
UNIVERSITA KARLOVA V PRAZE 
FILOSOFICKÁ F AKUL T A 

KATEDRA TEORIE KULTURY (KULTUROLOGIE) 
STUDIJNÍ OBOR KULTUROLOGIE 

MARKÉTA RENDLOVÁ 

KONZUMNÍ SPOLEČNOST, MATERIALISTiCKÁ HODNOTOVÁ 

ORIENTACE A KVALITA ŽiVOTA 

RIGORÓZNÍ PRÁCE 

Konzultant: PhDr. Karel Hnilica, CSc. 



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených 

pramenů a literatury. 

V Praze dne 11. 12.2006 

• ff 'J ,/ 
~ ! I .' t! r 

.~~.~. ~ .. ~~~~:~i:\ ... 
Mgr. Markéta Rendlová 

2 



1. Úvod 

Práce je věnována srovnání hlavních pojetí materialismu ve společenských vědách tak, jak 

byly formulovány v pracích Ronalda F. lngleharta, Russela Belka, Marshy L. Richinsové a 

představitelů "rochesterské školy" Edwarda L. Deciho, Richarda M. Ryana a Tima Kassera. 

Ronald F. lnglehart vnesl do západní společenské vědy koncepci hodnotové změny od 

materialismu k postmaterialismu. K materialismu přistupuje jako k hodnotové orientaci, která 

se utvářela či utváří během vývoje společnosti, liší se mezi generacemi a na níž má vliv 

ekonomický růst. Podle tohoto autora dochází u poválečné generace ke změně hodnot, a to 

směrem od materialistických, jejichž cílem je především zajištění ekonomického dostatku, 

k tzv. postmaterialistickým hodnotám, které reflektují podmínky ekonomického bezpečí. 

Výsledky řady provedených mezinárodních srovnávacích výzkumů však nepostihují 

individuální rozdíly v hodnotové orientaci členů zkoumaných společností. 

Na rozdíl od R. lngleharta se Russel Belk snaží tyto individuální rozdíly v úrovni 

materialistické orientaci jedince postihnout. Podle něj se spolu s vývojem společnosti mění 

také člověk a některé jeho typické sklony reprezentují jeho vztah k materiálním objektům. 

Materialismus tak připisuje do značné míry vnitřním individuálním rozdílům v osobnosti a 

chápe jej jako osobnostní rys. 

Marsha L. Richinsová na základě Belkovy práce dochází oproti tomu k přesvědčení, že 

přesto, že materialismus může být spojován s některými charakteristickými rysy, je lépe 

k němu přistupovat jako k hodnotě nebo hodnotové orientaci. Richinsová identifikuje tři 

hlavní oblasti, které charakterizují materialistickou orientaci. 

Někteří autoři se pokouší vyvodit hypotézy, které jsou implikovány dvěma nebo všemi třemi 

uvedenými teoriemi. Pro ilustraci v práci uvádím jeden výzkum inspirovaný těmito třemi 

teoriemi. 

Ačkoliv různí autoři přistupují k materialismu odlišně, shodují se v tom, že materialismus 

souvisí negativně s kvalitou života. Proto se také věnuji této problematice. 

Edward L. Deci, Richard M. Ryan a Tim Kasser tvrdí, že sledování a dosahování některých 

životních cílů může poskytovat větší uspokojení základních potřeb, než sledování a 

dosahování jiných cílů. K materialismu přistupují jako k hodnotě či hodnotové orientaci na 

úrovni jednotlivců a zkoumají její vztah s mírou životního pocitu pohody a spokojenosti se 

životem. 
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V závěrečné části své práce seznamuji s výsledky dvou šetření, ve kterých jsem u dvou 

souborů zkoumala, které proměnné mají vliv na materialistickou hodnotovou orientaci a zda 

materialismus negativně ovlivňuje kvalitu života tak, jak jsem očekávala na základě 

teoretických prací a empirických výzkumů uvedených autorů. 
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2. Ronald F. Inglehart 

Na počátku 70. let formuloval Ronald Franklin Inglehart pojem tichá revoluce (lnglehart, 

1971), jímž označuje proces postupné a výrazné proměny hodnotových preferencí obyvatel 

vyspělých západních zemí, opouštění důrazu na materiální dostatek a ekonomickou prosperitu 

(materialistické hodnoty) a vyšší oceňování hodnot lidské pospolitosti, individuální 

seberealizace a kvality života (postmaterialistické hodnoty). Taková revoluční proměna je 

podle Ingleharta "tichou" revolucí, protože probíhá bez halasu, postupně a především 

intergeneračně. 

Co je materialismus a postmaterialismus? Proč dochází podle Ingleharta k této proměně 

hodnotových orientací? Jak je možno tyto hodnotové orientace zjišťovat či měřit? Jaké 

předkládá důkazy pro svoji teorii změny hodnot mezi generacemi? A proč je vůbec důležité 

zjišťovat právě tyto dvě kategorie hodnot? To jsou základní otázky, jimž se věnuji v této 

kapitole. 

Protože Inglehartovo dílo patří mezi klíčové analýzy soudobé společnosti, vyvolává řadu 

polemik. Proto věnuji poslední kapitolu některým z významnějších kritik jeho hypotéz i 

způsobů měření hodnotových orientací. 
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2.1 Materialismus jako hodnota - teoretické vymezení 

Ve svých pracích rozlišuje lnglehart materialistické a postmaterialistické hodnoty. 

Materialistické hodnoty souvisejí především s potřebou bezpečí, konkrétně ekonomického 

zabezpečení a fyzického bezpečí a sociálního řádu. Postmaterialistické hodnoty souvisejí 

především s potřebou sebevyjádření a sounáležitosti. 

lnglehartova teorie sestává ze dvou hypotéz: z hypotézy vlivu nedostatku na charakter hodnot 

(scarcity hypothesis) a z hypotézy o stabilitě hodnot v dospělosti (socialization hypothesis). 

lnglehart předpokládá, že priority jednotlivce reflektují socioekonomické prostředí. Člověk 

přiřazuje nejvyšší subjektivní hodnotu věcem, kterých má relativní nedostatek (hypotéza 

nedostatku). Dále předpokládá, že základní hodnoty jednotlivce se utvářejí za podmínek, které 

převažují v jeho formativním období, tedy během let dospívání (socializační hypotéza). Vztah 

mezi socioekonomickým prostředním a hodnotovou orientací tak není okamžitou adjustací. 

HYPOTÉZA NEDOSTATKU 

Základní hypotéza nedostatku (scarcity hypothesis) zní, že jednotlivci sledují různé cíle 

v hierarchickém pořadí. V centru jejich pozornosti jsou cíle, které pro ně představují v daném 

čase nejdůležitější neuspokojené potřeby. Poté, co byly tyto potřeby saturovány, zaměřují se 

jedinci na uspokojení vyšších potřeb. lnglehart ve své koncepci vychází ze 

systému hierarchického uspořádání potřeb A. H. Maslowa (Maslow, 1954). Za základní 

potřeby pokládá Maslow potřeby fyziologické a, jak uvádí, patří k nim pravděpodobně i 

potřeba bezpečí. Teprve později v ontogenezi vznikají "potřeby vyšší" (tj. vývojově vyšší), 

v nichž se upevňuje zejména vazba jedince na sociální podmínky jeho existence (potřeby 

styku, náležení a další). Vývojově nejvyšší jsou "potřeby růstu" (growth needs), které tvoří 

komplex organizovaný kolem potřeby seberealizace. Jde tedy o následující systém potřeb: 

fyziologické potřeby (potravy, nápojů, spánku, odpočinku, sexu, útulku a další), potřeby jistoty 

(bezpečí, ochrany, péče, pomoci), potřeby náležení a lásky (přijetí druhými, přátelství), 

potřeby sebeocenění a úcty (uznání, prestiže, "motivy já"), potřeby sebeaktualizace 

(realizovat plně svůj produktivní a tvůrčí potenciál). 

Podle lngleharta (1971) by měla mít poválečná generace v Západní Evropě na rozdíl od 

generace starší rozdílné priority hodnot, protože vyrůstá za mnohem bezpečnějších a jistějších 

formativních podmínek. Od konce II. světové války dosáhly vyspělé průmyslové společnosti 

mnohem vyšší úrovně reálných příjmů než kdykoliv předtím. Spolu s vývojem sociálního 
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státu daly vzniknout situaci, kdy většina populace nežije v bídě a ekonomické nejistotě. To 

vede k postupné změně, kdy vyvstává stále markantnější potřeba sounáležitosti, sebevyjádření 

a participující role ve společnosti. Zatímco generace, která zažila I. světovou válku, Velkou 

krizi a II. světovou válku, bude dávat nejvyšší prioritu ekonomickému a fyzickému bezpečí, 

mladá generace bude dávat naopak přednost sebevyj ádření a kvalitě života. 

Podle hypotézy nedostatku má současný ekonomický rozvoj důležitý význam. Hypotéza 

nedostatku předpokládá krátkodobé změny nebo vliv periody: období prosperity vede 

k růstu postmaterialistických hodnot; ekonomický úpadek a období nedostatku může mít 

opačný efekt. Hlavní příčinou takových změn je podle Ingleharta inflace. Samozřejmě také 

další faktory kromě inflace mohou ovlivnit krátkodobé změny v hodnotové orientaci. Vysoká 

nezaměstnanost vyvolává pocit nejistoty, politický terorismus může zvýšit zájem o udržení 

pořádku a některé další politické události mohou stimulovat postmaterialistické hodnoty. 

Inflace však má mnohem větší vliv než jiné krátkodobé faktory (Abramson a Inglehart, 1986). 

SOCIALIZAČNÍ HYPOTÉZA 

Podle Ingleharta neexistuje přímý vztah mezi úrovní ekonomiky a charakterem hodnot. Tyto 

hodnoty odrážejí pocit bezpečí jednotlivce, nikoliv ekonomickou úroveň jednotlivce per se. I 

když ekonomicky zajištění jedinci mají sklon cítit se mnohem bezpečněji, pocit bezpečí 

jednotlivce je také ovlivněn kulturním prostředím a sociálními institucemi, ve kterých vyrůstá. 

Takže hypotéza nedostatku musí být doplněna o hypotézu socializace, tedy o předpoklad, že 

struktura osobnosti se utváří do doby, než jednotlivec dosáhne dospělosti. Poté se mění 

relativně málo. Různé generace jsou totiž stejnými podmínkami ovlivněny různě. Podle této 

hypotézy reflektují hodnoty jedince v dospělosti v podstatě situaci, s níž se vyrovnával pled 

dosažením dospělosti, tedy v klíčových formativních etapách ontogenetického vývoje. Pak již 

zůstávají relativně neměnné. 

Klíčové vlivy na formování postmaterialistických hodnot mají podle Ingleharta (1977) tyto 

faktory: 

1) Ekonomické: 

a) K postmaterialistickým hodnotám budou inklinovat především mladí lidé ze zámožných 

rodin ze střední třídy. Tedy jedinci, kteří prožili formativní období v podmínkách 

relativního blahobytu. 

b) K postmaterialistickým hodnotám budou inklinovat především vzdělanější mladí lidé. 

Vyšší vzdělaní je indikátorem ekonomického zajištění, jemuž se jedinec těšil v mládí, 
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neboť zámožnější rodiče dopřávají svým potomkům vyšší vzdělání než rodiče méně 

zámožní. Navíc vyšší vzdělání vede k získání lukrativnějšího povolání a tedy k vyšší 

míře ekonomického zajištění. Tato situace podporuje vznik postmaterialistických 

hodnotových orientací. 

2) Kulturní: Samotné vzdělání působí jako indoktrinace. Vzdělanější lidé budou více 

postmaterialisticky orientováni, neboť byli k těmto hodnotám ve škole vedeni svými 

učiteli. Vzdělávání může navíc rozvíjet určité předpoklady - kognitivní dovednosti, názory 

na svět atp., - které usnadňují přijímání nových hodnot a idejí. 

STŘÍDÁNÍ GENERACÍ A ZMĚNY V HIERARCHU HODNOT VE SPOLEČNOSTI 

Podle lngleharta tyto dvě hypotézy vyvolávají řadu prognóz týkajících se změny hodnot. Za 

prvé, zatímco podle hypotézy nedostatku vede prosperita k šíření postmaterialistických 

hodnot, podle hypotézy socializace se ani hodnoty jednotlivce ani hodnoty společnosti jako 

celku nezmění přes noc. Z větší části dochází k podstatným změnám hodnot, když ve 

společnosti zaujme v dospělé populaci skupina později narozených místo dříve narozených. 

Následně bychom tedy měli po dlouhém období, během kterého se zvyšuje ekonomické a 

fyzické bezpečí, nalézt podstatný rozdíl mezi prioritami hodnot starších a mladších kohort, 

neboť členové obou kohort byli ve svých formativních letech utvářeni za rozdílných 

podmínek a zkušeností. Tato hypotéza předpokládá dlouhodobé změny v hodnotové orientaci 

(lnglehart, 1985). 

Alternativní interpretace je založená na předpokladu účinku životního cyklu. Podle této teze 

j sou mladí lidé díky svému inherentnímu idealismu a určitému romantismu vždy méně 

realističtí než zkušení dospělí (Rabušic, 1990). Jak stárnou, přebírají postupně materialistické 

tendence typické pro starší kohorty, takže se nakonec úplně podobají generaci nejstarší. Ke 

změně tedy dochází v průběhu života jedince, nikoliv mezi generacemi. 

Ačkoliv lnglehart přímo nevylučuje možnost, že se na změně hodnot ve společnosti podílí i 

životní cyklus, s tímto faktorem ve své teorii neoperuje. Naopak se snaží zdůraznit především 

vlivy předchozích dvou faktorů. 

Ve spolupráci s Abramsonem (Abramson a lnglehart, 1986, 1987) vyvodili z hypotézy o 

stabilitě hodnot uvnitř generace, z hypotézy o rozdílech hodnot mezi generacemi ve směru 

vyšší míry postmateria1ismu a ze skutečnosti, že dochází k vymírání starších generací a 

k jejich nahrazování generacemi novými, závěr, že ve společnosti bude docházet ke zvyšování 
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míry postmaterialistických hodnot. Nikoliv však v důsledku změny hodnot dospělých jedinců 

(tj. coby projev životního cyklu), ale v důsledku střídání generací. 

DALŠí HYPOTÉZY 

Inglehartova teorie implikuje řadu dalších specifických předpovědí týkajících se změny 

hodnot ve společnostech. Uveďme ty nejdůležitější: 

1. Postmaterialistické hodnoty budou více rozšířeny v nejbohatších společnostech. Naopak v 

chudých společnostech budou ve velké míře zdůrazňovány hodnoty přežití. 

2. V jakékoliv společnosti budou postmaterialistické hodnoty nejvíce rozšířeny meZI 

zajištěnější vrstvou: bohatší a vzdělanější budou nejpravděpodobněji zastávat celou řadu 

postmoderních hodnot, včetně postmaterialistických. Méně zajištěné vrstvy budou 

zdůrazňovat prioritu přežití. 

3. Krátkodobé výkyvy budou vycházet z hypotézy nedostatku: prosperita bude zvedat 

tendenci ke zdůrazňování postmaterialistických a postmoderních hodnot. Ekonomický 

pokles, občanský nepokoj nebo válka povede lidi ke zdůrazňování materialistických 

hodnot a hodnot přežití. 

4. Dlouhodobé změny budou reflektovat hypotézu nedostatku. Ve společnostech, které 

zažívaly po desetiletí vysokou úroveň jistoty a bezpečí nalezneme dlouhodobý posun od 

hodnot přežití směrem k postmaterialistickým hodnotám. Tento posun není univerzální. 

Mělo by k němu docházet pouze v těch společnostech, které dosahují dostatečného 

existenciálního bezpečí, aby podstatná část populace považovala přežití za samozřejmost. 

Tento posun by se měl objevit v kterékoliv společnosti, která zažila přechod k vysoké 

masové bezpečnosti. 

5. V těch společnostech, které zažily dlouhé období růstu ekonomického a fyzického bezpečí, 

nalezneme podstatné změny mezi hodnotovou orientací starších a mladších skupin s tím, 

že mladí budou více pravděpodobně zdůrazňovat postmaterialistické hodnoty oproti 

starším. 

6. Tyto změny v mezigeneračních hodnotách by měly být v čase přiměřeně stabilní, i když 

okamžité podmínky bezpečí či nejistot budou mít za důsledek krátkodobé výkyvy. Zásadní 

rozdíly mezi kohortami dříve a později narozených by měly přetrvávat po dlouhou dobu. 
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2.2 Operacionalizace materialismu a postmaterialismu 

lnglehart postupně vyvinul dvě verze dotazníku k měření těchto dvou tříd hodnot. 

2.2.1 I. VERZE DOTAZNÍKU 

První verze lnglehartovy baterie sestává ze čtyř cílů, z nichž respondenti vybírají dva, o 

kterých si myslí, že j sou důležité pro společnost. Základní znění tohoto dotazníku (Inglehart 

1971, 994): 

Kdybyste musel/a volit mezi následujícími alternativami, které dvě z nich se Vám zdají být 

nejvíce žádoucí? 

1. udržení řádu ve státě 

2. dát lidem větší prostor spolurozhodovat v důležitých veřejných záležitostech 

3. boj proti růstu cen 

4. ochrana svobody projevu 

Volba dvou cílů ze čtyř dává šest možných kombinací odpovědí. Cíle nejsou sice protikladné, 

ale vyjadřují různé hodnoty. "Udržení pořádku" (č. 1) a "boj proti růstu cen" (č. 3) jsou 

indikátory materialistických hodnot a naopak znaky "občanské společnosti" (č. 2) a svoboda 

projevu (č. 4) jsou hodnoty postmaterialismu. Nejzajímavější pro lnglehartovu teorii jsou pak 

lidé vyhraněných názorů, respondenti, kteří volí bud' shodně pouze materialistické či pouze 

postmaterialistické cíle. Respondenti, kteří volí jeden materialistický a jeden 

postmaterialistický cíl, jsou klasifikováni jako typ "smíšený" (mixed). 

Při práci s agregovanými daty používá lnglehart tzv. "index procentuálních rozdílů" (PDI; 

Percentage Difference Index), který vypočítává jako rozdíl procentuálního podílu 

postmaterialistů a materialistů (% postmaterialistů - % materialistů). 
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2.2.2 II. VERZE DOTAZNÍKU 

Později (zřejmě v roce 1973) vyvinul Inglehart (lnglehart, 1985) dvanáctipoložkovou baterii. 

Pět položek této baterie měří postmaterialistické hodnoty, ostatní položky měří hodnoty 

materialistické nebo j sou víceznačné. 

Postmaterialistické položky: 

1) dát lidem větší prostor spolurozhodovat v zaměstnání a jejich komunitách 

2) umožnit lidem, aby mohli více mluvit do důležitých rozhodnutí vlády. 

3) ochrana svobody projevu. 

4) směřování k lidštější společnosti, méně neosobní 

5) směřování ke společnosti, kde by ideje byly důležitější než peníze 

Ostatní položky: 

6) snaha o upravenější a krásnější města a venkov 

7) dosažení vysokého ekonomického růstu 

8) důraz na silnou (obrannou) armádu 

9) udržování řádu v zemi. 

10) boj s rostoucími cenami. 

11) udržení stabilní ekonomiky 

12) boj proti kriminalitě 

Procedura: Před respondenta jsou postupně předloženy tři karty a on má vybrat jeden (na 

první kartě) nebo dva (na ostatních dvou kartách) cíle, které představují základní priority pro 

jeho stát na příštích deset let. Na první kartě jsou položky 1, 6, 7 a 8, na druhé kartě položky 

2, 3, 9 a 10 a na třetí kartě zbývající položky (tj. 4, 5, 11 a 12). 

Skórování: 0.- 5 podle počtu voleb postmaterialistických hodnot. 

Tento index dále kategorizuje tak, že ti, kdo nevybrali žádnou postmaterialistickou položku, 

jsou označeni jako slabí postmaterialisté, ti, kdo v součtovém indexu zvolili tři a více 

postmaterialistických položek, JSou označeni jako silní postmaterialisté. "Index 

postmaterialismu" (obdoba PDI) vzniká jako rozdíl mezi procentuálním podílem silných a 

slabých postmaterialistů. 
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Důvody zavedení dvanácti položkového dotazníku a jeho užití: V reakci na kritiku souhlasil 

lnglehart ve své knize Tichá revoluce, že je čtyřpoložkový index - kdy je každá hodnotová 

orientace zjišťována pouze dvěma položkami - jenom hrubým indikátorem hodnot. Proto 

vypracoval obsáhlejší, dvanáctipoložkovou verzi dotazníku. Tato rozšířená verze však nebyla 

součástí všech šetření. Rozšířená škála byla použita pouze v měřeních Eurobarometer roku 

1973 a v roce 1990 v mezinárodním výzkumu hodnot (WVS) (lnglehart a Abramson, 1994). 

Má tudíž malý význam pro širší porovnávání v čase a prostoru. Konvergenci výsledků při 

použití různých dotazníků však považuje lnglehart za důležité potvrzení validity původní 

čtyřpoložkové baterie. 
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2.3 Validizace 

2.3.1 Sběr dat 

V návaznost na práci Ingleharta proběhly v roce 1981 v rámci EVS (European Values Survey) 

výzkumy v 10 západních evropských zemích, což vyvolalo tak velký zájem, že byly 

zopakovány ve 14 dalších zemích. Celosvětový výzkum hodnot (WVS; World Values 

Survey) vyšel ze studie Evropského výzkumu hodnot. Dnes je projekt výzkumů veden řídícím 

výborem, jehož členy jsou zástupci všech zemí světa. Koordinace a distribuce dat probíhá 

v Institutu pro sociální průzkum (Institute for Social Research) na Michiganské univerzitě pod 

vedením Ronalda Ingleharta. 

První vlna výzkumů v letech 1981 - 1983 

První vlna výzkumů zahrnovala 22 zemí a výzkumy v severním Irsku a Tambovské oblasti 

v Rusku. Výsledky výzkumu ukázaly, že proběhly změny v hodnotové orientaci týkající se 

oblasti politiky, ekonomického života, náboženství, genderových rolí, rodinných a pohlavních 

norem. Hodnoty mladší generace se shodně lišily od hodnot přetrvávajících mezi starší 

generací - zejména ve společnostech, které zažily rychlý ekonomický růst. 

Druhá vlna výzkumů v letech 1990 - 1991 

V letech 1990 - 1991 proběhla druhá vlna výzkumů hodnot, která měla prověřit, zda skutečně 

ke změnám hodnot dochází a měla analyzovat důvody, které tyto změny způsobily. Tato vlna 

byla od samého počátku vytvořena k testování měnících se hodnot v celosvětovém měřítku. 

Protože tyto změny jsou spojeny, jak se zdá, s ekonomickým a technologickým rozvojem, 

bylo důležité zahrnout do výzkumů společnosti na různé úrovni rozvoje, a to jak společnosti 

s nízkými příjmy, tak bohaté společnosti. Počet společností, které byly do výzkumů zahrnuty, 

vzrostl na 43 zemí a výzkumy v severním Irsku a Moskvě. Data z této vlny výzkumu 

potvrdily změny v hodnotové orientaci, ke kterým došlo od roku 1981. S malými výjimkami 

se tyto změny posunovaly v předvídatelném směru. Mnoho klíčových hodnot se lišilo podle 

úrovně ekonomického rozvoje. Společnosti, které se stávaly bohatšími, se posunovaly 

směrem, který byl předpokládán, stupeň posunu byl spojen s úrovní ekonomického růstu. 

Navíc několik společností zažilo prudký ekonomický pokles a téměř všechny z nich se 

posunuly opačným směrem. Navíc bylo zjištěno, že tyto změny mají důležité politické a 

společenské důsledky. 
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Třetí vlna výzkumů v letech 1995 - 1998 

Třetí vlna výzkumů byla provedena v letech 1995 - 1998 a zahrnovala 55 zemí a zahrnovala 

také řadu vznikajících demokracií ve Východní Evropě, Latinské Americe a Asii. Pozornost 

byla věnována analýze kulturních podmínek, které k demokracii přispěly. 

Čtvrtá vlna výzkumů 

Poslední ukončená vlna výzkumů byla provedena oběma skupinami WVS a EVS v letech 

1999 - 2001 a měla za cíl získat také data z afrických a islámských společností. 

Celkem byl proveden výzkum v 66 nezávislých zemích. Tyto země zahrnují téměř 80 % 

světové populace. Výzkum světových hodnot poskytuje široký rejstřík změn, který vůbec kdy 

byl k dispozici pro analýzu vlivu hodnot na politický a společenský život. Unikátní databáze 

umožňuje zkoumání spojitostí mezi hodnotovou orientaci a ekonomickým růstem, mezi 

znečišťováním životního prostředí a postojem veřejnosti k ochraně životního prostředí, nebo 

mezi politickou kulturou a demokratickými institucemi. 
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2.3.2 Hlavní zjištění 

Jak vyplynulo z předchozí části, shromáždil k ověřování své teorie lnglehart se svými 

spolupracovníky na celém světě nesmírné množství empirického materiálu. Výsledky svých 

výzkumů pravidelně publikuje jak v časopisech, tak knižně. Korespondují získaná data s teorií 

"tiché revoluce"? 

2.3.2.1 Rozdíly mezi generacemi 

lnglehart nosnost svých hypotéz zkoumal poprvé v 70. letech v šesti státech Západní Evropy

ve Velké Británii, Francii, Západním Německu, Itálii, Belgii a Nizozemí. Ve všech těchto 

zemích došlo v poválečném období k rychlému ekonomickému růstu. Poválečná prosperita se 

však neprojevila ve změně hodnot všech segmentů populace. V souladu s lnglehartovou 

hypotézou se v každé z těchto šesti zemí projevily očekávané rozdíly mezi generacemi. 

("Generacemi" zde Inglehart rozumí věkové skupiny artificiálně rozdělené po deseti letech.) 

V následujícím grafu jsou uvedeny poměry materialistických a postmaterialistických hodnot u 

různých věkových skupin. V grafu jsou sloučena data ze šesti výše uvedených států. 

OBR4ZEK 1 

Materialistické/postmaterialistické hodnoty podle věkových skupin mezi obyvateli Velké 
Británie, Francie, Německa, Itálie, Belgie a Nizozemí v roce 1970 (lnglehart 2000, str. 220). 
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Celkem je z grafu zřejmé, že čím je generace ve sledovaných státech starší, tím více je 

materialisticky orientovaná. V grafu jsou uvedeny pouze počty materialistů a postmaterialistů; 

typ hodnotově smíšený je vynechán. Je zřejmé, že například v kohortě nad 65 let převažují 

materialisté nad postmaterialisty v poměru cca 10: 1. Celkově v roce 1970 převyšovali 

15 



materialisté postmaterialisty v poměru 3,4 : 1. Postupně se tento poměr obrátil. K roku 1984 

již činil 2 : 1 (lnglehart, 1985). K převaze postmaterialistů nad materialisty došlo poprvé u 

generací narozených po II. světové válce (v grafu věková skupina 15 - 24). 

Trend v růstu postmaterialistických hodnot je zřejmý i z výzkumů, při kterých byla použita 

dvanáctipoložková baterie. Data z výzkumů provedených v letech 1973 a 1990 byla 

shromážděna v osmi státech západní Evropy a jasně ukazují na posun směrem 

k postmaterialistickým hodnotám. Během 17 let vzrostl celkový poměr postmaterialistů 

v uvedených zemích z 41 % v roce 1973 na 54% v roce 1990. 

TABULKA 1 
Posun směrem k postmaterialistickým hodnotám: výsledky získané dvanácti položkovou baterii 
v letech 1973 a 1990 (lnglehart 1994, str. 339) 
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2S 53 +28 
34 52 +18 
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53 69 +16 
38 50 +12 
38 46 +8 
50 58 +8 
51 55 +4 
41 54 +13 

.......................... ~~.~. .. ... 
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2.3.2.2 Střídání generací a změny v hierarchii hodnot ve společnosti 

Interpretace výše uvedených poznatků plyne podle Ingleharta ze zrněny hodnot, která probíhá 

především v důsledku střídání generací. Někteří autoři namítají (Boltken a Jagodzinsi, 1985, 

Van Deth, 1983), že rozdíly mezi starší a mladší generací jsou spíše vyvolány efektem 

životních cyklů než intergenerační zrněnou. Podle Ingleharta však tato hypotéza neodpovídá 

datům. Podle výsledků jeho výzkumů se lidé, kteří v mládí zastávali materialistické hodnoty, 

s přibývajícím věkem nestali více postmaterialistickými. Ke zrněně nedošlo ani v opačném 

směru. To dokazují podle Ingleharta například tato data: 

OBRAzEK2 
PDI v různých kohortách (lnglehart 1994, str. 342). 

Cohort Analysis mth Inflation Rate Superimposed (Using Inverted Scale on Right), 1970-92. 
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V grafu jsou uvedeny údaje o PDI (percentage difference index), který je definován jako 

rozdíl postmaterialistů a materialistů. Z grafu je patrné, že uvnitř generací jsou poměry 

postmaterialistů/materialistů takřka neměnné. Rozdíly jsou zjištěny především mezi 

generacemi. V ideálním případě by se neměly tyto křivky vůbec křížit. Rozdíly, k nimž 

dochází ve všech generacích, je nutno vysvětlit předchozími událostmi (tedy vlivem periody). 

Proto uvádí Inglehart v grafu rovněž údaj o aktuální míře inflace ( silná čára). 

V souladu se socializační hypotézou se příliš nemění hodnoty uvnitř generací, ale ke zrněně 

dochází mezi generacemi. Starší generace, preferující materialistické hodnoty, vymírají a jsou 

nahrazovány generacemi mladšími, které vyrůstaly v poválečném období ekonomických jistot 

a které se nyní orientují na postmaterialistické cíle. 
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Ke stanovení, do jaké míry probíhala v letech 1970 až 1984 generační výměna, byla použita 

oficiální statistická data jednotlivých zemí. Tak byl vypočítán počet dospělých v každé 

věkové kategorii. Z těchto dat vyplynulo, že například v roce 1970 bylo v Německu 83% 

dospělých, narozených před rokem 1946. Na konci roku 1984 už podíl této věkové kategorie 

v populaci činil pouze 57 %. K obdobným změnám došlo v Británii, Belgii a Itálii. 

V Nizozemí v roce 1970 kohorta narozených před rokem 1946 činila 76% dospělé populace, 

ale už jenom 49,7 % koncem roku 1984. Podobně tomu bylo ve Francii. Kohorty narozených 

po roce 1955 ještě nebyly v roce 1970 součástí dospělé populace. Do roku 1984 tyto skupiny 

tvořily 27% dospělé populace v Německu, Británii, Francii, Belgii a Itálii. V Nizozemí tvořily 

dokonce 30%. Více jak jedna čtvrtina dospělé populace byla v období let 1970 až 1984 ve 

všech šesti sledovaných zemích vystřídána. 

Kromě společností s masivní emigrací a/nebo migrací je střídání populace v zásadě 

výsledkem střídání generací. Jak jednotlivé věkové skupiny stárnou, mohou měnit své 

hodnoty. Jestliže se během stárnutí nestanou více materialistickými, povede střídání generací 

k růstu postmaterialismu. Bez ohledu na to, že se neposunují k materialismu. Na druhou 

stranu, když se kohorty s věkem stanou více materialistickými, bude mít generační výměna na 

změnu hodnotové orientace vliv. I přes generační obměnu se nemusí po čase populace stát 

více postmaterialistickou, může se dokonce posunout směrem k materialismu. Dokonce i 

kdyby rozdíly v hodnotách mezi věkovými skupinami byly čistě výsledkem účinku životního 

cyklu, mělo by střídání generací vliv na rozdělení hodnot (Abramson a Inglehart, 1986). 

K odhadu vlivu generační výměny použili Inglehart a Abramson algebraicky standardizovaný 

postup k určení účinku střídání generací na rozložení hodnot mezi dospělou populací 

(Abramson a Inglehart, 1986, 1987). Autoři porovnali aktuální změny, ke kterým docházelo 

mezi dospělou populací (v letech 1982, 1983 a 1984) se změnami, ke kterým by došlo, kdyby 

do populace nevstoupily žádné nové věkové kohorty a přitom by staré věkové kohorty 

nevymřely. Při porovnání takto uměle navozené situace a skutečného stavu došli k závěru, že 

v případě, kdy by k žádnému střídání generací nedošlo, by byly v celkovém rozložení hodnot 

patrné jen velmi malé změny. Na základě použití této metodologie lze tedy vyvodit závěr, že 

střídání generací má vliv na změnu hodnotové orientace a že tato obměna vytváří trend 

v posunu směrem k postmaterialistickým hodnotám (Abramson a Inglehart, 1987). 
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2.3.2.3 Vliv hodnot na chování 

Inglehart se, coby politolog, věnuje především souvislostem hodnotové orientace s orientací 

politickou a politickým chováním. Stručně zde zmíním některé z těchto souvislostí. 

Typ hodnot, na které klade člověk důraz, je spojen také s jeho politickým chováním, 

politickými postoji a preferencemi politických stran. Oba hodnotové typy, materialisté i 

postmaterialisté rozdílným způsobem vnímají různé aktuální společenské jevy. Podle 

Ingleharta respondenti, kteří vybírají postmaterialistické hodnoty, jsou politicky aktivnější, 

více se angažují v nekonvenčních politických aktivitách (účast na demonstracích, 

neoficiálních stávkách, peticích). Postmaterialisté se také více zajímají o otázky životního 

prostředí, podporují ženská hnutí, environmentální a mírová hnutí (lnglehart a Abramson, 

1994). Podporují tedy takové politické strany, v jejichž programu je zabudována sociální 

změna. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy dlouhodobá prosperita dává paradoxně vzniknout 

sociálním skupinám, které navzdory svému materiálnímu blahobytu nejsou subjektivně příliš 

spokojeni s kvalitou života, který žijí. Jako skupiny s vyhraněnými hodnotovými prioritami 

těžko nalézají uspokojení v prostředí, které se po desetiletí orientovalo především na 

ekonomický růst, ale nevěnovalo dostatečnou pozornost kvalitativním aspektům života 

společnosti (Rabušic, 1990). Takže i když postmaterialisté mají často vyšší socioekonomický 

status než materialisté, preferují disproporcionálně často levicové strany, čímž oslabují 

obvyklé spojení mezi socioekonomickým statusem a stranickou podporou. V evropských 

zemích i ve Spojených státech vedly tyto změny k bifurkaci politické levice (Abramson a 

Inglehart, 1986), která vedla ke vzniku nově definovaných levicových politických proudů. V 

70. letech se ve Francii, Belgii, Nizozemí, Německu, Itálii, Lucembursku, Dánsku a Irsku na 

desetibodové stupnici s konci levice a pravice umístilo do levé poloviny největší procento 

čistého postmaterialistického typu (Inglehart, 1977). 

Podle Ingleharta může sehrát významnou roli latentní funkce těchto hnutí, kterou by mohlo 

být uspokojení potřeby sounáleženÍ. Podle Maslowa následuje tato potřeba v hierarchii potřeb 

jednotlivce poté, co byly uspokojeny fyziologické potřeby a potřeby jistoty. Uprostřed 

velkých, anonymních, byrokraticky orientovaných společností se mohou tato hnutí stát 

malými společenstvími, která jsou úzce svázána, protože mají vědomí radikálního odporu a 

izolace od obklopující společnosti. Takováto protestní hnutí, která jsou v radikálním konfliktu 

s vněj ším prostředím, poskytují svým členů vědomí sounáležitosti (lnglehart, 1977). Po 
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potřebě sounáležitosti jsou podle Maslowa dalšími prioritami potřeba sebeocenění a 

seberealizace a naplnění intelektuálního a estetického potenciálu. Většina těchto hodnot 

odráží hodnoty, které vyznává nová levice. Toto hnutí reflektuje velký posun v důrazu na 

otázky životního stylu. 

Výsledky výzkumů provedených v letech 1981 a 1990 dokumentují, že ve většině 

sledovaných zemí také postmaterialisté důvěřují většině institucí méně než materialisté. 

Obzvláště markantně se to projevuje u důvěry v policii, armádu, církev (lnglehart, 1997). 

lnglehart nachází podobnost mezi materialistickou hodnotovou orientací a konceptem 

autoritářství (lnglehart, 1971). Oba koncepty mají společné charakteristické znaky jak na 

individuální, tak společenské úrovni. Proto společně s posunem od materialistických 

k postmaterialistickým hodnotám dochází k transformaci od autoritářství k postupné 

demokratizaci. 
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2.3.2.4 Vliv ekonomického rozvoje na spokojenost se životem 

Jak ukazují výsledky výzkumů celosvětového výzkumu hodnot, s úrovní ekonomického 

rozvoje společnosti jsou spojeny také interkulturní rozdíly ve spokojenosti se životem, 

v subjektivním pocitu pohody (subjective well-being, SWB). Posun od extrémní chudoby 

k prosperitě země má vliv na lidské štěstí. Tento proces však není lineární. Inglehart (2000) 

ukazuje, že souvislost mezi PCGDP a spokojeností má podobu exponenciální funkce (str. 

217). Jakmile se stát dostane nad hranici cca $10.000, j sou lidé v různých zemích relativně 

stejně spokojeni a další zvyšování GDP nemá na jejich spokojenost příliš velký vliv. Pod 

touto hranicí existují obrovské rozdíly ve spokojenosti, které však nevykazují téměř žádnou 

souvislost s GDP, které tedy nelze vysvětlit ekonomicky. 

OBRAzEK3 
Pocit osobní pohody podle úrovně ekonomického rozvoje (lnglehart, 2000, str. 217) 
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Inglehart (1990) tvrdí, že tato skutečnost odráží změnu hodnot spOjenou s ekonomickým 

růstem. Ekonomický rozvoj však není jediným faktorem, který se podílí na úrovni 

subjektivního pocitu pohody. Ten může odrážet také historickou minulost společnosti. 
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Prakticky všechny země, které zažily komunistickou vládu, vykazují relativně nízkou úroveň 

životní pohody, a to dokonce i ve srovnání se zeměmi s mnohem nižší ekonomickou úrovní 

jako je Indie nebo Nigérie. 

Podle lngleharta má rané období ekonomického rozvoje zásadní vliv na spokojenost se 

životem. Společnosti mají v této fázi tendenci klást důraz především na ekonomický růst. 

Jakmile však dosáhnou určitého prahu, dochází k postupnému intergeneračnímu posunu 

v základních hodnotách společnosti. Obrázek 4 ilustruje situaci, která nastane. Společnosti 

v rané fázi ekonomického rozvoje zdůrazňují ekonomický růst za každou cenu. Nad určitou 

úrovní příjmu se křivka vyrovnává, společnosti začínají přikládat větší význam otázkám 

kvality života. 

OBRÁZEK 4 

Vliv ekonomický rozvoj na pocit osobní pohody (lnglehart, 2000, str. 219) 
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I 

~ .... 

1 
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Výsledky srovnávacího výzkumu, který probíhal od roku 1981 ukazují, že výše přijmu hraje 

důležitou roli v začátcích ekonomického rozvoje než je tomu v pozdějších, již úspěšných 

fázích. Lidé z bohatších zemí jsou šťastnější než lidé ze zemí chudých. V rozvinutých 

industriálních společnostech zjišťujeme vzestup podílu obyvatelstva, které se považuje za 

velmi šťastné nebo velmi spokojené se životem jako celek. Mezi rozvinutými zeměmi 

neexistuje prakticky žádný vztah mezi úrovní příjmu a subjektivním pocitem pohody 

(lnglehart, 2000). 
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Překvapivá zjištění se týkají evropského kontinentu, na jehož severu je více spokojenosti, 

pohody než na slunném jihu. Subjektivní pocit pohody je nejsilnější ve skandinávských 

zemích (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island) spolu s Holandskem, Švýcarskem a 

Irskem, zemí se zřetelně nižší životní úrovní. Nižší míra pohody převládá v Německu, Francii 

a Itálii. Tuto jen "mírnou, průměrnou spokojenost" (moderately content) sdílejí Američané a 

Kanaďané. Tento nezáviděníhodný stav mysli ale také charakterizuje iberský, přece jenom 

k západní Evropě počítaný svět. V Portugalsku úzkost, bolest, utrpení, tragédie jsou pojímány 

jako integrální záležitost celoživotní zkušenosti. Melancholie sice dovede kořenit duši, může 

být potentním impulsem ke značným výkonům v literatuře, v hudbě, ale národu se tím příliš 

štěstí nedodá. 

2.3.2.5 Stabilní demokracie a kvalita života 

Studie potvrzuje velkou vzdálenost mezi pocity životního uspokojení ve stabilních 

demokraciích na rozdíl od společností v autoritářských režimech a také režimech post

komunistických, v nichž se demokracie, slušnost a tolerance teprve začínají zabydlovat. 

Získaná data potvrzují závěr o tristním stavu ruské společnosti, jež se ocitla úplně na dně -

ještě níž než Nigérie a Bangladéš. 

V bývalém Sovětském svazu v roce 1990 poklesla prudce úroveň SWB, více jak polovina 

obyvatel byla nespokojena se svými životy jako celek. Úroveň SWB však nadále klesala i 

pádu komunistického režimu a v roce 1995 byla naprostá většina obyvatel nástupnických 

států nespokojena se svými životy. 

Hodnoty a postoje mají vliv na to, zda demokratické instituce v dané společnosti přetrvají či 

nikoliv. V posledním desetiletí 20. století v "nových" demokratických státech ve střední 

Evropě a východní Asii a bývalém Sovětském svazu proběhly první svobodné volby. To je ale 

jen jedna z podmínek k přijetí formální demokracie. Jinou otázkou zůstává dosažení stabilní 

demokracie. 

Kromě institll:cionálních a systémových podmínek demokracie vyžaduje podporu ze strany 

svých občanů. Zatímco autoritářské systémy přežívají díky nátlaku, demokratické režimy 

musí být v očích svých občanů legitimní. Takový režim buduje na kapitálu podpory mas, 

která pomáhá přežít i špatné časy. Spokojenost se životem a pocitem pohody pak poskytuje 

relativně stabilní základ podpory daného typu režimu. 
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Obrázek 5 ukazuje úroveň subjektivního pocitu pohody ve více než 40 zemích. Společnosti 

s relativně vysokou úrovní subjektivního pocitu pohody jsou spíše stabilnější demokratické 

země. 

OBRAzEK5 

Tuto situaci by bylo možné interpretovat dvěma způsoby: 

1) Demokratické instituce pozvedávají kulturní hodnoty, které se týkají sebevyjádření. Jinými 

slovy, demokracie dělá lidi bohatšími, šťastnějšími, tolerantnějšími, dává jim víru a 

vštěpuje post-materialistické hodnoty (přinejmenším u mladší generace). Tato interpretace 

poskytuje argument pro demokracii a naznačuje, že máme řešení pro většinu světových 

problémů: přijmout demokratické instituce a žít šťastně až do smrti. Bohužel zkušenosti 

většiny lidí z bývalého Sovětského svazu této interpretaci nedávají za pravdu. Od doby 

posunu k demokracii v roce 1991 se nestali bohatšími, šťastnějšími, důvěřivějšími, 

tolerantnějšími ani post-materialističtějšími. Celkově vzato se posunuli přesně opačným 

směrem. 

2) Proces modernizace a post-modernizace postupně vede k sociálním a kulturním změnám, 

které dávají demokratickým institucím větší možnost přežít a vzkvétat. Demokracie však 

není něco, co může být jednoduše dosaženo přijetím spravedlivých zákonů. Je 

pravděpodobnější, že se bude rozvíjet za specifických sociálních a kulturních podmínek, 

kterým napomáhá ekonomický rozvoj. 
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Inglehart dochází k závěru, že ekonomický rozvoj napomáhá šíření post-materialistických 

hodnot, které dávají vysokou prioritu svobodě slova a politické participaci a je spojen 

s relativně vysokou úrovní subjektivního pocitu pohody. V dlouhodobé perspektivě má 

ekonomický rozvoj tendenci přinášet kulturní změny prospěšné demokracii. Tyto změny jsou 

součástí širšího procesu spojeného se vznikem post-moderních hodnot. 

Téměř všechny demokracie mají vysokou úroveň subjektivního pocitu pohody. Téměř 

všechny země, které mají nízkou úroveň SWB jsou autoritářské. Lidé, kteří jsou spokojeni se 

svými životy budou pravděpodobněji podporovat demokratické instituce. Lidé se cítí lépe, 

když mají pocit, že žijí pod vládou, kterou si vybrali a kontrolují ji. Prostředí také dovoluje 

lidem, kteří dosáhli uspokojivé ekonomické úrovně, aby obrátili svoji pozornost k otázkám 

jako je životní prostřední nebo ženská práva. 
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2.4 Kritika 

2.4.1 Kritika indexu materialismu/postmaterialismu 

Vytvoření Inglehartova indexu vyvolalo velké spory. Harold D. Clarke spolu s dalšími svými 

spolupracovníky (Nitish Dutt a Jonathan Rapkin), stejně tak Darren Davis a Christian 

Davenport zastávají názor, že index měří pouze stávající politické otázky a tvrdí, že růst míry 

inflace by vedl k vzestupu materialismu, zatímco vzestup nezaměstnanosti by vedl k růstu 

počtu postmaterialistů a smíšených typů (Abramson et a1., 1997, Clarke et a1., 1999, Davis a 

Davenport, 1999). Je to proto, že vyšší nezaměstnanost (která není v Inglehartově baterii 

zahrnuta), způsobuje nižší míru inflace. Clarke, Dutt a Rapkin tvrdí, že v obdobích vysoké 

nezaměstnanosti mají dotazovaní tendenci vybírat postmaterialistické cíle. Respondenti, kteří 

se obávají nezaměstnanosti, jsou nuceni vybírat mezi položkami, kterých se obávají méně. 

Následkem toho mohou být klasifikováni jako postmaterialisté nebo jako hodnotově smíšené 

typy. Dlouhodobý posun k postmaterialismu v západní Evropě je tak výsledkem rostoucí 

úrovně nezaměstnanosti v posledních desetiletích (Clarke et a1., 1997). Za použití 

multinominálního logitového modelu se snaží tito autoři rovněž ukázat, že na index mají 

rovněž vliv proměnné jako vzdělání, gender a příjem (Clarke et a1., 1999; Inglehart a 

Abramson, 1994). 

Ve své studii o USA Darren Davis a Christian Davenport uvádějí dva testy, které mají doložit 

neadekvátnost Inglehartova indexu. Testují, zda se výsledky dotazování liší od náhodných 

odpovědí. Na základě získaných výsledků usuzují, že se vzorec individuálních odpovědí na 

post-materialistické/materialistické otázky signifikantně neliší od odpovědí, které byly 

náhodně předpokládány. Současně také namítají, že Inglehartův index nemůže být použit 

k předpovědi postojů ke společenským nebo politickým otázkám (Davis a Davenport, 1999). 

Inglehart si je vědom všech metodologických výhrad a diskusí, které na toto téma probíhají. 

Je však přesvědčen, že inkonzistence nalézané v datech výzkumů postojů a hodnotových 

orientací, nejsou způsobeny tím, že lidé nemají zformulovány hodnotové preference, a 

odpovídají proto jen nahodile, nýbrž proto, že výzkumný instrument je nedokonalý z hlediska 

jeho schopnosti přesně měřit (Rabušic, 1990). 

Abramson a Inglehart připouštějí, že rostoucí inflace má krátkodobý účinek na pokles 

postmaterialismu. Trvají však na tom, že myšlenka pozitivního vztahu mezi nezaměstnaností 
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a postmaterialismem je nepodložená a vytvořený model, jehož pomocí se Clarke, Dutt a 

Rapkin snaží doložit pozitivní vztah mezi nezaměstnaností a postmaterialismem, považují za 

spekulativní (Abramson et. a1., 1997). 

I přes tyto a další kritiky má Inglehartův index měření postmaterialistických a 

materialistických hodnot mnoho zastánců, i když s jistými připomínkami. Souhlasí 

s Inglehartovým tvrzením o vzestupu post-materialistických hodnot, ale namítají, že tento 

trend je pomalejší, než Inglehart předpokládá. Stejně tak v některých případech kritizují index 

pro jeho matení spočívající v záměně hodnot s problematikou, ke které se měli respondenti 

vyjádřit (Hansen et a1., 2003). 

2.4.2 Kritika interpretace výsledků získaných škálou 

Scott C. Flanagan v souvislosti se svými výzkumy změny hodnot a jejich vlivu na politické 

chování a politické preference přichází s odlišným konceptem. Ve své hodnotové typologii 

odlišuje tři hodnotové typy (lnglehart a Flanagan, 1987). Pro postmaterialistické hodnoty 

používá termín liberální či libertariánské (libertarian). Takto orientovaní jedinci podle něj 

kladou důraz na ochranu životního prostředí, rovnoprávnost, kvalitu života, politickou 

svobodu a participaci. V zásadě se tedy shoduje s Inglehartovou koncepcí postmaterialisticky 

orientovaných jedinců. Materialisté ve Flanaganově konceptu jsou ti, kteří ve svém žebříčku 

hodnot kladou na první místa stabilní ekonomiku, ekonomický růst, boj proti růstu cen. Navíc 

však na individuální úrovni (private domain) preferují jisté a vysoce oceněné zaměstnání, 

adekvátní bydlení a pohodlný život. Tento soubor cílů označuje Flanagan jako autoritářsky 

orientované hodnoty. Tato autoritářská orientace tvoří široký rejstřík hodnot, který spolu se 

zájmem o bezpečnost a pořádek zahrnuje také respekt k autoritám, disciplině, patriotismu a 

intoleranci k menšinám, konformitu a podporu tradičních náboženských a morálních hodnot. 

Zatímco Inglehart pracuje pouze s jednou dimenzí, Flanagan definuje dvě odlišné dimenze, 

ve kterých se mění hodnoty. První dimenze se týká rozložení hodnot, na základě kterých 

identifikuje materialisty a "nematerialisty" (nonmaterialists) a tím zastánce "staré politiky" 

od "nové politiky". Materialisté mají tendenci spojovat politiku s ekonomickými zájmy, což 

koresponduje se zájmy tradičních pravicových a levicových stran. Naopak "nematerialisté" 

zdůrazňují bud' autoritářské nebo "libertariánské" hodnoty, tedy hodnoty, které zastávají hnutí 

nové levice a nové pravice. 
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Druhá dimenze se dotýká rozdělení hodnot nematerialisticky orientovaných typů. 

Autoritářské typy se přiklání k nové pravici vyznačující se nacionalistickými tendencemi 

(antifeministická hnutí, podpora tradičních morálních a náboženských hodnot, patriotismus, 

právo a pořádek, nesouhlas s imigrací a právy menšin, respekt k tradičním symbolům). 

Indeterministicky orientovaní jedinci oproti tomu spíše podporují novou levici a důraz kladou 

na hodnoty, které Inglehart označuje jako postmaterialistické. 

Podle Flanagana směšuje Inglehart na pólu materialismu teoreticky i empiricky dva 

nesourodé pojmy - materialismus a autoritářstvÍ. Materialismus se v pojetí Flanagana týká 

pouze ekonomické sféry; jde o důraz na stabilní ekonomiku, ekonomický růst, boj s inflací, 

vlastní lukrativní zaměstnání atp. Oproti tomu se autoritářství týká otázek bezpečí, řádu, boje 

se zločinností, disciplíny, netolerantních postojů k etnickým menšinám, podpory tradičních a 

religiózních hodnot atp. 

Postmaterialismus je podle Flanagana tak trochu "misnomer" pro liberální orientaci, již 

charakterizují osobní svoboda, svoboda projevu, otevřenost pro nové myšlenky, snaha o 

seberealizaci, zlepšování životního prostředí a kvality života atp. 

Podle Flanagana jde o dvě relativně nezávislé dimenze: 

1) liberalismus-autoritářství 

2) materialismus-nematerialismus. 

2.4.3 Ke genezi hodnot: vliv vzdělání na hodnoty 

Četné analýzy ukazují, že vzdělání se řadí spolu se zaměstnáním, náboženským vyznáním, 

úrovní příjmů a věkovou kategorií k důležitým faktorům, které mají vliv na hodnotovou 

orientaci. Inglehart je přesvědčen, že vzdělání je indikátorem blahobytu rodiny respondenta 

v době jeho formativních let (Inglehart, 1977). A to ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že 

ekonomicky více zajištěné rodiny mají tendenci poskytovat svým dětem lepší vzdělání, než 

rodiny hůře ekonomicky zajištěné. Druhým důvodem je, že mladší generace již dospívali v 

prosperujících společnost, které poskytují více možnosti vzdělávání. 

Raymond M. Duch a Michael A. Tylor (Duch a Tylor, 1993) tvrdí, že formální vzdělání a 

ekonomické podmínky jsou hlavními faktory, které utváří hodnoty jedince, avšak že 

ekonomické podmínky, za kterých jedinec během svých formativních let dospíval, mají jen 
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malý vliv na jeho pozdější hodnotovou orientaci. Připouštějí silnou korelaci mezi hodnotami a 

úrovní vzdělání a tvrdí, že tento vztah může být způsoben tím, že: 

1) vzdělávací instituce mají inherentní tendenci vštěpovat liberální hodnoty, 

2) vyšší vzdělávání vystavuje studenty vlivu oficiálních norem upřednostňujících 

demokratické hodnoty, tzn. že přivádí studenty do prostředí, ve kterém demokratické 

hodnoty dominují. 

Abramson a Inglehart souhlasí, že materialistické / postmaterialistické hodnoty jsou úzce 

spjaty s úrovní vzdělání. Ale vzdělání je podle nich komplexní proměnná která je ovlivněna 

více faktory. Je třeba vzít v úvahu také například respondentův socioekonomický status, 

socioekonomický status rodiny respondenta během jeho formativních let, historické období, 

ve kterém se jedinec narodil a byl vzděláván, stupeň úrovně znalostí a dovedností, kterého 

respondent dosáhl a rovněž úroveň vědomostí dosažené od té doby, kdy mu jeho znalosti a 

dovednosti umožnily tyto vědomosti si osvojovat (Abramson a Inglehart, 1994). 
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3. Russell W. Belk 

vývoj společností směřuje k neustále vyšší nabídce nejrůznějších statků. Současně s tím se 

mění i samotný člověk. Mezi historiky není shoda v tom, kdy a kde se poprvé objevil 

mechanismus hledání štěstí prostřednictvím spotřeby těchto statků - tedy mechanismus, který 

se označuje jako materialismus. Podle některých autorů k tomu došlo v průběhu 15. až 16. 

století v Evropě, podle jiných v průběhu 19. až 20. století v USA. Přes tyto názorové různice 

se však experti shodují v tom, že svého maxima dosáhl tento trend v industriálních a 

postindustriálních společnostech. A i když někteří autoři ukazují, že se vysoká míra spotřeby 

vyskytovala snad ve všech společnostech, argumentují jiní, že až v posledních stoletích se 

stala tato spotřeba masovým jevem. Zvyšování reálných mezd a zvyšování dostupnosti 

nejrozmanitějších výrobků a služeb umožnilo zvýšení materialistické orientace nejen v USA, 

ale i v jiných zemích. 

Kromě rozdílů mezi různými historickými etapami a různými zeměmi existují rozdíly i uvnitř 

těchto zemí, dané kulturními faktory. Například všechna velká světová náboženství kritizují 

nestřídmý životní styl a nabádají k asketismu (Belk, 1983). 

3.1 Materialismus jako osobnostní rys - teoretické vymezení 

I u Belka (1983) představuje materialismus hledání štěstí a spokojenosti v nabývání a 

vlastnění statků. Tento autor však předpokládá, že se lidé liší v tom, jaký význam přikládají 

světským statkům nejen v různých historických etapách a v různých kulturách, ale rovněž 

v jedné etapě a v jedné kultuře mezi sebou. Někteří lidé jsou posedlí materiálními statky, jiní 

je takřka zcela ignorují. Belk definuje materialismus jako " ... důležitost, již jedinec přikládá 

světským statkům." Vlastnictví a statky definuje jako "věci, které označujeme jako 

moje/naše" (Belk, 1988). Mezi tyto "světské statky" patří především materiální objekty, ale 

rovněž některé zážitky, které si člověk nenechá vzít (loňská dovolená), symboly (například 

jméno nebo titul) a rovněž někteří lidé, s nimiž se nějakým způsobem ztotožňuje (moje dítě, 

moji zaměstnanci atd.). "Při nejvyšších úrovních materialismu zaujímají tyto statky v místě 

jedince ústřední místo a on věří, že jsou nejvyšším zdrojem spokojenosti nebo 

nespokojenosti" (Belk 1985, ). 

Belk chápe materialismus jako osobnostní rys. Materialismus je do značné míry připisován 

inherentním (vnitřním, vrozeným) individuálním rozdílům v osobnosti. Čím výše je někdo na 

škále materialismu, tím více materialistickou osobou je. 
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Tento rys sestával původně ze tří dimenzí: sklonu k vlastnictví, závistivosti a nešlechetnosti 

(nepřejícnosti). V roce 1990 přiřadil s Gerovou (Ger a Belk, 1990) k těmto třem rysům ještě 

čtvrtý, jímž je hmatatelnost. V soudobém pojetí je materialistický člověk takový člověk, 

který má silné vlastnickými sklony, je nešlechetný či nepřejícný (nerad dává nebo se dělí o 

to, co má), závistivý (špatně snáší, když druzí mají více než on) a má tendenci i svým 

zážitkům dát formu, již lze vlastnit, tedy učinit je hmatatelnými. Ačkoliv jde podle Belka o 

teoreticky nezávislé rysy, vyskytují se empiricky podle této koncepce spolu, tj. tvoří jakýsi 

syndrom či "megarys" - materialismus. Belk chápe materialismus jako proces definování 

sebe sama prostřednictvím vlastnění věcí. 

V následujícím textu se nejprve věnuji těmto osobnostním rysům a jejich operacionalizaci. Po 

té se věnuji otázce psychometrických vlastností Belkova dotazníku a hlavních empirických 

zjištění. 
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3.1.1 Vlastnické sklony, majetnictví (possessiveness) 

Vlastnické sklony definuje Belk jako tendenci mít pod kontrolou nebo v osobním vlastnictví 

( ownership) to, co člověku patří, tj. "světské statky". Maj etek musí být přiměřeně hmatatelný 

(včetně peněz, smluv, peněžních obligací a podílů či pozemků), ale může zahrnovat i určité 

zážitky (např. o dovolené jsem byl tam a tam, dělal jsem to a to), symboly (např. jméno, erby 

či tituly) a dokonce jiné osoby (tam, kde existuje identifikace s někým nebo ovládání těchto 

osob - můj zaměstnanec / příteli dítě / právník) (Belk, 1985). 

Ve své dřívější práci (1984) Belk rozlišoval mezi majetnictvím (possessiveness) a získáváním 

majetku (acquisitiveness) podle toho, zda vztah jednotlivce k objektu předchází získávání 

nebo po něm následuje. Majetnictví viděl jako vztah k předmětům po jejich dosažení, zatímco 

získávání znamenalo vztah k objektům před a během jejich získávání. Toto rozdělení 

koresponduje s Freudovou teorií. Tyto dva rysy mají ve freudiánské psychologii rozdílné 

motivační základy. Získávání je podle Freuda výsledkem orální fixace zapříčiněné odepíráním 

matčina mléka nebo předčasným odstavením. Majetnictví na druhé straně Freud viděl jako 

výsledek anální fixace zapříčiněné předčasným nácvikem čistotnosti. Empirické analýzy však 

toto rozlišení nepotvrdily, ukázalo se, že získávání lze chápat jako mírnou formu sklonu 

k majetnictví či vlastnických sklonů. 

Materialistický člověk se obává ztráty svého majetku, ať již by k němu došlo vlastním 

zapříčiněním či zapříčiněním někoho jiného. Dává přednost větší kontrole nad věcmi, které 

vlastní. Charakterizuje ho touha vlastnit, neomezeně disponovat. Má sklon věci spíše 

schraňovat a uchovávat, než je vyhazovat. Má také tendenci své zážitky činit "hmatatelnými" 

prostřednictvím fotografií, suvenýrů a jiných upomínek, které mohou být uchovávány a 

demonstrovány. 

K teoretickým doménám tohoto rysu tak patří především tyto tři: 

• touha po vysoké míře kontroly nad statky spíše než po nižší míře kontroly (tj. například 

v podobě pronájmu, zápůjčky, leasingu atp.) 

• obavy ze ztráty těchto statků 

• tendenci zabezpečovat, schovávat, šetřit atp. tyto statky, nikoli se jich zbavovat. 

Protože touha mít své prostředí pod kontrolou je v Západních společnostech poměrně silná, 

mohou být tyto sklony kulturně schvalovaným rysem. 
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3.1.2 Nešlechetnost (nongenerosity) 

Velkorysost, štědrost či šlechetnost (generosity) zahrnuje ochotu dávat a dělit se, případně 

sdílet své statky s druhými. 

V kontextu materialismu definuje Belk (1984) nešlechetnost jako protipól šlechetnosti, jako 

neochotu dávat někomu svůj majetek nebo ho s někým sdílet a jako nechuť či odpor 

k půjčování svého maj etku jiným. 

Některé přístupy vidí nešlechetnost a vlastnické sklony jako aspekty jednoho rysu -lakomosti 

(avariciousness). Belka však dovedly analýzy k závěru, že jde o dva rozdílné rysy. Podle jeho 

soudu je nešlechetnost rys nezávislý na sklonech k vlastnictví, i když se v něčem podobají: 

vlastnické sklony jsou touhou držet, co mám, nešlechetnost je neochota dát své statky druhým 

nebo se s nimi o ně dělit. Mohu být silně majetnický vůči svým věcem a reagovat velmi 

negativně, bere-li si je někdo bez mého dovolení, avšak současně je mohu o své vůli druhému 

šlechetně půjčit nebo darovat. Rodiče mohou být například vlastničtí vůči svému majetku či 

půdě především proto, aby později tyto mohly být sdíleny či předány jejich dětem. Sklony 

k vlastnictví a šlechetnost (štědrost) se zde tedy nevylučují. 

K teoretickým doménám tohoto konstruktu patří zejména 

• neochotu někomu něco darovat nebo zapůjčit 

• neochotu sdílet své statky s druhými 

• záporný postoj k charitativní činnosti. 

Protože jde pouze o materiální nešlechetnost, nepatří sem podle Belka (1984) neochota 

věnovat nebo sdílet svůj čas, vědomosti, dovednosti a jiné nemateriální statky. 
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3.1.3 Závistivost (envy) 

Závistivost (envy) je prožitek nelibosti a zlé vůle tehdy, jestliže nás někdo jiný předčí v míře 

štěstí, úspěchu nebo prestiže (uznání), nebo vlastní-li něco, co pokládáme za žádoucí. Závist 

se opět může týkat věcí, zážitků nebo lidí. 

Závistivost je teoreticky odlišitelná od žárlivosti, i když bývají tyto dva pOjmy často 

zaměňovány: závistivost se týká statků druhých, žárlivost statků vlastních. Belk podřazuje 

žárlivost pod obecnější pojem vlastnických sklonů. 

Stejně jako vlastnické sklony a nešlechetnost je závistivost definována jako osobnostní rys, 

nikoli postoj vůči konkrétní osobě a majetku. Závistivý člověk si přeje vlastnit věci, zážitky, 

zkušenosti, či osobu někoho jiného. Závistivá osoba má odpor k těm, kteří vlastní žádoucí 

objekty (Belk, 1984b) a cítí se být osobně ponížena faktem, že někdo jiný obj ekt vlastní, 

zejména tehdy, je-li podle něj osobou, která si tento objekt nezasluhuje. 

Tradičně je závistivost považována za destruktivní rys, který motivuje v extrémních situacích 

k vandalismu, vraždě, žhářstVÍ, krádeži, cizoložstvÍ. Existují však také názory, že jde o 

užitečný rys, který motivuje k dosažení žádoucího objektu. 

Konstrukt "závistivého člověka" zahrnuje především 

• touhu po statcích druhých, ať již jde o statky hmotné nebo nehmotné 

• neobliba až nenávist lidí, kteří - na rozdíl od něj - vlastní žádoucí statky 

• pocity osobního ponížení skutečností, že někdo druhý vlastní něco, co on nemá, a to 

zejména tehdy, domnívá-li se, že si tyto statky zaslOUŽÍ více než druhý. 
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3.1.4 Hmatatelnost (tangibility) 

Ke třem dimenzím vlastnění, závisti a nešlechetnosti byla ve druhé verzi dotazníku přidána 

dimenze čtvrtá, zvaná hmatatelnost (tangibility), později konservace či zachování 

( conservation). 

Protože je za potenciální statky možno pokládat i zážitky, patří mezi materialistické rysy i 

tendence učinit tyto zážitky hmatatelnými, tj. přeměnit je do podoby, již lze nějakým 

způsobem vlastnit. Tato dimenze materialismu tedy spočívá v tendenci proměňovat zážitky 

do materiální podoby. Příkladem může být pořizování fotografií během prázdnin či dovolené, 

uchovávání suvenýrů a zhotovování diapozitivů míst, které byly navštíveny a v této formě 

mohou být vlastněny a případně prezentovány ostatním. 

Hmatatelnost (tangibility) je tedy definována jako konverze zážitku do materiální podoby. 
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3.2 Operacionalizace materialismu jako osobnostního rysu 

Belk vyvinul postupně dvě škály materialismu. 

3.2.1 I. VERZE ŠKÁLY 

Pro každý materialistický rys bylo na počátku formulováno 30-35 tvrzení. Po předběžném 

testování na vzorku 237 studentů byl následně vybráno 24 položek (Belk, 1984) seskupených 

do tří subškál. Položky byly předloženy 338 respondentům z 5 souborů (studenti ekonomie, 

dělníci, studenti církevní školy neuniverzitního typu, sekretářky pojišťovací společnosti). 

K odpovědi byly použity pětistupňové Likertovy škály (rozhodně souhlasím až rozhodně 

nesouhlasím) . 

* = obrácené skóre 

3.2.1.1 Škála vlastnických sklonů 

1. Půjčení nebo pronájem automobilu je pro mě zajímavější než jeho vlastnění * 
2. Mám tendenci být závislý na věcech, které bych měl pravděpodobně vyhodit. 

3. Rozčílím se, když mi někdo něco ukradne, i když věc měla malou finanční hodnotu. 

4. Nejsem příliš rozčílen, když něco ztratím * 
5. Zamykám věci méně než ostatní lidé * 
6. Věci které potřebuji spíše kupuji, než abych si je půjčoval od někoho jiného. 

7. Bojím se, že mi lidé vezmou můj majetek. 

8. Když cestuji, rád pořizuji fotografie. 

9. Nikdy nevyhazuji staré fotografie nebo momentky. 

3.2.1.2 Škála nešlechetnosti 

1. Jsem rád, když mám doma hosty * 
2. Mám radost, když se mohu podělit o své věci * 
3. Nerad půjčuji věci, ani dobrým přátelům. 

4. Dává smysl zakoupit sekačku dohromady se sousedem a dělit se s ním o ni * 
5. Nevadí mi vozit ty, kteří nemají automobil * 
6. Nemám rád nikoho doma, když tam nejsem. 

7. Rád dávám věci charitě * 
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3.2.1.3 Škála závistivosti 

1. Vadí mi, když vidím lidi, kteří kupuji věci, které chci. 

2. Neznám nikoho, kdo by měl manžela/manželku nebo stálou známost, kterou bych 
chtěl mít * 

3. Když přátelé uspějí u konkurzu lépe než já, mám z toho obvykle radost * 
4. Velmi bohatí lidé si často myslí, že jsou příliš dobří na to, aby mluvili s průměrnými 

lidmi. 

5. Existují určitý lidé, se kterými bych chtěl obchodovat. 

6. Když mají přátelé věci, které si nemohu dovolit, vadí mi to. 

7. Nezdá se mi, že dostanu, co ke mně přichází (7) 

8. Když holywoodským hvězdám nebo prominentním politiků někdo něco ukradne, 
velmi je lituji. * 

Cílem tohoto výzkumu bylo současně prověření reliability a validity škály. 

Hypotézy 

• Dělníci budou vykazovat nejsilnější tendenci ke "kompenzačnímu konzumu". Podle 

sociologů se tento materialismus vyskytuje mezi jedinci, jejichž mobilita profesního 

statusu je znemožněna bud' určitou zaujatostí, nebo nedostatkem znalostí. Vlastnění 

materiálních statků zde nahrazuje pracovní úspěch. 

• Skupina studentů z církevních institucí se umístí nejníže na škále materialismu, protože 

organizovaná náboženství stojí obecně v opozici k materialistickým postojům a praktikám 

(Belk, 1983). 

• U ostatních skupin se očekávalo, že se umístí na středu materialistické škály. 

Výsledky 

Celkově se skupina dělníků umístila nejvýše a studenti z církevní školy nejníže na škále 

materialismu, tak jak bylo očekáváno. Výjimkou byla pouze skupina sekretářek, která se 

umístila na subškále závistivosti níže, než studenti církevní školy. 

Získané výsledky byly dále zkoumány ve vztahu k dalším proměnným jako je pohlaví, věk a 

ve vztahu ke spokojenosti se životem. 

Zatímco skóre na škále vlastnických sklonů a nešlechetnosti se nijak nelišilo mezi muži a 

ženami, byly ženy signifikantně méně závistivé než muži (průměrná hodnota 20,2 oproti 22,5 
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u mužů). To vysvětluje anomálii v testech validity, kdy sekretářky (jako jediná skupina 

zastoupená pouze ženami) měla nejnižší průměr na této škále. 

U dvou ze tří rysů materialismu byl také zjištěn signifikantní vztah k věku (závist, 

nešlechetnost). Závistivost vykazuje s věkem mírně negativní vztah, zatímco nešlechetnost 

ukazuje s věkem mírně pozitivní korelaci. Vztah mezi závistí a věkem však očividně slábne, 

což může být vysvětleno dosažením materiálních cílů, přizpůsobením materiálních cílů 

finančním prostředkům, nebo dosažením bodu, kdy člověk přikládá materiálním statkům 

menší důležitost. 

Pro měření vztahu mezi materialismem a pocitem štěstí a spokojenosti byly použity dvě 

odlišné škály. U obou škál, byl zjištěn negativní vztah se všemi třemi rysy materialismu 

(Belk, 1984, str. 295). 

TABULKA 2 

Korelace mezi materialistickými rysy a štěstím a spokojeností 

P NG E 

štěstí -0,08 -O 31 *** , -O 30*** , 

spokojenost -o 10* , -o 15** , -o 30*** , 

Výsledky ukazují, že materialismus koreluje se štěstím a spokojeností záporně, že tedy čím 

více jsou lidé materialističtí, tím méně jsou šťastní a tím méně jsou spokojeni se svým 

životem. Tato zjištění platí především pro závistivost a nešlechetnost. Vlastnické sklony se 

štěstím příliš nesouvisejí. To je v souladu s výsledky výzkumů Csikszentmihalyioho a 

Rochtberg-Haltona (1981), které ukazují, že někteří velmi šťastní lidé nemají takřka nic a 

navíc na tom málu, co mají, příliš nelpí; jiní velmi šťastní lidé naopak mají značné množství 

materiálních statků a silně na nich lpí. 

Tato zjištění poskytují důkaz o tom, že materialističtí lidé nemají tendenci být šťastní. Na 

základě těchto zjištění se zdá, že závist je opravdu destruktivním rysem. Lidé, kteří přikládají 

důležitost honbě za bohatstvím a vlastnictví, vykazují nižší pocit životní pohody než ti, kteří 

nikoli. Ve srovnání s lidmi málo materialistickými jsou zejména nešlechetní a závistiví lidé 

méně šťastní a méně spokojení se svými životy. 
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3.2.2 II. VERZE ŠKÁLY 

Důvody zavedení modifikované verze dotazníku: Materialismus je považován za rys, který 

dosáhl v západním industriálním a postindustriálním životě významného postavení. Podle 

některých kritiků (Wallendorf a Arnold, 1988) jsou původní škály vytvořené Belkem (1985) 

vhodnější spíše pro USA než pro jiné země. Belk se v reakci na uvedené kritiky pokusilo 

nápravu testováním modifikované verze těchto škál (Ger a Belk, 1990). Pro účely 

interkulturního srovnání byly některé z původních položek modifikovány a některé položky 

přidány. 

Ke třem dimenzím vlastnění, závistivosti a nešlechetnosti byla rovněž přidána dimenze čtvrtá, 

nazvaná hmatatelnost (tangibility), později nazvaná zachování (conservation). Tato dimenze 

může být definována jako přeměna zážitku v materiální formu. Příkladem může být 

pořizování foto~grafií během prázdnin či dovolené, uchovávání suvenýrů a zhotovování 

diapozitivů míst, které byly navštíveny a v této formě mohou být prezentovány ostatním. 

Dotazník sestává z 34 položek. K odpovědi jsou opět používány pětistupňové Likertovy škály 

(rozhodně souhlasím až rozhodně nesouhlasím). 

* = obrácené skóre 
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3.2.2.1 Škála vlastnických sklonů 

1. Rozčílí mě, když mi někdo něco odcizí, i když to má malou finanční hodnotu. 

2. Nemám rád doma někoho, pokud tam nejsem. 

3. Pronájem bytu je pro mě přitažlivější, než jeho vlastnění. * 
4. Příliš mě nevyvede z míry, když něco ztratím. * 
5. Nikdy nevyhazuji staré fotografie nebo momentky. 

6. Méně než jiní lidé zamykám své věci. * 
7. Raději bych si koupil něco, co potřebuji, než abych si to vypůjčil od někoho jiného. 

3.2.2.2 Škála nešlechetnosti 

1. Mám rád, když mám doma někoho na návštěvě. * 
2. Mám radost, když se mohu s někým podělit o své věci. * 
3. Nerad půjčuji věci, dokonce ani svým přátelům. 

4. Když se přátelům vede v soutěži lépe než mě, mám z toho radost. * 
5. Dělám si starosti, aby mě druzí nepřipravili o to, co mám. 

6. Rád dávám věci na charitativní účely. * 

3.2.2.3 Škála závistivosti 

1. Existují lidé, se kterými bych si rád vyměnil místo. 

2. Nezdá se mi, že dostanu co ke mně přichází. 

3. Jestli si musím vybrat mezi tím, zda něco koupím sám sobě, nebo někomu, koho mám 
rád, dám přednost koupi pro sebe. 

4. Trápí mě, když vidím lidi, kteří si kupují cokoliv chtějí. 

5. Lidé, kteří jsou velmi bohatí si často myslí, že jsou příliš dobří na to, aby mluvili 
s průměrnými lidmi. 

3.2.2.4 Škála hmatatelnosti 

1. Mám tendenci viset na věcech, které bych měl pravděpodobně vyhodit. 

2. Rád fotografuji, když cestuji. 

3. Mám spoustu suvenýrů. 

4. Raději dávám dárky, které vydrží, než abych někoho vzal na večeři. 

5. Rád sbírám věci. 
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K validizaci realizoval Belk s Gerovou výzkum v několika různých kulturách. Vzorek tvořilo 

405 univerzitních studentů z USA, Německa, Francie Velké Británie a Turecka. 

Ve výzkumu byl použit dotazník sestávající ze tří částí. První část dotazníku sestává z 34 

položek, které jsou zaměřeny na měření materialismu. Druhá část sestává z otevřených 

otázek. Poslední část dotazníku vyjmenovává 20 produktů/služeb (nebo zkušeností jako je 

univerzitní studium, prázdniny, odpočinek); respondenti se mají vyjádřit, zda si myslí, že 

položky představují luxus nebo nezbytnou potřebu (nezbytnost). K odpovědi byly použity 

pětistupňové Likertovy škály. 

Výsledky ukazují, že přes pokus vytvořit reliabilní a interkulturně validní škálu materialismu 

je výsledná škála stále více reliabilní ve Spojených státech a Evropě než v Turecku. 

V Turecku byla reliabilita vyšší ve více kosmopolitním prostředí Istanbulu, v jiných městech 

byla nižší. Toto zjištění je konsistentní s pohledem na stávající koncepce a měření 

materialismu vycházející ze zemí Evropy a Severní Ameriky. Nicméně toto zjištění neneguje 

aplikaci škál jinde. Hlavním důvodem patrně je, že materialistická konzumní kultura vzešla 

z rozvinutého světa, ale je následována ve velké míře v zemích "Třetího světa" (Belk, 1988). 

Díky prostředkům, jako jsou masmédia, turismus a mezinárodní obchod, se začíná v těchto 

zemích utvářet konzumní kultura a touha po konzumním zboží, která má za následek, že jsou 

materiální statky jako symbol bohatství a statusu upřednostňovány před zajištěním základních 

prostředků obživy. 

Ve výzkumu byl turecký vzorek nejvíce materialistický ze všech jak s ohledem na výsledek 

materialistické škály, tak i na počet položek považovaných jako nezbytnost. Výsledek 

ukazuje, že Turkové jsou nejvíce vlastničtí, závistiví a nejvíce materializují své zážitky. Ale 

současně jsou také nejvíce štědří. USA zaujímá druhé místo na škále "závisti" a spolu s Anglií 

a Francií v "hmatatelnosti". USA se umístily nejvýše na škále nešlechetnosti a jako druhé za 

Evropou (kromě Francie) ve sklonu k majetnictví. V Evropě jsou obyvatelé Německa 

nejméně materialističtí, závistiví, nešlechetní a nejméně "zhmotňují" své zážitky. 

Výsledky jsou v rozporu s obecným pohledem, že materialismus je "západním" fenoménem 

pozorovaným v rozvinutých zemích. Vzorek z jedné nezápadní a jedné z méně rozvinuté 

země byl nejvíce materialistický a byl také nejvýše ve všech dílčích škálách s výjimkou škály 

nešlechetnosti. Turecký vzorek byl nejvíce materialistický a nejméně nešlechetný. 
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TABULKA 3 
Průměrné hodnoty materialismu a položek považovaných za "luxus (( a "nezbytnost (( podle 
jednotlivých zemí (Ger a Belk, 1990) 
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1) Celkově byl vztah mezi počtem položek, pokládaných za nezbytnost, a mírou materialismu 

kladný a významný, i když nijak zvlášť vysoký (r = 0,18). To opět potvrzuje hypotézu, že 

se materialističtí lidé domnívají, že ke štěstí potřebují mít více produktů a služeb než lidé 

méně materialističtí. 

2) Nejvíce materialističtí byli respondenti z Turecka, nejméně respondenti z BRD. Pořadí 

materialismu mezi respondenty z různých zemí: Turecko (71,8), USA (70,5), GB (69,0), 

FranCie (66,5) a BRD (65,0). 

3) V souladu s tím se ukázalo, že se turečtí respondenti domnívají, že ke štěstí potřebují více 

předmětů než respondenti z Evropy. Pořadí: Turecko (v průměru uvádějí jako nutnost 12,5 

položek), USA (11,2), GB (9,3), Francie (9,7) a BRD (9,1). 

V souvislosti se zjištěními, týkajícími se mezinárodních rozdílů, uvádějí autoři hypotézu o 

"westernalizaci" zemí třetího světa, která spočívá mimo jiné v nárůstu materialistické 

orientace a imputaci "amerického snu". 
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3.2.3 Psychometrické vlastnosti dotazníku 

Pro celkový přehled uvádím údaje o reliabilitě obou škál získané ve studiích, jež jsem uvedla. 

TABULKA 4 
Reliabilita Belkovy škály materialistických rysů 

šKÁLy 
AUTOR VZOREK TYP 

p NG E T 2: 

Belk,1984 N=338, především studenti, USA ex 0,57 0,58 0,64 

Belk,1985 N=338, především studenti, USA t-rt 0,87 0,64 0,70 0,68 

Ger a Belk, 1990 N=405, USA, Turecko, Německo, ex 0,67 0,69 0,52 0,56 0,58 
Anglie a Francie (studenti) 

Je patrné - a je to také jednou z hlavních příčin kritiky těchto škál -, že Belkovy škály jsou 

málo reliabilní. Průměrné korelace mezi položkami měřícími stejné rysy jsou poměrně nízké. 
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3.3 Validizace 

Jedním z hlavních zjištění, která souvisejí s aplikací Be1kovy škály, je zjištění negativního 

vztahu mezi materialismem a kvalitou života. Protože jsem toto zjištění již uvedla, věnuji se 

ještě některým jiným souvislostem materialismu. 

3.3.1 Rozdíly V chování 

Ke zjištění, zda skutečně mezi lidmi různě materialisticky orientovanými existují rozdíly ve 

vzorCÍch dávání a braní (tj. v chování), zadal Belk (1985) vzorku 99 respondentů škálu 

materialismu a fragmenty sedmnácti vět, které měli respondenti doplnit podle svého. 

Fragmenty vět: 

A. Vánoce jsou časem, kdy ... 

B. Způsob, jak nejraději trávím dovolenou ... 

C. Něco si pro sebe koupím nejspíše tehdy, když ... 

D. Oběd (nebo jiné jídlo) v dobré restauraci ... 

E. Lidé, kteří si zřizují individuální důchodové připojištění ... 

F. Dávání peněz na pomoc chudým ... 

G. Někdo, kdo vydá více než $15.000 za auto ... 

H. Vlastnění domu se zahradou ... 

1. Když děti dostávají od rodičů dárky k narozeninám ... 

1. Sbírání něčeho (například známek atp.) ... 

K. Když se cítím skutečně dobře, pravděpodobně ... 

L. N a Den matek ... 

M. Kdybych získa1/a nečekaně $100 ... 

N. Když se necítím zvlášť dobře, pravděpodobně ... 

O. Když se snažíte pomáhat druhým, '" 

P. Když jde o to spíše něco vyhodit nebo na tom lpět, .. . 

Q. To, co by mě v současné době učinilo šťastnější(m) .. . 

Podle obsahu 'volných odpovědí byly vytvořeny některé hlavní kategorie. Jednotlivé odpovědi 

pak byly kódovány třemi nezávislými posuzovateli. 

Belk rozdělil respondenty podle mediánu na více a méně materialisticky orientované. 
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Některá teoreticky zajímavá ;jištění: 

Více materialističtí lidé zdůrazňují u drahých věcí jiné stránky než lidé méně materialističtí. 

Například u možnosti vlastnit dům se zahradou (H) uvádí 63% více materialistických avšak 

pouze 37% méně materialistických jedinců, že jde o splnění typicky amerického snu. Pouze 

ve 25% upozorňují více materialističtí jedinci na nutnost péče a dalších investic (pro méně 

materialistické jedince platí opět pravý opak; procenta jsou zde komplementární). Podobně 

tomu u drahého auta (G) zdůrazňují materialističtí lidé spíše kladné stránky (71 %), nikoliv to, 

jak je drahé a že je pouze pro bohaté (35%). Vlastnění drahých a nákladných věcí je pro ně 

tedy hodnotou samo o sobě: věci jsou pro ně hodnotné, protože jsou drahé. 

Současně se ukazuje, že situace, kdy mají sami dávat, interpretují poměrně konsistentně. 

Projevuje se zde jejich nešlechetnost, nepřejícnost či sobectví. Například u jídla v dobré 

restauraci zdůrazňují spíše to, jak je drahé (69%), než to, že jde o příjemně strávený čas 

(38%). V situaci, kdy by mohli pomoci druhým, zdůrazňují spíše to, že jsou druzí nevděční 

(61 %), než to, že budou mít sami ze sebe dobrý pocit (29%). U zřízení důchodového 

připojištění zdůrazňují spíše to, jak je drahé (67%), než to, že je rozumné (32%). 

Více materialističtí lidé se rovněž domnívají, že by k tomu, aby byli šťastní, potřebovali více 

peněz (67%), méně zdůrazňují jiné faktory, například zdraví (28%). 

Současně se potvrzuje teze o tangibilizaci: U dovolených zdůrazňují spíše cestování a 

možnost různých prohlídek (68%) než relaxaci (33%). 
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3.3.2 Generační rozdíly v materialistické orientaci 

Podle Belka nejsou sklony k majetnictví, nešlechetnosti a závisti jedinými možnými aspekty 

materialismu, ale reprezentují typické a signifikantní vyjádření vztahu člověka k materiálním 

objektům. Reprezentují ochotu či neochotu dávat nebo sdílet vlastněné objekty a ukazují na 

pocity týkající se objektů ve vlastnictví někoho jiného. Jak Csikszentmihalyi poukazuje, 

materialismus není nezbytně špatný nebo dobrý (Csikszentmihalyi, 1996). Může být 

nápomocen při utváření identity, ale může také vést k asociálnímu chování. Podle Belka 

(1984) lze díky měření tří charakteristických materialistických rysů lépe pochopit jak se 

materialismus vyvíjí, jak se mění s věkem a jak se liší v různých kulturách. 

Existuje řada teoretických východisek, na základě kterých je možné předpokládat generační 

rozdíly v materialistické orientaci. Například během dětství je získávání kontroly nad objekty 

a jejich přivlastňování klíčem k dosažení kontroly nad svým okolím. Dá se tedy očekávat, že 

jak se děti stávají jistějšími ve svých schopnostech získat žádoucí objekty, síla přání po těchto 

objektech bude klesat. 

Jak děti dospívají, jsou více schopny abstrakce a empatie s ostatními. Schopnost empatie ve 

spojení se socializačními tlaky, které upřednostňují sdílení, by měla zvyšovat ochotu dělit se 

s ostatními. Studie ukazují, že během dětství materialistické sklony klesají. 

S dospíváním se rozvíjí identita. Tento rozvoj je charakterizován Eriksonem (1963) jako krize 

identity. Předcházející tendence definovat sebe sama prostřednictvím identifikace s věcmi se 

obrací k hledání identity prostřednictvím aktivit jako např. sportovní aktivity a jiné. Možná 

proto, že největší životní úspěchy mají tito adolescenti teprve před sebou, je jejich pozornost 

obrácena do budoucnosti. 

Po vstupu do dospělosti se mohou odehrát změny, které ovlivňují postoj jedince k majetku. 

Některé výzkumy vedou podle Belka k závěru, že mladí dospělí považují peníze za morální 

zlo. Mírně starší dospělí, kteří vstoupili do pracovního procesu, považují peníze za prostředek 

k dosažení komfortu a bezpečí. Rodičovství je klíčovou životní události, která způsobuje, že 

dospělý obrací svůj egoistický zájem o sebe na altruistický zájem o své děti. Podobnou 

událostí může být manželstvÍ. Někteří autoři ukazují, že nesezdané páry žijící spolu mají 

tendenci zachovávat svůj majetek a příjmy odděleně s tím, že sdílejí jen některé objekty, které 

symbolizují jejich společný život. Tato tendence byla obrácená mezi oddanými páry přibližně 

stejného věku. Tato zjištění jsou konsistentní se zjištěními, že potřeba rodiny, štěstí, 
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přátelství, lásky a bezpečí jsou obecně vnímány nejsilněji během středního věku. 

Jak lidé stárnou, jejich myšlenky na budoucnost mají tendenci slábnout a myšlenky na 

minulost sílí. Hlavní úspěch a vztahy tedy leží pro adolescenty v budoucnosti a pro starší 

dospělé v minulosti. To vysvětluje, že artefakty v domovech mladých dospělých odrážejí 

budoucí plány a cíle, zatímco artefakty starších manželských párů mají tendenci odrážet jejich 

společnou minulost a zkušenosti. Upomínky a mementa mohou pro mladé znamenat jen málo, 

pro mnoho starších lidí jsou však drahocenným pokladem. 

Na základě těchto faktů předpokládá Belk (1985; Ger a Belk, 1990), že během života dochází 

ke změnám v materialistické hodnotové orientaci. Výzkumu se zúčastnily 3 generace rodin, 

kritériem pro výběr bylo, že každý respondent musel zastupovat jednu ze tří generací: 

1) Nejmladší generace: nejméně 13 let, svobodný, bezdětný, žijící s rodiči 

2) Střední generace: vdaná/ženatý, s dětmi žijícími ve společné domácnosti, bez vnoučat 

3) Nejstarší generace: prarodič 

Bylo vybráno 33 rodin a vzorek zahrnoval celkem 99 respondentů. Věk nejmladší generace se 

pohyboval od 13 do 26 let, s průměrným věkem 21,1; věk střední generace se pohyboval mezi 

31 - 58 let, s průměrným věkem 40,3; věk nejstarší generace se pohyboval od 55 do 92 let, 

s průměrným věkem 68,3. Ženy tvóřily 42,2 % u nejmladší generace, 54,5 % u střední 

generace a 60,6 % u generace nejstarší. Pouze 18,2 % nejmladší generace bylo zaměstnáno na 

plný úvazek, 69,7 % u střední generace a 24,2% u nejstarší generace 

Hypotézy 

• Mezi generacemi existují rozdíly v materialistické hodnotové orientaci. 

• Střední generace bude materialisticky orientována nejvíce a umístí se nejvýše na všech 

třech subškálách, protože nejmladší generace bude přikládat větší hodnotu aktivitám než 

věcem. U starší generace bude materialistická orientace většinou zaměřena na symbolické 

upomínky jejich minulosti. 

Výsledky 

Tak jak bylo předpokládáno, střední generace se umístila nejvýše jak na celkové škále 

materialismu, tak na jednotlivých škálách (tabulka 5). Ne však významně výše, než nejmladší 

generace na dvou ze tří subškál. Potvrzuje se tedy, že materialismus a materialistické rysy se 
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nejméně projevují u nejstarší generace. Předpokládaný nárůst materialismu směrem od 

nejmladší generace ke generaci střední je však jen částečný. Nicméně nebyl zjištěn žádný 

signifikantní vztah mezi věkem uvnitř jedné generace a čtyřmi škálami. 

TABULKA 5 

Průměrné hodnoty materialismu a materialistických rysů zjištěné u tří generací (Belk, 1985, 
str. 271) 

Průměrné hodnoty na škále materialismu a jednotlivých subškálách podle generací 

NEJMLADSI STREDNI NEJSTARSÍ Významné 
ŠKÁLA GENERACE GENERACE GENERACE rozdíly 

(Y) (M) (O) 
Materialismus 73,5 75,9 70,9 YO,MO,YM 
Vlastnické sklony 33,0 32,8 30,6 YO,MO 
Nešlechetnost 19,4 20,5 18,3 YO,MO,YM 
Závistivost 22,1 22,3 18,0 YO,MO 

Poznámka: a = 0,05 

Další zjištění podporující hypotézu konzumních rysů materialismu: 

• Materialisté upřednostňují materiální statky před nemateriálními požitky (například 

vlastnění věcí jako je automobil či dům před utrácením peněz v drahých restauracích). 

• Materialisticky orientovaným jedincům slouží materiální věci ke zvýšení jejich image. 

• Více materialističtí lidé tvrdí, že jsou spíše závislí na svých věcech, než aby se jich 

zbavovali. 

• Materialisticky orientovaní lidé mají tendenci činit své zážitky hmatatelnými, aby 

mohly být dále prezentovány jako určitá známka úspěchu či statusu jejich majitele 

(pořizování fotografií a sbíráním suvenýrů). 

• Více materialističtí (a závistiví) lidé spojují vánoce s nakupováním. 

• Materialisté jsou méně ochotni dávat peníze charitě či chudým lidmi. Pokud se však 

k této formě pomoci rozhodnou, očekávají určitou reciprocitu v tom, že nakonec 

budou odměněni jakousi "hrou štěstěny". Za takovýmto jednáním se tedy skrývá 

očekávání odměny, což také odpovídá konceptu materialismu. 
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3.3.3 vývoj společností - Turecko a materialismus 

Proč jsou Turkové štědří a ochotni podílet se o svůj majetek a současně jsou materialističtí? 

Jedním z důvodů může být, že více tradiční společnosti jsou také více kolektivistické -

přikládají větší důležitost společnosti a společenským cílům než individuálním. Obecně je 

individualismus spojován s industriálními společnostmi a s materialismem: K dosažení 

ekonomické nezávislosti chce být člověk bohatý a klade důraz na materiální statky (Furnham, 

1984). Nicméně v tomto případě země, která je méně individualisticky orientována, je nejvíce 

materialistická. 

Tento rozpor by mohl být vysvětlen skutečností, že Turkové považují za důležitý status 

bohatství a vlastnictví, který se týká rodiny spíše než jednotlivce. Pokud je materialismus 

spojován se zdůrazňováním materiálního pocitu pohody jednotky, může být touto jednotkou 

jednotlivec v jedněch kulturách a více jednotlivců (blízcí přátelé a rodinní příslušníci) v jiných 

kulturách. V kulturách, kde jednotka zahrnuje více jak jednu osobu, se může vyskytovat 

vysoká úroveň materialismu spolu se štědrostí, i když je materialismus ovlivněn přáním 

ekonomické nezávislosti (Belk a Ger, 1990). 

Na historické a náboženském pozadí lze interpretovat materialistické tendence v Turecku tak, 

že vlastnictví je společensky akceptováno. Hodnota člověka roste s tím, jak se obléká, jaké 

vlastní věci a zda jezdí na dovolenou do zahraničí. Mladí lidé žádají značkové zboží, aby 

získali partnery. Vlastnické sklony a závistivost jdou ruku v ruce s hodnocením vlastnictví. 

K materializaci (tangibilizing) dochází, protože konkrétní věc je možné ukázat ostatním a 

protože sama o sobě něco sděluje. Vše může být spojeno s nedostatkem důstojnosti a 

sebehodnocení (sebedůvěry), možná i díky minulosti či historii země, která se jako potomek 

říše, která se rozpadla, cítí být vyloučena ze světa a chce někam náležet. 

Zdá se, že minimum ekonomických a komunikačních prostředků, stejně jako povědomí o 

tom, jak jiní lidé žijí (v té samé nebo jiné společnosti) a konzumují, pocit dostupnosti (mohu 

si koupit také to a to) jsou nezbytnými předpoklady materialismu. V méně bohatých 

společnostech mohou lidé oceňovat věci, které postrádají. Jakmile jich však dosáhnou, jejich 

hodnota klesá. 
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4. Marsha L. Richinsová 

Pokud si velká část společnosti přeje konzumovat zboží z důvodů, které ekonomové definují 

jako neutilitární (např. za účelem zvýšení prestiže, statusu a image), pak jde o tzv. konzumní 

kulturu. Studium konzumní kultury se stalo významným námětem v literatuře zabývající se 

konzumním chováním. Jedním z konceptů, kterými se tato literatura zabývá, je i 

materialismus. 

Materialismus původně odkazuje k filosofickému názoru, že neexistuje nic kromě hmoty a 

jejího pohybu. Dnes je vztahován tento pojem spíše k oddanosti materiálním potřebám a 

přáním, k zanedbávání spirituálních záležitostí; je považován za způsob života, názor nebo 

tendenci založenou zcela na materiálních zájmech. Ve společenských vědách je definován 

například jako zájem o dostávání a utrácení či "důležitost, již člověk přikládá světským 

statkům" (Belk, 1984, 291). Podle Mukerjiové (1983, 8) je materialismus "kulturní systém, 

ve kterém nejsou materiální zájmy prospěšné jiným společenským cílům" a kde vyniká 

vlastní materiální zištnost. 

Je otázkou, zda je k materialismu nejlépe přistupovat jako k osobnostnímu rysu, postoji nebo 

hodnotě. Jak jsme viděli, je podle Belka (1984) materialismus charakterizován třemi rysy, 

které reprezentují typické a signifikantní vyjádření vztahu člověka k materiálním objektům: 

vlastnickými sklony, nešlechetností a závistivostí. Richinsová připouští, že některé rysy 

mohou být s materialismem spojovány. Současně však tvrdí, že rysy jako osobnostní 

charakteristiky jsou formovány v raném věku, během života se relativně nemění a jsou značně 

odolné vůči podnětům z okolního prostředí. Výsledky výzkumů však ukazují, že se vztah 

člověka k materiálním statkům mění v čase a že je materialismus ovlivňován podněty 

z okolního prostředí. Z toho podle Richinsové vyplývá, že konstrukt materialismu není 

v souladu s charakteristikami rysu. Stejně tak přístup k materialismu jako postoji není podle 

Richinsové v~odný, protože se postoj vztahuje spíše ke specifickým objektům než k širšímu 

systému chování. Dospívá proto k závěru, že materialismus je nejlépe chápán jako hodnota. 
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4.1 Materialismus jako hodnota - teoretické vymezení 

Richinsová tedy chápe materialismus jako hodnotovou orientaci. Ve svém pojetí hodnot 

přitom přímo navazuje na Miltona Rokeache a Shaloma Schwartze. 

Podle Rokeache (1968) je hodnota přesvědčení, že určitý způsob jednání nebo cílový stav 

existence zasluhuje přednost před jiným způsobem jednání nebo stavem existence. Hodnota je 

specifickým typem přesvědčení lokalizovaným v centru systému přesvědčení jedince: hodnota 

je přesvědčením týkajícím se toho, jak by se člověk měl nebo neměl chovat (instrumentální 

hodnoty) a které konečné cíle nebo stavy stojí anebo nestojí za dosažení (ideální cíle, 

terminální hodnoty). Rokeach postuluje, že tisíce postojů, kterými dospělý člověk v rámci 

svého systému přesvědčení disponuje, jsou všechny ve službách a tedy i kognitivně propojené 

s několika tucty instrumentálních hodnot; ty samy jsou pak funkčně a kognitivně prQpojené s 

ještě nižším počtem konečných (terminálních) hodnot. Hodnoty jsou tedy v jeho pojetí 

standardem, který řídí a ovlivňuje jednání, postoje a hodnocení. Materialismus coby hodnota 

řídí postoje, volby a chování lidí v řadě oblastí, včetně oblasti spotřeby. V této oblasti bude 

materialismus určovat kvantitu a typ koupeného zboží. Mimo spotřebu bude materialismus 

ovlivňovat alokaci různých zdrojů, včetně času. Materialisté mohou například pracovat delší 

dobu a vydělávat více peněz - na úkor využití času například na rekreační účely. 

Podle Schwartze jsou hodnoty ,,(a) koncepty nebo přesvědčení (b) o žádoucím stavu nebo 

chování, (c) které přesahují specifické situace, (d) doprovází selekci nebo evaluaci chování a 

událostí a (e) jsou řazeny podle relativní důležitosti" (Schwartz a Bilsky, 1987,551). Hodnoty 

mohou zdůrazňovat individualistické nebo kolektivistické zájmy a mohou být užity 

k charakterizování jednotlivců, malých skupin a společností. Hodnoty se mění se sociálními 

podmínkami a věkem. Schwartz a Bilsky (1987) realizovali multidimenzionální analýzu 

Rokeachova dotazníku instrumentálních a terminálních hodnot. Ve výsledné struktuře byly 

prosociální hodnoty (např. rovnost, víra v Boha) a bezpečí (rodiny a národní bezpečí) 

v protilehlé opozici k hodnotám bohatství, úspěchu, hédonistickým hodnotám a sebeurčení. 

Tato struktura je konzistentní s lnglehartovou (1971) teoretickou analýzou materialistických a 

postmaterialistických hodnot. 

Materialismus v pojetí Richinsové zrcadlí význam, který jedinec klade na získávání a 

vlastnění materiálních statků coby forem chování nutných nebo potřebných k dosažení 

žádoucích cílových stavů, včetně štěstí. 
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Ronald Inglehart rovněž chápe materialismus jako hodnotovou orientaci. Ve svých 

výzkumech se pokusil identifikovat materialistické a postmaterialistické společnosti. 

Postmaterialisticky orientovaní jedinci zdůrazňují takové hodnoty jako je náležení a 

sebevyj ádření namísto materiálního vlastnictví. Ve výzkumech prováděných primárně 

v Evropě klasifikuje respondenty jako materialisty a postmaterialisty podle společenských 

cílů, které vybírají jako nejdůležitější. Problém pro měření běžného (zejména konzumního) 

chování je, že cíle v Inglehartově seznamu jsou vzdálené denním starostem jedinců. Navíc 

tyto cíle nemohou být příliš ovlivněny jednáním jednotlivce (například národní bezpečí) a 

nemají velký vliv na jeho každodenní volby. Inglehartův přístup neměří komplexní, 

multidimenzionální povahu materialismu a nepostihuje individuální rozdíly v intenzitě 

materiálních hodnot. 

4.1.1 Dimenze materialistických hodnot 

Fournierová a Richinsová (1991) na základě analýzy různých zdrojů dospěly k závěru, že jsou 

v obvyklých koncepcích materialismu zastoupeny zejména tři oblasti: 

4.1.1.1 Ústřednost (acguisition centrality) 

Materialisté kladou vlastněné objekty a jejich získávání do centra svých životů. Zbožně 

uctívají věci a statky a jejich nabývání zaujímá při strukturování a orientování jejich životů 

místo náboženství. V koncepcích materialismu je popisován materialismus jako životní styl, 

ve kterém vysoká míra materiálního konzumu funguje jako cíl a soubor životních plánů. 

Materialismus tak dává životu význam a poskytuje cíl pro každodenní snažení. Umístění 

materialistických hodnot do čela hodnotové hierarchie má však za následek odsunutí jiných 

hodnot, které úzce souvisejí s kvalitou života, na vedlejší kolej. Mezi tyto opomíjené nebo 

eliminované hodnoty patří především svoboda I sebeaktualizace a interpersonální vztahy. 

Czikszentmihalyi a Rochberg-Halton říkají, že materialismus dominuje v životě tehdy, když 

"konzum pro konzum sám se stává horečkou, která konzumuje všechnu potenciální energii" 

(1981, 231). Podle těchto autorů: "Jestliže věci silně přitahují naši pozornost, nezůstává již 

dostatek psychické energie ke kultivaci interakce se zbytkem světa. Nebezpečím, které 

vyplývá z přehnané pozornosti na cíle konzumu - nebo materialismus - je, že člověk 

dostatečně nedbá o kultivaci sebe sama, o vztahy s ostatními nebo o jiné cíle, které ovlivňuj í 

jeho život" (1981, 53). 
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4.1.1.2 Štěstí (acguisition as the pursuit ofhappiness) 

Jedním z důvodů, proč statky a jejich získávání zaujímají tak důležité místo v životě 

materialistů, je, že jsou pokládány za nezbytné pro dosažení štěstí, spokojenosti a dobrého 

života (well-being). Materialisté zdůrazňují význam hmotných statků a peněz jak pro osobní 

štěstí, tak i pro společenský pokrok. (Tím je materialismus spojen s vysokou spotřebou - v ní 

je spatřována cesta ke štěstí.) Materialisté vidí získávání a vlastnění hmotných statků jako 

nezbytnost ke spokojenosti a pocitu životní pohody. Většina lidé se do jisté míry snaží o 

dosažení štěstí. Pro materialisty je však charakteristická snaha o dosažení štěstí 

prostřednictvím získávání majetku spíše než prostřednictvím jiných prostředků (jako jsou 

např. vztahy, zkušenosti). Podle Belka (1984) zaujímá majetek na nejvyšší úrovni 

materialismu ústřední místo v životě člověka a poskytuje mu největší zdroj spokojenosti a 

nespokojenosti. Paradoxně však materialističtí lidé nevlastní nikdy tolik materiálních statků, 

aby mohli být šťastní. Je to zřejmě tím, že na každé zlepšení materiální situace reagují 

zvýšením aspirací. Čím více mají, tím více by potřebovali, aby byli spokojeni. Jejich 

materiální aspirace jsou tak pro ně zdrojem neustálé relativní deprivace. 

4.1.1.3 Úspěch (possession-defined success) 

Materialisté mají sklon posuzovat svoji úspěšnost i úspěšnost druhých podle množství a 

kvality naakumulovaných statků. Podle Richinsovou citovaného Heilbronera (1956, 23) cení 

materialisté statky spíše "pro peníze, jež stojí, než pro uspokojení, jež skýtají". Materialisté se 

pokládají za úspěšné v míře, v níž vlastní objekty, které jim umožňují demonstrovat status, a 

v níž se jim daří dosažení "ideálního životního stylu". 

Materialističtí lidé používaj í maj etek pro sociální srovnávání (Veb len, 1999; Richins a 

Dawson, 1992). Mají přitom tendenci srovnávat se směrem nahoru, tj. s osobami, které mají 

vyšší prestiž, status, jsou bohatší atp. Například Richinsová (1987) ukazuje, že se 

materialističtí jedinci srovnávají s bohatými lidmi, takjakje presentují média, více než jedinci 

méně materia,lističtí. Výsledky tohoto srovnávání mohou mít negativní důsledky nejen na 

subjektivní kvalitu života (pocity závisti a nespravedlnosti, nespokojenost, horší subjektivní 

zdraví), ale i na objektivní zdraví (Wilkinson, 1996; Coburn, 2000). 
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4.2 Operacionalizace materialismu jako individuální hodnoty 

Richinsová předložila v roce 1992 spolu s Dawsonem Škálu materialistických hodnot 

(Materialistic Values Scale, MYS). 

V prvním výzkumu bylo II dospělých respondentů požádáno, aby popsali (formou volné 

odpovědi) postoje a hodnoty materialistických lidí, které znají, a materialisticky 

orientovaných jedinců obecně. Vzorek obsahoval téměř stejný počet mužů a žen různého věku 

a příjmu. Často zmiňované postoje byly upraveny do položek. K tomu výzkumníci vytvořili 

položky, které reprezentovaly tři sféry materialismu popsané shora. Dalším zdrojem položek 

byly charakteristiky materialistů popsané v literatuře. Konečně bylo přijato několik položek 

z dřívějších studií, ve kterých byl měřen materialismus a s ním spojené konstrukty. 

Položky byly uspořádány tak, aby reflektovaly hodnoty a postoje k vlastnictví (majetku) spíše 

než specifické chování nebo osobnostní rysy. Pro všechny položky byly použity Likertovy 

škály s kategoriemi odpovědí: silně souhlasím / souhlasím / neutrální / nesouhlasím / silně 

nesouhlasím. Během počátečního sběru dat bylo vytvořeno více jak 120 položek. Z toho byly 

eliminovány nadbytečné, nejednoznačné, zavádějící a jiné chybné položky. 

V dalším kroku autoři vykonali položkovou analýzu. Prvotní sběr dat k očištění položek byl 

proveden na třech velkých univerzitách v různých částech země Qih, severovýchod, západ). 

Reliabilita, společenská žádoucnost a určení validity založené na studentském vzorku vyústilo 

v soubor 48 položek, které byly ponechány pro další analýzu. 

Další očištění položek a validační test byl proveden s heterogennějším vzorkem získaným ze 

čtyř výzkumů. Výsledkem bylo 30 položek vztahujících se k materialismu. Po provedené 

faktorové analýze škála obsahovala 18 položek, které byly konzistentní a měly vyhovující 

reliabilitu. 
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4.2.1 Škála materialistických hodnot (MVS) 

Pětibodová stupnice (silně souhlasím - silně nesouhlasím) 

* obrácené skóre 

4.2.1.1 Ústřednost 

1) Obvykle si kupuji pouze věci, jež potřebuji. 

2) Pokud jde o vlastnění věcí, snažím se udržet svůj život v prostotě. 

3) Věci, které vlastním, pro mě nejsou nijak zvlášť důležité. 

4) Rádla utrácím peníze za věci, které nejsou praktické. 

5) Kupování věcí mi dělá velkou radost. 

6) Mám v životě rádla hodně luxusu. 

7) Na materiální věci kladu menší důraz než většina lidí, jež znám. 

4.2.1.2 Štěstí 

1) Mám vše, co potřebuji, abych měl/a radost ze života. 

2) Můj život by byl lepší, kdybych vlastnil/a některé věci, jež nemám. 

3) Nebyl/a bych o nic šťastnější, kdybych měl/a věci, jež nevlastním. 

4) Byl/a bych šťastnější, kdybych si mohl/a dovolit koupit více věcí. 

5) Občas mě docela trápí, že si nemohu dovolit koupit všechny věci, které bych chtěl/a. 

4.2.1.3 Úspěch 

1) Obdivuji lidi, kteří vlastní nákladné domy, auta a oděvy. 

2) Získání materiálních statků patří k nejdůležitějším životním úspěchům. 

3) Nekladu velký důraz na množství hmotných statků coby na symbol úspěchu. 

4) Věci, které mám, vypovídají hodně o tom, jak si v životě vedu. 

5) Rádla vlastním věci, které dělají na druhé dojem. 

6) Nevěnuji moc pozornosti materiálním objektům, které vlastní druzí lidé. 
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4.3 Validizace škály 

Řada výzkumů ukazuje, že MVS vykazuje nejen uspokojivou reliabilitu, ale je schopna 

predikovat řadu vnějších proměnných. Zmíním některé hlavní výzkumy Richinsové a 

některých dalších autorů, kteří pracují s její škálou. 

4.3.1 Postoje k majetku a nemateriálním hodnotám 

V jednom z výzkumů vyplnilo 250 respondentů dotazník materialismu a otevřenou položku, 

v níž měli udat, jaká celková výše rodinného příjmu by stačila k uspokojení jejich potřeb 

(Richins a Dawson, 1992). Po rozdělení respondentů ve škále materialismu na tři tercily se 

ukázalo, že zatímco první terciI by potřeboval v průměru asi $66,000, spokojil by se třetí 

terciI s průměrným rodinným příjmem asi $45,000 (t = 3,65; P < 0,001). 

206 respondentli v jiném šetření vyplnilo dotazník materialismu a dotazník hodnot (List oj 

Values, LOV; Kahle et a1., 1986), v němž měli uvést pořadí čtyř nejdůležitějších hodnot 

(Richins a Dawson, 1992). Po rozdělení respondentů ve škále materialismu na tři tercily se 

ukázalo, že první terciI kladl oproti třetímu tercilu na jedno z prvních míst výrazně častěji 

.finanční zajištění (46,5% vs 22,1%) a výrazně méně často vřelé vztahy s druhými (45,1% vs 

64,7%). Pro respondenty méně materialisticky orientované byly více než "finanční zajištění" 

důležité následující hodnoty: sebeúcta, vřelé vztahy, bezpečí rodiny a pocit dosaženého 

úspěchu. U materialistů jen sebeúcta a bezpečí rodiny byly považovány za více důležité. 

Vztahy byly přibližně stejně důležité jako finanční zajištění. 

Kau et a1. (2000) realizovali výzkum v Singapuru (N = 1534). K měření materialismu použili 

škálu MVS (Richins a Dawson, 1992). Kromě toho zjišťovali aspirace ("Které 3 z těchto 15 

věcí jsou nejvíce žádoucí?"). 

Výsledky ukazují, že v aspiracích různě materialistických jedinců existují systematické 

rozdíly. Čím více jsou jedinci materialističtí, tím častěji se jejich aspirace týkají úspěchu, 

bohatství, sociálního status a moci a tím méně často se týkají lásky, bezpečí, přátelství a míru 

v duši. 
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4.3.2 Materialisté jsou sebestřední a egoističtí. 

Jedno z obvyklých mínění o materialistech je, že jsou sebestřední a nezajímají se o ostatní. 

V jednom z výzkumů mělo 250 respondentů odpovědět, co by dělali, kdyby nečekaně získali 

$20,000 (Richins a Dawson, 1992). Tuto částku měli rozdělit mezi stanovených šest kategorií, 

případně mohli doplnit kategorii vlastní ("jiné"). Výsledky ukazují, že více materialističtí 

jedinci by si častěji koupili něco pro sebe než jedinci méně materialističtí, současně by však 

byli méně štědří ke známým, příbuzným a potřebným lidem. 

TABULKA 6 

Hlavní rozdíly v rozdělení náhodně obdržené částky 

MATERIALISMUS 

I. terciI ($) III. terciI ($) t= 

Koupilla bych si něco, co chci nebo potřebuji 3445 1 106 5,38** 

Dal/a bych na dobročinné účely nebo církevní 733 1 782 3,79** 
orgamzacI 

Dal/a bych nebo bych půjčil/a svým příbuzným a 1 089 2631 3,08** 
známým 

Cestoval/a bych 209O 3015 2,08* 

Materialističtí jedinci uvedli, že by v průměru utratili třikrát více peněz za věci pro sebe než 

méně orientovaní jedinci. Přispívali by méně než polovinu peněz charitě nebo církevní 

organizaci než méně orientovaní jedinci, dali by méně než polovinu peněz rodině a přátelům 

než nematerialisté a utratili by méně peněz za cestování. 

Analýzy potvrzují tedy hypotézu, že materialisté preferují uchování svých prostředků pro 

vlastní potřebu a jsou méně ochotní sdílet peníze a majetek. Jejich odpor sdílet se rozšiřuje na 

ty, se kterými mají blízké sociální vztahy (přátelé a rodina) a více společensky vzdálené entity 

jako je charita nebo ekologické organizace. 
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4.3.3 Dárky sobě 

V jednom z následujících výzkumů se Richinsová se spolupracovníky (McKeage, Richins a 

Debevec, 1993) vrátila ke zjištění, že by materialisté obdarovali především sebe samé. 

Současně se snažila zjistit motivy tohoto chování. Tato studie zkoumala vztah mezi dáváním 

dárků sobě samému a materialismem. Obecně se zdá, že materialisté mají větší sklon k dávání 

si dárků než nematerialisté. 

Mick a DeMoss (1990) definovali dárky sobě jako symbolickou komunikaci se sebou samým. 

Dárky sobě se vynořují z různých motivací a kontextů. Dárkem sobě může být například 

výrobek, služba nebo zážitek. Dávání si dárků je v naší kultuře podporováno reklamou a 

propagací. Tato témata jsou pokládána za efektivní, protože zahrnují hodnoty spotřebitelů naší 

kultury. 

Materialistické hodnoty a dávání si dárků mohou být spOjeny třemi způsoby. Za prvé, 

materialismus vyžaduje určitý stupeň sebestřednosti, která zahrnuje vlastnosti jako odcizení a 

lhostejnost, narcismus a nedostatek zájmu o druhé. Pokud materialisté neočekávaně získaj í 

nějakou sumu peněz, pravděpodobněji ji použijí spíše sami pro sebe než pro druhé (Richins, 

Dawson, 1992). Za druhé, materialisté mají tendenci definovat sami sebe skrze své 

vlastnictví. Dle Micka a DeMosse (1990) je dávání si dárků také sebedefinující. Jak 

materialismus, tak dávání si dárků klesá s věkem (Richins, Dawson, 1992). Za třetí, 

materialismus je charakterizován vírou, že nákupy a spotřeba vedou ke štěstí. Mick a DeMoss 

(1990) ukázali, že dávání si dárků má tendenci vést k intenzivním, pozitivním pocitům. Proto 

mohou být materialisté zvlášť náchylní k angažování se na tomto typu spotřeby (kvůli hledání 

potěšení a štěstí). 

Materialismus také může ovlivnit druh vybraného dárku (spíše hmatatelné věci jako třeba 

suvenýry). 

Otázky výzkumu: 

1) Mají materialisté větší sklon k dávání si hmotných dárků než "nematerialisté"? 

2) Dávají si materialisté dárky v odlišných situacích než "nematerialisté"? 

3) Dávají si materialisté odlišné věci jako dárky než "nematerialisté"? 

Výzkumu se zúčastnilo 51 žen a 46 mužů. Respondenti měli popsat podstatu dárku, jímž 

obdarovali sebe samé, co dárek podnítilo, čas strávený s dárkem a peněžní hodnotu dárku. 
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Sklon k dávání si dárků byl měřen škálou užívanou Mickem a DeMossem (1992). 

Materialismus se měřil škálou materiálních hodnot Richinsové a Dawsona (1992). 

Ve shodě s předchozími výzkumy i zde analýzy ukázaly, že sklon k dávání si dárků koreloval 

negativně s věkem. Dále bylo zjištěno, že ženy měly signifikantně větší sklon k dávání si 

dárků než muži. A nakonec, více materialističtí studenti měli větší tendenci k dávání si 

hmotných dárků. 

Nejčastější odpovědi ohledně primární motivace k dávání si dárků se týkaly chtění či potřeby. 

Průměrná četnost dávání si dárků byla mezi materialisty vyšší než mezi nematerialisty 

v každém kontextu. Rozdíl mezi oběma skupinami byl nejnápadnější v kontextu "mít peníze 

navíc k utrácení", dále "povzbudit se" , "cítit se dobře" a "udělat si hezky". V kontextu 

narozenin či prázdnin byla tendence k dávání si dárků nízká pro obě skupiny. 

Protože materialisté jsou orientovaní na vlastnictví a mají tendenci zhmotňovat své zážitky, 

bylo očekáváno, že si budou mnohem pravděpodobněji vybírat materiální dárky a méně si 

budou vybírat aktivity či zážitky. A opravdu pouze čtyři respondenti si vybrali diskusi o svých 

zážitcích jako dárek sobě. Pokud materialističtí respondenti uváděli výlety jako dárky sobě, 

mnoho z nich v rámci výletu pojednávalo o nákupech jízdenek či se spotřebou souvisejících 

činnostech jako je nakupování či stravování se. Výlety jsou také zážitky, které lze zhmotnit 

skrze fotografie nebo suvenýry. Výsledky ohledně peněžité hodnoty dárků nebyly 

signifikantní (zřejmě kvůli omezenému příjmu studentů). 

59 



4.3.4 Komunikace vlastní hodnoty 

Podle Richinsové je hodnota materiálního statku (tj. míra v níž je daný statek pokládán za 

drahocenný nezávisle na jeho tržní hodnotě) odvozena od jeho významu (meaning). Je tomu 

tak proto, neboť statky jsou jednak důležitým nástrojem komunikace (kým jsme), jednak jsou 

důležitým zdrojem sebepojetí a vlastní identity. 

Objekty, které lidé ve svém životě považují za nejdůležitější, často charakterizují jejich 

individuální hodnoty. Člověk, který přikládá hodnotu úspěchu, bude pravděpodobně 

považovat za důležité takové produkty, které mu slouží jako nástroj v dosažení jeho 

profesního úspěchu. Ten, kdo přikládá hodnotu rodinným vazbám, bude lpět na věcech, které 

reprezentují nebo pozvedávají tyto vazby. Pokud jsou hodnoty tak důležité, tyto vazby budou 

ovlivňovat co lidé konzumují. Otázka, proč jsou určité produkty vybírány a s!ávají se 

významnými, musí být zvážena ve světle významu těchto objektů a vztahu těchto významů 

k individuálním hodnotám. 

Podle Richinsové (1994) je možno rozlišit dva významy statků: 

Vei'ejný význam je význam, který danému statku připisují vnější pozorovatelé, kteří s ním 

většinou nemají zkušenost, neboť ho nevlastní. V tomto významu, který připisují jednotlivým 

objektům různí lidé, je vysoká míra shody, ale někdy rovněž značné rozdíly mezi kulturami a 

časy. 

Soukromý, osobní význam je souhrnem všech subjektivních významů, které má daný statek 

pro jedince. Důležitou roli zde hraje osobní zkušenost s tímto objektem, i když svoji roli hraje 

i veřejný význam. 

Richinsová (1994) ukazuje, že materialisticky orientovaní lidé preferují a) statky, které jsou 

"konzumovány" spíše veřejně než privátně, a b) statky, které jsou nákladnější (tj., jejichž 

prostřednictvím demonstrují svoji úspěšnost). Materiální statky tedy slouží ke komunikaci a 

charakterizaci hodnot vlastníků. 

Výzkumu se zúčastnilo 263 respondentů, kteří vyplnili dotazníky materialismu a odpověděli 

na tuto otevřenou otázku: "Mnoho lidí vlastní několik věcí, o něž hodně pečují nebo které 

jsou pro ně zvlášť důležité. Můžete uvést, které věci mají pro Vás tento význam?" 

Dva posuzovatelé pak nezávisle na sobě posoudili na čtyřbodové stupnici u každého 

uvedeného objektu jeho sociální vizibilitu (1 = za normálních okolností je užíván v soukromí, 
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... , 4 = za normálních okolností je užíván na veřejnosti). Současně byla odhadnuta cena 

každé z těchto položek. 

Při srovnání vysoce materialistických jedinců (IY. kvartil) s málo materialistickými (I. kvartil) 

získala autorka sumární výsledky uvedené v následující tabulce. 

TABULKA 7 

Rozdíly v preferovaných objektech 

za normálních okolností je užívána v soukromí 

za normálních okolností je užívána na veřejnosti 

cena < $1,000 

cena> $1,000 

MATERIALISMUS 

I. kvartil lY. kvartil 

19% 12% 

23% 31% 

56% 27% 

44% 73% 

V souladu s hypotézou autorky zahrnovaly věci pokládané za důležité u materialistů méně 

často interpersonální vztahy. Pouze 10,7 % materialisty vyjmenovaných věcí představovaly 

citové objekty související s interpersonálními vazbami, zatímco nematerialisty bylo 

jmenováno 27,7 % takových objektů. Materialisté také méně vybírali rekreační položky a 

spíše vybírali peněžní prostředky, dopravu a věci spojené se vzhledem. Celkově uváděli 

materialističtí jedinci méně často objekty užívané v soukromí a častěji objekty užívané na 

veřejnosti než lidé méně materialističtí. 

V souladu s další hypotézou jmenovali materialisté méně často jako důležité ty položky, které 

byly posuzovateli oceněné méně než $1.000 (27 % materialisticky orientovaných jedinců vs 

56 % nematerialisticky orientovaných jedinců) a naopak výrazně častěji uváděli jako cenné 

věci, které byly finančně nákladné. 
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4.3.5 Materialismus, sebeúcta a spokojenost se sebou samým 

Podle kritiků končí vyhledávání štěstí prostřednictvím hmotných statků často nespokojeností. 

Řada autorů tvrdí, že materialismus a honba za majetkem není důvodem, ale výsledkem 

nespokojenosti, že touha vlastnit a konzumovat vyrůstá z nejistoty nebo hlubší nespokojenosti 

se sebou samým a se svým životem (například Fromm, 1976). 

Do jednoho z dalších výzkumů proto autoři (Richins a Dawson, 1992) zahrnuli Rosenbergova 

Škála sebeúcty (Self-Esteem Scale; Rosenberg, 1965). Jde o desetipoložkovou škálu, v níž 

respondent pomocí sedmibodové stupnice uvádí hodnocení sebe sama a spokojenost se sebou 

samým. Příklad položky: "Jsem se sebou vcelku spokojený/á." (Pro plné znění české verze 

škály viz například Osecká a Blatný, 1997). 

Mezi materialismem a sebeúctou byl zjištěn negativní vztah. Podle těchto autorů tato data 

naznačují, že materialisté jsou méně spokojení spíše se svými podmínkami než se sebou 

samými. 

Hnilica (2005a) testoval složitější model, v němž materialismus vystupuje jako proměnná 

zprostředkující vztah mezi sebeúctou a spokojeností se životem. Výsledky uvádí obrázek. 

OBRAzEK6 
Výsledky korelačních a regresních analýz 

+0,16 

+0,16 

neuroticismus 

extraverze 

materialismus II 
(štěstí) 

-0,11 (.0,17)/ 
I 

( 

+0,12 (+0,08) 

- -(T - - - - - __ :9~~ .t~~~ 
( 

sebeúcta +0,45 (+0,58) 

+0,14 (+0,27) 

Před závorkou jsou uvedeny regresní koeficienty, v závorce korelační koeficienty (jJ / r); 
signifikantní koeficienty jsou vyznačeny tučně. 

spokojenost 
se životem 

(Hnilica, K.: Vlivy materialistické hodnotové orientace na spokojenost se životem. Československá psychologie 
2005, 49(5), str. 394. Přejato se svolením autora.) 

V rozporu s původní hypotézou není vliv sebeúcty na spokojenost se životem zprostředkován 

materialismem. Při regresi materialismu (dimenze "štěstí") na osobnostní rysy, věk, pohlaví a 
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sebeúctu se stal regresní koeficient mezi sebeúctou a materialismem statisticky nevýznamným 

(~ = -O, ll; n.s.). Tato data tedy nepotvrzují hypotézu, podle níž je nízké sebevědomí jednou 

z příčin materialismu. Spíše naznačují možnost, že jde o nepravý vztah, který je dán korelací 

obou proměnných s neuroticismem. Čím více jsou jedinci neurotičtí, tím více jsou 

materialističtí a tím nižší mají současně sebevědomí (či sebeúctu). Při kontrole neuroticismu 

se stala korelace mezi sebeúctou a materialismem nesignifikantní (pr = -0,07; n.s.). 

V souladu s klíčovou hypotézou byli respondenti v Hnilicově výzkumu se svými životy tím 

méně spokojeni, čím více věřili, že je jejich štěstí závislé na jejich majetkových poměrech. 

Výsledky za tuto dimenzi jsou tedy v souladu s literaturou (Belk, 1985; Richins a Dawson, 

1992; Kasser a Ryan, 1993 aj.). Tato dimenze materialismu (tj. dimenze "štěstí") koreluje dále 

kladně s neuroticismem. Čím více jsou jedinci neurotičtí, tím více věří, že nejsou šťastní, 

protože nejsou dost bohatí. Podle tohoto autora jde možná o mylnou externí atribuci 

subjektivních stavů úzkosti a nespokojenosti. Není vyloučeno, že si neurotičtí (zejména 

úzkostní) jedinci kladou - v souladu s teorií výkonové motivace - nerealisticky vysoké 

materiální cíle, avšak své stavy úzkosti a životní nespokojenosti si vysvětlují nikoli tímto 

svým rysem, ale diskrepancí mezi cíli a realitou. 
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4.3.6 Materialismus a další osobnostní rysy 

Jiní autoři se zaměřili na analýzy souvislostí materialismu a některých osobnostních rysů. 

V souvislosti s funkcí materialismu coby komunikací vlastní hodnoty zkoumali Browne a 

Kallenberg (1997) vztah mezi materialismem a sebemonitorováním (self-monitoring -

Snyder, 1979). Podle Snydera jsou někteří lidé ve svém chování značně závislí na situačních 

požadavcích. Tito lidé se snaží uvést své chování do souladu s percipovanými situačními 

požadavky. Chtějí se chovat v každé situaci vhodně a přiměřeně. Postoje těchto jedinců plní 

tzv. sociálně-adjustační funkce. Snaží se vždy uvést své postoje do souladu s aktuálními 

požadavky prostředí, zejména pak s postoji významných druhých lidí. Snyder je označuje 

jako lidi s vysokým stupněm sebemonitorování. Jiní lidé se naopak snaží své chování uvést 

do maximálního souladu se svými vnitřními stavy, názory a postoji. Tyto lidi Snyder označuje 

jako lidi s nízkým stupněm sebemonitorování. Lidi s nízkým stupněm sebemonitorování 

vykazují vyšší míru konsistence mezi svými názory, postoji a chováním než lidi s vysokým 

stupněm sebemonitorování. U těchto lidí plní postoje většinou funkci exprese hodnot (value

expression). 

Lidi s vysokým stupněm sebemonitorování charakterizuje senzitivita k sociálním informacím 

indikujícím, že je určité chování vhodné nebo žádoucí. Tito lidé preferují tvar či formu před 

funkčností, značku před kvalitou, symboly prestiže, statusu atp. před morálními hodnotami. 

Věci pro ně mají především symbolickou hodnotu - symbolizují jejich prostřednicím druhým 

lidem, kým sami jsou. 

Podobně tomu lidé orientovaní materialisticky preferují věci, jež lze konsumovat veřejně 

(Richins, 1994) a které mají spíše veřejný než subjektivní smysl. Sebemonitorování a 

materialismus by proto spolu měly souviset. 

Výzkumu Brownea a Kal1enberga (1997) se zúčastnil vzorek 387 studentů. Autoři použili 

Škálu sebemonitorování (Self-monitoring scale; Snyder, 1987) a dotazník materialistických 

hodnot (MYS; Richins a Dawson, 1992). 

Výsledky potvrzují, že ve všech třech škálách MVS i v celkové škále dosáhli respondenti 

s vyššími hodnotami sebemonitorování vyšších hodnot než jedinci s nižším stupněm 

sebemonitorování. 
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V souvislosti s materialismem je často zkoumána rovněž tzv. náchylnost k podléhání 

interpersonálním vlivům (Bearden, Netemeyer a Teel, 1989). Náchylnost k podléhání 

interpersonálním vlivům je stabilním osobnostním rysem, který je multidimenzionální. Tato 

multidimenzionalita je dána multidimenzionalitou samotných interpersonálních vlivů. Autoři 

rozlišují normativní a informační vlivy. 

U normativních vlivů rozlišují - v souladu s rozlišením funkcí postojů - dvě dimenze: 

"value expressive" a "utilitarian". Exprese hodnot je motivována především touhou jedince 

zlepšovat si nebo alespoň udržet na stejné úrovni své sebevědomí prostřednictvím identifikace 

s někým, kdo je významný, důležitý, vlivný atp. Základem konformity je zde tedy 

identifikace. Utilitární vlivy jsou spojeny s očekáváním odměny (včetně očekávání vyhnutí se 

trestu) za konformitu. 

Informační vlivy mají rovněž dvě podoby - jedinec bud' vysuzuje hodnoty a normy na 

základě pozorování druhých, nebo se jich na jejich názory přímo ptá. 

Náchylnost konsumenta k podléhání interpersonálním vlivům je definována 

(1) jako potřeba identifikovat se se signifikantními druhými lidmi a/nebo zlepšovat svůj 

obraz v jejich očích pomocí získávání a užívání určitých výrobků a určitých značek 

(2) ochota přizpůsobit se při nákupu nějakého výrobku očekávání druhých a/nebo 

(3) tendence získávat informace o výrobcích nebo o službách na základě pozorování 

druhých a/nebo na základě získávání informací od druhých. 

V souladu s touto koncepcí vypracovali autoři dotazník, v němž normativní dimenzi měří osm 

a informační dimenzi čtyři položky. 

Například Achenreinerová (1997) měřila u dětí tří věkových skupin (8, 12 a 16 let) 

materialismus (Richins a Dawson, 1992) a náchylnost k ovlivnění vrstevníky (Bearden et al., 

1989). Výsledky ukazují, že mezi těmito věkovými skupinami nejsou rozdíly v materialismu a 

že materialismus vysoce koreluje u těchto dětí s náchylností k podléhání interpersonálním 

vlivům (r = 0,44). 

Co mají tyto dva rysy společného? Zdá se, že k materialismu inklinují jedinci, kteří jsou 

osobnostně predisponováni k podléhání sociálním vlivům, jedinci neautentičtí, konformní. 
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4.3.7 Materialismus a se spotřebou související emoce 

Materialističtí jedinci věří, že získávání a spotřeba jsou nezbytné pro jejich uspokojení 

v životě a že rozšiřující se úroveň spotřeby je udělá šťastnějšími. Kritiky současné americké 

společnosti jsou často spojeny s materialismem a s ním souvisejícími důsledky ničení 

životního prostředí. Richinsová, McKeage a N ajj ar (1992) informují o dvou studiích, které 

zkoumaly, zda spotřeba skutečně zvyšuje emocionální štěstí materialistů. Obecně se tyto 

studie zabývaly zkoumáním pocitů, které materialisté zažívají během spotřeby. Dělá 

materialisty získávání šťastnými? Opravdu zažívají při spotřebovávání pozitivní emoce? 

V první studii respondenti popisovali nákupy, které je dělají šťastnými, a druh pocitů, které 

zažívají během nakupování a ještě po několika týdnech. Byli srovnáváni jedinci s vysokým a 

nízkým skóre v materialismu. Studie se zúčastnilo 48 respondentů. 

Nákupy, které se v této souvislosti v odpovědích objevovaly nejvíce, byly oblečení a doplňky 

(29,2%). Dále byly frekventované automobily (22,9%). Zbytek produktů spadal do různých 

kategorií - většinou (87,5%) to bylo trvanlivé zboží (piáno, knihy ... ), bylo však zaznamenáno 

i spotřební zboží jako zmrzlina, květiny nebo vlasový kondicionér. Při porovnání materialistů 

a nematerialistů byl zjištěn rozdíl pouze u kategorie oblečení. 

Respondenti měli dále uvádět jak příjemné, tak nepříjemné emoce. Z příjemných emocí byly 

nejfrekventovanější štěstí či potěšení (85,4%), dále bylo vzrušení (33,3%) a očekávání 

(20,8%). Z negativních emoCÍ se objevovala úzkost (37,5%) a obavy (12,5%). Analýza 

rozdílů mezi materialisty a nematerialisty ani zde neprokázala žádné významné rozdíly. 

V celku tedy první studie neprokázala žádné (nebo pouze minimální) rozdíly meZI 

materialisty a nematerialisty. 

Respondenti ve druhé studii měli nejprve napsat nějaký z důležitých nákupů, který učinili 

v posledním měsíci (nebo i v delším období). Poté jim byl ukázán seznam 24 emoCÍ, u kterých 

měli označit na stupnici od ° do 5 míru, s jakou danou emoci zažívali při nákupu. Výzkumu 

se zúčastnilo ,1 07 respondentů ve věku nad 18 let různého vzdělání. 

Předmětem nákupů nejčastěji bylo elektronické vybavení (20,5%), dále dopravní prostředky 

(18,7%) a oblečení (11,2%). Analýza rozdílů mezi materialisty a nematerialisty opět 

neprokázala žádné rozdíly. 

Mezi odpověďmi převládaly pozitivní emoce; nejčastější byly štěstí, vzrušení a potěšení. 
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Negativní emoce byly méně běžné, z nich byla nejčastější nervozita, dále vina a strach. Při 

porovnání materialistů a nematerialistů se objevil jeden významný rozdíl: materialisté uváděli 

častěji závist. Při porovnání intenzity afektů se objevilo několik dalších rozdílů. Materialisté 

uváděli silnější pocity zlosti, nespokojenosti, podráždění, strachu a nervozity. Zdá se tedy, že 

materialisté po nabytí vlastnictví zažívají negativnější pocity než nematerialisté. 

Autoři uvádějí možná vysvětlení pro tato zjištění. Možná, že jde o diskrepanci mezi realitou a 

očekáváním emocionálního stavu, který by mělo nové vlastnictví jedinci přinést. Vyšší 

očekávání také zvyšuje možnost kognitivní disonance a strachu ze správné volby produktu. 

Drahé věci také rozdmýchávají závist, která může jedinci zkazit radost. 

Tento výzkum demonstroval, že afektivní procesy hrají v materialismu roli. Pokud by další 

výzkumy tyto procesy prozkoumaly ještě více detailněji, může se získat nový a hodnotný klíč 

k podstatě materialismu. 
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4.3.8 Materialismus a spokojenost 

Filosofové často upozorňují, že neustálá honba za zbožím vede k nespokojenosti. Vztah mezi 

materialismem a spokojeností byl například zkoumán v jednom z již uvedených výzkumů 

(Richins a Dawson, 1992). V tomto výzkumu vyplňovalo 205 respondentů dotazník 

spokojenosti se životem, s rodinným životem, s příjmy nebo životním standardem atd. 

(Andrews a Withey, 1976). Materialismus měl negativní vztah ke spokojenosti ve všech 

aspektech života. Výsledky v podobě korelačních koeficientů materialistické škály (MVS) a 

spokojeností v jednotlivých oblastech uvádí tabulka. 

TABULKA 8 
Korelace mezi MVS a některými škálami kvality života 

život jako celek -0,32 

Příjmy a životní standard -0,39 

Přátelé -0,34 

Rodinný život -0,17 

Zábava -0,34 

Všechny vztahy byly záporné: čím vyšší míra materialismu, tím menší spokojenost. 

Nejsilnější vztah byl u (ne)spokojenosti s příjmem nebo životním standardem, nejslabší u 

(ne)spokojenosti s rodinným životem. 

Podobné výsledky získaly v pozdější studii například Ryanová a Dziurowiecová (2001). 

Autorky vykonaly v Austrálii (Perth) výzkum, jehož se zúčastnilo 162 respondentů. K měření 

materialismu použily Richinsové dotazník (Richins a Dawson, 1992), k měření kvality života 

D-T škálu (Andrews a Whitey, 1976). Autorky ukazují, že materialistická orientace koreluje 

záporně jak s celkovou spokojeností se životem (-0,28), tak s jednotlivými oblastmi 

(s životním standardem, rodinným životem, bytem / domem, množstvím radosti a zábavy 

v životě; korelace jsou v rozpětí -0,09 až -0,27). 

Svá zjištění vysvětlují tím, že 

1) Materialisté maj í nerealisticky vysoká očekávání ohledně toho, co po této stránce 

dosáhnou, a proto jsou nepokojeni s tím, co mají, a chtějí stále více a více. 

2) Nespokojenost v jednotlivých materiálních oblastech ovlivňuje celkovou nespokojenost 

s životem (bottom-up spilover) 
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3) Nespokojenost s rodinou a životním pocitem vysvětlují tím, že 

a) materialistické hodnoty jsou pro ně důležitější než ostatní hodnoty, včetně hodnoty 

rodiny atp. 

b) materialistická orientace je náhražkou za neadekvátní interpersonální vztahy. 

Hnilica se spolupracovníky dospěl na základě dvou nezávislých šetření k závěru, že jednotlivé 

dimenze škály MYS vykazují se spokojeností se životem odlišné vztahy. Negativní vztah 

vykazuje pouze dimenze "štěstí". V prvním šetření (se vzorkem dospělé populace, N = 208) 

obdržel mezi touto dimenzí MYS a Škálou spokojenosti se životem (Diener et a1., 1985) 

korelaci -0,30 (Hnilica, 2005a). Ve druhém šetření (se vzorkem studentů, N = 195) získal 

mezi těmito dvěma proměnnými korelaci -0,35 (Hnilica et a1., 2006). V souladu s klíčovou 

hypotézou j sou tedy v obou šetřeních respondenti se svými životy tím méně spokojeni, čím 

více věří, že je jejich štěstí závislé na jejich majetkových poměrech. Avšak ostatní dvě 

dimenze vykazují se spokojeností se životem sice statisticky nevýznamné, avšak kladné 

vztahy. V jedné z prací testoval Hnilica et a1. (2006) hypotézy, podle nichž hodnocení 

životního standardu na úrovni společnosti bude mít na kvalitu života odlišné účinky než 

hodnocení individuálního materiálního životního standardu. Vysvětlení spočívá v tom, že 

hodnocení životního standardu společnosti je závislé na celkové hodnotové a politické 

orientaci jedince, na tom, zda se celkově k duchu soudobých změn hlásí, nebo je celkově 

odmítá. Více individualisticky (a tedy současně i materialisticky) orientovaní jedinci mají 

k těmto změnám příznivější postoje (Hnilica, 2005b). Oproti tomu při hodnocení osobního 

životního standardu vstupují do hry osobní aspirace a sociální srovnávání, které představují 

cyklus, který zejména materialisticky orientovaným jedincům negativně zabarvuje životní 

kvalitu, a který asi nemůže být nikdy úspěšně ukončen - patrně proto, neboť schopnost 

materiálních statků učinit jedince šťastným je omezená. Výsledky šetření je s těmito 

hypotézami v dobré shodě (Hnilica et a1., 2006). 
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4.3.9 Média, materialismus a štěstí 

Kritici médií ukazují, že je konstrukce sociální reality diváky do značné míry ovlivněna 

frekvencí sledování těchto médií. Nejvýznamnější úlohu zde zřejmě má televize. Často se 

hovoří o tzv. "cultivation hypothesis". Některé výzkumy například ukazují, že staří lidé mají 

tím větší strach z přepadení, čím častěji sledují televizi. Podobně tomu přeceňují podíl 

mladých lidí v populaci a nedoceňují počty starých lidí. Podle této hypotézy tedy platí, že čím 

častěji jedinec sleduje televizní pořady, tím více jsou jeho představy o realitě ovlivněny 

těmito obsahy a zkresleny v jejich směru. 

V jedné z prvních studií zkoumala Richinsová vztahy mezi reklamou, materiálními hodnotami 

a spokojeností se životem (Richins, 1987). První hypotézou jejího výzkumu bylo, že média 

v určité míle utválejí či kultivují vnímání sociální reality. Časté ukazování produktů se 

šťastnými spotřebiteli v televizi a v dalších reklamách může vést k neprověřené víle, že 

majetek phnáší štěstí. Jsou také některé doklady, že vliv medií je zprostředkován mírou, v níž 

jsou tato sdělení vnímána jako realistická. 

Podle druhé hypotézy jsou materialističtí lidé méně šťastní než lidé kladoucí důraz na jiné 

hodnoty. Pro materialisty je majetek často charakterizován jako návyková droga, kterou 

potřebují ve stále větších dávkách, aby si udrželi štěstí. To znamená, že materiální vlastnictví 

přinese jedinci uspokojení, ale po určitém čase (kdy se jedinec na danou úroveň adaptuje) se 

opět objeví neuspokojení a touha po dalším získávání majetku. Proto lze z pledpokládat 

negativní vztah mezi materialismem a spokojeností se životem. 

Výzkumu se zúčastnilo 284 respondentů z jistého amerického města. Respondenti vyplňovali 

dotazník, který zjišťoval materiální hodnoty, vnímanou reálnost reklam (u rychlých 

občerstvení, automobilů, piva a kosmetiky), vystavování se médiím (kolik hodin týdně se 

díváte na TV, jak často věnujete pozornost TV reklamám) a spokojenost (plat, životní 

standard). 

Jedním z výsledků tohoto výzkumu bylo zjištění, že korelace mezi sledováním televize a 

materialismem je signifikantní pouze u těch jedinců, kteří vnímají televizní reklamy jako 

realistický obraz světa. Mezi další zjištění patří, že materialističtější lidé jsou více nespokojení 

se svým životním standardem než méně materialističtí jedinci, že se materialističtí jedinci 

srovnávají s bohatými lidmi, tak jak je presentují média, více než jedinci méně materialističtí, 

a že míra, v níž jedinec věří, že majetek přinášÍ štěstí, koreluje negativně s celkovou 

70 



spokoj eností se životem. 

Rahtz et a1. (1988) vyšli z několika hypotéz. První z nich je, že toto zkreslující působení médií 

a zejména televize je obzvláště silné především u starých lidí. Pro ně je televize nezřídka 

hlavním, ne-li jediným zdrojem informací o světě. Druhou hypotézou je, že frekvence dívání 

ovlivní představy diváka o tom, jaký je životní standard průměrného člověka. Protože 

televize představuje nadprůměrně často lidi, kteří jsou úspěšní a zámožní, mohou dospět 

snadno diváci k závěru, že je životní standard průměrného jedince poměrně velmi vysoký. Při 

srovnání svého životního standardu s tímto "průměrným standardem" pak mohou cítit 

nespokojenost jak se svým životním standardem, tak se svým životem jako celkem. Jejich 

hlavní teze tedy zní: čím častěji se budou staří lidé dívat na televizi, tím více budou 

nespokojeni se svým životním standardem a se svými životy vcelku. 

sledování evaluace spokojenost 
~ 

.. 
TV životního ,... 

se životem 
standardu 

Autoři zaslali dotazníky starším lidem v určité oblasti v USA. Celkem se jim vrátilo 788 

použitelných dotazníků. V dotazníku se tázali na význam televize v životě jedince ("Televize 

je mým hlavním zdrojem zábavy"; 1 = silně souhlasím; ... ; 6 = silně nesouhlasím). Kromě 

toho zjišťovali pocity životní spokojenosti. K tomu užili dvanáctipoložkový dotazník 

(příklady položek: "Často se cítím osamělý/á" nebo "V současnosti jsem spokojenější než 

kdykoliv dříve"). 

Výsledek: Korelace mezi těmito dvěma proměnnými činila (r =) -0,34. Čím častěji se tedy 

staří lidé dívají na televizi, tím méně jsou spokojeni se svými životy. 
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Stejní autoři (Sirgy et a1., 1998) předložili o několik let později tento model vztahů mezi 

diváctvím, materialismem a spokojeností s životem: 

frekvence 
sledování 
televize 

Hypotézy: 

H6 

MATERIALISMUS 

specifická 
evaluace 
životního 
s1:a1rlardu 

H4 obecná evaluace H2 
životního 
s1:a1rlardu 

spokojenost se 
životem 

Hl: Čím více jsou lidé materialističtí, tím méně budou spokojeni se svými životy. 

H2: Čím více jsou lidé více spokojeni se svým životním standardem, tím více budou 

spokojeni se svými životy. 

H3: Při srovnávání svého životního standardu s určitým ideálem platí, že čím více jsou lidé 

materialističtí, tím vyšší standard srovnávání volí. Čím vyšší standard pro srovnání 

ovšem lidé volí, tím méně jsou spokojeni s vlastním standardem. 

H4: Celkové ohodnocení životního standardu je ovlivněno ohodnocením specifických 

standardů v jednotlivých oblastech. Ty jsou značně ovlivněny standardy presentovanými 

v médiích. 

HS: Při srovnávání svého životního standardu v určité oblasti (příjmy, automobil, dům atd.) 

s určitým ideálem platí i zde, že čím více jsou lidé materialističtí, tím vyšší standard 

srovnávání volí. 

H6: Čím častěji sledují lidé televizi, tím záporněji budou hodnotit svoje životní standardy 

v jednotlivých oblastech (hypotéza kultivace). 

H7: Čím častěji sledují lidé televizi, tím více materialističtí budou. Materialismus je podle 

této hypotézy kladně ovlivněn frekvencí sledování televize. 
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Jejich výzkumu se zúčastnilo 1226 respondentů z USA, Kanady, Austrálie, Turecka a Číny. 

Sledování televize zjišťoval čtyřpoložkový blok otázek (například "Kolik hodin se v průměru 

denně díváte na televizi?"), materialismus byl měřen současně škálou Belka a Richinsové a 

Dawsona (Belk, 1985; Richins a Dawson, 1992), k měření spokojenost s životem byly užity 

dvě škály. Kromě toho byly užity dvě škály měřící obecnou evaluaci životního standardu 

("Jaký máte celkový pocit ze svého životního standardu nebo příjmů?" 7 = skvělý, ... , 1 = 

hrozný) specifické evaluace životního standardu (srovnávání svého standardu se standardem 

presentovaným v televizi, například "Průměrná rodina, již vidím ve většině reklam, má vyšší 

standard života než naše rodina"). 

Autoři užili k testování hypotéz program LISREL. Všechny koeficienty byly v souladu 

s hypotézami a statisticky signifikantní, nicméně poměrně nízké. To je zčásti vysvětleno tím, 

že mezi soubory existovaly značné rozdíly. 

Například korelace mezi materialismem a spokojeností se životem byla v různých souborech 

následující: 

USA: -0,21 

Kanada: 0,35 

Austrálie: -0,16 

Turecko: -0,20 

Čína: -0,16. 

Nejlepší shodu s daty vykazoval tento model jako celek u vzorku z USA. 
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5. Pokusy o integraci 

Někteří autoři se pokouší vyvodit hypotézy, které jsou implikovány dvěma nebo všemi třemi 

uvedenými teoriemi. Pro ilustraci zmíním jeden výzkum, v němž se autoři inspirovali všemi 

třemi teoriemi. Ahuvia a Wongová (2002) testovali důsledky vyvozené z Ing1ehartovy teorie 

socializace materialismu, podle níž jsou jedinci tím více materialističtí, čím více byli v dětství 

ekonomicky frustrováni. Tato frustrace by však měla ovlivnit spíše materialismus coby 

osobnostní rys či charakteristiku (Be1k), než materialistické hodnoty (Richinsová). 

Materialistické hodnoty by měly být naopak více ovlivněny formativními vlivy rodiny, školy, 

přátel a médií. Čím vyšší je úhrnný materialistický vliv těchto faktorů, tím materialističtější 

jedinec bude. 

Autoři realizovali výzkum, jehož se zúčastnilo 287 universitních studentů (z toho 154 mužů). 

Ve výzkumu užili tyto způsoby měření proměnných: 

1) Pociťovaná formativní deprivace: osmipo1ožková škála (Například: "Jako děti jsem byli 
chudší než většina rodin"). 

2) Formativní sociální milieu: škály měřící materialismus rodičů, přátel, učitelů atp. 

3) Materialismus: škály Belka (1985) a Richinsové a Dawsona (1992). 

Výsledky zpracované metodou modelování strukturních rovnic uvádí následující obrázek. 

Vcelku tyto výsledky potvrzují hypotézy autorů. Oproti očekávání se však ukázalo, že 

materialismus coby osobnostní rys je patrně stejně silně ovlivňován zkušenostmi z dětství i 

z pozdějšího života. 

Obrázek 7 

Vlivy formativní deprivace a sociálního milieu na materialismus 

pociťovaná 
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6. Kvalita života 

Analýzy nejvlivnějších koncepcí materialismu ukazují, že je materialismus úzce spojen 

s problematikou kvality života. Stručně se proto věnuji rovněž tomuto důležitému konstruktu. 

Ideově je zkoumání kvality života zakořeněno v osvícenském myšlení 18. století. V tomto 

myšlení se stává smyslem existence život sám, nikoliv služba Bohu nebo králi. Důraz je 

kladen na jedince. Ústředními hodnotami se stávají štěstí a seberealizace. Společnost je 

nahlížena jako prostředek k vytváření dobrých podmínek pro život občanů. V 19. století se 

toto přesvědčení manifestuje v utilitářské etice, která požaduje "co největší štěstí pro co 

nejvíce lidí". Ve 20. století inspirovaly tyto myšlenky pokusy o vymýcení sociálních neduhů a 

vedly ke vzniku tzv. sociálních států (Welfare States). Boj s negramotností, nemocemi a 

chudobou se prosadil v řadě sociálních reforem. Jejich úspěšnost byla sledována a 

nashromážděné údaje daly vzniknout tzv. sociálním statistikám - údajům o gramotnosti, 

epidemických nemocech, eliminaci hladu. Vznik nových sociálních států byl veden snahou 

zajistit každému především dobrý materiální standard života. Zde byly výsledky rovněž 

měřeny - například průměrnými přijmy a mírou rovnosti příjmů. Z těchto počátků vyrostla 

tradice sociálních výzkumů, orientovaných na chudobu a sociální nerovnosti, která je dosud 

velmi silná. 

6.1 Hnutí sociálních indikátorů 

Dnešní podoba zkoumání kvality života v sociologii a psychologii navazuje zejména na 

tradici sledování tzv. sociálních indikátorů, které má své kořeny v USA. V USA se již od roku 

1946 užívá systém ekonomických indikátorů, které umožňují hodnotit výkonnost ekonomiky a 

napomáhají při jejím řízení. Stále silněji se však ozývaly hlasy upozorňující na to, že 

ekonomické indikátory nestačí, a že je třeba sledovat rozsáhlejší a rozmanitější série údajů. 

Rozčarování s tradičními ekonomickými kritérii tak vedlo k rozvoji sledování sociálních 

indikátorů. V analogii s užíváním ekonomických indikátorů k ovlivňování ekonomické 

politiky byly od počátků sociální indikátory spojeny s očekáváním, že jich bude využíváno k 

ovlivňování sociální politiky. 

V 60. letech 20. století představuje většina západních zemí extenzivní sociální státy. Objevuje 

se však nové téma, jímž jsou limity ekonomického růstu. Tento problém je spojen s posunem 

v hodnotách - od materialistických k postmaterialistickým. Tyto posuny si vyžádaly širší 
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konceptualizaci "dobrého života", která byla provázena snahami o jeho měření. Jako výsledek 

se objevuje i termín kvalita života. Počátečný význam tohoto termínu byl polemický -

smyslem bylo říci, že v lidském životě jde i o jiné věci než pouze o materiální blaho. 

Od 70. let 20. století byla publikována řada studií věnovaná snaze o vytvoření indikátorů, 

které by mohly plnit tuto funkci. Štěstí bývá v těchto výzkumech operacionalizováno 

nejčastěji otázkou: "Když zvážíte všechna pro a proti, řekl byste, že jste: velmi šťastný -

poměrně šťastný - ne moc šťastný?", spokojenost se životem položkou: "Když zvážíte 

všechna pro a proti, jak jste celkově spokojen se svým současným životem?" (1 = nespokojen, 

... , 10 = spokojen). Tyto dva konstrukty jsou velmi často chápány jako synonyma. 

6.2 Pojetí a dimenze kvality života 

Na tyto kořeny navazuje dnešní zkoumání kvality života v psychologii, politologii, ekonomii 

a sociologii .. K dnes nejvlivnějšímu pojetí patří pojetí, které je zaměřeno - zpravidla pod 

označením subjective well-being - na zkoumání štěstí a spokojenosti. Pro vymezení jeho 

obsahu měly zásadní význam tři práce. V první z nich dospěl Bradburn (1969), který se 

věnoval hédonickému pojetí štěstí a kvalitního života, k závěru, že kladné a záporné emoce 

nejsou dvěma póly téže dimenze, ale že jde o dvě nezávislé dimenze, které jsou ovlivňovány 

odlišnými proměnnými. To jej vedlo k definici kvalitního života jako života, v němž převažuj í 

kladné emoce nad emocemi zápornými. O několik let později zavedli Andrews a Whitey 

(1976) škálu určenou k měření celkové spokojenosti se životem. Ve stejném roce vydali 

Campbell, Converse a Rodgers (1976) práci věnovanou zkoumání souvislostí mezi celkovou 

spokojeností se životem a spokojeností s jednotlivými oblastmi, jimiž jsou například rodina, 

práce, zdraví, dosažená úroveň vzdělání atd. Subjektivní kvalita života (SWB) je v návaznosti 

na tyto práce v psychologii dnes často pojímána jako konstrukt, který je definován čtyřmi 

spolu souvisejícími avšak nepřekrývajícími se komponentami: kladnými emocemi, zápornými 

emocemI, spokojeností s jednotlivými oblastmi a spokojeností se životem jako celkem. 

Kladné a záporné emoce představují afektivní komponentu kvality života, spokojenost 

s jednotlivými oblastmi a spokojenost se životem vcelku její komponentu kognitivní (Diener, 

1984; Diener et a1., 1999). Kromě štěstí a spokojenosti jsou - především v medicínských a 

paramedicínských vědách - mezi dimenze subjektivní kvality života zahrnovány i subjektivní 

zdraví (Subjective Hea1th, SH), případně dimenze zahrnuté pod společný konstrukt se zdravím 

související kvalita života (Hea1th-Related Quality OfLife, HRQOL). 

76 



6.3 Procesuální model kvality života 

Integrace těchto komponent kvality života je předmětem odborných diskusí. Jeden z možných 

modelů teoretických vztahů mezi objektivními podmínkami a subjektivní kvalitou života 

předložili ve své práci například Hnilica et a1. (2006). Ekonomické, politické, sociální a jiné 

objektivní podmínky (životní standard, objektivní kvalita života) vedou v tomto modelu k 

emocionálním reakcím. Emocionální reakce - například zkušenosti v určité oblasti - jsou 

časem integrovány do kognitivní sumarizace, která má podobu spokojenosti s danou oblastí. 

Emocionální reakce kromě toho mohou ovlivnit zdravotní stav jedince. 

Jak jsme viděli, liší se materialističtí jedinci v řadě ohledů od méně materialistických jedinců: 

mají odlišné hodnoty, osobnostní rysy, používají jiné standardy srovnávání atd. V důsledku 

toho lze očekávat, že jejich emocionální reakce a celková kvalita života jsou jiné než 

emocionální reakce a kvalita života lidí méně materialistických. 

OBRAzEK8 
PROCESUÁLNÍ MODEL KVALITY ŽIVOTA 

objektivní 
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rozdělování 
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r - - ~OS-NOOT- - - - 7 
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_~ __ ]~an_~ar_dY "O~_~'_~ _s ,y~ .. _...I _ 
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I I I I reakce 
I percepce ~ hodnocení I,------j~ (radost, štěstí, 

smutek, 
I - - - - J I - - - - J vztek atd) , . 
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(Hnilica, K., Rendlová, M, Bariekzahyová, T. a Hnilica, M: Životní standard, individualistické hodnoty a 
spokojenost se životem .. Československá psychologie 2006, 50(3), str. 202.) 
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7. Rochesterská škola - Edward L. Deci, Richard M. Ryan 
a Tim Kasser 

Existující výzkum materialistických hodnot přináší jasná a konzistentní zjištění. Lidé, kteří 

jsou vysoce orientováni na materialistické hodnoty jsou méně šťastní a spokojeni se svými 

životy, mají fyzické i psychické zdravotní obtíže a problémy v interpersonálních vztazích. 

Tyto negativní vlivy materialismu jsou dokumentovány na vzorcích lidí chudých či bohatých, 

různého věku a pohlaví, v různých kulturách. 

Od roku 1993 publikovali Tim Kasser jeho kolegové řadu prací, ve kterých zkoumají lidské 

hodnoty a cíle ve vztahu k pocitu pohody. Tyto hodnoty spojují s řadou jiných aspektů jejich 

života jako je lidské štěstí, deprese, úzkost. Kassera a jeho kolegy zajímají zvláště jedinci, pro 

které jsou důležité materialistické hodnoty. Zjišťují, co se stane z psychologického hlediska 

člověku, který klade peníze a vlastnění statků na vrchol svého hodnotového žebříčku. 

Americké psychology Edward L. Deci, Richard M. Ryan a Tim Kasser, kterým je věnována 

tato kapitola, spojuje mimo jiné jejich působení na americké universitě v Rochesteru. Tito 

autoři vycházejí ve svých pracích z teorie sebedeteriminace, která se primárně zabývá 

vysvětlením psychických procesů podporujících optimální fungování a zdraví (Ryan a Deci, 

2000). 
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7.1 Koncept vnitřní motivace 

Koncept vnitřní motivace vzešel z prací H. F. Harlowa (1953) aR. W. Whitea (1959) jako 

reakce na behaviorální teorie, které v té době dominovaly. Vnitřně motivované chování bylo 

defmováno jako takové, které není poháněno fyziologickými "drivy" a stimuly, a pro které je 

odměnou spontánní uspokojení spojené s aktivitou samotnou. Tato vnitřní motivace podle 

autorů vychází z proaktivní, na růst orientované přirozenosti lidských bytostí a je základem 

pro učení a rozvoj. 

Výzkum vnitřní motivace začal v 70. letech pozorováním jevu, že za určitých podmínek 

vnější odměny vedou k poklesu výkonu (Deci, 1971, 1972a). Zatímco tradiční teorie učení, 

jako např. teorie operantního podmiňování (Skinner, 1953), tvrdí, že lidé se učí a odvádějí 

lepší výkon, jsou-li odměňováni za to, co dělají. Řada studií ukazuje, že obdržení vnější 

odměny má v určitých situacích negativní důsledky. Vnější motivace může "podrývat" vnitřní 

hodnotu určitého chování a redukovat tak subjektivně pociťovanou svobodnou volbu 

dotyčného, co ajak chce dělat. 

V roce 1971 dospěl Edward L. Deci k přesvědčení, že některé aktivity jsou samy o sobě 

odměnou, takže motivace k těmto činnostem není závislá na vnější odměně. Takové činnosti 

Deci označil jako "vnitřně motivované". Zabýval se odpovědí na to, jak mohou odměny 

ovlivňovat vnitřní motivaci. Ve svých výzkumech na vzorku vysokoškolských studentů (Deci, 

1971, 1972a, 1972b) ukázal, že hmotné (finanční) odměny, vedou kjejímu snížení. 

V průvodní studii vysokoškolští studenti řešili řadu mechanických hlavolamů. 

V experimentální skupině bylo studentům řečeno, že dostanou za každý řešený hlavolam 

jeden dolar. V kontrolní skupině nedostali studenti žádnou podobnou informaci o fmanční 

odměně. Poté, co uplynul čas k řešení, měli studenti možnost volně si vybrat z řady aktivit, 

které mohli v experimentální místnosti provozovat. Deci zjistil, že studenti, kterým byla 

slíbena finanční odměna, strávili v tomto čase mnohem méně času hrou s dalšími hlavolamy 

oproti studentům, kterým žádná odměna slíbena nebyla. Navíc pak studenti, kteří dostali 

zaplaceno za s~j výkon, uváděli, že je hlavolamy bavily mnohem méně než studenti, kteří 

zaplaceno nedostali. Deci tak u studentů, kteří dostali vnější odměnu za svůj výkon, 

zaznamenal pokles vnitřní motivace. Vnější odměna snížila jejich zájem o řešení hlavolamu a 

ve chvíli, kdy už jejich aktivita nebyla dále oceněna, viděli jen malý důvod pro to, aby 

pokračovali a zabývali se dále hrou sami. 
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Deci interpretuje toto "podrývání" vnitřní motivace tak, že chování účastníků, které bylo 

původně vnitřně motivováno, začalo být kontrolováno odměnou a tím byl narušen jejich pocit 

autonomie. Protože jsou vnější odměny často používány jako instrumenty sociální kontroly, 

mohou v lidech zanechávat pocit "pěšáků". Slovy psychologa Richarda DeCharmse (1968), 

někteří lidé prožívají svůj život, jako kdyby byli "původci", jiní cítí, že jsou "pěšáky". 

Původci cítí, že mají svobodnou volbu. Pěšáci se na druhé straně necítí svobodní. Pociťují, že 

jsou ovládáni vnějšími silami (jako figurky na šachovnici). Původci a pěšáci se liší ve svém 

základním chápání toho, co DeCharms označil jako personální příčinnost. Původci vnímají 

sami sebe jako kauzální agens ve svém životě, proti tomu pěšáci cítí, že příčiny jejich 

životního pohybu leží mimo jejich kontrolu. 

V návaznosti na práce deCharmse (1968) a Heidera (1958) rovněž Deci tvrdí (1971) že k 

porozumění vlivu vnějších odměn (hmotných) na vnitřní motivaci je třeba vzít také na zřetel 

to, jak příjemce odměnu interpretuje. Nejdůležitější je pro něj interpretace odměny s ohledem 

na vnímání vlastmno pocitu sebedeterminovanosti a kompetentnosti. Na základě hypotéz a 

údajů shromážděných ve studii z roku 1971 (Deci, 1971) a na základě studií navazujících, 

formuloval Edward L. Deci spolu s Richardem M. Ryanem (1980, 1985a) teorii, podle které 

jsou základem vnitřní motivace psychologické potřeby autonomie a kompetence (self

determination theory). Způsob, jakým odměnu příjemce interpretuje, závisí na tom, jak tato 

odměna ovlivní jeho vnímání sebedeterminace a kompetence. Podle této teorie mohou být 

odměny příjemcem interpretovány primárně bud' jako kontrolující jeho chování, nebo jako 

indikátory jeho kompetence. V prvním případě odměna podrývá vnitřní motivaci - maří 

uspokojení potřeby autonomie a vede k vnímání vnějšího ohniska kontroly (locus oj control) 

(Rotter, 1966), tedy k vědomí, že jednání subjektu je kontrolováno zvnějšku. Ve druhém 

případě je odměna informační (Deci a Ryan, 1985a), poskytuje uspokojení potřeby 

kompetence a zvyšuje tak vnitřní motivaci. 

80 



7.2 Teorie sebedeterminace 

Podle teorie sebedeterminace (self-determination theory) Edwarda L. Deciho a Richarda M. 

Ryana (1985b) je vnitřní motivace základní energizující bází pro přirozenou aktivitu 

organismu. Vnitřně motivované chování je tedy sebedeterminováno, sebeurčeno. To znamená, 

že lidé zakoušejí volbu a mají vědomí, že jsou sami příčinou svého jednání. Sebedeterminační 

teorie je pak empiricky založeným přístupem ke studiu takových faktorů, které facilitují 

psychologický růst, integritu a životní pocit pohody (Deci a Ryan, 1985b, 2000; Rayn a Deci, 

2000). 

Chování, které není sebedeterminováno, může být vnímáno aktérem jako chování 

kontrolované. Ke kontrolovanému chování dochází tehdy, když jedinec jedná proto, aby 

vyhověl požadavkům určitých vnitřních nebo vnějších sil. Kontrolované chování tedy může 

být dokonce zdánlivě chtěné, protože osoba se snaží vyhovět určitému vnitřnímu standardu, 

ale tento standard není plně přijat. Tak člověk dělá něco, co vlastně nechce. Demotivované 

chování je nezáměrné a často dezorganizované, protože jedinec nemůže svoji vlastní aktivitu 

regulovat. Příkladem je chování ve stresu tváří v tvář blížícímu se termínu, kdy pod časovým 

tlakem dojde k dezorganizaci chování. 

Deci a Ryan zdůrazňují, že sebedeterminované chování vychází ze tří hlavních 

psychologických potřeb, které jsou univerzální a vyskytují se během vývoje jedince: 

1) potřeba kompetence (competence), která zahrnuje usilování o kontrolu výsledků událostí, 

do kterých se osobnost dostává, a získávání pocitu zvládání a pocitu efektivnosti 

v interakci s prostředím; 

2) potřeba vztahů (relatedness) , která zahrnuje snahu jednotlivce pečovat o jiné a jeho 

usilování o pocit, že druzí oplácejí tyto vztahy autentickým způsobem a že vztahy jsou 

vzájemně podporující a uspokojující; 

3) potřeba autonomie (anutonomy) zahrnuje potřebu cítit, že jsme nezávislí na vnějších 

tlacích a že jsme schopni být původcem spíše než "pěšákem". 

Opakem autonomie je heteronomie (závislost, podřízenost) nebo excesivní vnější kontrola 

(řízení, ovládání). V rámci sebedeterminační teorie je autonomie odlišována od 

nezávislosti (independence) nebo individualismu; autonomie je považována za univerzální 

potřebu, zatímco individualismus a nezávislost za kulturně specifické hodnoty. 
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Tyto tři základní potřeby generují sebedeterminující chování a chování podporující vývoj, 

nebo to, co Deci a Ryan označují jako organismickou integraci (Deci a Ryan, 1985b). 

Organismická teorie vychází z předpokladu, že organismus je aktivní a zdůrazňuje, že lidské 

bytosti působí na své vnitřní a vnější prostředí, aby bylo efektivní a aby uspokojovalo celou 

oblast jejich potřeb. Organismická integrace má dva aspekty - jednotu já a integraci do 

sociálního uspořádání. 

Vývoj já je produktem dialektiky mezi osobností a jejím sociálním světem. 

1) Sociální prostředí může poskytovat podporu autonomie. Jinými slovy povzbuzovat a vést 

k volbě a inovacím v chování. 

2) Sociální prostředí může poskytovat určitou strukturu pro chování. Vysoce strukturované 

prostředí poskytuje jasné instrukce o tom, jaký druh chování vede ke konkrétním 

výstupům, a dává také aktérovi jasnou zpětnou vazbu o tom, jak dobře si aktér v prostředí 

vede. 

3) Sociální prostředí může povzbuzovat k interpersonálním investicím. Tyto "investice" 

popisují míru, v se níž signifikantní osoby (rodiče, učitelé, přátelé atd.) intenzivně zajímají 

o dotyčnou osobu a investují čas a energii do vztahu. 

Takové prostředí je pak optimální pro podporu sebedeterminujícího chování a organismické 

integrace. Sebedeterminace tak nakonec člověka přivede k prožitku opravdového já a vede 

k naplnění toho, co existencionalisté označují jako autentický život. 

Počáteční práce založené na sebedeterminační teorii byly zaměřeny na vnitřní motivaci, která 

je základem psychologického růstu a asimilace. Ukazuje se, že potřeba autonomie a 

kompetence jsou pro udržení vnitřní motivace důležité, zatímco kontrola okolí vnitřní 

motivaci podrývá (Deci a Ryan, 1985a). 

Přestože je vnitřní motivace důležitým zdrojem pro učení a růst, stejně tak důležitý je proces 

internalizace, kterou člověk asimiluje a integruje důležité kulturní normy, hodnoty a pravidla 

chování, která nejsou vnitřně motivována. Ta však variují i přes svou relativní autonomii na 

kontinuu internalizace, a to od vnější kontroly (člověk se podrobuje pravidlu ze strachu nebo 

pro hmotnou odměnu), přes introjekci (člověk dodržuje normy, aby se vyhnul např. pocitu 

viny), identifikaci (člověk si uvědomuje hodnotu aktivity) k integraci (hodnota je dobře 

asimilována s jinými hodnotami). Více autonomní internalizace je spojena s větší odolností, 

stabilitou, vitalitou, kulturní způsobilostí a pozitivní zkušeností. 
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7.2.1 Působení vnějších odměn a cílů z pohledu teorie sebedeterminace 

Deci a Ryan (1985b, 1991) ve své sebedeterimanční teorii motivace předpokládají některá 

specifická rizika obsažená v přílišné orientaci na odměnu. Podle autoru (Deci a Ryan, 1985b) 

není snaha o vnější odměny per se ani pozitivní ani negativní; nicméně značná koncentrace na 

vnější odměny může lidi odvracet od vnitřních snah a zasahovat do integrace osobnosti a 

aktualizace. Jedinci, kteří jsou zvláště zaměřeni na získávání vnějších odměn nebo 

schvalování svého chování, jsou popisování jako orientovaní na kontrolu, jde tedy o styl 

osobnosti charakterizovaný zaměřením na vnější zdroje regulace chování a osvojování 

postojů (Deci a Ryan, 1985a, 1987). Vyšší orientace na kontroluje podle výsledků výzkumu 

spojena s menší sebeaktualizací, zvýšeným zájmem o to, co si myslí ostatní a menší 

kongruencí emocionálního chování (např. Deci a Ryan, 1985a). Na základě sebedeterminační 

teorie by se proto dalo usuzovat, že lidé, kteří považují peníze a bohatství za své ústřední 

hodnoty, jsou pravděpodobně jak více orientováni na kontrolu, tak méně psychologicky 

integrováni. 

Nedůvěra ve významnost, která je přikládána materialistickým snahám, se odráží i 

v některých humanistických teoriích. Podle Rogerse (1963) i Maslowa (1954) jsou lidé 

posilování aktualizační tendencí; věří, že k pocitu pohody dochází do určité míry tehdy, když 

mohou svobodně vyjádřit svůj vnitřní potenciál. V situacích, kdy je chování podmíněno 

pozitivním názorem druhých (Rogers, 1963) nebo působením vnějších potřeb (Maslow, 

1956), se jednotlivec často vzdává své vlastní aktualizace, aby dosáhl "lepšího" postavení 

v očích druhých lidí (úcty, prestiže apod.). Podobně Fromrn (1976) činí rozdíl mezi "mít" či 

konzumní orientací a "být" či zkušenostní orientací v životě. "Mít" považuje jako reflexi 

odcizení aktualizačním tendencím Self. Protože peníze reprezentují vnější stimul (incentivu) 

pro chování, tyto teorie předpokládají, že honba za materiálními statky či penězi může 

odvrátit pozornost od aktualizace a může být spojena s větší úzkostí. 

Výzkumy založené na teorii sebedeterrninace ukazují, že vnější cíle, jakými jsou cíle 

materialistické, sice nepřímo uspokojují základní potřeby, ale mohou se od nich odchýlit 

natolik, že v důsledku mají škodlivý dopad na pocit pohody, i když je jich dosaženo (např. 

Kasser a Rayn, 1996; Rayn et al., 1999). Čím více se lidé zaměřují na fmanční a 

materialistické cíle, tím menší je jejich pocit pohody. Např. Carver a Baird (1998) zjistili, že 

vztah mezi penězi a pocitem pohody je zčásti způsoben ztrátou autonomie spojené s tímto 

životním cílem. Tato zjištění byla potvrzena v rozvinutých zemích jako jsou Spojené státy 
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nebo Německo (např. Kasser a Ryan, 1996), ale také v méně ekonomicky rozvinutých zemích 

jako je Rusko a Indie (např. Ryan et al., 1999). Zatímco vývoj směrem k vnitřním cílům 

podporuje životní spokojenost a pocit pohody, pohyb směrem k vnějším cílům jako jsou 

peníze, blahobyt, bud' nepodporuje pocit pohody nebo ho podporuje pouze v malé míře. 

Avšak ne jen hmotné odměny, ale také "hrozby" jako jsou termíny, nařízení, hodnocení a 

ukládané cíle snižují vnitřní motivaci, protože stejně tak vedou k vnímání vnější příčinnosti 

(external perceived locus oj causality). Naopak možnost volby a příležitost k sebe-řízení 

zvyšují vnitřní motivaci, protože umožňují lidem větší pocit autonomie (Deci a Ryan, 1985a). 

Podle výzkumů například učitelé, kteří podporují autonomii (na rozdíl od ovládánílkontroly), 

podněcují své studenty k větší vnitřní motivaci, zvídavosti a přání výzvy (např. Ryan a 

Grolnick, 1986). Studenti, kteří jsou učeni přístupem zaměřeným na kontrolu nejen, že 

ztrácejí iniciativu, ale učí se méně efektivně, zvláště v případě, když učení vyžaduje 

konceptuální, kreativní postup. Podobně děti rodičů podporujících autonomii, oproti dětem 

rodičů s kontrolujícím přístupem, jsou více vnitřně motivovány (Grolnick, Deci a Ryan, 

1997). 
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7.3 Materialismus jako hodnota - teoretické vymezení 

Ronald F. Inglehar (2000) defmuje materialismus (na rozdíl od postmaterialismu) jako 

přetrvávající důraz na potřeby materiálního komfortu a fyzického bezpečí na rozdíl od 

takových potřeb jako jsou sebevyjádření a kvalita života. Russel W. Belk (1985) defmoval 

materialismus jako důležitost, kterou člověk přikládá materiálním statků. Podle něj je 

materialismus širokým konstruktem, který zahrnuje rysy osobnosti jako závist, nedostatek 

štědrosti a sklon k vlastnění. Podle Marshy L. Richinsové (Richinsová a Dawson, 1992) 

odráží materialismus význam, který je přikládán získávání a vlastnění materiálních statků. 

Edward L. Deci, Richard M. Ryan a Tim Kasser, tvrdí, že sledování a dosahování některých 

životních cílů může poskytovat větší uspokojení základních psychologických potřeb, než 

sledování a dosahování jiných cílů (Ryan et al., 1996). Pro soubor cílů, přesvědčení a chování 

založený na konzumní kultuře autoři používají termínu "materialistická hodnotová orientace" 

(Kasser et al., 2004). 

Studie Tima Kassera a Richarda Ryna, publikovaná v roce 1993, se zaměřila na relativní 

ústředno st cíle finančního úspěchu, jako komponentu "Amerického snu" - stylu života a 

systému hodnot modelovaných a podporovaných moderní americkou společností, založených 

na předpokladu úspěchu a štěstí, závisejícím na dosažení peněžního bohatství ve srovnání 

s jinými oblastmi života. Autoři předpokládali, že jednotlivci, kteří aspirují na dosažení 

finančního úspěchu více než na jiné oblasti života, budou zaznamenávat negativní důsledky. 

Jedinci, pro které jsou důležitější majetek a peníze než smysluplné a intimní vztahy, pocit 

sounáležitosti nebo sebe-přijetí, budou mít negativní vztah k proměnným spojeným 

s psychologickým přizpůsobením (psychologickou adjustací) a budou pravděpodobně 

orientováni na kontrolu (Deci a Ryan, 1985a) více než ti, kteří ve svém hodnotovém systému 

na přední místo finanční úspěch. 
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7.4 Operacionalizace materialismu jako aspirace 

Kasser s Ryanem vyvinuli dvě metody měření cílů/aspirací. První byl dotazník: k měření 

"aspirací" Aspiration Index. Toto měření zahrnovalo aspirace na dvou dimenzích: (a) jejich 

osobní důležitost a (b) pravděpodobnost, že budou tyto cíle realizovány. 

Druhou metodou byla procedura zahrnující řadu "řídících životních principů" Gako je 

rodina, finance a širších společenské hodnoty). Tato procedura řazení hodnot byla použita 

jako další prostředek k posouzení relativní důležitosti hodnot. Subjektům byly předloženy tři 

sady pěti hodnot. Respondenti byli požádáni, aby seřadili hodnoty podle toho, do jaké míry 

řídí jejich životy. Pět hodnot v každé sadě se dotýkalo bezpečí rodiny, celkového sociálního 

zajištění, spirituality (duchovní hodnoty) a hédonismu. Autory zde zajímaly pouze peníze 

(tzn. dosažení finančního úspěchu), bezpečí rodiny (tj. stabilního rodinného života) a globální 

blaho (tj. světový mír), protože tyto hodnoty korespondují s cílovými oblastmi fmančmno 

úspěchu (jinancial success), afiliace (affiliation) a společenského prospěchu a pocitu 

sounáležitosti (community feeling). 

Pro komparativní účely byly do tohoto dotazníku zahrnuty čtyři cílové oblasti: 

1) Sebe-přijetí (Self- acceptance) - aspirace pro individuální psychologický růst, sebe

úctu a autonomii. 

2) Afiliace (Affiliation) - aspirace zahrnující rodinný život a dobré přátele. 

3) Společenská prospěšnost (Community feeling) - aspirace přispívat k tomu, aby svět 

byl lepší prostřednictvím vlastního chování/jednání. 

4) Finanční úspěch (Financial success ) odkazuje na aspiraci dosáhnout bohatství a 

materiálního úspěchu. 

Výzkum zahrnoval tři studie zkoumající vztah mezi pocitem pohody a ústředno stí čtyř oblastí 

aspirací. V první ze studií celkem 118 vysokoškolských studentů vyplňovalo sadu dotazníků. 

Kromě škály aspirací a procedury řazení řídících životních principů byl použit 15-ti 

položkový dotazník k měření sebeaktualizace (Joness a Candall, 1986), 7-položkový dotaznJk 

(Frederick a Ryan, 1993) k měření vitality, "energie manifestované jak ve fyzické, tak 

duševní oblasti"a General Causality Orientation Scale (Deci a Ryan, 1985a), kdy subjekty 

odpovídaly na tři otázky (s 12 tvrzeními) s ohledem na to, s jakou pravděpodobností by 

interpretovaly určitým způsobem danou situaci. U tohoto měření byl kladen důraz na škálu 

kontroly. 
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Druhá studie byla rozšířena o měření deprese a úzkosti u vzorku 198 vysokoškolských 

studentů a třetí studie zkoumala finanční úspěch a další aspirace ve vysoce rizikovém 

heterogenním vzorku 140 účastníků ve věku 18 let. Ve všech třech studiích autoři 

předpokládali, že hodnoty a očekávání cílů týkajících se finančmno úspěchu budou spojeny 

s horším přizpůsobením v případě, že tyto cíle převýší hodnoty a očekávání v jiných oblastech 

života. 

7.4.1 I. VERZE šKÁLy (Aspiration Index) 

Subjekty řadily 21 položek aspirací na dvou dimenzích (a) osobní důležitost a (b) šance jejich 

dosažení v budoucnu. U každého z cílů (položky) respondenti odpovídají na 2 otázky: 

a) Nakolikje pro vás tento cíl důležitý? (důležitost) (importance) 

b) Nakolik je pravděpodobné, že v budoucnu tohoto cíle dosáhnete? (šance/vyhlídka) 

(chance) 

K odpovědím v každé dimenzi byly použity 5-stupňové škály: pro důležitost (1 = vůbec ne, 5 

= velmi důležité), pro šance (1 = velmi malá, 5= velmi vysoká); dále čtyři oblasti aspirací: 

sebe-přijetí (self-acceptance), afiliace (affiliation), společenská prospěšnost (community 

feeling) a finanční úspěch (financia1 success). 

7.4.1.1 Sebe-přijetí (self-acceptance) 

1) Budete tím, kdo se bude starat o tvůj život. (a,b) 

2) Na konci vašeho života se budete ohlížet zpět na svůj život jako smysluplný a 

naplněný. (a,b) 

3) Budete efektivně řešit problémy, které se ve vašem životě vyskytnou.(a,b) 

4) Budete vědět a akceptovat, kdo opravdu jste. (a,b) 

7.4.1.2 Afiliace/smysluplné vztahy (affiliation) 

1) Budete mít přátele, na které se budete moci spolehnout. (a) 

2) Budete mít okolo sebe lidi, kteří vás budou podporovat a budou se o vás zajímat. (a) 

3) Budete znát lidi, se kterými se budete moci bavit (mít zábavu). (a) 
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4) Budete mít pár dobrých přátel, se kterými budete moci hovořit o osobních 

záležitostech. (a) 

5) Budete sdílet život s někým, koho budete milovat. (a,b) 

6) Budete ženatý/vdaná s jednou osobou na celý život. (a,b) 

7) Budete mít děti. (b) 

7.4.1.3 Společenská prospěšnost (community feeling) 

1) Budete pracovat, abyste učinilla svět lepším. (a) 

2) Budete pomáhat ostatním zlepšovat jejich život. (a) 

3) Budete pomáhat lidem v nouzi (kteří to potřebují) (a) 

4) Budete věnovat čas a peníze charitě. (a,b) 

5) Budete pracovat pro zlepšení společnosti. (a,b) 

6) Budete učit ostatní věcem, které znáte. (a,b) 

7) Budete se podílet na společenském a politickém hnutí. (b) 

7.4.1.4 Finanční úspěch (financial success) 

1) Budete kupovat věci jen proto, že je chcete.(a) 

2) Budete finanční úspěšný/á. (a) 

3) Budete svým vlastním pánem. (a,b) 

4) Budete mít práci s vysokým společenským statusem. (a,b) 

5) Budete mít dobře placenou práci.(a,b) 

aj Položky použité ve Studii I a 2 

b) Položky použité ve Studii 3 

Cílem výzkumu bylo prověření reliability a validity škály. 

Hypotézy 

• Jednotliyci, kteří upřednostní hodnotufinančního úspěchu nad hodnotami afiliace, 

sebe-přijetí nebo společenské prospěšnosti budou vykazovat menší sebe-aktualizaci a 

vitalitu. 

• Tito jednotlivci budou více orientováni na kontrolu (Deci a Ryan, 1985a). 

• Vysoké očekávání finančmno úspěchu oproti jiným oblastem bude negativně 

ovlivňovat spokojenost se životem. 
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Výsledky 

V první ze tří studií byla podpořena hypotéza, že všechny čtyři oblasti aspirací mají odlišný 

vztah k psychologickému pocitu pohody. Relativně silná intenzita aspirace na sebe-přijetí a 

společenskou prospěšnost a sounáležitost byla obecně spojena s větší sebeaktualizací a 

vitalitou, zatímco větší důraz na dosažení finančního úspěchu byl spojen s menším 

psychologickým přizpůsobením. Podobně již samo očekávání, že bude cílů, týkajících se 

finančního úspěchu, dosaženo, mělo negativněj ší důsledky na sebeaktualizaci a vitalitu 

jednotlivců. Rovněž byl potvrzen předpoklad, že lidé, kteří ve svém systému hodnot 

upřednostňovali finanční úspěch, měli větší tendenci být orientováni na kontrolu než jedinci, 

pro které byly důležitější jiné oblasti cílů v jejich životě. 

Při kontrole vlivu pohlaví na dimenzi "důležitosti" aspirací a "pravděpodobnosti" jejich 

dosažení byly zjištěny signifikantní rozdíly. Muži hodnotili důležitost finančního úspěchu ve 

svém hodnotovém žebříčku výše než ženy a také považovali za pravděpodobnější, že tohoto 

cíle dosáhnou. Ženy naopak přikládaly větší důležitost vztahům (afiliaci), sebe-přijetí a 

společenské prospěšnosti a sounáležitosti a očekávaly, že jich bude pravděpodobně dosaženo. 

Druhá studie výzkumu replikovala a rozšířila tato zjištění o zkoumání mezi obsahem aspirací 

a pocitem pohody nebo stresu. Na základě analýz dospěli autoři k tomu, že relativní 

ústředno st cíle sebe-přijetí a afiliace (blízkých vztahů) byla spojena s menší úzkostí a depresí. 

Důraz na sebe-přijetí pak predikoval větší sebeaktualizaci a vitalitu. Zatímco očekávání či 

dosažení finančního úspěchu bylo spojeno s vyšší mírou úzkosti a deprese. 

Ve třetí studii pak byl u účastníků zkoumán pocit pohody ve smyslu globálního fungování, 

sociální produktivity a symptomů poruch chování. Důležitost kladená na dosažení finančního 

úspěchu byla u respondentů spojena s menší úrovní celkového fungování a nižší sociální 

produktivitou, a rovněž také s více problematickým chováním. 

Zjištění, ke kterým autoři ve svém výzkumu dospěli, jsou v souladu s jejich hypotézami, a to 

jak ve smyslú relativní důležitosti aspirace tak jejím pravděpodobným dosažení. Všechny tři 

provedené studie podpořily myšlenku odlišného vztahu "nematerialistických" 

aspirací/životních cílů (sebe-přijetí, vztahů s blízkými a přáteli, společenské prospěšnosti a 

sounáležitosti) a "materialistických" cílů (finanční úspěch) ke spokojenosti a osobní životní 

pohodě. Lidé, kteří usilují o cíle spojené s jejich osobním růstem a autonomií, s potřebou 
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blízkých vztahů a pocitu sounáležitosti a prospěšnosti své společnosti, jsou více schopni 

realizovat svůj potenciál (sebeaktualizace), jsou více vitální, spokojení a ve větší psychické 

pohodě. Oproti tomu ti, kteří jsou příliš orientováni na dosažní materiálního úspěchu a 

majetek a peníze se staly jejich hlavním řídím principem v životě, jsou méně schopni 

akutalizovat své vlastní možnosti, přispívat k blahu své společnosti a rozvíjet vztahy 

s druhými lidmi, více trpí úzkostí a depresemi a jsou méně přizpůsobiví. Navíc jsou tito 

jedinci více ovlivněni a naladěni na vnější motivy v organizaci jejich motivů, tj. jsou více 

orientováni na kontrolu (Deci a Ryan, 1985a). 

Podle autorů (Kas ser a Ryan, 1993) jedinci usilující o bohatství jsou spíše zaměřeni na 

podmíněné vnější cíle a prchavé uspokojení, které není spojeno s vnitřními potřebami. To 

vede k odvracení od vnitřní aktualizace a integrujících tendencí, které podporují růst jedince a 

jeho pocit pohody (Kasser, 1992). Zájem o druhé, snaha o investice do společenských zájmů 

tak může být nahrazena materialistickou činností v neprospěch sebe sama a svého rozvoje. 

Finanční úspěch byl zde zkoumán jako aspirace nebo životní cíl, který může mít negativní 

vztah k psychologickému přizpůsobení, pokud převáží nad jinými životními cíli. Předpoklad 

(Rogers, 1961; Maslow, 1954; Fromm, 1976; Deci a Rayn, 1985b), že cíle, týkající se 

vnějších odměn nebo cílů, jejichž dosažení je podmíněno souhlasem druhých, na rozdíl od 

cílů týkajícími se vnitřních aktualizačních tendencí, vedou k menší spokojenosti a větší úrovni 

stresu, je konzistentní s předpokladem Deciho a Ryana (1987), že peníze mohou způsobit 

pokles vnitřní motivace a s Frommovým předpokladem, že zaměření na "mít" nebo konzum 

znamená současně odklon od aktualizačních tendencí. 
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7.4.2 II. VERZE ŠKÁLY (Aspiration Index) 

Tak, jak potvrdily výsledky výzkumu Kassera a Ryana, aspIrace týkající se dosažení 

blahobytu a materiálních statků, jako hlavních prvků "Amerického snu o úspěchu", 

potenciálně nepřispívají pocitu pohody (Kas ser a Ryan, 1993). Na třech vzorcích starších 

adolescentů byla porovnávána důležitost a pravděpodobnost dosažení aspirací finančního 

úspěchu a aspirací sebe-přijetí, afiliace a pocitu sounáležitosti. Výsledky výzkumu podpořily 

hypotézu, že relativní ústřednost (Rokeach, 1973) cílů spojených s finančním úspěchem má 

negativní vztah k pocitu pohody a spokojenosti a celkovému fungováním respondentů. 

Zjištění vyvolala otázku, zda má obsah cílů a hodnot vliv na pocit pohody jednotlivců. 

Ve svém dalším výzkumu Kasser a Ryan (1996) rozlišili dvě třídy cílů, založené na jejich 

obsahu. Vn~ší cíle, jako je finanční úspěch, jsou takové, které závisí na kontingentních 

reakcích druhých. Naopak vnitřní cíle, jako je sebe-přijetí, jsou vyjádřením přání 

kongruentních s aktualizačními a růstovými tendencemi přirozenými pro lidské bytosti. Jako 

takové vnitřní cíle uspokojují základní a inherentní psychologické potřeby. 

Na základě analýz byly identifikovány 

1) tři hlavní cíle/aspirace jako vnější, které vyžadují primárně kontingentní vnější souhlas a 

odměny: finanční úspěch (peníze), společenské uznání (pověst, sláva), atraktivní vzhled 

(image); tyto materialistické cíle jsou příkladem některých z nejcharakterističtějších 

aspektů americké populární kultury, ve které jsou popularita, peníze a atraktivní vzhled 

často známkou největšího úspěchu člověka (Ryan, 1993); jsou obvykle prostředkem 

dosažení nějakých jiných cílů ajsou zaměřeny na obdržení vnější odměny nebo pochvaly 

od jiné osoby; 

2) čtyři cíle/aspirace vnitřní: afiliace (přináležení), společenská prospěšnost (ochota 

pomáhat), fyzická zdatnost (zdraví) a sebe-přijetí (růst); tyto čtyři cíle jsou kongruentní 

s tendencí k sebeaktualizaci (Fromm, 1947; Rogers, 1963) nebo integrací (Deci a R yan, 

1985b) a přispívají tak k psychickému zdraví. 

Na základě předchozích zjištění autoři předpokládali, že lidé zažívají větší pocit pohody, 

pokud jsou primárně motivováni vnitřními cíli. Naopak soustředěnost na cíle vnější Je 

doprovázena stresem. Tyto předpoklady byly u respondentů zkoumány dvěma nezávislými 
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metodami měření obsahu hodnot a cílů. Ve studii byla použita rozšířená škála aspirací 

Aspiration Index (Kasser a Ryan, 1993) s dimenzemi důležitosti a pravděpodobnosti dosažení 

a procedura řazení zahrnující "řídících životních principů" měřící hodnoty v sedmi oblastech 

uvedených v tabulce 9. 

TABULKA 9 
Názvy a popis vůdčích principů použitých ve Studii 1 a 2 (Kasser a Ryan, 1996, str. 281) 

Oblast Popis cíle 

Sebe-přijetí (růst) 
Afilace (vztahy) 
Společenská prospěšnost (pomoc) 
Fyzická zdatnost (zdraví) 
Finanční úspěch (peníze) 
Společenské uznání (sláva) 
Atraktivní vzhled (image) 

7.4.2.1 Studie 1 

Dosažení psychologického růstu, autonomie a sebeúcty 
Mít uspokojující vztahy s rodinou a přáteli 
Zlepšit svět skrze vlastní aktivitu 
Cítit se zdravý a zbavený nemocí 
Být bohatý a materiálně úspěšný 
Být slavný, známý a obdivován 
Vypadat atraktivně postavou, oblečením a stylem 

Ústředno st vnitřních a vnějších cílů a životních řídících principů byla zkoumána ve vztahu 

k ukazatelům pocitu pohody včetně sebeaktualizace, vitality, deprese, úzkosti a fyzických 

symptomů. Na rozdíl od předchozího výzkumu (Kas ser a Ryan, 1993), kterého se zúčastnili 

pouze mladí dospělí, byl v první studii shromážděn vzorek 100 dospělých (24 mužů, 76 žen). 

Rovněž byl zkoumán vliv věku a příjmu respondentů na jejich aspirace a pocit pohody. Věk 

účastníků se pohyboval od 19 do 79 let (M = 38 let, SD = 13 let), roční příjem rodiny 

respondentů činil méně než 20.000 USD u 31 % vzorku, mezi 20.000 - 50.000 USD u 49% a 

nad 50.000 USD u 20% celkového počtu respondentů. 

Základní hypotézy 

1) Zaujmou-li vnější (materialistické) cíle a řídící principy, na rozdíl od vnitřních cílů a 

řídících principů, ústřední místo v životě jednotlivce, sníží se jeho pocit pohody a 

zvýší sejeho úroveň stresu. 

2) Ústředno st vnitřních (nematerialistických) cílů bude pozitivně korelovat s pocitem 

pohody a negativně korelovat se stresem. 

3) Relativně silný účinek vnějších aspirací může ovlivnit přizpůsobení jednotlivce a jeho 

fyzické zdraví. 

92 



K ověření klasifIkace hodnot na vnitřní a vnější kategorie, byla použita faktorová analýza. 

Analýza sedmi skórů "důležitosti" identifIkovala dva faktory. První faktor zahrnoval pouze 

vnitřní aspirace, zatímco druhý faktor reprezentoval vnější aspirace. Vyplynuly zde také dva 

faktory pro sedm skórů "pravděpodobnosti". Tyto analýzy podpořily rozlišení mezi vnitřními 

a vnějšími cíly. 

Vysoká důležitost přikládaná vnitřním aspiracím byla spojena se signifIkantně větší 

sebeak:tualizací a vitalitou a s významně menší depresí a fyzickými symptomy. Naopak 

důležitost přikládaná vnějším aspiracím byla spojena s významně menší sebeak:tualizací a 

vitalitou a s více fyzickými symptomy (tabulka 10). 

Celková vysoká účinnost týkající se dosahování aspirací byla spOjena s významně větší 

sebeaktualizací a vitalitou. Výsledky se však lišily v závislosti na obsahu cílů. Vysoká 

pravděpodobnost dosažení vnitřních aspirací byla spojena s větší sebeak:tualizací a vitalitou a 

menší mírou deprese, zatímco pravděpodobnost dosažení vnějších cílů měla k těmto 

proměnným opačný vztah. Skór řídících principů v životě byl spojen s větší aktualizací a 

s méně fyzickými symptomy. Naopak vnější řídící principy byly v negativním vztahu 

k sebeaktualizaci a pozitivně korelovaly s fyzickými symptomy. 

TABULKA 10 

Vztah vnitřních a vnějších cílů k pocitu pohody, Studie 1 (Kasser a Ryan, 1996, str. 283) 

Sebe- Vitalita Deprese Úzkost Fyzické 
aktualizace symptomy 

Důležitost 

aspirace 
Krok 1 
Celkově -0,11 0,11 0,12 0,24** 0,18* 

Krok 2 
Vnitřní 0,40*** 0,46*** -0,35 -0,19 -0,35** 
Vnější -0,52*** -0,60*** 0,29 0,25 0,46** 

Pravděpodobnost 

dosažení aspirace 
Krok 1 
Celkově 0,29** 0,42*** -0,19* -0,7 0,5 

Krok 2 
Vnitřní 0,59*** 0,64*** -0,45** -0,23 -0,37* 
Vnější -0,57*** -0,62*** 0,44** 0,23 0,36* 

Řídící principy 
Vnitřní 0,34*** 0,09 0,19* 0,17* 0,27*** 
Vnější -0,34*** 0,09 0,18* 0,17 0,26*** 

*p < 0,10, **p < 0,05, ***p < 0,01 
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Dále byly zkoumány vlivy pohlaví, věku a příjmu na aspirace a pocit pohody. Přesto, že se 

muži a ženy celkově nelišili ve svém hodnocení vnějších a vnitřních aspirací, objevily se 

interakce mezi pohlavím. Muži, kteří kladli důležitost vnějších aspirací výše, pociťovali více 

fyzických symptomů (např. bolesti hlavy, malátnost,bolení svalů apod.). Naopak ženy, které 

hodnotily pravděpodobnost dosažení vnitřních aspirací jako nízkou, pociťovaly více úzkosti a 

deprese. Pokud se týká věku, starší respondenti hodnotili jak důležitost tak pravděpodobnost 

vnějších aspirací jako významně nízkou. Příjem nekoreloval s žádným cílem, ani se žádným 

nebyl v interakci. 

Byla tak podpořena základní hypotéza, že ústředno st vnitřních cílů je spOjena s osobním 

pocitem pohody a negativně se stresem. Opačný výsledek byl zjištěn v případě, kdy vnější 

cíle byly pro respondenty důležitější než cíle vnitřní. Vzhledem k tomu, že tyto výsledky byly 

zjištěny v heterogenním vzorku dospělých, je zřejmé, že škodlivé vlivy materialistických 

aspirací se neomezují pouze na pozdní adolescenci či na působení příjmu. Přesto, že byly 

zjištěny určité vlivy pohlaví, je to podle autorů možné vysvětlit i relativně nízkým počtem 

mužů, kteří se studie zúčastnili. 

7.4.2.2 Studie 2 

Druhá studie, které se zúčastnil vzorek 192 vysokoškolských studentů (71 mužů, 107 žen), 

byla dále rozšířena o zkoumání denních záznamů respondentů o pozitivním a negativním 

vlivu a fyzických symptomech ve vztahu k ústředno sti vnitřních versus vnějších cílů. Rovněž 

autoři testovali hypotézu, že vnější hodnoty budou pozitivně spojeny s narcismem, ve kterém 

hraj e starost o názor ostatních na vlastní cenu významnou roli. Posledním cílem této studie 

bylo zkoumání, zda odlišné výsledky mohou být vysvětleny tendencí odpovídat tak, jak je to 

sociálně žádoucí. 

Rovněž z výsledků této studie vyplynulo, že relativní důležitost, kterou jednotlivci přikládali 

vnitřním aspiracím, byla spojena s významně větší tendencí k sebeaktualizaci a vitalitou a 

významně menší úrovní deprese, narcismu a pociťovaných fyzických symptomů. Naopak 

relativní důležitost přikládaná vnějším aspiracím byla spojena s nižší sebeaktualizací a 

vitalitou a s větší úrovní deprese, narcismem a horším fyzickým zdravím. Podobné výsledky 

byly zjištěny u hodnocení dimenze "pravděpodobnosti". Rovněž vnitřní principy, kterými se 
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člověk v životě řídí byly pozitivně spojeny se sebeak:tualizací a vitalitou, negativně korelovaly 

s narcismem. Naopak zvnějšku orientované řídící principy byly spojeny s menší 

sebeak:tualizací a pozitivními emocemi a s větší mírou narcismu (tabulka 11). 

Respondenti, kteří odpovídali více sociálně žádoucím způsobem, hodnotili vnitřní aspirace 

jako důležitější (r = 0,19, P < 0,5) a s větší pravděpodobností očekávali jejich dosažení (r = 

0,27, P < 0,1). Nebyl zjištěn žádný významný vztah k vnějším cílům. 

TABULKA II 

Vztah mezi vnitřními a vnějšími cíli a pocitem pohody (Kasser a Ryan, 1996, str. 285) 

Q,I Q,I Q,I <:ol <:ol = Q <:ol 
N S 

Q .... S - Cll = = Q,I Q,I ~ = S 
' ... ' ... 

'Q,I S 12 = Q,I = = Cll .... .j::; ~.g .... Q,I Cll Cll .j::; = .... ;.. Q 
. ... .... .~ Q.. Q,I -; <:ol .... 

Q.. ~ ;.. .... 
,.Q .... N = N S 

Q,I .... Q,I N = Q eJJ ,,~ rLl ;, ~ ,~ Z ~ .:, 
Důležitost 
aspirace 

Krok 1 

Celkově -0,12 0,17** 0,09 0,14 0,30** -0,19* 0,25** -0,09 

Krok 2 

Vnitřní 0,59** 0,31** -0,27** -0,04 -0,31 ** 0,29* -0,05 -0,35** 

Vnější -0,67** -0,34** 0,30** 0,05 0,35* -0,35* 0,06 0,43** 

Pravděpodobnost 

dosažení aspirace 

Krok 1 

Celkově 0,18** 0,50*** -0,28** -0,13* 0,34** -0,07 0,09 -0,19* 

Krok 2 

Vnitřní 0,70** 0,25** -0,33** -0,22* -0,19 0,43** -0,26 -0,51 ** 

Vnější -0,90** -0,44** 0,48** 0,34** 0,46** -0,70** 0,24 0,43* 

Řídící principy 

Vnitřní 0,31 ** 0,33** -0,12 -0,06 -0,20** 0,10 -0,05 -0,20* 

Vnější -0,27** -0,09 0,03 0,05 0,19** -0,25** 0,11 0,13 

* p < 0,1 O, ** P < 0,05 
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Zde se ukázaly rozdíly ovlivněné pohlavím. Ženy hodnotily celkově důležitost i 

pravděpodobnost dosažení vnitřních aspirací výše než muži. Na druhou stranu pro muže byly 

důležitější vnější, materialistické, aspirace a řídící životní principy (tabulka 12). 

TABULKA 12 

Vnitřní a vnější cíle u mužů a u žen (Kasser a Ryan, 1996, str. 286) 

Důležitost aspirace 
Vnitřní 

Vnější 

Pravděpodobnost 

dosažení aspirace 
Vnitřní 
Vnější 

Řídící principy 
Vnitřní 

Vnější 

*p < 0,5, ** p < 0,01 

MUZI 
M SD 

4,3 
3,4 

3,9 
3,3 

19,3 
9,8 

0,44 
0,75 

0,48 
0,65 

2,6 
2,7 

ZENY 
M 

4,6 
3,1 

4,1 
3,1 

20,1 
8,6 

SD t 

0,43 - 3,86** 
0,71 2,18* 

0,50 - 3,04** 
0,55 1,38 

2,4 - 1,62 
2,7 2,27* 

V obou studiích tedy dospěli Kasser s Ryanem ke stejnému závěru a potvrzení svých hypotéz, 

že relativní ústředno st "vnitřních" aspirací, které vedou k uspokojení základních 

psychologických potřeb, má pozitivní vztah k pocitu pohody, zatímco zaměření na vnější -

materialistické - aspirace má na pocit pohody a spokojenost člověka vliv negativní. Tyto 

výsledky byly zjištěny napříč dospělým i vysokoškolským vzorkem, přičemž pohlaví, příjem 

ani věk neměly na tyto výsledky významný vliv, což umožnilo zobecnění výsledků. 

Podle Kassera a Ryana (1996) existují tři možná různá vysvětlení pro negativní vztah mezi 

vnějšími (materialistickými) aspiracemi a pocitem pohody a spokojenosti. 

1) Extrinsické aspirace jsou známkou neuroticismu a emocionální nejistoty. Kasser, Ryan, 

Zax a Sameroff (1995) zjistili, že mladí dospělí, kteří zvláště přikládali hodnotu 

aspiracím na finančním úspěch, měli méně pečující rodiče (tj. méně demokratické a 

vřelé, více kontrolující). Dále mladí dospělí, kteří pocházeli z méně příznivého 

socioekonomického prostředí měli sklon zdůrazňovat mezi dalšími hodnotami dosažení 

blahobytu. Autoři dospěli k závěru, že aspirace na finanční úspěch tak mohou 

představovat kompenzaci pocitu nejistoty, který se vytvořil již dříve v životě a vede 
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později člověka k tomu, aby se zaměřil na vnější pochvalu, uznání a vnější odměny jako 

způsob udržet si pocit vlastní hodnoty a získat sociální uznání. 

2) Ústřední role, kterou hrají materialistické cíle, vedou člověka k angažování se 

v častějším kontrolovaném, ego-vztažném a řízeném chování (Deci a Ryan, 1985a, Ryan 

1982) a méně v angažování se v sebeaktualizačním prožívání. Tato myšlenka je 

podporována skutečností, že vnitřní a vnější aspirace (Kas ser a Ryan, 1996) byly 

spojeny s pozitivními emocemi a fyzickými symptomy, které respondenti uváděli ve 

svých denních záznamech. 

3) Dalším možným vysvětlením tohoto vztahu je nízká míra úspěchu v dosahování 

vnějších - materiálních cílů. Dosahoválú těchto cílů může být spojeno se stresem, což 

má za následek horší psychické i fyzické zdraví. 

Ne všechny cíle je však nezbytné klasifikovat jako vnitřní nebo vnější. Některé cíle a hodnoty 

nemusí, na základě jejich obsahu, být a priori v souladu nebo nesouhladu s integrativními 

nebo aktualizačními procesy. Vztah mezi takovými cíly a psychickým zdravím a 

přizpůsobením člověka spíše závisí na tom, zda důvody proč člověk sleduje takové cíle jsou 

více autonomní nebo kontrolované (Ryan a Connell, 1989; Ryan, Rigby a King, 1993; 

Sheldon a Kasser, 1995). 
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7.5 Validizace 

Kasser a Ryan (1993, 1996) zjistili negativní vztah mezi indikátory psychického zdraví a 

pocitu pohody a přehnaným vkladem do materialistických cílů, na rozdíl od vnitřních 

(nematerialistických) cílů jako jsou interpersonální vztahy, osobní růst či pocit sounáležitosti 

a veřejná prospěšnost. Autoři také poukazují na to, že čím více klade jednotlivec důraz na jiné 

vnější cíle (sláva, osobní vzhled, peníze), tím méně je spokojený se životem. 

Protože výzkumy vlivu vnitřních (nematerialistických) a vnějších (materialistických) aspirací 

(Kas ser a Ryan, 1993, 1996) byly provedeny pouze na americkém vzorku, bylo předmětem 

dalšího zkoumání, zda konstrukt "vnitřních" a "vnějších" aspirací má podobnou strukturu a 

význam mezi různými kulturami (Ryan et al., 1999). Jedním z hlavních záměrů výzkumu byl 

pohled na kulturní shodu v těchto aspiracích a hledání společných vzorců jejich vlivu. 

7.5.1 Materialistické cíle a kvalita života ve dvou kulturách 

Ve studii byl srovnáván vzorek vysokoškolských studentů ze dvou zemí, které se liší jak svoji 

kulturou, tak ekonomickou situací - Spojenými státy, které mají dobře zavedenou tržní 

ekonomiku ajsou charakterizovány jako vysoce individualistické, a Ruskem, které se nachází 

někde uprostřed tržní ekonomiky a je charakterizováno jako mírně kolektivistické. Autoři se 

zaměřili na ověření validity konceptů vnitřních a vnějších, tedy materialistických, hodnot či 

cílů u těchto dvou rozdílných společností a na dopad, který tyto hodnoty mají najednotlivce. 

Na základě toho předpokládali: 

a) srovnatelnost konstruktů vnějších a vnitřních životních cílů u obou kulturně odlišných 

vzorků a podobné struktury korelací; 

b) menší spokojenost se životem, bude-li přikládána větší důležitost vnějším versus vnitřním 

cílům a hodnotám, stejně tak bude-li očekávání dosažení vnějších (tj. materialistických) 

cílů vyšší; 

c) pozitivní vliv vnímaného aktuálního dosahování vnitřních aspirací na pocit pohody. 
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Celkový vzorek byl tvořen 299 universitními studenty: 80 mužů a 103 žen z Ruska a 47 mužů 

a 69 žen ze Spojených Států. Byl vybrán co možná nejvíce srovnatelný vzorek pocházející z 

měst co nejvíce srovnatelných ve smyslu socioekonomických podmínek (menší města), 

městské populace (méně než milion lidí), univerzitm'ho typu (méně než 5000 studentů). 

Účastníci v rámci své kultury odpovídali na jednotlivé otázky týkající se ročního příjmu své 

rodiny (bylo použito 9 kategorií, které pokryly řadu možných příjmů). Podobně účastníci 

uváděli nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání svých rodičů. Položky byl použity pouze jako 

proměnné v rámci jednotlivých kultur. 

K měření aspirací byla použita revidovaná škála Kassera a Ryana (1996) sestávající z 15 

kategorií aspirací / životních cílů. Čtyři kategorie aspirací byly a priori specifikovány jako 

vnitřní - nematerialistické (osobní růst, smysluplné vztahy, veřejná prospěšnost, 

intelektuálně-estetický růst) a čtyři jako vnější - materialistické (finanční úspěch, atraktivní 

vzhled, sláva a moc). Ostatních sedm aspirací bylo do dotazníku zahrnuto pro ujištění, že 

účastníci nebudou moci snadno odhalit zaměření na tyto nematerialistické a materialistické 

hodnoty. Těchto sedm cílů nebylo zahrnuto do analýzy. Pro primární analýzu bylo 12 

vnitřních (4 kategorie po třech příkladech) a 12 vnějších aspirací hodnoceno ve čtyřech 

dimenzích na 5- stupňové likertovské škále. První tři dimenze se týkaly důležitosti aspirací 

pro jednotlivce: (a) jak osobně důležitý cíl je, (b) jak by byl účastník šťasten, kdyby ho 

dosáhl, a (c) jak nešťastný by byl, kdyby ho nedosáhl. Účastníci také odpovídali u každé 

aspirace na otázku "S jakou pravděpodobností v budoucnosti cíle dosáhnete?", což bylo 

použito jako index vnímané pravděpodobnosti budoucího dosažení cíle. 

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 

1) Konstrukt vnitřních a vnějších aspirací má podobnou strukturu a význam meZI 

různými kulturami Byla prokázána ekvivalentní schopnost jejich měření a zjištěna 

podobná korelace s ohledem na pohlaví a kulturu. 

2) U obou vzorků výsledky měření svědčí o tom, že čím důležitější jsou pro jednotlivce 

materialistické cíle, tím méně jsou spokojení. Tento vztah byl zřejmý zvláště u 

amerického vzorku, a to jak u mužů tak u žen. Podobně tomu tak bylo u ruských 

účastníků, i když u ruských žen byl tento vztah poněkud slabší. Nicméně nebyl u 
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žádné skupiny zjištěn důkaz o pozitivním vztahu mezi silnou materialistickou 

hodnotovou orientací a životní pohodou a spokojeností. Ve shodně s hypotézou nebyl 

také zjištěn pozitivní vztah mezi životní spokojeností a pravděpodobným očekáváním 

dosažení materialistických (vnějších) cílů. Jak u amerického tak ruského vzorku byl 

podle očekávání zjištěn negativní vztah mezi vnějšími cíli a kvalitou života. Tento 

negativní vztah byl nejzřetelnější u amerického vzorku mužů a žen a u ruských mužů. 

3) V rámci výzkumu byla posuzována poměrně neprozkoumaná otázka, jak aktuálně 

vnímané dosahování cílů (materialistických i nematerialistických) ovlivňuje pocit 

pohody. Byla potvrzena hypotéza, že aktuálně vnímané dosahování vnitřních 

(nematerialistických) na rozdíl od vnějších (materialistických) cílů je spojeno s větší 

spokojeností se životem, sebeúctou, sebe-aktualizací a dobrým psychických zdravím u 

obou vzorků. 

Vliv kultury a pohlaví 

Byly zjištěny hlavní rozdíly ve vlivu kultury a některé interakce mezi pohlavím a kulturou. 

Podle předpokladu byly u obou vzorků prioritou vnitřní (tj. nematerialistické) hodnoty. Ženy 

oproti mužům vamerickém vzorku konsistentně přikládaly těmto hodnotám/cílům větší 

důležitost. Naopak ženy v ruském vzorku konsistentně řadily vnitřní hodnoty níže než ruští 

muži. Relativní malé rozdíly byly zjištěny, jak se očekávalo, u ruských účastníků (obrázek 9). 

Vzdělání rodičů a rodinný příjem neměly na vnitřní a vnější cíle signifIkantní vliv. 

Výsledky dále ukázaly, že vztahy jsou nejdůležitější pro ruské i americké studenty, jak pro 

muže i pro ženy. Celkově je nematerialistickým hodnotám či životním cílům u obou vzorků 

dávána vysoká priorita. Kulturní rozdíly se objevují u některých z doplňujících hodnot 

(zdraví, bezpečí, sebeprosazení, politická svoboda, náboženství, hédonismus). Například 

náboženství přikládají v životě Rusové, přinejmenším v poslední polovině století, jen malý 

důraz. 
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OBRAzEK 9 
Sociokulturní rozdíly v hodnocení intrinsických a extrinsických hodnot (Ryan et al., 1999, str. 
1518) 
~======~~================~~~~ 
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Jednou z hypotéz byl také předpoklad, že relativní důraz na vnitřní cíle bude spojen s lepším 

pocitem pohody a spokojenosti. Následující obrázek (obrázek 10) ukazuje zjištěnou 

průměrnou úroveň kvality života mezi ruskými a americkými muži a ženami. U tří ze čtyř 

výsledků jsou znatelné mezikulturní rozdíly. Americký vzorek vykazuje vyšší sebeúctu, sebe

aktualizaci a spokojenost se životem než ruský vzorek. Kromě těchto hlavních rozdílů vyšly 

najevo rozdíly v interakci s pohlavím. U ruských mužů byl zaznamenána vyšší sebeúcta, sebe

aktualizace a spokojenost se životem, než u ruských žen. U amerických ženy byla zjištěna 

větší míra sebe-aktualizaci než u amerických mužů. Uvnitř žádné z obou kultur nebyl zjištěn 

signifikantní vztah mezi vzdělání rodičů nebo rodinným příjmem a životní pohodu účastníků. 

Přes určité zjištěné rozdíly, které jsou uvedeny dále, nebylo zjištěno, že vysoká materialistická 

orientace klad ne koreluje s pocitem pohody. 
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OBRAzEK 10 
Sociokulturní rozdíly v pocitu pohody u ruských a amerických mužů a žen (Ryan et al., 1999, 
str. 1517) 
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DALŠí ZJ1ŠTĚNÍ 

Ruské ženy řadily důležitost materialistických hodnot a cílů výše než celý americký vzorek i 

výše než ruští muži. Materialistické aspirace u nich byly spojeny s nižší sebeúctou a 

sebeaktualizací. Tento vztah se však neodrazil v jejich spokojenosti se životem nebo absencí 

deprese. Tento výsledek nebyl očekáván, proto podle autorů nejde o náhodné zjištění a lze je 

interpretovat stávající situací, ve které se ruské ženy (tak jako ženy v jiných evropských 

zemích zažívajících ekonomické změny) nacházejí. Ekonomické změny související 

s přechodem na tržní ekonomiku jsou v Rusku podle dostupných analýz doprovázeny trendem 

stoupající nerovnosti pohlaví, resp. zhoršení finanční situace žen. Ruské studentky na rozdíl 

od amerických rovněž méně očekávají, že v budoucnu dosáhnou všech svých cílů 

(materialistických i nematerialistických), než ostatní skupiny. V průměru také přikládají 

nejmenší důležitost nejen materialistickým, ale také nematerialistickým cílům. Konečně ruské 

ženy v celém vzorku vykazovaly nejnižší úroveň spokojenosti se životem, sebeúctou a 

sebeaktualizací. To vše nasvědčuje tomu, že čelí zvláště obtížnému období ve svém životě. 
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Nicméně nebyl u vzorku ruských účastnic zjištěn žádný pozitivní vliv materialistické 

hodnotové orientace na kvalitu jejich života 

Zjištění, že ve srovnání s americkým vzorkem ruský vzorek (muži i ženy) celkově vykazoval 

nižší úroveň životní spokojenosti, sebeúcty a sebeaktualizace, odpovídá tvrzení, podle kterého 

existuje vztah mezi národním bohatstvím země (úrovní blahobytu země) a životní 

spokojeností jejích obyvatel (např. Inglehart, 1990). Předchozí výzkumy, stejně jako současná 

data, nasvědčují tomu, že kulturní podmínky spolu s životním standardem mají přímý vliv na 

spokojenost se životem (kvalitu života, pocit pohody). Obyvatelé méně ekonomicky vyspělé 

země čelí více překážkám při sledování svých cílů, ať již materialisticky či nematerialisticky 

zaměřených. Nebyl však nalezen žádný důkaz o rozdílech ve spokojenosti uvnitř kultury, 

který by byl ovlivněn příjmem rodiny jednotlivce nebo vzděláním jeho rodičů. 

Hodnocení důležitosti životních cílů je podobné u obou vzorků, ruského i amerického, u žen i 

mužů. Vnitřní aspirace se umístily na vrcholu seznamu priorit, což podporuje myšlenku, že 

dosahování vnitřních cílů přispívá k naplnění základních psychologických potřeb a že tedy 

přes kulturní diverzitu existují potřeby, které jsou pro většinu lidí primárně důležité (Deci a 

Ryan, 1995a, 1985b). 

Lidské hodnoty a životní cíle odrážejí, alespoň částečně, ekonomické a kulturní systémy, ve 

kterých lidé žijí. Mnoho autorů ve shodě s tímto tvrzením uvádí, že řada hodnot a cílů, které 

jsou pro lidi důležité, jsou závislé na měnících se ekonomických a společenských 

podmínkách a variují tak od epochy k epoše a od kultury ke kultuře. Relativní izolace 

jednotlivých kultur umožňovala po celém světě rozvíjet rozmanité vzorce životních hodnot. 

Během posledních desetiletí však ekonomiky, založené na tržním systému, překročily různé 

politické a společenské hranice, pronikly do kultur, kde do té doby dominoval kolektivismus a 

ekonomika s centrálním plánováním. Taková změna vyvolala otázku, jak jsou v měnících se 

ekonomických podmínkách hodnoty a cíle spojené s tržní ekonomikou asimilovány jejich 

obyvateli a jak tyto cíle a hodnoty mohou v těchto kulturách ovlivnit kvalitu života 

jednotlivce. Tržní ekonomika podle řady autorů podporuje individualistickou "honbu za 

štěstím", ve které "mít" (Fromm, 1976) nebo "vnější" (materialistický) modus bytí (Kas ser a 

Ryan, 1996) je považován za klíčový prvek úspěšného způsobu života. Majetek, atraktivní 

vzhled, sláva a moc, to vše je často zobrazováno jako prostředek k dosažení "šťastného 

života". Obraz takového života je často nazýván Americkým snem. Je však otázkou, zda úsilí 

o splnění "Amerického snu" ve skutečnosti opravdu pozvedá kvalitu života člověka. 
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7.6 Rodina a materialistické hodnoty 

Rodina je jedním z prostředí, kterému jsme vystaveni a jedním ze zdrojů, které mohou, ale 

také nemusí naplnit naši potřebu bezpečí a jistoty. Praktiky při výchově hrají v životě dítěte 

důležitou roli. Řady studií zkoumají, jak charakteristiky rodičovského stylu výchovy, jakými 

jsou vřelost či kontrola, ovlivňují aspekty osobnosti dítěte a jeho sociálně-emocionální vývoj. 

Tim Kasser některé z těchto faktorů zkoumal ve vztahu k materialistickým hodnotám. 

Ve studii autor ajeho spolupracovníci (Kasser, Ryan, Zax a Sameroff, 1995) zkoumali na toto 

téma vzorek heterogenních 140 adolescentů. Kromě informací o aspiracích a jejich osobním 

přizpůsobení vedli autoři pohovory s jejich matkami, aby zjistili, jak byli tito dospívající 

vychováváni. Primárním účelem bylo zjistit, nakolik matky věnovaly péči svým dětem, tj. 

nakolik podporovaly či nepodporovaly jejich pocit bezpečí. U matek byly sledovány emoce, 

které vyjadřovaly, když hovořily o svých dětech. Některé matky se vyjadřovaly s vřelostí, 

pýchou a radostí, jiné projevovaly spíše nesouhlas nebo dokonce hostilitu vůči svým dětem. 

Tyto matky vyplňovaly rovněž dotazník s 68 položkami týkajícími se rodičovské filosofie. 

Z těchto výsledků autoři získali informace o jejich tendencích (vřelost, láskyplnost a 

vnímavost ke svým dětem; nařizování pravidel a omezení; poskytování volnosti k vyjádření 

vlastního názoru dítěte a jeho pocitu být sám sebou). 

Proměnné byly zkombinovány do dotazníku "mateřské péče". Autoři předpokládali, že 

rodičovský styl, při kterém je uplatňována jen velmi málo či vůbec láskyplná péče, povede 

dítě k pocitu nejistoty o jeho vlastní ceně. Děti vyrůstající v takovém prostředí se potom 

budou více přiklánět k materialistickým hodnotám. Z výsledků skutečně vyplynulo, že 

v porovnání s respondenty, kteří přikládali větší hodnotu sebe-přijetí, dobrým vztahům 

s druhými či své prospěšnosti vůči společnosti, více materialističtí mladiství, kteří silně 

inklinovali k dosažení finančního úspěchu (tedy byli více materialističtí), vyrůstali s matkami, 

které jim věnovaly mnohem méně péče a lásky. Podle Kassera mohou být děti, které vyrůstají 

v takovém prostředí, obzvláště přístupní poselstvím konzumní kultury, která se přiživuje na 

nejistotě lidí a Blibuje štěstí a bezpečí prostřednictvím spotřeby (Kasser, 2002). 

Výzkumy rovněž potvrzují, že rozvod rodičů má vliv na materialistické zaměření u dětí. 

Rindf1eisch, Burroughs a Denton (1997) zkoumali, zda má rozvod v rodině vliv na zvýšení 

materialistické orientace, a to zvláště jako důsledek náhlého finančního zatížení, které s sebou 

nesou snížené finanční příjmy ve zbytku rodiny. Na základě dalších analýz (Burroughs a 
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Rind:flesch, 1997) bylo zjištěno, že kromě omezených :finančních prostředků, je zdrojem 

ph1donu k materialistické orientaci oslabení interpersonálních vztahů jako je nedostatek lásky 

a projevování vzájemných citů. U rozvádějící se rodiny často dochází ke snížené 

angažovanosti v optimálních rodičovských praktikách, což vede k tomu, že dětem je 

poskytováno méně péče, vřelosti a lásky. Tak se děti obrací k materialistickým hodnotám jako 

ke způsobu, který jim pomůže zvládat nastalou situaci a získat pocit bezpečí a jistoty, stejně 

tak jako jim napomáhá navázat spojení s druhými lidmi, které nenacházejí ve své rodině. 

Přesto, že je materialismus považován za nežádoucí aspekt naší konzumní kultury, který je 

spojen s řadou negativních rysů, někteří autoři upozorňují na to, že za určitých podmínek 

může mít rozvoj materialistických přístupů určitou normativní hodnotu. Tito autoři tvrdí, že 

materiální objekty mají často funkční roli a jsou integrální součástí našeho každodenního 

života (Belk, 1985; Foumierová a Richinsová, 1991). Podobně Csikszentmihalyi a Rochberg

Halton (1981) rozlišují mezi škodlivými vlivy terminálního materialismu (tj. vlastnění 

materiálních objektů pouze pro vlastnění samé) a potenciálně pozitivním vlivem 

instrumentálního materialismu (tj. užívání materiálních objektů jako prostředku k dosažení 

vyšších cílů). 

Burroughs a Rind:flesich (1997) předpokládají, že v určitých případech může sehrát 

materialismus funkční roli mechanismu zvládání životních situací. Podle jejich hypotézy 

může materialismus sloužit jako moderátor ve vztahu mezi rozvratem rodiny a stresem, který 

tato událost v rodině vyvolala. Pomáhá obnovit ztracený pocit identity, trvalosti a kontroly 

v životě dětí. Materiální objekty mohou napomáhat dětem redukovat stres spojený 

s odloučením nebo rozvodem jejich rodičů. Sociologové neustále zjišťují, že rozvod je vysoce 

stresující událostí v životě mnoha dětí a je často charakterizován dramatickými změnami (v 

zásadě negativními), a to jak v sociálním tak ekonomickém kontextu. 

Pro lepší porozumění podstaty moderujícího vlivu materialistických hodnot na vztah mezi 

rozvratem rodiny a stresem v rodině zkoumali autoři interakci struktury rodiny a materiálních 

hodnot u vzorku 200 mladých dospělých ve věku od 20 - 32 let (M = 26), 71 mužů, 129 žen. 

Zatímco materiálistické hodnoty mají pozitivní vztah se stresem v úplných rodinách (průměr 

u skupiny s nematerialistickými hodnotami = 1,35; průměr u skupiny s materialistickými 

hodnotami = 1,53), materialistické hodnoty a stres v rodině vykazuje negativní vztah u 

subjektů z rozvrácených rodin (průměr u skupiny s nematerialistickými hodnotami = 1,98; 

průměr u skupiny s materialistickými hodnotami = 1 ,68) (obrázek 11). Z této analýzy 
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vyplývá, že mladí dospělí s vyšší úrovní materialistických hodnot vykazují nižší úroveň stresu 

ve vztahu k rozvratu rodiny ve srovnání s mladými dospělými méně materialisticky 

orientovanými. 

OBRÁZEK II 
Interakce struktury rodiny a materialistických hodnot (Burroughs a Rindjleisch, 1997, str. 92 ) 

Na základě analýzy byly identifikovány tři oblasti, ve kterých je uplatňován materialistický 

přístup jako strategie zvládání životní situace spojená s rozpadem rodiny. Těmito oblastmi 

byly: trvalost (permanence), kontrola (control) a identita (identity). 

Trvalost. Ihned po rozchodu rodičů se v životě dětí téměř vše doslova rozpadne, zvláště 

pokud se týká jeho vztahu s rodiči. Bezpečí a jistota, pocit neměnnosti a trvalosti, jsou velmi 

často nahrazeny nejistotou a pocitem pomíjivosti. Během krátké doby děti prožívají odchod 

jednoho z rodičů, změny bydliště, většinou také náhlý pokles finančního zajištění. Proto, aby 

kompenzovaly tuto rostoucí nestabilitu a náhlou ztrátu určité neměnnosti a stálosti, vyjadřují 

děti či dospívající svou touhu po trvalosti, trvanlivosti a kvalitě prostřednictvím materiálních 

objektů. Řada účastníků výzkumu vysloveně uváděla, že chtějí takové věci, které "vydrží" 

(budou trvanlivé) a že je budou vlastnit po dlouhou dobu. Zdá se tak, že materiální statky u 

těchto jednotlivců odrážejí žádoucí stabilitu v jejich životě. 
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Kontrola. U mnoha dětí jsou stres a neočekávanost, spojené s rozvratem rodiny, ještě jitřeny 

skutečností, že rozvod nebo odluka jejich rodičů je zcela mimo jejich kontrolu (Wallerstein a 

Kelly, 1980). Jak uváděli respondenti, k rozvodu jejich rodičů došlo následkem manželské 

nevěry, vzájemné nesnášenlivostí rodičů či domácího násilím. Navíc jsou děti v období po 

rozvodu často svědky toho, že rodič se kterým po rozpadu rodiny žijí (obvykle matka), ztrácí 

kontrolu nad svojí schopností zajistit jim základní potřeby jako je jídlo, příbytek, oblečení. 

Respondenti často uváděli, že jejich rodina po rozvodu byla odkázána částečně bud' na 

příbuzné nebo státní podporu. Byli tak uvrženi do znevýhodněné pozice ve srovnání se svými 

vrstevníky z úplných rodin. Téma kontroly se také přeneslo do jejich pozdějších nákupních a 

spotřebních návyků. Začali být velmi obezřetní, nákup věcí zvažovali. Nákup a spotřeba 

materiálních objektů jim poskytla cestu ke znovunabytí kontroly a tím ke zmírnění stresu 

spojenému s její ztrátou. 

Identita. Kromě nastalé nestability a ztráty kontroly může rozpad rodiny vést k poškození 

sebepojetí dítěte a pocitu jeho identity (WaIlerstein a KeIly, 1980). Podle výzkumů mají děti 

z rozvedených rodin nižší sebevědomí ve srovnání s dětmi pocházejícími z rodin úplných. 

Pokles sebevědomí a ztráta sebe-identity může být způsobena i skutečností, že si mnoho dětí 

myslí, že jsou alespoň částečně odpovědny za rozchod svých rodičů (WaIlerstein a Kelly, 

1980). Řada respondentů uváděla, že během rozchodu rodičů či po něm, se začala věnovat 

sběratelství. Materiální objekty jim pomohly obnovit jejich identitu a zmírnit stres. 

Přinejmenším jim pomohly odvrátit pozornost od reality. Téma sebe-identity bylo jasně 

manifestováno přítomností silného pocitu nezávislosti a samostatnosti mnoha účastníků 

výzkumu. Poté, co zažili ztrátu jak podpory ze strany rodičů tak hmotných zdrojů, tito mladí 

dospělí měli za to, že se nemohou spoléhat na ostatní a musí přijmou odpovědnost za 

financování svého vzdělání, obydlí a každodenních potřeb. Tato finanční nezávislost jim 

pomohla znovu nalézt svoji identitu a sebedůvěru a posílit jejich sebevědomí 
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7.7 Ekonomické postoje II dětí a adolescentů 

Děti během svého dospívání inzerna1izují různé postoje a hodnoty společnosti, ve které 

vyrůstají. Existuje však jeden klíčový rys společný všem kulturám. Všechny děti musí být 

socializovány s ohledem na ekonomiku té které kultury. Pro to, aby se ekonomika společnosti 

udržela, musí následující generace rozv(jet soubor ekonomických přesvědčení, postojů a 

praktik, který je předkládán konkrétním ekonomickým systémem. Pokud tomu tak není, 

nepodaří se další generaci na stávající ekonomice participovat. To pak vede k jejímu oslabení 

(Kasser et al., 2004). 

Kultury se mohou hlásit k odlišným postojům k penězům a jejich užití, ty mohou děti do větší 

či menší míry internalizovat (Kas ser, 2005). V americké kultuře se od koloniálních dob 

odrážejí dva trendy, které se týkají používání peněz a materiálních statků. V určitých 

obdobích (Velká krize, II. světová válka) či v určitých subkulturách (např. puritáni, hippies) 

jsou lidé zaměřeni na "prostý život a vznešené myšlenky", snaží se žít soběstačně a skromně, 

vyzývají ke sdílení peněz a majetku (charita). Běžně však v americké kultuře dominuje 

materialistický étos, podle kterého se mají lidé starat o hromadění majetku a maximalizaci 

profitu. 

Tyto ekonomické postoje se střídají v historických obdobích, v čase a v kultuře. Protože má 

každý z těchto postojů vážné důsledky nejen pro ekonomické aktivity lidí, ale má také vliv na 

jejich spokojenost a životní pohodu, interpersonální vztahy či chování vztahující se 

k životnímu prostředí, je podle T. Kassera důležité umět měřit a vysledovat jejich změny 

během času. Existující výzkumy jsou však zaměřeny na měření těchto postojů u dospělých a 

stávající škály jsou rozsáhlé a nepraktické pro použití výzkumu u dětí. Ve své studii (Kas ser, 

2005) se proto snažil vyvinout metodu vhodnou k měření ekonomických postojů u vzorku dětí 

a dospívajících ve věku 10 - 18 let. Při svém zkoumání se zaměřil na tři postoje související 

s ekonomickým chováním. 

1) Střídmost (jrugality). Střídmost se týká míry, do jaké se jednotlivci omezují při zacházení 

s penězi. Střídmí jedinci se snaží šetřit své zdroje a žít s tím, co mají. Tímto postojem se 

dosavadní empirický výzkum příliš nezabývá. Lastovicka et al. (199) se pokusili tento 

nedostatek napravit řadou studií zaměřených na měření střídmosti u dospělých. V těchto 
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studiích bylo zjištěno, že střídmí dospělí pociťují při svých nákupních zvyklostech méně 

nutkání, uvědomují si více cenu a hodnotu zboží a angažují se více v omezovaném 

konzumním chování (např. nevyhazují zbytky jídla, šetří vodu a energii apod.) Autoři 

však zkoumali pouze dospělé jedince. 

2) Štědrost (generosity). Štědrost se týká míry, do jaké jednotlivci sdílí své peníze a hmotné 

statky. Štědří lidé jsou ochotni rozdávat nebo sdílet své peníze a majetek a činí takové 

životní volby, které pomáhají druhým lidem. A to i přesto, že toto jejích konání snižuje 

jejich vlastní osobní příjmy. Méně štědří lidé jsou naopak méně ochotni sdílet svůj 

majetek a být prospěšní druhým. Štědrost je spojena s takovými koncepty jako je 

altruismus a pro sociální chování. Práce, které používají metody měření štědrosti u dětí 

ukazují, že štědré děti mají větší ohnisko kontroly (locus of control) (Fincham a Barling, 

1978) a větší sebevědomí (Miller, Ginsburg a Rogow, 1981). 

3) Materialismus (materialism). Materialističtí jedinci vydávají více energie na to, aby 

dosáhli většího majetku, vlastnili více věcí, a to zvláště takových, které vyjadřují jejich 

status a "správný image". Lidé, kteří jsou méně materialisticky orientovaní, se o takové 

cíle starají jen málo. Se silnou materialistickou tendencí jsou spojeny tři problémy. Za 

prvé studie zjišťují, že materialisté vykazují menší spokojenost se životem, a to bez 

ohledu na pohlaví, věkové skupiny či příslušnost k určité kultuře (Kasser, 2002). Dospělí, 

kteří jsou zaujati materiálními cíli, mají rovněž méně kvalitní vztahy, jsou více soutěživí a 

méně koopertivní (Kasser a Ryan, 2001). Podobně bylo zjištěno, že materialističtí 

adolescenti vykazují více asociálních aktivit (Cohen a Cohenová, 1996; Kasser a Ryan, 

1993). Za třetí materialisticky orientovaní jedinci více jednají způsobem poškozujícím 

životní prostředí, jejich životní styl zanechává "ekologickou stopu" (Brown a Kasser, 

2003). Vztah materialismu a chování však nebyl zkoumán u dětí a adolescentů. 

Na základě toho Kasser došel následujícím předpokladům: 

1) Podle předchozích výzkumů jsou materialismus a štědrost ve vzájemném rozporu. 

Belk (1984) uvádí "neštědrost" jako jeden ze tří rysů materialismu. Proto bude mezi 

materialismem a štědrostí existovat negativní vztah. 

2) Pokud se týká vztahu mezi střídmostí a materialismem, v předchozím výzkumu 

(Lastovicka et a1., 1999) byla zjištěna signifikantně negativní korelace u vzorku 

dospělých. Naopak Tatzel (2002) namítá, že jde o dva nezávislé koncepty. Takže mezi 
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střídmostí a materialismem nebude zjištěn žádný vztah, stejně tak: nebude zjištěn 

žádný vztah mezi střídmostí a štědrostí. 

Vliv věku a pohlaví na ekonomické postoje 

Podle předchozích výzkumů jsou muži více materialističtější než ženy, naopak: ženy jsou 

štědřejší než muži (např. Kasser a Ryan, 1993). Tomu tak: může být samozřejmě díky odlišné 

socializaci, kdy jsou muži stále považováni za živitele rodiny, zatímco u žen se předpokládá 

větší zájem o spokojenost druhých. 

Předchozí výzkumy se nezabývaly změnami v střídmosti během dospívání. Pokud se týká 

materialistické orientace, např. Cohenovi (1996) zjistili, že touha po penězích a majetku se 

mírně během dospívání snižovala u chlapců, u dívek mírně rostla. Některé výzkumy nezjistily 

žádné změny u štědrosti během adolescence, zatímco jiné ukazují, že přání být užitečný a 

pomáhat druhým během dospívání klesá (Cohen a Cohenová, 1996). Lze se tak: dohadovat jak: 

o pozitivní tak: o negativní korelaci mezi věkem a každým z ekonomických postojů. Na jedné 

straně se u dětí ve věku od 10 do 18 let vyvíjí sebe-regulační schopnost kontroly impulsivního 

chování a větší schopnost abstraktm'ho myšlení, která dospívající vede k tomu, aby se starali o 

problémy druhých lidí. Dalo by se tedy předpokládat, že věk bude pozitivně korelovat se 

střídmostí a štědrostí. Na druhé straně však: jak: děti dospívají, jsou tak:é s rostoucí měrou 

vystaveni působení konzumní kultury, která glorifikuje získávání materiálních statků a 

impulsivní utrácení peněz k uspokojení potřeb. Kasser předpokládal negativní vztah mezi 

věkem a střídmostí a štědrostí a pozitivní vztah mezi věkem a materialismem. 

Ekonomické chování 

Nejdříve bylo zjišťováno, nak:olik každá ze tří škál odpovídá představě subjektů o používání 

peněz. Účastníci byli požádáni, aby si představili, že dostali neočekávaně 100 dolarů a měli 

uvést, jak by s penězi naložili (peníze by byly utraceny za sebe; byly by věnovány na charitu; 

byl by za ně koupen dárek někomu jinému; peníze by byly ušetřeny na pozdější dobu). 

Předpokládalo 'se, že střídmost bude negativně korelovat s nákupem věcí pro sebe a pozitivně 

se spořením; štědrost bude mít pozitivní vztah s přispíváním na charitu; materialismus bude 

pozitivně korelovat s penězi utracenými za sebe a negativně s darováním charitě. 
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Ochrana životnlho prostředí a přírodnlch zdrojů 

Protože se každý z ekonomických postojů týká využívání materiálních zdrojů, měl by také 

existovat vztah vlivu konzumního chování na životní prostředí. Podle provedených výzkumů 

se střídmí dospělí omezují ve využívání zdrojů (Lastovicka et al., 1999), zatímco 

materialističtí dospělí více tyto zdroje využívají (Brown a Kasser, 2003; Sheldon a McGregor, 

2000). Nelze však říci, zda ty samé faktory predikují chování vztahující se k životnímu 

prostředí u dětí a adolescentů. Autor zde předpokládal, že střídmost bude mít pozitivní vztah 

s chováním zaměřeným na ochranu zdrojů, protože takové chování zahrnuje úspornost a 

znovupoužití toho, co člověk už má. Naopak materialismus bude mít negativní vztah 

k pozitivnímu environmentálnímu chování, protože touha po stále větším množství majetku 

často nutí jednotlivce konzumovat bez ohledu na následky. Štědrost může souviset s ochranou 

životního prostředí, protože štědří lidé mají větší zájem o stav světa celkově. 

Spokojenost a pocit pohody 

Stále více výzkumů potvrzuje, že materialismus je spOjen s nižším pocitem štěstí a 

spokojenosti a větším stresem (Kasser, 2002). Tato zjištění platí také středoškoláků (např. 

Cohen a Cohenová, 1996). Podle výzkumů by měl pocit pohody a spokojenosti pozitivně 

korelovat se štědrostí. Například děti s vysokým sebevědomím jsou štědřejší (Miller et. al, 

1981), sklíčení dospělí jsou méně štědří (Underwood, 1977). Ti, kteří mají silnou touhu 

zlepšovat život druhých, jsou obecně spokojenější a méně stresovaní (Kas ser a Ryan, 1993). 

Dalo se tedy očekávat, že štědří lidé budou vykazovat větší pocit pohody. 

Rizikové chování. 

Ve studii byl rovněž zkoumán vztah tří ekonomických postojů ke čtyřem typům rizikového 

chování běžného u dětí a adolescentů: kouření, požívání alkoholu, sklonu k násilnostem, 

problémům ve škole. Materialismus je spojen s větším rizikovým chováním a s více problémy 

v chování (Cohen a Cohenová, 1996; Kasser a Ryan, 1993) u adolescentů, což znamená, že by 

měl být v pozitiyním vztahu ke každému z těchto typů rizikového chování. Teoreticky by měli 

být štědří jednotlivci méně náchylní ke rvačkám a problémům ve škole, protože obecně mají 

starost o dobro druhých. Střídmí jedinci budou méně zapojeni do rizikového chování. Za prvé, 

sebeomezování implikované střídmostí se může přenášet na jejich jednání s druhými lidmi a 

případně na zneužívání návykových látek. Za druhé, střídmí lidé spíše považují utrácení peněz 

za cigarety a alkohol za "plýtvání" a proto své prostředky tímto způsobem neužívají. 
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DOTAZNÍK 

Vzorek byl složen z adolescentů ze dvou středních škol ve venkovské oblasti na západu 

Illinois. Celkem 160 dotazruru bylo distribuováno na střední škole v 5. - 8. stupni, 143 

dotazmru bylo distribuováno na 9. - 12. stupni. Věk 206 účastrn'ků (114 muži, 91 ženy) se 

pohyboval od 10 do 18 let (M = 14,2 let). 

Každý ze tří dotazm'ků se skládal ze čtyř položek zahrnujících jednotlivý faktor, vykazoval 

vnitřní reliabilitu a vztahoval se k řadě proměnných vybraných pro tyto účely k potvrzení 

validity. Subjekty hodnotily souhlas s každou položkou na 5-bodové škály (rozhodně ne -

rozhodně ano). 

Materialismus byl měřen tak, že děti hodnotily stupeň souhlasu se čtyřmi tvrzeními na každé 

škále. 

Škála střídmosti (frugality) 

Jsem opatrný na to, jak utrácím své peníze. 

Dávám si pozor, abych za své peníze dostal co nejvíce. 

Jsem ochoten počkat s nákupem věcí, které chci, abych ušetřiL 

Jsou věci, jimž při nákupu dnes odolám, takže ušetřím na zítra. 

Škála materialismu (materialism) 

Rád vlastním věci, které dělají na druhé dojem. 

Můj život by byl lepší, kdybych vlastnil věci, které právě nemám. 

Až vyrostu, bude důležité, abych vydělával hodně peněz. 

Až vyrostu, chci mít opravdu hezký dům plný pěkných věcí. 

Škála štědrosti 

Rád se dělím o své věci s druhými lidmi. 

Rád dávám věci nebo peníze na dobročinné účely. 

Pokud práce kterou dělám pomáhá lidem, nezáleží na tom, kolik za ni dostanu. 

Je pro mě důležité, že pracuji na tom, aby byl svět lepší. 
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VÝSLEDKY 

Podle hypotézy byl materialismus spOjen s menší štědrostí, ale nebyl zjištěn vztah mezi 

střídmostí a materialismem a ani štědrostí, což potvrdilo jejich konceptuální nezávislost. 

Každý ekonomický postoj predikoval s ním korespondující způsob použití peněz ve scénáři 

imaginární odměny. Ti jedinci, kteří se umístili vysoko na škále střídmosti se omezovali 

v použití peněz na nákup věcí pro sebe a více šetřili. Obráceně tomu bylo u těch, kteří se 

umístili vysoko na škále materialismu. Naopak štědrost predikovala, nakolik jsou jednotlivci 

ochotni přispívat na charitu. 

Vztah s demografickými charakteristikami rovněž podpřila validitu měření. Konzistentně 

s předchozími výzkumy byly dívky více štědré než chlapci, chlapci byli více materialističtí 

než dívky. Pohlaví nemělo na střídmost vliv. Pokud se týká věku, byly zjištěny zajímavé 

výsledky. Přes skutečnost, že kognitivní vyspělost by měla umožňovat větší fmanční omezení 

a zájem o druhé, starší děti byly méně střídmé a méně štědré než mladší děti. To může 

poukazovat na skutečnost, že jsou tito jedinci úspěšně socializováni ve smyslu konzumního 

přesvědčení, že člověk by si měl kupovat co chce a kdy chce, že by měl svůj majetek 

uchovávat pro sebe, spíše než jej sdílet. 

Při kontrole věku a vlivu dalších ekonomických postojů vykazovali málo střídmí a málo štědří 

jednotlivci menší sebevědomí, více kouřili a požívali alkohol, více vstupovali do šarvátek 

s ostatními, měli více potíží ve škole. Materialisticky orientovaní jedinci celkově vykazovali 

méně spokojenosti, více úzkosti a malou sebeúctu. 

Málo střídmí a štědří jedinci a jedinci materialističtí se také méně pravděpodobně angažovali 

v chování souvisejícím s ochranou životního prostředí (zhasínání v nepoužívaných 

místnostech, znovupoužívání hlim'kových fólií, plastických sáčků a papíru; šetření s vodou při 

čištění zubů a sprchování apod.). Zjištění nasvědčují tomu, že ekonomické postoje jako je 

střídmost, štědrost a materialismus hrají přinejmenším v takové aktivitě určitou roli. 

Konzumní kultura se nás snaží přesvědčit, že mít "dobrý život" znamená vydělávat peníze, 

nakupovat "správné věci", mít "správnou image" a dosáhnout vysokého statusu. Výzkumy 

s dospělými nicméně ukazují, že materialisicky orientovaní lidé jsou méně šťastní, mají horší 

sociální vztahy a chovají se hůře k životnímu prostředí. To jen potvrzuje skutečnost, že 

konzumní společnost vysílá materialistická poselství, díky kterým mohou být i děti méně 

šťastné, chovat se méně pro sociálně a škodit životnímu prostředí. 
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7.8 vývoj materialistických hodnot 

Tím Kasser a další autoři (Kas ser et al., 2004) předpokládají, že materialistická hodnotová 

orientace se vyvíjí dvěma cestami: (1) díky zkušenostem jedince během vývoje, které 

vyvolávají pocit nejistoty a (2) prostřednictví vzorů (modelů) kultury, které podporují 

orientaci na materialistické hodnoty. 

První cesta k materialismu - pocit nejistoty - se dostává do hry, když lidé neuspokojují své 

základní psychologické potřeby - potřebu jistoty a bezpečí, pocit kompetentnosti a autonomie 

a potřebu vztahů s druhými. Podle Kassera a Sheldona (2000) je materialismus jednak 

symptomem nejistoty a současně strategií, jak tuto nejistotu zvládat. Materialistické snahy 

však mají tendenci spíše obnovovat pocity nejistoty, které měly být původně eliminovány. 

Protože pro většinu lidí je nejistotou par excelence smrt, Kasser a Sheldon experimentálně 

aktivovali u účastníků jedné ze studií pocity nejistoty, když je nechali psát esej na téma 

vlastní smrti. Na rozdíl od účastníků experimentu, kteří psali esej na neutrální téma, ti, kteří 

psali o smrti, měli vyšší finanční očekávání do budoucnosti a v doprovodné hře byli vedeni 

větší chamtivostí. Podobně Chang a Arkin (2002) uskutečnili experiment, při kterém 

demonstrovali, že lidé trpící chronickým pochybováním o sobě sama, vykazují vyšší míru 

materialistické orientace, zažívají-li pocit nejistoty. Autoři také zjistili, že lidé s chronickou 

percepcí anomie (tj. přesvědčení, že ve společnosti dochází ke ztrátě norem a etických 

hodnot) byli více materialističtí. 

Jiný výzkum ukázal, že rodičovský styl výchovy dětí, při kterém neJsou uspokojovány 

základní psychologické potřeby, vede u dětí k vyšší míře materialistické hodnotové orientace 

(Kasser et al., 2004). Rindfleisch a jeho spolupracovníci (1997) zjistili, že mladí dospělí, kteří 

byli vychováváni v rodinách, ve kterých došlo k rozvodu nebo odloučení rodičů, byli více 

materialističtí a vykazovali vyšší úroveň kompulzivní spotřeby než ti, kteří vyrůstali v úplné 

rodině. Kompulzivní (nutkavá) spotřeba je pak definována jako odpověď na neovladatelné 

puzení nebo t~mhu získat či užívat majetek, nebo prožívat pocit či aktivitu, které vedou 

jedince k opakovanému angažování se v chování poškozujícím jednotlivce a/nebo druhé 

(O'Guinn a Faber, 1989). 

Ekonomická deprivace je dalším zdrojem nejistoty, která vede k preferenci materialistických 

hodnot a materialistickému chování. Podle Cohena a Cohenové (1996) více materialisticky 
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orientovaní adolescenti pocházejí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Také 

interkulturní práce Abramsona a Ingleharta (1995) ukázaly, že ekonomické faktory mají ve 

velké míře vliv na materialismus. Výsledky jejich výzkumů ukazují, že lidé z méně 

ekonomicky rozvinutých zemí jsou více materialističtí než ti, kteří žijí v bohatších zemích a 

generace vychovávané v obdobích ekonomické nejistoty jsou více materialistické než ty, 

které vyrůstaly v dobách ekonomické prosperity. Také recese podle těchto autorů vede 

k vzestupu materialismu ve společnosti. Špatné ekonomické podmínky tak mohou způsobovat 

pocit nejistoty, který může být někdy kompenzován materialistickými snahami. 

Druhou cestou vedoucí k materialismu jsou materialistické vzory. Ahuvia a Wongová 

(1995) zjistili, že jednotlivci, kteří vyrůstali v materialistickém prostředí, měli sklon být více 

materialističtí. Navíc společnost je zaplavena reklamou s materialistickými tématy. 

Konzumní společnost poskytuje řadu modelových rolí, které nám tvrdí, že naše kvalita života 

závisí na úspěšném dosažení materiálních cílů. Hrdinové a hrdinky konzumní kultury jsou 

nám v médiích předkládáni za vzor. Jsou úspěšní, bohatí, žijí životy, které bychom se měli 

snažit napodobit. Reklama je specificky utvářena k prezentování idealizovaného obrazu lidí, 

kteří vlastní nebo používají konkrétní produkt. A snahou je přesvědčit spotřebitele o nákupu 

takového produktu. Tváří v tvář těmto vzkazům glorifikujícím konzum a bohatství, všichni do 

určité míry přebíráme nebo asimilujeme materialistické hodnoty. To znamená, že tato 

poselství konzumní společnosti včleňujeme do vlastm'ho systému hodnot. Televize je takovým 

zdrojem vystavení nepřetržitému toku materialistických vzkazů a poselství a proto je její 

nadmímé sledování rovněž spojováno s materialismem (např. Sirgy et al., 1998). Televize 

odkrývá nesoulad mezi vlastním životem lidí a ideály dané kultury, což vede k menší 

spokojenosti se životem. A reklama obecně vytváří obraz, který je odlišný od našeho 

aktuálního stavu. (Kasser, 2002). V projektu (Sirgy et al., 1998) zkoumajícím životní 

spokojenost, míru materialismu a míru sledovanosti televize u vzorku více jak 1200 dospělých 

ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Číně a Turecku se účastníci vyjadřovali k tomu, jak 

příznivě se cít( ve srovnání s lidmi prezentovanými na televizní obrazovce a jak jsou 

spokojeni celkově se svým životním standardem nebo příjmem. Bylo zjištěno, že více 

materialisticky orientovaní jedinci se s postavami na obrazovce srovnávají spíše nepříznivě, 

jsou nespokojeni se svým životním standardem a celkově jsou méně spokojeni se svým 

životem. Tito materialističtí lidé, kteří sledují televizi ve velké míře, jsou vystaveni ideálům 

bohatství a krásy, což vede samozřejmě k nespokojenosti s jejich vlastním ekonomickým 
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postavením. A tato nespokojenost s materiální sférou jejich životů se přelévá do jejich 

celkového pocitu nespokojenosti s životem jako celkem. 

Finanční úspěch, tedy dosažení takového množství materiálních statků a peněz, které již není 

nezbytné pro zajištění základních potřeb má jen velmi malý vliv na pocit spokojenosti a pocit 

pohody (Kasser 2002; Myers a Diener, 1996). Kontinuálně je zjišťováno, že jednotlivci, kteří 

se zaměřují na získávání materiálních statků, jsou méně spokojeni se svými životy (Richnsová 

a Dawson, 1992), j sou méně šťastní (Belk, 1985) a vykazují více symptomů deprese (Kasser a 

Ryan, 1993). Navíc ti, kteří jsou celkově nespokojeni se svými životy, jsou rovněž méně 

spokojeni s jinými oblastmi svých životů jako je životní úroveň, rodinný život, prožívání 

volného času (Richinsová a Dawson, 1992; Sirgy et al., 1998). Tento negativní vztah mezi 

materialistickou orientací a kvalitou života byl zjištěn bez ohledu na ekonomické postavení, 

věk, pohlaví a kulturu, ve které lidé žijí. Navíc Cohen a Cohenová (1996) zjistili, že 

dospívající mládež, která obdivuje druhé pro jejich majetek, je vystavena riziku řady 

psychických poruch. 

Přes různé přístupy se výsledky výzkumů shodují v tom, že honba za blahobytem a 

materiálními statky je spojena s nižší úrovní pocitu pohody, menší spokojeností se životem a 

pocitem štěstí. Materialisticky orientovaní jedinci navíc vykazují více symptomů deprese a 

úzkosti, mají horší fYzické zdraví a trpí řadou psychických poruch (Kasser, 2002). 

Materialistická hodnotová orientace má tak jednoznačně negativní vliv na kvalitu života. 
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8. Empirická část 

V empirické části seznamuji s výsledky dvou šetření, v nichž jsem nejprve zkoumala, které 

proměnné mají vlivy na materialistickou hodnotovou orientaci. Poté jsem se věnovala otázce, 

zda materialismus vykazuje očekávaný záporný vztah s kvalitou života, kterou jsem zde 

zúžila na dimenzi spokojenosti se životem. 

Postupně v této části zkoumám souvislosti mezi 

1) věkem a materialismem: podle Ing1eharta by měli být straší jedinci více materialističtí 

než mladší, podle Belka a Richinsové by naopak měli být straší jedinci méně 

materialističtí; 

2) pohlavím a materialismem; zde jsem neměla žádné hypotézy; 

3) životní situací a materialismem; předpokládala jsem, že studenti humanitních oborů jsou 

méně materialističtí než běžná populace jedinců; 

4) věkem a spokojeností se životem: očekávala jsem, že starší jedinci jsou se svými životy 

méně spokojení než jedinci mladší; 

5) pohlavím a spokojeností se životem: očekávala jsem, že muži jsou se svými životy 

spokojenější než ženy; 

6) materialismem a spokojeností se životem: očekávala jsem, že čím více budou jedinci 

materialističtí, tím méně budou spokojeni se svými životy. 

Tyto hypotézy j sem ověřovala ve dvou nezávislých šetřeních u dvou souborů. 

SOUBOR 

Prvního šetření se zúčastnilo celkem 208 respondentů (148 žen a 60 mužů). Šlo o jedince 

pracující ve veřejné správě (Magistrát a Městské části Prahy). Jejich věk byl v rozpětí od 19 

do 60 let (M = 37,8; SD = 11,2). Dva respondenti (jeden muž a jedna žena) neudali svůj věk; 

tyto dva chybějící údaje jsem doplnila skupinovými průměry. Muži byli v průměru o 3Yz roku 

mladší než ženy (MMUŽI = 35,3; MžENy = 38,9; t(206) = 2,08; P < 0,05). 
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Respondenti vyplňovali dotazníky dobrovolně v malých skupinách během školících akcí. 

Tyto akce byly zpravidla povinné, zaměstnancům státní správy je ukládá zákon. V průběhu 

října 2004 až března 2005 byla získána data od 9 nezávislých skupin sestávajících zpravidla z 

10 až 30 jedinců. Vyplnění dotazníku trvalo 10-15 minut. Dotazníky byly anonymní. 

Druhého šetření se zúčastnili univerzitní a gymnaziální studenti ze tří různých institucí: z 

Filozofické fakulty v Praze (N = 71), z Pedagogické fakulty v Praze (N = 65) a z gymnázia 

v Říčanech u Prahy (N = 58). V souboru čítajícím celkem 194 respondentů převažují ženy 

(N = 145, tj. 74,7 %). Věk studentů byl v rozpětí od 17 do 38 let (M = 21,2; SD = 3,1). 

Studenti vyplňovali dotazníky dobrovolně v malých skupinách ve škole. V průběhu dubna až 

května 2005 byla získána data od 10 nezávislých skupin. Skupiny se lišily co do velikosti (od 

13 do 27 jedinců). Vyplnění dotazníku trvalo cca 30 minut. Vyplňování bylo i zde anonymní. 

Podrobnější údaje o souborech podává následující tabulka. 

Pohlaví 

žena muž celkem 

MHMP 148 71,2% 60 28,8% 208 100,0% 

skupina studenti 145 74,7% 49 25,3% 194 100,0% 

celkem 293 72,9% 109 27,1% 402 100,0% 

Věk respondentů je uveden v této tabulce. 

věk 

M SD N 

žena 38,79 10,58 148 

MHMP pohlaví muž 35,03 12,03 60 

celkem 37,70 11,12 208 

žena 21,44 2,67 145 

skupina studenti pohlaví muž 20,71 4,01 49 

celkem 21,26 3,07 194 

žena 30,18 11,63 293 

celkem pohlaví muž 28,60 11,72 109 

celkem 29,75 11,66 402 
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DOTAZNÍK 

1) Spokojenost se životem jsem měřila Škálou spokojenosti se životem (Satisfaction With 

Life Scale - SWLS; Diener et a1., 1985; Lewis et a1., 1999). Jde o pětipoložkovou škálu, v 

níž respondent pomocí sedmibodové stupnice vyjadřuje svoji celkovou spokojenost se 

životem. Příklad položky: "Jsem se svým životem spokojený/á" (viz tabulka). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

M SD 1 2 3 4 

Jsem se svým životem spokojený/á. 4,84 1,35 -

Téměř vždy se můj způsob života shoduje s mým ideálem. 4,37 1,50 ,364 -

Dostal/a jsem od života téměř vše, co jsem chtěl/a. 4,80 1,45 ,431 ,506 -

Podmínky mého života jsou vynikající. 4,24 1,48 ,479 ,490 ,490 -

Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, téměř nic bych neměnil/a. 4,19 1,68 ,350 ,408 ,494 ,470 

SWLS - celá škála 4,49 1,12 ,686 ,743 ,780 ,782 

K výpočtu reliability jsem použila Spearman-Brownův vzorec a= ki;,l _ ,kde r;] 
1 + (k -l)rll 

označuje průměrnou korelaci mezi položkami a k počet položek. Průměrná korelace mezi 

položkami činí cr;]) = 0,448. Z ní vypočtená alfa (aj = 0,802. 

30-

20-

20-
15-

... 
10-

10 -

5-

0- 0-
2 3 5 6 7 2 3 4 5 6 

Spokojenost se životem (SWLS) MVS - celá škála 

2) Materialismus. K měření materialismu Jsem použila Škálu materialistických hodnot 

(Materialistic Values Scale - MYS; Richins, 2004). Z položek, které odpovídají teoreticky 

očekávaným faktorům, jsem vytvořila škály (prostým průměrem). V tabulce jsou tyto 

položky a jejich korelace zvýrazněny. První škála se týká "štěstí", druhá "ústřednosti", 

třetí "úspěchu". Reliabilita celé škály MYS Ci = 0,763; reliabilita škály MYS štěstí Ci = 

0,765, MYS ústředno st Ci = 0,609 a MYS úspěch Ci = 0,479. 
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M SD 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Byl/a bych šťastnější, kdybych si 
3,45 1,66 mohl/a dovolit kupovat více věcí. 

2. Věci, které mám, vypovídají hodně o 
4,20 1,58 tom, jak si v životě vedu. 0,226 

3. Obdivuji lidi, kteří vlastní nákladné 
1,90 1,15 domy, auta a oděvy. 0,366 0,167 

4. Rádla vlastním věci, které dělají na 
3,11 1,59 druhé dojem. 0,369 0,199 0,351 

5. Kupování věcí mi dělá velkou radost. 4,13 1,59 0,338 0,199 0,200 0,383 

6. Mám v životě rádla hodně luxusu. 2,98 1,48 0,313 0,164 0,353 0,491 0,363 -- 17. Můj život by byl lepší, kdybych 
N 
o 

2,97 1,60 vlastnilla některé věci, jež nemám. 0,478 0,114 0,294 0,236 0,164 0,213 

8. Občas mě docela trápí, že si nemohu 
3,60 1,71 dovolit koupit vše, co bych chtěl/a. 0,585 0,075 0,281 0,172 0,249 0,089 0,488 

9. Pokud jde o hmotné statky, snažím se 
4,30 1,45 držet svůj život v prostotě. (R) 0,234 0,027 0,193 0,227 0,279 0,390 0,144 0,070 

MVS - celá škála 3,40 0,90 0,752 0,409 0,574 0,635 0,610 0,618 0,606 0,597 0,469 

MVS - štěstí 3,34 1,37 

MVS - ústřednost 3,80 1,14 

MVS - úspěch 3,07 1,00 

~~~~:=y,,:;~~ 
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VÝSLEDKY 
1) Korelace mezi proměnnými 
Korelace mezi všemi proměnnými uvádí následující tabulka. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 pohlaví - -,061 -,042 ,112* ,108* -,014 ,170** 

2 věk -,061 - -,706** -,079 -,036 -,161** ,026 

3 skupina -,042 -,706** - -,108* -,116* ,032 -,177** 

4 MVS - celá škála ,112* -,079 -,108* - ,791** ,754** ,764** 

5 MVS - štěstí ,108* -,036 -,116* ,791** - ,329** ,393** 

6 MVS - ústřednost -,014 -,161** ,032 ,754** ,329** - ,462** 

7 MVS - úspěch ,170** ,026 -,177** ,764** ,393** ,462** -
8 SWLS -,068 -,148** ,134** -,104* -,252** ,101* -,051 

Kódy: pohlaví: ženy = 0, mužI = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 

* p < 0,05; ** P < 0,01 

Nejdůležitější výsledky v této tabulce lze shrnout asi takto: 

8 

-,068 

-,148** 

,134** 

-,104* 

-,252** 

,101* 

-,051 

-

1) Pohlaví: Muži jsou více materialističtí než ženy. Liší se od nich zejména ve škále MVS

úspěch. Muži tedy více než ženy věří, že je majetek důkazem jejich úspěšnosti a hodnoty. 

2) Věk: 

a) Čím jsou jedinci starší, tím méně jsou materialističtí; to je patrné zejména li škály 

ústřednosti: čím jsou jedinci straší, tím méně ústřední místo zaujímají materialistické 

hodnoty v jejich systému hodnot. 

b) Čím jsou jedinci starší, tím méně jsou spokojeni se svými životy. 

3) Skupina: 

a) Studenti jsou méně materialističtí než pracovníci l\.1HMP, zejména méně než oni věří, že 

je majetek důkazem jejich úspěšnosti a osobní hodnoty. 

b) Studenti jsou současně více spokojeni se svými životy než pracovníci l\.1HMP. 

Protože však tyto korelace neumožňují vzájemnou kontrolu proměnných, použila jsem 
k analýze vlivů jednotlivých proměnných a k přiměřenějšímu testu hypotéz analýzy 
parciálních korelací. 
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2) Vliv věku a pohlaví na materialismus: MVS (celá škála) 

Následující obrázek vyjadřuje graficky shrnutí, které jsem uvedla zčásti na předchozí stránce. 
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S věkem vykazuje materialismus u mužů i u žen, u studentů i u pracovníků MHl\.1P záporný 

trend. Pracovníci MHMP jsou přitom více materialističtí než studenti, muži více než ženy. 

Je však patrné, že při sloučení dat dochází ke ztrátám informací. Například u jednotlivých 

podskupin platí poměrně silný negativní vztah mezi věkem a MYS, avšak v celém souboru 

tento vztah není příliš silný (r = -0,079; n.s.). Proto jsem provedla analýzu parciálních 

korelací. V následující tabulce jsou uvedeny v prvním sloupci prosté koeficienty korelace (r) 

mezi celou škálou MYS a jednotlivými proměnnými, ve druhém sloupci parciální korelace 

mezi touto škálou a jednotlivými proměnnými při kontrole všech ostatních v tabulce 

uvedených proměnných (pr). 

r pr 

skupina -0,108* -0,222** 

pohlaví 0,112* 0,083 

věk -0,079 -0,210** 

Kódy: pohlaví: ,ženy = 0, mužI = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 
* P < 0,05; ** P < 0,01 

Výsledky potvrzují, že s věkem JSou ve všech skupinách jedinci v průměru méně 

materialističtí. Současně se ukazuje, že muži nejsou více materialističtí než ženy a že studenti 

jsou výrazně méně materialističtí (i při kontrole věku a pohlaví) než pracovníci MHMP. 
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3) Vliv věku a pohlaví na materialismus: MVS - štěstí 

Další analýzy jsem vykonala na úrovni jednotlivých dimenzí materialistické hodnotové 

orientace. Začala j sem škálou MYS - štěstí. 
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Obdobné výsledky jako za celou škálu se ukázaly při analýze souvislostí této dimenze 

materialismu. 

r pr 

skupina -0,116* -0,189** 

pohlaví 0,108* 0,085 

věk -0,036 -0,156** 

Kódy: pohlaví: ženy = 0, muži = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 
* P < 0,05; ** P < 0,01 

Původně statisticky nevýznamný vztah mezi věkem a MVS - štěstí se při kontrole skupiny a 

pohlaví stal statisticky vysoce signifikantní (z -0,036 se změnil na -0,156). I zde se po 

zavedení kontroly anuloval vztah mezi pohlavím a materialismem a naopak vztah mezi 

skupinou a touto škálou se zesíliL Opět se ukazuje, že studenti jsou méně materialističtí než 

pracovníci MHMP. 
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4) Vliv věku a pohlaví na materialismus: MVS - ústřednost a MVS - úspěch 

Obdobné výsledky jako u předchozí dimenze byly zjištěny u obou dalších dimenzí 

materialismu. 
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Kódy: pohlaví: ženy = 0, muži = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 
* p<0,05; **p<0,01 
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skupina -0,177** -0,208** 
pohlaví 0,170** 0,150** 
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Kódy: pohlaví: ženy = 0, mužI = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 
* p<0,05; **p<0,01 
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V souladu s celkovým výsledkem se navíc ukazuje, že i při kontrole ostatních proměnných 

věří muži více než ženy, že je majetek důkazem úspěšnosti a osobní hodnoty. 
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5) Determinanty spokojenosti se životem 

Při analýze determinant spokojenosti se životem jsem nejprve opět zkoumala vlivy věku, 

pohlaví a skupiny. 

Výsledky ukazují, že studenti jsou spokojenější se svými životy než pracovníci MHl\1P i při 

kontrole všech uvedených proměnných. 

r pr 

skupina 0,134** 0,105* 
pohlaví -0,068 0,062 

věk -0,148** -0,085 

skupina * pohlaví -0,105* -0,169** 

Kódy: pohlaví: ženy = O, mužI = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 
* p<0,05; **p<0,01 

Současně se ukázalo, že starší respondenti neJsou méně spokojeni se svými životy než 

respondenti mladší. Tato hypotéza se potvrdila pouze u žen, nichž byla zjištěna korelace mezi 

věkem a spokojeností se životem (r =) -0,252 (p < 0,01). U mužů však byla tato korelace (r =) 

0,100 statisticky nevýznamná (nesignifikantní). Při kontrole ostatních proměnných byl 

celkový vztah rovněž nevýznamný (pr = -0,085). 

Zjistila jsem nečekanou interakci skupiny a pohlaví, kdy na MlllvfP jsou se svými životy 

spokojenější muži než ženy, mezi studenty jsou však naopak se svými životy spokojenější 

ženy než muži. Tato interakce byla signifikantní i při kontrole věku (pr = -0,169). 
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6) Materialismus a spokojenost se životem 

V následující tabulce nejprve uvádím údaje o korelacích jednotlivých dimenzí materialismu se 

Škálou spokojenosti se životem (SWLS). 

MHMP studenti celkem 

MVS - celá škála -0,122 -0,054 -0,104* 
MVS - štěstí -0,302** -0,165* -0,252** 

MVS - ústřednost 0,087 0,110 0,101* 

MVS - úspěch -0,004 -0,057 -0,051 

* p < 0,05; ** P < 0,01 

Tyto výsledky ukazují, že záporný vztah se spokojeností se životem vykazuje především 

dimenze MVS - štěstí. Tento vztah je silnější u pracovníků MHMP než u studentů. Naopak 

dimenze ústřednosti vykazuje se spokojeností se životem vztah kladný. Tyto souvislosti jsou 

znázorněny v následujících dvou obrázcích. 
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V poslední analýze jsem se snažila zjistit, zda a do jaké míry je vliv některých z determinant 

spokojenosti se životem zprostředkovaný materialistickou hodnotovou orientací. 

Opět jsem použila analýzu parciálních korelací. Její výsledky uvádí následující tabulka. 

V prvním sloupci jsou uvedeny prosté korelace (r) mezi proměnnými a Škálou spokojenosti se 

životem (SWLS), ve druhém sloupci parciální korelace (pr) mezi těmito proměnnými při 

kontrole všech ostatních proměnných. 

r pr 

skupina 0,134** 0,068 
pohlaví -0,068 0,081 

věk -0,148** -0,084 

skupina * pohlaví -0,105* -0,163** 

MVS - štěstí -0,252** -0,278** 

MVS - ústřednost 0,101 * 0,174** 
MVS - úspěch -0,051 -0,006 

Kódy: pohlaví: ženy = 0, mužI = 1 
skupina: MHMP = 0, studenti = 1 
* p<0,05; **p<O,01 

Výsledky ukazují, že 

4) Čím více respondenti věří, že prostřednictvím materiálních statků dosáhnou štěstí, tím 

jsou méně spokojeni se svými životy. 

5) Rozdíly mezi studenty a pracovníky "MHMP ve spokojenosti se životem jsou zčásti 

zprostředkovány materialismem. Pracovníci "MHMP jsou se svými životy méně 

spokojeni než studenti zčásti díky tornu, že jsou více materialističtí. Od studentů se liší 

především v prioritě, již kladou na dvě dimenze materialismu - štěstí a úspěchu. A 

materialismus - zejména dimenze MYS - štěstí - koreluje se spokojeností se životem 

záporně. 

6) Nečekaně se současně ukazuje, že čím ústřednější místo mají materialistické hodnoty 

v hodnotové hierarchii jedinců, tím jsou se svými životy spokojenější. 
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Celkem lze získané výsledky shrnout tímto obrázkem, v němž plné čáry znamenají statisticky 

významné vlivy a čáry přerušované vlivy, které jsou zprostředkovány ostatními proměnnými. 

věk 

pohlaví 

skupina 

skupina 
x 

pohlaví 

+ 

+ 

spokojenost 
se 

životem 

V rozporu s hypotézami Ingleharta a v souladu s hypotézami Belka a Richinsové vykazuje věk 

s materialismem záporný vztah. Vliv věku na spokojenost se životem je přitom dán korelací 

věku s některými jinými proměnnými, mimo jiné s dimenzí ústředno sti MYS. 

Muži jsou více přesvědčeni než ženy, že je majetek symbolem životní úspěšnosti. Oproti 

očekávání však neplatí plně hypotéza o tom, že muži jsou se svými životy spokojenější než 

ženy: tato hypotéza platí v mém výzkumu pouze pro pracovníky MHMP Ca tedy možná pro 

obecnou populaci), nikoli pro studenty humanitních oborů. 

V souladu s očekáváním jsou studenti humanitních oborů méně materialističtí než úředníci 

MHMP. Současně se potvrdila hypotéza, podle níž materialismus negativně souvisí se 

spokojeností se životem. Rozdíl v úrovni materialismu pak vysvětluje skutečnost, že jsou 

studenti se svými životy spokojenější než úředníci MHMP. 
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9. Závěr 

Provokativní práce Ronalda F. lngleharta vedla k závěru, že hlavní evropské státy a USA 

procházejí tichou revoluCÍ, kdy materialistické hodnoty jsou nahrazovány hodnotami 

postmaterialistickými. R. F. lnglehart se současně domnívá, že s postupným přechodem do 

stádia postmaterialismu dochází ke kultivaci demokratických hodnot a ke zvyšování kvality 

života. 

Psychoanalyticky orientovaný Russel W. Belk se domnívá, že vývoj moderních společností 

vede k sekularizaci spojené se zvyšováním počtu jedinců, kteří se snaží dosáhnout štěstí 

hromaděním materiálních statků. Belk jako první nezůstal pouze u spekulací a kritiky, ale 

vypracoval nástroj k měření materialismu jako osobnostního rysu. K hlavním zjištěním tohoto 

autora patří, že materialismus souvisí negativně s kvalitou života a že některé méně 

ekonomicky rozvinuté země vykazují vyšší míru materialismu než země rozvinutější. Jeho 

data tedy konvergují plně s daty lngleharta. 

Marsha L. Richinsová navazuje na Belkovy analýzy konzumní společnosti. Dospívá však 

k závěru, že materialismus je lépe koncipovat jako hodnotu či hodnotovou orientaci než 

osobnostní rys. Ve svých výzkumech - jimiž inspirovala řadu badatelů na celém světě -

ukazuje mimo jiné, že tato hodnotová orientace je ovlivňována například médii a že má 

negativní účinky na emocionální i kognitivní dimenze kvality života. 

Podle autorů Edwarda L. Deciho, Richarda M. Ryana a Tima Kassera je materialismus rovněž 

hodnotou či hodnotovou orientací, která nepřispívá k naplnění základních psychologických 

potřeb a odvrací tak člověka od jeho sebeaktualizačních tendencí a osobního růstu. Tím 

negativně ovlivňuje jeho životní pocit pohody a kvalitu života. 

Na základě teoretických i empirických prací uvedených autorů jsem přistoupila ke dvěma 

šetřením, kdy jsem zkoumala u dvou souborů vliv materialismu na kvalitu života a které 

proměnné mají vliv na materialistickou hodnotovou orientaci. I zde se v souladu s hypotézou 

prokázalo, že 'materialismus negativně souvisí se spokojeností se životem. 

Celkově mě tedy vedou analýzy autorů i vlastní šetření k závěru, že materialismus na jedné 

straně facilituje rozvoj tržní ekonomiky a ekonomický vývoj společnosti, na druhé straně však 
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má od určitého okamžiku ekonomického vývoje tendenci ustupovat vyšším hodnotám. Tato 

proměna však není jednoduchá - mimo jiné i proto, neboť se výrobci různých produktů snaží 

v konzumní společnosti materialismus u spotřebitelů vytvářet a podporovat již "od kolébky". 
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