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1 Úvod do podstaty práce 

V této bakalářské práci si dávám za cíl zjistit, zda existuje vztah mezi štěstím 

člověka a jeho religiozitou. Pro analýzu budu využívat data z kvantitativního šetření 

Mezinárodního programu sociálních šetření ISSP
1
 uskutečněného v České republice roce 

2008 a zaměřeného na náboženství. 

Souvislost mezi štěstím a náboženstvím byla prokázána v řadě výzkumů (např. 

Pollner, 1989, Headey et al., 2010, Inzlicht et al., 2011). Diener et al. na základě shrnutí 

výsledků výzkumů této problematiky uskutečněných během třiceti let uvádí, že religiózní 

lidé jsou v průměru šťastnější než nereligiózní a lépe a zaznamenávají méně negativních 

psychologických důsledků traumatických životních událostí ve srovnání s lidmi bez 

náboženské víry (Diener et al., 1999).  Naprostá většina velkoplošných kvantitativních 

výzkumů dokazujících souvislost mezi štěstím člověka a jeho religiozitou byla prováděna 

ve státech, jejichž obyvatelstvo lze označit za religióznější než obyvatelstvo České 

republiky. Na základě mezinárodních srovnávacích výzkumů i výsledků náboženské 

sebedeklarace v rámci sčítání lidu bývá totiž český národ označován za jeden 

z nejateističtějších na světě (Greeley, 2004, Hamplová, Řeháková, 2009, Nešpor 2004b, 

                                                 
1
 International Social Survey Program 
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2010) Tento závěr ovšem platí pouze, hovoříme-li o religiozitě „klasické“ (Nešpor, 2008) 

či „institucionalizované“ (Hamplová, Řeháková, 2009). Takovou religiozitou se většinou 

myslí organizované církevní náboženství, v českém a evropském kontextu tedy 

křesťanství (ibid.). Hamplová s Řehákovou píší, že institucionalizovaná podoba 

náboženství se nejčastěji dokumentuje členstvím v církvi, účastí na církevních aktivitách, 

jakými jsou například bohoslužby či křtiny věřících, dále finanční podporou církevních 

organizací či souhlasem s prvky oficiálního dogmatu (ibid.). Nízká míra této podoby 

religiozity v České republice ovšem neznamená, že její obyvatelstvo nevěří 

v nadpřirozeno a nezajímá se o duchovní otázky. Sociologické výzkumy ukazují, že 

nezanedbatelný podíl naší populace věří v existenci nějaké nadpřirozené síly, v účinnost 

horoskopů, schopnosti léčitelů léčit, a podobné fenomény, a že v Evropě patříme mezi 

státy, v nichž je tato podoba víry nejrozšířenější (Greeley, 2004, Hamplová, Řeháková, 

2009). Pokud se tedy na českou religiozitu podíváme z jiného úhlu a vezmeme v úvahu i 

jiné indikátory religiozity, jakými je například víra v astrologii, schopnosti léčitelů 

uzdravovat či věštců věštit, uvidíme, že je náš národ religiózní srovnatelnou měrou 

s jinými národy (Hamplová, Řeháková 2009). Výzvou pro můj výzkum je zjistit, jaké 

výsledky přinese analýza existence vztahu mezi štěstím a religiozitou operacionalizovanou 

specificky pro obyvatelstvo České republiky. 

Práci dělím na teoretickou a empirickou část. V teoretické části pojednám o štěstí 

člověka, o výzkumu tohoto fenoménu, jeho definicích a teoriích, které se k němu vztahují. 

Dále zde pojednám především o vztahu štěstí a religiozity a o religiozitě v České 

republice. V Empirické části provedu analýzu štěstí a religiozity člověka na základě dat 

šetření ISSP 2008 – Náboženství. 

 

2 Teoretická část 

2.1 Štěstí 

2.1.1 Výzkum štěstí 

Bádání o štěstí je lidstvu vlastní již od pradávna. V evropské tradici se můžeme 

ohlédnout do historie na Aristotelovu eudaimonii (Aristotelés, 2009) či epikurejský 

hédonismus (Snyder, Lopez 2007) a svým pojetím štěstí je věhlasná i například filosofie 
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asijského východu. Existuje mnoho teorií o lidském štěstí, které během času vznikly. Za 

hlavní prvky plnohodnotné šťastné lidské existence bývaly považovány různé druhy 

chování, vlastnění či smýšlení od lásky, přes moudrost, odpoutání se od určitých touh či 

věcí nebo naopak připoutání se k určitým touhám a věcem. 

V osmnáctém století představili utilitaristé takový přístup, v rámci něhož je štěstí 

definováno přítomností radosti a nepřítomností bolesti. Utilitaristy tak můžeme dle 

Dienera et al. (2002) považovat za intelektuální průkopníky výzkumu osobní pohody
2
 

zaměřeného na emocionální, psychické a fyzické radosti a bolesti, jež jednotlivci 

prožívají. 

S rozvojem sociologie a dalších společenských věd iniciovaným osvícenstvím byly 

zavedeny empirické metody pro ověřování hypotéz a vědění se díky tomu mohlo posunout 

o něco dále. 

Empirický výzkum štěstí začal v šedesátých letech dvacátého století v rámci 

několika vědních disciplín. Veenhoven uvádí, že v sociologii se studium štěstí vyvinulo 

z výzkumu sociálních indikátorů. Stalo se to tak, že tradiční objektivní indikátory byly 

vystřídány subjektivními, a štěstí se tak dostalo do popředí jakožto hlavní subjektivní 

indikátor výkonu sociálního systému. (Veenhoven, 2004) 

Slezáčková píše, že k vědeckému zkoumání fenoménu štěstí a spokojenosti 

přispěla rovněž v šedesátých letech velikou měrou zjištění ze Spojených států amerických, 

Velké Británie i z Číny, že navzdory ekonomickému pokroku a zvyšování životní úrovně 

lidí se zvýšila míra jejich depresivity a zároveň klesl průměrný věk lidí, u nichž se 

projevily první příznaky deprese. Podobně tomu podle Slezáčkové je i nyní v naší zemi – 

navzdory hospodářskému růstu, k němuž došlo po roce 1989, přílivu příležitostí, který 

s sebou politický převrat přinesl, zlepšení zdravotní péče nejsme šťastnější. (Slezáčková, 

2012) 

Veenhoven dále uvádí, že v oboru psychologie byl koncept štěstí používán ke 

studiu psychického zdraví. Rovněž v gerontologii sloužilo štěstí člověka jako indikátor 

„úspěšného stáří“. Z toho se vyvinulo použití štěstí jako indikátoru ve výzkumu 

medicínských úspěchů a bývá běžnou součástí dotazníků zjišťujících kvalitu života ve 

spojení se zdravím člověka. (Veenhoven, 2004) 

                                                 
2
 Na rozdíl mezi osobní pohodou a štěstím se zaměřuji níže. 
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Diener píše, že během sedmdesátých let se v rámci výzkumu štěstí ukázalo, že, 

oproti pojetí štěstí v utilitaristické koncepci, příjemný a nepříjemný afekt nejsou prostá 

opozita, že to jsou spíše na sobě nezávislé proměnné s odlišnými koreláty. Z tohoto 

zjištění vyplynul zajímavý závěr, že odstranění bolesti nemusí mít za následek 

odpovídající nárůst radosti. (Diener et al., 2002) V následujících letech se stále zvyšoval 

počet výzkumů štěstí v rámci různých vědních oborů, ovšem stále častěji zaměřených na 

štěstí jako na hlavní výzkumné téma a začala se formovat nová vědní disciplína pozitivní 

psychologie. 

Vědecké zkoumání štěstí má v dnešním světě veliký rozmach. Proč tomu tak je? 

Dle Dienera et al. je tomu tak proto, že západní národy dosáhly na úroveň materiálního 

nadbytku a zdraví, jež jim umožňují zaměřit se na činnosti přesahující pouhou potřebu 

přežití, na hledání dobrého života. V současném „postmaterialistickém“ světě je možné se 

zaměřit na otázky kvality života přesahující ekonomickou prosperitu. Dále je podle 

Dienera et al. zájem o osobní pohodu způsoben tím, že se jedná o v podstatě 

demokratickou záležitost – v rámci výzkumů mají lidé možnost vyjádřit své osobní 

stanovisko, které je potom bráno v úvahu. Navíc v západní společnosti sílí trend obratu 

k jedinci, takže studium subjektivního blaha má pro svůj rozvoj příznivé prostředí. Jako 

poslední důvod uvádí vysoký potenciál vědeckého zkoumání štěstí k tomu stát se 

významnou teoretickou i aplikovanou vědeckou disciplínou způsobený úspěšným 

vývojem metod pro zkoumání osobní pohody. (Diener et al., 2002) 

Je třeba říci, že o konceptu štěstí je třeba uvažovat interdisciplinárně. Jeho založení 

je sice spíše psychologické, ale zasahuje i do jiných vědních disciplín, především 

sociologie a medicíny. Výzkumy štěstí se tak teoreticky doplňují a vzájemně ze sebe 

vycházejí napříč hranicemi jednotlivých disciplín. Veenhoven (2004) uvádí, že většina 

empirických studií je založena na rozsáhlých populačních průzkumech, ale existuje i 

mnoho studií skupin, jež jsou něčím specifické – svobodné matky, studenti atd. Veliké 

množství těchto studií bývá založeno na jednorázových dotazníkových šetřeních. K roku 

2004 uvádí, že bylo vydáno okolo 3000 výsledků výzkumů a počet publikací roste 

exponenciálně. 

Ve výzkumu štěstí je podstatných několik institucí. International Society for 

Quality Of Life Studies (ISQOLS
3
) je organizací, jejímž posláním je poskytnout pole pro 

                                                 
3
 Mezinárodní společnost pro studia kvality života: http://www.isqols.org/ (dle 20. 12. 2012) 

http://www.isqols.org/
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interdisciplinární celosvětovou spolupráci vědců zabývajících se problematikou kvality 

života a cílem je poté vytvářet změny ve společnosti či politická opatření, která budou 

založená na výsledcích vědeckých výzkumů. 
4
 

Na výzkum štěstí se specializuje například akademický časopis Journal of 

Happiness Studies
5
 a výsledky výzkumů jsou shromažďovány ve Světové databázi štěstí

6
, 

kterou spravuje významný badatel v oblasti štěstí, sociolog z Erasmovy univerzity 

v Rotterdamu v Nizozemsku Ruut Veenhoven. 

 

2.1.2 Pojem štěstí 

Slezáčková (2012) o termínu štěstí píše, že v běžné řeči slovo „štěstí“ nejčastěji 

používáme k vyjádření dvou možných dimenzí: pozitivního prožívání a životní 

spokojenosti.  V rámci první z těchto dimenzí člověk může prožít mnoho emocí ve spojení 

s pocitem štěstí - radost, nadějné naladění, pocity klidu, uspokojení, harmonie, těšení se či 

láskyplné dojetí. A pokud o sobě jedinec vypoví, že je ve svém životě šťastný, jedná se 

spíše o dlouhodobější životní spokojenost. 

 Za účelem definování štěstí (v anglické terminologii je pro něj používán výraz 

happiness) je třeba vzít v úvahu rovněž jemu příbuzné pojmy, neboť v rámci jeho 

výzkumu můžeme snadno narazit na „zmatení jazyků“. Jedná se především o pojmy 

osobní pohoda (subjective well-being) a životní spokojenost (life satisfaction). 

V některých pracích jsou chápány jako totožné, ale většinou je s nimi zacházeno zvlášť, 

neboť každý má podle převážné většiny autorů poněkud rozdílný význam. Existuje mnoho 

koncepcí, jak tyto pojmy odlišovat. Pokusím se uvést ty, s nimiž se při zkoumání štěstí 

pracuje často, neboli ty, na něž vědci zabývající se touto problematikou často odkazují. 

Ed a Robert Diener, jedni z předních představitelů výzkumu štěstí, pracují 

s pojmem štěstí jako se synonymem pro osobní pohodu, neboť tento pojem podle nich 

vystihuje, jak lidé oceňují své životy a to, co je pro ně důležité. (Diener, Biswas-Diener, 

2008) Osobní pohoda je v tomto pojetí chápána jako pozitivní kognitivní i emocionální 

ohodnocení vlastního života. Toto hodnocení zahrnuje emocionální reakce na události i 

                                                 
4
 http://www.isqols.org/about-isqols/about-isqols-2/ (dle 20.12.2012) 

5
 Journal of Happiness Studies: http://www.springer.com/social+sciences/well-being/journal/10902 (dle 20. 

12. 2012) 
6
 World Database of Happiness: http://www1.eur.nl/fsw/happiness (dle 20. 12. 2012) 

http://www.isqols.org/about-isqols/about-isqols-2/
http://www.springer.com/social+sciences/well-being/journal/10902
http://www1.eur.nl/fsw/happiness
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kognitivní posouzení životní spokojenosti a životního naplnění. Osobní pohodu tak 

můžeme podle tohoto pojetí považovat za stav zahrnující prožívání příjemných emocí, 

nízké míry negativních nálad a vysoké spokojenosti s vlastním životem. (Diener et al., 

2002) Osobní pohoda jedince bývá podle nich většinou do určité míry ovlivňována 

objektivními okolnostmi, ovšem tento vliv závisí na tom, co si lidé o těchto okolnostech 

myslí a jaký z nich mají pocit. Osobní pohoda zahrnuje jedincovu životní spokojenost a 

jejich osobní ohodnocení důležitých oblastí jejich životů, k nimž patří jejich práce, zdraví 

a vztahy, zahrnuje i jejich emoce, například radost a zřídka rovněž poměrně vzácné 

prožitky nepříjemných emocí – hněvu, smutku či strachu. Celkově toto své pojetí štěstí 

shrnují tím, že štěstí je pojem pro označení toho, když svůj život chápeme a prociťujeme 

jako pozitivní. (Diener, Biswas-Diener, 2008) 

Další z nejplodnějších vědců zabývajících se výzkumem štěstí je Ruut 

Veeenhoven.  Jeho pojetí štěstí se od toho předchozího mírně liší. Podle něj je štěstí ve 

svém nejširším významu označením pro vše, co je dobré. V užším slova smyslu jej 

rozebírá následovně. Podotýká, že tento termín bývá často zaměňován s pojmy jako 

osobní pohoda kvalita života (quality of life) a označuje jak individuální, tak společenské 

blaho. Pro výzkum štěstí ovšem používá tento termín ve smyslu subjektivního potěšení ze 

života. (Veenhoven, 2012) Štěstí podle něj lze definovat jako celkový požitek z života 

jako celku. (Veenhoven, 2004) 

Ve své novější, poněkud preciznější definici Veenhoven (2012) popisuje štěstí 

takto: štěstí člověka je podle něj míra, do jaké jedinec posuzuje celkovou kvalitu svého 

života jako celku příznivě. Jinak řečeno, jak moc se člověku líbí život, který vede. Pro 

objasnění této definice postupně rozebírá jednotlivé její části. Míra je v definici proto, že 

štěstí člověka neoznačuje posouzení života jako optimálního vzhledem ke štěstí, ale 

hovoří o míře, stupni, podobně jako tomu je u délky či šířky. Proto když o sobě jedinec 

řekne, že je šťastný, znamená to, že posuzuje svůj život spíše příznivě, než nepříznivě. 

Slovo jedinec v definici znamená, že pojem štěstí se používá pro popis štěstí jednotlivých 

lidí, ne kolektivů. Proto podle Veenhovena nelze říci například o národu, že je šťastný, 

místo toho ale lze říci, že většina občanů nějakého státu se považuje za šťastné. Tato část 

definice implikuje, že neexistuje žádný objektivní standard týkající se štěstí. Proto když si 

o sobě člověk myslí, že je šťastný, znamená to, že je šťastný. Slovo posuzuje znamená, že 

výraz štěstí je použit v případě, když jedinec učinil celkové zhodnocení kvality svého 

života. Vidíme, že pro toto posouzení byla potřeba intelektuální aktivita a v rámci ní 
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člověk zhodnotil své minulé zkušenosti, odhadnul pravděpodobný vývoj svého života 

v budoucnosti a zhodnotil to vše ve vztahu k tomu, co považuje za průměrnou kvalitu 

života. Z této části své definice Veenhoven vyvozuje, že slovo štěstí nemůže být použito 

v případě někoho, kdo si toto všechno nepromyslel.  Jedinec musí být intelektuálně 

schopný vytvořit celkový posudek svého života, a proto termín štěstí nelze použít pro 

zvířata a malé děti, ale ani pro někoho, kdo kvalitu svého života nepromyslel, nebo se 

nemohl rozhodnout. Slovo celková [kvalita] používá v definici ve vztahu ke slovu život 

proto, že požaduje, aby jedinec provedl celkové hodnocení svého života, v rámci čehož 

uváží všechna kritéria pro jeho ocenění, jež ho napadnou. Tak například v rámci 

hédonismu člověk zvažuje pouze smyslová potěšení, ale jak Veenhoven tvrdí, existuje 

více rozměrů pro oceňování lidského života. Jedinec může ocenit svůj život například na 

základě svého vědomí – podle svých snah, očekávání a hodnot, či svých citů či nálad. Tato 

část definice vylučuje možnost naprostého štěstí způsobeného pouze materiálními statky. 

Neboť i kdyby měl člověk vše, co kdy chtěl, štěstí mu může hatit jeho deprese či smutek. 

Tento příklad samozřejmě platí i naopak. Života jako celku implikuje, že slovo štěstí se 

nepoužívá pro označení jednotlivých částí života jedince, například sféry práce či 

manželství, ale že toto slovo vypovídá o životě jako celku, včetně minulých, současných a 

očekávaných zkušeností. To ovšem neznamená, že by všechny tyto aspekty měly mít pro 

ocenění života stejnou váhu, některé zkušenosti mohou být ignorovány, některé 

vyzdvihnuty. Svého [života] Veenhoven používá v definici proto, že slovo štěstí má podle 

něj popisovat vlastní život daného člověka, ne život obecně. A příznivě znamená, že je 

ocenění pozitivní. 

Při celkovém posuzování svého života člověk dle Veenhovena vychází z dvou více 

méně rozdílných zdrojů informací. Prvním jsou pocity a druhým myšlenky. Je možné 

rozlišit, zda se člověk cítí po většinu času dobře a zda člověk ve svém životě naplňuje své 

vědomé požadavky. Tyto dva rozměry dle Veenhovena nesplývají, neboť člověk se 

například může obecně vzato cítit dobře, ale být si zároveň vědom toho, že selhává 

v naplňování svých snah, a naopak, být úspěšný v naplňování svých cílů, ale cítit se 

špatně. Tato dichotomie vede k tomu, že lze rozlišovat tři druhy štěstí, tedy celkové štěstí, 

které je pospáno výše, a tyto dva specifické (pod)druhy oceňování, které Veenhoven 

označuje jako „hédonická citová míra“ a „spokojenost“.  Celkové štěstí je podle 

Veenhovena synonymem životní spokojenosti. (Veenhoven 2012) 
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Hédonická míra štěstí ovšem dle Veenhovena není to samé jako nálada, je to spíše 

příjemný pocit, který člověk prožívá v rámci svých citů, emocí i nálad. Proto například 

vysokou míru hédonického štěstí může člověk prožít v silném citu lásky, stejně tak jako v 

prožitku poklidu. Oproti tomu spokojenost znamená míru, do jaké jedinec naplňuje své 

cíle a snahy. V rámci této koncepce se očekává, že si člověk vědomě vytvořil nějaká 

očekávání a přání a má nějakou svou představu o jejich realizaci. Nezáleží v tomto případě 

na správnosti jeho uvažování, ale na jeho subjektivním vnímání těchto svých požadavků a 

toho, jak je naplňuje. (ibid.) 

Dle Snydera a Lopeze (2007) je štěstí pozitivní emocionální stav, který je 

subjektivně definovaný každou osobou zvlášť. Uvádí, že tento termín bývá poměrně 

zřídka používán ve vědeckých studiích kvůli nízké shodě vědců na jeho definici, a pracují 

raději s pojmem osobní pohoda. Tu potom definují jako osobní ohodnocení současného 

stavu jedince a doplňují, že pojmy osobní pohoda a štěstí bývají v současné psychologické 

literatuře používány jako synonyma.  

Podle Dany Hamplové (2004) má většina definic životní spokojenosti, štěstí a 

osobní či psychické pohody společné to, že zdůrazňují subjektivitu hodnocení, lidé jsou 

tedy spokojení tehdy, když se tak cítí nebo pokud o sobě říkají, že se cítí. Toto objímající 

pojetí štěstí a životní spokojenosti poté vstupuje do jejích kvantitativních analýz jakožto 

životní spokojenost. 

Všechna tato pojetí štěstí jsou pro mou práci relevantní, neboť respondenti byly 

dotazováni jedinou otázkou, která se na štěstí zaměřovala. Výzkumníci ve studiích, jež 

v této práci uvádím, pracovali s pojmem štěstí (happiness), v jiných studiích s pojmem 

osobní pohoda (subjective well-being), a v jiných se spokojeností s životní spokojeností 

(life satisfaction). Budu se snažit o stejné odlišení v českém jazyce, jako bylo použito 

v původních studiích. 

 

2.1.3 Teorie štěstí 

Pro porozumění štěstí je dle Dienera a Biswas-Dienera (2008) zapotřebí uvážit dvě 

složky – první je, že štěstí znamená více než dosahování kýžených životních okolností, 

mezi něž řadí zdraví, bohatství, pracovní úspěchy a šťastnou rodinu. Štěstí je podle nich 

spíše proces, než emoční destinace. Jinak řečeno – štěstí je třeba hledat především 
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v přítomném okamžiku – který je součástí procesu směřujícího k oné vytoužené destinaci 

– letní dovolené či nové kuchyni. Druhou složkou je poté uvědomování si praktických 

důsledků štěstí spíše, než pouze příjemných pocitů, které člověku prožívání štěstí přináší.  

Teorie štěstí můžeme rozdělit do tří skupin: a) teorie zaměřené na uspokojování 

potřeb a cílů, b) teorie zaměřené na proces a činnost, c) teorie zaměřené na genetiku a 

osobnost. (Diener, et al., 2002) 

V teoriích z první skupiny je dle Dienera zastávána myšlenka, že ke štěstí vede 

snížení napětí, například odstranění bolesti a uspokojení biologických a psychologických 

potřeb. S těmito myšlenkami pracovali představitelé psychoterapie. Diener (ibid.) sem řadí 

Freudův princip slasti (Freud, 1999) a Maslowův (Maslow, 2000) hierarchický model 

potřeb. (ibid.) 

V druhé skupině teorií vědci předpokládají, že člověk dosahuje pocitu štěstí, když 

provádí nějakou zábavnou činnost, pohybuje směrem k ideálnímu stavu či uskutečňuje 

záměr, který je pro něho cenný. Do této skupiny bychom mohli řadit teorii stavu plynutí 

(flow) významného vědce v oboru pozitivní psychologie Mihály Csíkszentmihályiho
7
 

(Csíkszentmihályi, 1996). Podle něj je člověk nejšťastnější, pokud provádí nějakou 

zábavnou činnost úměrnou svým schopnostem. Tento stav mysli, který vzniká, když je 

jedinec zapojen v aktivitě odpovídající jeho schopnostem, označuje jako plynutí. Lidé, 

kteří toto plynutí zažívají často, bývají podle něj velice šťastní. Diener et al. píší, že 

existují teorie věnující se uskutečňování cílů, podle kterých je spolehlivým indikátorem 

šťastného života to, když má člověk důležité cíle, a naplňuje je. Takový člověk bývá 

energetičtější, zažívá více pozitivních emocí, a spíše pociťuje, že má jeho život smysl. 

(Diener et al., 2012) 

Diener dále vysvětluje, že teoretikové z obou těchto skupin se shodují na tom, že 

osobní pohoda se mění podle podmínek, které život člověku nabídne. Oproti tomu vědci, 

jejichž teorie štěstí se řadí do třetí skupiny, zastávají názor, že v míře lidského štěstí je 

určitá stabilní hladina štěstí, kterou měnícími se okolními podmínkami vysvětlit nelze. 

Tato stabilní hladina štěstí se pak odvíjí od osobnosti člověka. Osobní pohodu ovlivňují 

kognitivní a emocionální reakce na životní okolnosti. Tyto okolnosti mohou být 

krátkodobé i dlouhodobé a relativně stabilní. Výzkumníci proto zkoumají osobní pohodu 

momentální i dlouhodobou. Diener uvádí, že momentální míry osobní pohody kolísají, ale 

                                                 
7
Csíkszentmihályi čteme [Číksentmiháji] 
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lidí mají charakteristické emocionální reakce na určité situace či životní okolnosti, které se 

v čase příliš nemění. Tato stabilita může být podle něj vysvětlena tím, že se člověk rodí 

s určitými geneticky určenými vlastnostmi, které určí jejich náchylnost k tomu být spíše 

šťastný, či nešťastný. (Diener et al. 2002) Ve studiích zkoumajících biologické a genetické 

determinanty štěstí bylo zjištěno, že až 40 % pozitivní emocionality a až 55 % negativní 

emocionality člověka je geneticky podmíněno. Ovšem rozdíly mezi lidmi v tom, jak 

šťastně prožívají své životy, se může odvíjet i od toho, jaký mají dlouhodobý pohled na 

svět. (Diener et al., 2012) 

 

2.1.4 Měření štěstí 

 

Štěstí chápané jako subjektivní kategorie nemůže být, jak říká Veenhoven (2004) 

měřeno objektivními metodami. Nelze jej podle něj měřit ani fyzikálními indikátory, 

ačkoli je jistě v lidském těle zprostředkováváno biochemickými látkami. Jediným 

možným prostředkem pro jeho měření jsou tedy subjektivní výpovědi o vlastní osobě. 

Neboť se proti této metodě mohou vyskytovat námitky, že lidé nemusejí být schopni svůj 

život zhodnotit, že mohou vylepšit sebehodnocení kvůli touze být více společensky 

žádoucí či se může jednat o sebeobranu, která zabarví jejich úsudek, bývaly tyto případné 

problémy v rámci empirického výzkumu štěstí obcházeny nepřímým dotazováním, kdy 

bylo štěstí měřeno například analýzou deníků, klinickým interview atd. Jak ale Veenhoven 

uvádí, ukázalo se, že výzkumy používající přímé dotazování dosahují stejných výsledků a 

nejsou tolik náročné. 

V praxi se pro měření štěstí používají různé škály, vytvořené i z několika desítek 

otázek, nebo je možné jej měřit i skromněji, a to pouze jednou otázkou. Rozsáhlá databáze 

takovýchto škál je k dispozici například v již zmiňované Světové databázi štěstí. Dle 

Veenhovena (2004) může být štěstí díky tomu, že se jedná o dobře definovatelný pojem, 

měřeno jedinou otázkou. V této práci se tedy budu držet druhé z uvedených možností, a 

pro určení štěstí člověka použiji pouze jednu (a také jedinou v možnou) otázku 

z dotazníku ISSP 2008 - Náboženství, která je formulovaná takto: „Kdybyste se měl/a dnes 

obecně zamyslet nad svým životem, řekl/a byte, že jste…“, na níž měli respondenti 

možnost odpovědět podle čtyřbodové stupnice od „velmi šťastný/á“ po „ani trochu 

šťastný/á“. Jedná se o běžnou formu otázky, kterou se štěstí měřívá (Veenhoven 2004, 
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Diener et al., 2002). Stejnou otázku jako indikátor štěstí využívají i Tichý a Vávra (2012) 

a podobnou, rovněž prostou, otázkou tázající se na spokojenost se životem měří 

spokojenost i Hamplová (2004). 

I přes srozumitelnost této otázky je nasnadě otázka validity metody, která pro účel 

měření štěstí používá. Odpovědi mohou být kazové několika způsoby. Mohou totiž 

vyjadřovat spíše to, jak se lidé domnívají, že by měli být šťastni, než to, jak šťastni ve 

skutečnosti jsou. Také je možné, že se lidé prezentují jako šťastnější, než jsou ve 

skutečnosti (Veenhoven 2004). Veenhoven ale na toto konto uvádí, že na základě studií, 

které tyto výhrady ověřovaly, můžeme soudit, že nic nesvědčí o tom, že by daná otázka ve 

skutečnosti měřila něco jiného, než to, na co je s její pomocí respondent dotazován (ibid.). 

K problematice reliability bych v tomto kontextu ráda uvedla, že výpovědi může 

ovlivňovat pořadí otázek v dotazníku, situační okolnosti, jako například počasí 

(Veenhoven, 2004), dále působení osoby tazatele na respondenta a mnohé další vlivy. 

Další problematikou ve výzkumu štěstí je jeho potenciální kulturní podmíněnost.  

V některých státech či společnostech lidé tíhnou spíše k tomu odpovídat, že jsou 

sťastnější, a v jiných je tomu naopak. (Hamplová, 2004) Hamplová (ibid.) s odkazem na 

jiné práce uvádí, že pozitivní zkreslení odpovědí na otázku, jak je člověk šťastný, je 

typické pro většinu společností. Dá se podle ní očekávat, že bude v nějaké míře přítomné i 

v české společnosti, a tudíž nějakou roli ve výsledcích výzkumu hrát bude, ale také uvádí, 

že pokud srovnáme různé skupiny obyvatelstva České republiky, nemělo by toto případné 

pozitivní zkreslení hrát příliš velkou roli, neboť lze předpokládat, že ovlivňuje celou 

zkoumanou společnost. Dle Veenhovena (2004) se štěstí zdá být zdá být univerzální 

emocí, kterou můžeme rozpoznat ve výrazu tváře po celém světě, a navíc pro něj existuje 

pojmenování ve všech jazycích.  

Pokud bychom se ptali, zda není štěstí jedinečným prožitkem, který nemůže být 

přenesen do stupnice nabízené v rámci dotazníkem, Veenhoven (2004) odpovídá, že je z 

evolučního hlediska vysoce nepravděpodobné, že bychom se jako lidé od sebe příliš lišili, 

a že škála prožitků bude obdobná, jako je tomu například v případě bolesti. 
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2.1.5 Koreláty štěstí 

 

Budeme-li brát v úvahu teorie předpokládající genetickou podmíněnost lidského 

štěstí, stále ještě zbývá cca 50 % štěstí, které bude třeba vysvětlit nějakým jiným 

způsobem. Když nebudeme uvažovat kauzalitu, můžeme mluvit o mnoha korelátech štěstí, 

které bývají vědecky zkoumány.  

Obecně vzato, přemýšlíme-li, jaké jsou rysy nejšťastnějšího člověka, většina lidí 

bude nejspíš uvažovat jako nejpodstatnější finanční měřítko. Jsou zde ale i mnohé jiné 

podstatné faktory ovlivňující štěstí člověka, a to například jeho pozitivní přístup k životu, 

jeho zapojení do smysluplných činností a životních cílů, jeho duchovnost a mnohé další. 

V roce 1967 uveřejnil Wilson (Wilson, 1967 cit. dle Diener et al., 1999) práci stěžejní pro 

vývoj výzkumu štěstí, v níž je šťastný člověk popsaný jako „mladý, zdravý, s dobrým 

vzděláním, dobrým platem, otevřený, optimistický, nestrachující se, zbožný, v manželství, 

s vysokou sebeúctou, pracovní morálkou, skromnými aspiracemi, jednoho či druhého 

pohlaví a se širokou škálou inteligence.“(str. 294). Během posledních cca padesáti let se 

změnily závěry o tom, co štěstí člověka způsobuje či co a jakou měrou se štěstím v jeho 

životě souvisí. V této práci se pokusím uvést poznatky spíše novější. 

 

2.1.5.1 Štěstí a náboženství 

Dle výsledků šetření ISSP 2008 – Náboženství přibližně dvě třetiny obyvatel 

České republiky soudí, že praktikování víry pomáhá lidem najít vnitřní klid a štěstí (viz 

graf v příloze). Otázkou ovšem je, zda je tomu opravdu tak, zda toto tvrzení lze empiricky 

dokázat či alespoň prokázat mezi štěstím člověka a jeho religiozitou statisticky významný 

vztah. O souvislosti mezi náboženstvím či religiozitou člověka a štěstím existují ve 

výzkumech různé závěry. Velice závisí na výzkumné metodě, neboť štěstí, jak jsme si již 

ukázali, i náboženství lze zkoumat a operacionalizovat mnohými způsoby. V práci 

shrnující výsledky výzkumů štěstí uskutečněných během třiceti let Diener et al. (Diener et 

al., 1999) uvádí, že náboženství může člověku poskytovat psychologické i sociální 

výhody. Z výzkumu Rehdanzové a Maddisona (2005), v němž zpracovávali data ze 

Světové databáze štěstí, vyplývá, že průměrné štěstí v rozdílných státech nebylo ovlivněno 

proporcemi obyvatelstva majícího rozdílnou náboženskou víru, a zdá se tak, že to, 
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k jakému náboženství člověk tíhne (křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus atd.), 

hraje relativně malou roli. 

Pollner (1989) ukázal, že osobní pohoda silně koreluje s tím, jak má člověk silný 

vztah s posvátnem. Podle něj může religiozita člověku poskytnout vědomí smyslu v jeho 

každodenním životě. Podle Ellisona (1991) zase osobní pohoda silně koreluje 

s náboženskou jistotou člověka. Podle něj jsou výhody náboženství především vědomé, 

neboť poskytují vztažný rámec, pomocí něhož může jedinec chápat smysl zkušeností, 

které prožívá. Headey et al. (2010) zjistili na socio-ekonomických datech z Německa, že 

jedinci, kteří se stanou v průběhu života více religiózními, zažívají dlouhodobé nárůsty 

své životní spokojenosti, zatímco ti, kteří se stanou méně religiózními, zažívají 

dlouhodobé ztráty v míře své životní spokojenosti. Francisová et al. (2003), jejichž 

výzkum se od ostatních lišil tím, že jej prováděli na vzorku studentů vyznávajících 

judaismus, zjistili, že když v analýze uvážili i osobnost respondenta, objevila se mírná, ale 

statisticky významná korelace mezi religiozitou a štěstím. Podle Dehejiy et al. (2007) 

člověku pomáhá ke štěstí členství v náboženských organizacích. Výzkum Francisové a 

Kaldora (2002) křesťanská víra a praxe – víra v Boha, osobní modlitba a navštěvování 

kostela kladně souvisejí s psychologickou pohodou. 

Na druhou stranu může náboženství souviset i se zhoršeným psychickým stavem, 

jako s neurotickým chováním či zhoršeným psychickým zdravím. Tak například 

náboženské obavy jsou běžné mezi lidmi s obsedantně kompulzivními poruchami, ale i 

obyčejný strach ze hříchu, strach z Boha či ďábla nebo chápání morálního statusu 

myšlenek jako rovného jedincově činům jsou běžné i mezi psychicky zdravými lidmi. 

(Cohen, Koenig, 2004) 

Někdy ovšem žádná souvislost mezi náboženstvím a štěstím nalezena není (např. 

Smith, 2003). V případě výzkumu souvislosti štěstí a náboženství za použití dat z České 

republiky z průzkumu ISSP 2008- Náboženství se žádná souvislost nepotvrdila i Tichému 

s Vávrou (2012). Ti zkoumali štěstí pomocí stejné otázky, kterou použiji ve své analýze i 

já. V případě operacionalizace náboženství ale zvolili jinou strategii a z dotazníku jako 

indikátory vybrali jiné otázky, než v analýze vyberu já (viz dále). 

2.1.5.2 Štěstí a zdraví 

Na základě shrnutí výzkumů za třicet let Diener et al. (1999) uvádí, že dopad zdraví 

člověka na jeho osobní pohodu souvisí s tím, jak člověk vnímá danou situaci. V případě 
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chronických problémů je možná adaptace. Ovšem ne tolik, když jsou chronické problémy 

příliš závažné. Špatné zdraví může snižovat osobní pohodu člověka především kvůli tomu, 

že mu zabraňuje naplňovat jeho cíle. Tento efekt se dá zmírnit přizpůsobením těchto cílů 

zdraví člověka. (Diener et al. 1999) 

2.1.5.3 Štěstí a věk 

Výzkumy zaměřující se na štěstí člověka a jeho věk přinášejí rozličné výsledky. 

Hamplová, která ve své kvantitativní analýze vycházela z dat šetření ISSP 2002 – Rodina 

a měnící se gender role na populaci České republiky zjistila, že životní spokojenost klesá 

spokojenost (o konceptualizaci jejího pojetí štěstí a životní spokojenosti jsem hovořila 

výše), čím jsou lidé starší. Předpokládá, že je to způsobené tím, že zhoršuje jejich fyzické 

a psychické zdraví, ekonomická situace a hrozí jim sociální izolace. (Hamplová, 2004) 

2.1.5.4 Štěstí a pohlaví 

O souvislosti pohlaví se štěstím existuje více různých závěrů. Hamplová (2004), 

zjistila, že v rámci dospělé populace České republiky pohlaví a životní spolu významně 

nesouvisí a že čeští muži i ženy jsou se svými životy spokojeni přibližně stejně. 

Spokojenost klesá s rostoucím věkem. To vysvětluje tím, že se u starších lidí se zhoršuje 

jejich fyzické zdraví, ekonomická situace a jsou více ohroženi sociální izolací. (Hamplová, 

2004) 

2.1.5.5 Štěstí a vzdělání 

Podle Hamplové (2004) není vzdělání významným faktorem životní spokojenosti. 

V jejím výzkumu se jako specifická skupina vydělili pouze muži se základním vzděláním, 

a to jakožto průměrně nejméně spokojení. Vysvětluje to tím, že muži se základním 

vzděláním představují skupinu s nejnižšími ekonomickými příjmy i nejhoršími pracovními 

perspektivami. Na rozdíl od žen je nemůže pozvednout rodičovství jakožto sociálně 

uznávaní životní alternativa k práci a vydělávání peněz. (Hamplová, 2004) 

 

2.1.5.6 Štěstí a rodinný stav 

Hamplová (2004) zjistila, že životní spokojenost člověka souvisí s jeho rodinným 

stavem. Život v manželství podle jejího výzkumu pozitivně ovlivňuje obě pohlaví, 

přičemž u mužů je pozitivní dopad manželství silnější než u žen. Zajímavé je, že 

nesezdaná soužití podle Hamplové ovlivňují životní spokojenost mužů stejně dobře jako 
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manželství, zatímco ženy jsou nejspokojenější, pokud jsou vdané. Zároveň Hamplová ale 

upozorňuje, že vztah mezi životní spokojeností a rodinným stavem je třeba brát opatrně, 

neboť není důležité pouze to, zda pár žije společně, případně, zda se skládá ze sezdaných 

partnerů, ale rovněž to, zda jsou se svým rodinným stavem daní lidé spokojeni. Pokud lidé 

žijí v nespokojeném vztahu, výhody spojené s manželstvím se ztrácejí. (Hamplová, 2004) 

 

2.1.5.7 Štěstí a finance 

Lidé věnují penězům a jejich shánění největší část své pozornosti. Řeč je o plánování 

rozpočtů, chození do banky, placení daní, šetření, oslavování zvýšení platu, placení účtů, 

zboží, a především vydělávání peněz. Diener píše, že užitečnost peněz je beze sporu, ale 

mnoho lidí má překvapivě k penězům poměrně ambivalentní vztah – například nenávist 

k bohatým, ale zároveň touhu po bohatství (Diener ,Biswas-Diener, 2008). Dle Dienera et 

al. (1999) efekt příjmu  na osobní pohodu vždy pozitivní.  

 

2.1.5.8 Štěstí a spokojenost s prací 

Dle Hamplové (2004) celková životní spokojenost obyvatel České republiky souvisí s tím, 

jak jsou spokojeni se svou prací. 

 

2.1.5.9 Štěstí a inteligence 

Dle Dienera et al. (1999) vztah inteligence a osobní pohody závisí na tom, jaký mají 

inteligentní lidé úspěch ve společnosti a také na míře, do jaké inteligentní lidé naplňují 

vyšší očekávání, která jsou na ně kladena. (Diener et al., 1999) 
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2.2 Náboženství 

 

Náboženství jsou různá po celém světě, stejně tak různé jsou i jejich projevy a 

charakteristiky, a různě na náboženství nahlížejí vědní obory, jež se jimi zabývají. Při 

bádání o náboženství se tedy nevyhnutelně střetáváme s problémem jeho definice. Pro tuto 

práci bych ráda zaujala hledisko funkcionální sociologické teorie. Podle funkcionálních 

vymezení náboženství odpovídá na nějakou lidskou potřebu nebo plní nějakou podstatnou 

sociální roli. (Nešpor, Lužný, 2007) Funkce náboženství vyjmenovává v tomto duchu 

O’Dea (1983) následovně: ukazování místa člověka ve světě ve smyslu jeho orientace, 

vysvětlení strázní a negativ tohoto světa prostřednictvím odkazu k pozdější, posmrtné 

nápravě, legitimizaci stávajícího sociálního řádu, nebo jeho prorocky zdůvodněné změny, 

vytvářeni pocitu bezpečí pomocí účasti na rituálu, formování a udržování osobní i 

skupinové identity a usnadnění přechodu mezi jednotlivými životními fázemi. 

 

2.2.1 Religiozita 

Ve vztahu k náboženství budu používat pojem religiozita. V mnoha pracích se 

s tímto pojmem pracuje bez užšího vymezení či definice, ale pro větší srozumitelnost bych 

ráda popsala, v jakém smyslu zde tento termín budu používat. Religiozitu je možné chápat 

jako přítomnost náboženství v populaci. Můžeme se ptát, nakolik jsou náboženství či 

náboženské prvky přítomny v populaci a jaký v ní mají vliv,  a nebo se můžeme ptát, jaká 

je religiozita obsahově, jak ji lidé prožívají a jak ovlivňuje jejich životy. (Štampach, 2008) 

V této práci budu brát v úvahu druhou možnost pohledu na religiozitu. 

 

2.2.2 Měření religiozity  

Pro měření religiozity člověka je možné využívat různé metody. V případě 

kvantitativních výzkumů jsou běžná velkoplošná empirická šetření, jako je například 

Sčítání lidu, domů a bytů, European Values Study
8
 (EVS) či International Social Survey 

Program, která obsahují otázky dotazující se na různé aspekty religiozity, nebo je 

například možné využít již předem nadefinovaných škál, jež se vztahují ke konkrétním 

vzorovým dotazníkům. Například v publikaci Measures of religiozity (Hill, Hood, 1999) 

                                                 
8
 Evropský výzkum hodnot 
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je uveden velice rozsáhlý přehled asi 160 takovýchto škál, z nichž se některé zaměřují na 

obsahy víry, jiné na morálku, náboženské vzdělávání, vztah člověka k Bohu, církvím atd., 

přičemž všechny tyto škály postihují religiozitu církevní, křesťanskou.  

Ve výzkumech religiozity v Evropě či ve státech Severní Ameriky jsou běžně 

využívanými indikátory návštěvnost kostela, výpověď respondenta o míře jeho religiozity, 

frekvence modlení (např. Heady et al., 2010, viz kapitolu Úvod do podstaty práce). 

Takové metody jsou na místě, když se religiozita zkoumá u populace států, pro něž je 

charakteristická „klasická“ či „institucionální“ podoba náboženství. Indikátory této 

podoby religiozity byly využívané i ve výzkumech, jež jsem citovala výše. 

Ovšem v České republice, která je známá svým ateismem, ale zároveň svou 

religiozitou neshodující se s religiozitou „klasickou“, „institucionalizovanou“ (Nešpor, 

2008, 2010 Hamplová, Řeháková, 2009), bychom touto cestou při zkoumání religiozity 

příliš daleko nedošli, a proto bude zapotřebí operacionalizovat religiozitu jiným 

způsobem, a to takovým, který by mohl pokud možno nejlépe postihnout i svérázné rysy 

religiozity v naší zemi. Nejprve ale zmíním pro tuto problematiku relevantní a ve 

dvacátém století významnou teorii sekularizace a popíši náboženské prostředí České 

republiky. 

 

2.2.3 Sekularizace 

Během dvacátého století byla významným tématem evropské sociologie 

sekularizace, kterou Nešpor (2004a) definuje jako proces, při němž náboženství ztrácí svůj 

společenský význam. Toto odrážela i empirická data – účast na bohoslužbách všech církví 

během dvacátého století klesala, snižoval se počet křtů, církevních pohřbů a sňatků. 

Celkově docházelo ke snižování společenského a politického vlivu náboženství a zároveň 

docházelo k privatizaci náboženství – tedy k jeho přesunu do soukromé sféry. Lidé 

přestávali chodit do kostelů, slavit svátky, které byly jednou z nejdůležitějších rovin 

sociální komunikace v tradiční společnosti, a svou víru praktikovali v soukromí. 

Náboženství se oddělilo od ekonomické sféry společnosti a přestalo ovládat veřejné dění. 

Tento proces společenské vědy chápaly tak, že celospolečenský význam klasického 

náboženství klesá. (ibid.) Zároveň s tím se začala ztrácet dosud obvyklá přesvědčení 

zakotvená v náboženském – v evropském prostředí především křesťanském – názoru na 

svět. (Lužný, Navrátilová, 2001) Sekularizace je sebe limitující proces a podporuje 
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náboženskou inovaci a import, tedy vznik a působení netradičních náboženských sekt a 

kultů. (Stark, Bainbridge, 1987) 

Oproti předpokladu sekularizačních teorií se od sedmdesátých do devadesátých let 

náboženství opět začalo silněji projevovat ve veřejné sféře, a dochází tedy k deprivatizaci 

náboženství (Nešpor,  2004a). Začalo tak docházet ke ztrátě explanačních sil 

sekularizačních teorií (Nešpor, 2004b). 

 

2.2.4 Religiozita v České republice 

Česká populace bývá považována za jednu z nejméně religiózních v Evropě, ne-li 

ve světě. Ale dle mnoha výzkumů (např. Hamplová, Řeháková, 2008, Hamplová, 2008) se 

ukazuje, že česká populace je ve skutečnosti religiózní poměrně silně, avšak za 

předpokladu, že se díváme na religiozitu jako například Thomas Luckmann (1967)
9
, který 

chápe náboženství jako antropologickou konstantu, a ne pouze jako na jev indikovaný 

návštěvou bohoslužeb a deklarováním náboženského vyznání. Z jeho pojetí vychází 

předpoklad, že klesá-li religiozita církevní, bude tento úbytek se vyrovnán zvýšením 

jiného typu religiozity. V českém případě bývá za tuto alternativu považována víra 

například v účinnost horoskopů, amuletů, ve schopnosti léčitelů atd. (Hamplová, 

Řeháková 2008) 

Religiozitu či náboženství můžeme rozlišovat na explicitní a implicitní. Jestliže 

člověk vyznává určitý typ náboženství, a sám toto, co vyznává, za náboženství považuje, 

mluvíme o náboženství explicitním. V opačném případě, kdy tedy člověk vykazuje 

projevy religiozity vůči nějakému fenoménu, avšak sám se za religiózního v daném rámci 

nepovažuje, hovoříme o náboženství implicitním. Do implicitních forem náboženství by 

                                                 
9
 Luckmannův (1967) pohled na religiozitu jako antropologickou konstantu je samozřejmě 

pouze jedním z mnoha možných vysvětlení sociální reality, posláním této bakalářské 

práce ale není tuto realitu vysvětlovat. Toto jeho pojetí jsem vybrala pouze jako nástroj 

pro operacionalizaci české religiozity. Ať už je skutečnost taková, že religiozita 

konstantou je, nebo je vysvětlitelná např. tím, že se religiozita odvíjí v cyklech a někdy je 

na vrcholu a jindy upadá, což zmiňuje jako možnost Nešpor s Lužným (2007), není pro 

tuto práci rozhodující. 
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bylo lze řadit i například víru v pokrok vědy, nacionalismus i víru v pravdivost 

ekonomické teorie (Nešpor, Lužný, 2007) Zmíněná alternativa k církevní religiozitě v 

předchozím odstavci, tedy víra ve schopnosti léčitelů, věštců účinnost horoskopů atd., 

většinou české populace jako explicitní vnímána není. (Hamplová, Řeháková 2008) Podle 

Luckmanna (1967) bychom tento typ religiozity mohli nazvat neviditelným náboženstvím. 

Greeley (2004) pro to používá označení magie. Výzkum této formy religiozity 

kvantitativními metodami v české společnosti provedla například Hamplová a Řeháková 

(2008) a Tichý s Vávrou (2012). 

 

2.2.5 Původ charakteru české religiozity 

O této problematice ve svých publikacích široce pojednává Nešpor. V následující 

části se budu držet jeho prací. V Čechách a na Moravě se v osmnáctém století vyskytovaly 

skupinky tajných nekatolíků, kteří si sice nebyli jisti přesným obsahem své víry, ani 

přesně neznali teoretická východiska české reformace, ale obecně si byli jisti svým 

nekatolismem, či protikatolismem, a blízkostí své víry k luterské zbožnosti (Nešpor, 

2004b). Většina obyvatelstva ale byla v té době vyznání římsko-katolického (Nešpor, 

2010). Roku 1781 vydal Josef II. toleranční patent, kterým byla povolena velká 

protestantská vyznání, luterství a kalvinismus, a to z důvodu snahy o aplikaci 

osvícenského kameralismu, ale i kvůli těmto zmíněným náboženským skupinkám. Císař 

se rovněž snažil o „modernizaci“ katolicismu a jeho přizpůsobení osvícenskému náhledu 

na náboženství, v rámci něhož měla být víra racionalizovaná. Měly být likvidovány 

všechny „náboženské pověry“ a „magické praktiky“ barokní doby – přebujelé poutě, 

náboženská bratrstva, zbytečné kultické úkony a podob. Osvícenská zbožnost tak byla 

proti dosavadnímu způsobu zakoušení nadpřirozena a individuálnímu, hluboce 

mystickému způsobu vztahování se k Bohu, a přicházela „shora“, aniž by brala ohled na 

přání a potřeby běžných věřících. To společně s propagandou nově povolených 

protestantských církví mělo za následek oslabení náboženské autority. (Nešpor, 2004b) 

Josefínské reformy tak spolu s revolucí ve Francii, napoleonskými válkami a 

rozpadem Svaté říše římské víru Čechů zpochybnily. Začali být do určité míry nábožensky 

lhostejní, což mělo za následek větší toleranci k odlišně věřícím křesťanům. Navíc 

konfesionální přesvědčení většiny obyvatelstva zůstávalo neměnné, ale místo, které dříve 

zaujímala křesťanská religiozita, začalo být vyplňováno jinými zájmy, které ji začaly 



25 

 

zatlačovat do pozadí – šlo především o myšlenku národní sounáležitosti reprezentovanou 

zájmem o historii a jazyk, dále o slovanskou myšlenku a dalekosáhlé hospodářské, 

sociální a politické změny, které vycházely z osvícenství a napoleonských válek (Nešpor, 

2010). 

 České národní obrození, díky němuž národní vědomí rostlo již před polovinou 19. 

stol., odkazovalo na „zlaté období“ dějin českého národa, za které byla obrozenci 

označována epocha mezi českou (husitskou) reformací a bitvou na Bílé hoře, 

charakteristická nebývalým rozvojem české kultury a společnosti. Tento program spojil 

osvícenskou kritiku barokního katolicismu, která dávala v mnohém za pravdu husitské 

reformaci, s obrozeneckým nacionalismem a s oceňováním Jednoty bratrské, a to nejen 

evangelickými, ale i mnohými římskokatolickými duchovním, kteří tím ovšem svou víru 

nechtěli zpochybnit. (ibid.) 

 Katolicismus tak začal být vnímán jako uzurpační, utlačivá víra (Nešpor, 2004b), 

římskokatolická církev se začala jevit jako protičeská – také díky velkému zastoupení 

německojazyčných duchovních v episkopátu (Nešpor, 2010). Rozšířila se tak čistě 

formální podoba katolicismu, kdy byl představovaný liberálními názory a minimální 

účastí na náboženských projevech. (Nešpor, 2004b) 

 Většina českého národa tak racionálním rozhodnutím opustila katolicismus, avšak 

nepřiklonila se k nějakému jinému křesťanskému vyznání. Můžeme říci, že v 

devatenáctém století došlo k masivní národní sekularizaci a původní náboženská identita, 

která fungovala jako osobní symbolické universum, byla nahrazena identitou národní, za 

níž následovala identita třídní a scientistní pohled na svět. (ibid.) 

První československá republika se v době evropské sekularizace dvacátého století 

snažila o aplikaci „nejprogresivnějšího“ sekularizačního a odlukového modelu po vzoru 

Francie. Následující komunistický režim tento trend posílil, a česká společnost se stala, jak 

Nešpor (ibid.) píše, vpravdě nejlepším příkladem vítězství evropského sekularismu, ne v 

důsledku vlády komunistické diktatury, nýbrž spíše prostřednictvím posílení již dříve 

existujících faktorů. (ibid.) 

Proces sekularizace českého národa začal ještě před zmasověním typicky 

modernizačních procesů, jako byly industrializace, urbanizace, růst vzdělávání a 

racionalizace. Navenek se tento proces jevil jako růst ateismu, ale ve skutečnosti 
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postihoval především religiozitu církevní, zatímco neinstitucionální náboženské formy 

naopak rostly.  (Nešpor, 2010) Nedocházelo k vytrácení náboženských nebo kvazi-

náboženských osobních duchovních potřeb a projevů, Češi se stali pouze podezřívavými 

vůči zbožnosti církevní. (Nešpor, 2004b) 

O období komunismu Nešpor (2010) píše, že i když podle marxistické ideologie 

mělo být náboženství překonáno sociálním pokrokem a mělo zaniknout, bylo to„…’opium 

lidu‘, tedy falešná ideologie legitimizující feudální a kapitalistickou vládnoucí třídu a její 

vykořisťování mas,“ (str. 68) socialistické Československo vedlo protináboženský boj. 

Neprohlásilo se ateistickým státem, ani nezavedlo odluku církví od státu; režim se snažil 

vyvolat zdání náboženské svobody. (Nešpor, 2010) Ze strany státu bylo úmyslně 

napomáháno snížení významu dlouholeté tradice náboženských hodnot i sekularizaci, 

náboženství bylo podhodnocováno jako „přežitek“ starých časů. Všechny veřejné funkce 

náboženství byly potlačovány, docházelo k věznění a popravám kněžích, byly zrušeny 

řeholní řády, zabaven majetek církví a církevní život probíhal pod státním dohledem. 

(Lužný, Navrátilová, 2001) Na všechny věřící cílila pracovní a sociální diskriminace. 

Většina českého národa se přestala identifikovat s římskokatolickou církví (třebaže ta 

zůstala nejpočetnějším křesťanským vyznáním) a věřící byli bráni jako „občané druhé 

kategorie“. (Nešpor, 2010) Náboženský život byl režimem vytlačen z veřejné sféry do 

soukromí jednotlivců či do ilegálních struktur. (Lužný, Navrátilová, 2001) Docházelo i ke 

kolaboraci velkého množství duchovních s komunistickým režimem, z nichž se ovšem 

někteří po převratu v církvi udrželi, což vyústilo v obtížně ospravedlnitelný problém. 

(Nešpor, 2010) 

Po „sametové revoluci“ se náboženství znovu stalo pevnou součástí veřejného 

života. Společnost měla vůči náboženství mnohá očekávání týkající se jeho nového místa 

v životě společnosti. Etablované církve ale spíše než že by se projevily jako dynamické 

struktury schopné reagovat na měnící se podmínky a využily zájmu české veřejnosti o 

náboženství, v důsledku vnitřních problému investovaly svůj čas do řešení problematiky 

restituce církevního majetku, vnitřní „očisty“ z dob „spolupráce“ s komunistickým 

režimem, atd. Ve společnosti tou dobou docházelo i k hledání jakéhosi univerzalistického 

náboženství, nespojeného s tradiční podobou institucionalizované religiozity, které by 

bylo náboženstvím tolerance a humanismu. Lidé nehledali přesně vymezené náboženství, 

ale spíše přijímali jednotlivé aspekty různých náboženství, přičemž jak říkají Lužný a 

Navrátilová, otevřenost a hledání byly v té době příznačné aspekty české (tehdy ještě 



27 

 

československé) společnosti, jež se projevovaly v mnoha oblastech života, od politiky, 

přes ekonomiku až po náboženství. V dalším vývoji naší společnosti začal převažovat 

utilitární pragmatismus spojený se zdůrazňováním ekonomicky vyjádřitelných 

materiálních hodnot. Veřejný význam náboženství začal opět slábnout. Došlo k návratu k 

předrevolučním sekularizačním trendům, v nichž nejdůležitější vliv měly následující 

faktory: protikatolické postoje české veřejnosti, působící od husitství přes národní 

obrození a odpor vůči habsburské říši až ke komunismu, dále sekularizační tendence dané 

strukturální diferenciací moderních společností a ateistická propaganda komunistického 

režimu. (Lužný, Navrátilová 2001) Dle Nešpora (2004b) po roce 1989 dochází ke 

zvyšování původní úlohy náboženství jen pomalu a částečně, což bývá mylně chápáno 

jako neexistence religiozity. 

V devadesátých letech klesl počet osob hlásících se k etablovaným „lidovým“ 

církvím, mezi něž patří církev římskokatolická, českobratrská evangelická, 

československá husitská a slezská církev evangelická augsburského vyznání. Za tento 

pokles může především úmrtí starší generace věřících, který není vyrovnáván přílivem 

mladších ročníků. Naopak rostl počet členů menších křesťanských, především 

evangelických, církví, jako je Církev bratrská, Jednota bratrská, Novoapoštolská církev a 

další, avšak jejich celkový podíl ve společnosti byl a nadále je velice nízký. (Nešpor, 

2010) 

V devadesátých letech rovněž došlo k rozvoji tzv. nových náboženských hnutí, což 

se dá považovat za nejviditelnější počátky alternativní religiozity u nás. Tato hnutí ale, až 

na případy těch, která rychle přešla do podoby „standardních“ církví (např. Náboženská 

společnost Svědkové Jehovovi, hnutí Haré Kršna a některé buddhistické organizace), 

zůstala chvilkovým a společensky okrajovým fenoménem, a to mimo jiné kvůli 

problematickému vztahu s veřejností. Lidé měly z těchto úvarů strach, tradiční církve k 

nim měly odpor. V dobách jejich kulminace je sice následovalo až několik desítek tisíc 

lidí, avšak dlouhodobých členů měly nanejvýš pár stovek. (Nešpor, 2010) Nedá se ovšem 

říci, že by tyto nové náboženské organizace získávaly ekonomickou, politickou, ani 

kulturní významnost. (Lužný, Navrátilová, 2001) Tento fenomén, i přesto, že jeho vliv 

stále slábne, ovlivnil společnost mimo jiné ve vztahu ke křesťanství i k idealizované 

dálněvýchodní zbožnosti, buddhismu i hinduismu. (Nešpor, 2010)  
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2.2.6 Současná náboženská situace v České republice 

Když budeme naši společnost posuzovat pomocí kvantitativních výzkumů 

vycházejících z otázek tázajících se na klasickou církevní, tedy v našem prostředí 

křesťanskou, religiozitu, bude se jevit jako podprůměrně religiózní, a dalo by se říci, že 

jako jedna z nejméně religiózních na světě (Nešpor, 2004b, 2010). Tento typ religiozity 

bývá nazýván i institucionální religiozitou (Hamplová, Řeháková, 2009). Z šetření ISSP 

2008 – Náboženství vyplývá, že tři pětiny obyvatelstva České republiky se nehlásí 

k žádnému náboženskému vyznání ani formálně a bohoslužby navštěvuje pravidelně jen 

okolo deseti procent obyvatelstva. Nízký zájem o křesťanství je typický především pro 

mladé lidi a častěji pro muže než ženy a nejčastěji pro obyvatele Čech. (ibid.) V dnešní 

době je v České republice míra návštěvnosti kostelů relativně stabilní, ale klesá počet 

sebedeklarací církevní příslušnosti, což se týká především velikých církví. (Hamplová, 

2010) 

 Češi sice mají nedůvěru v zavedené církve a s nimi spojené formy religiozity,ale 

současně mají zájem o některé netradiční náboženské skupiny a směry. (Lužný, 2010) 

Využijeme-li k posouzení religiozity obyvatel naší republiky v tomto ohledu 

sofistikovanější výzkumy, které se zaměřují i na jiné aspekty religiozity, než cílící na 

institucionalizovanou religiozitu, mezi něž patří například Výzkum detradicionalizace a 

individualizace náboženství, který proběhl v roce 2006, ukáží se nám u české religiozity 

jiné výsledky. Pro české obyvatelstvo není charakteristická institucionalizovaná 

religiozita, ale spíše religiozita alternativní této religiozitě, jako je víra v astrologii, 

schopnosti léčitelů, funkci talismanů atd. (Greeley, 2004, Hamplová, 2008, 2010, 

Hamplová, Řeháková, 2009, Nešpor, 2010).  

 

2.2.7 Specifická operacionalizace religiozity pro Českou republiku 

Uvážíme-li charakter naší religiozity je třeba ji specificky operacionalizovat. 

Vzhledem k tomu, že klasické indikátory religiozity nechceme v našem případě použít, 

pokusím se určit, které jiné indikátory by byly pro určení religiozity v našem prostředí 

vhodné. 

Podle Wolfa (2005) je religiozita vícerozměrný pojem. Existují podle něj čtyři 

rozměry religiozity – rozlišuje mezi náboženskou vírou, náboženskou zkušeností, 

náboženským vzděláním a náboženským chováním, přičemž poslední kategorii lze 
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rozdělit na veřejné náboženské chování – například návštěvy kostela, a soukromé chování 

– například modlitbu.  

Nešpor uvádí, že co se týče české religiozity, jsou mnohem důležitější 

privatizované formy zbožnosti než její církevně-organizované formy (2004b). Také je 

podle něj (2010) míra ortodoxnosti a ortopraktičnosti církevních věřících v České 

republice velice nízká (stejně jako na druhou stranu míra „ateističnosti“ českých „ateistů“. 

V obou případech to podle něj souvisí s nízkou mírou náboženského vzdělání a s tvorbou 

privatizovaných forem víry. 

I s uvážením těchto „omezení“ možností efektivně operacionalizovat českou 

religiozitu je pole možností pro tuto operacionalizaci stále velice široké a bez jasných 

vodítek, co přesně zohlednit. V tomto ohledu neexistuje žádná jediná správná cesta, ale 

nějaká cesta už přeci jenom je. Hamplová s Řehákovou (2009) ve svém výzkumu české 

religiozity vycházely při určení religiozity člověka z toho, v co (náboženského charakteru) 

daný jedinec věří, tedy orientovaly se na obsahy víry. Tato koncepce se vzhledem 

k Wolfově (2005) rozčlenění religiozity a následnému „omezení“ použitelnosti 

jednotlivých aspektů religiozity na základě Nešporových (2004b, 2010) poznatků jeví jako 

vhodná pro operacionalizaci religiozity obyvatelstva České republiky a v této práci z ní 

budu vycházet. 

Autorky této koncepce (Hamplová, Řeháková, 2009) zvolily z dotazníku šetření 

ISSP 2008 – Náboženství dvanáct proměnných, jakožto indikátorů religiozity. Šlo o víru 

respondenta v posmrtný život, nebe, peklo, náboženské zázraky, Boha, reinkarnaci 

(převtělování), nirvánu, nadpřirozené působení zesnulých předků, víru v účinnost amuletů, 

schopnosti věštců předpovídat budoucnost, astrologii a ve schopnosti léčitelů. Díky 

faktorové analýze zjistily, že těchto dvanáct proměnných vykazuje statistické 

pravidelnosti, a na základě těchto pravidelností rozdělily náboženské představy do tří 

skupin: a) tradiční křesťanství (sem patří respondenti, kteří věří v Boha, v posmrtný život, 

nebe, peklo a zázraky), b) alternativní religiozita, resp. magie (patří sem ti, kteří věří v sílu 

amuletů, v schopnost věštců předvídat budoucnost, sílu astrologie a ve schopnosti 

léčitelů), c) východní tradice (respondenti věřící v reinkarnaci, v nirvánu – tento termín 

však nebyl v dotazníku nijak vysvětlen – a v nadpřirozené působení zesnulých předků). 

Autorky poté tyto faktory přetvořily na (dvouhodnotové) proměnné „Křesťanství“, 

„Magie“ a „Východ“ a použily v analýze toho, jak pohlaví, věk a vzdělání souvisí 
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s daným typem religiozity. K pojmenování „Magie“ má námitku Lužný (Lužný, 2010), 

neboť magie je podle něj v určité podobě součástí všech náboženských tradic a její 

vyčleňování z kategorie „náboženství“ chápe jako důsledek protestantského 

myšlenkového dědictví, a tedy projev metodologického etnocentrismu.  

Ve své práci budu částečně vycházet z tohoto postupu. Za použití proměnných 

vyjadřujících tyto obsahy víry provedu analýzu hlavních komponent (FIeld, 2009). 

Ověřím, zda jsou přítomny statistické pravidelnosti implikující skupiny popsané výše a 

nové proměnné použiji v regresní rovnici jako nezávisle proměnné oproti závislé 

proměnné štěstí.  

 

Nyní jsem uvedla teorii týkající se štěstí a náboženství. V následující empirické 

části tyto teorie poznatky a teorie použiji pro podložení hypotézy. 
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3 Empirická část 

3.1 Úvod 

V empirické části této bakalářské práce nejprve určím hypotézu, poté vytvořím 

proměnné popisující religiozitu člověka, poté provedu ordinální logistickou regresní 

analýzu. 

3.2 Cíl výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu zjistit, zda v České republice existuje vztah mezi štěstím 

člověka a jeho religiozitou.  

3.3 Hypotéza 

Hypotéza: existuje souvislost mezi štěstím člověka a jeho religiozitou. 

Jako teoretický podklad pro tuto hypotézu v této práci slouží výsledky výzkumů 

uvedené v sekci Štěstí a náboženství a sociologická funkcionalistická teorie náboženství 

(O’Dea, 1983) uvedená v sekci Náboženství. 

 

3.4 Popis dat 

V této práci používám data šetření ISSP 2008 - Náboženství, který proběhl v České 

republice v rámci Mezinárodního programu sociálních šetření  v měsíci září roku 2008. 

Šetření provedla agentura Factum Invenio na základě dohody se Sociologickým ústavem 

AV ČR na reprezentativním souboru 1512 obyvatel České republiky starších osmnácti let. 

Průzkum byl proveden metodou osobních standardizovaných rozhovorů – „face to face“, a 

výběr byl realizován pomocí stratifikovaného vícestupňového náhodného výběru. Činnost 

tazatelské agentury byla kontrolována, stejně tak byla zkontrolována data před 

uveřejněním. Depozitorem dat je Sociologický ústav AV ČR. Data jsou k dispozici v 

Sociologickém datovém archivu a na internetu jsou přístupná prostřednictvím systému 

Nesstar. Vzhledem k chybě v datovém souboru vyvěšeném v Nesstaru, jsem data získala 

osobně v archivu oproti písemně uzavřené smlouvě a pouze pro studijní účely. 

V souboru 1512 dotazovaných je  690 mužů a 822 žen. Průměrný věk respondentů 

je 50,5 let, přičemž pro ženy je to 52,4 let a pro muže 48, 3 let. 



32 

 

3.4.1 Subjektivní pocit štěstí respondentů 

Graf č. 1 - Pocit štěstí respondentů: 

 
Zdroj: ISSP 2008 - Náboženství 

Obecně lze říci, že lidé na dotaz, jak jsou šťastní, odpovídali převážně kladně. 

 

 

3.5 Výzkumná strategie 

Vzhledem k problému, který zkoumám, budu provádět sekundární analýzu dat v 

rámci kvantitativního výzkumu  (Hendl, 2006). Tato strategie má výhodu, že tedy mohu 

výsledek analýzy vztáhnout na celou populaci České republiky. Dle Hendla má 

použití kvantitativní strategie za následeki vysokou  reliabilitu a nízkou validitu výsledku. 

(Hendl, 2006). Sekundární analýza znamená, že využívám tedy data, která nebyla pořízena 

primárně pro účel mého výzkumu, z čehož vyplývají výhody i omezení. Nemohu 

například optimalizovat znění otázek dotazníku pro své potřeby svého výzkumu. V tomto 

případě by ale připadaly v úvahu pouze drobnosti, jako například upřesnění některých 

pojmů pro lepší pochopení respondenty (např. pojem nirvána apod.). Dále bych mohla 

doplnit více kontrolních proměnných, které by více odpovídaly již proběhlým výzkumům 

korelátů štěstí. Jinak je dotazník vyhovující, neboť zvolené indikátory štěstí i náboženství 

jsou slučitelné s teoretickým podkladem hypotéz. Výhodou je pro mne v podstatě nulová 

finanční a časová nákladnost, neboť sběr dat a jejich zveřejnění jsou již provedeny a data 
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k dispozici zdarma. Výzkum, který budu provádět, bude trpět jednou z nevýhod 

kvantitativního šetření (ovšem vykoupenou výhodou mimo jiné toho, že je výzkum 

aplikovatelný na celou populaci České republiky), a to přílišnou schematičností a mělkostí 

otázek. Při zkoumání tak složitého a specifického tématu, jakým je náboženství, mají 

kvalitativní výzkumné metody obrovskou výhodu v možnosti vzájemného porozumění 

informacím vyměňovaným mezi tazatelem a dotazovaným a ve volnosti, kterou tazatel 

má, díky níž se může dostat až k podstatě problému. Chceme-li porozumět formám a 

funkcím náboženství v současné české společnosti, dle Nešpora (2008) s běžnými 

kvantitativními daty naprosto nevystačíme. Nejvhodnější by bylo nejspíše smíšené 

(kvantitativně-kvalitativní) šetření. 

 

3.6 Regresní model  

Na základě poznatků uvedených v teoretické části si můžeme udělat základní představu o 

tom, které faktory v lidském životě souvisí s jeho subjektivním pocitem štěstí, přičemž 

jeho religiozita, která v mém výzkumu představuje zájmovou proměnnou, může být 

jedním z nich. Data ISSP 2008 – Náboženství nabízí pro analýzu pouze omezené množství 

těchto faktorů. Budu zkoumat, zda proklamovaný pocit štěstí respondenta souvisí s jeho 

religiozitou při kontrole jeho pohlaví, věku, finančního příjmu, vzdělání a soužití 

s manželem či partnerem.  

 

Základní model rovnice: 

Y = β 0 + β1 (Křesťanství) + β2 (New Age)+ β 3 (Východ) + β 4 (Pohlaví)+ β 5 (Věk) + β 6 

(Věk2) + β 7 (Příjem_domácnosti) + β 8 (Vzdělání)+ β 9 

(Soužití_s_manželem_nebo_partnerem) + ε 

Kde: 

Y= Štěstí 

β0 = konstanta 

ε = chyba. 

Proměnné z tohoto modelu nyní popíši a vysvětlím. 
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3.7 Proměnné 

3.7.1 Závisle proměnná 

Závisle proměnná vyjadřuje proklamovanou míru štěstí člověka. V analýze je tato 

proměnná označena jako „Štěstí“. Tato proklamovaná míra štěstí se měřila otázkou: 

„Kdybyste se měl/a dnes obecně zamyslet nad svým životem, řekl/a byte, že jste…“.  

Tato proměnná má ordinální charakter a nabývá čtyř možných  hodnot dle škály 

odpovědí na tuto otázku od „velmi šťastný/á“ po „ani trochu šťastný/á“. 

3.7.2 Nezávisle proměnné 

Nezávisle proměnné rozlišuji na zájmovou proměnnou – religiozitu a kontrolní 

proměnné – pohlaví, věk, druhou mocninu věku, celkový čistý měsíční příjem domácnosti, 

vzdělání a soužití s manželem nebo partnerem. 

 

3.7.2.1 Zájmová proměnná 

Zájmová proměnná je religiozita člověka. Ta je představována třemi proměnnými, 

které vznikly analýzou hlavních komponent (Field, 2009), do které vstoupilo dvanáct 

proměnných vyjadřujících obsahy víry respondenta. Konkrétně šlo o víru v posmrtný 

život, nebe, peklo, náboženské zázraky, Boha, reinkarnaci (převtělování), nirvánu, 

nadpřirozené působení zesnulých předků, víru v účinnost amuletů, schopnosti věštců 

předpovídat budoucnost, astrologii a ve schopnosti léčitelů. V případě víry v Boha jsem 

použila jinou výchozí otázku než Hamplová s Řehákovou (2009). 

Tyto proměnné jsem získala ze stejného dotazníku jako proměnnou štěstí. 

Podkladem pro ně jsou otázky, které včetně možných odpovědí na ně uvádím v příloze. 

Výstupy z analýzy hlavních komponent z programu IBM SPSS Statistics jsou rovněž 

uvedeny v příloze. 

Tři nově vzniklé proměnné (komponenty) jsem pojmenovala částečně podle vzoru 

Hamplové s Řehákovou (2009) a s přihlédnutím k uvedené připomínce Lužného (2010). 

První proměnnou shlukující indikátory, které lze spojovat s křesťanskou vírou (víra v 

Boha, v posmrtný život, nebe, peklo a zázraky) nazývám „Křesťanství“, druhou 

proměnnou shlukující indikátory vyjadřující víru v sílu amuletů, ve schopnosti věštců 
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předvídat budoucnost, v sílu astrologie a ve schopnosti léčitelů jsem nazvala „New Age“ 

(viz. Tichý, Vávra, 2010) a v případě názvu třetí proměnné spojující indikátory vyjadřující 

víru v reinkarnaci, v nirvánu a v nadpřirozené působení zesnulých předků se držím názvu 

Hamplové s Řehákovou (2009) „Východ“. 

 

3.7.3 Kontrolní proměnné 

Následuje seznam použitých kontrolních proměnných a jejich charakteristika. 

3.7.3.1 Pohlaví 

Tato proměnná je v analýze označena jako „Pohlaví“ a je založena na položce dotazníku 

vyplněnou tazatelem na základě jeho vlastního pozorování. 

3.7.3.2 Věk 

Věk respondenta byl zjišťován dotazem na rok jeho narození. Tento původní údaj jsem 

přepočítala na věk respondenta v letech. Do analýzy tato proměnná vstupuje jako „Věk“ a 

má spojitý charakter. 

3.7.3.3 Druhá mocnina věku 

Tuto proměnnou jsem vypočítala jako druhou mocninu proměnné „Věk“. Do analýzy tato 

proměnná vstupuje jako „Věk2“. 

3.7.3.4 Průměrný celkový čistý měsíční příjem domácnosti
10

 

Tato proměnná byla zjišťována dotazem na průměrný celkový čistý měsíční příjem 

respondentovy domácnosti. Možné odpovědi se pohybovaly na škále, která byla 

okalibrovaná nejdříve po tisících a tyto úseky se se zvyšujícím se příjmem exponenciálně 

zvětšovaly až k položce „90 000 Kč a více“. Byl měřen v Korunách českých. Do analýzy 

tato proměnná vstupuje jako „Příjem_domácnosti“. 

3.7.3.5 Vzdělání 

V této proměnné jsou rozlišeny možnosti „Základní“, „Střední“, „Vysokoškolské“. Do 

analýzy tato proměnná vstupuje jako „Vzdělání“. 

                                                 
10

 U této proměnné je možné, že na otázku v dotazníku neodpověděli lidé patřící do vyšší příjmové skupiny, 

a proto skutečná průměrná hodnota této proměnné může být vyšší. 
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3.7.3.6 Soužití s manželem nebo partnerem 

Na příslušející otázku v dotazníku „Žijete v manželství nebo ve společné domácností 

s partnerem /partnerkou?“ byly možné dvě odpovědi – „ano“ a „ne“. Je to tedy 

dichotomická proměnná a do analýzy vstupuje jako 

„Soužití_s_manželem_nebo_partnerem“. 

  

3.8 Analýza 

 

Pro analýzu  jsem použila program IBM SPSS Statistics verze 20. Nejprve jsem 

provedla bivarietní korelační analýzu. Z ní není patrný žádný případ multikolinearity, 

nevyskytl se případ tří či více korelačních koeficientů vyšších než 0,7, ani jeden vyšší než 

0,9. Výstup z této analýzy je v příloze. 

Poté jsem provedla ordinální logistickou regresní analýzu (Norušis, 2011) 

při hladině významnosti 0,05.
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3.8.1.1 Výsledky regresní analýzy 

Tabulka č.1 – výsledky regresní analýzy 

 

 

Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Threshold 

[Štěstí = 1] 5,932 ,892 44,172 1 ,000 4,182 7,681 

[Štěstí = 2] 9,787 ,966 102,736 1 ,000 7,895 11,680 

[Štěstí = 3] 12,586 1,006 156,492 1 ,000 10,614 14,558 

Location 

Křesťanství -,061 ,082 ,553 1 ,457 -,220 ,099 

New_Age -,067 ,081 ,687 1 ,407 -,225 ,091 

Východ -,016 ,076 ,045 1 ,832 -,166 ,133 

Pohlaví -,075 ,162 ,212 1 ,645 -,393 ,243 

Věk ,203 ,031 44,361 1 ,000 ,144 ,263 

Věk2 -,002 ,000 33,501 1 ,000 -,002 -,001 

Vzdělání ,737 ,138 28,384 1 ,000 ,466 1,008 

Příjem_domácnosti ,022 ,028 ,601 1 ,438 -,033 ,076 

Soužití_s_manželem_nebo_p

artnerem 
,919 ,194 22,431 1 ,000 ,539 1,299 

Link function: Logit. 

Zdroj: ISSP 2008 - Náboženství 
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3.8.2 Interpretace výsledků 

Z regresní analýzy vidíme, že se hypotéza nepotvrdila, tedy že se vztah mezi 

štěstím člověka a jeho religiozitou nepotvrdil. 

Patrný je statisticky významný vztah mezi štěstím a některými kontrolními 

proměnnými: 

Věk – Ukázalo se, že vztah mezi věkem a štěstím české populace má tvar 

obráceného písmene „U“. Nejšťastnější jsou lidé ve středním věku a nejméně šťastní jsou 

lidé v mladém věku a pozdním věku.  

Vzdělání – Z analýzy vidíme, že lidé s vyšším vzděláním jsou zároveň šťastnější. 

Soužití s manželem nebo partnerem – Ukázalo se, že lidé žijící v manželství nebo 

ve společné domácností s partnerem či partnerkou jsou spokojenější, než ti, kteří 

v manželství nebo ve společné domácnosti s partnerem či partnerkou nežijí. 

Vztah mezi štěstím a pohlavím a mezi štěstím a průměrným celkovým čistým 

měsíčním příjmem domácnosti se projevil jako statisticky nevýznamný. 

 

4 Diskuse 

Na základě dat z výzkumu ISSP 2008 – Náboženství jsem se snažila zjistit 

souvislost mezi tím, jak se člověk cítí šťastný a tím, jak je religiózní. Má analýza 

neprokázala vztah mezi tím, jak se člověk cítí šťastný a jak je religiózní. To, že se tento 

vztah neprokázal, neznamená, že tam vztah není, ale znamená to pouze, že o něm nevíme. 

Je mnoho teorií potvrzující souvislost mezi štěstím člověka a jeho religiozitou, ale 

ty teorie, které jsem uvedla v teoretické části této práce, byly realizovány v zahraničí. K 

tomu, že mezi štěstím a religiozitou člověka v případě obyvatel České republiky žádná 

souvislost není, by bylo možné se přiklonit na základě výsledků zmíněného výzkumu 

tohoto vztahu Tichého a Vávry (2012), jež tento vztah rovněž neprokázal. 

Možnost toho, že tento vztah v České republice není, může být dána zvláštním 

charakterem zdejší religiozity. Jak jsem zmínila v teoretické části, výzkumy, které 

souvislost mezi náboženstvím/religiozitou člověka prokázaly, se zaměřovaly především na 
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populace, v nichž převažoval jeden typ náboženství. V rámci takových výzkumů lze 

očekávat, že i přes individuální interpretace náboženství a jeho dogmat bude převažovat 

převážná shoda mezi lidmi v tom, v co věří. Proto potom takovéto většinové náboženství, 

které má svůj vlastní „recept na štěstí“ bude vzhledem ke štěstí člověka prospěšné pro své 

vyznavače. Avšak v České republice je religiozita operacionalizovaná způsobem použitým 

v této bakalářské práci velice pestrá. Víra v účinnost horoskopů může být svým 

charakterem a vztahem ke štěstí člověka něco podstatně odlišného například od víry 

v posmrtný život. Proto předpokládám, že důvod neprokázaný vztah mezi religiozitou a 

štěstím může být v tom, že v takto nekonzistentních a rozličných aspektech religiozity 

není převažující souvislost mezi ní a štěstím, ale každý ze své religiozity čerpá užitek 

různého typu, a pocit štěstí je pouze jedním z těchto typů užitků. 

Studie Smithe (2003), jíž uvádím v teoretické části, rovněž neprokázala souvislost 

mezi štěstím a religiozitou, a to především v případě občanů Ukrajiny. Je možné, že by 

mohla existovat nějaká souvislost mezi tímto jeho výsledkem a výsledkem mým a 

Tichého a Vávry (2012) způsobená komunistickou minulostí dané společnosti. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto výzkumu (stejně tak jako v citovaných 

kvantitativních výzkumech v teoretické části) prováděla analýza dat získaných od velikého 

množství respondentů, je vhodné mít také na paměti, že se jedná pouze o průměrné 

výsledky, které nemusejí přesně odpovídat každému jednotlivci. Samotná kvantitativní 

metodologie má nevýhodu, že nedokáže zachytit drobná zabarvení významů 

respondentových odpovědí. 

Otázkou je, jak interpretovat proměnnou štěstí. V analýze s ní bylo pracováno jako 

s proklamovaným pocitem štěstí respondenta zjišťovaným jedinou otázkou ve 

standardizovaném dotazníku. I když je tento postup dle Veenhovena (2004) pro analýzu 

validní, zůstává otázkou, co toto proklamované štěstí pro respondenta ve skutečnosti 

znamená. V teoretické části jsme viděli, že koncepcí štěstí existuje mnoho, a je tudíž 

možných mnoho interpretací. Neboť jsou všechny koncepce a teorie štěstí, jež jsem 

v teoretické části uvedla, vědci pracujícími na výzkumu štěstí respektovány a využívány, 

nemělo by smysl štěstí v tomto výzkumu interpretovat pouze podle jedné, neboť všechny 

jsou relevantní i pro tuto práci. Štěstí proklamované respondentem tedy budu interpretovat 

obecně jako jeho subjektivní pocit štěstí. A k tomu přikládám doporučení pro zamyšlení se 

nad možností, že toto štěstí může pro respondenta znamenat dlouhodobý stav i krátkodobý 
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stav, možná i něco, co by bylo možné nazvat i osobní pohodou, nebo i životní 

spokojeností, a to vše v rámci jeho subjektivní interpretace. Domnívám se, že v tomto 

smyslu může být každý respondent jakýmsi teoretikem štěstí a mít svou vlastní teorii a 

interpretaci tohoto fenoménu. 

Dále je samozřejmě potřeba uvést, že výsledky takovéhoto průzkumu jsou vysoce 

ovlivněny použitou statistickou metodou i operacionalizací proměnných, a že je možné, že 

při jiném pojetí výzkumu religiozity české populace a jejího vztahu ke štěstí, by se vztah 

nalézt mohl. 

5 Závěr  

Tato bakalářská práce se zabývala vztahem deklarovaného subjektivního pocitu štěstí 

respondenta a jeho religiozitou v České republice a jeho analýzou, konkrétně sekundární 

analýzou kvantitativních dat z šetření ISSP 2008- Náboženství. V teoretické části jsem 

pojednala o vztah mezi štěstím a religiozitou i o těchto fenoménech zvlášť. Dále jsem 

provedla specifickou operacionalizaci religiozity pro obyvatele České republiky. Jádrem 

empirické části byla statistická regresní analýza souvislosti mezi proklamovaným štěstím 

respondenta a jeho religiozitou při kontrole jeho pohlaví, věku, finančního příjmu jeho 

domácnosti, vzdělání a jeho soužití s manželem či partnerem. Výsledek ukazuje, že se 

vztah mezi proklamovaným štěstím respondenta a jeho religiozitou neprokázal. 

6 Seznam literatury 

ARISTOTELÉS,. Etika Níkomachova. 3., nezměn. vyd. Překlad Antonín Kříž. Praha: 

Rezek, 2009, 291 s. ISBN 978-80-86027-29-6. 

COHEN, Adam B. a Harold G. KOENIG. Religion and mental health. In: 

SPIELBERGER, Charles Donald. Encyclopedia of applied psychology. 1st ed. Boston: 

Elsevier / Academic Press, 2004, s. 255-258. ISBN 9780126574104. 

CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. O štěstí a smyslu života: můžeme ovládat své prožitky a 

ovlivňovat jejich kvalitu?. Překlad Eva Hauserová. Praha: Lidové noviny, 1996, 399 s. 

Psychologie P, sv. 6. ISBN 80-710-6139-5. 



41 

 

DEHEJIA, Rajeev, Thomas DELEIRE a Erzo F. P. LUTTMER. Insuring consumption 

and happiness through religious organizations. Journal of Public Economics. 2007, č. 91, 

s. 259-279. 

DIENER, Ed. a Carol DIENER. MOST PEOPLE ARE HAPPY. Psychological Science. 

1996, roč. 7, č. 3, s. 181-185. DOI: 10.1111/j.1467-9280.1996.tb00354.x. Dostupné z: 

http://pss.sagepub.com/lookup/doi/10.1111/j.1467-9280.1996.tb00354.x 

DIENER, Ed, Richard E. LUCAS a Shigehiro OISHI. Subjective well-being: the science 

of happiness and life satisfaction. In: EDITED BY C.R. SNYDER, Edited by C.R.Shane J. 

Handbook of positive psychology. Oxford [England]: Oxford University Press, 2002, s. 

63-73. ISBN 9780198030942. 

DIENER, Ed a Robert BISWAS-DIENER. Happiness: unlocking the mysteries of 

psychological wealth. Oxford: Blackwell Pub., 2008, xiv, 290 p. ISBN 978-140-5146-616. 

DIENER, Ed, Eunkook M. SUH, Richard E. LUCAS a Heidi L. SMITH. Subjective well-

being: three decades of progress. Psychological Bulletin. 1999, roč. 125, č. 2, s. 276-302. 

ELLISON, Christopher G. Religious Involvement and Subjective Well-Being. Journal of 

Health and Social Behavior. 1991, roč. 32, č. 1, s. 80-99. 

FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS: (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd 

ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2009, xxxii, 821 s. ISBN 978-1-84787-906-6. 

FRANCIS, Leslie J. a Peter KALDOR. The relationship between psychological well-

being and christian faith and practice in australian population sample. Journal for the 

specific study of religion. 2002, 41:1.  

FRANIS, Leslie J., Yaacov J. KATZ, Yaacov YABLON a Mandy ROBBINS. Religiosity, 

personality, and happiness: A study among israeli male graduates. Journal of Happiness 

Studies. 2004, roč. 2004, č. 5. 

FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. 1. vyd. Praha: 

Psychoanalytické nakladatelství, 1999, 383 s. ISBN 80-861-2309-X. 

GREELEY, Andrew M. Religion in Europe at the end of the second millenium: a 

sociological profile. Reprinted. New Brunswick (N.J.): Transaction publ, 2004. ISBN 07-

658-0821-8. 



42 

 

 

HAMPLOVÁ, Dana. Česká religiozita: církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a 

dat ISSP 2008. Naše společnost. 2010, roč. 8, č. 1. 

HAMPLOVÁ, Dana. Religiozita dospělých v České republice na počátku 21. století. In: 

LUŽNÝ, Dušan a Zdeněk R NEŠPOR. Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v 

současné české společnosti. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2008, s. 20-32. ISBN 978-80-86702-

53-7. 

HAMPLOVÁ, Dana. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. 1. vyd. Praha: 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004, 43 s. Sociologické 

studie/Sociological Studies, 04:06. ISBN 80-733-0063-X. 

HAMPLOVÁ, Dana a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: 

výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008, náboženství. 1. vyd. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, 139 p. Sociologické studie, 2009/02. ISBN 80-

733-0163-6. 

HEADEY, Bruce, Juergen SCHUPP, Ingrid TUCCI a Gert G. WAGNER. Authentic 

happiness theory supported by impact of religion on life satisfaction: a longitudinal 

analysis with data for Germany. The Journal of Positive Psychology. 2010, roč. 5, č. 1, s. 

73-82. 

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 

Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006, 583 s. ISBN 80-736-7123-9. 

HILL, Peter C a Ralph W HOOD. Measures of religiosity. Birmingham, Ala.: Religious 

Education Press, c1999, viii, 531 p. ISBN 08-913-5106-X. 

INZLICHT, Michael, Alexa M. TULLET a Marie GOOD. The need to believe: a 

neuroscience account of religion as a motivated process. Religion, Brain & Behavior. 

2011, roč. 1, č. 3, s. 192-251. 

LUCKMANN, Thomas. The invisible religion: the problem of religion in modern society. 

1st printing. New York: Macmillan, c1967, 125 s. 

LUŽNÝ, Dušan. Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. 

tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – 



43 

 

Náboženství. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický 

ústav, 46, 5, od s. 835-838, 4 s. ISSN 0038-0288. 2010. 

LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Náboženství a sekularizace v České 

republice. In: RABUŠIC, Ladislav. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské 

univerzity: české hodnoty 1991-1999. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 111-125. 

Sociální studia, 6. ISBN 80-210-2623-5. 

MASLOW, Abraham H. Ku psychológii bytia. Modra: Persona, 2000, 223 s. ISBN 80-

967-9804-9. 

NEŠPOR, Zdeněk R. „Český Kendal": Úvodem k sociologickému studiu současné 

religiozity/spirituality v České Lípě a v Mikulově. In: LUŽNÝ, Dušan a Zdeněk R 

NEŠPOR. Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 

Vyd. 1. Praha: Malvern, 2008, s. 7-20. ISBN 978-80-86702-53-7. 

NEŠPOR , Zdeněk R. Kvalitativní sociologické studium současné české religiozity. In: 

Jaká víra?: současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie 

náboženství. Editor Zdeněk R Nešpor. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd 

České republiky, 2004(a), s. 11-20. Sociologické studie/Sociological Studies, 04:05. ISBN 

80-733-0061-3. 

NEŠPOR, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. 1. 

vyd. Praha: Kalich, 2010, 214 s. ISBN 978-807-0171-479. 

NEŠPOR, Zdeněk R. Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. In: Jaká víra?: 

současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 

Editor Zdeněk R Nešpor. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky, 2004(b), s. 21-37. Sociologické studie/Sociological Studies, 04:05. ISBN 80-

733-0061- 

NEŠPOR, Zdeněk R a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2007, 232 s. ISBN 978-807-3672-515. 

NORUŠIS, Marija J. IBM SPSS statistics 19 advanced statistical procedures companion. 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011. ISBN 0-321-74843-3. 



44 

 

O'DEA, Thomas F a Janet O'Dea AVIAD. The sociology of religion. 2nd ed. Englewood 

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1983, viii, 135 p. ISBN 01-382-1058-6. 

POLLNER, Melvin. Divine relations, social relations, and Well-being. Journal of Health 

and Social Behavior. 1989, roč. 30, č. 1, s. 92-104. 

REHDANZ, Katrin a David MADDISON. Climate and happiness. Ecological Economics. 

2005, č. 52, s. 111-125. 

STARK, Rodney a William Sims BAINBRIDGE. A theory of religion. 1st pbk. ed. New 

Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1996, 386 p. ISBN 08-135-2330-3. 

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, 

praktické aplikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 304 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-

4735-078. 

SMITH, Kenneth. Individual Welfare in the Soviet Union. Social Indicators Research. 

2003, roč. 64, č. 1, s. 75-105. 

SNYDER, C a Shane J LOPEZ. Positive psychology: the scientific and practical 

explorations of human strengths. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, c2007, xxv, 

598 p. ISBN 07-619-2633-X. 

ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Přehled religionistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 237 s. ISBN 

978-807-3673-840. 

TICHÝ, Radek a Martin VÁVRA. Náboženství z jiného úhlu. 1. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2012, 142 s. ISBN 9788073252755. 

VEENHOVEN, Ruut. Happiness as an aim in public policy: the greatest happiness 

principle. LINLEY, P a Stephen JOSEPH. Positive psychology in practice. Hoboken, N.J.: 

Wiley, c2004, s. 658-678. ISBN 978-0471459064. 

WOLF, Christof. Measuring religious affiliation and religiosity in Europe. In: [GESIS, 

Zentrum für Umfragen ZUMA a Janet A. Harkness) (EDS). Methodological aspects in 

cross national research. Mannheim: ZUMA, 2005, s. 279-294. ISBN 3-924220-29-8. 



45 

 

7 Internetové zdroje 

VEENHOVEN, Ruut. World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam, The 

Netherlands  Assessed on (20. 12. 2012) at: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl 

   

8 Zdroj dat 

International Social Survey Program. 2008. Praha: SOÚ AV ČR, v.v.i. 

  

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/


46 

 

9 Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vztahem subjektivního pocitu štěstí respondenta a jeho 

religiozitou v České republice. Nejprve uvádí, že vztah mezi štěstím a religiozitou byl 

empiricky dokázán v zahraničních pracích, a dále zdůvodňuje, proč je třeba specificky 

operacionalizovat religiozitu pro obyvatele České republiky. V teoretické části pojednává 

o štěstí a jeho vědeckém výzkumu a o charakteru religiozity v České republice. Následuje 

operacionalizace religiozity. Jádrem empirické části je statistická regresní analýza 

souvislosti mezi proklamovaným štěstím respondenta a jeho religiozitou při kontrole jeho 

pohlaví, věku, finančního příjmu jeho domácnosti, vzdělání a jeho soužití s manželem či 

partnerem. Výsledek ukazuje, že se vztah mezi proklamovaným štěstím respondenta a 

jeho religiozitou neprokázal. 

 

10 Přílohy  

10.1 Graf č. 2 – Náboženství pomáhá lidem najít vnitřní klid a štěstí 

 

Zdroj: ISSP 2008 - Náboženství 
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10.2 Otázky z dotazníku ISSP 2008 – Náboženství, které jsou podkladem 

pro proměnné určující religiozitu člověka 

 

Použité otázky (za nimiž následuje označení proměnné pro statistické testy) z výzkumu 

ISSP 2008 (děleno dle typu odpovědí): 

a)  

otázky: 

Věříte v posmrtný život? (POSMRT) 

Věříte v nebe? (NEBE) 

Věříte v peklo? (PEKLO) 

Věříte v náboženské zázraky? (ZÁZRAKY) 

Věříte v reinkarnaci (převtělování) – rození se znovu a znovu na tento svět? 

(REINKARNACE) 

Věříte v nirvanu? (NIRVANA) 

Věříte v nadpřirozené působení zesnulých předků? (DUCHOVÉ) 

 

Odpovědi: 

1- rozhodně ano 

2 - pravděpodobně ano 

3 – pravděpodobně ne 

4 – rozhodně ne 
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b) 

otázky: 

Amulety pro štěstí občas přinášejí štěstí. (AMULETY) 

Někteří věštci skutečně mohou předvídat budoucnost. (VĚŠTCI) 

Někteří léčitelé mají léčitelské schopnosti od Boha 

Hvězdné znamení při narození nebo horoskop může ovlivnit běh života člověka. 

(ASTROLOGIE) 

 

Odpovědi: 

1 – rozhodně je to pravda 

2 – pravděpodobně to je pravda 

3 – pravděpodobně to není pravda 

4 – rozhodně to není pravda 

 

c) 

otázka: 

Existuje Bůh, který osobně pečuje o každou lidskou bytost. (BŮH) 

 

Odpovědi: 

1- rozhodně souhlasím 

2 – souhlasím 

3 – ani souhlas ani nesouhlas 

4 – nesouhlasím 
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5 – rozhodně nesouhlasím 

 

10.3 Analýza hlavních komponent 

10.3.1 Graf č. 3 - Výstup z analýzy hlavních komponent 1 

 
Zdroj: ISSP 2008 - Náboženství 
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10.3.2 Tabulka č. 2 – Výstup z analýzy hlavních komponent 2 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 

Víra v: nebe ,900 ,159 ,197 

Víra v: peklo ,893 ,087 ,201 

Náboženství - výroky: bůh 

pečuje 
,830 ,222 ,164 

Víra v: posmrtný život ,785 ,176 ,381 

Víra v: zázraky ,752 ,268 ,321 

Výroky: věštci předvídají 

budoucnost 
,167 ,857 ,168 

Víra v astrologii ,131 ,814 ,205 

Výroky: amulety nosí štěstí ,079 ,812 ,158 

Výroky: léčitelé mají 

schopnosti od boha 
,352 ,760 ,125 

Víra v: nirvanu ,230 ,148 ,851 

Víra v: reinkarnaci ,271 ,215 ,836 

Víra v: duchy ,338 ,268 ,710 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

Zdroj: ISSP 2008 – Náboženství 

10.3.3 Tabulka č. 3 – Výstup z analýzy hlavních komponent 3 

 

Total Variance Explained 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

   

1 3,894 32,447 32,447 

2 2,960 24,667 57,113 

3 2,392 19,932 77,045 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

10.4 Výstup z korelační analýzy 



51 

 

Correlations 

 Pocit štěstí - 

respondent 

Křesťanství New Age Východ Vzdělání Průměrný 

celkový čistý 

měsíční 

příjem 

domácnosti 

Pohlaví Soužití s 

manželem 

nebo 

partnerem 

Pocit štěstí - respondent 

Pearson Correlation 1 -,057 -,015 ,207
**
 ,210

**
 ,248

**
 -,013 ,154

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,079 ,653 ,000 ,000 ,000 ,617 ,000 

N 1483 947 947 1467 1483 1083 1483 1474 

Křesťanství 

Pearson Correlation -,057 1 ,000 -,237
**
 -,081

*
 -,186

**
 -,166

**
 -,082

*
 

Sig. (2-tailed) ,079 
 

1,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,011 

N 947 955 955 945 955 724 955 949 

New Age 

Pearson Correlation -,015 ,000 1 -,099
**
 -,055 -,028 -,173

**
 ,009 

Sig. (2-tailed) ,653 1,000 
 

,002 ,089 ,450 ,000 ,782 

N 947 955 955 945 955 724 955 949 

Východ 

Pearson Correlation ,207
**
 -,237

**
 -,099

**
 1

*
 ,160

**
 ,520

**
 ,117

**
 ,080

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,034 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 1467 945 945 1495 1495 1086 1495 1486 

Vzdělání 

Pearson Correlation ,210
**
 -,081

*
 -,055 ,160

**
 1 ,284

**
 ,018 ,042 

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,089 ,000 
 

,000 ,476 ,105 

N 1483 955 955 1495 1512 1097 1512 1500 

Průměrný celkový čistý 

měsíční příjem 

domácnosti 

Pearson Correlation ,248
**
 -,186

**
 -,028 ,520

**
 ,284

**
 1 ,154

**
 ,515

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,450 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 1083 724 724 1086 1097 1097 1097 1090 

Pohlaví 

Pearson Correlation -,013 -,166
**
 -,173

**
 ,117

**
 ,018 ,154

**
 1 ,070

**
 

Sig. (2-tailed) ,617 ,000 ,000 ,000 ,476 ,000 
 

,007 

N 1483 955 955 1495 1512 1097 1512 1500 
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Zdroj: ISSP 2008 - Náboženství

Soužití s manželem nebo 

partnerem 

Pearson Correlation ,154
**
 -,082

*
 ,009 ,080

**
 ,042 ,515

**
 ,070

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,782 ,002 ,105 ,000 ,007 
 

N 1474 949 949 1486 1500 1090 1500 1500 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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10.5 Výstup z regresní analýzy 

 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,191 

Nagelkerke ,223 

McFadden ,109 

Link function: Logit. 

 

Zdroj: ISSP 2008- Náboženství 
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