučil těsně před písemkou tak to mi stačilo k bezproblémovému procházení základním 
vzděláváním. A bavily mě spíše humanitně zaměřené předměty – dějepis, čeština, ale taky třeba zeměpis, 
tělocvik….trochu i matematika no, jazyky asi…Nešla mi nebo málo mě bavila chemie, fyzika, biologie. Dostal 
jsem párkrát i pochvaly, v chování jsem byl spíš nadprůměrný žák a prospěchem průměrný žák. Měl jsem 
jedničky, dvojky. Na vysvědčení jsem neměl žádný trojky, jedničky dvojky, no… 
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Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně? 
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Hmm…tak rodiče se zajímali o můj školní prospěch asi jako většina rodičů samozřejmě…táta asi tedy méně, 
protože jak už to možná bývá ve většině rodinách asi spíše matka se zajímá o prospěch…hlavně tedy malého 
dítěte…rodiče se mnou ale moc domácích úkolů nedělali, protože neslyšeli…měli tedy jednak základní vzdělání a 
jednak byli neslyšící, měli tedy redukované osnovy, chodili o Ústavu pro hluchoněmé, jak se to tehdy ještě 
jmenovalo, na Smíchově, v Holečkově ulici…a většině těch zadání domácích úkolů nerozuměli…rptože čeština 
byla pro ně cizí jazyk. Bylo to pro ně obtížné to pochopit, takže na začátku se mnou domácí úkoly dělala babička, 
a když potom zemřela, tak rodiče mi…to bylo v 80. letech, tak rodiče si pořídili do bytu telefon abych mohl třeba 
telefonovat svým spolužákům, kdybych třeba potřeboval poradit s nějakým úkolem, no. Takže když jsem 
potřeboval s něčím poradit, tak jsem zatelefonoval spolužákům, a třeba i jejich rodiče mi poradili s tim úkolem. 
A rodiče se tedy jinak zajímali, no tak asi průměrně jako většina rodičů.

Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo 
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Tak…po ZŠ jsem navštěvoval čtyřleté gymnázium v Praze 9 na Proseku, v Litoměřické ulici, ale dostal jsem se 
k tomu příslovečně jako slepý k houslím…tu školu jsem si nevybral já ani mi ji nedoporučili rodiče…a bylo to 
tak, že jsem dělal přijímačky na jiné gymnázium a tam mě nevzali, protože jsem nebyl pod čarou, ale nabídli mi 
v tom druhém kole…nabídli mi volné místo na tom gymnáziu Litoměřická, tak já jsem to vzal, no. A při tom 
rozhodování rodiče mi nechávali volnou ruku. Já jsem se spíše bavil třeba s příbuznými, a uvažoval jsem také o 
učilišti, uvažoval jsem o střední škole a uvažoval jsem i o gymnáziu. Nakonec jsem zkusil přijímačky na 
gymnázium, a skončil jsem na jiném gymplu než na který jsem dělal přijímačky. A měl jste tehdy nějakou 
představu, že budete směřovat dál, když jste si vybral gymnázium? No, měl jsem představu, právě můj jeden 
starší bratranec mi doporučoval spíše střední školu, abych po maturitě rovnou mohl pracovat v oboru, který 
bych absolvoval, takže to mě jako lákalo…třeba průmyslovka…ale když jsem potom nastoupil do prváku na 
gymplu, tak….tam už jako…už to směřovalo k té maturitě a pak jsem už uvažoval později i o vysoké škole, ano. 

Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik 
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás 
znamenali?....vyprávějte
Hm…tak kamarádů jsem měl docela hodně. Byli to slyšící i neslyšící, protože moji rodiče chodili pravidelně 
každý týden do spolku neslyšících, který byl tehdy na Janáčkově nábřeží na Smíchově, a tam chodili i ostatní 
neslyšící rodiče s dětma, slyšícíma i neslyšícíma…takže to byl jeden okruh kamarádů…A druhý okruh kamarádů 
byl více ze školy. Protože já jsem dojížděl do školy několik zastávek tramvají, takže přímo jako v ulici jsem tolik 
kamarádů neměl v místě bydliště, měl jsem ale hodně kamarádů ve škole. Kamarádů jsem měl poměrně hodně si 
myslim…často jsme se po vyučování ještě někam se šli projít nebo jsme hráli fotbal s klukama, blbli jsme….měli 
jsme docela dobrou třídní učitelku, takže několik víkendů do roka jsme někam jeli – jakoby na tábor nebo na 
vandr. To bylo během celé základky…. Na gymplu jsem měl také spoustu kamarádů, taky jsme hodně podnikali a 
potom takový třetí okru kamarádů jsem měl na chalupě…máme chalupu v severních Čechách a tam jezdili taky 
sousedé…měli taky děti…tam jsme třeba v 80. letech jezdili skoro každý víkend, potom už tedy méně 
často…Takže to byly takové tři okruhy kamarádů – přes rodiče a neslyšící, ze školy a z chalupy. 

Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a 
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je 
volil/a sám/sama?....vyprávějte
No to bylo takový částečný…během ZŠ jsem chodil do několika kroužků. Do toho prvního z nich…to byl šachový 
kroužek, tam mě asi přivedl můj táta, protože můj táta byl vášnivý šachista, takže jsem chodil na šachy několik 
let, a ty ostatní kroužky, tam mě spíše přivedli kamarády, ale u žádného kroužku už jsem potom nevydržel víc než 
řekněme 2 roky. Vystřídal jsem plavání, tenis, fotbal a atletiku, ale u všeho jsem vydržel rok, dva. 

Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
Jo, tak četl jsem docela hodně, řekl bych víc než teď. Rozdíl je v tom, že tehdy jsem četl, když jsem byl menší žejo 
pohádky, pak trošku větší… měl jsem rád dobrodružné knihy Mayovky, Verneovky…Tři Mušketýry a podobně, 
takovýhle dobrodružný žánr…rád jsem četl cestopisy, zajímaly mě cestopisné romány, a potom později na 
gymplu jsem četl jednak povinnou literaturu co byla, a jednak mě zajímaly…přečetl jsem skoro celýho Jiráska, 
nebo od Nerudy…a Boženu Němcovou a tak dále. A v současné době čtu spíše literaturu, kterou potřebuju ke své 
práci, ke své profesi, ke svému tlumočení nebo věci, které se vztahují ke škole, kde pracuju, dokumenty a tak 
dále. A pravidelně čtu noviny. Na knihy už mám teď méně času než bych chtěl. 



198

Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ?  Proč jste se rozhodl/a jít dál 
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Takže po maturitě v roce 96 jsem se dostal do Brna na Masarykovu univerzitu a tam jsem studoval obor, který se 
jmenuje Historie a pomocné vědy historické, a tam jsem vydržel pouze jeden rok, protože mě nebavila nebo měl 
jsem problémy s latinou, nešla mi latina, a během toho ročního studia v Brně jsem zjistil, že to není přesně to, co 
jsem chtěl dělat. Bavilo by mě být učitelem a to bylo spíš výzkumný obor, archeologie, numismatika, heraldika a 
podobně. Toho jsem po roce nechal a pak jsem se vrátil z Brna do Prahy a skoro na 10 let jsem pracoval v České 
unii neslyšících s neslyšícími jako redaktor časopisu pro neslyšící, a jako tlumočník. A skoro 10 let po maturitě 
jsem se rozhodl potom pokračovat přece jenom ve vzdělávání a dostal jsem se na Filozofickou fakultu v Praze na 
obor Čeština v komunikaci neslyšících…To navázalo na tu profesi, kterou jsem dělal předtím 10 let – práce 
tlumočníka. Takže jsem cítil potřebu si doplnit vzdělání v profesi, kterou dělám. 

Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
Tak dala mi titul, dala mi nějaké teoretické znalosti, ale jak už to tak často bývá ty praktické znalosti, řekl bych, 
jsou důležitější. Dala mi kontakty na zajímavé lidi, s některými z nich pracuju i mimo školu….A dala mi 
pochopitelně širší vhled do té profese, kterou dělám. I když tu praxi….hmmm…ta byla pro mě minimálně stejně 
důležitá jako ty teoretické znalosti získané na fakultě. 

Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Tak výrazně mě ovlivnili rodiče asi…babička…a v současné době přítelkyně. A…každá z těch osob mi dala něco 
jiného. Ovlivnili mě v mnohém směru, hmmm….když o tom takhle přemýšlím zpětně, tak to není jednoduché 
formulovat, v čem mě ovlivnili…ale asi abych si utvářil svoje myšlenky, postoje, třeba teď když jsme 
s přítelkyní…žijeme s přítelkyní…tak ta má jiný okruh přátel, tak i ti přátelé mé přítelkyně mě ovlivnili, i 
kolegové v práci mě ovlivňují svými názory, každý den se učím něčemu novému…co by mohlo být jinak, a těch 
věcí a těch lidí, kteří mě ovlivnili během mého života je samozřejmě mnohem více než jen rodiče a příbuzní. 

Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš 
život, Vaše další směřování? ……
Tak to že jsem se narodil do rodiny, tak to už jsem nemohl ovlivnit, ale taková určitě takový zlomový rok je 2003, 
kdy jsme se dali dohromady…vlastně přelom roku 2002/03, kdy jsme se dali dohromady se svou přítelkyní, a 
myslim si, že to byl také rok, kdy jsme se osamostatnil od rodičů…myslim si, že to seznámení s mou přítelkyní, že 
mě to posunulo řekněme do jiné sféry…A předtím, těch situací byla celá řada…ve vztahu k tomu vzdělávání 
možná to, že jsem se dostal na gymnázium, ale něco výraznýho,,,snažil jsem se celý život si to nějak řídit 
sám…takže aniž bych se tedy chtěl chlubit, snažil jsem se to ovlivňovat sám. Na nějaký ty náhody nespoléhám, 
ale kdybych měl vypíchnout nějaký okamžik, něco zásadního, tak možná ten rok 92 kdy jsem se dostal na gympl a 
kdy jsem začal více uvažovat o té vysoké škole….Pak ta roční zkušenost v Brně v roce 96/97, a pak 2003, kdy 
jsem se dostal na pražskou fakultu filozofickou. 

Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že 
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Tak snažim se určitě patřit do té první skupiny, nerad spoléhám na náhodu, já jsem spíš takový typ člověka, který 
chce mít tu jistotu, chce o všem vědět dopředu, takže snažim se svůj život řídit sám. Pochopitelně aby to bylo i 
v zájmu naší rodiny. Ale…nějaké náhody na to nespoléhám. 

Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě něco podle Vás?
Tak asi pár věcí jsem dokázal, ale to je zajímavá otázka…to jsem nikdy nepřemýšlel…ještě jednou…Jesti si 
myslíte, že si sám sebe vážíte…Asi jo, protože určitě jsem hrdej na to, že se mi pár věcí povedlo v životě…nic 
světobornýho to nebylo ,ale pár věcí se mi povedlo. Ale jestli se….taky jsem už udělal pár kiksů v životě…tak 
jestli si sám sebe vážím……to mě nenapadlo takhle uvažovat…tak asi jako že se nemám za co stydět…že 
z tohohle pohledu asi jo. Ale nic jako významnýho zásadního jsem jako neudělal. 

Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)….. Tak………o tom jsem také 
upřímně moc nepřemýšlel…určitě jedna taková hodnota je…abych a to mi říkali už i rodiče, když jsem byl ještě 
malej kluk, abych vyrostl v poctivého člověka. Takže to si myslim, že to bych taky chtěl, aby naše dcera Amálka 
žila poctivý a naplněný život, smysluplný život. Takže to je jedna taková zásada. Další zásada…být asi prospěšný 
nějak společnosti, já tomu říkám tedy přidaná hodnota. Myslim si, že neslyšící, nejenom ti rodiče a příbuzní, ale i 
další neslyšící hodně do mě investovali, hodně času myslim, tak si myslim, že bych to rád neslyšícím také vrátil 
no. Třeba formou mého tlumočení. Další taková dobrá investice je do vzdělání. Snažim se tedy dohnat si 
vzdělání, studuju vlastně víc než 15 let po maturitě, ale snažim se no. Myslim si, že investice do jazyků nebo 
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obecně do té vysokoškolské gramotnosti je k nezaplacení….Další taková hodnota…snažíme se 
zvelebovat…máme zahradu na chalupě, máme zahradu i tady v Praze, takže ve volném čase se snažíme 
zvelebovat naši zahradu a rádi se také scházíme ve volném čase s přáteli a podnikáme různé společné
akce…které by měly mít také nějaký smysl. A co peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze?
Jo, tak peníze jsou…čím jsem starší, tak tím si myslím, že peníze jsou důležitější pro mě, možná víc a víc….chtěl 
bych se dostat jednou do situace, abych nebyl závislý na tom, kolik si měsíčně vydělám…zatím se mi to 
nepovedlo, takže peníze jsou pro mě důležité, ale nehonim se za mamonem peněz. Snažim se vydělávat dobře, 
abych zabezpečil finančně rodinu a snažim se být i finančně nezávislým no. Takže jsou pro mě důležité, ale 
všechno s mírou žejo. Nechtěl bych se kvůli penězům jako zbláznit.

Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a, 
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Tak když mám takhle jednostranně odpovědět, tak v zásadě jsem spokojený…jak už jsem řekl předtim , udělal 
jsem v životě pár kiksů, kdyby to šlo, tak bych, kdybych se mohl vrátit do minulosti, tak vim bezpečně, které věci 
bych udělal jinak, která rozhodnutí bych nejradši vymazal, ale naštěstí jich není tolik. Převažují spíše ta dobrá 
rozhodnutí, asi jsem měl štěstí zatím. Takže v zásadě jsem spokojený se sebou a se svým životem. I když 
samozřejmě vždycky to může být lepší, ale taky horší. 

Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké 
události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?
……….Tak jestli ta otázka směřuje ke vzdělávání, tak asi největší vliv na mě měla moje přítelkyně…byla to právě 
ona, která mě přiměla k tomu, abych se 10 let po maturitě vrátil znovu na vysokou školu, takže to je díky mé 
přítelkyni. A pokud ta otázka směřovala spíše do života, tak možná rodiče, kteří jako i když měli jenom, byli 
vyučeni, myslim si, že prožili poctivý život, plný práce a myslim si, že mě vedli k tomu, abych žil smysluplný život. 
Tak asi takhle. 




