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Abstrakt 

 

Předkládaná práce se zabývá multidimenzionálním pojetím sociálního statusu a přede-

vším jevem nevyrovnaného umístění jedince na několika stratifikačních škálách –  

inkonzistencí sociálního statusu. Poskytuje ucelený přehled vývoje použití tohoto kon-

ceptu v zahraniční a následně i v české sociologii na pozadí výkladu klasických teore-

tických východisek a přístupů k sociální stratifikaci jako takové. Následně předkládá 

autor vlastní analýzu dat z cyklu šetření ISSP, ve které zpřesňuje poznání výzkumem již 

popsaného časového období a také popisuje vývoj základních metrik inkonzistence sta-

tusu v dalších více než deseti letech. Analýza vycházející z operacionalizace etablované 

v české sociologii ukázala, že trend stoupající konzistence statusu popsaný oběma sku-

pinami českých autorů, které se tématem v devadesátých letech zabývaly, dále nepokra-

čuje. Dokonce se míra konzistence statusu ani nedrží na dosažené úrovni. Jsou zde patr-

né dva výrazné propady v období na konci devadesátých let a kolem roku 2009, což 

jsou doby významného poklesu výkonnosti národní ekonomiky (HDP) – vztah obou 

veličin je testován. Dále se autor zabývá širším pojetím konzistence statusu zkoumají-

cím vztah objektivního statusu k subjektivnímu. I zde jsou patrné změny v období eko-

nomických propadů – lidé v ekonomicky nejisté době odvozují vlastní status především 

od příjmu, který pobírají. Následně byl na aktuálních datech otestován strukturní model 

ověřující vztahy proměnných popisované ve výzkumné části. Model složený ze vzdělá-

ní, indexu ISEI v jednom faktoru a příjmu v druhém vysvětluje variabilitu čtvrté zapo-

jené proměnné, subjektivního statusu jedince, více než z třiceti procent. Jinak řečeno, 

naše subjektivní hodnocení společenského postavení je v současnosti z 30 % dáno ob-

jektivním statusem, přičemž významnější vliv než příjem má vzdělání a index statusu 

zaměstnání. 



   

Abstract 

 

This thesis deals with the multidimensional concept of social status and mainly with the 

phenomenon of unbalanced position at several stratification scales - social status incon-

sistency. The work provides a comprehensive overview of the use of this concept in 

foreign and subsequently in the Czech sociology with background of interpretation of 

classical theoretical concepts and approaches to social stratification as such. Then the 

author's own analysis of data from the ISSP surveys is presented. Author refines exist-

ing research´s results and also describes the progress of the core metrics of status incon-

sistency in more than a decade, which for this purpose so far not been analyzed. Analy-

sis based on the operationalisation established in the Czech sociology showed that rising 

trend of status consistency described by Czech authors in the nineties does not continue. 

Even the degrees of status consistency doesn´t keep that level. There are two significant 

declines during the late nineties and around 2009, which are also decline in performance 

of the national economy (GDP) - the relationship of the two variables being tested. The 

author also deals with broader conception of status consistency examining the relation-

ship status of the objective to the subjective. Here are also some abnormalities during 

economic downturns - in economically uncertain times people derive own status primar-

ily from received income. Then structural model verifying relations within variables 

described in the research section is tested on actual data. Model consisting of education, 

ISEI index in one factor and income in the second explains more than 30% of fourth 

involved variable’s variability – subjective social status of individuals. In other words, 

30% of our subjectively considered social status can be currently predicted from the 

given objective status, with greater impact of the education and occupational status in-

dex than the income. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace  

výzkumného tématu 

 

Práce se bude zaměřovat na koncept inkonzistence sociálního statusu, jeho empi-

rické ustálení v sociologické literatuře a především na jeho aplikaci na naše prostředí 

v době socialismu, rané transformace a současného období. V teoretické pasáži práce 

mimo jiné rozeberu koncept inkonzistentního sociálního statusu Gerharda Lenskiho a 

zmíním jeho dobovou kritiku i současné použití. V části věnující se českému prostředí 

porovnám přístup jednotlivých autorů k tomuto konceptu. Analytická pasáž bude zamě-

řena na rozšíření dosavadních analýz o období po roce 2000 za použití porovnatelné 

metodologie a dostupných reprezentativních datových souborů. 

 

2. Teoretická východiska 

Teoretickým východiskem práce je Lenskiho koncept vícedimenzionálního so-

ciálního statusu a jeho uplatnění ve stratifikační teorii i výzkumu. Kromě původního 

konceptu budu vycházet z odborné diskuse, která jeho představení následovala. V části 

shrnující výzkum v našem prostředí vyjdu z odlišných operacionalizací pozdějších au-

torských kolektivů Machonina a Matějů, přičemž pro empirickou část bude pro rozšíření 

dosavadních analýz o nová data použita (vzhledem k povaze dostupných dat) metodolo-

gie druhého ze zmíněných.  

 

3. Cíle diplomové práce 

 

Bakalářská práce si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky o inkonsistenci so-

ciálního statusu v České republice a doplnit je o vlastní empirickou analýzu aktuálního 

vývoje v poslední dekádě.  

 

 

 



   

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

 

Analytická pasáž bude zaměřena na zodpovězení následujících předpokládaných 

výzkumných otázek: Pokračuje trend krystalizace sociálního statusu v ČR i v první de-

kádě 21. století? Klesá nadále rychlost procesu oproti devadesátým letům? Jak se změ-

nila vnitřní struktura vztahů jednotlivých složek objektivního statusu a jejich vztah 

k subjektivnímu vnímání sociálního postavení? Aj. 

 

 

5. Metody a prameny 

Práce bude teoreticko-empirická. Pro teoretickou pasáž bude použito základních 

dostupných literárních pramenů věnujících se konceptu vícerozměrného statusu a jeho 

inkonzistenci. V části věnované deskripci výsledků a metod práce se zmíněným koncep-

tem v našem prostředí vyjdu ze stěžejních prací opírajících se o klasická stratifikační 

šetření a následná mezinárodní reprezentativní šetření probíhající na české populaci. 

 

V empirické části se budu opírat o sekundární analýzu kvantitativních dat. Vý-

chodiskem pro analytickou pasáž bude metodologie Matějů a Kreidla [Matějů, Kreidl 

1999]. Pracovat budu s daty reprezentativních sociologických šetření dostupných z Čes-

kého sociálněvědního datového archivu. Předpokládám využití relevantních dat Meziná-

rodního programu sociálního výzkumu (ISSP). 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 
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 metodologické přístupy k empirické aplikaci konceptu 

 inkonzistence statusu a její implikace pro jedince a společnost 
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Úvod 

Devadesátá léta vyvolávala vzhledem k probíhající rané společensko-

ekonomické transformaci řadu otázek pro výzkum sociální stratifikace. Jedním ze zají-

mavých konceptů pro popis dynamiky české společnosti tohoto období byla inkonzis-

tence sociálního statusu, tedy nerovnoměrné umístění jedince na několika uvažovaných 

společenských hierarchiích. Na základě analýz reprezentativních šetření byl dvěma ne-

závislými výzkumnými týmy v devadesátých letech prokázán nárůst závislosti jednotli-

vých hierarchií tvořících dohromady sociální status, což bylo interpretováno jako zvý-

šení platnosti zásluhových principů ve společnosti a jakési zpevnění stratifikační páteře 

společnosti. 

 

V dalších letech se, ruku v ruce se zpomalením transformačních procesů, snižo-

vala pozornost upíraná na další výzkum tohoto jevu. Předně proto, že se předpokládalo, 

že konzistence statusu se bude dále vyvíjet v duchu usazení společnosti v novém, vněj-

šími zásahy minimálně deformovaném řádu. Tedy že dojde k ustálení nebo bude dochá-

zet jen k pozvolenému zpevňování vazeb respektive k nárůstu konzistence sociálního 

statusu. 

 

Vzhledem k tomu, že česká sociologie pokrývá empirickým výzkumem toto té-

ma jen do konce devadesátých let, pro mě při výběru tématu práce byla motivací touha 

prodloužit období, které je z hlediska vývoje konzistence statusu v ČR popsáno, až do 

současnosti. Zároveň jsem se rozhodl zpřesnit výstupy z let devadesátých doplněním 

analýzy o vynechané roky a předložit tak detailní časové řady základních ukazatelů to-

hoto jevu od revoluce po současnost. 

 

Cílem mé práce je, na pozadí výkladu klasických teoretických východisek a pří-

stupů k sociální stratifikaci, které jsou důležité pro pochopení okolností vzniku jejího 

ústředního konceptu, předložit ucelený přehled vývoje použití konceptu inkonzistence 

statusu v zahraniční a následně i v české (československé) sociologii. Zvláštní pozornost 

budu vzhledem k empirickému charakteru práce věnovat vývoji operacionalizace a pou-

žívaných metod analýzy dat ve výzkumu tohoto jevu. 
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Hlavním výzkumným problémem je pro mě vývoj statusové inkonzistence a 

vnitřní struktury složek objektivního sociálně-ekonomického statusu a jejich vztah ke 

statusu subjektivnímu v dosavadními analýzami nepokrytém časovém období. Cílem 

výzkumné části je tak zodpovědět následující výzkumné otázky: Pokračuje trend snižo-

vání statusové inkonzistence v ČR popsaný v devadesátých letech oběma skupinami 

autorů i nadále? Jak se v dalších letech vyvíjí váha jednotlivých proměnných v celko-

vém socio-ekonomickém statusu? Jak se vyvíjel vztah subjektivního sociálního statusu 

k jednotlivým statusotvorným proměnným? Lze najít oporu pro strukturální model 

vztahu sociálního dílčího statusu a ekonomického dílčího statusu vůči subjektivnímu 

statusu i v datech o současném stavu české společnosti?
1
 A také jednu doplňující vý-

zkumnou otázku odvozenou od dílčích výsledků: Existuje vztah mezi mírou konzistence 

sociálního statusu a meziročním vývojem hrubého domácího produktu ČR? 

 

Práce je rozdělena do teoretické a výzkumné části. V teoretické části se nejprve 

věnuji výkladu základních pojmů a teoretických přístupů ke společenským nerovnostem 

a s nimi spjaté sociální stratifikaci a sociálnímu statusu. Představím klasické autory stra-

tifikačních teorií, jakožto východiska pro dva pohledy na současný objektivistický vý-

zkum sociální stratifikace – třídní a hierarchický. Od diskuse slabých míst obou přístupů 

přejdu v další kapitole ke konceptu multidimenzionálního statusu Gerharda Lenskiho a 

popíšu jeho původní pojetí a taktéž jeho další vývoj a kritiku v rámci zahraniční (přede-

vším americké) sociologie. V americké sociologii (vzhledem k metodologické roztříště-

nosti) koncept později poněkud ztrácí na významu. Jinak je tomu v československé so-

ciologii (kde byl ústředním tématem prvního velkého stratifikačního výzkumu – Česko-

slovenská společnost) a následně i v české porevoluční sociologii. Na popis výsledků a 

operacionalizace typické pro český výzkum tohoto jevu navážu vlastní výzkumnou čás-

tí. 

 

Ve výzkumné části nejprve uvedu výzkumné otázky a hypotézy a následně před-

ložím základní popis použitých datových souborů, proměnných a použitých metod ana-

lýzy dat. Ve výsledcích analýzy popíšu vývoj míry konzistence statusu mezi roky  

1992 – 2012 se zaměřím na proměny vnitřních vazeb statusotvorných proměnných. Ná-

sledně ověřím podobnost vztahu vývoje míry konzistence s vývojem meziročního růstu 

                                                 
1
 Jedná se o upravený model vyvinutý Matějů  a Kreidlem [Matějů, Vlachová et al. 2000: 29]. 
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hrubého domácího produktu. Dále se budu věnovat širšímu pojetí inkonzistence, a to 

vztahu objektivního statusu a subjektivního statusu, který (krom popisu vývoje závislos-

ti statusotvorných proměnných na subjektivním statusu v delším časovém období) ově-

řím na strukturním modelu pro rok 2012. 

 

Věřím, že má práce zaplní některá chybějící místa v poznání tohoto jevu, který 

byl v české sociologii dlouhou řadu let ponechán bez pozornosti. Po ustálení transfor-

mačních změn devadesátých let v české společnosti se předpokládalo také usazení kon-

zistence statusu jakožto makrosociologické charakteristiky. Ve své práci mimo jiné 

ukážu, že tento předpoklad nemá oporu v datech, a že vývoj nemá lineární charakter.   
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1. Teoretická část 

 

 

1.1 Společenské nerovnosti a sociální stratifikace 

 

Sociologie je vědou multiparadigmatickou, a tak se nepříliš často stává, že by se 

její představitelé téměř plošně shodli na nějakém netriviálním tvrzení o společnosti. 

V případě zkoumání společenských nerovností tomu není jinak. Výjimku tvoří snad jen 

tvrzení, že sociální nerovnosti v současné společnosti existují, v jisté podobě existovaly 

ve společnostech minulých a téměř jistě budou existovat i ve všech společenských uspo-

řádáních budoucích. Charakter nerovností a především způsob jejich legitimace
2
 pak 

odlišují jednotlivé společnosti [Keller 1999: 30–32]. Jablkem sváru mezi jednotlivými 

filozofy
3
, teoretiky práva a později sociology je pak formulace odpovědí na otázky, proč 

se ve společnosti nerovnosti vyskytují a jestli je to pro její fungování nutné [Šanderová 

2004: 9]. Jak podotýká Miloslav Petrusek ve své učebnici pro sociology – nováčky: 

„Sociologie musí prostě vzít na vědomí skutečnost, že (na rozdíl od romantických před-

stav některých osvícenců) se lidé nerodí sobě rovni“ [Petrusek 2009: 50]. Určité sociální 

postavení je nám tak připsáno hned po narození a celý náš život se vyvíjí [ibid.]. 

 

Společnost tedy není homogenní masou individuí, ale vnitřně se člení do vrstev 

s odlišným podílem na statcích společností uznaných za vzácné. Tento její charakteris-

tický znak (a také odvětví sociologie, které ho zkoumá) nazýváme sociální stratifikace 

[Keller 1999: 192].
4
 Daný statek působí stratifikačně pouze tehdy, když k němu není 

zajištěn zcela volný přístup všem jedincům. Podoba sociální stratifikace je tak obrazem 

dané společnosti a odrazem toho, co je považováno za vysoce hodnotné [ibid.]. Obecně 

užívaná Lenskiho koncepce sociální stratifikace hledající odpověď na otázku, kdo do-

stává co a proč [Lenski 1966], se opírá o nerovné rozdělení materiálního zabezpečení 

(majetek a jeho zdroje), moci a společenské prestiže. Jak základní teoretická východiska 

(směry) sociální stratifikace, tak i jednotliví autoři upřednostňují nebo naopak úplně 

                                                 
2
 Legitimací sociálních nerovností s důrazem na moc (šance prosadit vlastní vůli i přes odpor druhých) se 

detailně zabýval především Max Weber, který v jednotlivých dějinných etapách odlišil tři základní typy 

legitimizované moci tj. panství – charismatické, tradiční a legální [Keller 2004: 274–277].  
3
 Tímto problémem se zabýval již Platón a Aristoteles. 

4
 Pojem složený z latinského stratum tj. vrstva a facere tj. činit, převzatý sociology z dílčího oboru geolo-

gie, který zkoumá vrstevnatost hornin [Šanderová 2004: 9; Petrusek 2000: 46].    
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vypouští některé ze základních dimenzí [Šanderová 2004: 120]. Abych zdůraznil, že 

Lenskiho pojetí je zde uvedeno jen jako příklad rozdělení vzácných statků, přikládám 

tabulku z knihy Davida Gruskyho [Grusky 2001] ilustrující další možné skupiny vzác-

ných statků, se kterými se v sociální stratifikaci můžeme setkat. 

 

Tabulka 1 - Druhy vzácných statků a zdrojů významných pro sociální stratifikaci 

 

Vzácné statky Vybrané příklady Autoři relevantních prací 

Ekonomické Vlastnictví půdy, výrobních provozů, 

obchodů, akcií, otroků, pracovní síly 

(služebnictva), … 

 

Karel Marx, Erik Wright 

Politické Autorita v domácnosti, autorita 

v pracovním kolektivu (management), 

stranická a společenská autorita (for-

mální), charismatické vůdcovství 

 

Max Weber, Ralf Dahren-

dorf 

Kulturní Konzumní vzorce (vysoká a nízká 

kultura), dobré způsoby, vysoký ži-

votní styl 

 

Pierre Bourdieu, Paul Di-

Maggio 

Sociální Přístup do vysokých společenských 

kruhů, asociace, kluby, svazy 

 

W. Lloyd Warner, James 

Coleman 

Prestižní Prestiž, reputace, sláva, respekt a 

despekt, etnická a náboženská čistota 

 

Edward Shils, Donald Trei-

man 

Občanské Vlastnické právo, smluvní právo, ak-

tivní a pasivní volební právo, svoboda 

slova a shromažďování 

 

T.H. Marshall, Rogers Bru-

baker 

Lidské Dovednosti, expertní specializace, 

vyškolení pro výkon povolání, for-

mální vzdělání, znalost 

Kaare Svalastoga, Gary 

Becker 

Tabulka 1: Druhy vzácných statků a zdrojů významných pro sociální stratifikaci 

 

Pramen: GRUSKY, David B. Social stratification: class, race, and gender in sociologi-

cal perspective. 2 vyd. Boulder, Colo.: Westview Press, 2001, 911 s. ISBN 08-133-

6654-2.  

 

Postavení jedince v rámci různých společenských hierarchií se označuje jako so-

ciální status. Status jedince je pak základem sociálních rolí, protože určuje práva a po-

vinnosti svého držitele vůči statusům ostatním a tím definuje, jaké jednání se od daného 

člověka v určité situaci očekává. Sociální role jsou tak podle Kellera dynamickým 
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aspektem statusu [Keller 1999: 195–196]. Souhrn statusů a s nimi spjatých rolí se ozna-

čuje jako sociální struktura. Jak připomíná Šanderová, přestože se statusy a role váží ke 

konkrétním individuím, sociální struktura společnosti ze sociologického hlediska není 

na individuích přímo závislá – reprodukuje se [Šanderová 2004: 13]. „Více či méně 

striktně hierarchické uspořádání sociálních statusů nebo jejich množin, procesy a 

instituce, jejichž působením se toto uspořádání reprodukuje, nazýváme stratifikační 

systém“ [Šanderová 2004: 25 zvýrazněno v originále]. 

 

 

1.1.1 Teoretické přístupy k sociálním nerovnostem 

 

1.1.1.1 Od nerovností ke statusu 

Jak už bylo řečeno, předpokladem sociální stratifikace je existence společen-

ských nerovností. Ty můžeme rozdělit na dva základní typy – nerovnosti socioekono-

mické a sociokulturní. Na pozadí socioekonomických nerovností najdeme proces soci-

ální diferenciace (především společenské dělby práce), která se ve všech historických 

etapách neustále prohlubovala a vedla tak ke vzniku struktury zaměstnání, která je (při-

nejmenším z části) páteřním elementem současné sociální stratifikace a hraje význam-

nou roli i v mé analýze. Procesem tvořícím sociokulturní
5
 nerovnosti je pak proces 

symbolického hodnocení, tedy v hodnotovém systému společnosti ukotvené upřednost-

ňování určité části společnosti (rasové majority, mužů, heterosexuálů, lidí 

v produktivním věku apod.) na základě stereotypu [Šanderová 2004: 20–25].  

 

Zatímco nerovnosti socioekonomické (případně mocenské – ty se ale netýkají 

tohoto dělení) jsou považovány za nesamozřejmé a jsou tak středem zájmu společen-

ských vědců již stovky let, nerovnosti symbolické byly dlouhá léta považovány za při-

rozené, dané biologicky. Přestože se oba typy sociálních nerovností zkoumají zpravidla 

odděleně, je nutné si uvědomit, že neexistují ve společnosti nezávisle na sobě, ale na-

vzájem se posilují [Šanderová 2004: 24]. 

 

                                                 
5
 Toto označení přejímá Jadwiga Šanderová od socioložky Nancy Fraserové. 
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S těmito druhy sociálních nerovností také souvisí dva druhy sociálního statusu – 

status získaný
6
 (angl. achieved status) a status připsaný (angl. ascribed status). Získaný 

status je závislý z velké části (ne však zcela) na našich vlastních zásluhách, zatímco 

status připsaný je nám společností přiřčen a nemůžeme ho změnit na základě vlastní 

vůle (je dán pohlavím, stářím, rasou, aj.) [Šanderová 2004: 25; Keller 1999: 95–96; Pe-

trusek 2000: 50]. Zvláštní kombinací je pak instituce dědictví. Ta ze své podstaty patří 

mezi případy socioekonomické nerovnosti, ale v podstatě dokazuje, že idea čistě vlast-

ním úsilím dosaženého statusu je jen ideálním typem. Petrusek tak dědictví v intencích 

tohoto dělení řadí ke statusu připsanému, Keller ho pouze zmiňuje [Petrusek 2000: 50; 

Keller 1999: 95–96].  

 

 

1.1.1.2 Co stojí za společenskými nerovnostmi – konflikt nebo konsensus? 

 

Jedním ze základních sociologických problémů je dilema konfliktu a konsensu. 

Oba pohledy se ve východiscích, teoretických koncepcích i samotném výzkumu sociální 

stratifikace přímo nebo implicitně objevují. Klíčovými pojmy, spjatými se sociálními 

nerovnostmi a hledáním jejich příčin a vysvětlení, jsou distributivní spravedlnost a svo-

boda. Diskuse těchto normativních problémů by jistě svým rozsahem zabrala více než 

samostatnou bakalářskou práci. Z pohledu stratifikace je však důležité zmínit dvě proti-

kladné koncepce distributivní spravedlnosti a jejich rozdílné pohledy na společnost. 

Jsou jimi sociální liberalismus, který nahlíží společnost jako vysoce specializovanou 

soustavu na sobě navzájem závislých jedinců, jejichž existence bez koordinace a pře-

rozdělování společných zisků a také nákladů s ostatními není možná a libertarianismus 

(neoliberalismus), pro který je společnost naopak „(…) volným seskupením lidí či rodin 

samostatně a nezávisle na sobě si zajišťujících existenci a směňujících, co sami nespo-

třebují“ [Šanderová 2004: 31]. Každý se v ní snaží svobodně dosáhnout vlastního štěstí 

individuálně za využití svých schopností. Vyzdvihována je individuální svoboda, člověk 

se řídí sobeckým jednáním veden Smithovskou neviditelnou rukou trhu.  

 

                                                 
6
 Miloslav Petrusek používá výraz výkonový, který je více spjatý se zásluhovým principem, jak ho vy-

světlím u funkcionalismu. 
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Vyjdeme-li v představě o sociální stratifikaci ze druhého zmiňovaného modelu 

libertarianismu, uvažujeme vertikální diferenciaci společnosti jako spontánně (na zákla-

dě konsensu) vzniklou funkční hierarchii opřenou o přirozenou dělbu práce, motivační 

prvky a zásluhy jednotlivců. Toto pojetí nejvíce odpovídá konsenzuálním teoriím soci-

ální stratifikace [Šanderová 2004: 37]. Sociální nerovnosti jsou chápany jako výsledek 

jakési „tiché dohody“ [Šanderová 2008: 380]. Faktickým segmentem stratifikace (přes 

jistou pojmovou neucelenost) je pak nezávislé uskupení lidí, které spojuje jen stejné 

společenské postavení. Je to množina lidí se stejným sociálním statusem označovaná 

obvykle pojmem vrstva [Šanderová 2004: 37]. Naopak sociální stratifikace z pohledu 

sociálního liberalismu vychází z představy existence neustálého konfliktu skupin snaží-

cích se udržet nebo změnit současné institucionální uspořádání dané společnosti [Šande-

rová 2004: 37]. Výsledkem probíhajícího zápasu je stav, kdy poražení zaujímají nevý-

hodné statusy a vítězové naopak výhodné. Společenské uspořádání je vždy pro jednu ze 

skupin, a to zpravidla tu menší, výhodnější [Šanderová 2008: 380]. Segmentem stratifi-

kace jsou zde chápány větší skupiny lidí kolektivního charakteru, které spojuje více než 

jen stejný status, ale i podobné životní podmínky a jistá sounáležitost, kterou si uvědo-

mují. Mohou být schopny uvědomit si společné zájmy a zorganizovat kolektivní akci za 

udržení nebo změnu institucionálního uspořádání. Pro segmenty tohoto typu se obvykle 

používá označení třída [Šanderová 2004: 37].   
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1.1.2 Klasická teoretická východiska 

 

Oba zmíněné pohledy jsou zastoupeny ve stěžejních pracích klasiků, kteří již 

dlouhá léta tvoří východiska soudobých teorií sociální stratifikace pod objektivistickým, 

makrosociologickým paradigmatem. Nyní stručně vymezím základní myšlenky týkající 

se sociální stratifikace v díle Karla Marxe, Maxe Webera a funkcionalismu zastoupené-

ho Kingsley Davisem a Wilbertem Edwardem Moorem. Výklad přístupů zmíněných 

autorů je důležitý pro pochopení Lenskiho motivace k vytvoření konceptu nevertikální 

dimenze sociální stratifikace – inkonzistence statusu.  

 

 

1.1.2.1 Sociální stratifikace v díle Karla Marxe 

 

Karel Marx přes velký rozsah svého díla nikdy nevypracoval ucelený přehled 

myšlenek vztahujících se k sociální stratifikaci. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv je dnes 

považován částí svého díla za otce zakladatele klasické sociologie, sám se za sociologa 

nepovažoval, ba dokonce touto vědou přímo pohrdal. Sám se považoval především za 

ekonoma, ačkoliv právě jeho ekonomické úvahy jsou v dnešním světle nejvíce zatraco-

vány [Keller 2004: 87–93].  Z pohledu sociální stratifikace je nejdůležitější Marxova 

teorie dějin složená z obecné teorie dějin a speciální teorie vývoje kapitalismu (a také 

emancipační teorie). Marx je označován za zástupce takzvané silné třídní teorie. Z jeho 

třídní koncepce je stěžejní rozdělení na třídy o sobě a třídy pro sebe [Šanderová 2004: 

48–49]. 

 

Marxova obecná teorie dějin předkládá do jednotlivých etap uspořádaný přehled 

vývoje společnosti na základě vzájemné konfigurace výrobních sil a vztahů tvořících 

dohromady ekonomickou základnu. Vývoj je systematický, směřuje ke stanovenému 

cíli (beztřídní společnosti), proto je Marx označován za stoupence historicismu. Výrobní 

síly se vyvíjejí rychleji než výrobní vztahy, což vytváří konflikt mezi malou skupinou 

vlastníků výrobních prostředků, kteří se snaží současnou podobu společenskoekono-

mické formace zachovat a skupinou, v zájmu které je pokračovat v pokroku výrobních 

sil za pomoci revolučních změn. Střídání společenskoekonomických formací ustane 

v momentě, kdy se z tříd o sobě (analytická rovina – třída jako jednotka struktury), které 
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tvoří lidé se stejnými životními podmínkami, stanou třídy pro sebe, které jsou kolektivi-

tou uvědomující si společný zájem schopnou společné akce vykořisťovaných [Katrňák, 

Fučík 2010: 15–23]. Nevyhnutelnou proletářskou revolucí dojde k nastolení beztřídní 

společnosti. Zaniknou společenské nerovnosti, jelikož podstatou výrobních vztahů pře-

stane být vykořisťování. To umožní všeobecnou emancipaci lidí, protože se lidé budou 

moci všestranně rozvíjet a přispívat do společenské produkce podle svých schopností. 

Tento proces označuje Marx za zákon lidských dějin – historický materialismus. Sociál-

ní stratifikace je tedy u Marxe odvozena od vlastnictví výrobních prostředků. Karel 

Marx sice popsal řadu tzv. mezilehlých tříd, které v obdobné podobě známe z dnešního 

umírněného pojetí třídní stratifikace, jejich existence je u něho ale pouze dočasná. Pro-

ces pauperizace středních vrstev tyto třídy dichotomizuje do protilehlých tříd vlastníků a 

vykořisťovaných. Marxův stratifikační systém je tak v zásadě dvojtřídní [Šanderová 

2008: 282–283]. 

 

 

1.1.2.2 Sociální stratifikace v díle Maxe Webera 

 

Max Weber byl Marxismem silně ovlivněn, avšak vymezil se proti jeho přehna-

nému důrazu na vlastnictví výrobních prostředků, které doplňuje o prvek kvalifikace – 

postavení na trhu práce je pro něho stěžejním elementem stratifikace. Vlastnictví výrob-

ních prostředků je však spolu s kvalifikací jedním z jeho aspektů. Weberovo pojetí je 

nazýváno slabou třídní teorií, protože sice pracuje s pojmem třída, ale nepodmiňuje svo-

ji představu o společnosti existencí konfliktu, ani kolektivní akcí [Šanderová 2004: 60–

61]. Základními pojmy Weberova stratifikačního systému jsou stavy, třídy (vlastnické, 

výdělečné a sociální) a strany. Pro stavovskou společnost typické stavy, jejichž po-

zůstatky jsou patrné i ve společnosti třídní
7
, jsou zde chápany jako uskupení komunitní-

ho typu – příslušníci daného stavu mohou mít (ale nutně nemusí) podobný životní styl a 

těšit se podobné společenské úctě [Šanderová 2008: 283]. Třídy definuje Weber zejmé-

na v rovině vlastnictví výrobních prostředků a také postavení na trhu práce. Weberovská 

třída nemívá obvykle znaky skupiny komunitního typu, není to však vyloučené (pro 

tento typ má Weber termín sociální třída). Oba stratifikační principy jsou různě domi-

                                                 
7
 Pro uskupení připomínající ve třídní společnosti stavy se používá pojmem statusové skupiny [Katrňák, 

Fučík 2005: 26]. 
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nantní v určitých podmínkách. V dobách technologické a ekonomické stability ustupuje 

třídní prvek do pozadí. „Člověk je oceňován v symbolickém smyslu, když není nutné brát 

zřetel na to, co umí a co dokáže. Symbolické charakteristiky dominují nad znalostmi, 

schopnostmi a výkonem na trhu práce“ [Katrňák, Fučík 2010: 27]. Strana je pak po-

jmem týkajícím se spíše více poltických aktivit než stratifikace. Jedná se o formální 

organizaci ustavenou za účelem získání nebo udržení moci. Je třeba poznamenat, že 

třídy i stavy se mohou různě překrývat a také strany mohou, ale nemusí bojovat za zís-

kání moci v zájmu tříd nebo stavů. Lidé ve stejném třídním postavení mohou s jistou 

pravděpodobností také jednat stejným způsobem. Není to ale způsobeno jakýmsi tříd-

ním zájmem (Marxova třída pro sebe), ale individuálním účelově racionálním jednáním 

– lidé ve stejných podmínkách zkrátka s větší pravděpodobností vyhodnotí určitý způ-

sob jednání jako nejvýhodnější [Katrňák, Fučík 2010: 29–30].  

 

 

1.1.2.3 Sociální stratifikace z pohledu funkcionalismu 

 

Na pozadí stratifikační teorie strukturního funkcionalismu stojí představa spo-

lečnosti jako dobře fungujícího hodinového stroje nebo organismu, jehož vzájemně pro-

vázané dílčí jednotky plní přesně určené úlohy nutné pro zachování funkčnosti spole-

čenského systému. Za nejvýznamnějšího představitele tohoto směru je považován Tal-

cott Parsons, z pohledu sociální stratifikace jeho myšlenky rozvíjí Kingsley Davis a 

Wilibert Moore. Je nutné si uvědomit, že tato teorie, na rozdíl od té Marxovy, vznikla 

v době ekonomického blahobytu padesátých let 20. století v USA [Šubrt, Balon 2010: 

42–44]. Tomu odpovídá i samotná funkcionalistická představa sociální stratifikace. 

Stratifikační systém je „(…) spontánně vzniklý motivační systém. Pomáhá distribuovat 

konkrétní individua tak, aby jednotlivé pozice byly obsazovány lidmi, kteří mají potřeb-

nou kvalifikaci a osobní kvality“ [Šanderová 2008: 284]. Status jedince je tak určován 

jeho funkčním významem, od kterého je odvozena materiální odměna, moc i společen-

ská prestiž. Šanderová také uvádí tři hlavní stratifikační faktory tohoto přístupu. Jsou 

jimi významnost pozice pro fungování společnosti, unikátnost talentu potřebného 

k plnění dané role a konečně náročnost získání kvalifikace nutné k přístupu k pozici 

[Šanderová 2008: 284]. Nerovnost odměn je tak společností uznaná, přirozená (panuje o 

ní konsenzus) a kompenzuje náročnost přípravy a samotného vykonávání konkrétní 
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funkce ve společenském systému [Keller 1999: 192]. Přestože byli autoři této konsen-

zuální koncepce přesvědčeni o tom, že konfliktualistické pojetí je přežitkem, a že spě-

jeme k meritokratické společnosti amerického snu, obě koncepce jsou v sociální stratifi-

kaci dále rozvíjeny, i když žádná z nich v její původní čisté podobě. 

 

 

1.1.3 Třídní a hierarchické pojetí sociální stratifikace 

 

Výše uvedené hodnotové přístupy k sociálním nerovnostem i klasická teoretická 

východiska se odráží v současném výzkumu sociální stratifikace. V objektivistickém 

paradigmatu stratifikace lze tak dlouhodobě sledovat dvě dominantní (ne však jediná) 

pojetí výzkumu. Z marxovské a částečně weberovské stratifikace vychází pojetí třídní, 

pro nějž je typické chápání jednotlivých segmentů společnosti jako uskupení založených 

na reálných podobnostech v životních šancích, životním stylu, hodnotovém systému 

apod. Toto pojetí implicitně pracuje s, byť latentním, společenským konfliktem. Takto 

definované skupiny lidí jsou schopny aktivně obhajovat své zájmy a účastnit se tak mo-

cenského (politického) boje. Jsou relativně sociálně uzavřenější, tudíž 

z pravděpodobnostního hlediska je častější mobilita nebo např. sňatky uvnitř daných 

tříd. Navíc nejsou striktně hierarchické a mohou se různě překrývat [Šanderová 1999: 

19]. Z funkcionalistického, a vezmeme-li v úvahu konsenzualistické interpretace
8
, i z 

Weberova přístupu pak vychází pojetí hierarchické
9
. To považuje společnost za pozvol-

nou hierarchii individuí, jejichž postavení lze charakterizovat pozicí na vertikální škále 

(popř. více škálách) stratifikačního žebříčku – sociálním statusem. Segmentem stratifi-

kace je zde výzkumníkem arbitrárně určená sociální kategorie (vrstva) – např. množina 

lidí s určitým rozpětím číselně vyjádřeného celkového statusu [Šanderová 2004: 82–86]. 

 

Oba přístupy narážejí na své limity. Na to upozornil v polovině 20. století Ralf 

Dahrendorf, avšak tvrdil, že by bylo chybou snažit se je při interpretaci sociální reality 

propojit (o tom, že je to možné, a že se mu to podařilo, byl naopak přesvědčen Gerhard 

                                                 
8
 Max Weber bývá interpretován jako zástupce stratifikace třídní (Weberova slabá třídní teorie), zároveň 

se ale i zástupci hierarchické stratifikace považují za jeho pokračovatele. 
9
  V textech některých českých autorů např. Pavla Machonina se lze setkat s rozlišením na pojetí třídní a 

stratifikační. Já se však držím termínu hierarchické. Hierarchické i třídní pojetí chápu jako jeden 

z přístupů ke studiu stratifikace společnosti.  
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Lenski, o kterém jakožto o průkopníkovi konceptu statusové konzistence bude ještě 

řeč). Konsenzuální model je vhodný pro analýzu období stability sociálního systému 

(řádu), zatímco konfliktualistický model lépe popisuje změny řádu – jeho dynamiku. 

Podobně jako Dahrendorf uvažoval i David Lockwood, který taktéž považuje oba pří-

stupy za jednostranné, přesto uvádí teorii řádu (konsenzualistickou teorii) za ústřední 

koncept, od kterého by se měl teprve odvíjet výzkum poruch řádu, které produkují kon-

flikt [Šanderová 2008: 286]. Zastánci postmoderní sociologie pak považují oba přístupy 

za v dnešní době neopodstatněné, jelikož podle nich se v současné silně individualizo-

vané společnosti hierarchie zcela vytrácí. Sociolog Urlich Beck dokonce označil třídy, 

jakožto stratifikační jednotky, za sociologické zombie [Šanderová 2008: 287]. 

 

Že jsou uvedené dva přístupy zjednodušující a nevysvětlují dostatečně sociální 

realitu, si uvědomují také stoupenci mnou zkoumaného přístupu multidimenzionální 

stratifikace. Slovy českého sociologa Pavla Machonina, každý z přístupů, ze svého hle-

diska, předpokládá vnitřní konzistenci tříd nebo vrstev. „Marxistická teorie předpokládá 

soulad základního určení vlastnicko–organizátorského postavení a majetkově spotřeb-

ních, do jisté míry pak i vzdělanostně kulturních charakteristik, a silný vliv ekonomické-

ho určení třídy na politické postoje a aktivity. (…) Stratifikační (hierarchické – pozn. 

DD) teorie vycházely z předem daného souladu hierarchie vzdělání, profese a příjmu a 

– ve weberovské tradici – i životního stylu“ [Machonin 2005: 104]. Sociologové zamě-

řující se na aspekt konzistence umístění jednotlivce v dílčích hierarchiích, podle mého 

názoru, z velké části vycházejí z pojetí hierarchického, byť odmítají redukci statusu do 

jednoduché škály. Přesto však tito dále rozebíraní autoři zmiňují prvek společenské ak-

ce, vnitřního diskomfortu (latentní konflikt), motivace ke změně mocenského systému 

(vyjádřené např. volebním chováním). Z tohoto hlediska lze v tomto přístupu identifi-

kovat prvky kolektivit třídního typu, byť jsou východiska víceméně hierarchická. 
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1.2 Multidimenzionální status a jeho inkonzistence 

 

V empirické části své práce se z větší části opírám o přístup hierarchický, vychá-

zím tedy z oné představy společnosti vertikálně strukturované do hierarchie sociálních 

statusů. Čím je však status určován, co ho tvoří? Je možné ho redukovat jen na jedno 

měřítko? Pohledy jednotlivých autorů se různí. Někteří považují za stěžejní materiální 

aspekt (po vzoru Karla Marxe), jiní vyzdvihují společenskou prestiž jedince odvozenou 

od důležitosti povolání, které zastává (po vzoru funkcionalistů) a další upřednostňují 

mocenskou dimenzi (po vzoru Maxe Webera). Jedním z prvních sociologů, který si ote-

vřeně položil otázku, jak relevantní je používat pouze jednu statusovou dimenzi (ať už 

odvozenou z jedné nebo více charakteristik – tzv. syntetický status) je americký socio-

log Gerhard Emmanuel Lenski, který je považován za autora konceptu vícerozměrného 

(multidimenzionálního) statusu a jeho inkonzistence v podobě, v jaké ji chápeme dnes.  

 

„Od Aristotela, přes Marxe po Warnera, většina filozofů a společenských vědců 

popisovala vertikální strukturu společenských uskupení pomocí hierarchie, ve které 

každý člen zastává jednu pozici. (…) Od dob Maxe Webera je tento tradiční přístup kri-

tizován více a více sociology, kteří namítají, že unidimenzionální pohled je neadekvátní 

k popisu komplexity skupinové struktury“ [Lenski 1954: 405]. Jak konec konců dokládá 

i tento úryvek z Lenskiho pro tuto práce stěžejního článku, Max Weber bývá pokládán 

za předchůdce vícerozměrného pojetí statusu. Toto je však poměrně zjednodušující po-

hled, protože Max Weber sice rozlišoval třídy (postavení na trhu práce), stavy (odvoze-

né od povolání) a strany (moc), každá z kategorií je však typická pro jiný historický typ 

společnosti. Označení Maxe Webera za otce zakladatele multidimenzionalismu má ko-

řeny v americké povalečné sociologii, kdy nabyl Weber, spolu se zavržením Marxova 

redukcionistického pojetí, značné popularity, avšak za cenu použití pouze jeho konsen-

zuální interpretace bez důkladného studia. „A tak byl Weber velkou rychlostí od–

Marxizován a efektně Warnerizován [Pease et al. 1970: 130].“ Pease zmiňuje Williama 

Warnera, jehož tým se ve svých klasických výzkumech ze 40. – 60. let 20. století zabý-

val studiem životního stylu a zvyků v běžném yankeeském městě, z toho důvodu, že 

došel k podobným závěrům jako právě Lenski. Zjistil, že sociální status nelze spolehlivě 

odvozovat pouze od jedné z informací (příjem, povolání, vzdělání, čtvrť obydlí, životní 

styl). Na základě kritiky svých původních, na subjektivním hodnocení terénních pra-

covníků postavených, metod vyvinul vlastní syntetický status (ISC), který odvozuje od 
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šesti ukazatelů (profese, velikost příjmu, zdroj příjmu, typ domu, místo bydliště a vzdě-

lání). První výzkumy pracující se syntetickými statusovými ukazateli sahají ale až do 

dvacátých let 19. století [Šanderová 2004: 85].      

 

Přestože Lenski používá pojem třída, v jeho chápání se jedná o obecný segment 

stratifikace, tudíž de facto o vrstvu. „(…) struktura společenských uskupení běžně zahr-

nuje několik paralelních vertikálních hierarchií, které jsou obvykle jen nedokonale zko-

relované [Lenski 1954: 405].“ Vymezení těchto hierarchií pro konkrétní společenské 

uskupení se označuje dekompozice statusu, jednotlivé hierarchie skládající se v kom-

plex třídních systémů tvoří dohromady stratifikační systém [Šanderová 2004: 72]. Podle 

Lenskiho se jedná o umístění na kontinuu každé ze stratifikačních vertikál a o jejich 

vzájemnou konfiguraci. Lenski se neptá, do jaké kategorie (třídy) jedinec patří, on chce 

určit, do jaké míry přináleží jedinec k tomu či onomu konci pomyslného stratifikačního 

kontinua dané dimenze. Níže si však ukážeme, že ve výzkumné praxi se Lenskimu ka-

tegorizaci odbourat zcela nepodařilo.    

 

 

1.2.1 Nevertikální dimenze sociálního statusu 

 

Stejný název jako tato podkapitola nesl i odborný článek v American Sociologi-

cal Review, ve kterém v roce 1954 Lenski svůj koncept krystalizace sociálního statusu
10

 

představil. Lenski rozlišoval status vykrystalizovaný, tedy konzistentní a nevykrystali-

zovaný, tedy takový, ve kterém je umístění na jednotlivých stratifikačních dimenzích 

nerovnoměrné. Termín krystalizace statusu byl ve světové sociologii postupně nahrazen 

pojmem in/konzistence statusu
11

. V tomto článku Lenski přiznává, že podobným úva-

hám se věnoval již o deset let dříve Emile Benoit–Smullyan ve stati Status, Status Types 

and Status Interrelationships, kde se zajímá mimo jiné o to, jak souvisí ekonomický a 

politický status se společenským postavením jednotlivce [Benoit–Smullyan 1944]
12

. 

Lenski ve svém výzkumu použil čtyři stratifikační vertikály: příjem, vzdělání, prestiž 

                                                 
10

 Lenskiho původní termín byl později nahrazen pojmem in/konzistence sociálního statusu. Další pojem 

In/kongruence statusu byl léta používán ve stejném smyslu, jeho současná definice je však odlišná.  
11

 O krystalizaci statusu jakožto procesu, během kterého dochází ke zvyšování konzistence, se můžeme 

dočíst v souvislosti s transformačními změnami v České republice např. ve stati Matějů a Kreidla [Matě-

jů, Kreidl 1999]. 
12

 Benoit–Smullyan používá pro tuto problematiku další termín, a to status equilibration (tedy statusová 

vyváženost). 
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povolání a etnickou příslušnost
13

. Statusovou inkonzistenci definuje jako nevertikální 

rozměr statusu. Jinými slovy k souboru měřitelných pozic na jednotlivých vertikálách 

přidává ještě měřitelnou pozici na škále inkonzistence, která stojí však jaksi mimo zá-

kladní statusové proměnné, jako by vůči nim byla ortogonálně – kolmo [Lenski 1954: 

405]. 

 

Lenski nepracoval s inkonzistencí statusu jako se samostatným fenoménem, po-

užíval jej jako nezávisle proměnnou pro vysvětlení politického chování obyvatel za 

kontroly vlivu samotného sociálního statusu. Sběr dat probíhal osobními rozhovory na 

vícenásobném náhodném výběru v rámci detroitské metropolitní oblasti. Jednotkou ana-

lýzy byly hlavy rodin, což bylo v té době běžnou praxí. Kromě příjmové a vzdělanostní 

hierarchie (pozice přirozeně měřitelné), musel Lenski detailněji operacionalizovat hie-

rarchie povolání a etnicity. Pro hierarchizaci povolání použil upravené výsledky studie 

prestiže povolání provedené National Opinion Research Centre (ovšem přes 50 % pří-

padů musel uměle zařadit do příbuzných ohodnocených kategorií – nebyly ve škále 

prestiže zahrnuty). Pro vytvoření hierarchie etnických menšin použil Lenski vlastní vý-

zkum na 195 studentech sociologie na Mitchiganské univerzitě, kteří měli daná etnika 

ohodnotit podle jejich společenské váženosti. Na základě výsledků zkonstruoval Lenski 

škály, které měly jednotné měřítko. Samotnou škálu konzistence statusu Lenski vzhle-

dem k nedostatku dat po očištění o problematické případy dichotomizoval na skupinu s 

vysokou a nízkou úrovní statusové konzistence (resp. na skupinu s vykrystalizovaným a 

nevykrystalizovaným statusem) [Lenski 1954: 406]. To je však v přímém rozporu s jeho 

snahou o převedení všech kategorických označení na ordinální proměnné, která mu mě-

la napomoci překlenout výše zmíněný spor konfliktualismu a konsenzualismu.  

 

Lenski byl přesvědčen, že nerovnoměrné umístění na jednotlivých žebříčcích 

způsobuje značný vnitřní nekomfort, který může být příčinou stresových situací a záro-

veň má potenciál k ovlivnění lidského chování. Tak jako Karel Marx viděl potenciál 

k revolučním změnám na straně vykrystalizovaných chudých, Lenski viděl latentní kon-

flikt u skupiny lidí s inkonzistentním statusem. Upozorňuje také na schopnost této sku-

piny svou cestu ke změně řídit, vzhledem k dostatku vzdělaných lidí mezi statusově 

inkonzistentními [Lenski 1954: 412]. Lenski tak de facto identifikoval skupinu 

                                                 
13

 Etnickou příslušnost v další práci z roku 1956 již nepoužívá [Lenski 1956]. 
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s potenciálními „třídními zájmy“, tak, jak je známe z konfliktualistické stratifikační 

teorie. Gerhard Lenski se snažil ve své knize Power and Privilege [Lenski 1966] překle-

nout konfliktualistickou a konsenzuální sociologii jejich vlastní syntézou. Jedním ze 

způsobů, jak toho dosáhnout, mělo být odstranění dichotomizujícího pohledu ze socio-

logického výzkumu. To se mu, podle mého názoru, nepodařilo. Můžeme to doložit na-

příklad právě používáním dichotomie vykrystalizovaný vs. nevykrystalizovaný status 

v jeho vlastním výzkumu či latentního konfliktu jakožto hnací síly pro kolektivní akci 

ve skupině statusově nekonzistentních. Proto jsem přesvědčen, že není možné Gerharda 

Lenskiho zařadit zcela jednoznačně mezi sociology pracující s konsenzuálním, hierar-

chickým stratifikačním modelem. 

 

 Hypotézu o statusové inkonzistenci jako prvku motivujícím ke změně řádu měl 

ověřit výzkum volebního chování, kde inklinace k relativně liberální politice americ-

kých demokratů měla značit snahu k systémové změně, zatímco inklinace 

k republikánům snahu o zakonzervování statusu quo. Byla použita data z voleb 1948, 

1950 (zpětný dotaz na volbu) a 1952 (volební preference). Lenskiho hypotéza se ukáza-

la jako udržitelná. Statusově inkonzistentní lidé, a to nejen ve smyslu vysokého vzdělá-

ní, povolání a nízkého příjmu, ale i opačná kategorie, skutečně tíhli významně více k 

volbě demokratů a na levicově zaměřené výroky také odpovídali více souhlasně [Lenski 

1954]. 

 

 

1.2.2 Kritika konceptu a jeho další vývoj 

 

Lenskiho stratifikační teorie snažící se o syntézu konsenzuálního a konfliktualis-

tického pojetí si nenašla přímé pokračovatele. Jinak je tomu v případě z ní odvozeného 

konceptu inkonzistence sociálního statusu, který po svém uveřejnění vyvolal řadu debat 

metodologického charakteru a našel si jak své zastánce, tak i kritiky. Uplatnění 

v empirickém výzkumu prošlo určitým životním procesem, ve kterém se měnily přístu-

py k jeho operacionalizaci i k interpretaci samotných výsledků. Mimořádně podrobný 

přehled použití tohoto konceptu v odborné literatuře předkládá R. David Smith v elek-

tronickém odborném časopise Sociological Research Online [Smith 1996]. Uvádí, že 

s konceptem pracovalo více než dvě stě odborných prací [ibid.]. V empirickém výzku-

mu lze najít dva samostatné způsoby uplatněné inkonzistence statusu. Jednak je míra 
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konzistence statusu používána po vzoru Lenskiho jako nezávisle proměnná vysvětlující 

charakteristiky jedince (vliv konzistence statusu na volební chování, participaci na lo-

kálních společenských aktivitách, souvislost se symptomy stresu apod.) a jednak je vyu-

žíván v perspektivě makrosociologické, ve které je metrika konzistence sociálního sta-

tusu indikátorem jistého stavu společnosti. Druhý z pohledů našel oporu v datech při 

popisu sociální reality socialistických a transformujících se států a mezinárodní kompa-

raci sociální stratifikace. Za jeden z problémů tohoto sociologického konceptu považuji 

roztříštěnost přístupů k jeho operacionalizaci, která způsobovala na dlouhou dobu ne-

možnost porovnání výsledků jednotlivých studií a celkovou nejasnost jeho uplatnění 

v sociologii. 

   

Lenski konzistenci sociálního statusu definuje jako jeho nevertikální rozměr, což 

lze z pohledu statistiky chápat jako veličinu k němu ortogonální, tedy nezávislou. Sa-

motná operacionalizace škály konzistence statusu, kterou Lenski uvádí [Lenski 1954: 

407] však podle Blalocka nezávislá na dimenzích statusu není [Blalock 1964]. Lenski 

uvádí: „Toho bylo dosaženo (ustanovení kvantitativní míry statusové krystalizace – 

pozn. DD) pomocí odmocniny součtu čtverců odchylek od průměru na čtyřech hierar-

chiích a odečtením výsledku od sta“ [Lenski 1954: 407]. U takovéto operacionalizace 

však potenciálního skóre konzistence 100 dosáhne jedinec, který ve všech statusových 

hierarchiích zaujímá průměrné postavení. Indikátor je pak citlivější na výraznější od-

chylky od průměru, tudíž jedinec hodnocený ve všech dimenzích konzistentně výrazně 

nad průměrem má nižší skóre konzistence, než inkonzistentní jedinec, u kterého je jedna 

z dimenzí mírně nadprůměrná, zatímco ostatní jsou mírně podprůměrné.  

 

Několik zajímavých poznámek uvedl R. E. Mitchell [Mitchell 1963]. Jednak 

připomíná, že zatímco Lenski ve své hypotéze o vlivu konzistence statusu na jednání 

uvažuje sociální interakce (člověk se dostane do nekomfortní situace na základě rozporu 

mezi tím, podle kterého umístění v hierarchii hodnotí sám sebe a tím, podle kterého ho 

hodnotí ostatní), v jeho operacionalizaci se tento aspekt neobjevuje. Další výtka směřuje 

ke slepé interpretaci vztahu mezi volebním chováním a vypočtenou mírou konzistence 

bez bližšího prozkoumání vlivu samotných dimenzí – Lenski kontroloval pouze vliv 

příjmu, a to jen odstraněním odlehlých pozorování. Podle Mitchela bychom zkrátka 

měli nejprve porozumět přesnému vlivu jednotlivých dimenzí, než jejich vzájemnou 
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konfiguraci začneme slučovat do nejrůznějších indexů, ať už statusu samotného nebo 

míry jeho konzistence [Mitchell 1963: 324–325]. 

 

Další desítky stran odborných časopisů byly popsány během debaty o nalezení 

nejvhodnějšího matematického vyjádření statusové konzistence. Tento vývoj shrnuje již 

zmiňovaný Smith [Smith 1996]. Z hlediska metod analýzy konzistence statusu použité-

ho v české sociologii bych však rád zmínil přínos práce Moshe Hartmana [Hartman 

1974], který se snažil obecnou definicí, vyhýbající se použití konkrétních statusových 

proměnných, překlenout předchozí metodologické spory a zároveň navrhnout vlastní 

přístup k měření míry konzistence.  Vychází z definice Andersona a Zelditcha [Ander-

son, Zelditch 1966], kterou reprodukoval takto: "Aktéři, statusy, kolektivity, či další 

elementy sociálního systému S mohou být uspořádáni k různými způsoby na základě 

kritérií r1, r2, až rk. To znamená, že členové S jsou odlišně hodnoceni na základě jejich 

skóre na ri a pozitivní hodnocení na ri je přitom sociálně ceněno.  Členové systému S, 

kteří jsou na škálách hodnocení ve stejnou dobu stejným způsobem lze označit za vyvá-

žené (konzistentní), v opačném případě za nevyvážené (inkonzistentní)“ [Hartman 1974: 

706–707]. Při hledání vhodného způsobu výpočtu míry konzistence statusu Hartman 

zmiňuje práci Kahla a Davise [Kahl a Davis 1955], ve které autoři použili metody fakto-

rové analýzy k prozkoumání vzájemného vztahu devatenácti stratifikačních indexů růz-

ného typu. Zjistili, že za stratifikačními proměnnými lze vysledovat několik latentních 

proměnných, které lze v zásadě zredukovat na jednu dominantní dimenzi [Kahl a Davis 

1955: 325]. Přímé uplatnění faktorové analýzy (principal component analysis) pro vý-

zkum inkonzistence statusu předkládá ve své práci Keith Hope [Hope 1975], který při-

pomíná důležitost zkoumání inkonzistence statusu vždy společně s vlivy statusu samot-

ného. „(Zapojením faktorové analýzy – pozn. DD) mohou analytici definovat zbývající 

inkonzistentní rozměr po uzavření konzistentního faktoru kolem dominantní statusové 

osy. Logika této operace tkví v uvědomění si, že si nejsme jisti jakou vahou jednotlivých 

proměnných definovat celkový status, ale naším cílem je ho definovat s minimem inkon-

zistentního rozptylu“ [Hope 1975: 328]. Tato metoda z principu nejlépe odpovídá Len-

skiho rozdělení na vertikální a nevertikální dimenzi sociálního statusu, která vymezuje 

stratifikační prostor – vertikální rozměr představuje první, konzistentní latentní proměn-

ná faktorové analýzy a nevertikální, inkonzistentní rozměr je reprezentován druhou la-

tentní proměnnou.  
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Samostatnou otázkou je pak volba adekvátních stratifikačních žebříčků (dimen-

zí). S příchodem velkých mezinárodních reprezentativních šetření byl kladen důraz na 

využití porovnatelných ukazatelů i ve výzkumech inkonzistence statusu. Pro možnost 

mezinárodního srovnání bylo zásadní ustanovení porovnatelné škály prestiže povolání 

SIOPS [Treiman 1977] a také na základě původního Duncanova Indexu socioekono-

mického statusu SEI [Duncan 1961] odvozeného mezinárodního indexu socioekono-

mického statusu ISEI [Ganzeboom, De Graaf, Treiman 1992]. Dimenzemi analyzova-

nými ve výzkumu konzistence statusu bývá často právě triáda vzdělání, prestiže povolá-

ní a příjmu, kterou na pozadí funkcionalistické teorie použili zmínění autoři při kon-

strukci ISEI. „(Index ISEI – pozn. DD) je indikátorem toho, jak dané zaměstnání zajiš-

ťuje konverzi hlavního zdroje, tj. lidského kapitálu reprezentovaného vzděláním, 

v hlavní odměnu, tj. příjem ze zaměstnání“ [Ganzeboom, De Graaf, Treiman 1992: 9]. 

 

Kombinaci vzdělání, povolání a příjmu použili ve své komparativní studii např. 

Covello a Bollen v roce 1979, když zkoumali pro americkou firmu General Motors sou-

vislost mezi inkonzistencí statusu a stupněm industrializace v devíti státech světa a zá-

roveň upozornili na potřebu zkoumání inkonzistence statusu v longitudinálním měřítku 

[Covello, Bollen 1979]. Tento přístup se ukázal jako plodný pro zkoumání transformač-

ních procesů ve společnostech bývalých socialistických států, jak ukázal Slomczynski 

[Slomczynski 1998], a nalezl široké uplatnění také v české sociologii.   
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1.3 Výzkum inkonzistence statusu v české sociologii 

 

Výzkum konzistence sociálního statusu má v sociálně stratifikačních výzkumech 

na našem území dlouhou tradici.  Jako jeden z ústředních konceptů se dekompozice 

statusu spolu s analýzou konzistence statusu objevuje již v publikaci Československá 

společnost [Machonin et al. 1969], která se opírá o historicky první, rozsahem mimo-

řádný, stratifikačně mobilitní výzkum v tehdejším socialistickém Československu. 

V devadesátých letech můžeme v české sociologii sledovat dvě skupiny autorů věnují-

cích se výzkumu inkonzistence statusu. Jednu z nich reprezentuje Milan Tuček, který 

s Pavlem Machoninem až do jeho úmrtí spolupracoval na řadě významných publikací, 

kde je tomuto tématu věnována pozornost. Za tuto skupinu autorů uveďme např. [Ma-

chonin 1992], [Machonin, Tuček et al. 1996; Tuček et al. 2003; Machonin 2005] aj. 

Druhá autorská skupina zastoupená Petrem Matějů, na přelomu tisíciletí publikovala 

výsledky vlastního výzkum inkonzistence statusu [Matějů, Kreidl 1999; Matějů, Vla-

chová et al. 2000]. Výsledky obou skupin autorů z hlediska tohoto konceptu nejsou přes 

odlišnou operacionalizaci protichůdné, lze je označit za komplementární. 

 

 

1.3.1 Inkonzistentní sociální status ve stratifikačním výzkumu  

socialistického Československa  

 

Po Únoru 1948, kdy proběhl komunistický mocenský převrat, začala zažívat 

překotné změny také sociální struktura tehdejšího Československa, která se do té doby 

výrazněji nelišila od stratifikace západoevropských zemí [Šanderová 2004: 154]. Řada 

dělnických profesí prodělala vzestupnou sociální mobilitu, část tehdejších elit emigrova-

la, část prošla spolu s mnoha profesemi mobilitou sestupnou. Došlo také k výrazné pří-

jmové nivelizaci (jedné z nejvýraznějších v socialistickém bloku). Sociologie byla však 

jako nepohodlná kritická věda v roce 1950 oficiálně zakázána a její katedry rozpuštěny. 

V šedesátých letech pak nejistota kolem aktuálního stavu společnosti, zejména vzhle-

dem k potřebě prognózování, vyvolala požadavek na návrat institucionalizované empi-

rické sociologie, jehož výsledkem byla realizace výzkumu sociální stratifikace a mobili-

ty československé společnosti provedeného týmem mladých sociologů pod vedením 
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Pavla Machonina. Výzkum byl mimořádný svým tematickým rozsahem, velikostí statis-

tického vzorku a především historickými okolnostmi tzv. Pražského jara a následné in-

vaze sovětských vojsk, které rok po realizaci výzkumu následovaly. 

  

Pavel Machonin ve svém výzkumu mapoval situaci v roce 1967, ale formou 

zpětných dotazů na životní dráhy respondentů získal také data longitudinální povahy. 

V Československé společnosti testuje celou řadu stratifikačních hypotéz postavených na 

marxistické sociologii ale také na pojetí třídním a funkcionalistickém. Ústředním kon-

ceptem jeho interpretace tehdejší sociální reality je však právě Lenskim inspirovaná 

dekompozice statusu se zaměřením na tzv. statusové vzorce a identifikaci konzistent-

ních a inkonzistentních společenských uskupení [Machonin et al. 1969]. Detailnější 

interpretaci tehdejšího stavu společnosti právě v souvislosti s jeho výkladem inkonzis-

tence statusu podává Pavel Machonin po více než dvaceti letech nucené přestávky, a již 

zcela bez ideologického zatížení, v útlé publikaci Sociální struktura Československa 

v předvečer Pražského jara 1968 [Machonin 1992]. Machonin mimo jiné dochází 

k závěru, že v průběhu deseti let před šetřením 1967 docházelo po letech antimeritokra-

cie
14

 a existence tzv. generační zátky, ruku v ruce s tím, jak se rozvolňovaly společen-

skopolitické podmínky režimu, naopak k posílení souvztažnosti dimenzí sociálního sta-

tusu, zejména v mladé populaci, což Machonin interpretuje jako důkaz směřování teh-

dejší společnosti k meritokratickým principům [Machonin 1992: 74–92].   

 

Za pomoci vymezení dvou os zájmů: rovnostářství versus meritokracie a restau-

race versus demokratizace režimu pak vyvozuje, že zde v dané době existovaly dvě po-

měrně zřetelně vymezené zájmové skupiny lidí, které byly vůči sobě v konfliktu. Jednak 

ti, v jejichž zájmu bylo směřování k restauraci režimu – uskupení lidí se silným subjek-

tivním vnímáním tříd, lidé s nižším vzděláním, přerozdělováním zvýhodnění. A jednak 

zastánci demokratizačních tendencí – statusově inkonzistentní jedinci, vzdělaní a větši-

nou mladšího věku. Sám viděl v druhé ze skupin podobně jako Lenski velký potenciál 

pro pozvolnou změnu společenských podmínek. Jednalo se de facto o konflikt stratifi-

kačního a rovnostářsko-byrokratického uspořádání [Machonin 1992: 92–102]. 

 

                                                 
14

 V meritokratické společnosti jsou odměny či funkce rozdělovány podle zásluh = společnost zásluhová. 

Antimeritokracie je podle Machonina princip podpory či tolerance nezaslouženě privilegovaných nižších 

vrstev, včetně nomenklaturních pozic. Antimeritokracie se vyznačuje častou vnitřní inkonzistencí statusu 

[Machonin 1996: 331]. 
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Na základě aplikace Leninova a dalších třídních schémat a vlastním způsobem 

operacionalizovaného hierarchického přístupu dochází Machonin ke zjištění, že v roce 

1967 postihoval souhrnný multidimenzionální statusový index mnohem výraznější část 

sociální reality než apriorně klasifikované schéma třídní [Machonin 2005: 98]. Jelikož 

se socialistická společnost vyznačovala relativně vysokou mírou inkonzistence statusu 

(v roce 1967 klasifikoval Machonin 20 % mužské ekonomicky aktivní populace jako 

statusově inkonzistentní), rozhodl se autor pro vytvoření typologického schématu, které 

by vystihovalo sociální uskupení podobná nejen na základě souhrnného statusu, ale na 

základě konfigurace jeho jednotlivých dimenzí na šestistupňových škálách – tzv. statu-

sové vzorce [Machonin 2005: 106–107]. „Bylo tedy prokázáno, že třídní či stratifikační 

pohled běžného typu je založen na značném zjednodušení, neboť každá z těchto variant 

jako by předpokládala apriorně danou vnitřní konzistenci zjištěných tříd či vrstev. Po-

hled, který rozlišuje víceméně konzistentní vrstvy, popř. ještě vyhraněnější třídy od in-

konzistentních uskupení, je mnohem konkrétnější a přesnější a představuje jakousi de-

mýtizaci obecně přijímaných stratifikačních třídních obrazů společnosti“ [Machonin 

2005: 109]. Na základě srovnání stavu stratifikace československé společnosti z roku 

1967 s daty srovnatelné mužské subpopulace výzkumu třídní a sociální struktury z roku 

1984
15

 bylo doloženo, že vzájemná závislost jednotlivých statusových proměnných se 

v období tzv. normalizace výrazně snížila a došlo tak i k nárůstu míry statusové inkon-

zistence [Machonin, Tuček et al. 1996: 117–118]. 

  

                                                 
15

 Tuto analýzu publikovali autoři Machonin a Tuček až v roce 1996 [Machonin, Tuček et al. 1996: 117–

118].  
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1.3.2  Výzkum statusové inkonzistence v období rané transformace 

 

Listopadová revoluce roku 1989, která odstartovala přeměnu komunistického re-

žimu v demokratický, zahájila také transformaci sociální stratifikace naší společnosti, 

která se podobně jako ostatní společnosti bývalého východního bloku, stala středem 

pozornosti sociálních vědců zabývajících se tranzitologií a sociální mobilitou spjatou se 

změnou politickomocenského uspořádání. Vzhledem k posílení principu liberální eko-

nomie, volné ruky trhu a snížení státních zásahů do ekonomiky a trhu práce byla hypo-

téza o upevňování souvztažnosti statusových dimenzí poměrně nasnadě – česká společ-

nost se měla po letech umělé destratifikace začít vracet do přirozenějšího stavu.  

 

Ve výzkumu statusové inkonzistence pokračoval po roce 1989 na základě dříve 

vyvinutých metod tým Pavla Machonina a Milana Tučka. V práci z roku 1996 srovná-

vají stav sociální stratifikace z vrcholu normalizačního období v roce 1984 s daty rela-

tivně čerstvě po revoluci – z roku 1993 [Machonin, Tuček et al. 1996]. O další a zatím 

poslední analyzovaná data – z roku 1999 – rozšiřují autoři svůj výzkum v oblasti inkon-

zistence statusu vydáním knihy Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu 

tisíciletí v roce 2003 [Tuček et al. 2003], stejné výstupy dále komentuje Machonin v 

publikaci z roku 2005 [Machonin 2005: 156–162]. S totožnou operacionalizací a po-

dobnou analýzou dat přinesl dílčí rozbor problematiky za rok 2006 Jiří Šafr 

v populárně–naučném internetovém časopise [Šafr 2009]. 

 

V devadesátých letech došlo ke zúžení základny pyramidy celkového statusu a 

rozšíření středních a vyšších pater. Do tohoto srovnání však vstupuje fakt, že 

v analyzovaném vzorku je pouze ekonomicky aktivní část populace a vzhledem 

k rapidnímu nárůstu nezaměstnanosti v devadesátých letech lze očekávat, že tak absen-

tují právě zástupci nižších vrstev. Těsnost vztahů statusotvorných dimenzí mezi léty 

1984 a 1999 se zvyšovala, přesto např. vztah příjmu a vzdělání ještě v roce 1999 nedo-

sáhl úrovně z roku 1968
16

. Nejvíce se zpevňoval vztah příjmu s ostatními proměnnými, 

což autor interpretuje jako nárůst důležitosti ekonomické stránky sociálního postavení. 

Ve srovnání faktorové analýzy statusových proměnných stouplo v roce 1993 oproti roku 

1984 procento vyčerpané variance prvním faktorem bez rotace, což signalizuje opětov-

                                                 
16

 Relevantnost tohoto zjištěného vztahu je diskutabilní zejména kvůli nerovnému přístupu ke vzdělání 

v té době a také nestandardnímu doplňování formálního vzdělání u nomenklaturních kádrů.  
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né upevnění stratifikace. Zvýšila se váha faktoru, který po rotaci autoři označili za mate-

riálně mocenský
17

, což odpovídá rozšiřování tržní ekonomiky a zvýšení důležitosti 

vlastnických vztahů [Machonin 2005: 156–162]. Na základě těchto analýz autoři dospě-

li k závěru, že zde probíhají dva procesy – jednak prosazování meritokratických (výko-

nových) principů a na straně druhé také diferenciace výkonově nezasloužená, která je 

spojená s bouřlivými léty privatizace, restituce a začátku svobodného podnikání [Ma-

chonin, Tuček et al. 1996]. 

 

Druhý tým (fungující taktéž pod záštitou Sociologického ústavu AV ČR), který 

k rozvoji tohoto tématu v české sociologii přispěl, podal první souhrnnou zprávu o vý-

voji české transformační stratifikace v roce 1998 [Večerník, Matějů: 1998]. Rozšířenou 

analýzu konzistence statusu pak publikuje Matějů s Kreidlem v Sociologickém časopise 

o rok později [Matějů, Kreidl 1999] a jako součást širší studie věnující se celkové obno-

vě souvislostí mezi subjektivním, objektivním postavením a hodnotovou a politickou 

orientací pak v roce 2000 [Matějů, Vlachová et al. 2000]. „(…) naše úsilí bylo vedeno 

určitou dominantní hypotézou, která náš tým provázela od výzkumu k výzkumu, vedla 

nás jednotlivými kroky analýz. Je to hypotéza o transformaci jako procesu obnovy a 

zpevňování vazeb, které komunistický systém rozleptal“ [Matějů, Vlachová et al. 2000: 

13]. Proměnu statusové konzistence (zpevňování vazeb) očekávali na základě probíhají-

cí sociální mobility, změny procesu dosahování statusu, odstranění tzv. politické seg-

mentace trhu práce a především zvýšení příjmových nerovností. Autoři ve své operacio-

nalizaci statusových proměnných vychází z již zmíněné funkcionalistické triády a zvý-

šení její provázanosti má být měřítkem výkonovosti dané společnosti. „Vyšší vzdělání 

bude stále důležitější pro snazší získání dobré pracovní pozice na trhu práce a jejím 

prostřednictvím i k vyššímu příjmu“ [Matějů, Vlachová et al. 2000: 22]. Matějů s Krei-

dlem se však ve své práci kromě vývoje vnitřní konzistence objektivního statusu věnují 

i vnější konzistenci dimenzí objektivního statusu se statusem subjektivním (subjektivní 

hodnocení vlastního společenského postavení respondenta na škále 1-10). 

 

Autoři na základě analýzy dat z šetření ISJP 1991, 1995 a ISSP 1997 docházejí 

k závěru, že v průběhu devadesátých let míra konzistence statusu stoupala (výrazněji 

v první polovině) a docházelo tak ke zpevňování páteře, kolem které se vytváří sociální 

                                                 
17

 Tento faktor je tvořen proměnnými příjem a postavení v řízení. 
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struktura společnosti. Zvýšila se také těsnost vztahu mezi tím, kam lidé objektivně ve 

společnosti patří (objektivní status) a tím, jak umístěni ve společenském žebříčku se cítí 

(subjektivní status). Potvrdil se také předpoklad, že výkonové principy se nebudou pro-

jevovat ve stejné míře ve všech odvětvích hospodářství a především ve státním a sou-

kromém sektoru. Občané pracující ve veřejném sektoru se státními podniky v závěsu 

měli výrazně vyšší míru inkonzistence statusu než menší a soukromé firmy a velké ak-

ciové společnosti [Matějů, Vlachová et al. 2000: 17–36]. V návaznosti na Lenskiho pů-

vodní výzkum a klasickou teorii racionálního politického chování ověřili Matějů s Krei-

dlem hypotézu o tendenci lidí s inkonzistentním statusem volit levici. Při kontrole vlivu 

samotného statusu (lidé na vyšších příčkách vertikální diferenciace mají sklon volit pra-

vicové strany) se ukázalo, že „Lidé spadající do nejnižší kategorie statusové krystaliza-

ce (…) mají při stejném statusu 2,6krát vyšší šanci volit levici než lidé s maximálně vy-

krystalizovaným sociálním postavením“ [Matějů, Vlachová et al. 2000: 35]. 

 

Přestože širší závěry obou skupin autorů jsou v podstatě shodné – vnitřní struk-

tura sociálního statusu se v devadesátých letech zpevňovala – operacionalizace, výběr a 

úprava proměnných se liší, stejně tak jako některé metody analýzy dat. Srovnání těchto 

metodologických rozdílů jsem proto nechal záměrně na závěr části práce o konceptu v 

české sociologii, abych na toto srovnání mohl navázat vlastní výzkumnou částí.  
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1.3.3 Operacionalizace a metody analýzy dat ve výzkumu  

inkonzistence statusu v české sociologii  

 

Operacionalizace statusové konzistence je metodologicky poměrně složitý pro-

blém a neexistence konsenzu nad jejím provedením vedla, jak jsem uvedl výše, k jisté 

roztříštěnosti a neporovnatelnosti výsledků 

jednotlivých studií. Rozdílnosti v přístupu 

obou skupin českých autorů se dají shrnout 

do následujících oblastí: a) výběr statusotvor-

ných proměnných b) metody analýzy dat c) 

z toho plynoucí identifikace a pojmenování 

latentních proměnných. Obě skupiny pracují 

s daty velkých sociologických šetření, přesně-

ji se subpopulací ekonomicky aktivních.
18

 

 

Skupina autorů kolem Pavla Macho-

nina vyvinula národně specifickou operacio-

nalizaci multidimenzionálního statusu již pro 

výzkum z roku 1967 a v duchu tohoto vyme-

zení pokračoval Tuček i v transformačních 

analýzách. Multidimenzionální status se sklá-

dá z následujících proměnných: 1. složitost 

práce
19

 – zaměstnanecký status 2. získané 

vzdělání 3. příjem 4. kulturnost životního 

stylu 5. podíl na řízení v zaměstnání
20

 [Ma-

chonin et al. 1969: 60; Machonin, Tuček et 

al. 1996: 39]. Jednotlivé proměnné byly kate-

gorizovány do šestistupňových škál, které 

umožňovaly metodou tzv. statusových vzorců 

a pomocí statistické metody shlukové analýzy 

                                                 
18

 Původní výzkum z roku 1967 zahrnoval jen plně socializované muže. 
19

 Složitost práce je odvozena od expertního hodnocení na škále vyvinuté B. Jungmannem [Machonin, 

Tuček et al. 1996: 55]. 
20

 V původním výzkumu z roku 1967 tato proměnná obsahovala také umístění v hierarchii v rámci KSČ. 

Graf 1: Příklad vizualizace statusových 

vzorců 

 

Graf 1: Příklad vizualizace statusových 

vzorců 

 

Pramen:  MACHONIN, Pavel a kol. 

Československá společnost: sociolo-

gická analýza sociální stratifikace. 1. 

vyd. Bratislava: Epocha, 1969.  

 

Poznámka: SP=složitost práce; 

V=vzdělání; PŘ=příjem; ŽS=životní 

styl; Ř=postavení v řízení 
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hledat typické konfigurace proměnných a identifikovat tak konzistentní a inkonzistentní 

satusová uskupení. Vizualizaci tohoto přístupu uvádím v grafu 1. 

 

Faktorová analýza se pro výzkum vnitřní struktury sociálního statusu používá již 

desítky let a ukázala se také jako efektivní metoda pro analýzu statusové inkonzistence. 

Na základě korelací mezi vstupními proměnnými tato metoda dokáže odhalit latentní 

proměnné (faktory), které jsou schopny vyjádřit společnou charakteristiku určité skupi-

ny proměnných. Bez použití rotace faktorová analýza nastaví první faktor tak, že zachy-

cuje maximální množství variance proměnných – zachycuje tedy to, co mají proměnné 

společného. Při analýze statusových proměnných vyjadřuje první faktor souhrnný soci-

ální status a procento vyčerpaného rozptylu prvním faktorem lze tak interpretovat jako 

souhrnnou míru konzistence statusu, čehož využívají obě skupiny autorů. Při použití 

rotace souřadného systému dojde ke zdůraznění vztahových rozdílů statusových pro-

měnných a jejich různému přimknutí k (nejčastěji dvěma) faktorům. Lze tak de facto 

identifikovat dva dílčí statusy statusu celkového.  Machonin a Tuček takto pomocí kol-

mé rotace identifikovali faktor nazvaný kulturně civilizační (dále také meritokratický – 

sycen vzděláním, složitostí práce a kulturní úrovní trávení volného času) a materiálně 

mocenský (dále také třídní – sycen postavením v řízení a příjmem) [Machonin 2005: 

161]. „Jestliže kulturní status vyjadřuje vzdělanostně kulturní a výkonnostní aspekty 

souhrnného postavení, materiálně mocenský status zachycuje spíše pozice v řídících 

strukturách, tj. podíl na profesionální moci a tomu odpovídající materiální úroveň“ 

[Tuček et al. 2003: 216].  

 

Matějů s Kreidlem použili jednodušší skladbu stratifikačních proměnných. Po-

dobně jako již dříve Slomczynski [Slomczynski 1998] využili triády proměnných: 1. 

vzdělání 2. příjem 3. index socioekonomického statusu zaměstnání ISEI. Jde tak vlastně 

o ověření pevnosti vztahů ve funkcionalistické triádě. Jak autoři uvádí, rozhodli se pro 

index ISEI a opuštění národně specifické operacionalizace z důvodu potřeby meziná-

rodního srovnání analýz tohoto typu. Zároveň uvádějí, že výsledky analýzy významně 

neovlivní nahrazení ISEI škálou prestiže povolání. ISEI se jako proměnná zastupující 

zaměstnanecký status stala terčem metodologických poznámek Milana Tučka [Tuček a 

kol 2003: 219], který připomněl, že je ISEI konstruován jako funkce vzdělání a příjmu, 

které se v daném povolání obvykle vyskytují (resp. ukazuje, jak dobře dané povolání 

transformuje vložené vzdělání na získaný příjem), a tudíž v sobě obě zbývající proměn-
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né má nepřímo zahrnuté. Druhá výtka směřovala k nevhodnosti indexu konstruovaného 

nad daty tržních společností pro společnost ve fázi transformace. Dosažené vzdělání 

používají autoři v šestistupňové škále, příjem má pak kardinální charakter, stejně jako 

ISEI.  

 

Stejně jako skupina Machonin a Tuček použili i tito autoři faktorovou analýzu 

k vytvoření konzistentní a nekonzistentní dimenze statusu a následně vyhodnocovali 

změnu podílu vyčerpaného rozptylu konzistentním faktorem a faktorové zátěže jednot-

livých proměnných v něm obsažených v čase. Pro odhalení dílčích statusů však použili 

rotaci šikmou, která umožňuje zachování korelace mezi oběma dílčími statusy. To je 

z logiky věci smysluplné řešení, protože dílčí statusy by, pokud mají tvořit status celko-

vý, jistou souvislost mít měly. Navíc lze v tomto řešení nalézt další možnou metriku 

konzistence statusu, tedy závislost obou dílčích statusů vyjádřenou korelací jejich fakto-

rových skórů. Prvním dílčím statusem je v tomto případě sociální složka statusu (za-

stoupená vzděláním a zaměstnáním), druhá složka tvořená příjmem pak zastupuje eko-

nomický dílčí status [Matějů, Vlachová et al. 2000: 25–28].  

 

 Vzhledem k odlišné operacionalizaci, především volbě statusotvorných proměn-

ných, považuji za vhodnější používat u přístupu Machonina a Tučka označení inkonzis-

tence sociálního statusu, zatímco u Matějů a Kreidla spíše inkonzistence sociálně-

ekonomického statusu. První ze jmenovaných přístupů více odpovídá sociologickému 

termínu sociální status, protože zahrnuje i kulturnost trávení volného času a není tak 

„materialistický“ jako druhý z přístupů, který se skutečně zabývá spíše mírou vazby 

ekonomického a sociálního dílčího statusu.  
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1.3.4 Objektivní a subjektivní status 

 

  Oba zatím výše popsané přístupy k výzkumu inkonzistence statusu se zabývají 

statusem tzv. objektivním, tedy operacionalizovaným pomocí proměnných změřitelných 

relativně nezávisle na pocitech jednotlivce. Matějů s Kreidlem v druhé části své práce 

pojali problém z širšího hlediska a zahrnuli do svého výzkumu i status subjektivní, tedy 

sebezařazení jedince do společenské hierarchie. Subjektivní status se v empirických 

výzkumech nejčastěji měří dotazem na zařazení sebe sama na společenském žebříčku se 

škálou od jedné do deseti, kde deset znamená nejvyšší a jedna nejnižší možné společen-

ské postavení. Neexistence středové kategorie eliminuje efekt oblíbeného umístění se 

„někam doprostřed“. Dalším běžným způsobem měření je zařazení sebe sama do třídní 

hierarchie.  

 

Z tohoto hlediska tak lze zkoumat konzistenci statusu objektivního a subjektiv-

ního, v případě výzkumu Matějů a Kreidla pak souvislost výše definovaného sociálního 

dílčího statusu a ekonomického dílčího statusu se subjektivním vnímáním statusu cel-

kového. K analýze autoři použili strukturního modelu, který testovali pomocí statistic-

kého programu LISREL. Pro účely této práce je důležitý výsledek analýzy, tedy že 

v první polovině zkoumaného období (1991–1995) došlo k výraznému zpevnění vztahu 

subjektivního statusu se sociální dimenzí socio–ekonomického statusu, které bylo 

v případě ekonomické dimenze ještě markantnější. V druhém období (1995–1997) pak u 

vztahu došlo k nepatrnému oslabení. Během celého sledovaného období byl silnější 

vztah sociální dimenze k subjektivnímu statusu [Matějů, Vlachová et al. 2000: 29–30].  

 

Přestože patří proměnné hodnotící subjektivní hlediska sociálních jevů (např. 

subjektivní sociální mobilita apod.) do českého stratifikačního výzkumu již od jeho po-

čátků, představuje analýza vztahů dílčích složek objektivního statusu ke statusu subjek-

tivnímu v delším časovém období jednu z neprobádaných oblastí, a proto tento vztah 

zahrnu do výzkumné části své práce. 
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2. Výzkumná část 

 

Z výše popsaných, v české sociologii ustálených, přístupů jsem se ve výzkumné 

části své práce rozhodl používat jednodušším způsobem operacionalizovanou variantu 

Matějů a Kreidla. Subtilnější operacionalizace za použití proměnných dostupných téměř 

ve všech reprezentativních šetřeních mi umožní vytvořit analýzu detailnější co do časo-

vého rozsahu, což je podle mého názoru významný přínos do zkoumané problematiky 

vzhledem k faktu, že obě skupiny autorů porovnávají vždy jen několik málo výběrových 

souborů s relativně velkými časovými rozestupy.  

 

2.1 Výzkumné otázky a hypotézy 

 

Hlavním výzkumným problémem mé práce je vývoj statusové inkonzistence a 

vnitřní struktury složek objektivního sociálně-ekonomického statusu a jejich vztah ke 

statusu subjektivnímu v dosavadními analýzami tohoto typu zatím nepokrytém časovém 

období. 

Na základě studia dosavadního empirického výzkumu tohoto jevu v české sociologii 

stanovuji pro svou práci následující výzkumné otázky:  

 

 V. O. 1: Pokračuje trend snižování statusové inkonzistence v ČR popsaný 

v devadesátých letech oběma skupinami autorů i nadále?  

o H 1: Konzistence statusu se v dalších letech vyvíjí stoupajícím trendem. 

 

 V. O. 2: Jak se v dalších letech vyvíjí váha jednotlivých proměnných v celkovém 

socio-ekonomickém statusu? 

o H 2: Nedochází k žádné významné změně faktorových zátěží jednotlivých 

proměnných v dominantním faktoru. 

 

 V. O. 3: Jak se vyvíjel vztah subjektivního sociálního statusu k jednotlivým statu-

sotvorným proměnným? 

o H 3: Subjektivní status souvisí se složkami objektivního socio-

ekonomického statusu mírou, která se v čase výrazně nemění. 
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 V. O. 4: Lze najít oporu pro strukturální model vztahu sociálního dílčího statusu a 

ekonomického dílčího statusu vůči subjektivnímu statusu i v datech o současném 

stavu české společnosti?
21

 

o H 4: Model má oporu ve výběrových datech pro rok 2012. 

 

V průběhu analýzy jsem na základě zjištěného vývoje míry konzistence statusu formu-

loval ad–hoc následující doplňující výzkumnou otázku:  

 

 V. O. 5: Existuje vztah mezi mírou konzistence sociálního statusu a meziročním 

vývojem hrubého domácího produktu ČR? 

o H 5: V dostupných datech lze nalézt vztah konzistence statusu a vývoje 

HDP. 

 

 

2.2 Data a metody analýzy  

 

 

2.2.1 Použitá data 

 

Pro sekundární analýzu dat jsem vzhledem ke standardizované výzkumné meto-

dologii, technice sběru dat a dostupnosti datových souborů za široké časové období zvo-

lil datasety výzkumného projektu ISSP (International Social Survey Programme). První 

ze série kvantitativních reprezentativních šetření bylo provedeno v roce 1985 a opakuje 

se v ročních cyklech, přičemž každý rok je věnováno určitému specifickému tématu, 

které se po několika letech opakuje, aby bylo dosaženo nejen mezinárodního, ale i časo-

vého srovnání. Ve své analýze využívám data všech dostupných ročníků výzkumu ISSP 

v ČR od roku 1992 do roku 2012
22

. Za poskytnutí datasetů děkuji Českému sociál-

něvědnímu datovému archivu při SOÚ AV ČR, za poskytnutí a úpravu nejnovějšího 

datasetu ještě před jeho publikací v archivu pak děkuji jmenovitě jeho vedoucímu, panu 

Jindřichu Krejčímu a odborné garantce ISSP 2011–12 v ČR, Daně Hamplové.  

 

                                                 
21

 Jedná se o upravený model vyvinutý Matějů  a Kreidlem [Matějů, Vlachová et al. 2000: 29]. 
22

 S výjimkou ročníku 1993, kde nebyl zjišťován osobní příjem v použitelné podobě. 
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Použité datasety výzkumu ISSP 

 

Dále citováno jako [Data rrrr], kde rrrr zastupuje rok sběru dat datasetu. 

 

Tabulka 2 Přehled použitých datových souborů ISSP 

Rok   Téma 

1992 Sociální nerovnosti II  

1994 Rodina a měnící se role gender II  

1995 Národní identita I  

1996 Role vlády III  

1997 Pracovní orientace II  

1998 Náboženství II  

1999 Sociální nerovnosti III  

2000 Životní prostředí II  

2001 Sociální vztahy a podpůrné systémy – Sociální sítě II  

2002 Rodina a měnící se role gender III  

2003 Národní identita II  

2004 Občanství I  

2005 Pracovní orientace II 

2006 Role vlády IV  

2007 Volný čas a sport I  

2008 Náboženství III 

2009 Sociální nerovnosti IV 

2010 Životní prostředí III 

2011 + 2012 Zdraví, Rodina
23

 

Tabulka 2 Přehled použitých datových souborů ISSP 

Pramen: International Social Survey Programme [online]. 2010 [cit. 

2013-04-23]. Dostupné z: http://www.issp.org/ 

Technický popis jednotlivých datasetů přikládám do přílohy č. 1 této práce. 

 

  

                                                 
23

 Tento výzkum byl šetřen hromadně na jaře roku 2012.  
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2.2.2 Úprava datových souborů a popis použitých proměnných  

 

Ze zmíněných datasetů byl vzhledem k povaze analýzy extrahován podsoubor 

ekonomicky aktivních, čehož bylo dosaženo pomocí hodnot proměnné popisující eko-

nomickou aktivitu jedince. Za ekonomicky aktivního jedince jsem považoval takového, 

který spadal do kategorie: a) zaměstnanec na plný úvazek b) zaměstnanec na částečný  

úvazek c) soukromník, podnikatel či svobodné povolání bez zaměstnanců d) soukrom-

ník, podnikatel či svobodné povolání se zaměstnanci případě do kategorie výdělečně 

činný/á v případě odlišné proměnné ekonomické aktivity [Data 2012]. V případě exis-

tence doplňujících vzorků (boost) nebo jiných odlišností bylo vždy použito základního 

reprezentativního vzorku. Data byla vážena pomocí nejkomplexnější dostupné váhy 

dodané distributorem dat (ČSDA – SOÚ AV ČR).  

 

Příjem 

 

Příjem respondentů byl ve výzkumech 

ISSP ve sledovaném období zjišťován dvěma způ-

soby. Jednak přímým dotazem na celkový čistý 

osobní měsíční příjem v Korunách a jednak za 

použití příjmových kategorií, do kterých se re-

spondent zařazoval. Vzhledem k použité metodě 

analýze dat postavené na pořadové korelaci je 

možné použít obě kategorizace současně bez vý-

znamného zkreslení výsledků. Pro úplnost uvádím, 

že kategorizovaný příjem byl použit v letech 2001 

až 2012 s výjimkou let 2005 a 2010, kde zůstal 

příjem v kardinální podobě. Jak ukazují časové 

řady níže, výsledná data z těchto let se nikterak 

neodlišují. Pro eliminaci vlivu odlehlých hodnot 

příjmu ve spojité podobě bylo použito následující-

ho postupu. Za minimální příjem, který do analýzy 

mohl vstoupit, byla stanovena příslušná minimální 

mzda pro daný rok. Jakožto maximální příjem 

Tabulka 3: Vývoj minimální 

mzdy 

Rok Minimální mzda 

1992 leden 2 200 

1996 leden 2 500 

1998 leden 2 650 

1999 leden 3 250 

1999 červenec 3 600 

2000 leden 4 000 

2000 červenec 4 500 

2001 leden 5 000 

2002 leden 5 700 

2003 leden 6 200 

2004 leden 6 700 

2005 leden 7 185 

2006 leden 7 570 

2006 červenec 7 955 

2007 leden 8 000 

Tabulka 3:  Vývoj minimální 

mzdy  

Pramen: Přehled o vývoji částek 

minimální mzdy. MPSV.CZ  [on-

line]. 2010, 10.7.2010 [cit. 2013-

05-10]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/871 
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vstupující do analýzy byl stanoven desetinásobek minimální mzdy pro daný rok
24

. Tento 

postup očištění příjmu byl u spodní hranice uplatněn také v kategorizované variantě.  

 

Další nuancí je výskyt dotazu na příjem z hlavní ekonomické činnosti a vedlej-

ších příjmů odděleně, v tomto případě byl celkový osobní čistý příjem konstruován je-

jich součtem [Data 1992] [Data 1997] [Data 1998] [Data 1999] [Data 2000]. Ve své 

práci proměnnou příjem označuji INCOME. Základní deskriptivní statistiky jsou patrné 

v tabulce 4. 

 

 

Vzdělání 

 

Dotaz na nejvyšší ukončené vzdělání je taktéž základní sociodemografickou po-

ložkou všech zkoumaných datových souborů. Kategorizace se ale zjemňovala ve vyš-

ších stupních vzdělání tak, jak postupem času rostlo jejich zastoupení v populaci. Ve 

své analýze jsem však tyto rozdíly ponechal, standardizace na obecnější kategorie stup-

ňů vzdělání není vzhledem k metodám analýzy dat, které používám, potřebná, naopak 

jemnější kategorizace přinese přesnější výsledky. Ve své práci tuto proměnnou označuji 

EDU. Základní deskriptivní statistiky jsou patrné v tabulce 5. 

  

                                                 
24

 Pokud v daném roce vešla v platnost minimální mzda až v červenci, pro účely analýzy bylo použito 

červencové hodnoty. Pokud v daném roce došlo ke dvěma úpravám, byla použita průměrná hodnota. 
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Tabulka 4: Základní deskriptivní 

statistika proměnné příjem 

 Tabulka 5: Základní deskriptivní 

statistika proměnné vzdělání 

Rok Průměr 

Směr. 

odchylka N 

 

Rok Průměr 

Směr. 

odchylka N 

1992 4685,9 2572,9 397  1992 4,3 1,8 470 

1994 6310,7 3161,7 579  1994 5,5 2,4 759 

1995 7155,8 3225,6 458  1995 5,3 2,2 687 

1996 7810,4 3463,1 512  1996 4,6 1,8 625 

1997 8561,9 3959,7 405  1997 4,6 1,9 536 

1998 8777,8 3993,7 455  1998 4,4 2 665 

1999 10039,9 4465,1 748  1999 4,6 1,7 939 

2000 10266,8 4596,8 488  2000 4,5 2 731 

2001 6 2,4 513  2001 4,6 2 698 

2002 6,2 2,3 575  2002 4,6 2,2 731 

2003 6,3 3,2 460  2003 5 2,4 659 

2004 6,4 3,1 482  2004 5,1 2,6 722 

2005 14656,2 6964,1 255  2005 4,9 2,5 657 

2006 7,7 2,9 415  2006 5,3 2,4 603 

2007 7,3 2,6 377  2007 5 2,4 674 

2008 8,5 2,9 618  2008 4,8 2,4 851 

2009 7,5 3,1 450  2009 5 2,5 621 

2010 17837 8025,7 502  2010 5,5 2,5 985 

2012 5,2 1,1 684  2012 5,5 2,5 985 

Tabulka 4: Základní deskriptivní 

statistika proměnné příjem 

 Tabulka 5: Základní deskriptivní 

statistika proměnné vzdělání 

Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 

1994] až [Data 2012] 

 Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 

1994] až [Data 2012] 

 

 

Zaměstnání 

 

Zaměstnání v mé analýze reprezentuje výše popsaný socioekonomický index 

statusu povolání, který byl ve většině datasetů již zkonstruován depozitorem dat. 

V případě chybějícího indexu u dvou z datasetů byla na základě mé prosby do archivu 

dodána aktualizovaná verze s dopočítaným ISEI. Index nabývá reálných hodnot 16 – 90. 

Z deskriptivních statistik proměnné v tabulce 6 je patrné, že průměrná hodnota je po 

celé sledované období v rozmezí 40 – 46. Ve své práci tuto proměnnou označuji ISEI. 
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Subjektivní status 

 

Subjektivní status je měřen dotazem na sebezařazení do desetistupňové škály, 

která představuje postavení ve společnosti.
25

 Proměnná byla zařazena v roce 1997 [Data 

1997] a následně je spojitě dostupná od roku 2002 [Data 2002] do roku 2012 [Data 

2012]. Ve své práci tuto proměnnou označuji SUBSES. 

 

 

Tabulka 6: Základní deskriptiv-

ní statistika proměnné ISEI 
 

Tabulka 7: Základní deskriptivní sta-

tistika proměnné subjektivní status 

Rok Průměr 

Směr. 

odchylka N 
 

Rok Průměr 

Směr. 

odchylka N 

1992 43,2 15 460 

 
1997 4,81 1,755 533 

1994 46,7 15,4 730 

 
2002 5,19 1,587 689 

1995 44,1 14,8 655 

 
2003 4,98 1,666 625 

1996 43,6 15,3 615 

 
2004 4,93 1,471 691 

1997 43,2 14,6 527 

 
2005 5,57 1,639 631 

1998 40,2 13,9 581 

 
2006 4,94 1,468 576 

1999 44,1 15,5 901 

 
2007 5,06 1,666 632 

2000 41,7 13,9 605 

 
2008 4,93 1,488 808 

2001 41,6 14,5 687 

 
2009 5,19 1,454 622 

2002 42,9 14,4 718 

 
2010 5,11 1,597 777 

2003 42,5 13,5 625 

 
2012 5,52 1,569 969 

2004 42 15,7 692 

 

Tabulka 7: Základní deskriptivní sta-

tistika proměnné subjektivní status 

Pramen: ISSP [Data 1997], [Data 

2002] až [Data 2012] 

2005 40,8 14,4 602 

 2006 42,8 14,5 580 

 2007 40,4 14,7 651 

 2008 40,8 14,7 823 

 2009 41,9 14,3 602 

 2010 42,5 14,6 773 

 2012 43,9 14,7 966 

 Tabulka 6: Základní deskriptiv-

ní statistika proměnné ISEI 
 Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 

1994] až [Data 2012] 

 
 

 

 

 

                                                 
25

 Otázka: V naší společnosti jsou skupiny, kterým je přisuzováno vysoké sociální postavení a naopak 

skupiny s nízkým sociálním postavením. Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následující škále? 
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2.2.3 Použité metody analýzy dat 

 

Ve své práci provádím sekundární analýzu dat, což je analýza empirického mate-

riálu pořízeného pro jiný výzkumný záměr, než je ten, pro který je momentálně zpraco-

váván. Výzkumník analyzující data tak nestál u jejich zrodu, nepodílel se na konstrukci 

výzkumného instrumentu ani na operacionalizaci zkoumaných jevů. Sekundární analýza 

má své výhody v úspoře nákladů na vlastní výzkum a sdílení empirického materiálu 

mezi více analytiky umožní vzájemnou kontrolu a hlubší „vytěžení“ získaných informa-

cí. Na druhou stranu je zde řada nevýhod v podobě nedostatečné dokumentace původní-

ho výzkumu nebo nedostupnost vhodně operacionalizovaných proměnných potřebných 

pro vlastní analýzu [Krejčí 2010]. 

 

Zpracování dat bylo provedeno statistickým programem IBM SPSS Statistics 

V21.0.0. Vyjma strukturního modelu, který byl sestaven a testován v programu IBM 

AMOS Graphics. Použitý syntax a výstupy analýzy pro jednotlivé datasety jsou přilože-

ny v digitální příloze této práce. 

 

Hovořím-li v práci o korelaci a korelačním koeficientu, mám vždy na mysli 

Pearsonův korelační koeficient, který nabývá teoretických hodnot od 0 do 1 pro pozitiv-

ní závislost a od 0 do -1 pro negativní závislost dvou proměnných. Vzhledem k faktu, že 

hlavní analytickou metodou práce je Explorační faktorová analýza, která z pearsonvých 

koeficientů vychází, zachovám jejich použití napříč prací i přes možné námitky k jejich 

vhodnosti
26

. Výjimku tvoří korelace se subjektivním statusem (kapitola 3.3.4), pro kte-

rou bylo použito Spearmanova Rho, interpretace jeho hodnot je shodná. Všechny kore-

lace na výběrových souborech, které v této práci používám, jsou statisticky významné 

na hladině α = 0,001.
27

 Lze tedy očekávat jejich existenci i v české ekonomicky aktivní 

populaci. 

 

 

  

                                                 
26

 Jsem si vědom toho, že následoval-li bych striktně statistické poučky, měl bych při konstrukci korelací 

s proměnnou ordinálního charakteru (vzdělání) použít vhodnějších neparametrických koeficientů, např. 

Spearmanova Rho nebo Kendallova Tau. Spearmanova Rho jsem použil pro konstrukci korelace subjek-

tivního statusu se statusotvornými proměnnými. 
27

 Výjimku tvoří korelace HDP a ukazatele inkonzistence statusu. Zde je hladina α = 0,05. Jednotkou zde 

ale není jedinec, nýbrž ukazatel za celý rok. 
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Statistické testování bylo vzhledem k použitým metodám uplatněno při kon-

strukci korelačních matic, jakožto podkladu faktorové analýzy. Rozdílnost korelací a 

metrik inkonzistence v čase, popisovaná v časových řadách, statisticky testována neby-

la. Jednak takový statistický test není dostupný v konvenčních statistických softwarech 

(byť formálně existuje) a jednak testování statistické významnosti proměn celkových 

metrik inkonzistence nebylo v české sociologii použito ani v existující literatuře. Hovo-

řím-li tak při ověřování hypotéz o významném rozdílu ve vývoji hodnot korelačních 

koeficientů nebo metrik konzistence statusu, nemám na mysli statistickou významnost. 

Za věcně významnou považuji změnu alespoň o jednu desetinu v korelačním koeficien-

tu.     

 

Po dokončení výše zmíněné přípravy každého datového souboru jsem přešel 

k prozkoumání rozložení jednotlivých proměnných
28

 a následně přistoupil k samotné 

analýze. Vytvořil jsem korelační matici základních statusotvorných proměnných pro 

každý ze zkoumaných roků. Následně jsem přistoupil k Explorační faktorové analýze, 

která, jak již bylo popsáno výše, pomůže oddělit konzistentní rozměr socio-

ekonomického statusu od nekonzistentní komponenty. Nejdříve jsem vytvořil nerotova-

né dvoufaktorové řešení a po vyhodnocení statistik vhodnosti daného řešení také roto-

vaný výstup za použití šikmé neortogonální rotace metodou Direct Oblimin (delta=0). 

Následně jsem začal pracovat se subjektivním statusem, pro který jsem taktéž připravil 

korelace s jednotlivými statusotvornými proměnnými pro každý z roků. Výstupy za 

jednotlivé roky jsem poskládal do časových řad a srovnával vývoj. Kompletní výsledky 

faktorových analýz i ostatních procedur pro jednotlivé roky jsou přiloženy v digitální 

příloze této práce. 

 

Pro objasnění vztahu mezi sociálním dílčím statusem socioekonomického statu-

su, jeho ekonomickým dílčím statusem a subjektivním statusem jsem sestavil zjednodu-

šenou obdobu strukturního modelu, který je možno vidět v [Matějů, Vlachová et al.: 

2000], jen za vynechání pravolevé orientace respondenta. Cílem jeho konstruování je 

ověřit jeho platnost na aktuálních datech a zároveň pomocí vizualizace objasnit vztah 

obou dílčích statusů ke statusu subjektivnímu. 

  

                                                 
28

 Detailní výstupy z explorace rozložení proměnných jsou dostupné v outputu z SPSS v digitální příloze 

práce. 
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2.3 Výsledky analýzy 

 

Jak bylo zmíněno výše, první vhled do vzájemného vztahu proměnných tvoří-

cích socio-ekonomický status nám poskytne pohled na korelační matice. Zde pro pře-

hlednost uvádím korelační koeficienty pro danou dvojici proměnných již agregované do 

časové řady. Korelace jsou statisticky významné na hladině α = 0,001. Lze tedy očeká-

vat jejich existenci i v české ekonomicky aktivní populaci. 

 

 

Graf 2: Korelace statusotvorných proměnných 

Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 1994] až [Data 2012]  

Poznámka: EDU = nejvyšší ukončené vzdělání, ISEI = socioekonomický index statusu povolá-

ní, INCOME = celkový čistý osobní příjem  

Z časové řady korelačních koeficientů v Grafu 2 je patrné, že nejtěsnější vztah 

má nejvyšší ukončené vzdělání se socioekonomickým indexem statusu vykonávaného 

povolání, což je dáno tím, že ISEI pro dané povolání je konstruován i za použití vzdělá-

ní potřebného k jeho výkonu (nikoli však vzdělání respondenta). Vztah těchto dvou 

proměnných nám tak, použijeme-li jistého zjednodušení, říká, do jaké míry v daném 
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roce platilo, že zaměstnání s nejvyšším ISEI vykonávali lidé s nejvyšším vzděláním a 

naopak. Tento vztah je překvapivě velmi těsný a stabilní již od počátku devadesátých let 

a vyvíjet se začíná až na jejich konci. Po roce 1998, kdy zaznamenal vztah (a nejen této 

dvojice proměnných) nejvyšší těsnost, došlo k jejímu výraznému poklesu a následně se 

v letech po roce 2000 vztah opět zpevnil s klesajícím trendem v rocích 2010 a 2012. 

Časová řada korelací dvojicí proměnných obsahujících příjem naopak zaznamenává 

v devadesátých letech poměrně překotný, velmi podobný vývoj směrem k těsnějšímu 

vztahu, což je dáno právě nárůstem příjmové diferenciace v rané fázi transformace. Za-

jímavým jevem je pro nás propad těsnosti těchto vztahů na samém konci devadesátých 

let a mezi lety 99 a 2004. 

 

Bližší pohled na vnitřní strukturu vztahů těchto proměnných a také výpočet 

hlavních metrik konzistence statusu nám umožní Explorační faktorová analýza za pou-

žití metody hlavních komponent. V tabulce 8 uvádím základní výstupy analýzy za vy-

braných 5 datasetů z celkového rozsahu mé práce. Stejně detailní výstupy pro ostatní 

roky naleznete v souboru ve formátu MS Excel v digitální příloze této práce. Základní-

mi metrikami agregovanými do časových řad za všechny zkoumané roky a celkové in-

terpretaci vývoje se budu zabývat v další subkapitole. 

  



   

 

43 

  

Tabulka 8 Faktorová analýza sociálně-ekonomického statusu – ekonomicky aktivní 

podsoubor. Metoda hlavních komponent, šikmá rotace Direct Oblimin, delta=0 

 

1994 1998 2002 2006 2010 

  
F1 

konz. 

F2  

inkonz. 

F1 

konz. 

F2 

inkonz. 

F1 

konz. 

F2 

inkonz. 

F1 

konz. 

F2 

inkonz. 

F1 

konz. 

F2 

inkonz. 

Vyčerpaná  

variance (v %) 
64,0 26,3 71,4 21,5 64,9 25,4 65,5 24,9 63,3 24,7 

Faktorové  

zátěže před rotací 

          INCOME 0,599 0,801 0,716 0,697 0,625 0,781 0,640 0,768 0,655 0,755 

ISEI 0,882 -0,281 0,891 -0,330 0,880 -0,289 0,880 -0,286 0,848 -0,332 

EDU 0,886 -0,262 0,915 -0,225 0,885 -0,264 0,883 -0,272 0,866 -0,246 

Faktorové zátěže 

po šikmé rotaci SOC EKO SOC EKO SOC EKO SOC EKO SOC EKO 

INCOME 0,337 1,000 0,473 0,999 0,363 1,000 0,378 1,000 0,376 0,999 

ISEI 0,925 0,303 0,948 0,405 0,926 0,324 0,925 0,344 0,910 0,303 

EDU 0,924 0,321 0,940 0,496 0,924 0,347 0,924 0,356 0,899 0,381 

Korelace mezi 

faktory po rotaci 
0,337 0,471 0,363 0,378 0,375 

Tabulka 8 Faktorová analýza sociálně-ekonomického statusu – ekonomicky aktivní 

podsoubor. Metoda hlavních komponent, šikmá rotace Direct Oblimin, delta=0 

 

Pramen: [Data 1994]; [Data 1998]; [Data 2002]; [Data 2006]; [Data 2010] 

Poznámka: EDU = nejvyšší ukončené vzdělání, ISEI = socioekonomický index statusu 

povolání, INCOME = celkový čistý osobní příjem  

F1 konz. =  Dominantní faktor představující konzistentní složku statusu 

F2 ikonz. =  Faktor představující inkonzistentní složku statusu  

SOC = Označení pro sociální dílčí status tvořený faktorem syceným primárně proměn-

nými EDU a ISEI za použití šikmé rotace DIRECT OBLIMIN 

EKO = Označení pro ekonomický dílčí status tvořený faktorem syceným primárně pro-

měnnou INCOME za použití šikmé rotace DIRECT OBLIMIN 

 

 

 

 



   

 

44 

  

První dominantní faktor nerotovaného řešení sycený třemi statusotvornými pro-

měnnými (vzdělání, zaměstnání, příjem) představuje konzistentní komponentu sociálně-

ekonomického statusu. Zatímco druhý faktor reprezentuje komponentu inkonzistentní. 

Procento vyčerpané variance první komponentou mi poskytne jednoduchou metriku 

konzistence socio-ekonomického statusu. Ve spodní části tabulky je pak zřetelný rozpad 

faktorových zátěží mezi sociální komponentu (dílčí status) a ekonomickou komponentu 

(dílčí status) za použití šikmé rotace. Korelace obou komponent (faktorů), tedy vztah 

ekonomického dílčího statusu se sociálním, je pro mě druhou metrikou indikující vnitřní 

konzistenci statusu.  
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2.3.1 Vývoj míry konzistence statusu 1992-2012 

 

Teprve detailní časová řada výše popsaných základních metrik odvozených od 

výstupu z faktorové analýzy uvedených v Grafu 3 nám umožní odhalit a popsat vývoj 

konzistence statusu za uplynulých dvacet let bez přílišného zjednodušení nebo opome-

nutí zajímavých odchylek. 

 

 

Graf 3: Základní metriky konzistence statusu  

Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 1994] až [Data 2012]  

Poznámka: SOC = Označení pro sociální dílčí status tvořený faktorem syceným primár-

ně proměnnými EDU a ISEI za použití šikmé rotace DIRECT OBLIMIN 

EKO = Označení pro ekonomický dílčí status tvořený faktorem syceným primárně pro-

měnnou INCOME za použití šikmé rotace DIRECT OBLIMIN 

 

Trend téměř lineárního růstu statusové konzistence z devadesátých let, tak jak ho 

popisoval Matějů a Kreidl na omezeném vzorku dat končícím rokem 1997 [Matějů, 

Vlachová et al. 2000] vyvrcholil v roce 1998, což je patrné z obou, jinak mírně rozdíl-

ných, metrik statusové konzistence. Procento vyčerpaného rozptylu konzistentní kom-
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ponentou statusu vzrostlo z 62 % v roce 1992 na 71 % v roce 1998. Jak je vidno 

z faktorových zátěží příjmu v konzistentní komponentě (Graf 3), strmý nárůst konzis-

tence statusu způsobila zejména rostoucí váha příjmu. Tento nárůst lze spojit se zvyšují-

cí se příjmovou diferenciací, která tak, vyjdeme-li z těchto dat, respektovala alespoň 

z části zásluhové principy. Existence inkonzistentní komponenty však svědčí o tom, že 

nikoliv dokonale. Následně v první polovině prvního desetiletí docházelo 

k neočekávanému poklesu konzistence na úroveň blízkou hodnotám z let devadesátých. 

Vrátíme-li se tak k výzkumné otázce č. 1 týkající se pokračování trendu z devadesátých 

let
29

 a příslušné hypotéze: „Konzistence statusu se v dalších letech vyvíjí stoupajícím 

trendem.“, můžeme konstatovat, že ji na základě dostupných dat nelze podpořit.  

 

Po výrazném propadu konzistence kolem roku 2000 sledujeme pozvolné zpev-

ňování vazby daných proměnných až do období 2007 – 2008, kde obě metriky dosahují 

druhého významného bodu vysoké úrovně konzistence. O tom, že hlavním nositelem 

změny je zde opět vztah příjmu ke zbývajícím proměnným, svědčí výraznější nárůst 

metriky korelace faktorů, která je na změny ve vztahu k příjmu poněkud citlivější (jedná 

se o korelaci faktoru příjmového se sociálním, tvořeným zbývajícími proměnnými). 

Dochází zde tedy pravděpodobně k nerovnoměrné změně příjmové hladiny napříč jed-

notlivými úrovněmi vzdělání a hierarchie zaměstnání, což vyvolává snížení těsnosti 

vazeb ekonomického a sociálního dílčího statusu. Příjem však není jediným hybatelem, 

jak ukazují korelace nepříjmových proměnných EDU–ISEI v grafu 2. 

 

 

2.3.2 Vývoj vnitřních vazeb statusových proměnných 

 

V grafu 3 vidíme vývoj faktorových zátěží jednotlivých statusotvorných pro-

měnných ve faktoru určujícím konzistentní dimenzi sociálního statusu. Jedná se o po-

dobný vhled do vztahů proměnných, jako u vzájemných korelací, toto srovnání je však 

přesnější – odráží váhu proměnné v konzistentní složce statusu, jak moc byl souhrnný 

status tvořen v daném roce konkrétní proměnnou. Přestože je celkový status tvořen nej-

vyšší vahou vzděláním a ISEI, největší vliv na vývoj konzistence statusu v české popu-

                                                 
29

 V. O. 1: Pokračuje trend snižování statusové inkonzistence v ČR popsaný v devadesátých letech oběma 

skupinami autorů i nadále? 
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laci v uplynulých dvaceti letech má právě měnící se váha příjmu. Opět je zde patrný 

jeho sílící vliv v devadesátých letech a také zmiňovaný vrchol konzistence v roce 1998, 

následný propad a vzestupný vývoj do roku 2007–2008, kdy zaznamenáváme druhou 

kulminaci trendu následovanou dalším relativně významným propadem. Vrátíme-li se 

k výzkumné otázce č. 2
30

, můžeme konstatovat, že hypotéza „Nedochází k žádné vý-

znamné změně faktorových zátěží jednotlivých proměnných v dominantním faktoru.“ v 

dostupných datech oporu nemá. Jsou zde patrné rozdíly především ve váze příjmu, ale i 

v ostatních proměnných. 

 

 

Graf 4: Faktorové zátěže pro konzistentní komponentu statusu 

Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 1994] až [Data 2012]  

Poznámka: EDU = nejvyšší ukončené vzdělání, ISEI = socioekonomický index statusu 

povolání, INCOME = celkový čistý osobní příjem 

 

 

 

                                                 
30

 V. O. 2: Jak se v dalších letech vyvíjí váha jednotlivých proměnných v celkovém socio–ekonomickém 

statusu? 
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2.3.3 Vztah k vývoji růstu HDP jako možná interpretace vývoje  

konzistence statusu 

 

Při zkoumání časových řad v grafu 3 jsem formuloval výzkumnou otázku č. 5
31

, 

která se ptá po existenci vztahu míry statusové konzistence a makroekonomického uka-

zatele výkonu národní ekonomiky v podobě meziročního vývoje hrubého domácího 

produktu. K vytvoření výzkumné otázky mě vedl nápadný propad konzistence statusu 

v letech 2009 a 2010, kdy ČR postihla tzv. ekonomická krize, která měla vážné dopady 

na životní podmínky lidí a měla jistě vliv na jejich sociální status. Bližší pohled na vztah 

ekonomické a sociální reality získáme srovnáním časové řady meziročního vývoje HDP 

s metrikou konzistence statusu v grafu 5. Vývoj zmíněných křivek je na pouhý pohled 

velmi podobný, především je patrná spojitost v prudkém růstu v devadesátých letech a 

následných dvou propadech výkonnosti naší ekonomiky a síly vztahu ekonomického a 

sociálního dílčího statusu. Nárůst inkonzistence v období ekonomických propadů je 

pravděpodobně způsoben propadem příjmové hladiny v určitých úrovních příjmu a in-

dexu ISEI v důsledku ekonomické krize. Kdyby se jednalo o propad rovnoměrný, 

v metrice za celou populaci by se změna výrazněji neprojevila. Nižší míra statusové 

inkonzistence v době ekonomického úpadku může být také vysvětlena přesunem části 

vzdělané populace do pracovních pozic s nižším příjmem. Tyto hypotézy i další okol-

nosti tohoto jevu je třeba podrobit další analýze. Mým cílem je ověřit existenci vztahu 

těchto dvou proměnných jakožto podnětu pro další výzkum.  

                                                 
31

 Existuje vztah mezi mírou konzistence sociálního statusu a meziročního vývoje hrubého domácího 

produktu ČR? 
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Graf 5: Meziroční vývoj hrubého domácího produktu a vývoj konzistence statusu  

Pramen: ISSP [Data 1992], [Data 1994] až [Data 2012]  

ČSÚ. Meziroční vývoj hrubého domácího produktu a hrubého národního důchodu [on-

line]. 2012 [cit. 11.5.2013]. Historická ročenka národních účtů. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/produkty.nsf/podskupina?openform&:2012-E_2.07 

Pozn.: Jelikož je ISSP 2011 a 2012 spojeno do šetření na začátku roku 2012, srovnávám 

ho s HDP za rok 2011. 

 

Pro ověření pozorované podobnosti vývoje jsem spočítal korelační koeficient 

vztahu míry konzistence (korelace sociální a ekonomické komponenty) a meziročního 

procentuálního vývoje HDP. Při posunu ekonomického ukazatele o jeden rok zpět na-

bývá Pearsonův koeficient korelace hodnoty 0,52.
32

 Můžeme tedy říci, že hypotéza H 5 

„V dostupných datech lze nalézt vztah konzistence statusu a vývoje HDP“ má oporu 

v datech – existuje zde závislost, vývoj není náhodný. Sociální realita se tak jeví zpož-

děná za realitou ekonomickou, což se dá vysvětlit jednak proměnlivým datem sběru dat 

u výzkumu ISSP a také pomalejším promítáním změn na trhu práce spjatých s výkonem 

ekonomiky do sociální reality. 

 

 

                                                 
32

 Korelace je statisticky významná na hladině α = 0,05. Jednotkou analýzy zde ale není jedinec, nýbrž 

daný rok, pro který do analýzy vstupovaly agregované ukazatele za celou populaci. Testování bylo prove-

deno víceméně z formálních důvodů. V tomto případě nám výsledek testu říká, zdali se dá na základě 

daného rozsahu korelované časové řady předpokládat platnost naměřené korelace v ostatních letech. 
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2.3.4 Inkonzistence objektivního a subjektivního statusu 

Dosavadní úvahy se věnovaly inkonzistenci objektivního statusu, tedy multidi-

menzionálního statusu sestaveného na základě určitého teoretického východiska. Soci-

ální stratifikaci lze však zkoumat také ze subjektivního hlediska, na základě sebezařaze-

ní jedinců do společenské hierarchie. Vztah statusů získaných těmito dvěma přístupy je 

více než zajímavý. Ukazuje konzistenci objektivní a subjektivní dimenze sociální strati-

fikace.  

 

 

Graf 6: Korelace subjektivního statusu vůči příjmu, ISEI a vzdělání 

Pramen: ISSP [Data 1997], [Data 2002] až [Data 2012]  

Poznámka: EDU = nejvyšší ukončené vzdělání, ISEI = socioekonomický index statusu 

povolání, INCOME = celkový čistý osobní příjem 

 

Ještě na konci devadesátých let byl, jak ukazuje graf 6, vztah subjektivního sta-

tusu a jednotlivých statusotvorných proměnných velmi podobný. Později začal sílit vliv 

vzdělání a mírně také vliv příjmu. Zdá se, že subjektivní hodnocení vlastního postavení 

je v období stabilního ekonomického růstu silně určováno dosaženým vzděláním a vý-

znam příjmu klesá (např. rok 2007 nebo aktuální mírné oživení ekonomiky v roce 

2012). Naopak v době ekonomického úpadku či oslabení přijde při hodnocení vlastního 

postavení pravděpodobně na řadu příjem (1997, 2003, 2009). Kdo je schopný se 

v nejisté době finančně zajistit, považuje se za člověka společensky na výši. Lenski pra-

coval s hypotézou, že lidé hodnotí své vlastní postavení podle toho žebříčku, na kterém 

jsou umístěni nejvýše [Šanderová 2004: 75]. Předložené časové řady napovídají, že lidé 

spíše hodnotí postavení sebe sama podle žebříčku, který je v dané době společensky 
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považován za významný. Svou roli zde krom přímých vlivů efektu ekonomického vývo-

je na trh práce a životy lidí mohou sehrát také média a obraz společenských hodnot, 

které v dané době předkládají – důležitost práce, příjmu apod. Přesuneme-li se k pří-

slušné výzkumné otázce
33

, můžeme na základě dostupných dat konstatovat, že hypotéza 

H 3 „Subjektivní status souvisí se složkami objektivního socio-ekonomického statusu 

mírou, která se v čase výrazně nemění.“ nemá oporu v datech. V časových řadách kore-

lací dochází k významným změnám.    

 

 

2.3.5 Strukturální model vztahu sociálního a ekonomického dílčího 

statusu k subjektivnímu statusu 

 

Pro přiblížení popsaných vztahů mezi sociálním dílčím statusem socio-

ekonomického statusu (tvořen faktorem saturovaným ISEI a vzděláním), jeho ekono-

mickým dílčím statusem (tvořen faktorem saturovaným příjmem) a subjektivním statu-

sem jsem zkonstruoval strukturní model v softwaru IBM AMOS. Tento model je zjed-

nodušenou variantou modelu Matějů a Kreidla [Matějů, Vlachová et al. 2000], ke zjed-

nodušení došlo vynecháním pravolevé orientace respondenta, jelikož tato nespadá do 

mého zájmu. Mým cílem je ověřit platnost modelu na aktuálních datech [Data 2012] a 

zároveň pomocí tzv. přímých efektů zpřesnit výše popsané vztahy.  

 

Model 1 obsahuje čtyři měřené proměnné (ISEI, EDU, INCOME a SUBSES – 

definované stejně jako výše), dvě latentní proměnné – faktory (SOC, EKO) a čtyři pro-

měnné představující chyby predikce (e1 – e4). Z kompletních výstupů analýzy připoje-

ných v souboru MS Excel v digitální příloze práce jsou pro testování hypotézy H 4 

„Model má oporu ve výběrových datech pro rok 2012“, odvozené od příslušné výzkum-

né otázky č. 4
34

, důležité celkové statistiky vhodnosti modelu, které uvádím v tabulce 9. 

Pokud hovořím o přijatelných či žádoucích hodnotách statistik vhodnosti modelu, vy-

                                                 
33

 V. O. 3: Jak se vyvíjel vztah subjektivního sociálního statusu k jednotlivým statu-

sotvorným proměnným? 
34

 V. O. 4: Lze najít oporu pro strukturální model vztahu sociálního dílčího statusu a 

ekonomického dílčího statusu vůči subjektivnímu statusu i v datech o současném stavu 

české společnosti? 
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cházím ze statistické konvence popsané např. v [Reinard 2006: 445–450] nebo [Byrne 

2001].  

 

U strukturálních modelů neexistuje jednotný ukazatel dobré shody modelu, 

zpravidla se k posouzení vhodnosti konstruovaného modelu k napozorovaným datům 

používá skupina ukazatelů. Pro jednoduchost uvádím celkovou statistiku vhodnosti za-

loženou na chí-kvadrát testu shody napozorovaných dat s modelem (Chi Square Test of 

Model Fit) a RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation). Poměr minimální 

diskrepance CMIN a stupňů volnosti DF by dle statistické konvence měl být nižší než 1 

(nebo se shora blížit 1). Testovaný model má CMIN/DF roven 0,098, čemuž odpovídá i 

výsledek statistického testu. Hodnota P 0,754 dovoluje podržet nulovou hypotézu statis-

tického testu, tedy že predikovaný model platí i v české ekonomicky aktivní populaci. 

Druhým kritériem celkové vhodnosti je RMSEA, u něhož je podle statistické konvence 

indikátorem dobré shody hodnota nižší než 0,05. U našeho modelu má hodnotu nižší 

než 0,001, čemuž odpovídá i hodnota statistického testu. Opět můžeme podržet nulovou 

hypotézu testu, tedy že model má dobrou shodu i v základním souboru (česká ekono-

micky aktivní populace). Vrátíme-li se k celkové hypotéze H 4, „Model má oporu ve 

výběrových datech pro rok 2012“, můžeme konstatovat, že dostupná data tuto hypotézu 

skutečně podporují.  

 

Tabulka 9 Základní statistiky vhodnosti modelu 
 

Chí-kvadrát NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

 
13 ,098 1 ,754 ,098 

 
 

RMSEA RMSEA PCLOSE 

 
,000 ,892 

Tabulka 9 Základní statistiky vhodnosti modelu 

Pramen: [Data 2012] 
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Pro ověření platnosti modelu se můžeme blíže podívat na standardizované koefi-

cienty vynesené přímo do modelu (Model 1). Jak již napověděla analýza výše, v roce 

2012 byl sociální dílčí status saturován více vzděláním, nežli mezinárodním indexem 

statusu povolání ISEI. Ekonomický dílčí status je pak tvořen příjmem. Na subjektivní 

status má téměř dvojnásobný vliv sociální dimenze statusu, jak je možno tušit již 

z korelací proměnných v grafu 6. 

 

 

 

Model 1: Strukturální model vztahu sociálního a ekonomického dílčího statusu 

k subjektivnímu statusu 

 

Model 1: Strukturální model vztahu sociálního a ekonomického dílčího statusu 

k subjektivnímu statusu 

Pramen: Data [2012] 
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Přímé odhady v tabulce 10 poskytují čistější informaci o vlivu statusových pro-

měnných na subjektivní status, než pouhá korelační analýza, protože kontroluje vliv 

vzájemné závislosti proměnných. Všechny přímé odhady jsou statisticky významné na 

hladině α = 0,001. Lze tedy očekávat jejich platnost i v české ekonomicky aktivní popu-

laci. Model vysvětluje přes 30 % rozptylu subjektivního statusu (odvozeno na základě 

Squared Multiple Correlations), což je více než ve všech sledovaných letech v rámci 

studie Matějů a Kreidla. Naše subjektivní hodnocení vlastního společenského postavení 

se tak dá z 30 % predikovat na základě objektivních charakteristik statusu – příjmu, 

ISEI a vzdělání, přičemž poslední zmíněné mají výraznější vliv. Model odvozený od 

zmíněné práce [Matějů, Vlachová et al. 2000], tedy má oporu v nejnovějších reprezenta-

tivních datech výzkumu ISSP pro ČR. 

 

 

Tabulka 10 Standardizované přímé odhady modelu 

Standardizované přímé odhady Přímý odhad P 

EDU  SOC ,930 *** 

ISEI  SOC ,720 *** 

INCOME  EKO ,884 *** 

SUBSES  SOC ,397 *** 

SUBSES  EKO ,225 *** 

Koeficient determinace R
2 

pro SUBSES ,303  – 

Tabulka 10 Standardizované přímé odhady modelu 

Pramen: Data [2012] 
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2.4 Základní zjištění a diskuse 

 

Ve výzkumné části práce jsem předložil přehled vývoje konzistence statusu 

v České republice od devadesátých let až po současnost. Analýza mapující v časových 

řadách příslušné ukazatele po jednotlivých rocích je v české sociologii unikátní – publi-

kované práce vždy srovnávají vybrané roky v delších časových intervalech. To může 

způsobit zjednodušený dojem jisté „trendovitosti“ a může tak dojít k přehlédnutí zají-

mavých výkyvů, jak je tomu například v období ekonomické deprese. Ekonomický vý-

voj se jeví jako významná okolnost zkoumaných vztahů a přesný vliv vypozorovaného 

vztahu je zapotřebí objasnit dalším výzkumem. 

 

Pozvolný nárůst konzistence v devadesátých letech byl ještě na jejich sklonku 

vystřídán propadem téměř na hodnoty těsně po revoluci. Následný vývoj má stoupající 

tendenci s kulminací kolem roku 2008. Následuje další propad, který je v posledních 

dvou letech střídán opětovným nárůstem.  Z logiky věci nemohla takto konstruovaná 

metrika konzistence statusu růst do nekonečna, ale na základě dosavadních výzkumů se 

dalo očekávat alespoň udržení určité hladiny v souvislosti s dozníváním transformač-

ních procesů. To se nepotvrdilo, naopak byla nalezena významná závislost míry konzis-

tence statusu na ukazateli výkonu národní ekonomiky (růst HDP), což je možno spojit 

s významnou rolí příjmu, jakožto hybatele změn v metrice konzistence statusu. Jeho 

významná role byla doložena vývojem faktorových zátěží jednotlivých proměnných 

uvnitř faktoru tvořícího konzistentní komponentu statusu. Souvislost konzistence statu-

su s HDP by vysvětlovala nárůst konzistence v devadesátých letech a je tak otázkou, na 

kolik je oprávněná interpretace tohoto nárůstu jakožto indikátoru změn ve společnosti 

devadesátých let směrem k zpevňování stratifikační páteře a návratu k přirozenému sta-

vu a zásluhovosti, jak ji používá Petr Matějů [Matějů, Vlachová et al. 2000: 29–30].  

 

Zabýval jsem se taktéž subjektivním chápáním postavení respondentů ve společ-

nosti – subjektivním statusem, jehož vztah ke statusotvorným proměnným a objektiv-

nímu statusu obecně vyjadřuje jakési širší pojetí konzistence statusu. Tedy jak těsná je 

souvislost „změřeného“ postavení a sebezařazení do žebříčku sociálního postavení. By-

lo prokázáno, že souvislost jednotlivých proměnných se subjektivním statusem se 

v průběhu sledované periody měnila a to od relativně vyrovnané závislosti z konce de-

vadesátých let k sílícímu vlivu vzdělání a částečně také příjmu. Opět je zde patrná jistá 
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změna v období ekonomické deprese, a to zesílení vlivu příjmu na úkor zaměstnání a 

vzdělání. 

 

Souhrnný vliv sociálního a ekonomického dílčího statusu na subjektivní status 

byl pomocí přímých efektů popsán v již dříve pro českou společnost vyvinutém struk-

turním modelu, jehož platnost byla otestována pro nejnovější dostupná data [Data 

2012]. Sociální dílčí status tvořený vzděláním a zaměstnáním má na sebezařazení do 

společenského žebříčku téměř dvojnásobný vliv, nežli ekonomický dílčí status tvořený 

příjmem. Celkově je pak modelem vysvětleno 30 % variability subjektivního statusu, 

což je pro modely v sociologii velmi slušný výsledek, který také převyšuje dosavadní 

aplikaci modelu v devadesátých letech.    

 

Při zobecňování předložených výsledků je zapotřebí si uvědomit, že se jedná jen 

o podsoubor ekonomicky aktivní populace, a že právě v období ekonomických propadů 

je v souvislosti se zvyšující se nezaměstnaností tento podsoubor odlišný. Za slabou 

stránku použité metodologie považuji silnou roli příjmu, který je hybatelem změn 

v celkové metrice konzistence a odráží tak příliš silně ekonomickou situaci a situaci na 

trhu práce. Tato nevýhoda je vyvážena relativní jednoduchostí a snadnou dostupností 

potřebných proměnných pro detailní analýzy. Přestože analýzy vychází z pořadových 

korelací, které nejsou citlivé na změnu v kategorizaci proměnných v porovnávaném 

období, by bylo zajímavé prověřit, zda mají tyto rozdíly systematický vliv na prezento-

vané časové řady. 

 

Dalším problematickým bodem je vhodnost použití faktorové analýzy a modelo-

vání pro tuto problematiku obecně. Jedná se o aplikaci takříkajíc obrácenou naruby. 

Sociální status je sociologický konstrukt, u kterého je poněkud problematické uvažovat, 

že by jakožto latentní proměnná ovlivňoval to, jaký máme příjem, jakého dosáhneme 

vzdělání či jaké povolání vykonáváme. To je ale typický model faktorové analýzy – 

vzpomeňme příklad z psychologie: latentní proměnná intelekt je saturována výsledky 

v jednotlivých IQ testech, které přímo ovlivňuje. Přesto mají strukturní modely ve vý-

zkumu statusu a jeho dosahování dlouholetou tradici a plní svojí funkci – redukují pro-

měnné do souhrnných statusových metrik a vysvětlují existující vztahy mezi proměn-

nými.   
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Závěr 

Inkonzistence statusu a multidimenzionální sociální status obecně je sociologic-

ký koncept vyvinutý v padesátých letech dvacátého století jako opozice vůči konsenzu-

álním a konfliktualistickým sociálně stratifikačním přístupům, které implicitně předpo-

kládají vyrovnanost jedince z hlediska jeho pozice na stratifikačních žebříčcích.  

 

Cílem mé práce bylo předložit ucelený přehled vývoje použití tohoto konceptu 

v zahraniční a následně i české sociologii na pozadí výkladu klasických teoretických 

východisek a přístupů k sociální stratifikaci. Teoretická východiska jsou důležitá pro 

pochopení okolností vzniku zmíněného konceptu. Vzhledem k výzkumnému charakteru 

práce jsem se mimo jiné zaměřil na vývoj operacionalizace a používaných metod analý-

zy dat ve výzkumech sociálního statusu a jeho inkonzistence – především v české socio-

logii, abych mohl následně předložit vlastní analýzu dat prodlužující zatím obdobným 

výzkumem pokryté časové období o dalších více než deset let. 

 

V teoretické části jsem vysvětlil základní pojmy a předložil teoretická východis-

ka a relevantní klasické a současné sociálně-stratifikační přístupy. V následné diskusi 

slabých stránek zmíněných dvou přístupů narážím na hlavní připomínku zastánců mul-

tidimenzionálního statusu – implicitní představu, že jedinec se umísťuje vyrovnaně na 

všech stratifikačních hierarchiích. Následně se věnuji multidimenzionálnímu statusu a 

jeho inkonzistenci, za jejichž zakladatele je považován sociolog Gerhard Lenski, který 

ve své práci z roku 1954 zkoumal vliv (ne)vyrovnaného umístění na dimenzích příjmu, 

vzdělání, prestiže povolání a etnicity na volební chování. Lenski přichází se závěrem, že 

statusově inkonzistentní lidé cítí psychický nekomfort plynoucí z pro ně nepříznivého 

společenského uspořádání, a jsou dřímajícím hybatelem změny. V americké sociologii 

byl koncept poměrně hojně diskutován zejména z hlediska operacionalizace, tedy toho, 

jak definovat metriku inkonzistence statusu. Zatímco v USA byl koncept používán 

zpravidla jako nezávisle proměnná vysvětlující ostatní charakteristiky jedince – napří-

klad projevené symptomy stresu, vzhledem k metodologické roztříštěnosti se vytrácela 

srovnatelnost jeho jednotlivých aplikací. V socialistické Evropě našel koncept později 

uplatnění jako ukazatel makrosociologický. V československé sociologii byl multidi-

menzionální status a jeho inkonzistence použit k popisu socialistickým režimem defor-

mované sociální stratifikace. Inkonzistence statusu je obvyklým jevem jak u režimem 
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znevýhodněných, tak i podporovaných skupin obyvatel. Analýza statusově nekonzis-

tentních uskupení se objevila již v knize Československá společnost Pavla Machonina a 

kolektivu mladých sociologů z roku 1969 shrnující výsledky prvního velkého stratifi-

kačního výzkumu v Československu. Po revoluci se koncept inkonzistence jevil jako 

plodný nástroj pro popis transformačních společenských procesů, které se projevovaly 

mimo jiné ve zpevňování vnitřních vztahů uvnitř sociálního statusu. V devadesátých 

letech se problematice věnuje jak skupina autorů kolem Pavla Machonina a Milana 

Tučka, tak skupina kolem Petra Matějů. Obě skupiny v daném období přes rozdílnou 

operacionalizaci dochází obdobným výsledkům naznačujícím zpevňování vztahů a ná-

růst konzistence statusu v devadesátých letech.  

 

Ve výzkumné části své práce jsem vyšel z operacionalizace a metod analýzy dat 

etablované v české sociologii v pracích kolektivu kolem Petra Matějů, empirickým ma-

teriálem pro mě byly datasety cyklu reprezentativních výběrových šetření ISSP. Mým 

hlavním cílem bylo doplnit již analyzovaná data o výstupy za chybějící roky a přede-

vším popsat vývoj základních metrik inkonzistence statusu v dalších více než deseti 

letech, které zatím analyzovány vůbec nebyly, a přispět tak k dosavadnímu poznání 

v oblasti tohoto jevu. Analýza ukázala, že trend stoupající konzistence statusu popsaný 

oběma skupinami autorů v devadesátých letech dále nepokračuje, dokonce se míra kon-

zistence statusu ani nedrží na dosažené úrovni. Jsou zde patrné dva výrazné propady 

konzistence statusu v období na konci devadesátých let a kolem roku 2009, což jsou 

doby výraznějšího poklesu výkonnosti národní ekonomiky. Sledovanou závislost obou 

veličin má pravděpodobně na svědomí příjem, který se jeví na základě analýzy vývoje 

váhy jednotlivých proměnných v sociálně-ekonomickém statusu jako hlavní hybatel 

změn jeho konzistence. V širším pojetí konzistence statusu zkoumajícím vztah objek-

tivního statusu k subjektivnímu jsem došel k závěru, že struktura souvislosti statu-

sotvorných proměnných se subjektivním statusem se od vyrovnané síly závislosti 

z devadesátých let proměňovala ve smyslu sílícího vlivu vzdělání a příjmu. I zde jsou 

patrné změny v období ekonomických propadů – lidé v ekonomicky nejisté době odvo-

zují vlastní status především od příjmu, který pobírají. Následně byl na aktuálních da-

tech otestován strukturní model vizualizující vztahy proměnných popisované ve vý-

zkumné části, který je, jak se ukázalo, stále platný. Model složený ze vzdělání, indexu 

ISEI v jednom faktoru a příjmu v druhém vysvětluje variabilitu čtvrté zapojené pro-

měnné – subjektivního statusu jedince více než z třiceti procent. Jinak řečeno, naše sub-



   

 

59 

  

jektivní hodnocení společenského postavení je z 30 % dáno objektivním statusem, při-

čemž významnější vliv než příjem má vzdělání a index statusu zaměstnání. 

 

Jelikož strukturní model poskytuje přesnější odhady vztahů mezi proměnnými, 

než pouhá korelační a faktorová analýza, nechávám jako podnět pro další výzkum jeho 

aplikaci na celé období popsané v mé práci základními metrikami inkonzistence statusu. 

Další otázkou, která by stála za vlastní analýzu, je prozkoumání vývoje inkonzistence 

statusu v dílčích skupinách ekonomicky aktivní populace, ať už srovnání mezi muži a 

ženami nebo porovnání na základě sektoru ekonomiky, ve které je jedinec zaměstnán. 

Hlubší analýzu a vysvětlení si zajisté žádá také zjištěná závislost inkonzistence statusu 

na vývoji HDP – například její ověření na zahraničních datech. Zajímavé by jistě bylo 

také srovnání vývoje konzistence statusu v ČR v mezinárodní rovině, která přes zavede-

nou srovnatelnou operacionalizaci zatím nebyla provedena. 
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Summary 

Status inconsistency and multi-dimensional social status in general are sociolog-

ical concepts developed in the fifties of the twentieth century as opposition to 

consensualistic and conflictualistic social stratification approaches that implicitly as-

sume balanced individual in terms of his or her position in the stratification charts. 

 

The aim of this work was to present a comprehensive overview of the use of this 

concept in foreign and than in the Czech sociology on background of interpretation of 

classical theoretical approaches to social stratification. Due to the research nature of the 

work I have focused on the development of operationalisation and data analysis meth-

ods used in the research of social status and its inconsistency - especially in the Czech 

sociology. Then analysis of the data extending the period of time covered by research 

by more than ten years is presented. 

 

In the theoretical part, basic concepts, theoretical background and relevant clas-

sical and contemporary social stratification approaches are described. In the ensuing 

discussion of weaknesses of the two contemporary approaches hit their main problemat-

ic assumption - implicit idea that the individual is balanced on all stratification hierar-

chies. Then multidimensional status and its inconsistency for which founder is consid-

ered sociologist Gerhard Lenski are discussed. Lenski comes to the conclusion that the 

status-inconsistent people feel mental discomfort which makes them being dormant 

agents of change. In American sociology, the concept is relatively widely discussed, 

particularly in terms of operationalisation, ie how to define a metric of status incon-

sistency. While in American sociology, the concept is often used as an independent var-

iable explaining the characteristics of other individuals - such manifest symptoms of 

stress, due to methodological fragmentation comparability between different applica-

tions faded. In socialist Europe the concept is being used as a macrosociological indica-

tor. The Czechoslovak sociology used multidimensional status and its inconsistency to 

describe social stratification deformed by socialistic regime. Analysis of status-

inconsistent group already appeared in the book The Czechoslovak Society by Pavel 

Machonin and his team of young sociologists from 1969. After the revolution, the con-

cept of inconsistency appeared to be fruitful tool for describing the transformation and 

social processes, which appeared among others in strengthening internal relationships 
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within social status. In the nineties, the concept was researched by two independent 

groups of authors. Despite different operationalisation, both of them found similar re-

sults suggesting strengthening relationships and an increase of consistency of social 

status. 

 

In the research part of work, the operationalisation, and data analysis methods 

established in the Czech sociology in the work of team around Petr Matějů are implicat-

ed. As an empirical material for the thesis representative sample surveys ISSP are used. 

Main goal was to complement already analyzed data on outcomes for the missing years 

and mainly describe the evolution of the core metrics of status inconsistency in more 

than ten further years, which have not yet been analyzed at all, and thus contribute to the 

existing knowledge of the phenomenon. The analysis showed that the trend of rising 

status consistency described by two groups of authors in the nineties does not continue, 

even it does not hold that level. There are two significant declines in status consistency 

during the late nineties and around 2009, which are the times of stronger decline in the 

performance of the national economy. The observed dependence of both quantities is 

probably caused by income, which appears to be (based on an analysis of developments 

weight of each variable in the socio-economic status) a major driver of changes in its 

consistency. In the broader concept of status consistency the relationship of objective 

status and subjective status is examined. The structure of variables correlations with 

subjective status transformed from the balanced in the nineties into the growing influ-

ence of education and income. Here are also some changes during economic downturns 

- people in economically uncertain times derived own status primarily from income. 

Structural model visualizing relationships of variables described in the research section 

was then tested on actual data. Model consisting of education, ISEI index in one factor, 

income in the second factor explains the variability of fourth involved variable - subjec-

tive status of an individual from more than thirty percent. 

 

Since the structural model provides a more accurate estimate of the relationship 

between variables than correlation and factor analysis, I would like to leave as theme for 

further research its application to the whole period described in my work by basic met-

rics of status consistency. Another issue worth analyzing is exploring the development 

status inconsistency in sub-groups of the economically active population, whether the 

comparison between men and women or the economic sector in which the individual is 
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employed. A deeper analysis and clarification is also needed for correlation of status 

inconsistency and the development of GDP - for example, its verification on interna-

tional data. Interesting would certainly be a comparison of the development of status 

consistency in the Czech Republic at the international level, which in spite of  having a 

comparable operationalization has not been made so far. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Technická specifikace použitých datasetů ISSP (tabulka) 

Rok a téma Vedoucí výzkumu instituce Agentura 

1992 Sociální nerovnosti II  P. Matějů SÚ ČSAV STEM 

1994 Rodina a měnící se role gender II  M. Čermáková SÚ AVČR UNIVERSITAS 

1995 Národní identita I  T. Kostelecký SÚ AVČR Amasia 

1996 Role vlády III  M. Čermáková SÚ AVČR STEM 

1997 Pracovní orientace II  P. Matějů SÚ AVČR STEM 

1998 Náboženství II  K. Plecitá SÚ AVČR SC&C 

1999 Sociální nerovnosti III  P. Matějů SÚ AVČR STEM 

2000 Životní prostředí II  K. Plecitá SÚ AVČR SC&C 

2001 Sociální sítě II  K. Vlachová SÚ AVČR SC&C 

2002 Rodina a měnící se role gender III  K. Vlachová SÚ AVČR SC&C 

2003 Národní identita II  K. Vlachová SÚ AVČR SC&C 

2004 Občanství I  P. Rakušanová SÚ AVČR SC&C 

2005 Pracovní orientace II J. Večerník SÚ AVČR SC&C 

2006 Role vlády IV  L. Linek SÚ AVČR SC&C 

2007 Volný čas a sport I  M. Tuček SÚ AVČR GfK Prague 

2008 Náboženství III D. Hamplová SÚ AVČR PPM Factum 

2009 Sociální nerovnosti IV 

N. Simonová  

P. Matějů SÚ AVČR SC&C 

2010 Životní prostředí III M. Smith SÚ AVČR PPM Factum 

2011 + 2012 Zdraví, Rodina D. Hamplová SÚ AVČR nedostupné 
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Pokračování přílohy č. 1: Technická specifikace použitých datasetů ISSP (tabulka) 

 

Sběr dat 

Cílová  

populace 

Celkový 

 výběr 

velikost  

výběru Návratnost Metoda výběru Vážení 

1992 16. 10 - 6. 11 1992 ČSFR 18 - 65 1447 1101 78,40% 

Dvoustupňový 

 náhodný výběr Ne 

1994 1. 9. – 30. 9. 1994 ČR 18+ 1300 1024 78,80% 

Vícestupňový  

náhodný výběr Ne 

1995 28. 10. - 27. 11. 1995 ČR 16–75 1700 1588 65,40% 

Vícestupňový  

náhodný výběr Ano
35

 

1996 30. 10. - 15. 11. 1996 ČR 18+ 2309 1100 47,60% 

Náhodný vícestupňový  

stratifikovaný výběr Ne 

1997 20. 10. - 7. 11. 1997 ČR 18+ 1 990 1080 54,30% 

Náhodný vícestupňový  

stratifikovaný výběr Ne 

1998 18. 6. - 27. 7. 1999 ČR 18+ 3120 1224 39,23% 

Třístupňový náhodný  

stratifikovaný výběr Ano 

1999 18. 1. - 24. 2. 1999 ČR 18+ 3748 1834 48,90% 

Dvoustupňový náhodný  

adresní výběr ne 

2000 1. 10.  –  12. 12. 2000 ČR 18+ 2237 1244 55,60% 

Třístupňový stratifikovaný  

náhodný výběr  Ano 

2001 1. – 30. 10. 2001 ČR 18+ 1 841 1200 65,18% 

Třístupňový stratifikovaný  

náhodný výběr  Ano 

2002 16. 9. - 14. 10. 2002 ČR 18+ 2298 1662 56,09% 

Třístupňový stratifikovaný  

náhodný výběr  Ano 

2003 27. 9. – 19. 10. 2003 ČR 18+ 2441 1276 52,27% 

Třístupňový stratifikovaný  

náhodný výběr  Ano 

2004 27.  9. – 21. 10. 2004 ČR 18+ 2965 1322 46,86% 

Třístupňový stratifikovaný  

náhodný výběr  Ano 

2005 15. 5. – 6. 6. 2005 ČR 18+ 2580 1226 48,10% 

Třístupňový stratifikovaný  

náhodný výběr  Ano 

2006 10. – 11. 2006 ČR 18+ 2654 1201 45,30% 

Čtyřstupňový stratifikovaný  

náhodný výběr Ano 

2007 13.06. – 27.06. 2007 ČR 18+ 2490 1222 49,10% 

Vícestupňový stratifikovaný  

náhodný výběr Ano 

2008 15. 9. - 29. 9. 2008 ČR 18+ 3460 1512 43,70% 

Vícestupňový stratifikovaný  

náhodný výběr Ano 

2009 15. 9. – 29. 9. 2008 ČR 18+ 2000 1205 60,25% 

Vícestupňový stratifikovaný  

náhodný výběr Ano 

2010 1. 6. – 30. 6. 2010 

ČR 18 +  

boost 15-30 

let 2200 1428 64,90% 

Vícestupňový stratifikovaný  

náhodný výběr Ano 

2011–12 Q1 2012 ČR 18+ – 1804 nedostupné Ano 

 

Pramen: Sociologický datový archiv - Sociologický ústav, Akademie věd ČR [archiv]. 

Sociálněvědní datový archiv [online]. [cit. 2013-04-23].  Dostupné z:  

http://nesstar.soc.cas.cz 

 

                                                 
35

 Váženo. Váhy redukují disproporce ve velikosti domácností (designové) a také v regionu, vzdělání, 

věku a pohlaví (poststratifikační). Plná specifikace je dostupná u depozitora dat. 


