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o ÚVOD 

Za jeden ze zajímavých andragogických výzkumů posledního desetiletí 20. 

století a za jednu ze značně rozsáhlých výzkumných akci realizovaných na tomto 

poli v mezinárodním měřítku lze bezesporu považovat Eurodelphi '95. Projektu se 

kromě zemí Evropského společenství zúčastnily i tři tenkrát tzv. postkomunistické 

státy, a mezi nimi též Česká republika. Jedním z členů českého týmu měl možnost 

tehdy být i autor tohoto textu. 

K tomu, že jsme se rozhodli orientovat svou pozornost tímto směrem, nás 

ale nevede nostalgie, nýbrž specifický výzkumný záměr. Nemáme v úmyslu zde 

dodatečně prezentovat kdysi získaná data. I když celé akci sice nebyla, co si tak 

vzpomínáme, věnována příliš široká publicita, v červnu 1994 a na jaře 1995 se 

konala dvě národní kolokvia, na kterých byli zájemci z řad odborné veřejnosti 

s českými výsledky šetření seznámeni. 

Mimo rámec našeho zájmu se nacházejí též jakákoli mezinárodní srovnání, 

neboť by si vyžadovala neúnosně rozsáhlou plochu, přičemž jejich přínos by byl 

když ne přímo problematický Uak už to u interkulturních komparací často bývá), 

tak minimálně dnes již neaktuální. 

Jak název práce napovídá, napadlo nás data získaná před deseti lety naopak 

do určité míry zaktualizovat, a to tím, že je budeme konfrontovat se současnými. 

Aby však náš plán byl uskutečnitelný pouze jednočlenným týmem, museli jsme 

provést poměrně rozsáhlé redukce. Předně jsme se zaměřili jen na české výsledky, 

jenže i z těch bylo nutné vzhledem k rozsahu někdejšího dotazování valnou část 

eliminovat. Náš výběr se nakonec zúžil na tři témata. Přesto se domníváme, že 

jsme vybrali otázky v mnoha ohledech stěžejní, tvořící jádro celého výzkumného 

projektu. 

Konkrétně šlo o stanovení závažnosti problémů, které musejí dospělí ve 

společnosti řešit, jinými slovy, které problémy a s jakou naléhavostí před ně žití 

v současné společnosti klade. Druhým tématem byl odhad, do jaké míry může 
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k řešení těchto problémů přispět vzdělávání dospělých. A za třetí se jednalo o 

hodnocení cílů vzdělávání dospělých z hlediska jejich důležitosti v nejbližších 

letech. 

Údaje zaznamenávající odpovědi českého souboru expertů na tyto otázky 

jsme si tedy vypůjčili z projektu Eurodelphi '95 a jak jsme již naznačili, rozhodli 

jsme se zhruba po 10 letech od jeho realizace, na přelomu let 2004/2005, navázat 

na něj šetřením právě oněch tří témat. Důvod byl nasnadě. Zajímalo nás totiž, zda 

v tom, jak naši experti hodnotí závažnost problémů objevujících se před jedincem 

v dnešní společnosti (tedy tentokráte v polovině prvního desetiletí 21. století), jak 

odhadují míru přispění vzdělávání dospělých kjejich řešení a jak vidí důležitost 

jeho aktuálních cílů, došlo za uplynulých deset let k nějakým změnám. A jestliže 

ano, tak kjakým. Dodejme, což ještě probereme podrobněji, že v novém šetření, 

které jsme pracovně nazvali Reflexe 2005, se shodou okolností podařilo vytvořit 

ve srovnání s Eurodelphi '95 soubor o téměř totožném počtu expertů. 

S ohledem na název projektu, ze kterého vycházíme, považujeme za účelné 

zaměřit první kapitolu textu na delfskou metodu. Stručně zmíníme její historii a 

shrneme její podstatu, základní principy i rámcová pravidla při výběru expertů. 

Druhá kapitola je věnována údajům vypůjčeným z Eurodelphi '95, jež se 

týkají třech zmiňovaných témat, tj. závažnosti problémů, míry pomoci vzdělávání 

dospělých a důležitosti jeho nejbližších cílů. Nejde ale jen o jejich mechanickou 

rekapitulaci, spíše o sekundární analýzu dat. V Eurodelphi '95 byl totiž využíván 

pouze první stupeň třídění, a to ještě výhradně k základní deskripci, takže některé 

aspekty, nezbytné k aplikaci statistických testů, jsme museli, pokud to ovšem bylo 

vůbec možné, sami dopočítat. 

Třetí kapitola se zabývá naším aktuálním šetřením Reflexe 2005. Tady lze 

názory expertů na vybraná tři témata pozorovat nejen v kontextu jejich profesního 

zaměření jako předtím, ale též z hlediska jejich pohlaví a věku, s otázkou, zda tyto 

dva znaky nemodifikují postoje expertů významněji než jejich odbornost. 

Čtvrtá kapitola je v jistém ohledu jakýmsi těžištěm celého textu, neboť v ní 

dochází k uskutečnění původního záměru naší práce, totiž ke komparacím údajů 
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Eurodelphi '95 a Reflexe 2005, které byly předmětem rozborů v obou předešlých 

kapitolách. 

Výsledkům těchto komparací a předchozích analýz se pak v obecné rovině 

věnujeme v závěru práce. 

Upřímně děkujeme doc. PhDr. Pavlu Hartlovi, kdysi členu naší katedry a 
předsedovi České společnosti pro vzdělávání dospělých, bez jehož široké erudice 
a bohatých osobních kontaktů by k účasti českého týmu v mezinárodním projektu 
Eurodelphi '95 nikdy nedošlo. Jsme mu zavázáni jak za rady tehdy při výzkumu, 
tak nyní za přátelské poskytnutí potřebných výzkumných podkladů a materiálů. 

Srdečné díky patří též prezidentovi Asociace institucí vzdělávání dospělých 
ČR PhDr. Zdeňku Palánovi, Ph.D., který v počátcích našeho šetření Reflexe 2005 
zprostředkovával v mnoha případech distribuci dotazníků expertům a nezřídka se 
na ní i sám aktivně podílel. 

Naše vděčné poděkování si plně zaslouží také doc. Dr. Milan Beneš, který 
nám jako školitel poskytoval během realizace šetření, i potom při práci na tomto 
textu, vítanou morální a intelektuální podporu a též značný objem svého času 
k vzájemným diskusím, jež pro nás v řadě momentů byly směrující a inspirující. 
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1 DELFSKÁ METODA 

Druhá část zkrat~ovitého názvu projektu, z něhož v naší práci vycházíme, 

totiž Eurodelphi'95, náS vede k tomu, abychom zpočátku věnovali prostor delfské 

metodě (angl. Delphiiinethod, něm. Delphimethode). 

Často je uváděna s přívlastky prognostická, expertní (expertizní), kreativní, 

které dobře vystihují její základní atributy. Většinou bývá užívána při řešení úkolů 

a problémů, které mají určitou prognostickou dimenzi, pracuje se v ní s panelem 

odborníků-expertů aje organizována tak, aby byl podněcován (nebo alespoň nebyl 

utlumován) jejich tvůrčí potenciál. To především znamená snahu o minimalizaci 

vnitřních skupinových psychosociálních či vnějších institucionálních tlaků, jimž 

je běžně vystavován každý jedinec, tedy i členové dotazované expertní skupiny. Je 

proto nutné vytvářet organizační a některé další podmínky pro jejich nezávislou, 

volnou, tudíž zcela anonymní výpověď, tzn. jinými slovy se pokusit ". .. oddělovat 

expertovo vědění odjeho osobnosti." (Steinmuller, Hg., 1997, S. 70) 

První zmínky o získávání údajů prostřednictvím delfské metody se objevují 

začátkem 50. let 20. století především v souvislosti s vojenskými účely, konkrétně 

s nukleárně strategickými plány pro případ válečného konfliktu mezi velmocemi 

(oblast problémů tehdy řešená známou americkou prognostickou institucí RAND 

Corporation). V roce 1953 Olaf Helmer a Norman Dalkey právě ve snaze otevřít 

při debatách skupin expertů prostor nejen pro ty nejrenomovanější a nejhlasitější 

názory, zkoušejí pořádat anonymizovaný diskusní proces, jehož principy a zásady 

o deset let později zveřejňují v odborném tisku (Dalkey and Helmer, 1963). 

Třeba podotknout, že pro jistou mnohoznačnost a obecnost takto získaných 

výsledků výzkumníci RAND Corp. s určitou dávkou sebeironie pojmenovali tento 

postup podle proslulého antického věšteckého místa, jehož orákula se proslavila 

výroky s podobnou mírou neurčitosti. Přes veškeré výhrady a některé realizační 

problémy se tento způsob komunikace s expertními skupinami postupně stal velmi 

oblíbeným a rozšířeným. 
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V 60. letech se delfská metoda plně uplatňuje již nejen ve sféře techniky, 

v otázkách vývoje technologií, v zavádění inovací apod., viz Jantsch (1967), ale i 

při úvahách o rozvoji vědy (např. Dobrov 1969, německy 1971), též při řešeních 

řady aspektů z oblasti humanitních věd či zcela konkrétních sociálních problémů 

(Adler and Ziglio, 1996). V oboru vzdělávání se aplikace delfské metody objevují 

ke konci 60. a hlavně začátkem 70. let (třeba Adelson, Alkin, Carey and Helmer, 

1967; Cyphert and Gant, 1970a, 1970b; dále též Husen, 1971; Clarke and Courts, 

1971; Sandow 1972 a řada dalších), nejprve v souvislosti se vzděláváním učitelů, 

plánováním vzdělávání a využitím počítačů ve výuce. 

Bibliografie,/které se snaží zaregistrovat prameny k této expertní technice, 

teoreticko-metod9'logickými úvahami počínaje a zprávami o její aplikaci konče, 

jsou pOJ:11ěfl1~rozsáhlé. Kupříkladu Linstone a Turoff (eds., 2002, p. 576) uvádějí 

do roku 1969 včetně celkem na 270 položek a za období 1970-1974 dokonce 400 

záznamů. 

K našemu stručnému historickému exkursu dodejme, že mezi první české 

zmínky o delfské metodě patří informace Dvořákova (1972) a publikace Šulcova 

(1974), přičemž oba autoři figurují v mezinárodních bibliografických přehledech i 

se svými jinými, cizojazyčnými pracemi. 

V dnešní době se delfská metoda neomezuje pouze na prognostická témata, 

ale běžně se užívá k rozhodování a řešení nejrůznějších problémů. Některé zásady 

delfské metody též často bývají součástí jiných prognostických technik, jako jsou 

třeba scénáře budoucnosti, stromy cílů, stromy významnosti apod. (viz např. hesla 

v Maříková, Petrusek, Vodáková aj., 1996, s. 614, s. 968-969 a s. 1238-1239). 

1.1 Základní principy 

I přes různé modifikace a účelové varianty vyvolané specifickými úkoly a 

podmínkami, při kterých byla delfská metoda aplikována, lze pro její klasickou 

podobu formulovat tři základní a nejdůležitější principy. Jednak je to vzájemná 

anonymita uvnitř souboru (panelu) expertů, či minimálně anonymita jejich názorů, 
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dále řízená zpětná informační vazba mezi tímto panelem a výzkumným týmem a 

konečně uplatnění statistických postupů k identifikaci většinového názoru panelu 

a k úpravám míry jeho názorové shody. Každý z uvedených principů si zaslouží 

krátké objasnění. 

Narozdíl od jiných expertních technik, oprávněně také označovaných jako 

tvůrČÍ a prognostické, například brainwriting, brainstorming ad., není při realizaci 

delfské metody nutné~i.:lby se spolupracující experti (o otázkách jejich výběru ještě 

později) sešli ve stejný čas ila.stejném místě. Komunikace s nimi probíhá formou 

písemného dotazování, nejčastěji poštou. (V dnešní době je zajisté možno využít 

elektronické podoby komunikace, s tou ale, třeba upřímně přiznat, dosud nemáme 

osobní zkušenost.) 

Dopisování s experty má několik nesporných výhod. Předně je takto dobře 

zajištěna jejich anonymita, což umožňuje eliminovat případné osobní animozity 

mezi některými odborníky, napětí mezi představiteli protichůdných názorových 

skupin či spory mezi vzájemně si konkurujícími a jinak soupeřícími institucemi. 

Snižuje se takto též míra konformity ostatních vůči názorům význačného experta, 

vysoce postaveného představitele známé instituce nebo vůči sociálně dominantní 

osobnosti. Žádný z expertů-respondentů prostě neví, kdo další je členem panelu. 

Minimálně, když je z různých důvodů nutné seznam členů zveřejnit, neví, kdo 

konkrétně zastává jaké stanovisko. Další výhodou je, že takto lze spolupracovat i 

s experty, kteří jsou kratší dobu pracovně zaneprázdněni, v zahraničí, nemocní aj., 

takže v konkrétním stanoveném termínu, kdy by se např. konalo brainstormingové 

sezení, bychom museli jejich účast oželet. 

Nevýhodou písemné komunikace je předně určitá prodleva jdoucí na vrub 

způsobu doručování písemností (zdržení v období svátků, distribuce pošty v rámci 

organizace aj.), kterou ale e-mailová forma značně zredukuje. Stejně tak urgování 

opozdilců, kteří nedodali do domluveného termínu svou odpověď, bude při jejím 

využití asi nepoměrně snadnější. 

Další zápory však už internet odstranit nedokáže. Je to ve srovnání s např. 

výše zmiňovaným brainstormingem značná organizační náročnost. Komunikování 

s expertním panelem probíhá v několika (obvykle ve 3-5) kolech, což znamená 
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okamžitě po uzávěrce přijatých odpovědí z nich velmi rychle zpracovat materiál 

do dalšího kola dotazování. (Narozdíl od brainstormingu, kde veškeré organizační 

činnosti po jeho uskutečnění končí a začíná práce se získaným materiálem. Na její 

výsledky sice čeká zadavatel, ale už nikoli naši experti-respondenti.) 

Současně, pokud se expert na brainstormingové setkání dostaví, obvykle se 

jej i zúčastní. A zde je právě další minus delfské metody. Během jednotlivých kol 

často dochází k poklesu návratnosti dotazníků, což má za následek, že vypovídací 

hodnota produktu, jenž panel svými odpověďmi postupně vytvořil, se tak poněkud 

snižuje. 

Dosud jsme se nesetkali s přesnějšími údaji a dokonce se domníváme, že nebude 
ani možné je závazně vymezit. Podle našich zkušeností velmi záleží na podobě populace 
odborníků, ze které byli experti původně vybíráni Oejí velikost, vzájemné vztahy, vnitřní 
profesní koheze apod.), dále na povaze šetřené problematiky Oejí atraktivita, všeobecná 
prospěšnost) a pochopitelně také na osobní motivaci expertů (zájem o výsledky výzkumu, 
pocit prestiže ad.). Rámcově odhadujeme souhlas zúčastnit se delfského dotazování na 
cca 60-90;% z oslovených a na zhruba 5-25% "úmrtnost" během 3-4 realizovaných kol 

I 

(Cílek a Reichel, 1978, s. 3). 
! 
I 

P~slední negativum písemného dialogu s v prostoru rozptýlenými experty 

spočívá v tom, že při absenci osobního bezprostředního kontaktu mezi odborníky 

(narozdíl třťba opět od brainstormingu) se mnohdy nepodaří nastolit onu kreativní 

atmosféru vz~jemné inspirace k náhlým neotřelým nápadům a tvůrčím řešením. 

To ovšem od delfské metody (oproti brainstormingu) nelze očekávat, neboť jejím 

přínosem jsou jiné přístupy k řešení problémů, z nichž mnohé řadu kreativních 

prvků i tak obsahují. Navíc je tento případný nedostatek zase dostatečně vyvážen 

možností anonymních výpovědí, které jsou při realizaci delfské metody (viz úvod 

kapitoly) zcela nezbytné. 

Díky nim jsou totiž respondenti zbaveni různých psychosociálních tlaků a 

mohou svá stanoviska bez zábran formulovat, zvláště v případech, pokud oponují 

názorům většiny a mají důvody setrvávat na svých názorech, které se jí vymykají 

(viz dále). 

Jak už bylo řečeno, dalším ze tří základních principů delfského dotazování 

je řízená zpětná informační vazba mezi panelem expertů a výzkumným týmem či 

centrem. To zpracovává odpovědi expertů do souhrnné podoby a zasílá jim ji zpět 
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s tím, aby se k ní znovu vyjadřovali, zpřesnili ji, rozvíjeli, nechali se jí v další své 

odpovědi inspirovat ap. (Příprava této sumární odpovědi právě patří k organizačně 

nejnáročnějším fázím.) Základním úkolem při aplikaci klasické delfské metody je 

touto komunikací panel postupně vést k určité názorové shodě. Pro experty bývá 

tato cesta neméně zajímavá, neboť ke stavu a vývoji řešení zkoumaného problému 

takto dostávají sumarizované informace o názorech odborníků-kolegů. 

Řízená zpětná vazba současně umožňuje, abychom pomocí delfské metody 

nezískávali jako jinými expertními postupy (např. brainwriting či brainstorming) 

jen řadu údajů čistě kvalitativního rázu. Už jsme několikrát uvedli (viz např. eílek 

a Reichel, 1978, s. 2), že i při řešení problémů netechnické povahy jsme učinili 

dobrou zkušenost zabudovávat postupně do dotazů takové prvky, které umožňují 

přeměnit data původně nominální povahy na jejich ordinální, případně kardinální 

podobu. Pochopitelně záleží na charakteru výzkumného problému a konkrétně na 

tom, zda podstata určitého nominálního údaje tuto transformaci vůbec obsahově a 

interpretačně dovoluje. 

Názornou ukázkou této modifikace může být např.: výčet priorit - jejich pořadí -
nákladnost jejich realizace, výčet cílů - váhy jejich důležitosti - pravděpodobnost jejich 
dosažení, žádané profese - odhadovaná prestiž - adekvátní platové ohodnocení, možné 
varianty vývoje - pořadí podle společenské přijatelnosti - časové horizonty jejich startu 
apod. 

Postupnému vedení panelu k názorové shodě jak v kvalitativních, tak také 

v pořadových a kvantitativních odhadech pomáhá třetí základní princip delfského 

dotazování, totiž užití jednoduchých statistických operací. Základními nástroji zde 

jsou aritmetický průměr a směrodatná odchylka (standardní deviace), dále modus, 

medián a hodnoty kvartilů (interkvartilové rozpětí). Zcela na začátku, kdy putuje 

k expertům tzv. prázdný (někdy též "nultý") dotazník, v němž většinou převažují 

volné, otevřené otázky, je jejich využití pochopitelně minimální. Nastupují ovšem 

v dalších kolech dotazování, kdy k sumarizované odpovědi expertů již přibývají 

instrukce určovat pořadí důležitosti, míru pravděpodobnosti apod. (viz poznámku 

výše). 

Zpracování těchto pořadových či kvantitativních odhadů se vrací zase zpět 

respondentům, tentokráte už s informací o rozložení jejich názorů. Při jeho popisu 
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jsou uváděny nejčetnější hodnoty a, pokud to povaha údajů umožňuje, také jejich 

průměry, směrodatné odchylky, mediány a 1. a 3. kvartily. Princip utváření shody 

názorů spočívá v tom, že za standardní postoje, odhady apod. se obvykle považují 

ty, co se nacházejí v rozpětí vnitřních 50 % rozložení (tedy např. hodnoty mezi 1. 

a 3. kvartilem), zatímco zbylých 50 %, tj. 25 % na každé straně, je chápáno jako 

extrém. Experti jsou potom vyzváni, aby v případě, že se v předchozím kole jejich 

názor nacházel mimo standardní 50% interval, svůj názor teď znovu zvážili, nebo 

případně svůj postoj, pokud na něm nadále trvají, podpořili argumenty. 

Tento proces je velice významným a specifickým fenoménem delfského 

dotazování. Častá kritika, že tudy vede cesta pouze ke konformitě komunikujícího 

panelu, není úplně naI~iístě. Jednak záleží na konkrétních formulacích vybízejících 

ke změně stanoviska, aednak, jak jsme v praxi častokrát poznali, experti, kteří se 
I 

našemu šetření odpov~dně věnují, příliš snadno své názory nemění, neboť je mají 

podložené argumenty. \\V každém případě, pokud je rozptyl značný a respondenti 

v názorech mimořádně neústupní, je možné vymezovat extrémy jedním až dvěma 

krajními decily a teprve podle okolností je dále rozšiřovat. 

Za významnou část produktu vytvořeného panelem je vedle jisté názorové 

shody skupiny odborníků také poměrně bohatý arzenál argumentů zdůvodňujících 

oba póly extrémních postojů. V některých případech se dokonce ukázalo, že může 

být přínosnější (inspirativnější) než výsledné společné stanovisko panelu. Patrně i 

proto modernější aplikace delfské metody obvykle již takový důraz na maximální 

shodu uvnitř panelu nekladou. 

Počet kol dotazování nelze taxativně stanovit, liší se případ od případu a je 

závislý na řadě faktorů, např. na úrovni abstrakce řešeného problému, na potřebě 

jeho tematické dekompozice, na výzkumných záměrech, které k aplikaci delfské 

metody vedly, v neposlední řadě také na schopnostech řídícího týmu efektivně se 

získanými údaji pracovat a vést panel k případné názorové konfrontaci či shodě. 

Při konkrétní realizaci delfské metody je třeba dbát některých osvědčených 

organizačních zásad, které zde však nepovažujeme za nezbytné dále uvádět, neboť 

se podle našeho mínění už vymykají původnímu záměru této kapitoly. Jenom snad 

poznamenejme, že je vhodné, pokud písemné komunikování s experty probíhá ve 
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zdvořilém, ale nikoli neosobním byrokratickém tónu. Vyplatí se také jim neustále 

zdůrazňovat, aby si své odpovědi kopírovali, neboť při dodržení anonymity pouze 

oni mohou identifikovat svá předchozí stanoviska. 

Dále je dobré dodržovat mezi jednotlivými koly pravidelný rytmus, který 

účastníkům napomáhá lépe plnit termíny k vrácení dotazníků. Souhrny zasílané 

expertům zpět by měly být přehledné a zajímavé, neboť nelze opomenout, že pro 

ně současně mají i jakousi edukativní funkci. 

Konečně můžeme na základě své osobní zkušenosti potvrdit, že domluvený 

honorář sice experta do jisté míry motivuje k účasti, nicméně ještě silnější je jeho 

bytostný zájem o řešený problém. Jako zajímavou nabídku také řada respondentů 

hodnotí zaslání závěrečné z~rávy shrnující výsledky dotazování, která by jim měla 

být ostatně poskytnuta též jako nezbytné poděkování za čas věnovaný spolupráci 
/ 

na našich výzkumnýc4~áměrech. 

1.2 Konstrukce panelu expertů 

Jak plyne z předchozího, jedním z nezbytných kroků při přípravě delfské 

metody je vytvoření panelu dotazovaných expertů. Při jeho konstrukci řešíme dvě 

zásadní otázky: koho za experta považovat a jakým způsobem z takto definované, 

vymezené populace expertů (zvláště je-li dosti početná) vytvořit výběrový soubor, 

na který se budeme obracet. 

Problematikou výběrů a výběrových souborů se zabývá snad každá publikace z 
oblasti metodologie výzkumů. Pro náš specifický kontext je však třeba upozornit na text 
Glockův (1955, pp. 242-250) poukazující na některé principy dotazování panelu a též na 
příručku Backstroma a Hurshe (1963, pp. 23-59), kde přehledně shrnují základní typy a 
mechanismy výběru. Dále na Jeřábkova skripta (1992, s. 50-51), v nichž vysvětluje tzv. 
výběr nabalováním a výběr úsudkem, neboli, jak uvádí Disman (1993, s. 112-115), 
Snowball Technique a účelový výběr. Ten se občas také objevuje pod názvem zaměřený 
(tzv. theoretical sampling, viz Hendl, 1997, s. 69) či "ad hoc" výběr. Tyto druhy výběrů, 
jak bude řečeno dále, se při expertních technikách užívají velmi často. 

Otázky definice experta a způsob jejich výběru se do určité míry prolínají. 

Řešili jsme je již několikrát (např. Junková, Reichel a Blažek, 1977 nebo Reichel 
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a Pavelka, 1979) a lze konstatovat, že významnou roli zde vždy hraje podstata a 

povaha konkrétního výzkumného problému. Přesto však je možné vyslovit jistá 

zobecnění. 

Jako expert (z latinského expertus, tj. zkušený, vyzkoušený, osvědčený, viz 

Maříková, Petrusek, Vodáková aj., 1996, s. 298-299) je vnímán nositel odborné a 

kvalifikované informace\ resp. role, kterou může přijmout odborně erudovaný 
\ 

jedinec a která se blíží roli konzultanta, poradce, arbitra. Ovšem nejen erudice je 

podle našich zkušeností "expertotvorným" aspektem. Dále je to jeho renomé, tedy 

jisté mínění o jeho erudici v 6dborných a případně i institucionálních strukturách, 

jinými slovy jeho formální Ca do určité míry též neformální) ocenění relevantním, 

tzn. v tomto případě odborným, profesním okolím. 

Při výběru do panelu někdy hraje podstatnější roli expertovo institucionální 

zařazení, než jeho renomé a míra jeho erudice. V řadě případů totiž součástí řešení 

problému mohou být nějaká organizační opatření, součinnost určitých orgánů ad., 

takže mínění odborníků je nutné propojit s názory představitelů odpovídajících 

institucí. I např. k otázkám rozvoje vědy by se tak měli vyjadřovat nejen špičkoví 

vědci, ale také manažeři příslušné vědecké oblasti. 

Při výběru experta do panelu se nám osvědčilo (pokud to bylo možné) dbát 

na to, aby expert nebyl pouze úzce orientovaným odborníkem, ale byl schopen své 

odborné zaměření i řešený problém vidět v širších souvislostech, což pro většinu 

opravdových expertů nebývá problém. Konečně nezbytné praktické pravidlo říká, 

že použitelný expert je pouze ten, který je dosažitelný a ochotný spolupracovat. 

To není tak banální zjištění, jak se na první pohled zdá, neboť mezi optimálním 

složením panelu podle našich představa jeho výslednou podobou někdy existují 

značné rozdíly. 

Při výběru expertů lze postupovat zhruba trojím způsobem, přičemž není 

výjimkou, že se dle potřeby vzájemně kombinují, opět záleží na povaze řešeného 

výzkumného problému. Jednak je to tzv. citační analýza, která se používá hlavně 

při výběrech z vědeckých kruhů (a vlastně se obrací na zmiňovaný aspekt renomé 

experta, zde dané jeho publikační aktivitou). Jak z názvu plyne, na základě analýz 

odborných monografií a periodik zjišťujeme nejčastěji odkazovaná jména, která je 
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pak možno považovat za významné autority v dané oblasti bádání. Tento postup 

ale odhalí svou slabinu v situacích (které v ČSSR nebyly neobvyklé), kdy se mezi 

odkazy objevuje vysoké procento (někdy také až 80 %) autocitací. 

Dalšími dvěma druhy výběru jsou výše zmíněný účelový (zaměřený) výběr 

a výběr nabalováním (snowball). Při zaměřeném výběru vyhledáváme experty do 

panelu dle svého uvážení či po konzultacích s dalšími odborníky, to vše s ohledem 

na charakter řešeného problému (a na jeho aspekty, dimenze, roviny aj., na něž jej 

můžeme nebo potřebujeme rozložit, viz dále). 

Technika sněhové koule vypadá tak, že některý známý (tzn. renomovaný) 

odborník, vědec či manažer, je požádán, aby určil další (obvykle cca 3) odborníky 

ze svého oboru, popř. sféry své činnosti. Každý z takto uvedených je osloven 

stejným způsobem, čímž počet tipů prudce roste. Ovšem v určité fázi dotazování 

se některá jména začínají opakovat (záleží na rozsahu monitorovaných struktur) a 

nakonec žádná nová nepřibývají. Z takto vzniklého seznamu se obvykle vybírají 

jména osob s relativně největší frekvencí. Snowball se často užívá v případech, 

kdy jsou hledané struktury (vědecké, mocenské, sítě neformální prestiže apod.) 

výzkumnému týmu zcela neznámé. 

V každém případě by výsledkem výběru mělo být takové složení panelu, 

které vhodně koresponduje s podstatou řešeného problému. Ten je nutné apriorně 

rozložit na adekvátní součásti a podle nich panel konstruovat. Je-li např. povaha 

problému multidisciplinární, měl by se tento aspekt ve složení panelu odrazit. Při 

řešení problému vyžadujícího koordinaci určitých organizačních struktur by měli 

panel tvořit jejich představitelé či zástupci, případně ještě další odborníci, kteří by 

k tomu vytvářeli určitý vědecký nebo konceptuální rámec atp. 

Rozhodně platí, že delfská metoda, jak je ostatně podle postupů při výběru 

expertů patrné, si ve své podstatě nemůže, a koneckonců ani nechce, činit jakýkoli 

nárok na reprezentativitu panelu vzhledem k expertní populaci. Uvedené způsoby 

ale při uvážené a opodstatněné dekompozici řešeného problému mají rozhodně 

vést k takové podobě panelu, která bude co nejlépe zajišťovat tzv. reprezentativitu 

problémového pole. 
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1.3 Delfská metoda a Eurodelphi '95 

Jak jsme uvedli na začátku kapitoly, vzhledem k názvu projektu, ze kterého 

v následujících analýzách vycházíme, jsme považovali za vhodné věnovat úvodní 

prostor stručnému výkladu delfské metody. 

Pokud bychom však měli Eurodelphi '95 posoudit z tohoto hlediska, lze 

konstatovat, že v realizaci projektu můžeme také některé rysy aplikace delfské 

metody objevit. Skutečně bylo pracováno s panelem expertů, jeho profesní složení 

bylo doporučeno tak, aby napomáhalo reprezentativitě problémového pole (i když 

se z organizačních důvodů nepodařilo naplnit, jak vidno dále), při vyhodnocování 

anonymních odpovědí expertů byly užívány elementární statistické výpočty. 

Nicméně jeden z podstatných principů a stěžejních důvodů použití delfské 

metody zde zcela absentoval. Dotazování bylo pouze jednokolové, takže řízená 

zpětná vazba, jejímž prostřednictvím by statistické operace směřovaly ke hledání 

názorové většiny, k identifikaci extrémních postojů atd., se neuskutečnila. Možná 

tyto principy byly využity v šetřeních, které Eurodelphi '95 předcházely (viz 2.1), 

a v tomto projektu se název metody objevil už pouze ze setrvačnosti. Rozhodně 

ale skutečná podoba někdejšího výzkumu měla než ke klasické delfské metodě 

mnohem blíže k jakémusi jednorázovému šetření názorů expertů prostřednictvím 

známkovacích likertovských škál (viz např. Pergler, 1969; Friedrichs, 1990 a řada 

dalších). 

Toto vše ovšem uvádíme pouze pro přesnost a pro vysvětlení. Každopádně 

jsme názoru, že i když projekt Eurodelphi '95 vlastně korektní aplikací delfské 

metody nebyl, zajímavost a přínosnost tehdy získaných údajů tím přesto nikterak 

neutrpěla. 
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2 EURODELPHI '95 

Jak bylo řečeno v úvodu, projekt Eurodelphi '95 patří mezi zajímavé a 

rozsáhlé mezinárodní andragogické výzkumy konce minulého století. Nejprve 

velmi stručně zmíníme jeho historii, pak podle základních sledovaných znaků 

představíme český soubor tehdy dotazovaných expertů a budeme se věnovat 

rekapitulaci vybraných českých výsledků. Už jsme uvedli, že jde o stanovení 

závažnosti problémů, které před dospělé současná společnost (tj. poloviny 90. 

let 20. století) klade, dále se jedná o odhad, do jaké míry k řešení těchto 

problémů může přispět vzdělávání dospělých a třetím zvoleným tématem je 

hodnocení cílů yzdělávání dospělých z hlediska jejich důležitosti v nejbližších 

letech. 

2.1 Stručná historie projektu 

Národní zpráva z výzkumu Eurodelphi '95 za Českou republiku (Hartl, 

Štěpánek, Reichel a Brejchová, 1995a), z níž pro potřeby tohoto textu čerpáme 

podstatnou většinu informací, uvádí, že celý výzkum byl vlastně odstartován 

již v roce 1990. Tehdy na Katolické univerzitě v Leuven (Belgie) vznikl pod 

vedením profesora Waltera Leirmana dvouletý výzkumný projekt Vzdělávání 

1992, jehož ústředním tématem bylo zjišťování názorů vybraných belgických 

odborníků na to, které hlavní problémy a úkoly budou muset dospělí řešit ve 

společnosti devadesátých let. Dotazování se nejprve soustředilo na vlámské 

prostředí a později bylo zopakováno také ve frankofonních oblastech. Tímto 

způsobem byly identifikovány základní vzdělávací potřeby občanů a z nich 

potom vycházely speciální podklady a podněty pro formulaci belgické vládní 

politiky v oblasti vzdělávání dospělých. 

Celý výzkum se ukázal natolik užitečný a přínosný, že na mezivládní 

úrovni Evropského společenstvÍ bylo vzhledem k potřebám společného trhu 

(tedy také trhu pracovních sil) dohodnuto vypracovat společnou strategii pro 

celoživotní učení a vzdělávání dospělých. Takto vznikl mezinárodní projekt 

Eurodelphi '95, ve kterém, jak jeho označení samo napovídá, měla být stejně 
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jako v předchozím výzkumu Vzdělávání 1992 data získávána prioritně pomocí 

delfské metody (podrobněji též Reichel, 2005a, s. 15). 

Na návrh univerzity v Leuven, která se stala garantem a centrem celé 

akce, a za souhlasu řídícího výboru, který tvořili vedoucí národních týmů ze 

zemí někdejšího Evropského společenství, byla do projektu postupně přizvána 

také trojice tzv. postkomunistických států. Účast byla nabídnuta těm, o nichž 

se uvažovalo, že by mohly přinést v určitém ohledu srovnatelné a současně 

inspirativní údaje. Od počátku se jednalo o Slovinsko a Českou republiku, 

později bylo do šetření zapojeno též Estonsko. 

Pro úplnost dodejme, že český výzkumný tým tehdy vedl doc. PhDr. Pavel 
Hartl, někdejší pedagog katedry andragogiky a personálního řízení (UK v Praze, 
Filozofická fakulta) a také předseda České společnosti pro vzdělávání dospělých. 
Odborným garantem tohoto projektu byl PhDr. Zdeněk Štěpánek, v té době zástupce 
vedoucího katedry, za sociologické aspekty šetření zodpovídala naše kolegyně PhDr. 
Dagmar Brejchová a autor této práce se staralo metodologickou stránku výzkumu a 
kontrolu dat před odesláním k centrálnímu počítačovému zpracování do Leuven. 

A ještě malá multikulturní poznámka: Některé státy Evropského společenství 
byly ve výzkumu zastoupeny hned vícekrát, například za Španělsko se projektu 
zúčastnil nejen madridský, ale i katalánský tým, ze Spojeného království dokonce tři 
- anglický, skotský a severoirský. 

Finanční zabezpečení projektu Eurodelphi '95 centralizováno nebylo. 

Evropské společenství poskytlo prostředky pro organizační zajištění výzkumu 

a jeho vyhodnocení na mezinárodní úrovni, realizaci národních výzkumů si ale 

jednotlivé země zajišťovaly samy. V našem případě se zdrojem financí Qakož 

i hlavní základnou pro výběr expertů) stala Česká společnost pro vzdělávání 

dospělých. 

Součástí české historie projektu Eurodelphi '95 sice byla snad poněkud 

nevýrazná mediální publicita po jeho ukončení, nicméně musíme konstatovat, 

že zájemcům z řad odborné veřejnosti se dostalo informací o této akci celkem 

dvakrát. V červnu 1994 byli seznámeni s předběžnými výsledky a pak v dubnu 

1995 (to znamená zhruba půl roku před závěrečným mezinárodním kolokviem 

na univerzitě v Leuven) proběhlo k šetření Eurodelphi '95 národní kolokvium, 

na kterém se sešlo přes 80 účastníků, z nichž většina na projektu participovala 

v roli dotazovaných expertů (více o kolokviu viz Hartl, Štěpánek, Reichel a 

Brej chová, 199 5b ). 
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2.2 Popis souboru expertů 

V souvislosti s otázkou reprezentativnosti problémového pole (viz 1.2) 

řídicí centrum v Leuven na základě svých dosavadních zkušeností doporučilo 

každému z národních týmů, aby panel respondentů tvořili experti zhruba čtyř 

profesních zaměření. Měli v něm figurovat řídicí pracovníci, tedy odborníci na 

různých institucionálních úrovních (popř. včetně vládní a ministerské), kteří se 

různým způsobem a v různé míře podílejí na utváření a realizaci vzdělávací 

politiky. Dále se měli zúčastnit pracovníci zabývající se teorií a výzkumem v 

oblasti andragogiky, potom vzdělavatelé, tedy lidé přímo z praxe vzdělávání 

dospělých, a konečně tzv.1omentátoři, osoby, které tuto problematiku a její 

další souvislosti prezentují t médiích. 

Metodologická poznámka 1: i 
Doporučené zastoupkní jednotlivých profesních zaměření ve zkoumaném 

souboru - 10% řídicí pracovníci, 10% věda a výzkum, 60% vzdělavatelé a 20% 
komentátoři - se nepodařilO\ naplnit. Nejspíš v přirozeně existujících strukturách 
české populace odborníků z o~lasti vzdělávání dospělých nelze podobné proporce 
prostě běžně nalézt a navrhované kvóty by bylo možné dodržet patrně až při cíleném 
hledání nebo při distribuci značného množství dotazníků (pokus o tzv. oversampling). 
Jeden či druhý postup by však časové i finanční náklady na šetření neúměrně navýšil. 

Celkem bylo v několika vlnách rozesláno 220 anonymních dotazníků. 

Adresáty byli většinou členové České společnosti pro vzdělávání dospělých, 

jejich sympatizanti a případní spolupracovníci, z malé části pak byly osloveny 

osoby podílející na různých formách a podobách vzdělávání dospělých, avšak 

stojící mimo Českou společnost pro vzdělávání dospělých. Postupně se vrátilo 

124 dotazníků, ale prvních dvacet bylo použito pro úvodní pilotní analýzy. Na 

jejich základě jsme dotazník upravili a byl znovu distribuován. Na závěr bylo 

kvůli neúplné odpovědi nutné pár exemplářů vyřadit, takže soubor tvořilo 101 

expertů (viz Hartl, Štěpánek, Reichel a Brejchová, 1995a, s. 3; případně také 

Reichel, 2005b, s. 16). 

Při popisu vzniku někdejšího souboru expertů je však třeba zmínit jeden 

podstatný moment, kterým je konečný rozsah panelu. Řídicí centrum výzkumu 

v Leuven, kam byly dotazníky zaslány ke zpracování, totiž rozhodlo, že každý 

respondent bude do souboru započítán tolikrát, kolik uvedl svých odborností 

(profesních zaměření). Většina (75) jich vyznačila jednu odbornost, zbylí (26) 

převážně zaškrtli dvě, několik málo osob dokonce tři. Tímto způsobem se 
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zkoumaný soubor nakonec rozrostl na l34 expertů, což byl počet, s nímž bylo 

nadále pracováno. 

Metodologická poznámka II: 
K tomuto postupu možná můžeme mít jisté metodologické výhrady, ale to je 

asi tak jediné, co lze učinit, neboť nic už se nezmění na tom, že takto byl soubor 
zkonstruován. Jistou logiku toto rozhodnutí však nepostrádá: určitý respondent má 
jako např. vzdělavatel své názory, a je-li navíc ještě komentátorem, těžko bude kvůli 
tomu současně zastávat jiná stanoviska. Slabým místem tohoto přístupu nicméně 
zůstává, že názory respondentů s více odbornostmi takto byly poněkud favorizovány, 
neboť získávaly v celkové výpovědi panelu větší váhu než postoje expertů s jedinou 
uváděnou odbornosd 

Soubor e~pertů tvořilo 93 mužů (více jak dvě třetiny panelu) a 41 žen 

(31 %). Věkové isložení bylo následující: do 35 let 30 expertů (22 %), ve věku 
, 

36-45 let respondentů 44 (33 %), v kategorii 46-55 let 36 osob (27 % panelu) 
I 

a nejstarších ve ",,věku 56 a více let bylo 24 (tj. 18 %). Z hlediska profesního 

zaměření expertů panel tvořilo 50 řídicích pracovníků (tj. 37 %), 16 teoretiků a 

výzkumníků (12 %), 40 vzdělavatelů (30 %) a 28 komentátorů (21 % panelu). 

Strukturu podle základních sledovaných charakteristik - profesního zaměření 

(odbornosti) expertů a rozložení tohoto znaku z hlediska pohlaví a věku -

ilustruje Tabulka 1. 

Tabulka 1 - Profesní zaměření expertů podle pohlaví a věku 

profesní pohlaví věk 
zaměření v' 

ženy -35 36~5 46-55 56-tnUZl 

řídicí pracovníci 72 28 24 28 30 18 
teoretici/výzkumníci 75 25 25 25 13 37 
vzdělavatelé 65 35 17 35 25 23 
komentátoři 68 32 25 43 32 O 

Legenda: řádková procenta, zaokrouhleno 

Souhrnně řečeno, v expertním panelu převažovali ze dvou třetin muži, 

což se promítá i do jednotlivých odborností, kde muži, jak tabulka prezentuje, 

početně dominují ze zhruba dvou třetin Uak vzdělavatelé, tak i komentátoři) 

nebo až tří čtvrtin (řídicí pracovníci a teoretici/výzkumníci). 

Celkem je relativně nejčastěji (z jedné třetiny) v souboru zastoupena 

věková skupina 36-45 let, která se mezi vzdělavateli, jinak tvořícími 30 % 

souboru, objevuje též nejčetněji (u 35 %). To platí i pro komentátory, kteří 

představují asi pětinu expertů a kterých je v tomto věkovém rozpětí necelá 
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polovina. Teoretici a výzkumníci, nejmenší část souboru (12 %), se rekrutují 

spíše z kategorie nejstarších (mezi něž např. nepatří ani jeden komentátor), 

zatímco nejpočetnější složka panelu, řídicí pracovníci, kteří jej tvoří ze 37 %, 

spadají spíše do obou středních věkových pásem, z nichž trochu více je 

zastoupena věková kategorie 46-55 let. 

2.3 Závažnost aktuálních próblémů 

V belgických šetřeních realizovaných před akcí Eurodelphi '95, tj. ve 

výzkumech Vzdělávání 1992 (viz 2.1), byli vybraní odborníci dotazováni, co 

jsou podle nich hlavní problémy a úkoly, které musejí dospělí momentálně 

řešit, jinými slovy, jaké závažné problémy a úkoly před ně život v současné 

společnosti klade. Touto cestou bylo shromážděno přes 270 položek, z nichž 

se na základě obsahových analýz podařilo sestavit seznam 21 aktuálních 

problémů, které potom byly v rámci Eurodelphi '95 předkládány jednotlivým 

národním souborům, tedy i českému. Experti měli za úkol posoudit každý 

z problémů podle míry jeho závažnosti na sedmibodové škále, jejíž krajní 

polohy lze verbalizovat 1 = nevýznamný, nepodstatný až 7 = velmi významný, 

zásadní. 

Tabulka 2 přináší v sestupném pořadí průměry známek míry závažnosti, 

které jednotlivé problémy obdržely od českého expertního souboru, a současně 

velikosti směrodatných odchylek, jež de facto naznačují míru názorové shody 

expertů při hodnocení příslušného problému. 

Metodologická poznámka III: 
K úvaze, že míru názorové shody lze detekovat prostřednictvím směrodatné 

odchylky (standardní deviace), nás opravňuje princip jejího výpočtu i důvody jejího 
užívání, témata tradičně zmiňovaná snad v každé metodologické publikaci, která se 
alespoň okrajově dotýká základů statistiky, tím spíše, pokud se jí zabývá podrobněji. 
Namátkou a chronologicky vzato např. Lazarsfeld and Rosenberg, eds. (1955), 
Lamser (1966), Pergler aj. (1969), Lamser a Růžička (1970), Zich (1976), Friedrichs 
(1990), Hendl (2004) a další, pochopitelně také Maříková, Petrusek, Vodáková aj. 
(1996), patrně nejdidaktičtěji ovšem Disman (1993, s. 192-193). 

V podstatě jde o to, že průměr bývá veličinou značně nepřesnou, podléhající 
extrémním hodnocením a mnohdy se mezi naměřenými hodnotami ani nevyskytující. 
(Jako ve známé metafoře, kdy jeden pán zmíral hlady a druhý byl naopak pře jedený, 
neboť na posezení snědl celé kuře. Statistickým průměrem nahlíženo však měl každý 
z nich půlku.) V našem konkrétním případě by tedy například hodnota průměru 4,00 
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mohla vzniknout tak, že všichni respondenti shodně uváděli tuto prostřední hodnotu 
sedmibodové škály. Pak by směrodatná odchylka byla 0,00 a ukazovala na jejich 
naprostou názorovou shodu. Pokud by polovina expertů vybrala jeden extrém (1) a 
druhá polovina opačný (7), při totožné hodnotě průměru 4,00 by odchylka činila 
3,00, tedy maximální míru jejich názorové neshody. 

Z Tabulky 2 můžeme vyčíst, že průměrná známka závažnosti seznamu 

aktuálních problémů činí 4,78, mediánová hodnota (dále jen Me) 4,92, 1. 

kvartil (dále 1.Q) 5,385 a 3. kvartil (3.Q) 4,135. Tyto údaje nasvědčují, že 

rozložení je poněkud vychýlené k vyšším škálovým hodnotám, tedy v soupisu 

převažovaly problémy hodnocené experty jako spíše závažné a naléhavé. 

" 

Tabulka 2 - Seznam aktuálních pr~blémů: jejich pořadí, průměrné známky a 
směrodatné odchylky při hodnocení celým souborem (N = 134) 

problémy. :: ,,'1<, ••... '.,' A B C 
Prožívání času (rychlost, stres) 1 5,97 1,10 
Znečištěné životní prostředí 2 5,93 1,28 
Problémy v mezilidských vztazích 3 5,76 1,18 
Změny v organizaci práce 4 5,51 1,14 
Rostoucí povrchnost (konzum) 5 5,39 1,40 
Otázky týkající se zdraví 6 5,38 1,12 
Nedostatek odborných znalostí 7 5,32 1,19 
Problémy s mobilitou 8 5,03 1,25 
Stále složitější společnost 9 5,00 1,18 
Problémy s přiměřeným bydlením 10 4,98 1,33 
Požadavky vysoké specializace 11 4,92 1,21 
Nedostatek jistot a smyslu života 12 4,84 1,35 
Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 13 4,51 1,31 
Nesnadný přístup k informacím 14 4,35 1,45 
Potíže se získáváním nových technologií 15 4,22 1,50 
Nedostatečná úroveň demokracie 16 4,14 1,61 
Pochybnosti o vlastní identitě 17 4,13 1,37 
Nejistota způsobená vyšším postavením 18 4,13 1,30 
Nezaměstnanost 19 3,84 1,59 
Změny ve skladbě populace 20 3,54 1,40 
Chudoba 21 3,39 1,36 

,.' •. ' ,prl'l1n~!l'průměroých hodnoť .::4',78 1,32" 
Legenda: A = pořadí podle B 

B = průměrná škálová známka závažnosti problému 
C = směrodatná odchylka B 

Míra názorové shody panelu 1,32 ovšem není nějak extrémně vysoká, 

poněkud se blíží polovině vzdálenosti mezi shodou a neshodou (1,50), což 
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naznačuje, že názory expertů na jednotlivé předložené problémy byly poměrně 

diferencované. 

Dále vidíme, že hodnotu vyšší než l.Q (5,385), tj. přisouzenou největší 

závažnost, má pětice problémů: Prožívání času (rychlost, stres), pak následuje 

Znečištěné životní prostředí, dále Problémy v mezilidských vztazích, Změny 

v organizaci práce a konečně Rostoucí povrchnost (konzum). Tuto první pětici 

s rozsahem 5,97-5,39, tj. ne6elých 0,6 škálové známky, v těsné vzdálenosti 

následují Otázky týkající se,zdravL Míra shody je u této šestice problémů lepší 

než činí průměr celého sopboru, experti se tedy stran míry jejich závažnosti 

spíše shodovali, nejvíce ll: problému podle nich nejzávažnějšího, u Prožívání 

času. Druhá nejvyšší shoda názorů panovala u Otázek týkaj ících se zdraví na 

6. místě. 

Na opačném konci, s hodnotou nižší než 3.Q (4,135), skončily relativně 

méně závažné problémy Pochybnosti o vlastní identitě (s jen nepatrně nižší 

známkou než Nedostatečná úroveň demokracie), Nejistota způsobená vlastním 

postavením a jako tři poslední Nezaměstnanost, Změny ve skladbě populace a 

Chudoba. Známkový rozsah této pětice, resp. šestice, činí 4,14-3,39, tedy cca 

0,75 škálové známky. Míra názorové shody se nalézá převážně pod průměrem 

souboru problémů, ve dvou případech, Nezaměstnanost (1,59) a Nedostatečná 

úroveň demokracie (1,61), se dokonce jedná o shodu nejnižší v celém souboru. 

U těchto problémů se tedy projevila relativně nejvyšší názorová nejednota 

expertů. 

Tabulka 3 na další straně přináší podoby seznamu aktuálních problémů 

podle čtyř profesních zaměření expertů, jinými slovy ukazuje, jak závažnost 

aktuálních problémů viděli řídicí pracovníci, pracovníci sféry teorie/výzkum, 

vzdělavatelé a komentátoři. (Údaje jsme úmyslně shromáždili do této jediné 

tabulky, což možná poněkud snižuje její přehlednost. Na druhé straně je však z 

ní lépe patrné, že v názorech profesních skupin lze objevit některé rozdíly.) 

Nejprve hodnocení každé profesní skupiny shrneme podle stejných parametrů 

jako předchozí kompletní soubor. 

Škálování aktuálních problémů skupinou řídicích pracovníků vykazuje 

průměr 4,86, Me 4,92, l.Q 5,42 a 3.Q 4,19, tj. údaje velmi podobné hodnocení 

celým souborem (viz výše) a opět posunuté k vyšším škálovým známkám. 

Taktéž míra názorové shody (1,35) se liší jen nepatrně. 
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Tabulka 3 - Seznam aktuálních problémů: jejich pořadí, průměrné známky a směro
datné odchylky při hodnocení jednotlivými podsoubory, tj. řídicími pra
covníky (N = 50), teoretiky/výzkumníky (N = 16), vzdělavateli (N = 40) a 
komentátory (N = 28) 

.... , .·.·.problémy~:i;::· ll! řídicHP1:a:pov., teoretlvýzk2 vzdělavatelé ,komentátpÍ'i I 
p()řadí dle Tabulky 2! ji A 13 ·' ... C A B C A B 

Prožív. času (rychl., stres) 1 2 6,08 0,92 4 5,75 1,24 1 6,02 

Znečištěné živ. prostředí 2 .1 6,18 1,14 2 5,94 1,12 3 5,64 

Probl. v mezilid. vztazích 3 3 5,78 1,37 1 6,13 0,96 2 5,65 

Změny v organizaci práce 4 7 .. 5,39 1,27 6 5,56 0,89 4 5,54 

Rostoucí povrch. (konz.) 5 4 5,56 1,40 3 5,81 1,64 7 5,15 

Otázky týkající se zdraví 6 5 5,44 1,01 7 5,44 0,81 10 4,94 

Nedostatek odb. znalostí 7 6 5,40 1,25 13 4,94 1,29 5 5,37 

Problémy s mobilitou 8 9 5,04 1,31 8 5,38 1,15 8 5,15 

Stále složitější společnost 9 8 5,16 1,20 10 5,13 1,26 9 5,12 

Probl. s přiměř. bydlením 10 13 4,86 1,31 5 5,62 0,96 11 4,92 

Požadavky vys. special. 11 12 4,88 1,17 11 5,00 1,26 6 5,27 

Nedost. jist. a smyslu živ. 12 11 4,92 1,43 9 5,31 1,30 12 4,72 

Nedův. a lhost. vůči polit. 13 10 4,94 1,24 14 4,94 1,06 15 4,50 

Nesn. přístup k inform. 14 18 4,16 1,62 12 5,00 1,10 13 4,56 

Potíže se získ. nov. techn. 15 19 4,00 1,43 15 4,81 1,56 14 4,50 

Nedost. úroveň demokr. 16 16 4,22 1,72 16 4,73 1,67 17 4,35 

Pochyb. o vlastní identitě 17 17 4,16 1,57 18 4,50 1,46 16 4,37 

Nejist. způs. vyš. postav. 18 15 4,26 1,35 17 4,56 1,63 18 4,32 

Nezaměstnanost 19 14 4,28 1,60 19 4,00 1,32 19 3,72 

Změny ve skladbě popul. 20 20 3,73 1,52 20 3,69 1,58 20 3,69 

Chudoba 21 21 3,62 1,43 21 3,69 1,14 21 3,47 

průměry průměr. hodiiot .~ •. --- --- 4,86 1,35 -~. 5·,04 1,26 --- 4,81 

Legenda: nezkrácené znění JednotlIvých problémů VIZ Tabulka 2 
A = pořadí v podsouboru podle B 

C A 
0,95 2 
1,48 1 
1,12 3 
1,12 4 
1,46 7 
1,07 5 
1,37 6 
1,14 11 
1,14 9 
1,40 8 
1,09 10 
1,38 12 
1,60 14 
1,55 13 
1,60 16 
1,76 15 
1,41 18 
1,31 17 
1,62 19 
1,28 20 
1,50 21 
1;35 ---

B = průměrná škálová známka závažnosti problému dle hodnocení 
podsouborem 

C = směrodatná odchylka B 

B . :;c i 
5,93 1,27 
6,07 1,15 
5,82 0,98 
5,64 1,06 
5,18 1,31 
5,61 1,13 
5,21 0,99 
4,64 1,06 
4,93 1,15 
4,96 1,35 
4,68 1,25 
4,61 1,23 
4,21 1,03 
4,36 0,95 
3,93 1,30 
3,93 1,41 
3,71 0,98 
3,86 1,27 
3,25 1,32 
3,21 0,92 
3,18 1,02 

4;62 1,15 

Mezi pětici problémů s průměrnou známkou vyšší než hodnota 1.Q 

(5,42), tedy mezi nejzávažnější, se nominovaly Znečištěné životní prostředí, 

Prožívání času, Problémy v mezilidských vztazích, Rostoucí povrchnost a též 

Otázky týkající se zdravÍ. Jak je vidět, oproti celému souboru řídicí pracovníci 

problém Změny v organizaci práce odsunuli z původního 4. místa na sedmé. 

Mezi touto pěticí opět najdeme dva s nejvyšší mírou názorové shody, Otázky 

týkající se zdraví (1,01) a Prožívání času (dokonce 0,92), narozdíl od celku ale 

s mírnou změnou pořadí - první z problémů si o jedno místo polepšil (z 6. na 

5.), druhý naopak pohoršil (z 1. na 2.). 
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Na spodních místech závažnosti, s hodnotou menší než 3.Q (4,19), se 

nachází pětice Pochybnosti o vlastní identitě, Nesnadný přístup k informacím, 

dále Potíže se získáváním nových technologií, Změny ve skladbě populace a 

Chudoba. Za zmínku stojí, že ve srovnání s celkem zde došlo k posunu na 

trochu závažnější místo u problémů Nejistota způsobená vyšším postavením (z 

18. na 15.) a Nezaměstnanost (z 19. na 14.). Míra shody názorů je opět o něco 

nižší než u celku, z problémů se nejednoznačné jeví hlavně Nesnadný přístup 

k informacím (1,62) ajiž zmiňovaná Nedostatečná úroveň demokracie (1,72). 

Experti z podskupiny teorie/výzkum ve srovnání s ostatními profesemi i 

celým souborem připisovali soupisu problémů relativně největší závažnost, 

neboť průměrná známka jejich hodnocení činí 5,04, Me 5,00, 1.Q 5,59 a 3.Q 

4,645. Míra názorové shody je tu také vyšší než u celku a ostatních podskupin 

(kromě komentátorů, jak bude uvedeno později). 

Na prvním místě se objevují Problémy v mezilidských vztazích Gindy 

3. nebo 2.), pak Znečištěné životní prostředí, Rostoucí povrchnost, Prožívání 

času (obvykle 1.-2.) a překvapivě Problémy s přiměřeným bydlením, které se 

jinak, jak patrné z tabulky, pohybují okolo středu pole (8. až l3.). Podobně 

jako u řídicích pracovníků jsou i zde Změny v organizaci práce z první pětice 

odsunuty o něco níže (na 6. místo). 

Na posledních pěti místech, víceméně stejně jako u celku a ostatních 

profesí, jsou seřazeny Nejistota způsobená vlastním postavením, Pochybnosti 

o vlastní identitě, Nezaměstnanost Gen řídicí pracovníci ji viděli jako problém 

závažněj ší), Změny ve skladbě populace a Chudoba. 

Relativně větší neshodu budily problémy Nejistota způsobená vyšším 

postavením (1,63) a opět Nedostatečná úroveň demokracie (1,67), naopak více 

se teoretici/výzkumníci shodli na 1. místě (Problémy v mezilidských vztazích, 

0,96) a ještě lépe na 6. a 7. pozici (Změny v organizaci práce - 0,89, Otázky 

týkající se zdraví - 0,81). 

Škálování provedené vzdělavateli se od parametrů zjištěných u celého 

souboru i u řídicích pracovníků významněji neliší (průměrná známka 4,81, Me 

4,92, 1.Q 5,32 a 3.Q 4,36). Podobně je tomu s názorovou shodou, která je 

dokonce stejná jako u řídicích pracovníků (1,35). Pětici problémů s lepšími 

známkami než hodnota 1.Q tvoří Prožívání času, Problémy v mezilidských 

vztazích, Znečištěné životní prostředí, Změny v organizaci práce a Nedostatek 

odborných znalostí (problém, který se jindy pohybuje na 6.-7., u teorie a 
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výzkumu dokonce na 13. místě). Na 1. místě závažnosti, u Prožívání času, se 

vzdělavatelé shodují relativně nejvíce (0,95). 

K pětici s nižšími známkami než hodnota 3.Q, tedy k problémům méně 

závažným, vzdělavatelé řadí Nedostatečnou úroveň demokracie, pak Nejistotu 

způsobenou vyšším postavením, Nezaměstnanost, Změny ve skladbě populace 

a Chudobu. U dvou z nich se současně v hodnocení shodují nejméně, jednak u 

Nezaměstnanosti (1,62) a nepřekvapivě též u Nedostatečné úrovně demokracie 

(1,76). 

Skupina komentátorů se dalším profesím i celému souboru v několika 

momentech mírně vymyká. Průměr 4,62, Me 4,64, 1.Q 5,41 a 3.Q 3,895 

ukazují, že komentátoři nehodnotí závažnost předložených problémů natolik 

vysoko a kromě toho, jak signalizuje hodnota 3.Q, dávají těm méně závažným 

problémům zřetelně nižší známky než ostatní (srv. v Tabulce 3). Současně se 

ve svých hodnoceních poněkud více shodují (1,15, oproti tomu celek 1,32, 

řídicí 1,35, teorie/výzkum 1,26, vzdělavatelé 1,35). 

V pětici nejzávažnějších problémů ovšem u komentátorů nenajdeme 

žádné převratné změny, objevuje se tu Znečištěné životní prostředí, Prožívání 

času, Problémy v mezilidských vztazích, Změny v organizaci práce. Pouze 

Otázky týkající se zdraví byly nominovány na páté místo Gako u řídicích 

pracovníků) a Rostoucí povrchnost (konzum) posunuta na místo sedmé Gako u 

vzdělavatelů). Ve výběru méně závažných problémů jsou ještě konformnější, 

poslední pětici tvoří jako obvykle Nejistota způsobená vyšším postavením, 

Pochybnosti o vlastní identitě, Nezaměstnanost, Změny ve skladbě populace a 

Chudoba. 

Nejvyšší míru neshody komentátorů lze najít u Nedostatečné úrovně 

demokracie (1,41), naopak poměrně nejvíce se shodli na 3. místě (Problémy 

v mezilidských vztazích, 0,98), na 13. místě (Nesnadný přístup k informacím, 

0,95) a na předposledním (Změny ve skladbě populace, 0,92). 

Při srovnávání profesních souborů s celkovým panelem nás napadlo, 

zda rozdíly v hodnoceních závažnosti problémů, z nichž některé v předchozím 

textu zmiňujeme, jsou podstatnějšího rázu, či zda jde pouze o jakési drobné 

optické diference. Tuto otázku jsme považovali za o to zajímavější, že při 

někdejších analýzách dat v rámci Eurodelphi '95 nebyla vůbec položena. 

Za indikátory vymezení závažnosti problémů jsme zvolili jejich pořadí, 

které vzniklo dle průměrných škálových známek, jež jednotlivým problémům 
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uděloval celý expertní panel a jeho čtyři profesní podskupiny. Pracovat přímo 

s průměrnými známkami jsme totiž považovali za poněkud nepřesné, neboť 

jejich hodnoty jsou ovlivňovány extrémními soudy, které se pak promítají do 

velikosti směrodatných odchylek, tj. do míry názorové shody respondentů (viz 

předchozí Metodologickou poznámku III). Ta by tím pádem měla být brána 

jako určitá součást vypovídací hodnoty škálového průměru. 

Této komplikace jsme se ale chtěli vyvarovat a proto jsme za indikátory 

hodnocení (nejen zde při určování závažnosti, ale i v následujících tématech) 

zvolili právě výsledná pořadí v předložených soupisech. Lze je sice možná 

označit za veličiny méně přesné, obdržená hodnocení spíše zobecňující, avšak 

jde o údaje více stabilní. 

Pro výběr pořadí problémů či cílů coby indikátorů jejich hodnocení 

jsme však měli též další důvod. Při analýzách průměrných škálových známek 

bychom totiž často museli řešit situace, kdy několik problémů či cílů má tyto 

hodnoty zcel';ltotožné. Vznikla by otázka, zda tedy ještě přihlížet k velikosti 
/ 

směrodatné/ odchylky a průměr škálové známky podle ní nějakým způsobem 

korigóvat, což by vyvolalo další komplikace a především řadu nepřesností. 

Totožným pořadím se samozřejmě ani takto nevyhneme, s nimi si ovšem už 

většina korelačních koeficientů (včetně toho, který hodláme používat) dokáže 

poradit, elegantně je totiž řeší v rámci svých výpočetních postupů. 

Hodnocení každé podskupiny, tzn. pořadí problémů podle závažnosti, 

které její příslušníci vytvořili, jsme pak porovnávali s pořadím, které vzniklo 

na základě hodnocení problémů celým panelem (v Tabulkách 2 a 3 sloupce 

A). Rozdílnost/podobnost těchto pořadí jsme zjišťovali pomocí Spearmanova 

koeficientu pořadové korelace (viz mj. např. Lamser, 1966, s. 302; Pergler aj., 

1969, s. 636-637; Lamser a Růžička, 1970, s. 279-281; Hendl, 2004, s. 257-

259) ajeho statistickou významnost prověřovali veličinou t (Studentův test). 

Metodologická poznámka IV: 
Spearmanův koeficient pořadové korelace (R) nabývá hodnoty od -1 do 1, kdy 

R = -1 indikuje přesně opačné pořadí, R = 1 shodné pořadí aR = O situaci, kde obě 
pořadí nejsou v žádném vzájemném vztahu. 

Některé publikace (např. Lamser a Růžička, 1970, s. 280) ovšem upozorňují, 
že R jako každá výběrová charakteristika podléhá náhodnému kolísání a proto je 
vždy nutné ověřovat, zda vypočítaná hodnota R je statisticky významná. Pro počet 
pozorování větší než 8, což je také náš případ (seznam problémů čítal jak známo 21 
položek), se jako testovací kritérium užívá veličina t Studentova testu. Z těchto 
důvodů jsme pro každou komparaci vedle R počítali i hodnotu t. Ta se pak porovnává 
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s kritickou hodnotou, která pro námi zvolenou hladinu významnosti a(fa = 0,05 a n -
2 (tedy 21 - 2 = 19) stupňů volnosti má v tabelovaném rozděleni velikost 2,09. Je-li 
vypočtená hodnota t rovna nebo větši než kritická hodnota, lze zamitnout nulovou 
hypotézu o nezávislosti obou pořadi a zjištěný korelačni koeficient R považovat na 
zvolené hladině významnosti alfa, v našem případě 0,05, tedy s pravděpodobnosti 95 
%, za statisticky významný. (Pro úplnost dodejme, že někteří autoři, např. Hendl, 
2004, s. 258, voli při posuzováni statistické významnosti Rjiný verifikačni postup.) 

Tabelace průběžných výpočtů nepovažujeme za účelné uvádět, podle našeho 
názoru by zbytečně zatěžovaly linii výkladu a objem textu. Proto předkládáme jen 
konečné výsledky, které jsou i přes vcelku složité početni operace nakonec poměrně 
stručné. 

Testování přineslo v zásadě dvojí informaci. Jednak všechny hodnoty 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace R mohly být na základě srovnání 

tabelované veličiny t (2,09) s hodnotami vypočtenými (řídicí pracovníci 11,93, 

teorie/výzkum 11,12, vzdělavatelé 14,64 a komentátoři 24,14) bez problémů 

vzaty za statisticky významné. Za druhé ukázalo, že hodnoty R jsou nebývale 

vysoké. Srovnání pořadí celého souboru expertů s řídicími pracovníky přineslo 

R = 0,94, s pracovníky teorie a výzkumu R = 0,93, se vzdělavateli R = 0,96 a 

s komentátory R = 0,98, což jsou údaje, které se v humanitních výzkumech 

příliš často nevidí. 

Lze tedy konstatovat, že hodnocení závažnosti problémů jednotlivými 

skupinami se od hodnocení celého souboru téměř neliší, dokonce nemá daleko 

k napr6~té totožnosti (vzdělavatelé, komentátoři). Co se týče pořadí závažnosti 

předložepých problémů tedy panuje v expertním panelu bez ohledu na profese 
I 

dosti vysoká názorová jednota. Výše zmiňované odlišnosti jsou tak skutečně 

jen drobnými rozdíly, natolik nepodstatnými, že silnou všeobecnou podobnost 

nemají šanci destabilizovat. 

(Ostatně prohlédneme-li Tabulku 3 pozorněji, najdeme kromě několika 

odlišností mnohem více vzájemných podobností, a významných. Např. stále se 

opakující a jen zcela výjimečně se měnící pořadí problémů nejen na prvních a 

posledních místech, ale také uvnitř pořadového pole.) 

2.4 Přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů 

Jak už bylo řečeno, vedle vymezení závažnosti problémů měli experti 

také určovat, do jaké míry může kjejich řešení přispět vzdělávání dospělých 
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(dále YD). Svůj názor na každý z 21 problémů opět vyjadřovali sedmibodovou 

škálou s krajními polohami 1 = nevýznamně, nepatrně až 7 = velmi výrazně, 

zásadně. 

Tabulka 4 přináší sestupné pořadí průměrů známek, které experti udíleli 

jednotlivým problémům, a též velikosti směrodatných odchylek naznačujících 

míru jejich názorové shody (viz Metodologickou poznámku III v 2.3). 

Tabulka 4 - Míra přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů: 
jejich pořadí, průměrné známky a směrodatné odchylky při hodno
cení celým souborem (N = 134) 

při8~~ní VD k řešení problell\U :A +1' B 
,lm " C 

Nedostatek odborných znalostí 1 6,60 0,72 
Požadavky vysoké specializace 2 6,27 1,13 
Změny v organizaci práce 3 5,60 1,48 
Nejistota způsobená vyšším postavením 4 5,32 1,52 
Problémy v mezilidských vztazích 5 5,06 1,43 
Nesnadný přístup k informacím 6 5,04 1,64 
Nezaměstnanost 7 4,93 1,72 
Pochybnosti o vlastní identitě 8 4,83 1,53 
Stále složitější společnost 9 4,75 1,61 
Problémy s mobilitou 10 4,72 1,74 
Otázky týkající se zdraví 11 4,69 1,65 
Nedostatek jistot a smyslu života 12 4,68 1,56 
Potíže se získáváním nových technologií 13 4,68 1,93 
Prožívání času (rychlost, stres) 14 4,61 1,65 
Rostoucí povrchnost (konzum) 15 4,53 1,70 
Znečištěné životní prostředí 16 4,47 1,94 
Nedostatečná úroveň demokracie 17 4,01 1,82 
Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 18 3,84 1,69 
Chudoba 19 3,50 1,82 
Změny ve skladbě populace 20 3,21 1,82 
Problémy s přiměřeným bydlením 21 1,96 1,39 

průměry průměrných hodnot 
, 

4,63 'i. 1,59 -..... ---
Legenda: A = pořadí podle B 

B = průměrná škálová známka přispění YD k řešení problému 
C = směrodatná odchylka B 

Z tabulky lze vyčíst, že průměr známek všech problémů, tedy průměrná 

známka pomoci VD při řešení souboru aktuálních problémů, činí 4,63, Me 

4,69, l.Q 5,05 a 3.Q 4,24. Tyto údaje naznačují, že typ rozložení je mírně 

vychýlený k vyšším hodnotám, tedy že v soupisu převažovaly problémy, při 

jejichž řešení může podle názorů expertů VD jistou roli hrát. 
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Všeobecná názorová shoda (1,59) ale není velká, jen mírně překračuje 

polovinu vzdálenosti mezi shodou a neshodou (1,50), což napovídá, že pohled 

na pomoc VD při řešení problémů zdaleka nebyl jednotný. 

Průměrné škálové známky převyšující hodnotu I.Q dosáhla při rozpětí 

6,60-5,06, tedy cca 1,5 škálové známky, pětice následujících problémů (tzn. 

těch, na jejichž řešení by se VD mohlo podílet nejvíce): Nedostatek odborných 

znalostí, Požadavky vysoké sp~ializace, Změny v organizaci práce, Nejistota 

způsobená vyšším postavením a Problémy v mezilidských vztazích. U prvního 

z nich, Nedostatek odborných znalostí, patrně nepřekvapí, že škálová hodnota 

se blíží k maximu (6,60) při dosti vysoké (v seznamu problémů jednoznačně 

nejvyšší) názorové shodě 0,72. 

Na opačném konci pořadí, s hodnotami nižšími než 3.Q a tedy mezi 

problémy, kjejichž řešení může přispět VD nejméně, se v rozpětí 4,01-1,96, 

tj. přes 2,00 škálové známky, umístily Nedostatečná úroveň demokracie, pak 

Nedůvěra a lhostejnost vůči politice, Chudoba, Změny ve skladbě populace a 

Problémy s přiměřeným bydlením, kde škálová hodnota dosahuje pouze 1,96. 

V tomto případě není shoda názoru sice nějak rekordní, ale přesto lepší než 

celkový průměr (1,39). Daleko zřetelnější názorové rozdíly vyvolaly problémy 

na l3. a 16. místě, jednak Potíže se získáváním nových technologií (1,93), a 

dále Znečištěné životní prostředí (1,94). 

Tabulka 5 na další straně ilustruje, jak pomoc VD při řešení problémů 

vidí profesní podsoubory, jejichž hodnocení postupně shrneme. 

Rozložení známek řídicích pracovníků má průměr 4,82, Me 4,92, I.Q 

5,165 a 3.Q 4,525. Tyto hodnoty naznačují, že udíleli mírně vyšší známky než 

celek, byli tedy v otázce role VD při řešení problémů o něco optimističtější. 

Míra názorové shody je v obou případech stejná (1,59). 

První pětici problémů se známkou vyšší než I.Q určili řídicí pracovníci 

v tomtéž pořadí jako celý soubor - Nedostatek odborných znalostí, Požadavky 

vysoké specializace, Změny v organizaci práce, Nejistota způsobená vyšším 

postavením a Problémy v mezilidských vztazích. U prvního z nich, Nedostatek 

odborných znalostí (5,58), se též nejvíce shodli (0,81). 

Totožné pořadí stejných problémů se, jak vidno z tabulky, objevuje i u 

poslední pětice. Že řídicí pracovníci nejsou ohledně přispění VD k řešení 

problémů takoví pesimisté jako celek, dokládá také rozpětí známek 4,44-2,36 

(oproti 4,01-1,96). Názorová neshoda se nejvíce projevuje u Chudoby (1,93) a 
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méně u dvou dalších problémů (Nedostatečná úroveň demokracie 1,85, Změny 

ve skladbě populace 1,84). 

Tabulka 5 - Míra přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů: jejich 
pořadí, průměrné známky a směrodatné odchylky při hodnocení jednot
livými podsoubory, tj. řídicími pracovníky (N = 50), teoretiky/výzkumní
ky (N = 16), vzdělavateli (N = 40) a komentátory (N = 28) 

přisp. VD k řešentproblérnu~ řídicí pracoV':.;i teoret.lvý?;k. . vzdělavaté1~ k01l\/ťntátoři 
pořadí dle Tabulky 4 .; A B c AI B ·j'C A B 

Nedostatek odb. znalostí 1 1 6,58 0,81 1 6,31 0,97 1 6,62 
Požadavky vys. special. 2 2 6,lO 1,28 2 6,19 1,28 2 6,30 

Změny v organiz. práce 3 3 5,84 1,33 4 5,06 1,65 3 5,72 
Nejist. způs. vyš. postav. 4 4 5,32 1,42 3 5,12 1,15 4 5,45 

Probl. v mezilid. vztazích 5 5 5,20 1,50 10 4,27 1,67 6 5,17 

Nesn. přístup k inform. 6 6 5,13 1,55 9 4,31 1,82 5 5,26 
Nezaměstnanost 7 8 5,12 1,70 5 4,81 1,72 8 4,92 

Pochyb. o vlastní identitě 8 11 4,92 1,50 13 4,12 1,71 7 4,92 

Stále složitější společnost 9 7 5,12 1,48 15 3,81 1,96 13 4,46 
Problémy s mobilitou 10 12 4,82 1,64 8 4,50 1,75 12 4,52 
Otázky týkající se zdraví 11 10 4,96 1,71 6 4,75 1,69 14 4,45 

Nedost. jist. a smyslu živ. 12 15 4,74 1,58 11 4,19 1,72 10 4,85 
Potíže se získ. nov. techn. 13 16 4,61 1,84 7 4,50 2,19 9 4,87 

Prožív. času (rych., stres) 14 9 5,08 1,51 14 4,00 1,67 11 4,82 
Rostoucí povrch. (konz.) 15 14 4,76 1,66 17 3,62 2,03 15 4,22 
Znečištěné živ. prostředí 16 13 4,8Q 1,82 12 4,19 1,64 17 3,55 
Nedost. úroveň demokr. 17 17 4,44 1,85 16 3,81 1,76 16 3,75 

Nedův. a lhost. vůči polit. 18 18 4,04 \],83 18 3,50 2,00 18 3,37 
Chudoba 19 19 3,77 1~~3 20 2,62 1,59 20 3,20 
Změny ve skladbě popul. 20 20 3,59 1,84 19 3,12 2,00 19 3,33 
Probl. s při měř. bydlením 21 21 2,36 1,51\ 21 2,08 1,84 21 1,70 

průměry průměr. hodnot ._- --- 4,82 1,59 ď"<:L 4,24 1,71 "", ..... ..:, 4,55 

Legenda: nezkrácené znění Jednothvých problémů VIZ Tabulka 4 
A = pořadí v podsouboru podle B 

'C A a· C 
0,70 1 6,61 0,63 
1,04 2 6,21 1,17 
1,54 3 5,50 1,32 
1,38 4 5,29 1,74 
1,41 10 4,71 1,30 
1,55 5 5,14 1,82 
1,64 12 4,61 1,83 
1,72 13 4,59 1,39 
1,64 8 4,86 1,35 
1,93 9 4,82 1,56 
1,57 7 4,93 1,33 
1,64 14 4,46 1,29 
1,96 15 4,46 1,88 
1,64 17 3,93 1,44 
1,58 11 4,71 1,72 
1,81 6 5,07 1,82 
1,89 18 3,57 1,62 
1,67 16 4,04 1,32 
1,92 19 3,50 1,60 
1,83 20 2,86 1,51 
1,04 21 1,54 0,92 

:~!~8 --- 4,54 1,46 

B = průměrná škálová známka přispění VD k řešení problému dle hodnocení 
podsouborem 

C = směrodatná odchylka B 

Příslušníci podsouboru teorie/výzkum jsou oproti řídicím pracovníkům 

ohledně pomoci VD při řešení aktuálních problémů spíše rezervovaní (průměr 

4,24, Me 4,19, l.Q 4,78 a 3.Q 3,715) a více nejednotní (1,71). Mezi první 

pětici se však vedle obvyklých (Nedostatek odborných znalostí, Požadavky 

vysoké specializace, Změny v organizaci práce, Nejistota způsobená vyšším 

postavením) nominuje Nezaměstnanost a Problémy v mezilidských vztazích 

jsou odsunuty až na desáté místo. Shoda v hodnocení Nedostatku odborných 
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znalostí je sice nejznatelnější ze všech (0,97), nicméně zde se celý soubor i 

ostatní profese přece jen shodly ještě lépe (viz sloupce C Tabulky 4 a 5). 

V závěrečné pětici problémů majících průměrné škálové známky nižší 

než hodnota 3.Q, tedy problémů s nejmenším přispěním VD kjejich řešení, se 

na 17. místě objevuje Rostoucí povrchnost (konzum), přičemž Nedostatečná 

úrovně demokracie si o jedno místo polepšila. Na 18.-21. místě jsou tradičně 

Nedůvěra a lhostejnost vůči politice, Chudoba, Změny ve skladbě populace a 

Problémy s přiměřeným bydlením (ty vždy úplně poslední). Názorová shoda 

je zde trochu slabší (např. Rostoucí povrchnost 2,03, podobně i ostatní, nejlépe 

Chudoba 1,59). Nejzjevnější míra nejednoty ale panuje při hodnocení Potíží se 

získáváním nových technologií (2,19), které se známkou 4,50 obsadily 7. 

místo. 

Vzdělavatelé hodnotili roli VD při řešení souboru aktuálních problémů 

s rozložením průměr 4,55, Me 4,82, 1.Q 5,215 a 3.Q 3,65, tedy s větší dávkou 

důvěry v pomoc VD při řešení problémů než předchozí teoretici/výzkumníci. 

Nebyli sice tolik optimističtí jako řídicí pracovníci a svým známkováním se 

spíše přiblížili celkovému mínění, průměrné hodnotě celého panelu (a skupině 

řídicích pracovníků) jsou velmi blízko také v míře názorové shody (1,58). 

Mezi pěticí problémů s nejvyššími známkami, tedy k jejichž řešení VD 

může přispět nejvíce, jsou první čtyři stejné jako u celého souboru a ostatních 

podsouborů (Nedostatek odborných znalostí zde se známkou 6,62 a příznivou 

mírou shody 0,70). Často páté Problémy v mezilidských vztazích poklesly o 

stupeň níže a jejich pozici obsadil problém Nesnadný přístup k informacím (u 

celku a řídicích pracovníků 6., u vzdělavatelů 9.). 

Závěrečná pětice prošla také jednou úpravou, a sice na 17. místě, které 

často patřilo Nedostatečné úrovni demokracie. Ta je nyní posunuta o pozici 

výš a nahrazena problémem Znečištěné životní prostředí. Na 18.-21. místě se 

setkaly jako obvykle Nedůvěra a lhostejnost vůči politice, Změny ve skladbě 

'populace, Chudoba a Problémy s přiměřeným bydlením. Nejmenší jednotu lze 

nalézt u 20. Chudoby (1,92) a potom na 9. místě (Potíže se získáváním nových 

technologií, 1,96). Naopak na 21. místě (Problémy s přiměřeným bydlením) je 

shoda relativně dobrá (1,04). 

Komentátoři se rozložením svého hodnocení v podstatě blíží celkovému 

panelu (průměr 4,54, Me 4,71, l.Q 5,105 a 3.Q 4,25), míru shody však mají 

nepatrně lepší. Pětice problémů, při jejichž řešení by mohlo VD podstatněji 
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přispět, doznala jedné změny: 5. místa Gako u vzdělavatelů) dosáhl Nesnadný 

přístup k informacím, zatímco na Problémy v mezilidských vztazích zbylo až 

10. místo Gako u teorie/výzkumu). Vždy první Nedostatek odborných znalostí 

obdržel 6,61 při názorové shodě 0,63, která je nejvyšší ve všech souborech a u 

všech problémů vůbec. 

V opačné pětici problémů, u nichž může VD pomoci nejméně, mají své 

jisté poslední místo Problémy s přiměřeným bydlením s jednoznačně nejnižší 

průměrnou známkou 1,54 a to při poměrně dobré shodě 0,92. Jinak se z tohoto 

pásma odsunula často se zde vyskytující Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 

(na 16. místo) a naopak se nově propadl na 17. místo problém Prožívání času, 

při jehož řešení tedy komentátoři příliš velké přispění od VD neočekávají. Na 

18.-20. místě najdeme sem často nominované problémy Nedostatečná úroveň 

demokracie, Chudoba a Změny ve skladbě populace. 

Relativně největší neshodu vyvolal mezi komentátory problém Potíže 

se získáváním nových technologií (1,88), který poslali na 15. místo a který ani 

u ostatních nebyl pevně usazen (celkově 13., u řídicích pracovníků 16., teorie 

a výzkum 7., u vzdělavatelů 9.). 

Analogicky jako v případě závažnosti problémů i u míry přispění VD 

kjejich řešení nás zajímalo, jak významné jsou rozdíly v názorech profesních 

skupin expertů, které jsme v předchozím textu průběžně zmiňovali. Opět jsme 

jako indikátory hodnocení expertů zvolili pořadí problémů a testovali jsme, 

zda se tato pořadí vzniklá na základě průměrů škálových známek udělených 
~~// 

členyjeoftollfvych podsouborů liší od pořadí vytvořeného celým souborem. 

Podobnost pořadí měřil stejně jako předtím Spearmanův koeficient pořadové 

korelace R a jeho statistickou významnost ověřovala veličina t (viz v závěru 

2.3 Metodologickou poznámku IV). 

Jak jsme uvedli, tabelovaná veličina t pro alfa = 0,05 a pro 19 stupňů 

volnosti dosahuje 2,09, takže všechny vypočítané hodnoty (řídicí pracovníci 

13,96, teorie/výzkum 8,15, vzdělavatelé 14,77 a komentátoři 6,84) můžeme 

považovat za statisticky významné. Úroveň korelačního koeficientu R je ale 

od předchozího tématu mírně odlišná. U řídicích pracovníků a vzdělavatelů se 

opětovně jedná o pořadí ve srovnání s celým panelem téměř totožné (R = 0,95, 

resp. 0,96), míra podobnosti pořadí problémů v podsouboru teorie/výzkum a 

celku je 0,88, u komentátorů a celku 0,84. Přestože jde o hodnoty, které 

představují velmi silnou míru vztahu, tj. velmi značnou podobnost pořadí, už 
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se nejedná o téměř naprostou totožnost. Lze tedy říci, že teoretici/výzkumníci 

a komentátoři se v názorech na pořadí problémů od celku velmi nepatrně 

odlišují. Jelikož jsme podrobněji porovnávali pořadí v horních a spodních 

patrech pořadového žebříčku, kde vzájemné diference nebyly markantní, jistou 

roli zde patrně sehrály též drobné rozdíly v umístěních problémů na středních 

pozicích. 

2.5 Cíle vzdělávání dospělých 

Ve zmíněných belgických šetřeních, svým způsobem předvýzkumných 

etapách Eurodelphi '95, měli dotazovaní mj. za úkol formulovat nejdůležitější 

cíle VD pro nejbližší léta, tj. pro druhou polovinu 90. let 20. století. Celkem se 

shromáždilo na 110 položek, ze kterých bylo potom analyzováno a utvořeno 

11 obsahových kategorií. Tento soupis cílů byl v Eurodelphi '95 předkládán 

expertům účastnických zemí, tedy i českému panelu, s úkolem, aby jednotlivé 

cíle ohodnotili podle míry jejich důležitosti na známé škále s krajními body 1 

= nedůležitý, minimálně důležitý až 7 = vysoce, maximálně důležitý. 

Tabulka 6 na další straně přináší v sestupném pořadí průměry známek 

důležitosti jednotlivých cílů VD, jak ji oškálovali čeští respondenti. Údaje o 

směrodatné odchylce, na které jsme si v předchozích dvou případech (viz 2.3 a 

2.4) zvykli, ale tentokrát musíme oželet, neboť v někdejších výpočtech s nimi 

nebylo kalkulováno a primární data, ze kterých bychom je eventuálně mohli 

dodatečně vypočítat, už bohužel nejsou k dispozici. 

To je jeden z momentů, kdy práce s údaji 10 let starého výzkumu Eurodelphi 
'95 spíše než sekundární analýzu dat připomíná trochu neúspěšnou archeologickou 
studii. Vyplněné dotazníky, nosiče primárních dat, byly tenkrát zaslány do centra v 
Leuven, zde zpracovány, uloženy a za pár let po uzavření celého projektu skartovány. 
Nedochovala se ani elektronická podoba datové matice, takže jsme odkázáni pouze 
na údaje uvedené v české závěrečné výzkumné zprávě (viz Hartl, Štěpánek, Reichel a 
Brejchová, 1995a). To nás zamrzí ještě jednou, jak bude patrné z kapitoly 3, neboť 
nám to dále neumožní porovnávat názory expertů též z hlediska jejich pohlaví a věku. 

Ke všemu se nám nepodařilo vypátrat ani papírovou, ani elektronickou verzi 
dotazníku, který jsme tehdy českým expertům rozesílali, takže jej nemůžeme uvést v 
příloze. Čas opět zapracoval proti našim plánům (také stěhování členů týmu, navíc 
stěhování celé katedry apod.) a nakonec jsme nuceni i původní otázky přebírat opět 
pouze ze závěrečné zprávy. Možná si formulář dotazníku některý z kdysi oslovených 
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expertů uschoval (aniž na něj tenkrát odpovědě!), ale nutno přiznat, že nápad hledat 
jej prostřednictvím inzerce nám přišel poněkud bizarní. 

Známky důležitosti cílů VD mají průměr 5,74, Me 5,87, l.Q 6,10 a 3.Q 

5,66. Jedná se tedy o druh rozložení posunutý k vyšším škálovým hodnotám, 

což prozrazuje, že experti celkově přisuzovali soupisu předložených cílů dosti 

značnou důležitost. 

Tabulka 6 - Cíle vzdělávání dospělých: jejich pořadí a průměrné známky 
důležitosti při hodnocení celým souborem (N = 134) 

It;:,. ! cíle vzděláváni d,f)spělých !, A :"B , .. ' 
Rozvíjet svou osobnost 1 6,33 
Dávat životu smysl 2 6,13 
Učinně komunikovat 3 6,10 
Dbát o své zdraví a bezpečí 4 5,92 
Umění učit se 5 5,89 
Být odpovědný za rodinu 6 5,87 
Schopnost navazovat a udržovat vztahy s druhými 7 5,83 
Naučit se plně uplatňovat jako občan 8 5,77 
Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem 9 5,66 
Užívat matematiku a počítače (včetně PC) 10 4,87 
Zúčastňovat se kulturního života 11 4,79 
;. prům~r pruměrnýéh hodnot . - ... --- 5,74 

Legenda: A = pořadí podle B 
B = průměrná škálová známka důležitosti cíle YD 

Mezi ty nejdůležitější cíle, mezi trojici s vyšší nebo stejnou průměrnou 

škálovou známkou jako l.Q, označili Rozvíjet svou osobnost, Dávat životu 

smysl a též Účinně komunikovat. Jejich rozpětí činí 6,33-6,10 a šlo tedy podle 

expertů o cíle (témata), na které se v nejbližších letech mělo VD zaměřovat. 

Mezi cíle méně důležité, tj. ke trojici, která má průměrné známky stejné 

nebo nižší než hodnota 3.Q, patří Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si 

příjem, Užívat matematiku a počítače (včetně PC) a Zúčastňovat se kulturního 

života. V tomto případě se jedná o rozpětí 5,66-4,97, tedy o průměrné známky 

stále dost vysoké, jenže v silné konkurenci se tyto cíle ocitly až na posledních 

místech. 

Jako v předchozích výzkumných otázkách, tj. v závažnosti aktuálních 

problémů a v míře možné pomoci VD při jejich řešení, také u důležitosti cílů 

VD jsme se zajímali o jejich hodnocení jednotlivými profesními skupinami 

expertů, jinými slovy o to, jak dalece důležité vidí předkládané cíle řídicí 
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pracovníci, pracovníci teorie a výzkumu, vzdělavatelé a komentátoři, což jsme 

shrnuli do Tabulky 7. 

Tabulka 7 - Cíle vzdělávání dospělých: jejich pořadí a průměrné známky důležitosti 
při hodnocení jednotlivými podsoubory, tj. řídicími pracovníky (N = 50), 
teoretiky/výzkumníky (N = 16), vzdělavateli (N = 40) a komentátory 
(N = 28) 

cíle vzděláváni ďospělých~ . ~teo.lvýzk, vzdět········ , koment;.! 
pořadí dle Tabulky 6 A B A B 

Rozvíjet svou osobnost 1 1 6,46 1 6,43 

Dávat životu smysl 2 2 6,38 6 5,87 

Účinně komunikovat 3 4 6,16 2 6,31 

Dbát o své zdraví a bezpečí 4 3 6,26 7 5,50 

Umění učit se 5 6 6,04 3 6,12 

Být odpovědný za rodinu 6 5 6,16 9 5,43 

Schopno navaz. a udrž. vztahy s druh. 7 7 5,96 4 5,93 

Naučit se plně uplatňovat jako občan 8 8 5,81 5 5,93 

Zlepš. šanci zaměstn. a zvyš. příjem 9 9 5,78 8 5,50 

Užívat matem. a počítače (včetně PC) 10 10 5,16 11 4,50 

Zúčastňovat se kulturního života 11 11 4,84 10 4,81 

... ;: : průměry průměrných ~odnQt --- 5,91 --- 5,67: 

Legenda: nezkrácené znění Jednothvých cílů VIZ Tabulka 6 
A = pořadí v podsouboru podle B 

A ,B cA 
1 6,20 1 
2 6,15 3 
4 6,00 2 
5 5,97 6 
3 6,05 9 
7 5,75 4 
8 5,62 5 
6 5,90 7 
9 5,62 8 
10 4,87 11 
11 4,57 10 
--- 5,70 ---

B = průměrná škálová známka důležitosti cíle VD dle hodnocení 
podsouborem 

B 
6,28 
5,92 
6,21 
5,67 
5,42 
5,85 
5,85 
5,53 
5,50 
4,48 
5,00 
5,61 

Parametry hodnocení cílů VD řídicími pracovníky jsou průměr 5,91, 

Me 6,04, l.Q 6,26 a 3.Q 5,78. Nasvědčují, že řídicí pracovníci poněkud více 

než celý soubor a též ostatní podsoubory udělovali předkládaným cílům vyšší 

známky důležitosti. První dva cíle nominovali stejné jako celý panel (Rozvíjet 

svou osobnost, Dávat životu smysl), třetí cíl (Účinně komunikovat) odsunuli 

na 4. místo a z něj vyzdvihli na třetí Dbát o své zdraví a bezpečí. Trojici cílů 

na posledních místech volili stejně jako celek (Zlepšovat šanci být zaměstnán 

a zvyšovat si přijem, Užívat matematiku a počítače a nakonec Zúčastňovat se 

kulturního života). 

Hodnocení teoretiků/výzkumníků vytvořilo rozložení s průměrem 5,67, 

Me 5,81, l.Q 6,12 a 3.Q 5,43, které je nepatrně nižší než škálové průměry celé 

skupiny. V trojici nejdůležitějších cílů VD je oproti ní jistá změna: Rozvíjet 

svou osobnost je sice stále první, druhý cíl v pořadí si o jedno místo pohoršil a 

na uvolněném druhém místě se objevil cíl Umění učit se. V trojici posledních, 

relativně méně důležitých cílů si zatím tradičně poslední dva (10. a ll.) pouze 
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prohodily místa a na 9. pozici stanul cíl Být odpovědný za rodinu, v ostatních 

případech situovaný spíše kolem středních pořadí. 

Vzdělavatelé škálovali důležitost cílů VD s výsledným rozložením ne 

nepodobným předchozí profesní skupině a celému expertnímu panelu (průměr 

5,70, Me 5,90, l.Q 6,05 a 3.Q 5,62). Za první dva nejdůležitější cíle vybrali 

jako celek a řídicí pracovníci Rozvíjet svou osobnost a Dávat životu smysl, na 

třetí usadili stejně jako skupina teorie/výzkum Umění učit se. Poslední tři cíle 

odpovídají volbě celé skupiny i řídicím pracovníkům (Zlepšovat šanci být 

zaměstnán a zvyšovat si příjem, Užívat matematiku a počítače a Zúčastňovat 

se kulturního života). 

Komentátoři udělovali jen nepatrně nižší známky než celkový soubor i 

ostatní profesní skupiny a jejich hodnocení má průměr 5,61, Me 5,67, l.Q 5,92 

a 3.Q 5,42. V první trojici, která odpovídá hodnocení celého panelu, si pouze 

2. a 3. cíl prohodily místa (tj. Rozvíjet svou osobnost, Účinně komunikovat a 

Dávat životu smysl) a v případě spodní trojice nejméně důležitých cílů potom 

10. s ll. také (předposledním cílem je Zúčastňovat se kulturního života a 

posledním Užívat matematiku a počítače jako u teoretiků/výzkumníků). Na 9. 

místě se však velmi překvapivě objevuje cíl Umění učit se, který komentátoři 

patrně pro VD vidí jako méně důležitý (ovšem jen relativně, i tak obdržel dosti 

vysokou známku 5,42, ostatně cíl za ním, Zúčastňovat se kulturního života, 

má coby předposlední ještě hodnotu 5,00). 

Obdobně jako u předešlých dvou témat, u závažnosti problémů a míry 

přispění VD kjejich řešení (viz 2.3 a 2.4), i zde nás zajímalo, existují-li určité 

rozdíly mezi tím, jak důležitost nejbližších cílů VD hodnotil celý soubor a jak 

jeho profesní podskupiny, zda výše zmiňované diference jsou podstatnějšího 

rázu či náhodné jevy. Indikátorem hodnocení důležitosti cílů opět byla pořadí 

v soupisech cílů, která vznikla na základě průměrů škálových známek, jež 

jednotlivým cílům uděloval jak celek, tak každá ze čtyř profesních skupin. 

Vztahy mezi pořadími jsme jako předtím poměřovali Spearmanovým 

koeficientem pořadové korelace R a jeho statistickou významnost testovali 

pomocí veličiny t, jejíž kritická hodnota pro hladinu alfa = 0,05 a pro n - 2, tj. 

9 stupňů volnosti, je tabelována ve výši t = 2,262 (podrobnější výklad v části 

2.3 v Metodologické poznámce IV). 

Testování prokázalo, že za statisticky významná lze považovat všechna 

vypočítaná R, neboť zjištěné hodnoty t kritickou mez vždy převyšují (řídicí 
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pracovníci 12,07, vzdělavatelé 8,16, komentátoři 4,71, u skupiny teoretiků a 

výzkumníků je sice hodnota relativně nejmenší, přesto však činí 2,98). 

Nejvyšší míru podobnosti s celkovým pořadím, ba až téměř vzájemnou 

totožnost, vykazují řídicí pracovníci (R = 0,97) a po nich vzdělavatelé (R = 

0,94). O něco nižší, avšak stále vysokou podobnost nalezneme u komentátorů 

(R = 0,84) a relativně nejnižší, i tak pořád značnou míru podobnosti, potom u 

skupiny teorie/výzkum (0,70). Je třeba poznamenat, že tato data jisté rozdíly 

v hodnoceních naznačují (z tabulky je to patrné zvláště v diferencích pozic 

cílů v pořadích okolo středu), na druhé straně by ale bylo poněkud zavádějící 

hovořit na základě těchto údajů v případě řídicích pracovníků a vzdělavatelů o 

nějaké jejich zvýšené konformitě apod. Je třeba si uvědomit, že právě tyto dvě 

profesní skupiny patří v celém souboru k nejpočetnějším (řídicích pracovníků 

je 50 a vzdělavatelů 40 zN = 134), takže jejich postoje se do celkového 

výsledku promítají nejvýrazněji. Jiná otázka je, že obě skupiny se patrně ve 

svých hodnoceních od sebe navzájem nějak diametrálně neliší. (Podobnosti v 

pořadích mezi jednotlivými profesními skupinami navzájem však předmětem 

testování nebyly, neboť počet potřebných testů by tím dramaticky narostl.) 

2.6 Shrnutí poznatků 

Z údajů získaných v rámci realizace Eurodelphi '95 od souboru českých 

expertů (N = l34, z toho řídicí pracovníci N =50, tj. 37 %, teorie a výzkum N 

= 16/ 12 %, vzdělavatelé N = 40 / 30 % a komentátoři N = 28 /21 %), byla 

vybrána tři témata. Jednak vymezení závažnosti problémů, které před dospělé 

život v současné společnosti (tj. ve společnosti poloviny 90. let 20. století) 

aktuálně klade, dále odhad, do jaké míry by mohlo k řešení těchto aktuálních 

problémů přispět YD, a za třetí hodnocení cílů VD z hlediska jejich důležitosti 

v nejbližších letech. 

V prvním případě experti posuzovali seznam 21 aktuálních problémů 

na sedmibodové škále (1 = nevýznamný, nepodstatný až 7 = velmi významný, 

zásadní). Rozložení průměrných škálových známek jednotlivých problémů 

ukázalo, že v předloženém soupisu převažovaly problémy, které respondenti 

hodnotili jako spíše závažné. Až na vzácné výjimky se u celého panelu, stejně 

tak u jeho profesních skupin, objevovaly v první čtveřici těch nejzávažnějších 
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Prožívání času (rychlost, stres), Znečištěné životní prostředí, potom Problémy 

v mezilidských vztazích a také Změny v organizaci práce. Oproti tomu jako 

méně závažné, tedy na posledních místech, se nejčastěji objevovaly problémy 

Nejistota způsobená vyšším postavením, Nezaměstnanost, Změny ve skladbě 

populace a Chudoba. 

Pochopitelně ne ve všech bodech se experti dokázali shodnout, pořadí 

některých problémů se v jednotlivých profesních souborech poněkud lišila -

proto se zde v závěrečném souhrnu omezujeme vždy jen na první a poslední 

čtyři místa, aby podobnosti či případné odlišnosti byly co nejzřetelnější. Dále 

některé problémy patrně působily na respondenty poněkud rozporuplně, neboť 

je škálovali, jak ukazují směrodatné odchylky, dosti diferencovaně (např. dle 

našeho názoru nejednoznačnou formulaci Nedostatečná úroveň demokracie). 

Jinak se domníváme, že klasifikace expertů poměrně plasticky vyjadřují 

někdejší aktuální strukturu společenských problémů, jakož i specificky české 

podmínky poloviny 90. let, kdy například znečištěné životní prostředí tehdy 

bylo závažnější otázkou než nezaměstnanost a některé problémy nebyly zatím 

příliš aktuální (Problémy s mobilitou, Pochybnosti o vlastní identitě aj.). 

Není bez zajímavosti, že přes jisté optické rozdíly v pořadích problémů 

(tj. v hodnoceních jejich závažnosti), která vznikala škálováním jednotlivými 

profesními skupinami a celým souborem, testy ukázaly, že názory profesních 

skupin a názory celku se navzájem neliší, naopak jsou téměř totožné. Určování 

závažnosti problémů tedy nezáviselo na profesním zaměření expertů. 

Stejný soupis 21 problémů potom experti posuzovali z hlediska, do jaké 

míry k řešení oněch problémů může podle jejich mínění přispět VD (opět se 

vyjadřovali na sedmibodové škále s extrémy 1 = nevýznamně, nepatrně až 7 = 

velmi výrazně, zásadně). Rozložení průměrných škálových známek vykazuje 

jemné vychýlení k vyšším hodnotám, což značí, že experti v soupisu nacházeli 

problémy, v jejichž řešení může VD určitou významnější roli sehrát. Třeba ale 

podotknout, že míra názorové shody není v tomto případě příliš jednoznačná 

Oe horší než u předchozí závažnosti problémů), takže pohled souboru na roli 

VD při řešení problémů zdaleka nebyl jednotný. 

V první čtveřici problémů, kjejichž řešení může VD nejvýznamněji 

přispět, se u celého souboru i u jednotlivých profesních podskupin objevily 

Nedostatek odborných znalostí, Požadavky vysoké specializace, potom Změny 

v organizaci práce a Nejistota způsobená vyšším postavením. Mezi poslední 
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čtveřici problémů, tzn. k jejichž řešení může VD přispět méně, řadili experti 

Nedůvěru a lhostejnost vůči politice, Chudobu, Změny ve skladbě populace a 

Problémy s přiměřeným bydlením. 

Důvěru v pomoc VD vyjádřenou těmito klasifikacemi je podle našeho 

mínění možné považovat za celkem adekvátní, i když v některých případech 

by si náhled na přispění VD možná zasloužil přece jen více optimismu (např. u 

Otázek týkajících se zdraví, u Nezaměstnanosti ad.), nicméně expertní panel 

téhož názoru nebyl. 

Testy rozdílů v pořadích problémů zjistily, že stanovisku celého panelu 

se téměř až na úroveň totožnosti přiblížili řídicí pracovníci a vzdělavatelé, 

zatímco podobnosti v pořadí problémů mezi celkem a pracovníky teorie a 

výzkumu a mezi celkem a komentátory byly nepatrně nižší. Přesto se ale mezi 

názorem souboru a názory jednotlivých profesních skupin na pomoc VD při 

řešení aktuálních problémů objevuje silná podobnost až totožnost, tedy opačně 

řečeno zanedbatelná názorová samostatnost. 

Třetí téma se týkalo hodnocení cílů VD z hlediska jejich důležitosti 

v nejbližších letech. Experti posuzovali seznam 11 cílů opět na sedmibodové 

škále s verbalizovanými extrémy 1 = nedůležitý, minimálně důležitý až 7 = 

vysoce, maximálně důležitý. Rozložení škálových známek ukazuje na posun 

k vyšším hodnotám, což signalizuje, že experti uvedeným cílům přisuzovali 

poměrně značnou důležitost. 

Do trojice aktuálně nejdůležitějších cílů zařadil celý soubor i jednotlivé 

profesní podsoubory Rozvíjet svou osobnost, Dávat životu smysl a též Účinně 

komunikovat. Výjimkami jsou skupiny teorie/výzkumu a vzdělavatelů, které 

jeden z cílů na 2. či 3. místě odsunuly (prvenství cíle Rozvíjet svou osobnost 

nikdy zpochybněno nebylo) a na jeho místo vyzdvihly (podle našeho názoru 

naprosto oprávněně) cíl Umění učit se, který se jinak nacházel spíše ve středu 

pořadového pole. Mezi poslední tři cíle YD, tedy pro nejbližší dobu nejméně 

důležité, až na výjimky patřily Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si 

příjem, Užívat matematiku a počítače (včetně PC) a Zúčastňovat se kulturního 

života. Pouze teoretici a výzkumníci zařadili na třetí místo od konce cíl Být 

odpovědný za rodinu a komentátoři na tuto pozici odsunuli Umění učit se. 

Při sledování podobnosti v pořadích cílů podle jejich důležitosti, která 

byla utvořena na základě hodnocení celým souborem a profesními skupinami, 

jsme prostřednictvím testů zjistili, že téměř vzájemnou totožnost s celkem 
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tradičně vykazují řídicí pracovníci a vzdělavatelé. Komentátoři se od něj lehce 

odlišují, o něco více pak pracovníci teorie a výzkumu, byť v obou případech 

korelační koeficienty indikují stále značnou míru podobnosti. 

V tomto ohledu se dá nicméně říci, že zatímco v případě závažnosti 

problémů šlo u všech profesních skupin a celku o podobnost téměř totální, u 

pomoci VD při jejich řešení se objevily u teorie/výzkumu a komentátorů 

nepatrné tendence k odlišnosti, které při hodnocení důležitosti cílů VD u obou 

podskupin dále nepatrně narostly. 
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3 REFLEXE EURODELPHI '95 PO DESETI LETECH 

V úvodu jsme předeslali, že na přelomu let 2004/2005, tj. po deseti letech 

od realizace projektu Eurodelphi '95, jsme na něj navázali šetřením tří vybraných 

témat, která již byla předmětem analýz v předchozí kapitole. Zajímalo nás totiž, 

zda v závažnosti problémů současné společnosti (ve společnosti poloviny prvního 

desetiletí 21. století), v míře přispění VD kjejich řešení a v důležitosti aktuálních 

cílů VD najdeme za uplynulých 10 let na základě názorů expertů nějaké změny, a 

jestliže ano, tak jaké. Tuto kapitolu tak věnujeme výsledkům našeho šetření, které 

jsme pracovně nazvali Reflexe 2005. 

3.1 Příprava šetření Reflexe 2005 

Při přípravě Reflexe 2005 jsme si položili otázku, zda pracovat se stejnou 

skupinou expertů jako před deseti lety, což jsme však zavrhli. Jednak proto, že 

dopátrat se někdejších respondentů by bylo de facto nereálné, jelikož výzkum byl 

anonymní, a pokud by se podařilo soubor alespoň zčásti obnovit, tak patrně jen při 

značných finančních a časových investicích. Navíc jsme si uvědomili, že vlastně 

prioritně nejde o zachycení posunů v mínění konkrétních jedinců, nýbrž o změny 

nebo setrvalosti v názorech expertních struktur obecně. Proto jsme se obrátili na 

nový soubor respondentů. 

Vzhledem kjednorázovosti celé akce neměl dotazník elektronickou formu, pouze 
"papírovou" podobu. Nepovažujeme však za nutné uvádět jej v příloze, kde by zůstal 
osamocen. Jakjsme referovali v části 2.5, dotazník z Eurodelphi'95 už totiž bohužel není 
k dispozici. 

V prosinci 2004 na pražském předvánočním setkání Asociace institucí 

vzdělávání dospělých ČR byl dotazník prezentován přítomným zástupcům těchto 

organizací a nepřítomným posléze rozeslán poštou. Tentýž měsíc byl též rozdán 
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v Pardubicích na setkání pracovní skupiny expertů pro zpracování krajských 

strategií rozvoje lidských zdrojů. Dále se v prosinci 2004 a v lednu 2005 stali jeho 

adresáty někteří pracovníci Národního vzdělávacího fondu a v lednu a únoru 2005 

též vybraní odborníci v dosahu naší domovské katedry, kteří jsou v různé míře a v 

různých projektech zapojeni do některé z podob VD (v programech celoživotního 

vzdělávání, v zájmovém vzdělávání apod.). 

3.2 Popis souboru expertů 

Obdobně jako v minulé kapitole nejprve představíme soubor expertů. Při 

využití expertních metod (tj. nejen u Delfské metody, ale např. i u brainstormingu, 

brainwritingu) totiž bývá nezřídka důležité nejen to, co bylo řečeno, ale také kým. 

Hodláme-li navíc výpovědi obou souborů posléze porovnávat, je třeba utvořit si 

představu o jejich vzájemných podobnostech a odlišnostech. Proto nyní stručně 

popíšeme postup při konstrukci souboru expertů a jeho strukturu podle základních 

sledovaných charakteristik. 

Metodologická poznámka V: 
Jak známo, v Eurodelphi '95 byly u expertů sledovány tři znaky - pohlaví, věk a 

profesní zaměření (odbornost). Při přípravě šetření Reflexe 2005 jsme uvažovali i další 
(třeba též profesního či sociodemografického charakteru), aby však získaná data byla 
komparabilní, zůstali jsme u podoby předchozího dotazu. 

Po předvýzkumné miniaturní sondě u cca 10 osob, jejichž odpovědi nebyly 

do dat zahrnuty a podle jejichž připomínek jsme provedli ještě některé závěrečné 

úpravy, bylo celkem distribuováno na 250 dotazníků. V naší dlouholeté výzkumné 

praxi to považujeme za zkušenost ojedinělou, ale jejich počet nelze přesně určit. 

Jak jsme se totiž později dozvěděli, několik osob z odborných kruhů se 

stalo respondenty z vlastní iniciativy a formulář původně doručený jejich kolegovi 

či kolegyni si zkopírovalo, vyplnilo a odeslalo, což jsme akceptovali. (Nic jiného 

nám ostatně nezbylo, jelikož šetření bylo jako Eurodelphi '95 anonymní a žádný 

seznam, komu byl dotazník zasílán a komu nikoli, jsme tedy nepořizovali.) 
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Vrátilo se 135 dotazníků, přičemž tři nedostatečně vyplněné byly vyřazeny. 

Pokud experti uváděli více svých profesních zaměření, stejně jako v Eurodelphi 

'95 vyjadřovali jejich podíl v procentech. Ze 132 respondentů jen 50 uvedlo jednu 

odbornost, u zbylých 82 se objevily dvě, ale i tři, v několika případech všechny 

čtyři profese. 

Tuto situaci jsme řešili narozdíl od Eurodelphi '95 takovým způsobem, že 

z více odborností, u kterých expert uvedl podíl alespoň 10 %, byla losem vybrána 

jediná. Také proti tomuto postupu lze asi mít určité výhrady, ale považujeme jej 

za korektnější než předchozí (viz 2.2) a současně nás ani nic lepšího nenapadlo 

(viz též Reichel, 2005b, s. 17). 

Pro zajímavost jsme se na závěr dotazování ptali, zda se expert před deseti 

lety zúčastnil též Eurodelphi '95. Kladnou odpověď uvedla pouze zhruba desetina 

dotázaných, necelá pětina si již nebyla schopna vzpomenout a přes dvě třetiny se 

někdejšího šetření nezúčastnily (zbylých několik procent neodpovědělo). 

Soubor expertů tvořilo 62 mužů a 70 žen, tj. proporce 47 % : 53 %, takže 

jej lze hodnotit jako z tohoto hlediska v podstatě vyvážený. Expertů do 35 let bylo 

v panelu 28 (21 %), v kategorii 36--45 let 22 (17 %), 50 jich bylo ve věku 46-55 

let (38 %) a nejstarších, 56 a více let, bylo 32, tj. 24 %. Jak je tedy patrné, osoby 

středního a staršího věku (46 a více let) představovaly téměř dvě třetiny souboru. 

Z hlediska profesí jde o ještě výraznější rozdíly. Řídicích pracovníků bylo 

50 (38 %) a vzdělavatelů 62 (47 %), takže dohromady představují více než čtyři 

pětiny panelu, zatímco 14 pracovníků teorie a výzkumu (11 %) a 6 komentátorů 

(pod 5 %) pak zbytek z necelé pětiny. Jak patrno, profesní podíly doporučené 

tehdy v Eurodelphi '95 centrem výzkumu v Leuven - 10 % řídicí pracovníci, 10 

% teorie/výzkum, 60 % vzdělavatelé a 20 % komentátoři - se nepodařilo naplnit 

ani tentokrát (blíže Metodologická poznámka I v 2.2). 

Rozložení základního znaku, tj. profesního zaměření, z hlediska pohlaví a 

věku ilustruje Tabulka 8 na následující straně. Vyrovnanost souboru z hlediska 

pohlaví se projevuje také v profesním zaměření expertů. U řídicích pracovníků a 

nepatrně více u vzdělavatelů jde o mírnou převahu žen, u teoretiků a výzkumníků 
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je tomu naopak. Výjimku tvoří kategorie komentátorů, kde v poměru dvě třetiny 

ku jedné převažují muži. 

Tabulka 8 - Profesní zaměření expertů podle pohlaví a věku 

profesní 1·····Pii?P a.vi ji:;,. věk . <ci: ....... ., .... 

zaměření y' ': T:';>i '-_ muzI; d.c':?I;UY -35 :)36-45 46-55, 56:"-
řídicí pracovníci 48 52 16 16 44 24 
teoretici/výzkumníci 57 43 43 14 14 29 
vzdělavatelé 42 58 19 19 42 19 
komentátoři 67 33 33 O O 67 

Legenda: řádková procenta, zaokrouhleno 

Ve věkových kategoriích jsou četnosti distribuovány diferencovaněji. U 

řídicích pracovníků dominuje kategorie středního věku (46-55 let), do které jich 

patří téměř polovina, čtvrtina potom spadá do kategorie věkově nejstarších (56 a 

více let). Teoretiků/výzkumníků najdeme nejvíce ve věku do 35 let (43 %, tedy 

téměř polovinu) a více jak čtvrtinu (29 %) mezi nejstaršími. Mezi vzdělavateli 

oproti tomu zřetelně převažuje kategorie 46-55 let (42 %, tj. více jak dvě pětiny). 

U komentátorů je rozložení jednoznačné - dvě třetiny jsou z nejstarší věkové 

kategorie a zbývající třetina z nejmladší, obě zbývající věkové kategorie (36-45 

let a 46-55 let) zůstaly neobsazeny Gak ovšem víme, ve skutečnosti tuto profesi 

zastupuje pouze 6 respondentů). 

3.3 Závažnost aktuálních problémů 

V šetření Reflexe 2005 byl souboru expertů předložen tentýž seznam 21 

problémů jako v Eurodelphi '95. U každého u nich měli respondenti posoudit jeho 

závažnost na sedmibodové škále s extrémy 1 = nevýznamný, nepodstatný až 7 = 

velmi významný, zásadní. 

Na základě předvýzkumné sondy jsme předpokládali, že někomu se může 

určitý problém jevit jako irelevantní, nesmyslně formulovaný, zcela neaktuální 

apod. Proto jsme v instrukci uvedli, aby jej respondent označil otazníkem nebo 
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proškrtl a to jsme pak brali jako hodnocení nulové. Ve formuláři byl také prostor 

k tomu, pokud by kdo chtěl formulovat (a z hlediska závažnosti hned ohodnotit) 

úkol nový, takový, který mu v předloženém soupisu chybí. Dlužno poznamenat, 

že obou možností experti využili mnohem méně, než jsme původně předpokládali. 

(Proto tyto aspekty zmíníme při analýzách celého panelu a jinak jen příležitostně, 

např. při zajímavých četnostech nul.) 

Metodologická poznámka VI: 
Ohodnocení problému nulou zákonitě snižuje jeho průměrnou škálovou známku, 

neboť nulu jsme do výpočtu průměru zahrnovali. Současně, pokud ji budeme chápat jako 
integrovanou část škály 0-7, zvyšuje maximální možnou hodnotu směrodatné odchylky, 
pomocí které jsme určovali míru názorové shody expertů (viz Metodologickou poznámku 
III v 2.3) a která v tomto případě činí nikoli 3,00, ale 3,50. Zmiňovanou hranici shody a 
neshody pak tvoří hodnota nikoli 1,50, ale 1,75. 

V Tabulce 9 na další straně jsou sestupně seřazeny problémy podle svých 

průměrných škálových známek závažnosti, které obdržely při hodnocení celým 

expertním souborem. Současně u nich najdeme velikosti směrodatných odchylek, 

tj. míry názorové shody, a také počet nul, tedy de facto počet odmítnutí. 

Rozložení průměrných škálových známek udělovaných celým souborem 

expertů má, jak patrno z tabulky, průměr 4,24, Me taktéž 4,24, 1.Q 4,82 a 3.Q 

3,665, jde tedy o rozložení velmi mírně vychýlené k vyšším škálovým hodnotám. 

Jinými slovy, předložené problémy se expertům sice závažné zdály, ale vysokými 

známkami přitom neplýtvali. Průměrná směrodatná odchylka (1,68) nasvědčuje 

spíše střední úrovni názorové shody. 

Se škálovou známkou vyšší než 1.Q, mezi pětici problémů podle rozložení 

nejvíce závažných, patří Prožívání času, Rostoucí povrchnost, Nezaměstnanost, 

Problémy v mezilidských vztazích a Změny v organizaci práce. V tomto trsu 

problémů s rozpětím 5,61--4,91, tedy 0,7 škálové známky, se též nacházejí dva, u 

kterých se panel v hodnocení relativně nejlépe shodoval, Změny v organizaci 

práce (1,35) a Nezaměstnanost (1,32). 

Na opačném pólu, s hodnotou nižší než 3.Q a tedy mezi problémy relativně 

méně závažnými, skončily s rozpětím 3,56-3,08, tedy cca 0,5 škálové známky, 

Chudoba, Pochybnosti o vlastní identitě, Nedostatečná úroveň demokracie, Potíže 
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se získáváním nových technologií a Nejistota způsobená vyšším postavením. Zde 

se hodnoty směrodatné odchylky pohybují zhruba kolem celkového průměru nebo 

mírně pod ním. Zřetelněji se však prvek neshody projevil v případě problému na 

7. místě Stále složitější společnost (2,04) a potom u 11. místa Změn ve skladbě 

populace (2,01). 

Tabulka 9 - Seznam aktuálních problémů: jejich pořadí, průměrné známky, směrodat
né odchylky a počet odmítnutí při hodnocení celým souborem (N = 132) 

',lm" problémy '; ,\ C' ••••••••••••••••• ~i> A .t; I····
B mC D 

Prožívání času(rychlost, stres) 1 5,64 1,46 2 
Rostoucí povrchnost (konzum) 2 5,29 1,85 4 
Nezaměstnanost 3 5,00 1,32 ° Problémy v mezilidských vztazích 4 4,91 1,69 2 
Změny v organizaci práce 5 4,91 1,35 ° Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 6 4,73 1,73 4 
Stále složitější společnost 7 4,62 2,04 10 
Nedostatek odborných znalostí 8 4,41 1,62 4 
Problémy s mobilitou 9 4,41 1,80 4 
Znečištěné životní prostředí 10 4,36 1,54 2 
Změny ve skladbě populace 11 4,24 2,01 8 
Otázky týkající se zdraví 12 4,21 1,46 4 
Nedostatek jistot a smyslu života 13 4,14 1,46 2 
Problémy s přiměřeným bydlením 14 3,95 1,49 2 
Požadavky vysoké specializace 15 3,91 1,93 10 
Nesnadný přístup k informacím 16 3,77 1,80 4 
Chudoba 17 3,56 1,60 4 
Pochybnosti o vlastní identitě 18 3,45 1,69 10 
Nedostatečná úroveň demokracie 19 3,27 1,83 8 
Potíže se získáváním nových technologií 20 3,20 1,75 6 
Nejistota způsobená vyšším postavením 21 3,08 1,87 18 

" průměry průměrných hodnot _ ... _-- 4,24 1,68 0,81 
Legenda: A = pořadí podle B 

B = průměrná škálová známka závažnosti problému 
C = směrodatná odchylka B 
D = počet 0, tj. počet respondentů odmítajících příslušný problém jako 

pro současnou dobu zcela neaktuální, irelevantní; pod sloupcem O 
průměrný počet ° udělených jedním respondentem 

Co se týče problémů nově formulovaných, nemůžeme říci, že by nám panel 

připravil náročnou práci. Pomineme-li dva ojedinělé nápady, celkem čtyřikrát se 

objevily podněty, které lze shrnout do obecnější formulace Problémy ve vzájemné 



r 
49 

komunikaci s hodnocením 5,25 (pokud by ovšem nešly zařadit pod již standardně 

předkládané Problémy v mezilidských vztazích). Dále pro celkem pět návrhů bylo 

možno vytvořit společnou formulaci Přesycení informacemi se známkou 6,20. 

Zajímavá situace byla s udílením nul. Soupis problémů jich obdržel celkem 

108, což znamená v průměru 0,81 nuly na každého člena panelu. Není překvapivé, 

že první pětici problémů bylo nul uděleno osm, zatímco poslední 46, tzn. 43 % z 

rozdaných. Problémům Stále složitější společnost, Požadavky vysoké specializace 

a Pochybnosti o vlastní identitě vystavilo nulu 10 expertů, problému poslednímu 

v pořadí, Nejistotě způsobené vyšším postavením, dokonce 18, což je cca každý 

sedmý. Tyto problémy tedy panelu častěji připadaly jako nesmyslné, neaktuální, 

irelevantní apod. 

Upřímně řečeno je s podivem, že se těchto protestů neobjevilo více. Podle našeho 
názoru např. Stále složitější společnost je poněkud nadužívaná floskule, Pochybnosti o 
vlastní identitě v našich podmínkách působí spíše jako intelektuálský pseudoproblém a 
Nejistota způsobená vyšším postavením zase jako nesrozumitelný fenomén. Vedle toho 
třeba Nedůvěra a lhostejnost vůči politice trpí školáckou chybou ve formulaci (přesněji 
by mělo být" nebo "J. 

Na podobě problémů se pochopitelně podepsaly specifické kulturní a společenské 
prostředí jejich vzniku a mnohanásobné překlady. Z důvodů komparability jsme je však 
nemohli přepisovat a upravovat, byť nám bylo několikrát nepřímo naznačeno, že jsme 
jejich formulacím měli věnovat větší péči a pozornost. 

Následující Tabulka 10 přináší podoby soupisu aktuálních problémů podle 

profesního zaměření expertů, jinak řečeno ukazuje, jak závažnost problémů viděli 

řídicí pracovníci, teorie/výzkum, vzdělavatelé a komentátoři. 

Počty udělených nul jsou u některých podsouborů minimální, proto je v již 

tak málo přehledné tabulce neuvádíme. Při popisu skupin navíc budeme v případě 

komentátorů poněkud stručnější, neboť jde o skupinu šesti osob, takže zákonitě 

vytváří poněkud netypické rozložení a údaje o ní nemají příliš velkou vypovídací 

hodnotu. 

Řídicí pracovníci hodnotili závažnost předložených problémů s parametry 

průměr 4,21, Me 4,24, l.Q 4,86 a 3.Q 3,52, což jsou hodnoty zhruba odpovídající 

výsledkům celkového panelu, stejně tak míra názorové shody (1,67) se v podstatě 

neliší (viz Tabulka 9 a doprovodný text). 
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Tabulka 10 - Seznam aktuálních problémů: jejich pořadí, průměrné známky a směro
datné odchylky při hodnocení jednotlivými podsoubory, tj. řídicími pra
covníky (N = 50), teoretiky/výzkumníky (N = 14), vzdělavateli (N = 62) a 
komentátory (N = 6) 

ProžÍv. času (rychl., stres) 1 1 5,60 1,34 1 6,43 0,76 1 5,45 1,62 2 6,00 1,55 

Rostoucí povrch. (konz.) 2 3 5,16 1,73 5 5,14 2,44 2 5,29 1,85 1 6,67 0,52 

Nezaměstnanost 3 2 5,40 1,28 8 5,00 1,11 6 4,71 1,34 12 4,67 1,37 

Probl. v mezilid. vztazích 4 4 5,12 1,49 3 5,29 1,54 7 4,58 1,81 3 5,67 2,07 

Změny v organizaci práce 5 r----- ------- -- 6 4,84 1,48 6 5,14 1,17 3 4,87 1,30 6 5,33 1,37 
---f----

5 4,88 1,79 14 4,43 1,45 5 4,71 1,74 14 4,33 1,86 Nedův. a lhost. vůči polit. 6 
Stále složitější společnost 7 7 4,56 1,92 10 4,86 2,38 4 4,84 1,78 21 2,33 3,29 

Nedostatek odb. znalostí 8 9 4,40 1,69 7 5,00 1,57 8 4,39 1,59 19 3,33 1,03 

Problémy s mobilitou 9 11 4,24 1,92 4 5,14 1,17 9 4,29 1,83 5 5,33 1,03 

Znečištěné živ. prostředí 10 12 4,20 1,48 11 4,86 1,41 10 4,29 1,60 8 5,33 1,37 

Změny ve skladbě popul. 11 14 3,92 1,94 2 5,71 1,44 11 4,06 2,08 7 5,33 1,37 

Otázky týkající se zdraví 12 8 4,48 1,40 16 4,29 1,07 13 3,90 1,57 11 5,00 0,89 

Nedost. jist. a smyslu živ. 13 10 4,32 1,42 17 3,71 1,44 12 3,97 1,48 4 5,33 0,52 

Probl. s přiměř. bydlením 14 13 3,92 1,37 12 4,71 1,64 15 3,74 1,47 13 4,67 1,86 

Požadavky vys. special. 15 15 3,68 2,21 9 4,86 1,41 14 3,90 1,82 17 3,67 1,03 

Nesnad. přístup k inform. 16 17 3,52 1,94 13 4,57 1,91 16 3,68 1,61 10 5,00 1,55 

Chudoba 17 16 3,52 1,69 19 3,57 1,34 17 3,61 1,59 18 3,33 1,86 

Pochyb. o vlastní identitě 18 18 3,44 1,62 21 3,43 2,06 18 3,39 1,65 15 4,33 1,86 

Nedost. úroveň demokr. 19 19 3,20 1,92 20 3,57 1,74 19 3,10 1,72 9 5,00 1,79 

Potíže se získ. nov. techn. 20 20 3,08 1,71 15 4,43 1,65 21 2,90 1,71 16 4,33 1,37 

Nejist. způs. vyš. postav. 21 21 2,84 1,80 18 3,71 2,13 20 3,10 1,94 20 3,33 0,52 

průměry průměr. hodnot --- --- 4,21 1~67 --- 4,66 1,56 •. +- 4,13 1,67 -;.:; '4,68 1,43 

Legenda: nezkrácené znění jednotlivých problémů viz Tabulka 9 
A = pořadí v podsouboru podle B 
B = průměrná škálová známka závažnosti problému dle hodnocení 

podsouborem 
C = směrodatná odchylka B 

Oproti celku vykazuje pětice relativně nejzávažnějších problémů několik 

drobných změn. První místo si uchovalo Prožívání času, ale na místě druhém se 

objevuje Nezaměstnanost, která na 3. místo odsunula Rostoucí povrchnost. Čtvrté 

pořadí (Problémy v mezilidských vztazích) je beze změny, ze 6. na 5. místo se 

posunula Nedůvěra a lhostejnost vůči politice. U Prožívání času (1,34) a potom u 

Nezaměstnanosti (1,28) se opět projevila v celém soupisu problémů nejvyšší míra 

názorové shody. Na druhém pólu, kromě Chudoby, kterou na původním 17. místě 
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vystřídal předtím 16. problém Nesnadný přístup k informacím, zůstala situace na 

18. až 21. pozici stejná: Pochybnosti o vlastní identitě, pak Nedostatečná úroveň 

demokracie, dále Potíže se získáváním nových technologií a Nejistota způsobená 

vyšším postavením. Znatelně neshoda se projevila u problému Požadavky vysoké 

specializace (2,21, 15. místo). 

Co se nul týče, byli řídicí pracovníci poměrně štědří, udělili jich 53, což 

v přepočtu vychází na 1,06 nuly na osobu. Nejvíce jich obdržel poslední problém, 

Nejistota způsobené vyšším postavením, kterému věnoval nulu téměř každý šestý. 

Není bez zajímavosti, že teoretici a výzkumníci naopak neudělili nulu ani 

jednu. Je pravdou, že se jedná pouze o 14 expertů, ale při celkovém průměru 0,81 

nuly jich měli teoreticky uvést cca 11. Narozdíl od řídicích pracovníků a celého 

panelu však asi v seznamu problémů žádný neadekvátní, irelevantní nenalezli. 

Že považovali předkládané problémy za závažné, nasvědčuje i rozložení 

jimi udělených známek (průměr 4,66, Me 4,86, l.Q 5,14 a 3.Q 4,00), které o něco 

znatelněji než u předchozích dvou případů tenduje k vyšším škálovým hodnotám. 

Také průměrná míra názorové shody je zde velice nepatrně lepší (1,56). 

Mezi nejzávažnější problémy, s průměrnou známkou stejnou nebo vyšší 

než 1.Q, zařadili pracovníci teorie a výzkumu poněkud odlišné položky, než jsme 

viděli v předchozích případech. Na místě prvním se sice tradičně drží Prožívání 

času s dosti vysokou známkou 6,43 a také neméně dobrou shodou 0,76 (nejlepší 

z celého soupisu problémů). Dále se ale řadí Změny ve skladbě populace (předtím 

ll. a 14.), Problémy v mezilidských vztazích (jinak 4.), Problémy s mobilitou (9. 

nebo ll.) a na 5. místě Rostoucí povrchnost (dříve 2. nebo 3.). Stejnou známku 

(5,14) obdržel i problém na 6. místě Změny v organizaci práce (předtím 5. nebo 

též 6.). 

Ani problémy relativně méně závažné, se známkou nižší než 3.Q, nemají 

úplně obvyklé řazení. Na 17. místě se objevuje Nedostatek jistot a smyslu života 

(byl 13. a 10.), na 18. běžně poslední Nejistota způsobená vyšším postavením, pak 

Chudoba, na 20. Nedostatečná úroveň demokracie a na 21. Potíže se získáváním 

nových technologií, což jsou problémy, které se u konce žebříčku sice již také 

pohybovaly, ale nikoli na úplně posledních místech. 
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Znatelně malou názorovou shodu (či spíše už náznaky neshody) pracovníci 

teorie a výzkumu projevili u problémů Nejistota způsobená vyšším postavením 

(2,13, 18. místo), Stále složitější společnost (2,38, 10. místo) a překvapivě nejvíc 

u 5. místa Rostoucí povrchnost (2,44). 

Vzdělavatelé se rozložením svých známek opět spíše blíží celému souboru 

a řídicím pracovníkům (průměr 4,13, Me 4,06, l.Q 4,71 a 3.Q 3,645), ještě více 

potom průměrnou směrodatnou odchylkou, tj. úrovní shody názoru uvnitř skupiny 

(1,67). 

Mezi nejzávažnější problémy, s hodnotou stejnou nebo vyšší než 1.Q, patří 

jednak již tradiční Prožívání času a Rostoucí povrchnost, na 3. místě dosud 5. či 6. 

Změny v organizaci práce, potom Stále složitější společnost Ginak 7. a 10.), na 5. 

místě Nedůvěra a lhostejnost vůči politice a ještě 6. Nezaměstnanost se stejnou 

hodnotou průměrné známky. Ta také vykazuje relativně největší míru názorové 

shody (1,34), lepší výsledek v celém soupisu mají už pouze Změny v organizaci 

práce (1,30). 

Pořadí na posledních pěti místech je blízké řídicím pracovníkům a totožné 

s hodnocením celku, jsou tu jmenovány problémy Chudoba, Pochybnosti o vlastní 

identitě, Nedostatečná úroveň demokracie, potom Potíže se získáváním nových 

technologií a dále Nejistota způsobená vyšším postavením (tyto dva si ve srovnání 

s celkem pouze prohodily místa). Poslední jmenovaný problém současně vykazuje 

určitou míru názorové neshody (1,94), horšího výsledku dosáhly už jen Změny ve 

skladbě populace (2,08) na 11. místě (u teorie/výzkumu mimochodem na 2.). 

Co se nul týče, vzdělavatelé jimi nešetřili, nebyli sice tak přísní jako řídicí 

pracovníci, ale přesto jich udělili celkem 51, což představuje 0,82 nuly na osobu a 

tedy takřka průměr celého panelu. 

Komentátory s rozložením průměr 4,68, Me 5,00, 1.Q 5,33 a 3.Q 4,00 z 

výše zmíněných důvodů bereme spíše jako kuriozitu. Prvenství udělili problému 

Rostoucí povrchnost a na jeho známce 6,67 se shodli se zatím vůbec minimální 

standardní deviací 0,52. Stejně nezvykle vysokou míru shody projevili také u 

problému předposledního Nejistota způsobená vyšším postavením (se známkou 

3,33), zatímco problém u nich poslední, Stále složitější společnost, vykázal ze 
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všech dosavadních dat úplně nejvyšší míru neshody 3,29 při hodnotě známky 2,33 

(klasická ukázka ošidnosti průměru, kdy z celkem 6 respondentů čtyři volili nulu a 

dva známku 7). 

Jako v případě Eurodelphi'95 nás i při analýze dat Reflexe 2005 zajímalo, 

jaké jsou rozdíly v určeních závažnosti problémů vyslovených celým expertním 

souborem a jednotlivými profesními podsoubory. Jinými slovy, zda např. posuny 

zmíněné na předchozích stránkách jsou pouze určitými kosmetickými rozdíly, či 

se jedná o odlišnosti podstatnějšího rázu. Proto jsme tyto aspekty prověřovali 

statistickými testy a jelikož v následující kapitole hodláme obě šetření vzájemně 

srovnávat, zachovali jsme stejný postup jako minule (viz 2.3, stran testování pak 

Metodologickou poznámku IV tamtéž). 

Indikátorem pohledů na závažnost problémů jsme tedy zvolili jejich pořadí 

v seznamu, které vzniklo podle škálových známek udílených jak celým souborem, 

tak profesními podskupinami (viz sloupce A v Tabulkách 9 a 10). Souvislost mezi 

pořadími měřilo R (Spearmanův koeficient pořadové korelace) a jeho statistickou 

významnost veličina t Studentova testu, jejíž tabelovaná kritická hodnota pro alfa 

= 0,05 a pro 19 stupňů volnosti činí, jak víme z minula, 2,09. 

Ukázalo se, že zjištěná R lze ve všech případech považovat za statisticky 

významná, neboť pro řídicí pracovníky činí vypočítané t 17,05, pro sféru teorie a 

výzkumu 5,39, pro vzdělavatele 19,95 a pro komentátory 2,61. 

Na základě hodnot R můžeme konstatovat situaci, která nám z předchozího 

není tak úplně neznámá: Míra podobnosti mezi pořadími problémů vytvořenými 

celkem a řídicími pracovníky a celkem a vzdělavateli (tedy všeobecně vzato mezi 

určováním jejich závažnosti) se opět blíží totožnosti (řídicí R = 0,97, vzdělavatelé 

R = 0,98). To je, jak jsme předešle poznamenali, poměrně nepřekvapivé, protože 

obě skupiny jsou natolik početně (nyní řídicí pracovníci 50 osob a vzdělavatelé 

62, tzn. 38 % a 45 % panelu), že jejich hodnocení působí na celkový výsledek 

logicky nejvýrazněji. Méně početní teoretici/výzkumníci (14 respondentů, tj. 11 

% panelu) se od celku sice mírně odlišují (R = 0,78), ale vzájemná podobnost je 

stejně ještě relativně velká, i když o totožnosti už zde nelze hovořit. Nejvyšší míru 

rozdílu vykazují komentátoři sR = 0,51, což lze hodnotit jako již jen střední sílu 
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podobnosti, ovšem korektnost těchto údajů poněkud zpochybňuje jejich enormně 

malý počet (6 respondentů představujících necelých 5 % panelu). 

V datech Reflexe 2005 jsme provedli ještě dvě další, detailnější analýzy, 

což v případě Eurodelphi '95 možné nebylo, neboť jsme již postrádali přístup 

k prvotním údajům (viz poznámku v úvodních odstavcích 2.5). Nyní jsme mohli 

sledovat vymezení závažnosti problémů také v souvislosti s pohlavím a věkem, 

jelikož nás zaujala hypotéza, že by v náhledu na závažnost problémů mohly tyto 

dva znaky nějakým způsobem intervenovat. (Tabelace dat však pro tyto detailní 

dodatečné rozbory - navíc nekompatibilní s předchozím šetřením - neuvádíme, 

abychom zbytečně nezatěžovali linii výkladu.) 

V intencích našeho zavedeného přístupu jsme nejprve srovnávali, zda se 

liší pořadí závažnosti problémů podle průměrných známek, jež problémům udíleli 

muži a ženy. Pak jsme tyto komparace provedli u sledovaných věkových skupin 

respondentů (do 35 let, 36-45, 46-55 a 56 a více let) vzhledem k celkovému 

souboru. Míru rozdílnosti či podobnosti pořadí problémů (tedy zprostředkovaně 

hodnocení jejich závažnosti) jsme opět sledovali podle R testovaného veličinou t 

(pochopitelně i zde t = 2,09). 

Rozložení škálových známek udělených muži a ženami se od sebe nějak 

podstatněji neliší (průměr 4,07 /4,12, Me 4,19 / 4,17, shoda názorů 1,83, / 1,77). 

Významný rozdíl je ale v udílení nul. Muži jich použili 30, tedy v průměru 0,48 

nuly na hlavu, ženy byly k adekvátnosti a relevanci předložených problémů o dost 

přísnější a vyslovily jich 78, tj. v průměru 1,11 na osobu. 

Podobnost v pořadí závažnosti problémů vyjadřuje R = 0,61 (s naměřeným 

t = 3,37 jde o hodnotu statisticky významnou), což představuje zhruba přelom 

mezi střední a vyšší mírou vztahu. Je tedy patrné, že vidění závažnosti problémů 

se z hlediska pohlaví do určité míry odlišuje, rozhodně však není bez zřetelných 

vzájemných podobností. Mohli bychom se domnívat, schematicky řečeno, že "to 

podobné" jde na vrub skutečnosti, že se vždy jedná o pohledy expertů, zatímco 

"to rozdílné" je dáno diferencemi v osobní optice, do níž se v řadě neposlední 

promítají např. poněkud odlišné akcenty ve vnímání okolní reality, jiná míra 

empatie apod. 
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Jako ilustrace těchto úvah mohou mj. sloužit např. odlišnosti v hodnocení 

pěti nejzávažnějších problémů (muži Rostoucí povrchnost, potom Prožívání času, 

Problémy v mezilidských vztazích, Nezaměstnanost a Stále složitější společnost; 

ženy Prožívání času, dále Nezaměstnanost, Změny v organizaci práce, Problémy 

v mezilidských vztazích a Rostoucí povrchnost) nebo případně tří posledních, 

relativně nejméně závažných (muži Potíže se získáváním nových technologií, 

Nedůvěra a lhostejnost vůči politice a Nedostatek odborných znalostí, zatímco 

ženy Pochybnosti o vlastní identitě, pak Nejistota způsobená vyšším postavením a 

Nedostatečná úroveň demokracie). 

V rozloženích škálových známek podle věkových kategorií (do 35 let / 36-

45 / 46-55 / 56 a více let) jsou patrné určité rozdíly (průměry 4,45 / 4,48 / 3,89 / 

4,44; Me 4,64 /4,64/4,04/4,56; názorová shoda 1,70/ 1,33/ 1,71 / 1,38). Je to 

hlavně nižší průměr a medián u kategorie 46-55 let a lepší míra názorové shody u 

věkových skupin 36-45 let a 56 a více let. Ve srovnání s celým panelem (průměr 

4,24, Me 4,24 a shoda názorů 1,68) jsou potom všechny věkové skupiny kromě 

46-55 let z hlediska průměru i mediánu pod průměrem celku (46-55 let je naopak 

nad ním). V názorové shodě se věkové kategorie do 35 let a 46-55 let celkovému 

průměru blíží, zatímco zbylé 36-45 a 56 a více let mají výsledek lepší. 

V udělování nul jsou věkové skupiny zajedno (10x O) kromě kategorie 46-

55 let, která se k relevanci a adekvátnosti předloženého soupisu projevila jako 

nebývale nekompromisní a vyslovila mu celkem 78 nul, tzn. v průměru 1,56 nuly 

na osobu. 

Při testování podobnosti v pořadích problémů se mezi celkem a věkovými 

skupinami prokázala nejvyšší míra u kategorie 36-45 let, kde R = 0,85 (t = 7,01) a 

potom o něco nižší u skupiny do 35 let (R = 0,68, t = 3,99). Zbylé dvě skupiny, 

46-55 let a 56 a více let, přinesly zajímavý a v dosavadních analýzách nebývalý 

úkaz. Jejich pořadí jsou na pořadí celku nezávislá a vzájemné podobnosti je třeba 

posuzovat pouze jako náhodné (R = 0,16, resp. 0,35, ovšem v prvé řadě nejde o 

koeficienty statisticky významné, neboť vypočtené t = 0,68, resp. 1,65 kritickou 

hodnotu t = 2,09 nepřekročily, takže nulovou hypotézu o nezávislosti pořadí nelze 

zamítnout). To jinými slovy naznačuje koincidenci mezi věkem a mezi vnímáním 
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závažnosti problémů v tom smyslu, že obě věkové kategorie jsou na celém panelu 

názorově nezávislé. Třeba doplnit, že to rozhodně není vyvoláno marginálními 

velikostmi těchto skupin, které v panelu naopak dohromady tvoří mírnou většinu. 

(Vzájemné podobnosti mezi věkovými kategoriemi jsme ale již nezkoumali, testy 

by si vyžádaly enormní počet matematických operací, aniž by bylo možné jejich 

výsledky srovnat s předcházejícím šetřením Eurodelphi '95.) 

3.4 Přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů 

Souboru expertů byl dále předložen stejný seznam 21 problémů s tím, aby 

u každého u nich posoudili, do jaké míry může podle jejich názoru přispět VD k 

jeho řešenÍ. Odhady vyjadřovali pomocí známé sedmibodové škály s krajnostmi 1 

= nevýznamně, nepatrně až 7 = velmi výrazně, zásadně. 

Na základě sondy (viz 3.2) jsme expertům opět nechali prostor k tomu, aby 

problém, který se jim bude jevit v tomto ohledu jako irelevantní, nesmyslný apod., 

označili otazníkem nebo proškrtli a tento údaj jsme pak brali jako hodnocení 

nulové. Také měli zvážit roli VD u úkolů, které případně sami formulovali. I nyní 

experti využili obou možností daleko vzácněji, než jsme čekali, proto tyto aspekty 

zmíníme jen při analýzách celého panelu a jinak pouze příležitostně. (O vlivu užití 

nul na velikost průměru a směrodatné odchylky viz Metodologickou poznámku 

VI v předchozí části 3.3.) 

V Tabulce II na další straně jsou problémy uspořádány podle klesajících 

průměrných škálových známek, kterými soubor expertů odhadoval míru pomoci 

VD při jejich řešení, dále velikosti směrodatných odchylek, tj. úrovně názorové 

shody, jakož i počty nul, které problémy obdržely jako výraz své nevhodnosti pro 

tento kontext. 

Z údajů vyčteme rozložení o celkovém průměru (průměrné známce pomoci 

VD při řešení problémů) 4,24, Me 4,12, l.Q 4,94 a 3.Q 3,69, což naznačuje 

nepatrný posun k vyšším škálovým hodnotám, tedy poněkud opatrný optimismus 

expertů ohledně pomoci VD při řešení těchto problémů. 



57 

Současně hodnota směrodatné odchylky 1,80, míra shody názorů souboru, 

není vzdálena od hranice mezi shodou a neshodou (1,75) a napovídá, že pohledy 

na přispění VD při řešení předložených problémů nebyly rozhodně jednoznačné. 

Tabulka 11 - Míra přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů: 
jejich pořadí, průměrné známky, směrodatné odchylky a počet od
mítnutí při hodnocení celým souborem (N = 132) 

přispění VD k řešení proĎlému A B C D 
Nedostatek odborných znalostí 1 6,06 1,45 4 
Požadavky vysoké specializace 2 5,52 2,08 10 
Nezaměstnanost 3 5,45 1,45 6 
Změny v organizaci práce 4 5,36 1,18 ° Nesnadný přístup k informacím 5 5, II 1,65 4 
Nedostatek jistot a smyslu života 6 4,77 1,45 2 
Prožívání času (rychlost, stres) 7 4,35 1,94 2 
Znečištěné životní prostředí 8 4,29 1,66 2 
Potíže se získáváním nových technologií 9 4,24 2,02 6 
Problémy v mezilidských vztazích 10 4,21 1,82 2 
Chudoba 11 4,12 1,82_ 8 

-------- -- -- --- - --------1---- ---------

Pochybnosti o vlastní identitě 12 3,98 1,95 10 
Nejistota způsobená vyšším postavením 13 3,91 2,20 18 
Otázky týkající se zdraví 14 3,80 1,83 4 
Nedostatečná úroveň demokracie 15 3,76 2,19 12 
Stále složitější společnost 16 3,71 2,24 22 
Rostoucí povrchnost (konzum) 17 3,67 1,74 2 
Problémy s mobilitou 18 3,48 2,05 4 
Změny ve skladbě populace 19 3,47 2, II 10 
Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 20 3,09 1,52 2 
Problémy s přiměřeným bydlením 21 2,67 1,46 2 

průměry průměrných .hodnot ..... ----- 4,24 1,80 1,00 
Legenda: A = pořadí podle B 

B = průměrná škálová známka přispění YD k řešení problému 
C = směrodatná odchylka B 
D = počet 0, tj. počet respondentů odmítajících příslušný problém v tomto 

ohledu jako irelevantní, nesmyslný apod.; pod sloupcem O průměrný 
počet ° udělených jedním respondentem 

Se známkou vyšší než l.Q, tedy mezi pětici problémů, k jejichž řešení 

může dle názorů expertů VD přispět nejvíce, se zařadily Nedostatek odborných 

znalostí, Požadavky vysoké specializace, Nezaměstnanost, Změny v organizaci 

práce a Nesnadný přístup k informacím. V tomto čele s rozpětím 6,06-5,11, tedy 
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0,95 škálové známky, můžeme objevit problém, u něhož se experti shodli nejlépe 

(Změny v organizaci práce, 1,18) a další dva, kde úroveň shody též nebyla špatná 

(1. Nedostatek odborných znalostí, 1,45, resp. 3. Nezaměstnanost, taktéž). Přitom 

problém na 2. místě (Požadavky vysoké specializace) kupodivu vyvolal spíše 

neshodu (2,08). 

Na opačném konci, s hodnotou nižší než činí 3.Q a tedy mezi problémy 

relativně méně řešitelnými za přispění YD, skončily s rozpětím 3,67-2,67, tj. 1,0 

škálové známky, Rostoucí povrchnost (konzum), Problémy s mobilitou, Změny ve 

skladbě populace, Nedůvěra a lhostejnost vůči politice a Problémy s přiměřeným 

bydlením. Hodnoty směrodatné odchylky jsou zde proměnlivé, např. na posledním 

místě se respondenti poměrně shodli (1,46), zatímco u 18. Problémů s mobilitou a 

19. Změn ve skladbě populace tomu bylo naopak (2,05, resp. 2,11). 

Nejzřetelněji se ovšem momenty názorové neshody panelu objevily u 13. 

Nejistoty způsobené vyšším postavením (2,20) a u problému na 16. místě Stále 

složitější společnost (2,24). 

Nově formulované problémy (viz 3.3), Problémy ve vzájemné komunikaci 

(4 návrhy) a Přesycení informacemi (5x) se známkami závažnosti 5,25 a 6,20, 

byly svými předkladateli nyní ohodnoceny 6,25 a 7,00, tedy názorem, že roli VD 

při jejich řešení je třeba vidět jako značně vysokou. 

Udílení nul nezůstalo bez zajímavých momentů ani tentokrát. Respondenti 

jich seznamu problémů vystavili celkem 132, což je přesně jedna nula na každého. 

Je překvapivé, že první pětici problémů bylo nul uděleno 24, zatímco poslední 

pouze 20, takže zbylé dvě třetiny ze všech rozdaných připadly na problémy 

nacházející se někde na vnitřních místech žebříčku. V tomto ohledu vedou na 15. 

místě Nedostatečná úroveň demokracie (12x O) a 13. Nejistota způsobená vyšším 

postavením (18x O), v čele se 16. Stále složitější společností, která dosáhla počtu 

22 nul, tedy v průměru od každého šestého experta. Tyto problémy tedy panelu 

přišly z hlediska přispění VD k jejich řešení jako nejméně smysluplné, relevantní 

apod. 

Následující Tabulka 12 zachycuje podoby předloženého soupisu problémů 

podle profesí expertů, jinými slovy, jakou roli při řešení jednotlivých problémů 
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řídicí pracovníci, pracovníci sféry teorie a výzkumu, vzdělavatelé a komentátoři 

VD připisují. 

Podobně jako předešle (3.3) počty nul udělovaných profesními podsoubory v této 
tabulce neuvádíme. Současně při popisu jednotlivých skupin budeme u komentátorů z již 
výše zmíněných důvodů (malý rozsah skupiny) opět stručnější. 

Řídicí pracovníci hodnotili míru přispění VD při řešení soupisu problémů 

s parametry průměr 4,20, Me 4,12, l.Q 4,80 a 3.Q 3,66, což jsou hodnoty zhruba 

se blížící výsledkům celkového souboru, podobně jako míra názorové shody 1,77 

(viz Tabulka 11 s odpovídajícím textem). V otázce nul se řídicí pracovníci chovali 

standardně, udělili jich 48, což v přepočtu vychází 0,96 nuly na osobu a blíží se 

průměru celku. Nejvíce nul (8) obdržela Nejistota způsobená vyšším postavením, 

které tedy udělil nulu zhruba každý šestý řídicí pracovník. 

Ve srovnání s celkem vykazuje pětice problémů, k jejichž řešení může VD 

přispět nejpodstatněji, drobné rozdíly. První místo zůstalo Nedostatku odborných 

znalostí a na místo druhé posunuli řídicí pracovníci Nezaměstnanost (celkově 3.). 

Třetí pozice patří Změnám v organizaci práce (byla 4.), další Požadavkům vysoké 

specializace (u celku 2.) a čelo uzavírá Nesnadný přístup k informacím (též 5.). 

Mezi těmito položkami se také nachází případ nejlepší shody (3. Změny 

v organizaci práce, 1,33) a současně i nejhorší (4. Požadavky vysoké specializace, 

2,37). Jinak názorová blízkost patří i problému Nedostatek jistot a smyslu života 

(1,32,6.) a naopak nejednotu vyvolává Stále složitější společnost (2,14, 15. místo) 

a Nedostatečná úroveň demokracie (2,17, 14. místo). 

Pětici posledních problémů, tj. s hodnotou nižší než 3.Q a tedy při svém 

řešení nejméně ovlivnitelných YD, tvoří na 17. místě Nejistota způsobená vyšším 

postavením (celkově 13.), na 18. Změny ve skladbě populace (u celku 19.), na 19. 

Nedůvěra a lhostejnost vůči politice (předtím 20.), na předposledním 20. místě 

Problémy s mobilitou (u celku 18.) a na konečné pozici, i z pohledu celého panelu 

poslední, Problémy s přiměřeným bydlením. 

Pracovníci oblasti teorie a výzkumu viděli roli VD při řešení předložených 

problémů nepatrně optimističtěji, čemuž nasvědčuje rozložení udílených známek 

(průměr 4,54, Me 4,43, l.Q 5,285 a 3.Q 3,71), o trochu více než u předchozích 
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dvou případů tendující k vyšším škálovým hodnotám. Také průměrná míra shody 

názorů (1,67) je u nich nepatrně lepší. 

Tabulka 12 - Míra přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů: jejich 
pořadí, průměrné známky a směrodatné odchylky při hodnocení jednot
livými podsoubory, tj. řídicími pracovníky (N = 50), teoretiky/výzkumníky 
(N = 14), vzdělavateli (N = 62) a komentátory (N = 6) 

přisp. VD k fešénÍ problemu, .. řidicí praco)\.J~oret.!vÝzk, .:vzdělay,atelék,omentátoři 
pořadí dle Tabulky 11 A B. C· A B '. C .,' ABC A 'B C 1 

Nedostatek odb. znalostí 1 1 5,80 1,56 1 7,00 0,00 1 5,97 1,48 1 7,00 0,00 

Požadavky vys. special. 2 4 5,20 2,37 2 6,71 0,47 2 5,35 2,01 2 7,00 0,00 

Nezaměstnanost 3 2 5,36 1,45 3 6,57 0,51 4 5,19 1,52 5 6,33 0,52 

Změny v organizaci práce 4 3 5,28 1,33 4 5,71 0,73 3 5,29 1,15 6 6,00 0,89 

Nesn. přístup k inform. 5 5 4,84 1,73 5 5,57 1,83 5 5,06 1,54 3 6,67 0,52 

Nedostlist. a smyslu živ. 6 6 4,76 1,32 7 4,86 1,03 6 4,77 1,65 11 4,67 1,37 

ProŽív. času (rychl., stres) 7 8 4,40 1,90 17 3,71 2,05 7 4,42 1,95 12 4,67 2,25 

Znečištěné živ. prostředí 8 7 4,44 1,57 9 4,57 0,94 10 4,06 1,90 13 4,67 0,52 

Potíže se získ. nov. techn. 9 11 4,12 2,09 8 4,71 2,33 9 4,16 1,92 9 5,00 1,79 

Probl. v mezi lid. vztazích 10 9 4,28 1,77 16 3,71 2,05 8 4,26 1,74 15 4,33 2,73 

Chudoba 11 12 4,00 1,62 6 5,00 1,47 11 4,03 2,02 17 4,00 1,79 

Pochyb. o vlastní identitě 12 10 4,16 1,75 14 4,00 2,60 15 3,81 1,91 14 4,33 2,58 

Nejist. zpŮs. vyš. postav. 13 17 3,64 2,23 13 4,14 2,44 13 3,94 2,17 8 5,33 1,37 

Otázky týkající se zdraví 14 13 4,00 1,64 19 3,29 1,82 14 3,81 1,96 19 3,33 2,25 

Nedost. úroveň demokr. 15 14 3,84 2,17 12 4,29 2,33 17 3,48 2, II 10 4,67 2,88 

Stále složitější společnost 16 15 3,80 2,14 21 2,71 2,87 12 4,00 1,95 21 2,33 3,29 

Rostoucí -'povrch. (konz.) 17 16 3,68 1,75 18 3,43 1,55 16 3,65 1,78 16 4,33 1,86 

Problémy s mobilitou 18 20 3,20 1,90 10 4,43 2,59 18 3,19 1,82 4 6,67 0,52 

Změny ve skladbě popul. 19 18 3,44 2,06 11 4,43 2,28 19 3,03 2,0 I 7 6,00 0,00 

NedŮv. a lhost. vŮči polit. 20 19 3,24 1,41 15 3,71 1,73 20 2,81 1,46 18 3,33 2,25 

Probl. s přiměř. bydlením 21 21 2,64 1,40 20 2,86 1,51 21 2,61 1,51 20 3,00 1,55 

průměry prŮměr. hodnot - --- 4,20 1,77 --- 4,54' ],67 __ o 4,14 1,19 --- 4,94 1,47 

Legenda: nezkrácené znění jednotlivých problémŮ viz Tabulka 11 
A = pořadí v podsouboru podle B 
B = prŮměrná škálová známka přispění YD k řešení problému dle hodnocení 

podsouborem 
C = směrodatná odchylka B 

Mezi problémy s průměrnou známkou stejnou nebo vyšší než l.Q, tedy ty, 

při jejichž řešení by mohlo VD nejvíce pomoci, zařadili teoretici a výzkumníci 

následující: Na místě prvním se tradičně drží Nedostatek odborných znalostí, 

dokonce se zatím bezprecedentně nejvyšší známkou 7,00 a maximální názorovou 
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shodou 0,00 (což dokazuje, že známku 7,00 udělilo problému shodně všech 14 

členů skupiny). Dále jsou stejně jako u celku 2. Požadavky vysoké specializace, 

na 3. místě Nezaměstnanost (u celku též 3., u řídicích 2.), pak Změny v organizaci 

práce (4. a 3.) a pětici uzavírá Nesnadný přístup k informacím (vždy 5.). 

Problémy se známkou nižší než 3.Q, na jejichž řešení se může VD podílet 

relativně méně, nemají úplně obvyklé pozice. Na 17. místě se objevuje Prožívání 

času (bylo 7. a 8.), na 18. Rostoucí povrchnost (dosud 17. a 16.), na 19. Otázky 

týkající se zdraví (14. a 13.), na předposledním obvykle poslední Problémy 

s přiměřeným bydlením a na konci žebříčku Stále složitější společnost (zatím 16. 

nebo 15.). 

Znatelně velkou názorovou shodu teoretici a výzkumníci projevili kromě 

již zmíněného extrému na 1. místě též u 2. a 3., u problémů Požadavky vysoké 

specializace a Nezaměstnanost (0,47 a 0,51). Oproti tomu největší míru neshody 

vyvolaly Problémy s mobilitou (2,59, 10. místo), Pochybnosti o vlastní identitě 

(2,60, 14. místo) a poslední Stále složitější společnost (2,87). 

Vzdělavatelé se rozložením škálových známek jako v řadě předchozích 

případů opět spíše blíží celkovému souboru a řídicím pracovníkům (průměr 4,14, 

Me 4,03, 1.Q 4,915 a 3.Q 3,565), ještě znatelněji pak průměrnou směrodatnou 

odchylkou, tedy úrovní shody názorů (1,79). 

Mezi problémy relativně nejlépe řešitelné s přispěním YD, tj. s hodnotou 

stejnou nebo vyšší než 1.Q, patří již tradičně Nedostatek odborných znalostí a 

Požadavky vysoké specializace, na 3. místě Změny v organizaci práce (obvykle 4. 

popř. 3.), pak Nezaměstnanost (3. či 2.) a Nesnadný přístup k informacím (jinak 

vždy 5.). Na opačném konci pořadí, mezi problémy s hodnotami nižšími než 3.Q, 

tj. s menším přispěním VD kjejich řešení, lze objevit na 17. místě Nedostatečnou 

úroveň demokracie (15., 14., 12.), na 18. místě potom Problémy s mobilitou (18., 

20. nebo 10.), na 19. pozici Změny ve skladbě populace (19.,18. a 11.), na 20. 

Nedůvěru a lhostejnost vůči politice (20., 19. a 15.) a pak jako obvykle poslední 

Problémy s přiměřeným bydlením (pouze u skupiny teorie/výzkum byly o místo 

výše). 
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Relativně největší míry názorové shody dosáhli vzdělavatelé u 1. pozice 

(Nedostatek odborných znalostí, 1,48), u 20. položky Nedůvěra a lhostejnost vůči 

politice (1,46) a u 3. místa patřícího Změnám v organizaci práce (1.15). Naopak 

nejmenší shodu nacházíme u Nedostatečné úrovně demokracie (2,11, 17. místo) a 

Nejistoty způsobené vyšším postavením (2,17, 13. místo). 

Nulami vzdělavatelé nešetřili, udělili jich nejvíce ze všech profesí, celkem 

69, cožje přes polovinu rozdaných a představuje to 1,11 nuly na osobu, tj. mírný 

nadprůměr celého souboru. Největší počet (8) se jich sešel u Nejistoty způsobené 

vyšším postavením a u Nedostatečné úrovně demokracie, u problémů s největší 

mírou názorové neshody (což nepřekvapuje). 

Komentátory s rozložením průměr 4,94, Me 4,67, 1.Q 6,165 a 3.Q 4,165 

bereme z obvyklých důvodů jen jako určitý solitér. O první a druhé místo se dělí 

doposud 1. a 2. Nedostatek odborných znalostí a Požadavky vysoké specializace, 

přičemž oba obdržely známku 7,00 se směrodatnou odchylkou 0,00. Nezvykle 

vysokou míru neshody vyvolaly 15. Problémy v mezilidských vztazích (2,73) a 

10. Nedostatečná úroveň demokracie (2,88). Stejně jako při hodnocení závažnosti 

problémů i nyní podle mínění komentátorů poslední Stále složitější společnost 

vykázala zcela extrémní míru neshody (3,29, při škálové známce 2,33 - opět ze 

šesti expertů tvořících tuto profesní skupinu čtyři volili nulu a dva známku 7). 

Dále jsme se jako tradičně zabývali otázkou rozdílů mezi souborem a jeho 

jednotlivými profesními podsoubory, tentokrát v náhledech na roli VD při řešení 

problémů. Kvůli plánovaným komparacím jsme dodrželi dosavadní postupy (viz 

3.3, ohledně testování potom též Metodologickou poznámku IV v 2.3), takže jako 

indikátor přisuzování možného podílu VD na řešení problémů jsme zvolili jejich 

pořadí v předkládaném soupisu, vytvořené podle průměrných škálových známek 

udílených celým panelem i jeho podsoubory (viz sloupce A v Tabulkách 11 a 12). 

Podobnost pořadí jsme měřili pomocí R a jeho statistickou významnost veličinou t 

(pro alfa = 0,05 a 19 stupňů volnosti t = 2,09). 

Zjištěná R můžeme ve všech případech považovat za statisticky významná, 

pro řídicí pracovníky má vypočtené t hodnotu 17,33, pro teorii/výzkum 5,22, pro 

vzdělavatele 19,39 a pro komentátory 3,35. Velikosti R vzdáleně kopírují minulou 
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situaci. Podobnost mezi pořadími vytvořenými celkem a řídicími pracovníky a 

celkem a vzdělavateli (tedy obecně vzato mezi jejich představami o pomoci VD 

při řešení problémů) opět nemá daleko k totožnosti (řídicí R = 0,97, vzdělavatelé 

R = 0,98). Mimochodem jde o naprosto stejné hodnoty jako u předešlé závažnosti 

problémů, což potvrzuje význam početní dominance obou skupin (společně tvoří 

více než 80 % souboru). Méně početní teoretici a výzkumníci se od celku opět 

nepatrně odlišují (R = 0,77), jde však stále o podobnost relativně velkou, byt' už o 

totožnosti nelze hovořit. Nejvyšší míru rozdílu vykazuje skupina komentátorů (R 

= 0,61), ovšem problematická svým malým rozsahem. 

Stejně jako u závažnosti problémů také nyní jsme měli možnost provést 

detailnější analýzy, totiž sledovat, zda pohled na roli VD při řešení předkládaných 

problémů souvisí s pohlavím a věkem. (Ani v tomto případě, s Eurodelphi '95 též 

bohužel nekomparovatelném, si nemyslíme, že je nutné doplňovat text tabulkami.) 

Nejprve jsme srovnávali pořadí problémů vzniklá na základě průměrných 

známek udílených jednotlivým položkám seznamu problémů muži a ženami podle 

toho, jak velkou roli při řešení problémů VD připisovali. Pak jsme komparace 

provedli u věkových skupin respondentů (do 35 let, 36-45, 46-55 a 56 a více let) 

vzhledem k celému panelu. Míru rozdílnosti či podobnosti v pořadí problémů 

jsme opět měřili podle R a jeho významnost testovali veličinou t (pochopitelně i 

zde má kritická hladina hodnotu t = 2,09). 

Rozložení škálových známek udělovaných oběma pohlavími se od sebe 

poněkud liší (muži / ženy průměr 4,53/3,98, Me 4,45 /3,91, shoda názorů 1,61, / 

1,89) a ukazuje, že ženy byly k roli VD při řešení problémů trochu více skeptické. 

Významný rozdíl je navíc v udílení nul. Muži jich použili 36, tedy v průměru 0,58 

nuly na hlavu, ovšem ženy byly k smysluplnosti a relevanci problémů o hodně 

přísnější a rozdaly jich 96, tedy v průměru 1,37 na osobu. 

Podobnost v pořadí problémů R = 0,83 (t = 6,44) představuje vysokou míru 

vztahu. Je patrné, že zatímco vidění závažnosti problémů se z hlediska pohlaví do 

určité míry lišÍ (viz 3.3), v hodnocení problémů z hlediska pomoci VD při jejich 

řešení nacházíme mezi muži a ženami vyššÍ úroveň vzájemné podobnosti. 
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V rozloženích škálových známek podle věku (do 35 let / 36-45 / 46-55 / 

56 a více let) lze najít diference (průměry 4,09 / 4,42/3,95 /4,71; Me 4,21 /4,73 

/3,88/4,56; názorová shoda 1,76/ 1,36/ 1,84/ 1,53). Jedná se především o nižší 

průměr a medián u kategorie 46-55 let, tedy o vyšší míru jejího pesimismu stran 

přispění VD k řešení problémů, a dále o lepší míru názorové shody u věku 36-45 

let (potažmo též u kategorie 56 a více let). Ve srovnání s celým souborem (průměr 

4,24, Me 4,12 a shoda názorů 1,80) jsou potom věkové skupiny do 35 let a 46-55 

let z hlediska svých známek pod průměrem panelu a všechny kategorie (mimo 

46-55 let) výše než medián celku. V názorové shodě všechny věkové skupiny 

dopadly lépe než je průměr souboru, kromě kategorie 46-55 let, která se jeho 

úrovni silně přiblížila. 

Při testování podobnosti pořadí problémů se u věkových kategorií našla 

nejvyšší míra shody mezi celkem a věkovou skupinou 46-55 let, kde R = 0,86 (t = 

7,45), a o něco málo nižší pak u skupiny do 35 let (R = 0,81, t = 5,99). U zbylých 

dvou skupin se prokázala podobnost nepatrně menší, u 36-45 let R = 0,72 (t = 

4,49) a u 56 a více let R = 0,76 (t = 5,13). Ve všech čtyřech případech se ale stále 

jedná o hodnoty statisticky významné a potvrzující vyšší míru vztahů (i když 

vzájemně nepatrně rozdílnou). Lze tedy soudit, že stejně jako u pohlaví, tak i u 

věku, nebyla mezi těmito znaky a míněním jejich nositelů nalezena souvislost, což 

jinými slovy znamená, že představy o míře přispění VD k řešení problémů byly v 

šetřeném souboru expertů na pohlaví a věku nezávislé. 

3.5 Cíle vzdělávání dospělých 

Nakonec byl souboru expertů předložen totožný seznam II cílů VD jako 

v Eurodelphi '95 s tím, aby u každého posoudili jeho důležitost pro nejbližší léta 

(tedy pro druhou polovinu prvního desetiletí 21. století). Své odhady sdělovali na 

škále 1 = nedůležitý, minimálně důležitý až 7 = vysoce, maximálně důležitý. 

Opět poučeni sondou (viz 3.2) jsme respondenty vyzvali, aby cíl podle nich 

pro současnou dobu neadekvátní, irelevantní nejasný apod. označili otazníkem či 
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proškrtli. Dále měli zvážit důležitost cílů, které sami navrhnou. Experti však obou 

možností využili ještě vzácněji než v předchozích případech, proto tyto momenty 

zmíníme pouze při analýze celého panelu. 

V Tabulce 13 najdeme cíle seřazeny podle klesajících hodnot průměrných 

škálových známek, jimiž soubor expertů určoval jejich důležitost pro nejbližší 

roky, a velikosti směrodatných odchylek, tedy míry názorové shody (narozdíl od 

Eurodelphi'95, viz poznámku v 2.5, máme tento údaj k dispozici). Počty nul byly 

ve všech případech mizivé, takže je ani neuvádíme. 

Tabulka 13 - Cíle vzdělávání dospělých: jejich pořadí, průměrné známky důležitosti 
a směrodatné odchylky při hodnocení celým souborem (N = 132) 

cHe, vzdělávání dospělých A B 
Rozvíjet svou osobnost 1 6,18 
Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem 2 6,15 
Umění učit se 3 6,00 
Účinně komunikovat 4 5,83 
Dávat životu smysl 5 5,62 
Schopnost navazovat a udržovat vztahy s druhými 6 5,38 
Být odpovědný za rodinu 7 5, II 
Naučit se plně uplatňovat jako občan 8 5,09 
Užívat matematiku a počítače (včetně PC) 9 5,03 
Dbát o své zdraví a bezpečí 10 4,98 
Zúčastňovat se kulturního života 11 4,06 

" pruroěryprůměrných hodnot --- 5,40 

Legenda: A = pořadí podle B 
B = průměrná škálová známka důležitosti cíle YD 
C = směrodatná odchylka B 

C 
1,42 
1, II 
1,06 
1,24 
1,18 
1,44 
1,66 
1,33 
1,48 
1,45 
1,21 
1,33 

Rozložení známek charakterizuje průměr 5,40, Me 5,38, l.Q 6,00 a 3.Q 

5,03, tedy evidentní posun k vyšším škálovým hodnotám, což ukazuje, že experti 

soupisu předložených cílů přisuzovali poměrně značnou důležitost. Mezi trojici 

nejdůležitějších, s vyšší nebo stejnou škálovou známkou 1.Q, zařadili Rozvíjet 

svou osobnost, Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem a Umění učit 

se. Jejich rozpětí činí 6,18-6,00 a lze je podle expertů tedy brát jako cíle (témata), 

na které by se VD mělo v nejbližších letech orientovat. 

K cílům méně důležitým, do trojice s průměrnými známkami stejnými či 

nižšími než hodnota 3.Q, zařadil panel Užívat matematiku a počítače (včetně PC), 
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Dbát o své zdraví a bezpečí a Zúčastňovat se kulturního života. Mají rozpětí 5,03-

4,06, průměrné známky vlastně poměrně vysoké, a na spodní místa se dostaly jen 

vlivem silné konkurence ostatních důležitých cílů 

Průměrná hodnota směrodatné odchylky, tedy průměrná míra shody, činila 

1,33, což je výsledek lepší než hranice mezi shodou a neshodou (1,50, resp. při 

použití nul 1,75). Nejzřetelnější shody v hodnocení důležitosti dosáhl panel u cílů 

na 2. a 3. místě, u Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem (1,11) a u 

Umění učit se (1,06). Opačnou situaci můžeme shledat u cílů Dbát o své zdraví a 

bezpečí (1,45, předposlední místo) a Být odpovědný za rodinu (1,66, 7. místo), 

byť se nejedná o míry neshody příliš vysoké. 

Že soubor expertů chápal předložený seznam jako soupis cílů pro nejbližší 

budoucnost dosti důležitých, nasvědčuje skutečnost, že oproti určování závažnosti 

problémů a míry přispění VD k jejich řešení padlo na účet cílů pouze 6 nulových 

hodnocení, počet skutečně zanedbatelný. Paradoxně byl terčem většiny z nich (4x) 

cíl, který se až na vzácné výjimky vždy držel první v pořadí, totiž Rozvíjet svou 

osobnost. 

Formulace nových cílů přinesly řadu zajímavých, nicméně ojedinělých tipů 

(např. Schopnost odolávat manipulacím, Využívání volného času či Obrana proti 

sociální marginalizaci, též Udržování fyzické a duševní aktivity seniorů, Základní 

komunikační dovednosti v cizím jazyce ad.), které bohužel neměly možnost být 

znovu zpětně ohodnoceny celým panelem, jelikož naše dotazování proběhlo jen 

jednokolově. Celkem šest nápadů jsme zahrnuli do obecnější formulace Podpora 

sociální a pracovní mobility, která od svých autorů obdržela známku 6,00 s mírou 

shody o maximální hodnotě 0,00. 

Jako u předešlých analýz nás zajímalo, jak se na důležitost cílů VD dívají 

jednotlivé profesní skupiny, řídicí pracovníci, pracovníci sféry teorie a výzkumu, 

vzdělavatelé a komentátoři, což jsme shrnuli do Tabulky 14 na další straně. 

Hodnocení důležitosti cílů VD řídicími pracovníky má průměr 5,37, Me 

5,32, l.Q 5,92 a 3.Q 5,00, údaje v zásadě dosti podobné celému souboru. Vedoucí 

trojici však koncipovali s jemnou odchylkou, první dva cíle si vyměnily pořadí a 

třetím je Účinně komunikovat, zatímco Umění učit se odsunuli na 4. místo. U cílů 
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na posledních místech, tedy s hodnotou stejnou či menší než 3.Q a tím relativně 

méně důležitých, došlo také k úpravám. Deváté a též poslední místo si podržely 

tytéž cíle jako u celku (Užívat matematiku a počítače včetně PC, Zúčastňovat se 

kulturního života) a na předposledním 10. místě bylo Dbát o své zdraví a bezpečí 

(nyní 7.) nahrazeno cílem Naučit se uplatňovat jako občan (u celku 8.). 

Tabulka 14 - Cíle vzdělávání dospělých: jejich pořadí, průměrné známky důležitosti a 
směrodatné odchylky při hodnocení jednotlivými podsoubory, tj. řídicími 
pracovníky (N = 50), teoretiky/výzkumníky (N = 14), vzdělavateli (N = 62) 
a komentátory (N = 6) 

cíle vzdělávání, dospělých, 
pořa,di,slle Tahulky 13 

Rozvíjet svou osobnost 
Zlep. šan. zam. zvyš. příj. 
Umění učit se 
Účinně komunikovat 
Dávat životu smysl 
Schop. nav. a udrž. vztahy 
Být odpovědný za rodinu 
Nauč. se uplat. jako občan 
UŽív. mat. apoč. (vč. PC) 
Dbát o své zdraví a bezp. 
Zúčastn. se kultur. života 
prtlměry průměr,· hodnot 

řídicí praco.\';;i: t~pret./výzk. vzdělavatelé .. ' kom~»tát()ři 

.A BC!; A a+;;', C . 
1 2 5,96 1,58 1 6,43 1,09 1 6,23 1,40 1 7,00 0,00 
2 1 6,08 1,07 3 6,14 1,17 2 6,19 1,16 4 6,33 1,03 
3 4 5,88 1,22 2 6,14 0,86 3 6,06 0,99 5 6,00 0,89 
4 3 5,92 1,07 6 5,29 1,54 4 5,94 1,23 6 5,33 1,86 
5 5 5,56 1,15 4 5,71 1,33 5 5,58 1,19 2 6,33 1,03 
6 6 5,32 1,53 7 5,14 1,41 6 5,52 1,35 7 5,00 1,79 
7 8 5,12 1,90 9 4,43 1,83 8 5,29 1,43 8 4,67 1,03 

8 10 4,92 1,37 5 5,57 0,94 10 5,00 1,36 3 6,33 0,52 
9 9 5,00 1,40 8 4,57 1,83 7 5,32 1,32 10 3,33 1,86 
10 7 4,86 1,31 11 4,29 1,54 9 5,06 1,42 9 4,00 2,37 
11 11 4,16 1,09 10 4,43 1,55 11 3,97 1,21 11 3,33 1,03 

Legenda: nezkrácené znění jednotlivých cílů YD viz Tabulka 13 
A = pořadí v podsouboru podle B 
B = průměrná škálová známka důležitosti cíle YD dle hodnocení podsouborem 
C = směrodatná odchylka B 

Průměr názorové shody řídicích pracovníků má stejnou úroveň s celkem 

(1,33). Nejlepší je u cílů na 1. a 3. místě Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat 

si příjem a Účinně komunikovat (oba 1,07), ale na posledním cíli Zúčastňovat se 

kulturního života se též dobře shodili (1,09). Stejně jako u celku vyvolal nejslabší 

shodu cíl Být odpovědný za rodinu (1,90, nyní 8. místo). 

Hodnocení teoretiků/výzkumníků má rozložení s průměrem 5,29, Me 5,29, 

1.Q 6,14 a 3.Q 4,43 a je tak nepatrně nižší než hodnoty celé expertní skupiny a 

řídicích pracovníků. V trojici nejdůležitějších cílů VD není oproti celku podstatná 

změna. Rozvíjet svou osobnost je stále první a cíle původně na 2. a 3. místě 
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(Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem a Umění učit se) si pouze 

vyměnily pořadí. V trojici posledních cílů, se známkou stejnou nebo nižší než je 

3.Q, tj. cílů relativně méně důležitých, se objevuje Být zodpovědný za rodinu (u 

celku 7.) a poslední dva (10. Dbát o své zdraví a bezpečí a 11. Zúčastňovat se 

kulturního života) si opět pouze prohodily místa. 

V názorové shodě se skupina teorie/výzkum nejlepšího výsledku dobrala u 

cílů Umění učit se (0,86, 2.) a Naučit se uplatňovat jako občan (0,94, 5.), naopak 

nejméně se shodla (pokaždé 1,83) u cílů Být odpovědný za rodinu (9.) a Užívat 

matematiku a počítače (8. místo). 

Škálování důležitosti cílů VD nabylo u vzdělavatelů výsledného rozložení 

podobného celému expertnímu souboru (průměr 5,47, Me 5,52, l.Q 6,06 a 3.Q 

5,06). Do trojice nejdůležitějších cílů, s průměrnou známkou stejnou nebo lepší 

než 1.Q, také vybrali stejně jako celek Rozvíjet svou osobnost, Zlepšovat šanci 

být zaměstnán a zvyšovat si příjem a Umění učit se. Na posledních třech místech 

došlo k drobným korekcím, 9. místo patří cíli Dbát o své zdraví a bezpečí (u celku 

10.), 10. pozice pro Naučit se uplatňovat jako občan (u celku 8.) a poslední místo 

je beze změny (Zúčastňovat se kulturního života). 

Známky shody jsou u vzdělavatelů celkem dobré, nejlepší u třetího Umění 

učit se (0,99). Jemné náznaky neshody přinesl cíl Být zodpovědný za rodinu 

(1,43, 8. místo) a není bez zajímavosti, že i u cíle tradičně prvního patří hodnota 

směrodatné odchylky spíše k těm vyšším. Ovšem pouze relativně, neboť celková 

shoda v případě cílů byla, obdobně jako u ostatních profesí a u celého souboru, na 

poměrně dobré úrovni. 

Komentátory ze známých důvodů bereme s rezervou, přesto některé údaje 

stojí pro zpestření za zmínku. Jednak udělovali v průměru nepatrně nižší známky 

než celý panel a ostatní profesní skupiny, s tím, že mediánová hodnota je podobná 

(průměr 5,24, Me 5,33). Dále jejich rozložení má největší mezikvartilové rozpětí 

(l.Q 6,33 a 3.Q 4,00), což naznačuje tendenci k extrémním soudům, a současně 

prokázali celkově nejlepší míru shody v názorech (1,22). Na spodní trojici cílů 

nejméně důležitých se jak s celkem, tak kromě popsaných výjimek i s ostatními 

skupinami, poměrně shodli (Dbát o své zdraví a bezpečí, Užívat matematiku a 
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počítače a Zúčastňovat se kulturního života), taktéž na 1. místě (Rozvíjet svou 

osobnost dostalo 7,00 při shodě 0,00). Na druhém místě se ale objevuje Dávat 

životu smysl Uinak 5. nebo 4.) a na 3. pozici Naučit se uplatňovat jako občan (8. 

či 10., pouze u vzdělavatelů 5.). U tohoto cíle také panuje dobrá shoda (0,52), 

naopak 9. cíl Dbát o své zdraví a bezpečí u komentátorů zjevně vyvolával mírně 

nejednoznačné postoje (2,37). 

Jako obvykle nás zajímalo, existují-li rozdíly mezi tím, jak důležitost cílů 

VD nahlížel celý soubor a jak jeho jednotlivé profesní podsoubory, přičemž za 

indikátory hodnocení klasicky sloužila výsledná pořadí v soupisech cílů. Vztahy 

mezi pořadími tradičně měřilo R a jeho statistickou významnost t (kritická mez 

pro hladinu alfa = 0,05 a 9 stupňů volnosti je tabelována t = 2,262, viz 2.5). 

Statistická významnost R platí pro všechny případy (6,95 řídicí pracovníci, 

5,61 teorie a výzkum, 9,61 vzdělavatelé a 4,03 komentátoři). Nejvyšší úroveň 

podobnosti s celkem, blížící se totožnosti, projevují řídicí pracovníci (R = 0,92) a 

vzdělavatelé (R = 0,95), o něco nižší, byť stále vysokou podobnost, lze nalézt u 

teorie/výzkumu (R = 0,88) a komentátorů (R = 0,80.) 

Stejně jako u závažnosti problémů a míry přispění VD k jejich řešení jsme 

provedli další analýzy. Sledovali jsme, zda hodnocení důležitosti cílů VD může 

souviset s pohlavím a věkem (od doprovodných tabulek opět abstrahujeme). 

Nejprve jsme srovnávali, zda se liší pořadí cílů daná známkami, kterými 

jejich důležitost škálovali muži a ženy. Potom jsme komparovali věkové skupiny 

(do 35 let, 36-45, 46-55 a 56 a více let) s celým expertním souborem. Míru 

rozdílnosti či podobnosti v pořadích cílů VD jsme taktéž měřili pomocí R, jehož 

významnost testovala veličinou t (opět s kritickou hladinou t = 2,262). 

Rozložení škálových známek udělovaných oběma pohlavími se od sebe v 

zásadě neliší (muži / ženy: průměr 5,40 / 5,41, Me 5,32 / 5,26), jen hodnoty shody 

názorů (1,09, / 1,48) napovídají, že ženy byly o něco méně jednotné. Korelace 

mezi pořadími problémů R = 0,84 (t = 4,58) ukazuje na vysokou míru vztahu a 

v pohledu mužů a žen na důležitost cílů zřetelně dokládá vzájemnou podobnost. 

V rozloženích škálových známek z hlediska věku (do 35 let / 36-45 / 46-

55/56 a více let) lze najít nepříliš velké rozdíly (průměry 5,34 / 5,43 /5,41 /5,43; 
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Me 5,14/5,55/5,36/5,31; názorová shoda 1,45/0,98/1,41/1,04). Jedná se o 

nižší průměr a medián u kategorie do 35 let, tedy o mírně vyšší skepsi stran 

důležitosti cílů, a dále o dobrou míru názorové shody u věku 36--45 let (a též u 

kategorie 56 a více let). Ve srovnání s celým panelem (průměr 5,40, Me 5,38 a 

shoda názorů 1,33) je pak věk do 35 let pod jeho průměrem a všechny kategorie 

(mimo 36-45 let) výše než medián celku. V názorové shodě kategorie 36--45 let a 

56 a více let dopadly lépe než průměr celého souboru (zbylé naopak). 

Při testování podobnosti v pořadích cílů jsme shledali značně vysoké shody 

mezi celkem a věkovými skupinami do 35 let (R = 0,93, t = 7,57), 36--45 let (R = 

0,90, t = 6,11) a 56 a více let (R = 0,95, t = 9,13), o něco málo nižší potom u 46-

55 let (R = 0,75, t = 3,45). Ve všech čtyřech případech se tedy evidentně potvrzují 

silné míry vzájemných vztahů (byť s nepatrnými náznaky vzájemné diferenciace). 

Souhrnně lze konstatovat, že v případě pohlaví a věku nebyly nalezeny 

žádné závažné rozdílnosti, což znamená, že názory na důležitost cílů VD pro 

nejbližší budoucnost nezávisely v panelu našich expertů ani na jejich pohlaví, ani 

na jejich věku. 

3.6 Shrnutí poznatků 

V šetření Reflexe 2005 byla na souboru 132 expertů (řídicí pracovníci N = 

50, tj. 38 %, teoretici a výzkumníci N = 14/ 11 %, vzdělavatelé N = 62 / 47 % a 

komentátoři N = 6 / 5 %), sledována tři témata, stejná jako problémové okruhy 

vybrané z Eurodelphi '95 (viz 2.2). Jednalo se o určení závažnosti problémů, které 

před dospělé život v současné společnosti (tj. ve společnosti poloviny prvního 

desetiletí 21. století) aktuálně klade, dále o odhad, do jaké míry může k řešení 

těchto problémů přispět YD, a za třetí o hodnocení cílů VD z hlediska jejich 

důležitosti v nejbližších letech. 

Nejprve experti hodnotili soupis 21 aktuálních problémů na sedmibodové 

škále (1 = nevýznamný, nepodstatný až 7 = velmi významný, zásadní). Rozložení 

průměrných škálových známek jednotlivých problémů ukázalo, že v předloženém 
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seznamu převažovaly problémy, které respondenti chápali jako spíše závažné. Až 

na výjimky se u celého souboru, stejně jako u profesních skupin, objevovaly v 

první čtveřici nejzávažnějších problémů Prožívání času (rychlost, stres), Rostoucí 

povrchnost (konzum), Nezaměstnanost a Problémy v mezilidských vztazích, 

někdy též Problémy s mobilitou (4. místo u teorie/výzkumu), Změny v organizaci 

práce a Stále složitější společnost (3. a 4. u vzdělavatelů), popř. Nedostatek jistot 

a smyslu života (4. u komentátorů). 

Za méně závažné, tedy na poslední místa, byly nominovány Pochybnosti o 

vlastní identitě, Nedostatečná úroveň demokracie, dále též Potíže se získáváním 

nových technologií a Nejistota způsobená vyšším postavením, někdy též Chudoba 

(teorie/výzkum, 19.), případně Nedostatek odborných znalostí a Stále složitější 

společnost (komentátoři, 19. a 21. pozice). 

V pořadích problémů bylo možno u jednotlivých profesních souborů najít 

jisté diference - proto nyní v souhrnu uvádíme vždy jen první a poslední čtveřice, 

u nichž je pořadí relativně stabilní, nebo naopak reflektují výrazné změny. Určité 

problémy někdy vyvolávaly poněkud různorodé postoje, což dokladují hodnoty 

směrodatných odchylek (např. u dosti vágní formulace Stále složitější společnost). 

S tím do jisté míry souvisejí případy, kdy respondenti na znamení výhrad 

k adekvátnosti, relevanci apod. určitých problémů měli za úkol je proškrtnout či 

označit otazníky, což jsme pak chápali jako nulové hodnocení. Soupis problémů 

těchto nul obdržel celkem 108, tj. v průměru 0,81 nuly na každého člena panelu. 

Třem problémům Stále složitější společnost, Požadavky vysoké specializace a 

Pochybnosti o vlastní identitě vystavilo nulu 10 expertů, problému poslednímu 

v pořadí, Nejistotě způsobené vyšším postavením, dokonce 18, což je cca každý 

sedmý. Vedle toho někteří experti navrhovali problémy nové, ze kterých, pokud 

pomineme ojedinělé nápady, bylo možné pro pět návrhů vytvořit zastřešující 

formulaci Přesycení informacemi, která od autorů obdržela průměrnou známku 

závažnosti 6,20. 

Obecně vzato jsme názoru, že stanoviska expertů vcelku průkazně ilustrují 

aktuální strukturu závažných celospolečenských problémů včetně diferencí mezi 

jednotlivými profesními zaměřeními respondentů. (Předpokládáme, že to vše ještě 
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zřetelněji vynikne při srovnávání výsledků Eurodelphi '95 a Reflexe 2005, které 

bude předmětem následující kapitoly.) 

Při testování rozdílů mezi pořadími problémů, která vznikla hodnoceními 

jejich závažnosti celým expertním souborem a jeho profesními skupinami, jsme 

na základě hodnot korelačního koeficientu (vždy statisticky významného) dospěli 

k výsledkům, které nás vzhledem k předchozím zjištěním příliš nepřekvapily. 

Podobnost mezi pořadími problémů vytvořenými celkem a řídicími pracovníky a 

celkem a vzdělavateli se opět blížila totožnosti, neboť obě subskupiny jsou natolik 

početné, že jejich názory se do celkových výsledků promítají nejvýrazněji. Méně 

početní pracovníci oblasti teorie/výzkum se od celku už mírně odlišují, a i když je 

vzájemná podobnost stále relativně velká, o totožnosti už hovořit nelze. Pouze 

střední sílu vztahu, tedy již větší míru rozdílu, vykazují komentátoři, ale celkovou 

korektnost těchto údajů poněkud zpochybňuje jejich enormně malý počet (6 

respondentů představujících necelých 5 % panelu). 

Také jsme analyzovali hypotézu, zda v náhledu na závažnost problémů 

hraje roli pohlaví a věk respondentů. Korelace 0,61 v případě pohlaví představuje 

zhruba přelom mezi střední a vyšší mírou vztahovosti, což znamená, že vnímání 

závažnosti problémů se u mužů a žen mírně odlišuje, aniž by ovšem postrádalo 

zřetelnou vzájemnou podobnost. 

Při testování rozdílů v pořadích problémů mezi celkem a čtyřmi věkovými 

skupinami prokázala nejvyšší míru podobnosti kategorie 36--45 let (0,85) a o něco 

nižší pak věk do 35 let (0,68). U zbylých dvou skupin, 46-55 let a 56 a více let, se 

korelační koeficienty ukázaly statisticky nevýznamné, takže nulovou hypotézu o 

nezávislosti jejich pořadí s pořadím celkovým nelze zamítnout. Mezi vnímáním 

závažnosti problémů a věkem existuje koincidence v tom smyslu, že obě starší 

věkové skupiny jsou na celém souboru názorově nezávislé. 

Stejný soupis 21 problémů experti dále posuzovali z hlediska, do jaké míry 

může kjejich řešení přispět VD (opakovaně na škále s extrémy 1 = nevýznamně, 

nepatrně až 7 = velmi výrazně, zásadně). Podoba rozložení průměrných škálových 

známek vykazuje jemné vychýlení k vyšším hodnotám, tzn., že experti v seznamu 

nacházeli problémy, v jejichž řešení může VD sehrát významnější roli. 
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Do první čtveřice problémů, kjejichž řešení by mohlo VD nejvýznamněji 

přispět, celý soubor i jeho jednotlivé profesní podskupiny nominovaly Nedostatek 

odborných znalostí, Požadavky vysoké specializace, Nezaměstnanost a Změny 

v organizaci práce. 

Na opačné straně pořadí, v poslední čtveřici problémů, jejichž řešení může 

VD ovlivnit méně, experti spatřují Problémy s mobilitou, dále Změny ve skladbě 

populace, Nedůvěru a lhostejnost vůči politice a také Problémy s přiměřeným 

bydlením, případně ještě Rostoucí povrchnost, Otázky týkající se zdraví a Stále 

složitější společnost (u teorie/výzkumu na 18., 19. a 21. místě, poslední dva i u 

komentátorů též na 19. a 21. místě). 

Také zde některé problémy vyvolávaly vyšší míru neshody, např. Nejistota 

způsobená vyšším postavením (u celku i u všech podskupin kromě komentátorů) 

nebo Stále složitější společnost (u celku a všech podskupin kromě vzdělavatelů). 

S tím souvisí počet nulových hodnocení, kterých soupis problémů obdržel celkem 

132, tedy v průměru jedno od každého respondenta. V tomto ohledu zřetelně 

vynikly Nedostatečná úroveň demokracie (12x O), Nejistota způsobená vyšším 

postavením (18x O) a Stále složitější společnost, která dostala dokonce 22 nul, 

tedy zhruba vždy od každého šestého experta. Jmenované problémy z hlediska 

přispění VD k jejich řešení jim tedy připadaly jako relativně nejvíce nesmyslné, 

irelevantní apod. Nově formulovanému problému Přesycení informacemi naopak 

jeho předkladatelé přidělili průměrnou známku 7,00, tedy roli VD při jeho řešení 

viděli jako zcela maximální. 

Také v případě pomoci VD při řešení problémů jsme se zabývali rozdíly 

mezi názory expertního souboru a jednotlivými profesními podsoubory. Zjištěné 

pořadové korelace, ve všech případech statisticky významné, se blížily konstelaci 

jako u předešlé závažnosti problémů. Podobnost mezi pořadím vytvořeným celým 

souborem a pořadím podle řídicích pracovníků, také mezi celkem a vzdělavateli, 

měla opět blízko k totožnosti. Méně početní teoretici a výzkumníci se od celku 

nepatrně odlišovali, stále ale šlo o podobnost relativně velkou. Nejvyšší míru 

rozdílu opět vykázali komentátoři, ovšem při výhradách k jejich enormně malému 

počtu. 
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Též jsme se zamýšleli nad tím, zda existuje souvislost mezi pohledem na 

roli VD při řešení předkládaných problémů a mezi pohlavím a věkem. V případě 

pohlaví lze najít v pořadí problémů dosti vysokou míru podobnosti (R = 0,83). Je 

tedy patrné, že chápání závažnosti problémů se u mužů a žen sice do určité míry 

odlišuje (0,61), ale v náhledu na pomoc VD při jejich řešení už mezi nimi dochází 

k větší podobnosti. 

Při testování rozdílů v pořadích problémů jsme u věkových kategorií našli 

nejvyšší míru podobnosti mezi celkem a věkovou skupinou 46-55 let (0,86) a o 

něco málo nižší u skupiny do 35 let (0,81), u zbylých dvou, 36--45 let (0,72) a 56 

a více let (0,76), se podobnost ukázala nepatrně menší. Narozdíl od závažnosti 

problémů se tedy nyní mezi celkem a věkovými kategoriemi potvrzuje statisticky 

významně vyšší míra vzájemných vztahů. 

Souhrnně řečeno tedy ani v případě pohlaví, ani věku nebyla mezi těmito 

znaky a míněním jejich nositelů nalezena žádné výrazné diferenciace. To jinými 

slovy znamená, že představy o možné míře přispění VD k řešení problémů byly v 

šetřeném souboru expertů na pohlaví a věku nezávislé. 

Posledním zkoumaným tématem bylo hodnocení cílů VD z hlediska jejich 

důležitosti v nejbližších letech. Experti posuzovali totožný soupis II cílů jako 

v Eurodelphi '95 na obvyklé škále 1 = nedůležitý, minimálně důležitý až 7 = 

vysoce, maximálně důležitý. Rozložení škálových známek bylo zjevně posunuto 

k vyšším hodnotám, čili panel obecně vzato přisuzoval uvedeným cílům poměrně 

značnou důležitost. Současně přitom dosahoval poměrně dobré shody názorů (v 

celkovém průměru 1,33), takže nepřekvapuje s tím částečně související minimální 

počet udělených nul (pouze 6 případů). 

Do trojice těch nejdůležitějších cílů zařadil celý soubor i jednotlivé profese 

Rozvíjet svou osobnost, Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem a 

Umění učit se, taktéž Účinně komunikovat (řídicí pracovníci 3. místo), či Dávat 

životu smysl a Naučit se uplatňovat jako občan (komentátoři 2. a 3. pozice). 

Mezi poslední tři cíle, tedy ty pro nejbližší dobu nejméně důležité, až na 

výjimky patřily Užívat matematiku a počítače, Dbát o své zdraví a bezpečí, potom 

Zúčastňovat se kulturního života, Naučit se uplatňovat jako občan (u řídicích 
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pracovníků a vzdělavatelů 10.), popř. Být zodpovědný za rodinu (u teorie a 

výzkumu 9. místo). 

Formulace nových cílů přinesly řadu tipů, přičemž celkově šest nápadů 

bylo možné shrnout do obecnější formulace Podpora sociální a pracovní mobility, 

která od svých autorů obdržela známku 6,00 s maximální mírou shody 0,00. 

Tradičně jsme hledali rozdíly mezi tím, jak důležitost nejbližších cílů VD 

vidí celý soubor a jak jeho jednotlivé profesní podsoubory. Statisticky významné 

korelační koeficienty prokázaly, že nejvyšší míry podobnosti s celkem, blížící se 

totožnosti, dosahují řídicí pracovníci (0,92) a vzdělavatelé (0,95), o něco nižší, i 

když stále vysokou podobnost, pak mají teoretici/výzkumníci (0,88) a komentátoři 

(0,80). 

Stejně jako pokaždé jsme analyzovali, zda hodnocení důležitosti cílů VD 

souvisí s pohlavím a věkem. Korelaci v pořadích problémů sestavených muži a 

ženami (statisticky významné R = 0,84) lze klasifikovat jako zřetelnou vysokou, 

tzn. že náhledy mužů a žen na důležitost cílů VD jsou vzájemně podobné. 

Při testování rozdílů v pořadích cílů jsme došli k dosti velké shodě mezi 

celkem a věkovými skupinami do 35 let (0,93), 36--45 let (0,90) a 56 a více let 

(0,95), o něco nižší potom u 46-55 let (0,75). Ve všech případech se statisticky 

významně potvrdila vysoká míra vzájemných vztahů (byť s nepatrnými náznaky 

určité diferenciace). 

Souhrnně řečeno tak u obou analyzovaných znaků nebyly nalezeny žádné 

závažné rozdílnosti, což znamená, že názory na důležitost cílů VD pro nedalekou 

budoucnost nezávisely v souboru expertů ani na jejich pohlaví, ani na jejich věku. 
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4 KOMPARACE DAT EURODELPHI '95 A REFLEXE 2005 

Již bylo řečeno, že tuto kapitolu budeme věnovat srovnáním dat (závažnost 

problémů, míra pomoci VD při jejich řešení a důležitost časově nejbližších cílů 

YD) z obou výzkumných akcí, z Eurodelphi '95 a z mini šetření Reflexe 2005. 

Začneme stručnou deskripcí zkoumaných souborů, neboť jak jsme poznamenali, 

v šetřeních expertů bývají důležité též informace o vzájemných podobnostech a 

odlišnostech dotazovaných panelů, zvláště pokud jsou jejich výpovědi předmětem 

dalších komparací. 

4.1 Soubory expertů 

Sledované znaky postupně prezentujeme v tabulkách. Jak je vidět, soubory 

jsou si rozsahem značně podobné, což bylo potěšující, neboť srovnatelná velikost 

působí na korektnost komparací vždy spíše příznivě. 

Tabulka 15 - Srovnání souborů expertů z hlediska pohlaví 

soubor Eurodelphi '95 Reflexe 2005 
pohlaví absolutně v% abso1utně v% 
muži 93 69 62 47 
ženy 41 31 70 53 
celkem 134 100 132 100 

Legenda: procenta zaokrouhlena 

Z hlediska struktury podle pohlaví se ovšem soubory už odlišují. Soubor 

Eurodelphi '95 byl s jasnou převahou mužský (cca dvě třetiny mužů oproti třetině 

žen), zatímco šetření Reflexe 2005 je relativně vybalancované, s mírnou převahou 

žen. 

Nic z toho ale nelze vysuzovat, rozhodně ne, že by případně mohlo jít o projev 
proměn a posunů v populaci expertů, neboť se ani v jednom, ani ve druhém případě 
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pochopitelně nejednalo o výběry pro tyto struktury a pro tento znak (ani pro další dva 
znaky) reprezentativní. 

Diference mezi oběma soubory se objevují také v jejich věkové struktuře. 

Novější, z hlediska pohlaví sice vyrovnaný, je co se věku týče četnější ve vyšších 

věkových kategoriích a tedy poněkud starší než panel expertů Eurodelphi '95. 

Tabulka 16 - Srovnání souborů expertů z hlediska věku 

soubor Eurodelphi '95 .;. . Reflexe 2005 
věk. kategorie absolutně v% . ';' absoluin~ v% 
do 35 let 30 22 28 21 
36--45 let 44 33 22 17 
46-55 let 36 27 50 38 
56 a více let 24 18 32 24 
celkem 134 100 132 100 

Legenda: procenta zaokrouhlena 

Podíly nejmladší věkové kategorie jsou sice srovnatelné, ovšem zatímco u 

Eurodelphi '95 se těžiště (60%) pohybuje ve středních věkových kategoriích (36-

45 let a 46-55 let s lehkou převahou té mladší), v Reflexi 2005 je zřetelná váha 

na kategorii 46-55 let (téměř dvě pětiny osob) a také nejstarší věková kategorie je 

tu zastoupena poněkud více (cca čtvrtinou). 

Ani ve struktuře profesního zaměření nejsou soubory nikterak shodné, 

přestože se nám je podařilo z určitého hlediska přiblížit (třeba přiznat, že zcela 

náhodně, neplánovaně). Jak ukazuje Tabulka 17 na další straně, kategorie řídicích 

pracovníků a kategorie teoretiků/výzkumníků jsou rozsahem skoro identické, čili 

lze říci, že oba soubory jsou z poloviny téměř totožné. Druhé poloviny jsou ale o 

to rozdílnější, disproporce mezi vzdělavateli a komentátory jsou zjevné na první 

pohled. Zatímco soubor Eurodelphi '95 má tyto kategorie procentuálně obsazeny 

v poměru cca 3:2 ve prospěch vzdělavatelů, Reflexe 2005 v poměru 9: 1. Jinak též 

řečeno má tento soubor oproti staršímu výzkumu v absolutních četnostech vzato o 

polovinu více vzdělavatelů a naopak komentátorů jen zhruba pětinu. 

S uvedenými odlišnostmi však nelze nic dělat, pouze konstatovat, že jsme 

se v populaci českých expertů z oblasti vzdělávání dospělých dobrali v roce 2005 

a předtím v roce 1995 právě k těmto podobám struktur. (Je třeba poznamenat, že 
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v Reflexi 2005 jsme ani neusilovali dotvářet soubor tak, aby byl předchozímu co 

nejpodobněj ší.) 

Tabulka 17 - Srovnání souborů expertů z hlediska profesního zaměření 

,.' soubor dopor. Leuven iEurodelphi '95 Reflex,e 2005 
ahs. v% abs. 

" 

'v% profes; zaměř. v% 
řídicí prac. 10 50 37 50 38 
teorie/výzkum 10 , 16 12 14 II 
vzdělavatelé 60 "i 40 30 62 47 
komentátoři 20 ';: 28 21 6 5 
celkem 100:; 134 100 132 100 

Legenda: procenta u Eurodelphi '95 a Reflexe 2005 zaokrouhlena 

Dále nelze popřít, že oba soubory se od původně doporučovaných proporcí 

jednotlivých profesních zaměření expertů zřetelně odlišují (i když každý trochu 

jiným směrem). Podíly 10% řídicí pracovníci, 10% pracovníci teorie a výzkumu, 

60% vzdělavatelé a 20% komentátoři se nepodařilo naplnit v žádném z obou 

souborů. Jak jsme konstatovali dříve (viz Metodologickou poznámku I v 2.2), je 

možné, že v existujících expertních strukturách sféry vzdělávání dospělých nelze 

takovéto proporce nejspíš běžně nalézt a navrhované kvóty by šlo naplnit patrně 

až při cíleném hledání nebo při distribuci značného množství dotazníků. Jeden či 

druhý postup by však časové i finanční náklady na šetření neúměrně navýšil, s 

čímž jsme ani v jednom případě neměli příležitost experimentovat. 

Opticky zřetelnou odlišnost souborů jsme se přesto ještě rozhodli testovat, 

aby se naše předchozí deskripce s konečnou platností verifikovaly. V úvahu tím 

pádem přicházely testy identifikující shody dvou rozdělení četností. 

Metodologická poznámka VII: 
Pro analýzy shody rozdělení dvou četností uvádí literatura (viz např. Pergler aj., 

1969, Lamser a Růžička, 1970, Hendl, 2004) řadu postupů, mj. např. neparametrický 
Smirnovův-Kolmogorovův test pro jeden výběr, dále Smirnovův-Kolmogorovův test pro 
dva nebo více výběrů, U-test Manna a Whitneyho, Wilcoxonův test pro párové hodnoty, 
případně cM-kvadrát test pro jeden výběr. Ten jsme nakonec zvolili, neboť se nám pro 
naše potřeby jevil jako nejlépe použitelný (viz Lamser a Růžička, 1970, s. 169-188). 

Principem tohoto testu je porovnávání dvou rozdělení, z nichž jedno se považuje 
za reálně, aktuálně naměřené a druhé za modelové, teoretické. Nulová hypotéza pro 
tento případ předpokládá, že naměřené a teoretické četnosti se liší pouze náhodně. Počet 
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stupňů volnosti (ný) určuje počet tříd (k), do kterých byl sledovaný výběr rozdělen, minus 
jedna (tedy ný = k - 1). Omezující podmínky pro aplikaci testu praví, že při k = 2 nesmí 
být žádná z teoretických četností menší než 5 a při k větší než 2 nesmí být více než 20 % 
těchto četností menší než 5 a žádná menší než 1. (Uvedené podmínky, jak je patrné z 
Tabulek 15-17, byly splněny.) 

Vypočítaná chí-kvadrátová hodnota, vycházející z rozdílů mezi naměřenými a 
modelovými četnostmi, se porovnává s tabelovanou kritickou veličinou chí-kvadrátu pro 
zvolenou hladinu významnosti (v našem případě opět 0,05) a příslušný stupeň volnosti. 
Je-li vypočítaný chí-kvadrát vyšší než kritická hodnota, zamítáme nulovou hypotézu a 
rozdíly v rozloženích považujeme za statisticky významné, pokud je vypočítaná hodnota 
nižší, nulovou hypotézu nelze zamítnout (podrobněji viz Lamser a Růžička, 1970, s. 169-
172). 

Zvolený chí-kvadrát test ukázal, že v případě pohlaví je spočítaná hodnota 

(27,51) větší než kritická (3,84 při 1 stupni volnosti a hladině významnosti 0,05), 

stejně tomu bylo v otázce věku, kde vypočítaná veličina činila 28,06 a kritická 

7,81 (3 stupně volnosti a hladina významnosti 0,05), jakož i z hlediska profesního 

zaměření expertů (vypočtený chí-kvadrát 88,76, parametry stejné s předchozími). 

Tím se jednoznačně potvrdilo, že nulovou hypotézu o pouze náhodných rozdílech 

souborů Eurodelphi '95 a Reflexe 2005 lze zamítnout a oba výběry je třeba ve 

všech sledovaných znacích považovat za signifikantně odlišné. V případě pohlaví 

jsou stěžejní diskrepancí počty žen, u věku jde především o četnostní diference 

obou středních kategorií (36-45 a 46-55 let) a u profesního zaměření o rozdíly ve 

velikostech podskupin vzdělavatelů a komentátorů. 

Na závěr jsme chí-kvadrátovým testem ověřovali rozdíly mezi skutečnými 

četnostmi jednotlivých odborností expertů v obou souborech a mezi těmi původně 

doporučenými výzkumným centrem v Leuven (viz Tabulku 17 a příslušný text), 

neboť nás zajímalo, zda na první pohled zřetelné diference se potvrdí i statisticky. 

Jak totiž praxe ukazuje, ne vždycky tomu tak bývá. 

Tentokrát však optické vyhodnocení zcela korespondovalo se statistickým. 

Při testech shody mezi profesní skladbou souboru Eurodelphi '95 a doporučenou 

skladbou byla indikována hodnota chí-kvadrátu 120,83 (zatímco kritická mez při 

3 stupních volnosti a hladině významnosti alfa = 0,05 je 7,81), pro shodu profesní 

skladby Reflexe 2005 a doporučených proporcí představoval chí-kvadrát 122,14 

(při stejné kritické veličině). Z toho plyne nutnost nulovou hypotézu o náhodných 
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rozdílech výběrů zamítnout a profesní struktury expertů souborů Eurodelphi '95 a 

Reflexe 2005 považovat vzhledem k teoretickému (doporučovanému) rozložení 

za statisticky významně odlišné. 

4.2 Závažnost aktuálních problémů 

Tabulka 18 na následující straně srovnává rozložení průměrných škálových 

známek závažnosti aktuálních problémů a současně pořadí, která na jejich základě 

vznikla hodnocením celým souborem Reflexe 2005 a o deset let dříve souborem 

expertů z Eurodelphi '95. (Jak patrno, určujícím je zde pořadí z novějšího šetření, 

tj. z Reflexe 2005). 

Metodologická poznámka VIII: 
Nutno předeslat, že s průměrnými škálovými známkami budeme pracovat pouze 

při analýzách rozložení celých souborů. Jinak se při sledování rozdílů mezi soubory i 
mezi jednotlivými podsoubory zaměříme pouze na výsledná pořadí, která nám tradičně 
slouží jako indikátory podobností či rozdílností v hodnoceních (viz 2.3). Proto dosud 
v souhrnných tabulkách uváděné průměry škálových známek udělovaných jednotlivými 
podsoubory nadále neprezentujeme (viz Tabulky 19, 21, 23). Navíc jsou k nahlédnutí v 
příslušných tabelacích v předchozím textu. 

V 2.3 jsme vysvětlili, proč jsme za indikátor podobnosti či rozdílnosti hodnocení 
vybrali pořadí daná velikostmi průměrných škálových známek. Pořadí totiž považujeme 
za sice poněkud zobecňující, ale stabilnější veličinu, než je průměrná škálová hodnota. 
Ta příliš podléhá extrémním soudům, takže nedílnou součástí její vypovídací hodnoty by 
měla být také směrodatná odchylka, tj. míra shody či neshody v názorech hodnotitelů, 
čemuž jsme se plánovali vyhnout. A za druhé bychom při práci s průměrnými škálovými 
známkami často museli u některých problémů či cílů řešit situaci jejich zcela totožných 
hodnot a pak také přihlížet právě k velikostem směrodatných odchylek. S totožnými 
pořadími, která takto samozřejmě také vznikají, si ale Spearmanův korelační koeficient, 
jenž průběžně užíváme, dokáže v intencích svého výpočtu velmi dobře poradit. 

Konečně třetí závažný důvod této volby explicitně zmiňujeme až nyní, neboť teď 
právě vystupuje do popředí: Jak plyne z předchozího, při škálování v Reflexi 2005 měli 
respondenti k dispozici i hodnocení nulové (viz 3.3 včetně Metodologické poznámky VI), 
s nímž bylo při výpočtech průměrů i směrodatných odchylek standardně počitáno. Tím se 
od sebe škálová stupnice Eurodelphi '95 (1-7) a stupnice užívaná v Reflexi 2005 (0-7) 
jasně liší, takže pracovat při testech rozdílů přímo s průměry škálových známek by bylo 
neadekvátní a statisticky nekorektní. 
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Z tabulky vyčteme, že rozložení souborů Reflexe 2005 / Eurodelphi '95 dle 

škálových známek mají průměr 4,24/4,78, Me 4,24 / 4,92, l.Q 4,82 / 5,385, 3.Q 

3,665/4,135 a míru názorové shody (zde viz Tabulky 2 a 9) 1,68/1,32. 

Tabulka 18 - Seznamy aktuálních problémů: jejich pořadí a průměrné známky při 
hodnocení celým souborem Reflexe 2005 (N = 132) a celým souborem 
Eurodelphi '95 (N = 134) 

. prob1émy Reflexe 2005 Eurodelp.'95 
A B C ·D 

Prožívání času (rychlost, stres) 1 5,64 1 5,97 
Rostoucí povrchnost (konzum) 2 5,29 5 5,39 
Nezaměstnanost 3 5,00 19 3,83 
Problémy v mezilidských vztazích 4 4,91 3 5,76 
Změny v organizaci práce 5 4,91 4 5,51 
Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 6 4,73 13 4,51 
Stále složitější společnost 7 4,62 9 5,00 
Nedostatek odborných znalostí 8 4,41 7 5,32 
Problémy s mobilitou 9 4,41 8 5,03 
Zne~štěné ži"otl1Í prostředí 10 4,36 2 5,93 

- -----

Změny ve skladbě populace 11 4,24 20 3,54 
Otázky týkající se zdraví 12 4,21 6 5,38 
Nedostatek jistot a smyslu života 13 4,14 12 4,84 
Problémy s přiměřeným bydlením 14 3,95 10 4,98 
Požadavky vysoké specializace 15 3,91 11 4,92 
Nesnadný přístup k informacím 16 3,77 14 4,35 
Chudoba 17 3,56 21 3,39 
Pochybnosti o vlastní identitě 18 3,45 17 4,13 
Nedostatečná úroveň demokracie 19 3,27 16 4,14 
Potíže se získáváním nových technologií 20 3,20 15 4,22 
Nejistota způsobená vyšším postavením 21 3,08 18 4.13 

průměry průměrných .hodnot ... ,.." ... "" ... 4,24 ...,..._ ... - 4,78 
Legenda: A = pořadí podle B 

B = průměrná škálová známka závažnosti problému v šetření Reflexe 2005 
C = pořadí podle D 
D = průměrná škálová známka závažnosti problému v Eurodelphi '95 

Ukazuje se tedy, že respondenti Reflexe 2005 hodnotili předložený seznam 

problémů z hlediska jejich závažnosti vcelku o něco chladněji, rezervovaněji než 

soubor expertů Eurodelphi '95 (cca o 0,5 škálové známky ve všech parametrech) 

a současně se přitom nepatrně hůře shodli. Míra názorové shody se však v obou 

případech pohybovala nad hranicí mezi shodou a neshodou (u Reflexe 2005 tato 
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hranice činí 1,75, u Eurodelphi '95 1,50, viz 2.3 a Metodologickou poznámku VI 

v 3.3). Připomeňme si, že projevem určitého zpochybnění závažnosti seznamu 

problémů bude také celkový počet 108 nul (v průměru 0,81 na osobu), které mu 

respondenti Reflexe 2005 udělili. To vše napovídá, že závažnost předkládaných 

problémů přece jen za uplynulé desetiletí nepatrně vyprchala. 

Porovnáme-li pořadí, která vznikla hodnocením obou souborů, vidíme, že 

první místo pokaždé patří problému Prožívání času (rychlost, stres), jehož míru 

závažnosti jako vysokou, prvořadou tak vnímali experti i po deseti letech. 

Dalšími čtyřmi problémy vedoucí pětice nejzávažnějších (tedy 1. kvartilu) 

byly v Eurodelphi '95 Znečištěné životní prostředí, dále Problémy v mezilidských 

vztazích, Změny v organizaci práce a Rostoucí povrchnost (konzum). Po deseti 

letech se v Reflexi 2005 tento problém objevil na 2. příčce, na 3. Nezaměstnanost 

a na 4. a 5. místě předtím 3. a 4. Problémy v mezilidských vztazích a Změny 

v organizaci práce. Kromě toho, že Znečištěné životní prostředí bylo nahrazeno 

Nezaměstnaností (o obou ještě zmínka později) a zbylé tři (Rostoucí povrchnost, 

Problémy v mezilidských vztazích a Změny v organizaci práce) si jen vzájemně 

popřehazovaly pozice, k žádným dalekosáhlým změnám mezi problémy I.Q jinak 

nedošlo. 

Poslední pětice, tedy 4. kvartil problémů, byla obsazena Pochybnostmi o 

vlastní identitě (dříve 17., nově 18.) a Nejistotou způsobenou vyšším postavením 

(18. /21.). 19. byla Nezaměstnanost, nově Nedostatečná úroveň demokracie, 20. 

Změny ve skladbě populace, které byly nahrazeny Potížemi se získáváním nových 

technologií, a 21. Chudoba (později 17.) vystřídána na posledním místě Nejistotou 

způsobenou vyšším postavení. I zde, až na několik výjimek (zmizely Změny ve 

skladbě populace a též Nezaměstnanost, nově se objevily Nedostatečná úroveň 

demokracie a Potíže se získáváním nových technologií), se zbylé tři problémy jen 

přesouvaly uvnitř téhož kvartilu. Ani v poslední pětici, tj. mezi problémy nejméně 

závažnými, tak nejde o proměnu zcela diametrální. 

Nicméně kromě Prožívání času už žádný další problém na své původní 

pozici nezůstal. Někdy jde o změny drobné (viz první a poslední kvartil, či např. 

Nedostatek odborných znalostí, Problémy s mobilitou a Stále složitější společnost, 
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původně 7., 8. a 9. zaujaly 8., 9. a 7. místo), někdy o posuny poměrně markantní. 

Zmíníme ty, kde došlo ke změně minimálně o 4 místa (změnu v pořadí do třech 

míst včetně považujeme za méně podstatnou, často jen v rámci téhož kvartilu, viz 

výše). 

Jako příklady vzestupu můžeme jmenovat kdysi předposlední (20.) Změny 

ve skladbě populace nyní na ll. místě, též přesun 13. Nedůvěry a lhostejnosti vůči 

politice na 6. a předtím poslední (21.) Chudoby na 17. pozici. Tyto problémy tedy 

za uplynulých 10 let získaly na větší či menší závažnosti. 

Naopak sestupovými jsou dříve 6. Otázky týkající se zdraví, teď na 12. 

místě, Problémy s přiměřeným bydlením (10. / 14.), Potíže se získáváním nových 

technologií (15. /20.) a Požadavky vysoké specializace (11. / 15.). U nich experti 

již neshledali tak velkou míru závažnosti jako předtím. 

Mimořádnou pozornost si zaslouží dvě změny, jednak pokles předtím 2. 

problému Znečištěné životní prostředí až na 10. místo, a naopak ještě větší skok, 

vzestup někdejší 19. Nezaměstnanosti na 3. pozici. V těchto momentech tedy ve 

společenské situaci, resp. v jejím nazírání experty, došlo k markantní proměně, 

která, ostatně též jako většina výše referovaných drobnějších diferencí, poměrně 

plasticky dokladuje vývoj společnosti a jejích problémů během posledních deseti 

let. 

Zbývá dodat, že rozdílnost v pořadích problémů jsme opět testovali pomocí 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace R, jehož významnost ověřovalo t 

s tabelovanou kritickou hodnotou 2,09 (pro alfa 0,05 a 19 stupňů volnosti, výklad 

viz již v Metodologické poznámce IV v 2.2.2). Statisticky významné R (t = 3,32) 

se ukázalo ve výši 0,61, která představuje zhruba přelom mezi střední a silnou 

mírou vztahu, což znamená, že mezi oběma pořadími sice existuje jistá odlišnost, 

nicméně je rozhodně nelze považovat za vzájemně nezávislá, neboť na to jsou si 

stále ještě dost podobná (o tendencích k totožnosti, s nimiž jsme se v předchozích 

analýzách tak často setkávali, však nemůže být v tomto případě řeč). Jinak vzato 

experti i po deseti letech měli na závažnost předložených problémů přes určité 

drobné diference poměrně podobný názor. 
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Pochopitelně nás také zajímala pořadí vytvořená na základě hodnocení 

závažnosti problémů profesními skupinami obou panelů. Nebudeme se však jimi 

zabývat tak podrobně jako při předchozím srovnávání celých souborů, všimneme 

si pouze závažnějších posunů (tj. minimálně o 4 místa). Přehledy pořadí přináší 

Tabulka 19 na další straně. 

Metodologická poznámka lX: 
Podotýkáme, že v každém podsouboru se sice jednalo vždy o příslušníky stejné 

profese, nikoli však o stejné osoby. Ty mohly být totožné pouze zhruba z 10 %, jak se dá 
vyvodit z počtu odpovědí souboru Reflexe 2005 na otázku, zda se respondent zúčastnil 
také šetření Eurodelphi '95. Navíc nelze vyloučit, že se pro tentokrát staly členy jiného 
profesního podsouboru (bud' z vlastního rozhodnutí, nebo na základě losování, viz 3.2). 

U řídicích pracovníků, jak patrno, se celkově prvořadý problém Prožívání 

času ocitl na vedoucí pozici až v novějším výzkumu, předtím byl druhý. Jasnými 

vzestupy jsou potom Nedůvěra a lhostejnost vůči politice (z 10. na 5.), Chudoba 

(21. / 16.) a Změny ve skladbě populace (20. / 14.), pokud ovšem nepočítáme již 

známý posun Nezaměstnanosti (zde ze 14. na 2. místo). Tuto čtveřici problémů 

tedy řídicí pracovníci viděli jako zjevně závažnější než jejich kolegové před deseti 

lety. 

Naopak za názorný příklad sestupu může sloužit jen Nejistota způsobená 

vyšším postavením (z 15. na 21. místo), ostatní jsou méně markantní, kromě již 

zmiňovaného pádu problému Znečištěné životní prostředí (v tomto případě z 1. až 

na 12. příčku). Dvojici těchto problémů, hlavně druhému, tak tento podsoubor na 

závažnosti zřetelně ubral. A dodejme, že v jednom případě svůj názor nezměnil, a 

to u 13. místa Problémů s přiměřeným bydlením. 

Rozdíly v pořadí dané hodnoceními závažnosti problémů v předložených 

seznamech jsme analyzovali jak u celého souboru, tak u jeho jednotlivých profesí. 

Jako předtím byl koeficient R prověřován veličinou t s kritickou hodnotou 2,09. 

U řídicích pracovníků bylo při vypočteném t = 4,47 možno R považovat za 

statisticky významné a jeho výše 0,72 ukazuje na počátky silné míry vztahu, což 

vyjadřuje, že obě pořadí jsou si poměrně podobná. To obecně znamená, že u této 

profesní skupiny lze shledat jistou názorovou setrvalost, se kterou míru závažnosti 

jednotlivých problémů nahlíží velmi podobně jako před deseti lety. 
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Tabulka 19 - Seznamy aktuálních problémů: jejich pořadí při hodnocení jednotlivými 
podsoubory Reflexe 2005 / Eurodelphi '95, tj. řídicími pracovníky (N = 
50/50), teoretiky a výzkumníky (N = 14 / 16), vzdělavateli (N = 62 / 40) 
a komentátory (N = 6 / 28) 

.' ,,~ ,;,,' I celý rUb, '~id. JnW. teo.lvýzK vzděL I;Kotn~llt. pr\:1Pléruy .... , ... n:··.·. >A 13 A B A B >'}\, ,cB 
Prožív. času (rychlost, stres) 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2 
Rostoucí povrch. (konzum) 2 5 3 4 5 3 2 7 1 7 
Nezaměstnanost 3 19 2 14 8 19 6 19 12 19 
Probl. v mezilids. vztazích 4 3 4 3 3 1 7 2 3 3 
Zl11ěny_~organizaci práce 5 4 6 7 6 6 3 4 6 4 

-- --- -- ---

Nedův. a Ihost. vůči politice 6 13 5 10 14 14 5 15 14 14 
Stále složitější společnost 7 9 7 8 10 10 4 9 21 9 

--~ 1------- ._.----
Nedostatek odb. znalostí 8 7 9 6 7 13 8 5 19 6 
Problémy s mobilitou 9 8 11 9 4 8 9 8 5 II 
Znečištěné životní prostředí 10 2 12 1 11 2 10 3 8 I 
Změny ve skladbě populace 11 20 14 20 2 20 11 20 7 20 
Otázky_!ýkající se zdraví 12 6 8 5 16 7 13 10 11 5 
Nedost. jist. a smyslu života 13 12 10 11 17 9 12 12 4 12 
Probl. s přiměř. bydlením 14 10 13 13 12 5 15 11 13 8 
Požadavky vys. specializace 15 11 15 12 9 II 14 6 17 10 
Nesnadný přístup k inform. 16 14 17 18 13 12 16 13 10 13 
Chudoba 17 21 16 21 19 21 17 21 18 21 
Pochybn. o vlastní identitě 18 17 18 17 21 18 18 16 15 18 
Nedost. úroveň demokracie 19 16 19 16 20 16 19 17 9 15 
Potíže se získ. nov. technol. 20 15 20 19 15 15 21 14 16 16 
Nejist. způs. vyšším postav. 21 18 21 15 18 17 20 18 20 17 

Legenda: nezkrácené znění jednotlivých problémů viz Tabulka 18 
A = pořadí dle průměrných škálových známek závažnosti problému 

v celém souboru a v jednotlivých podsouborech šetření Reflexe 2005 
B = pořadí dle průměrných škálových známek závažnosti problému 

v celém souboru a v jednotlivých podsouborech Eurodelphi '95 

U pracovníků sféry teorie a výzkumu se celkově první problém Prožívání 

času dostal do čela ze 4. místa až v mladším šetření, v Reflexi 2005. Jako ukázky 

vzestupů lze hodnotit posuny Nedostatku odborných znalostí (z 13. na 7. pozici) a 

Problémů s mobilitou (z 8. na 4.), jako ještě zjevnější pak již vzpomenutý skok 

Nezaměstnanosti (19. / 8.) a především Změn ve skladbě populace (z 20. místa na 

2.). Jmenovitě tento problém teoretici a výzkumníci viděli pro současnost jako 

značně závažný (celkově se totiž posunul z 20. příčky ,jen" na 11.). 
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Zřetelný sestup ukazují Otázky týkající se zdraví (ze 7. na 16.), Nedostatek 

jistot a smyslu života (9. / 17.), dále Problémy s přiměřeným bydlením (5. / 12.) a 

Nedostatečná úroveň demokracie (16. / 20.). Největší posun směrem dolů potom 

představuje výše už zmiňovaná změna u problému Znečištěné životní prostředí 

(ze 2. místa na 11.). Lze vidět, že stanoviska teoretiků a výzkumníků jsou místy 

poměrně originální, v posunech oběma směry se totiž někdy objevují zatím spíše 

vzácně frekventované problémy. 

Současně u nich můžeme najít čtyři případy nezměněného pořadí (stejný 

počet mají už jen komentátoři), tj. cca pětinu ze soupisu problémů, což naznačuje 

nepatrnou tendenci k názorové kontinuitě. Konkrétně jde o Změny v organizaci 

práce (6.), Stále složitější společnost (10.), o Nedůvěru a lhostejnost vůči politice 

(14.) a o Potíže se získáváním nových technologií (15.). 

I u sféry teorie a výzkumu jsme analyzovali rozdíly v pořadí závažnosti 

problémů. Koeficient R testovaný veličinou t (2,09) se vzhledem k vypočítanému 

t = 2,26 ukázal jako statisticky významný. Jeho hodnota 0,46 je nejnižší ze všech 

dosud naměřených a indikuje nevysokou úroveň střední síly vztahu. To vypovídá, 

že obě pořadí si nejsou nějak rozsáhle podobná, což znamená, že pracovníci teorie 

a výzkumu i přes určitou podobnost projevili v pohledu na závažnost jednotlivých 

problémů po deseti letech zřetelný rozdíl. 

U podsouboru vzdělavatelů byl všeobecně první problém Prožívání času 

též vždy na prvním místě, druhé shody v pořadí dosáhli ještě u Nedostatku jistot a 

smyslu života (pokaždé 12. místo). Vedle toho lze zaznamenat zjevné zlepšení u 

problémů Rostoucí povrchnost (ze 7. na 2.), Stále složitější společnost (9. / 4.) a 

Chudoba (21. / 14.). Ještě markantnější nárůsty zaznamenaly Změny ve skladbě 

populace (z 20. na ll. pozici), Nedůvěra a lhostejnost vůči politice (z 15. na 5.) a 

již známá Nezaměstnanost (z 19. na 6. místo). U této pětice problémů, a u druhé 

trojice ještě silněji, tedy vzdělavatelé vnímali důležitý nárůst závažnosti. 

Opačně tomu bylo u Problémů v mezilidských vztazích (ze 2. na 7. příčku) 

a Problémů s přiměřeným bydlením (ll. / 15), výrazněji u Znečištěného životního 

prostředí (z 3. na 10.), u Požadavků vysoké specializace (ze 6. na 14.) a u Potíží se 
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získáváním nových technologií (14. /21.). Tato pětice u současných vzdělavatelů 

na své závažnosti méně či více ztratila. 

Analýza rozdílů v pořadí závažnosti problémů dopadla u vzdělavatelů tak, 

že koeficient R testovaný veličinou t (2,09) byl dle vypočteného t = 3, II shledán 

statisticky významným a jeho hodnota 0,58 se blíží rozhraní mezi střední a vyšší 

úrovní vzájemného vztahu (mimochodem je podobná celému souboru, nižší než u 

řídicích pracovníků a vyšší než u teorie/výzkumu a komentátorů). To ukazuje na 

jistou odlišnost mezi oběma pořadími, nicméně míra vzájemné podobnosti je zde 

natolik vysoká, že o vzájemné nezávislosti zdaleka nelze hovořit. Jinými slovy u 

vzdělavatelů lze v hodnocení závažnosti problémů najít určité podobnosti i po 

deseti letech, byť jejich názory jsou přece jen už o trochu více diferencované než 

například u řídicích pracovníků. 

Komentátoři, jak bylo zmíněno výše, dosahují stejného počtu neměnných 

pořadí jako pracovníci teorie/výzkumu. Prvním z celkem čtyř případů je 2. místo 

jinak obecně prvního Prožívání času, dalšími Problémy v mezilidských vztazích 

(3.), 14. Nedůvěra a lhostejnost vůči politice a 16. Potíže se získáváním nových 

technologií. (Zvážíme-li, že se jednalo o početně dosti nesourodé skupiny, o 28 

osob v roce 1995 a o 6 v roce 2005, lze se domnívat, že něco jako profesní optika 

bude patrně existovat.) 

K zřetelným vzestupům patří Rostoucí povrchnost (ze 7. na 1.), Problémy 

s mobilitou (z ll. na 5.), Nedostatečná úroveň demokracie (15. / 9.), mezi ještě 

názornější pak již známá Nezaměstnanost (z 19. na 12.), dále Nedostatek jistot a 

smyslu života (z 12. na 4.) a především Změny ve skladbě populace (z 20. na 7.). 

Tato šestice a zvláště pak druhá trojice se v pohledu komentátorů staly z hlediska 

rostoucí závažnosti problémů zřetelnými favority. 

Jako příklady opačného posunu mohou sloužit Problémy s přiměřeným 

bydlením (z 8. na 13.), Otázky týkající se zdraví (5. / 11.), dále Požadavky vysoké 

specializace (10. / 17.) a Znečištěné životní prostředí (1. / 8.). Ještě znatelnější 

propady pak čekaly Stále složitější společnost (z 9. na poslední 21.) a Nedostatek 

odborných znalostí (z 6. pozice na 19.). Uvedené problémy tedy dle komentátorů 

v současné době ztratily mírně či znatelně na závažnosti. 
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Také u komentátorů jsme provedli analýzu rozdílů v pořadí závažnosti 

problémů, byť s určitou rezervovaností vyslovenou již dříve, že totiž dosti nízký 

počet členů v roce 2005 může způsobit více extrémních hodnocení a tedy potom 

mírně nestandardní posuny v pořadích. To se ale, jak bylo naznačeno, přesvědčivě 

neprokázalo. Koeficient R prověřovaný veličinou t (2,09) se podle vypočítaného t 

= 2,30 ukázal jako statisticky významný. S hodnotou 0,47 jde o druhý nejnižší ze 

všech (pouze o 0,01 vyšší než u teorie/výzkumu) a vypovídá o nepříliš vysoké 

úrovni střední síly vztahu. Obě pořadí si tak nejsou nějak rozsáhle podobná, 

jinými slovy názory komentátorů na závažnost jednotlivých problémů po deseti 

letech prodělaly, i přes stále trvající určitou míru podobnosti, přece jen zřetelnou 

proměnu. 

4.3 Přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů 

Následující Tabulka 20 přináší průměrné škálové známky, jež od souboru 

Reflexe 2005 a deset let předtím od Eurodelphi '95 obdržely jednotlivé problémy 

podle toho, do jaké míry může VD přispět kjejich řešenÍ. Problémy byly sestupně 

seřazeny podle velikosti těchto průměrných známek, přičemž určujícím pořadím 

jsou, jako v předchozím případě závažnosti problémů, škálové hodnoty z Reflexe 

2005. 

Průměrné hodnoty škálových známek využijeme opět pouze k analýze rozložení 
celých souborů. Při sledování rozdílů mezi soubory i jednotlivými podsoubory budeme 
pracovat už jen s výslednými pořadími jako osvědčenými indikátory a škálové známky se 
neobjeví ani souhrnné tabulce (viz úvodní odstavce předchozí 4.2 včetně Metodologické 
poznámky VIII). 

Rozložení škálových známek souborů Reflexe 2005 / Eurodelphi '95 mají 

průměr 4,24/ 4,63, Me 4,12 / 4,69, l.Q 4,94 / 5,05, 3.Q 3,69 / 4,24 a míru shody 

názorů (viz Tabulky 4 a ll) 1,80 / 1,59. Ukazuje se, že experti v Reflexi 2005 

hodnotili seznam aktuálních problémů podle toho, jak k jejich řešení může přispět 

YD, s nepatrně menším optimismem než respondenti Eurodelphi '95 (cca o 0,4-

0,5 škálové známky, kromě l.Q, kde byli téměř zajedno). Míra názorové shody se 
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pak pokaždé pohybovala blízko hranice shody a neshody (která, připomeňme si, u 

Reflexe 2005 činí 1,75 a u Eurodelphi '95 potom 1,50, viz 2.3 a Metodologickou 

poznámku VI v 3.3). 

Tabulka 20 - Míra přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů: 
jejich pořadí a průměrné známky při hodnocení celým souborem 
Reflexe 2005 (N = 132) a celým souborem Eurodelphi '95 (N = 134) 

'i' přispění VD k řešení probl~ÍtIu Reflexe 20E>5 Eur()delp.~95 
A 'B C>·· O 

Nedostatek odborných znalostí 1 6,06 1 6,60 
Požadavky vysoké specializace 2 5,52 2 6,27 
Nezaměstnanost 3 5,45 7 4,93 
Změny v organizaci práce 4 5,36 3 5,60 
Nesnadný přístup k informacím 5 5, II 6 5,04 
1iedostatek j ist~~mysLLl..života 6 4,77 12 4,~_ 

------ -----

Prožívání času (rychlost, stres) 7 4,35 14 4,61 
Znečištěné životní prostředí 8 4,29 16 4,47 
Potíže se získáváním nových technologií 9 4,24 13 4,68 
Problémy v mezilidských vztazích 10 4,21 5 5,06 
Chudoba 11 4,12 19 3,50 
Pochybnosti o vlastní identitě 12 3,98 8 4,83 
Nejistota způsobená vyšším postavením 13 3,91 4 5,32 
Otázky týkající se zdraví 14 3,80 11 4,69 
Nedostatečná úroveň demokracie 15 3,76 17 4,01 
Stále složitější společnost 16 3,71 9 4,75 
Rostoucí povrchnost (konzum) 17 3,67 15 4,53 
Problémy s mobilitou 18 3,48 10 4,72 
Změny ve skladbě populace 19 3,47 20 3,21 
Nedůvěra a lhostejnost vůči politice 20 3,09 18 3,84 
Problémy s přiměřeným bydlením 21 2,67 21 1,96 

průměry průměrných hodnot ----- 4,24 ----- 4,63 
Legenda: A = pořadí podle B 

B = průměrná škálová známka přispění YD k řešení problému 
v šetření Reflexe 2005 

C = pořadí podle D 
D = průměrná škálová známka přispění YD k řešení problému 

v Eurodelphi '95 

Podotýkáme, že určitou rezervovanost k pomoci VD pn resení seznamu 

problémů vyjadřuje 132 nulových hodnocení (v průměru jedno na osobu), které 

respondenti Reflexe 2005 vyjádřili. Tyto aspekty naznačují, že role VD při řešení 
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předkládaných problémů byla po deseti letech vnímána s jistou dávkou skepse, 

současně určitým otazníkem zde zůstala i adekvátnost, vhodnost, relevance apod. 

předkládaného soupisu problémů. 

Porovnáme-li u obou souborů pořadí problémů vzniklá na základě představ 

o roli VD při jejich řešení, můžeme konstatovat, že první dvě místa pokaždé patří 

problémům Nedostatek odborných znalostí a Požadavky vysoké specializace, jen 

jejich průměrné škálové známky míry pomoci VD jsou v případě Reflexe 2005 o 

něco nižší. Že při řešení těchto problémů připisují experti tak podstatnou roli VD i 

po deseti letech, je z andragogického hlediska příjemným zjištěním, které ovšem 

vzhledem k povaze problémů příliš nepřekvapuje. 

Dalšími třemi problémy z pětice 1. kvartilu, tedy z těch, kjejichž řešení 

může VD přispět nejvíce, byly v Eurodelphi '95 Změny v organizaci práce, dále 

pak Nejistota způsobená vyšším postavením a Problémy v mezilidských vztazích, 

u Reflexe 2005 Nezaměstnanost, Změny v organizaci práce a Nesnadný přístup 

k informacím. To znamená, že dva problémy z pěti se vyměnily (místo Nejistoty 

způsobené vyšším postavením a Problémů v mezilidských vztazích se tu objevily 

Nezaměstnanost a Nesnadný přístup k informacím). 

Pětice 4. kvartilu, problémy, kjejichž řešení může VD přispět nejméně, se 

původně skládala z Nedostatečné úrovně demokracie, z Nedůvěry a lhostejnosti 

vůči politice, dále Chudoby, Změn ve skladbě populace a Problémů s přiměřeným 

bydlením. V novém šetření se místo Nedostatečné úrovně demokracie a Chudoby 

nominovaly do poslední pětky Rostoucí povrchnost a Problémy s mobilitou a dále 

došlo jen k drobným posunům v pořadích, kdy Problémy s přiměřeným bydlením 

si i po deseti letech zachovaly poslední místo. 

V prvním a posledním kvartilu tak k žádným převratným změnám nedošlo, 

přesto se jednalo o posuny nepatrně větší než u předchozí závažnosti problémů. 

Mezi všemi problémy si kromě prvních dvou, Nedostatku odborných znalostí a 

Požadavků vysoké specializace, již žádný další své původní místo nezachoval. Jde 

však často jen o drobné změny (o jedno či dvě místa), i když občas též rozsáhlejší. 

Jako předešle si budeme všímat posunů o čtyři a více pozic (ty už totiž většinou 

překračují rámec téhož kvartilu). 



1 
I 91 

Za příklady vzestupu mohou sloužit jednak Nezaměstnanost (posun ze 7. 

na 3. pozici), dále Nedostatek jistot a smyslu života (z 12. na 6.), Prožívání času 

(14. / 7.), Potíže se získáváním nových technologií (13. / 9.), jakož i Chudoba (z 

19. místa na 11.) a Znečištěné životní prostředí (z 16. na 8.). Pomoc VD při řešení 

těchto problémů tedy experti oproti minulým deseti letům viděli o něco větší, u 

prvních dvou dokonce roli VD jako třetí, respektive šestou nejvýznamnější. 

Ke zjevným sestupům v pořadích naopak došlo u Problémů v mezilidských 

vztazích (dříve 5., nově 10.), u Pochybností o vlastní identitě (z 8. na 12. pozici) a 

dále k ještě markantnějším u Stále složitější společnosti (z 9. na 16.), u Problémů 

s mobilitou (10. / 18.) a u Nejistoty způsobené vyšším postavením (ze 4. na 13.). 

U těchto problémů experti přispění VD k jejich řešení neviděli v dnešní době tak 

perspektivní a významné, což je zvláště patrné u posledního (Nejistota způsobená 

vyšším postavením), který se ze 4. nejvyšší míry pomoci VD propadl pod střed 

pořadového pole. 

Rozdíly v pořadích problémů z hlediska míry přispění VD k jejich řešení 

jsme jako u předchozí závažnosti aktuálních problémů testovali pomocí R, jehož 

významnost ověřovala veličina t (pro alfa 0,05 a 19 stupňů volnosti t = 2,09). 

Koeficient R byl podle vypočteného t = 3,95 shledán jako statisticky významný a 

jeho hodnota 0,67 představuje počínající silnou míru vzájemného vztahu. Z toho 

plyne, že mezi oběma pořadími existují jisté odlišnosti, avšak jejich podobnost je 

dosti vysoká. Jinými slovy názory obou expertních souborů na míru pomoci VD 

při řešení jednotlivých problémů rozhodně nemají tendenci k totožnosti, někdy 

budou zřetelně diferentní, nicméně celkově vzato jsou si vzájemně do značné míry 

podobné. Pohled na podíly VD při řešení těchto problémů se tedy za posledních 

deset let podstatněji nezměnil. 

Dále nás samozřejmě také zajímala pořadí vzniklá podle míry pomoci VD 

při řešení jednotlivých problémů, jak ji škálovaly profesní skupiny obou panelů. 

Narozdíl od předešlého podrobnějšího srovnávání celých souborů si nyní budeme 

všímat pouze závažnějších posunů pořadí (tedy minimálně o 4 místa). Shrnuje je 

Tabulka 21 na příští straně. 
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U řídicích pracovníků, jak patrné z tabulky, zůstává první pořadí problému 

Nedostatek odborných znalostí, (druhé Požadavky vysoké specializace tuto pozici 

obsadily pouze ve starším výzkumu, potom je vystřídala Nezaměstnanost), třetí 

příčku si udržely Změny v organizaci práce. Beze změn ale také najdeme poslední 

21. pořadí Problémů s přiměřeným bydlením. 

Tabulka 21 - Míra přispění vzdělávání dospělých k řešení aktuálních problémů: jejich 
pořadí při hodnocení jednotlivými podsoubory Reflexe 2005 / Eurodelphi 
'95, tj. řídicími pracovníky(N = 50 / 50), teoretiky a výzkumníky (N = 14/ 
16),vzdělavafeli (N = 62 / 40) a komentátory (N = 6 / 28) 

přisp. VD k řešení problému: celýsoub. říd. prac. teo.lvýzk. vzděl. "koment. 
A B A B A B A B A B 

Nedostatek odb.znalostí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Požadavky vys. specializace 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
Nezaměstnanost 3 7 2 8 3 5 4 8 5 12 
Změny v organizaci práce 4 3 3 3 4 4 3 3 6 3 
Nesnadný přístup k inform. 5 6 5 6 5 9 5 5 3 5 
Nedost. jist. a smyslu života 6 12 6 15 7 II 6 10 11 14 
ProŽív. času (rychlost, stres) 7 14 8 9 17 14 7 11 12 17 
Znečištěné životní prostředí 8 16 7 13 9 12 10 17 13 6 
Potíže se získ. nov. technol. 9 13 II 16 8 7 9 9 9 15 
Probl. v mezilids. vztazích 10 5 9 5 16 10 8 6 15 10 
Chudoba 11 19 12 19 6 20 11 20 17 19 
Pochybn. o vlastní identitě 12 8 10 11 14 13 15 7 14 13 
Nejist. způs. vyšším postav. 13 4 17 4 13 3 13 4 8 4 
Otázky týkající se zdraví 14 11 13 10 19 6 14 14 19 7 
Nedost. úroveň demokracie 15 17 14 17 12 16 17 16 10 18 
Stále složitější společnost 16 9 15 7 21 15 12 13 21 8 
Rostoucí povrch. (konzum) 17 15 16 14 18 17 16 15 16 II 
Problémy s mobilitou 18 10 20 12 10 8 18 12 4 9 
Změny ve skladbě populace 19 20 18 20 II 19 19 19 7 20 
Nedův. a Ihos!._~l~~ip()litice 20 18 19 18 15 18 20 18 18 16 

----- -- ---- - ~ ---- -----

Probl. s při měř. bydlením 21 21 21 21 20 21 21 21 20 21 
Legenda: nezkrácené znění jednotlivých problémů viz Tabulka 20 

A = pořadí dle průměrných škálových známek přispění YD k řešení problému 
v celém souboru a v jednotlivých podsouborech šetření Reflexe 2005 

B = pořadí dle průměrných škálových známek přispění YD k řešení problému 
v celém souboru a v jednotlivých podsouborech Eurodelphi '95 

Jasný vzestup pak zaznamenala právě Nezaměstnanost (z 8. na 2.), dále 

Znečištěné životní prostředí (z 13. na 7.), následují Potíže se získáváním nových 
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technologií (16. I ll.) a Chudoba (19. I 12.). Ještě zřetelnějšího posunu se dočkal 

Nedostatek jistot a smyslu života (z 15. na 6. příčku). U této pětice problémů tedy 

řídicí pracovníci předpokládali větší podíl VD na jejich řešení než před deseti lety. 

Názorný sestup čekal Problémy v mezilidských vztazích (z 5. na 9. pozici) 

aještě větší Problémy s mobilitou (z 12. na 20.) a Stále složitější společnost (ze 7. 

na 15.), nejrazantnější pak Nejistotu způsobenou vyšším postavením, která se ze 

4. místa propadla na 17. (tedy z prvního kvartilu až do posledního). Tato čtveřice 

(a zvláště poslední problém) je v očích respondentů Reflexe 2005 stran pomoci 

VD méně perspektivní než u jejich předcházejících kolegů. 

Rozdíly v pořadích aktuálních problémů z hlediska míry pomoci VD při 

jejich řešení jsme opět analyzovali i u jednotlivých profesí. U řídicích pracovníků 

koeficient R již tradičně prověřovaný veličinou t s kritickou hodnotou 2,09 bylo 

možno při vypočteném t = 3,65 považovat za statisticky významný. Jeho hodnota 

0,64 (trochu nižší než u závažnosti problémů, kde činila 0,72) se nachází zhruba 

za přechodem střední míry vztahu v silnou, což značí, že obě pořadí se navzájem 

příliš neodlišují. Z toho plyne, že u řídicích pracovníků i přes určité diference 

existuje jistá názorovou příbuznost, takže míru přispění VD k řešení jednotlivých 

aktuálních problémů nahlížejí velmi podobně jako před deseti lety. 

U teoretiků a výzkumníků se na prvých dvou místech opakovaně nachází 

totožná dvojice problémů jako u celého souboru, Nedostatek odborných znalostí a 

Požadavky vysoké specializace. (Tak je tomu ostatně i u dalších profesních skupin 

kromě již popisovaných řídicích pracovníků.) Neměnné pořadí, tentokrát čtvrté, si 

ještě zachovaly Změny v organizaci práce. 

Mezi zjevné vzestupy patří posun Nesnadného přístupu k informacím (z 9. 

na 5. místo), Nedostatku jistot a smyslu života (z ll. na 7.) a Nedostatečné úrovně 

demokracie (16. I 12.), ještě markantnějších diferencí dosáhly Změny ve skladbě 

populace (z 19. pozice na ll.) a Chudoba (z 20. na 6.). Tyto problémy a hlavně 

poslední jmenovaný tak teoretici a výzkumníci viděli z hlediska míry přispění VD 

kjejich řešení poněkud optimističtěji než jejich předchůdci. 

Zřetelné sestupové tendence projevily Problémy v mezilidských vztazích (z 

10. příčky na 16.) a Stále složitější společnost (z 15. na poslední 21.), ještě více 
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znatelné potom Otázky týkající se zdraví (ze 6. na 19.) a též Nejistota způsobená 

vyšším postavením (ze 3. místa na 13.). U této čtveřice problémů, zejména pak u 

poslední dvojice, která se propadla o dva kvartily (ze 2. do 4., resp. z 1. do 3.), tak 

pracovníci teorie a výzkumu nahlíželi narozdíl od předchozího mínění pomoc VD 

jako evidentně limitovanou. 

Také u sféry teorie a výzkumu jsme analyzovali rozdíly v pořadí aktuálních 

problémů dle míry přispění VD k jejich řešenÍ. Koeficient R testovaný veličinou t 

(2,09) bylo možno vzhledem k vypočítanému t = 2,73 považovat za statisticky 

významný. Hodnota R = 0,53 indikuje střední sílu vztahu, což znamená, že obě 

pořadí si jsou do jisté míry podobná, avšak nepříliš rozsáhle. Pracovníci teorie a 

výzkumu tedy i přes některé podobnosti nahlíželi roli VD při řešení jednotlivých 

aktuálních problémů v rozmezí deseti let se zřetelnými diferencemi. 

Vzdělavatelé stejně jako celek a ostatní profesní skupiny (kromě řídicích 

pracovníků, jak jsme už poznamenali) vždy usadili na prvá dvě místa Nedostatek 

odborných znalostí a Požadavky vysoké specializace. Totožná pořadí si zachovalo 

ovšem dalších šest problémů, tedy celkem 8, což představuje zhruba 40 % celého 

soupisu problémů a jde o jednoznačně nejvyšší počet mezi ostatními podsoubory 

vůbec, ukazující na určitou míru názorové kontinuity vzdělavatelů (u předchozí 

závažnosti problémů se u teorie/výzkumu a komentátorů jednalo jen o polovinu 

případů). Jmenovitě jsou to problémy Změny v organizaci práce (3.), Nesnadný 

přístup k informacím (5.), Potíží se získáváním nových technologií (9.), Otázky 

týkající se zdraví (14.), dále též Změny ve skladbě populace (19.) a Problémy 

s přiměřeným bydlením (21). 

Jasný vzestup jsme zaznamenali u Nezaměstnanosti (z 8. pozice na 4.), pak 

u Nedostatku jistot a smyslu života (z 10. na 6.) a Prožívání času (11. /7.), ještě 

zřetelnější u Znečištěného životního prostředí (ze 17. na 10.) a u Chudoby (z 20. 

pozice na 11.). U nich tedy vzdělavatelé spatřují podíl VD na jejich řešení vyšší 

než tomu bylo u předchůdců. 

Naopak sestup na pořadovém žebříčku se projevil u Pochybností o vlastní 

identitě (ze 7. příčky na 15.) a u Problémů s mobilitou (z 12. na 18.) a markantní u 

Nejistoty způsobené vyšším postavením, která se ze 4. místa propadla na 13., tzn. 
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z prvního kvartilu do třetího. V těchto případech jsou vzdělavatelé ohledně podílu 

VD zřetelně skeptičtější než kolegové před deseti lety. 

Analýza rozdílů v pořadí aktuálních problémů z hlediska míry přispění VD 

k jejich řešení dopadla u vzdělavatelů tak, že koeficient R ověřovaný veličinou t 

(2,09) byl statisticky významný (vypočítané t = 5,29) a jeho hodnota 0,77 (vyšší 

než u celku a ostatních podskupin) signalizuje dosti silnou úroveň vzájemného 

vztahu, tj. poměrně vysokou podobnost obou pořadí. Jinak řečeno vzdělavatelé 

mají na podíl VD při řešení jednotlivých aktuálních problémů evidentně setrvalé 

názory (tomu ostatně nasvědčuje i zmiňovaný relativně vysoký počet totožných 

pořadí). 

Komentátoři, jak bylo zmíněno, umístili na první dvě pozice vždy stejné 

problémy, Nedostatek odborných znalostí a Požadavky vysoké specializace, ale 

jiné případy totožného pořadí už u nich nenajdeme, ostatní problémy změnily buď 

nepatrně, nebo podstatně svá místa. (Opět považujeme za nutné připomenout, že 

se u nich jedná o početně dosti nesourodé skupiny, o 28 osob v roce 1995 a o 6 

v roce 2005.) 

Zjevný vzestup lze pozorovat u problémů Prožívání času (ze 17. na 12.), 

Potíže se získáváním nových technologií (z 15. na 9.) a Problémy s mobilitou (z 9. 

na 4.), větší posuny u Nezaměstnanosti (ze 12. místa na 5.), Nedostatečné úrovně 

demokracie, (z 18. na 10.) a Změn ve skladbě populace (z 20. na 7.). Roli VD při 

řešení těchto problémů a zvláště posledních třech tak mladší skupina komentátorů 

chápala jako zřetelně narůstající. 

V opačném směru se pohybovaly Problémy v mezilidských vztazích (z 10. 

na 15. místo), Nejistota způsobená vyšším postavením (ze 4. na 8.), také Rostoucí 

povrchnost (z ll. na 16) a Znečištěné životní prostředí (6. / 13.), velmi markantně 

pak Otázky týkající se zdraví (7. / 19.), jakož i Stále složitější společnost (z 8. na 

poslední 21.) U uvedených problémů tedy komentátoři v současné době roli VD 

neviděli tak optimisticky jako předtím. 

Také u komentátorů jsme provedli analýzu rozdílů v pořadích aktuálních 

problémů podle míry pomoci VD při jejich řešení, byť s určitou rezervovaností 

pramenící z nízkého počtu členů v roce 2005 (viz 4.2). Koeficient R prověřovaný 
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veličinou t (2,09) se dle vypočítaného t = 2,42 ukázal jako statisticky významný. 

Jeho hodnota 0,49 je nejnižší ze všech naměřených v rámci analýz tohoto tématu 

a vypovídá o nepříliš vysoké úrovni střední síly vztahu. Obě pořadí si tak nejsou 

rozsáhle podobná, jinými slovy názory komentátorů na pomoc VD při řešení 

jednotlivých aktuálních problémů prodělaly za deset let, i přes stále trvající jistou 

míru podobnosti, zcela zřetelnou proměnu. 

4.4 Cíle vzdělávání dospělých 

Již trariičně třetím tématem našich analýz je hodnocení cílů VD z hlediska 

jejich důležitosti v nejbližších letech. Tabulka 22 na následující straně obsahuje 

průměrné škálové známky, které v Reflexi 2005 a o desetiletí dříve v Eurodelphi 

'95 získaly jednotlivé cíle YD. Prioritním pro seřazení cílů podle velikosti jejich 

škálových známek bylo obdobně jako předtím pořadí vzniklé v novějším šetření. 

Škálové známky nám opět poslouží pouze k analýze rozložení celých souborů. Při 
rozborech rozdílů mezi soubory i mezi jednotlivými podsoubory budeme pracovat už jen 
s výslednými pořadími. která jsou prezentována v souhrnné tabulce (podrobněji úvodní 
odstavce 4.2 včetně Metodologické poznámky VIII). 

Rozložení škálových známek udělovaných soupisu aktuálních cílů experty 

v Reflexi 2005 / Eurodelphi '95 lze charakterizovat průměry 5,40 / 5,74, Me 5,38 

/5,87, l.Q 6,00/6,10 a 3.Q 5,03 / 5,66 (směrodatné odchylky jako míry názorové 

shody nelze porovnat, neboť za Eurodelphi '95 chybí, viz poznámku v úvodu 2.5). 

Z údajů plyne, že experti hodnotili důležitost cílů po deseti letech nepatrně níže. 

Nejblíže k sobě mají hodnoty 1.Q (cíle, co do nich patří, se také svými známkami 

dosti podobají), nejvzdálenější jsou si ve 3.Q, ovšem jak jejich úroveň napovídá, 

průměry i ve vnitřních kvartilech stále zůstávají vysoké. Také nulových výroků, tj. 

nesouhlasů s některým z cílů kvůli jeho nesmyslnosti, irelevanci apod., vyslovili 

respondenti minimálně (pouze 6). 

Srovnání pořadí vzniklých dle odhadů důležitosti cílů, které prováděly oba 

soubory, ukazuje, že vedoucí místo vždy patří problému Rozvíjet svou osobnost. 

Ostatní cíle pořadí změnily, kromě 8. pozice cíle Naučit se uplatňovat jako občan 
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a posledního ll. místa Zúčastňovat se kulturního života. Z celkem jedenácti tři 

totožné pozice (tj. více jak čtvrtina) naznačují jisté rysy názorové kontinuity mezi 

oběma soubory. Ta ale, jak uvidíme dále, nebude tak jednoznačná. 

Tabulka 22 - Cíle vzdělávání dospělých: jejich pořadí a průměrné známky důležitosti 
při hodnocení celým souborem Reflexe 2005 (N = 132) a celým souborem 
Eurodelphi '95 (N = 134) 

II 
, 

Reflexe 2005 Eurodelp.'9$ : cíle vzdělávání dosp~lých'};; . 
,'. A B C O 

Rozvíjet svou osobnost 1 6,18 1 6,33 
Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem 2 6,15 9 5,66 
Umění učit se 3 6,00 5 5,89 
Účinně komunikovat 4 5,83 3 6,10 
Dávat životu smysl 5 5,62 2 6,13 

6 7 Schopnost navazovat a udržovat vztah~ s druhými _?,38 5,83 -'---._-- ----- ------- ---

Být odpovědný za rodinu 7 5, II 6 5,87 
Naučit se plně uplatňovat jako občan 8 5,09 8 5,77 
Užívat matematiku a počítače (včetně PC) 9 5,03 10 4,84 
Dbát o své zdraví a bezpečí 10 4,98 4 5,92 
Zúčastňovat se kulturního života 11 4,06 11 4,79 

- ... průmerypruQiěmych hodnot -"""-- 5,40 .................. 5,74 

Legenda: A = pořadí podle B 
B = průměrná škálová známka důležitosti cíle YD v šetření Reflexe 2005 
C = pořadí podle D 
D = průměrná škálová známka důležitosti cíle YD v Eurodelphi '95 

Další dva cíle z původně první trojice, tj. z 1. kvartilu, Dávat životu smysl 

a Účinně komunikovat, byly v novějším šetření nahrazeny cíli Zlepšovat šanci být 

zaměstnán a zvyšovat si příjem a Umění učit se, což lze považovat za rozsáhlejší 

změnu. V poslední trojici, ve 4. kvartilu, došlo k té proměně, že někdejší devátý 

cíl Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem se posunul až na 2. místo, 

10. Užívat matematiku a počítače o příčku postoupil a na jeho pozici se objevil 

dříve 4. cíl Dbát o své zdraví a bezpečí. 

Tím se dostáváme k popisu zřetelnějších přesunů v obou směrech. Narozdíl 

od předchozích témat zmíníme změny již o 3 místa a více, neboť hranice kvartilů 

jsou zde logicky užší (nejedná se o 21 problémů, ale pouze o II cílů). 

Za jediný markantní vzestup lze považovat uvedený posun cíle Zlepšovat 

šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem z 9. až na 2. místo (tj. z posledního 4. 
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kvartilu do prvního). U něho tedy experti po deseti letech vyslovili značnou míru 

důležitosti. Té v jejich očích naopak poněkud pozbyl cíl Dávat životu smysl (ze 2. 

pozice na 5.) a ještě znatelněji také již zmíněný cíl Dbát o své zdraví a bezpečí (ze 

4. místa na 10.). 

Rozdíly v pořadích cílů podle důležitosti, jak ji škálovali respondenti obou 

souborů, jsme též testovali pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace 

R, jehož významnost ověřovala veličina t s tabelovanou kritickou hodnotou 2,262 

(pro alfa 0,05 a nyní 9 stupňů volnosti, viz závěrečné odstavce 2.5). Vzhledem 

k hodnotě vypočteného t = 1,91 se R ukázalo být jako statisticky nevýznamné, což 

znamená, že nulovou hypotézu o vzájemné nezávislosti pořadí nelze zamítnout. 

Z toho plyne, a to je dosti překvapivé, že oba soubory nahlížely míru důležitosti 

jednotlivých cílů pro nejbližší budoucnost indiferentně, takže veškeré podobnosti 

je třeba chápat jako náhodné. 

Samozřejmě jsme se zabývali i jednotlivými podsoubory, tj. jak důležitost 

cílů VD pro nejbližší roky viděli v odstupu oněch deseti let experti čtyř profesních 

skupin. Nebudeme je již ale analyzovat tak podrobně jako předchozí celé soubory, 

nýbrž se zastavíme pouze u posunů opět o minimálně 3 pořadová místa. 

Z Tabulky 23 na další straně vidíme, že u řídicích pracovníků si po deseti 

letech uchoval své pořadí jediný cíl, a to Zúčastňovat se kulturního života (na 11., 

tzn. posledním místě). Všeobecně první Rozvíjet svou osobnost (u celého souboru 

i u ostatních profesí) si v mladším šetření nepatrně pohoršil a přesunul se na 2. 

pozici. Za zřetelnější sestupy ale můžeme považovat poklesy cílů Dávat životu 

smysl (z 2. na 5.), Být odpovědný za rodinu (z 5. na 8.) a též Dbát o své zdraví a 

bezpečí, jehož posun z 3. pozice na 7. znamená pád z prvního kvartilu do třetího. 

U těchto cílů VD tedy podle respondentů důležitost pro současnou dobu poklesla. 

Naopak enormní vzestup, který už známe z předchozího rozboru, prodělal 

cíl Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem, a to z posledního kvartilu 

do prvního, z 9. až na 1. místo (kde právě nahradil tradičně první Rozvíjet svou 

osobnost). Tento cíl, aby další vzdělávání pomohlo dospělým zvýšit jejich cenu na 

trhu práce, tedy řídicí pracovníci viděli pro současnost, narozdíl před deseti lety, 

jako enormně důležitý. 
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Diference v pořadích cílů, tj. jak škáloval jejich důležitost podsoubor před 

deseti lety a v roce 2005, jsme také srovnávali. Stejně jako u celého souboru i zde 

došlo k tomu, že hodnota veličiny t (2,262), která testuje korektnost korelačního 

koeficientu R, byla vyšší než naměřená (t = 1,64), takže jej není možno považovat 

za statisticky významný. Nulovou hypotézu o vzájemné nezávislosti pořadí tedy 

nelze zamítnout, jinými slovy názory na důležitost budoucích cílů VD vyslovené 

oběma soubory řídicích pracovníků je třeba brát za vzájemně indiferentní. 

Tabulka 23 - Cíle vzdělávání dospělých: jejich pořadí při hodnocení důležitosti jednotli
vými podsoubory Reflexe 2005 / Eurodelphi '95, tj. řídicími pracovníky (N 
= 50 / 50), teoretiky a výzkumníky (N = 14 /16), vzdělavateli (N = 62 / 40) a 
komentátory (N = 6 / 28) 

".,:' ' -t. ,'celý, sl)ub. říd. prac. teo.lvýzk. vzděl. koment. "", cíle vzdělávání dospělých 
,. ," li A lJ A B A B A B A B 
Rozvíjet svou osobnost 1 1 2 I I I I I I I 
Zlepš. šan. zam. zvyš. příjem 2 9 I 9 3 8 2 9 4 8 
Umění učit se 3 5 4 6 2 3 3 3 5 9 
Účinně komunikovat 4 3 3 4 6 2 4 4 6 2 
Dávat životu smysl 5 2 5 2 4 6 5 2 2 3 
Schopno nav. a udrž. vztahy 6 7 6 7 7 4 6 8 7 5 
Být odpovědný za rodinu 7 6 8 5 9 9 8 7 8 4 
Nauč. se uplat. jako občan 8 8 10 8 5 5 10 6 3 7 
Užívat_mat. a poč. (VŠ_PC) 9 10 9 10 8 II 7 10 10 II 

----------------- -------- --- - -

Dbát o své zdraví a bezpečí 10 4 7 3 11 7 9 5 9 6 
Zúčastn. se kultur. života 11 11 11 11 10 10 11 11 II 10 

Legenda: nezkrácené znění jednotlivých cílů YD viz Tabulka 22 
A = pořadí dle průměrných škálových známek důležitosti cíle YD 

v celém souboru a v jednotlivých podsouborech šetření Reflexe 2005 
B = pořadí dle průměrných škálových známek důležitosti cíle YD 

v celém souboru a v jednotlivých podsouborech Eurodelphi '95 

Pracovníci oblasti teorie/výzkumu škálovali důležitost cílů tak, že v jejich 

odhadech lze nalézt celkem čtyřikrát totožné pořadí. Předně u již tradičně 1. cíle 

(Rozvíjet svou osobnost), pak u 5. místa Naučit se uplatňovat jako občan, u 9. Být 

odpovědný za rodinu a u 10. cíle, jinak obvykle posledního 11., Zúčastňovat se 

kulturního života. Za příklad jasného poklesu může sloužit posun cílů Schopnost 

navazovat a udržovat vztahy s druhými (ze 4. místa na 7.), Dbát o své zdraví a 

bezpečí (ze 7. na poslední 11.) a Účinně komunikovat (ze 2. pozice na 6.). U této 
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trojice cílů tak teoretici a výzkumníci důležitost oproti svým předešlým kolegům 

poněkud snížili. Vzestupu a tedy vyšší míry důležitosti oproti předchozímu šetření 

dosáhly cíle Užívat matematiku a počítače (z posledního 11. na 8. místo) a již 

zmíněný Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si příjem (z 8. na 3. pozici). 

Pouze u teoretiků a výzkumníků odhalilo testování podobnosti v pořadích 

cílů koeficient R jako statisticky významný (kritické t =2,262, vypočtené t =2,68). 

Hodnota 0,67 vypovídá o začínající silné míře vztahu, což značí, že v pohledech 

sféry teorie/výzkum na důležitost cílů VD pro blízkou budoucnost existuje i po 

deseti letech dosti vysoká vzájemná podobnost. 

U vzdělavatelů také čtyři z celkem 11 cílů nezměnily své pořadí (tedy více 

jak třetina). Jde jednak o 1. Rozvíjet svou osobnost, o 3. místo Umění učit se, o 4. 

Účinně komunikovat a o poslední 11. pozici většinou posledního cíle Zúčastňovat 

se kulturního života. Zřejmě menší důležitost než před deseti lety experti připsali 

cílům Dávat životu smysl (pokles ze 2. příčky na 5.), Naučit se uplatňovat jako 

občan (ze 6. na 10.) a Dbát o své zdraví a bezpečí (z 5. pozice na 9.). Naopak růst 

důležitosti viděli podobně jako teoretici a výzkumníci u cíle Užívat matematiku a 

počítače (z 10. na 7. místo) aj ako i ostatní u cíle Zlepšovat šanci být zaměstnán a 

zvyšovat si příjem (z 9. na 2. pozici, tedy opět z posledního do prvního kvartilu). 

Podobně jako u celého souboru a u řídicích pracovníků byla i zde kritická 

hodnota veličiny t (2,262) vyšší než naměřená (1,96), takže korelační koeficient R 

nelze brát za statisticky významný. Z toho důvodu nulovou hypotézu o vzájemné 

nezávislosti pořadí nelze zamítnout, jinak řečeno v názorech vzdělavatelů na míru 

důležitosti budoucích cílů VD nelze shledat vzájemný vztah a je třeba považovat 

je, navzdory zjištěným souvislostem, za nezávislá. 

U komentátorů můžeme objevit pouze jediné totožné pořadí, první místo 

cíle Rozvíjet svou osobnost. Evidentní sestupy, tedy případy snížené důležitosti 

cíle, lze najít u Dbát o své zdraví a bezpečí (pokles ze 6. příčky na 9.), u Účinně 

komunikovat (2. /6.) a Být odpovědný za rodinu (ze 4. na 8.). Naopak vyšší míru 

důležitosti, projevující se vzestupným pořadím, respondenti připsali cílům Naučit 

se uplatňovat jako občan (ze 7. na 3.), Umění učit se (9. /5.) a též Zlepšovat šanci 
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být zaměstnán a zvyšovat si příjem (8. /4.), který ale v předcházejících případech 

zaznamenal znatelnější vzestup (až na 2., ne-li na 1. místo, viz výše). 

Také u komentátorů byla stejně jako u ostatních (kromě teorie a výzkumu) 

kritická mez vyšší (2,262) než naměřené t (1,93). Korelační koeficient R proto 

nelze brát jako statisticky významný a nulovou hypotézu o vzájemné nezávislosti 

pořadí není možné zamítnout. Soubory komentátorů je tedy třeba stran pohledů na 

míru důležitosti budoucích cílů VD nahlížet jako vzájemně nezávislé. 

4.5 Závažnost problémů a míra přispění vzdělávání dospělých 

Nakonec se vzhledem k analyzovaným tématům přímo nabízelo srovnání 

prvních dvou, tj. závažnosti problémů a míry pomoci VD při jejich řešenÍ. Jinými 

slovy do jaké míry může VD přispět k řešení těch nejvíce závažných problémů a 

naopak - jak jsou vlastně závažné ty problémy, k jejichž řešení může dle expertů 

přispět VD největší měrou. 

Konfrontace pořadí závažnosti problémů s pořadím podle přispění VD k 

jejich řešení jsme jak v případě Eurodelphi '95, tak Reflexe 2005 prováděli pro 

větší průkaznost jen na celých souborech a údaje, z nichž jsme vycházeli, shrnuje 

Tabulka 24 na další straně. 

Nejprve se zastavíme u Eurodelphi '95. Pokud se podíváme na 1. kvartil, 

tj. na 25 % problémů s nejvyšší závažností, shledáme, že v pětici těchto problémů 

relativně nejlépe dopadly Problémy v mezilidských vztazích a Změny v organizaci 

práce. K řešení tohoto 3. a 4. problému v pořadí dle závažnosti totiž může přispět 

VD poměrně podstatně, neboť oba problémy jsou z hlediska pomoci VD při jejich 

řešení na 5., respektive 3. místě. K řešení zbývajících třech problémů z první 

pětice závažných (1. Prožívání času, 2. Znečištěné životní prostředí a 5. Rostoucí 

povrchnost), již může VD přispět méně, protože z tohoto hlediska jsou na 14.,16. 

a 15. místě, tj. v pořadí podle míry pomoci až ve 3. kvartilu. 

Když úhel pohledu rozšíříme na dalších 6 problémů, tedy na dalších 25 % 

pořadí problémů včetně mediánu, možno konstatovat, že se mezi nimi nacházejí 
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problémy, které jsou co se pomoci VD týče na 1. (Nedostatek odborných znalostí, 

podle závažnosti 7.) a na 2. pozici (11. Požadavky vysoké specializace). Další 

problémy 2. kvartilu závažnosti se z hlediska míry pomoci VD při jejich řešení též 

nacházejí ve 2. kvartilu, kromě 10. Problémů s přiměřeným bydlením, které stran 

pomoci VD zaujímají až poslední 21. místo. 

Tabulka 24 - Závažnost problémů a míra přispění vzdělávání dospělých k jejich řešení: 
pořadí při hodnocení celým souborem Reflexe 2005 (N = 132) a celým sou
borem Eurodelphi '95 (N = 134) 

.' ." 'Reflexe 2005 i 
. 

E'urodelphi "95 
problém .' . A B problém . ...... A B 

Prožív. času (rychlost, stres) 1 7 ProŽív. času (rychlost, stres) 1 14 
Rostoucí povrch. (konzum) 2 17 Znečištěné životní prostředí 2 16 
Nezaměstnanost 3 3 Probl. v mezilids. vztazích 3 5 
Probl. v mezilids. vztazích 4 10 Změny v organizaci práce 4 3 
Změny v organizaci práce 5 4 Rostoucí povrch. (konzum) 5 15 
Nedův. a Ihost. vůči politice 6 20 Otázky týkající se zdraví 6 11 
Stále složitější společnost 7 16 Nedostatek odb. znalostí 7 1 
Nedostatek odb. znalostí 8 1 Problémy s mobilitou 8 10 
Problémy s mobilitou 9 18 Stále složitější společnost 9 9 
Znečištěné životní prostředí 10 8 Probl. s přiměř. bydlením 10 21 
Změny_ ve skladbě ]Jopulace 11 19 Požadavky vys. specializace 11 2 
Otázky týkaj ící se zdraví 12 14 Nedost. jist. a smyslu života 12 12 
Nedost. jist. a smyslu života 13 6 Nedův. a Ihost. vůči politice 13 18 
Probl. s přiměř. bydlením 14 21 Nesnadný přístup k inform. 14 6 
Požadavky vys. specializace 15 2 Potíže se získ. nov. technol. 15 13 
Nesnadný přístup k inform. 16 5 Nedost. úroveň demokracie 16 17 
Chudoba 17 11 Pochybn. o vlastní identitě 17 8 
Pochybn. o vlastní identitě 18 12 Nejist. způs. vyšším postav. 18 4 
Nedost. úroveň demokracie 19 15 Nezaměstnanost 19 7 
Potíže se získ. nov. technol. 20 9 Změny ve skladbě populace 20 20 
Nejist. způs. vyšším postav. 21 13 Chudoba 21 19 

Legenda: nezkrácené znění jednotlivých problémů viz např. Tabulky 2,9, 18 
A = pořadí dle průměrných škálových známek závažnosti problému 
B = pořadí dle průměrných škálových známek míry přispění YD 

k řešení problému 

Celkově nahlédnuto tak mezi prvních 11 závažných problémů (mezi 50 % 

těch se stejnou nebo vyšší hodnotu závažnosti než medián pořadí celého soupisu), 
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patří sedm problémů, jež současně jsou mezi prvními 50 % problémů, seřazenými 

podle míry pomoci VD při jejich řešenÍ. 

Podívejme se na celou záležitost z opačného úhlu pohledu a vezměme si 

nejprve první kvartil (25 %) problémů, k jejichž řešení může VD přispět nejvíce. 

Mezi těmito prvními pěti problémy najdeme 7. závažný problém Nedostatek 

odborných znalostí, 11. Požadavky vysoké specializace, 4. Změny v organizaci 

práce, dále potom 18. Nejistotu způsobenou vyšším postavením a 3. Problémy 

v mezilidských vztazích, tedy pouze dva z prvního kvartilu závažnosti. 

Pokud náš záběr opět rozšíříme o dalších 25 % (o druhý kvartil) tedy na 

celkem prvních 50 % (včetně mediánové hodnoty) problémů, k jejichž řešení VD 

může přispět více než u ostatních, objeví se v míře pomoci 6. Nesnadný přístup 

k informacím (na 14. místě závažnosti), 7. Nezaměstnanost (v závažnosti 19.), 8. 

Pochybnosti o vlastní identitě (17.), 9. Stále složitější společnost (v pořadí podle 

závažnosti taktéž 9.), dále 10. Problémy s mobilitou (8.) a ll. Otázky týkající se 

zdraví (v závažnosti na 6. pozici). První jmenovaný z těchto problémů patří do 

třetího kvartilu, další dva do čtvrtého a poslední tři do druhého kvartilu. 

Tyto tři problémy a k tomu čtyři z prvního kvartilu (totiž všechny kromě 

Nejistoty způsobené vyšším postavením) tedy potvrzují sedmici, která se mezi 

prvními 11 problémy, tedy mezi prvními 50 % (včetně mediánu), umístila jak v 

míře pomoci VD při řešení problému, tak podle své závažnosti. Konkrétně se 

jedná o (pořadí problému dle závažnosti / pořadí dle přispění VD kjeho řešení): 

Problémy v mezilidských vztazích (3. / 5.), dále Změny v organizaci práce (4. /3), 

Otázky týkající se zdraví (6. / 11.), potom Nedostatek odborných znalostí (7./ 1.), 

Problémy s mobilitou (8. / 10.), Stále složitější společnost (9. / 9.) a Požadavky 

vysoké specializace (11. /2.). 

Dodejme ještě, že ve třech případech došlo k totožnému pořadí problému 

jak z hlediska jeho závažnosti, tak stran míry pomoci VD při jeho řešenÍ. Bylo 

tomu ujiž zmiňované Stále složitější společnosti (9. místo), dále u ll. Nedostatku 

jistot a smyslu života a u Změn ve skladbě populace na 20. příčce. 

Dále svou pozornost obrátíme k šetření Reflexe 2005. Zde v 1. kvartilu s 

nejvyšší závažností, tj. u prvních 25 % problémů, najdeme v pětici dva s relativně 
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dobrým výsledkem. Pátý závažný problém Změny v organizaci práce je stran míry 

pomoci VD při jeho řešení na 4. místě a Nezaměstnanost v obou případech 

dokonce na 3. pozici. Prvořadě závažný problém Prožívání času je podle pomoci 

VD na 7. místě (tady vyslovili experti ke VD vyšší míru důvěry, před deseti lety 

byl na 14.). Druhý závažný problém Rostoucí povrchnost je ohledně pomoci 17. 

(před 10 lety byl 15.) a čtvrté Problémy v mezilidských vztazích až 10. (byly 5.). 

V prvním kvartilu závažnosti se tedy dva z pěti problémů nacházejí taktéž v 1. 

kvartilu míry přispění YD, další dva ve 2. kvartilu a zbylá Rostoucí povrchnost až 

v posledním 4. kvartilu. 

Když náš pohled opět rozšíříme na dalších 6 problémů, tedy o dalších 25 % 

soupisu včetně mediánu pořadí, můžeme tu na 8. místě nalézt problém, který je z 

hlediska míry pomoci VD na místě prvním (Nedostatek odborných znalostí). Pak 

10. Znečištěné životní prostředí je v míře přispění VD 8. (tedy tentýž kvartil), 7. 

Stále složitější společnost 16. (tj. už třetí kvartil). Zbylé tři problémy 6. Nedůvěra 

a lhostejnost vůči politice, 9. Problémy s mobilitou a také 11. Změny ve skladbě 

populace jsou v míře přispění VD kjejich řešení až na 20., 18. a 19. pozici, tzn. 

v posledním 4. kvartilu. 

Souhrnně vzato mezi prvních 11 závažných problémů (tj. mezi 50 % jejich 

soupisu se stejnou a vyšší než mediánovou hodnotou), patří šest problémů, které 

současně jsou mezi prvními 50 % soupisu problémů, řazeného podle míry pomoci 

VD při jej ich řešenÍ. 

Nyní obdobně vyjdeme z hlediska míry pomoci VD při řešení problémů a 

podíváme se na první kvartil (25%) problémů, těch, při jejichž řešení může VD 

pomoci nejvíce. Mezi touto první pěticí můžeme najít nejprve 8. závažný problém 

Nedostatek odborných znalostí, na druhé pozici Požadavky vysoké specializace 

(15.), pak vždy 3. už zmíněnou Nezaměstnanost, na 4. místě Změny v organizaci 

práce (5.) a na 5. Nesnadný přístup k informacím (16.), tj. jen dva problémy zl. 

kvartilu závažnosti a jeden z druhého kvartilu. 

Jestliže naši optiku opět rozšíříme o dalších 25 % (o druhý kvartil) tedy na 

celkem prvních 50 % problémů (včetně hodnoty mediánu), k jejichž řešení může 

VD přispět více než k ostatním, zjistíme na 6. pozici Nedostatek jistot a smyslu 
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života (na 13. místě závažnosti), na 7. Prožívání času (v závažnosti 1.), na 8. 

příčce Znečištěné životní prostředí (stran závažnosti 10.), na 9. pozici Potíže se 

získáváním nových technologií (20.), na 10. Problémy v mezilidských vztazích (v 

závažnosti 4.) a ll. místě Chudobu (v závažnosti na 17. pozici). Problémy na 7., 

8. a 10. pozici podle míry pomoci VD patří svou závažností (1., 10. a 4. místo) do 

1. a 2. kvartilu, 6. v tomto pořadí do třetího kvartilu (13. dle závažnosti) a zbylé 

dva, 9. a ll., do čtvrtého kvartilu (20. a 17. pořadí závažnosti). 

Jmenované tři problémy (tj. na 7.,8. a 10. pozici) a k tomu tři předchozí 

z prvního kvartilu tak tvoří šestici, která se umístila v míře pomoci VD při řešení 

problému i podle své závažnosti mezi prvními 11 problémy soupisu, tedy mezi 

horními 50 % (včetně mediánu). Konkrétně jde o tyto (pořadí problému podle 

jeho závažnosti / pořadí podle přispění VD kjeho řešení): Změny v organizaci 

práce (5. / 4.), Nezaměstnanost (3. / 3.), dále Prožívání času (1. / 7.), Problémy 

v mezilidských vztazích (4. /10.), potom Nedostatek odborných znalostí (8.11.) a 

Znečištěné životní prostředí (10./8.). 

K totožnému pořadí problému jak z hlediska jeho závažnosti, tak v míře 

pomoci VD při jeho řešení došlo v tomto případě pouze jedenkrát, a to u již 

referovaného 3. místa Nezaměstnanosti. 

Nakonec jsme se zajímali o podobnost či rozdílnost mezi oběma pořadími 

problémů, tj. mezi pořadím podle jejich závažnosti a pořadím podle míry přispění 

VD k jejich řešenÍ. Tato úvaha má ve smyslu Metodologické poznámky IV v části 

2.3 následující logiku: Jestliže se bude pořadová korelace blížit hodnotě 1, jde o 

tendenci k maximální podobnosti, což znamená, že k řešení nejvíce závažných 

problémů může VD přispět nejvíce, je tedy jakýmsi univerzálním všenápravným 

fenoménem (tento klasický, de facto komeniologický termín je zde užit záměrně). 

Tendence koeficientu k hodnotě -1 by zase napovídala, že v silách vzdělávání 

dospělých je řešit především jen problémy nejnižší úrovně závažnosti a naopak 

k řešení těch nejvíce závažných přispět pouze v té nejmenší míře. 

Empirická data ukázala, že tomu není ani tak, ani tak. Test podobnosti 

pořadí problémů podle závažnosti s pořadím podle míry pomoci VD při jejich 

řešení přinesl u Eurodelphi '95 naměřené t = 0,83 a u Reflexe 2005 t = 0,26 (při 
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kritické hodnotě veličiny t = 2,09), což znamená, že koeficienty R (mimochodem 

na úrovni 0,19, resp. 0,06) jsou v obou případech statisticky nevýznamné. 

Z toho plyne, že nulovou hypotézu předpokládající nezávislost obou pořadí 

nelze ani u jednoho z výzkumů zamítnout. Jakékoli případné podobnosti je tak 

třeba chápat jako náhodné a konstatovat, že pořadí problémů dle jejich závažnosti 

a pořadí dle míry přispění VD kjejich řešení jsou v Eurodelphi '95, tak i v Reflexi 

2005, vždy navzájem nezávislá. 

4.6 Shrnutí poznatků 

Kapitolu věnovanou srovnání dat z obou výzkumných akcí, z Eurodelphi 

'95 a z minišetření Reflexe 2005, jsme začali stručnými deskripcemi zkoumaných 

souborů. Ty si svými rozsahy (Eurodelphi '95 / Reflexe 2005 N = 134 / 132) byly 

velmi podobné, ale tím veškerá jejich příbuznost končila. Ve sledovaných znacích 

(pohlaví, věk, profesní zaměření) se už značně lišily. 

Soubor Eurode1phi '95 byl s jasnou převahou mužský, zatímco u Reflexe 

2005 téměř vybalancovaný, s mírnou převahou žen. Ten byl současně četnější ve 

vyšších věkových kategoriích a tedy poněkud starší než panel Eurodelphi '95. 

Ve struktuře profesního zaměření se soubory přiblížily rozsahem kategorií 

řídicích pracovníků a teoretiků/výzkumníků, které byly skoro identické, takže oba 

soubory byly z půlky téměř totožné. K větším rozdílům ale došlo u vzdělavatelů a 

komentátorů, Reflexe 2005 měla oproti staršímu výzkumu zhruba o polovinu více 

vzdělavatelů a naopak komentátorů jen něco přes pětinu. 

Zajímavá diference mezi oběma soubory spočívá také v tom, že v Reflexi 

2005 se 50 expertů ze 132 hlásilo k pouze jednomu profesnímu zaměření (tedy 

něco přes třetinu), zatímco v Eurodelphi '95 jich bylo 75 ze 134 (tj. zřetelně přes 

polovinu). V novějším šetření tedy zjevně ubylo respondentů, kteří se zařadili jen 

do jediné odbornosti (profesní skupiny). 

Současně se oba panely od původně doporučovaných proporcí jednotlivých 

profesních zaměření expertů evidentně odlišovaly, podíly 10% řídicí pracovníci, 
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10% teoretici/výzkumníci, 60% vzdělavatelé a 20% komentátoři se nepodařilo 

naplnit. Jak jsme konstatovali dříve, je prostě možné, že v přirozeně existujících 

expertních strukturách sféry vzdělávání dospělých nelze takovéto proporce patrně 

běžně nalézt a šlo by je naplnit až cíleným hledáním nebo distribucí značného 

množství dotazníků, což by však časové i finanční náklady na šetření neúměrně 

navýšilo. 

Opticky zřetelně diferentní soubory jsme ještě podrobili testům, které byly 

zaměřeny na míru shody dvou rozdělení četností. Zvolený chí-kvadrát test ukázal, 

že v případě pohlaví, věku i profesního zaměření expertů lze nulovou hypotézu o 

pouze náhodných rozdílech souborů Eurodelphi '95 a Reflexe 2005 zamítnout a 

oba výběry je třeba ve všech sledovaných znacích nahlížet jako signifikantně 

odlišné. V případě pohlaví jsou stěžejní diskrepancí počty žen, u věku především 

diference v obou středních kategoriích (36-45 a 46-55 let) a u profesí rozdíly ve 

velikostech podskupin vzdělavatelů a komentátorů. 

Chí-kvadrátovým testem jsme též ověřili rozdíly v četnostech jednotlivých 

odborností expertů obou souborů a původně doporučených výzkumným centrem 

v Leuven. Opětovně bylo nutné nulovou hypotézu o náhodných rozdílech výběrů 

zamítnout a profesní struktury expertů Eurodelphi '95 a Reflexe 2005 považovat 

vzhledem k teoretickému (doporučovanému) rozložení za statisticky rozdílné. 

Při škálování závažnosti aktuálních problémů se ukázalo, že respondenti 

Reflexe 2005 hodnotili jejich soupis o něco rezervovaněji než experti Eurodelphi 

'95 a současně se přitom nepatrně hůře shodli. Projevem určitého zpochybnění 

závažnosti seznamu problémů je také celkový počet 108 nul (v průměru 0,81 na 

osobu), které respondenti Reflexe 2005 udělili. Obojí napovídá, že závažnost 

předkládaných problémů za uplynulé desetiletí asi přece jen nepatrně vyprchala. 

Oba soubory vždy první místo přidělily problému Prožívání času (rychlost, 

stres), jehož míru závažnosti jako vysokou tedy experti vnímali i po deseti letech. 

Kromě Prožívání času už žádný další problém na své původní pozici nezůstal. 

Někdy jde o změny drobné, někdy poměrně markantní. Jako příklady vzestupu 

můžeme jmenovat postup kdysi předposledních 20. Změn ve skladbě populace na 

ll. místo, přesun 13. Nedůvěry a lhostejnosti vůči politice na 6. pozici a předtím 
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poslední 21. Chudoby na 17. příčku. Tyto problémy tedy za uplynulých deset let 

nabyly na větší či menší závažnosti. 

Naopak ukázkou sestupu jsou předtím 6. Otázky týkající se zdraví na 12. 

místě, Potíže se ZÍskáváním nových technologií (15. / 20.) a Požadavky vysoké 

specializace (11. /15.). U nich experti po 10 letech již tak velkou míru závažnosti 

neshledali. 

Mimořádnou pozornost si zaslouží dvě změny, jednak pokles 2. problému 

Znečištěné životní prostředí na 10. místo a naopak markantní vzestup někdejší 19. 

Nezaměstnanosti na 3. pozici. V těchto momentech tedy ve společenské situaci, 

respektive v jejím nazírání experty, došlo ke zřetelné proměně, která, ostatně jako 

většina i drobnějších diferencí, dle našeho mínění poměrně plasticky dokladuje 

vývoj společnosti a jejích problémů během posledního desetiletí. 

Rozdílnost v pořadích problémů, která vznikla podle průměrných známek 

jejich závažnosti nahlížené oběma soubory, jsme testovali pomocí Spearmanova 

koeficientu pořadové korelace R, jehož významnost ověřovalo t s tabelovanou 

kritickou hodnotou 2,09. Statisticky významné R se ukázalo ve výši 0,61, která 

představuje zhruba přelom mezi střední a silnou mírou vztahu, což znamená, že 

mezi oběma pořadími sice existuje jistá odlišnost, nicméně je rozhodně nelze 

považovat za vzájemně nezávislá. Jinak řečeno experti i po deseti letech měli na 

závažnost předložených problémů přes určité drobné diference poměrně podobný 

názor. 

Pochopitelně nás také zajímaly rozdíly v pořadích vytvořených na základě 

hodnocení závažnosti problémů jednotlivými profesními skupinami obou panelů. 

U řídicích pracovníků dosáhlo statisticky významné R hodnoty 0,72, což ukazuje 

na počátky silné míry vztahu, takže obě pořadí jsou si poměrně dost podobná. To 

obecně znamená, že u členů této profesní skupiny lze shledat určitou názorovou 

setrvalost, s níž míru závažnosti jednotlivých problémů nahlíželi velmi podobně 

jako před deseti lety. 

U teorie/výzkumu se koeficient R ukázal také jako statisticky významný, 

jeho hodnota 0,46 je nejnižší ze všech dosud naměřených a indikuje nevysokou 

úroveň střední síly vztahu. Ta vypovídá, že obě pořadí si nejsou nějak rozsáhle 
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podobná, což znamená, že pracovníci teorie a výzkumu i přes určitou podobnost 

projevili v pohledu na závažnost jednotlivých problémů po deseti letech zřetelný 

posun. 

V případě vzdělavatelů analýza rozdílů v pořadí závažnosti dopadla tak, že 

statisticky významné R dosáhlo úrovně 0,58, která se blíží zlomu mezi střední a 

vyšší úrovní vztahu (hodnota mimochodem podobná celému souboru, nižší než u 

řídicích pracovníků a vyšší než u teorie/výzkumu a komentátorů). To ukazuje na 

jistou odlišnost mezi oběma pořadími, nicméně míra vzájemné podobnosti je zde 

vysoká. Jinými slovy u vzdělavatelů lze v hodnocení závažnosti problémů najít 

určité podobnosti i po deseti letech, byť jejich názory jsou přece jen o trochu více 

diferencované než např. u řídicích pracovníků. 

U komentátorů (byť bráno s určitou rezervovaností kvůli jejich nízkému 

počtu v roce 2005, viz 4.2) se koeficient R opět ukázal jako statisticky významný 

a s hodnotou 0,47 je druhý nejnižší ze všech (pouze o 0,01 vyšší než u teorie a 

výzkumu). Vypovídá o nepříliš vysoké úrovni střední síly vztahu, obě pořadí si 

tím pádem nejsou nějak rozsáhle podobná. Jinými slovy názory komentátorů na 

závažnost jednotlivých problémů prodělaly po deseti letech, i přes stále trvající 

určitou míru podobnosti, zřetelný posun. 

Analýzy pořadí v seznamech aktuálních problémů podle toho, jak k jejich 

řešení může přispět YD, ukázaly, že experti Reflexe 2005 hodnotili přínos VD 

s nepatrně menším optimismem než respondenti Eurodelphi '95, přičemž úroveň 

jejich názorové harmonie se pokaždé pohybovala poblíž hranice shody a neshody. 

Jistou rezervovanost k pomoci VD při řešení seznamu problémů vyjadřuje mj. též 

132 nulových hodnocení (v průměru jedno na osobu), která respondenti Reflexe 

2005 vyjádřili. To obojí naznačuje, že role VD při řešení předkládaných problémů 

byla po deseti letech vnímána přece jen s jistými omezeními, přičemž určitým 

otazníkem tu zůstala i sama vhodnost, relevance, adekvátnost apod. předloženého 

soupisu problémů. 

V pořadích obou souborů první dvě místa pokaždé obsadily Nedostatek 

odborných znalostí a Požadavky vysoké specializace, jen v případě Reflexe 2005 

jsou jejich průměrné škálové známky míry pomoci VD mírně nižší. Že při řešení 
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těchto problémů připisovali experti podstatnou roli VD i po deseti letech, je 

možná pro andragogiku dobrým zjištěním, které ale vzhledem k povaze problémů 

příliš nepřekvapuje. 

V prvním a posledním kvartilu sice k převratným změnám nedošlo, přesto 

se jednalo o posuny nepatrně větší než u předchozí závažnosti problémů. Mezi 

všemi problémy si kromě jmenovaných prvních dvou, tj. Nedostatku odborných 

znalostí a Požadavků vysoké specializace, již žádný další své původní místo 

nezachoval. Až na výjimky docházelo ke zřetelnějším posunům spíše ve středu 

pořadového pole. 

Za příklady vzestupu mohou sloužit jednak Nezaměstnanost (ze 7. na 3. 

pozici), dále Nedostatek jistot a smyslu života (z 12. na 6.), Prožívání času (14. / 

7.), Chudoba (z 19. místa na ll.) a Znečištěné životní prostředí (z 16. na 8.). Roli 

VD při řešení těchto problémů tedy experti ve srovnání s uplynulými deseti lety 

viděli poněkud větší, u prvních dvou jmenovaných dokonce odpovídající třetí a 

šesté pozici významnosti. 

Ke zjevným sestupům naopak došlo u Stále složitější společnosti (z 9. na 

16.), u Problémů s mobilitou (10./18.) a především u Nejistoty způsobené vyšším 

postavením (ze 4. na 13.). Tyto problémy, a zvláště poslední jmenovaný, experti 

tedy stran přispění VD kjejich řešení neviděli v dnešní době tolik perspektivní. 

Rozdíly v pořadích problémů z hlediska míry přispění VD k jejich řešení 

jsme jako předtím testovali pomocí R, který byl shledán statisticky významným a 

jehož hodnota 0,67 představuje počínající silnou míru vzájemného vztahu. Mezi 

oběma pořadími tedy jisté odlišnosti existují, avšak jejich podobnost je poměrně 

vysoká. Jinými slovy názory souborů na míru pomoci VD při řešení jednotlivých 

problémů sice rozhodně nemají tendenci k totožnosti, nicméně celkově vzato se i 

přes určité posuny nějak zásadněji za posledních deset let nezměnily. Ostatně jde 

o výsledek dosti podobný předchozímu určování závažnosti problémů. 

Pochopitelně jsme se zajímali též o rozdíly v pořadích problémů z hlediska 

míry pomoci VD při jejich řešení, jak ji škálovaly jednotlivé profesní skupiny 

obou panelů. U řídicích pracovníků vykázal koeficient R statistickou významnost 

a hodnotu 0,64, jež je nepatrně nižší než u závažnosti problémů (0,72) a blíží se 
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předchozí úrovni podobnosti celých souborů. Jde zhruba o přechod střední míry 

vztahu v silnou, takže obě pořadí se navzájem příliš neodlišují. Z toho plyne, že u 

řídicích pracovníků i přes jakési diference existuje názorovou příbuznost, tj. roli 

přispění VD k řešení jednotlivých aktuálních problémů nahlížejí velmi podobně 

jako před desetiletím. 

U teorie/výzkumu bylo R testováno jako statisticky významné s hodnotou 

0,53 indikující střední sílu vztahu, tzn., že obě pořadí jsou do jisté míry podobná, 

avšak nepříliš rozsáhle. Pracovníci teorie a výzkumu tak i přes jisté podobnosti 

viděli v rozmezí deseti let roli VD při řešení problémů se zřetelnými diferencemi. 

Analýza pořadí problémů dopadla v případě vzdělavatelů tak, že statisticky 

významný koeficient R s hodnotou 0,77 (vyšší než u celého souboru a ostatních 

podskupin) signalizuje dosti silnou úroveň vztahu, tj. poměrně vysokou podobnost 

pořadí. Vzdělavatelé stran podílu VD na řešení jednotlivých problémů tedy mají 

v porovnání se situací před deseti lety evidentně setrvalé názory. 

Komentátoři (aniž bychom přestali mít na paměti výše uvedené výhrady) 

vykázali statisticky významné R o hodnotě 0,49, nejnižší ze všech naměřených při 

analýze tohoto tématu. Vypovídá o nepříliš vysoké úrovni střední síly vztahu, 

takže obě pořadí si nejsou rozsáhle podobná. Jinými slovy názory komentátorů na 

podíl VD při řešení jednotlivých aktuálních problémů prodělaly za deset let, i přes 

trvající jistou míru podobnosti, poměrně zřetelnou proměnu. 

Z rozborů diferencí v názorech na důležitost cílů VD pro nejbližší roky 

plyne, že experti po 10 letech hodnotili jejich důležitost nepatrně níže. Nejvíce se 

svými známkami podobají ty nejdůležitější (tj. z 1. kvartilu), ale škálové průměry 

i ve středních pořadích zůstávají stále vysoké. Také nulových výroků, nesouhlasů 

s některým z cílů kvůli jeho nesmyslnosti, irelevanci apod., vyslovili respondenti 

minimálně (pouze 6). 

Při srovnání pořadí důležitosti cílů vzniklých škálováním oběma soubory 

jsme viděli, že vedoucí místo pokaždé patřilo problému Rozvíjet svou osobnost. 

Stejnou příčku si dále udržely cíle Naučit se uplatňovat jako občan (8. místo) a 

poslední ll. Zúčastňovat se kulturního života. Tři totožné pozice z jedenácti (tedy 
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něco přes čtvrtinu) napovídaly, že mezi oběma dotazovanými panely by mohla být 

určitá názorová kontinuita, což se ovšem posléze neprokázalo. 

U ostatních cílů lze najít řadu drobných změn v obou směrech a několik 

markantních. K nim patří posun cíle Zlepšovat šanci být zaměstnán a zvyšovat si 

příjem z 9. až na 2. místo (tj. z posledního 4. kvartilu do prvního). U něho tedy 

experti po deseti letech shledali značnou míru důležitosti. Té naopak v jejich 

očích poněkud pozbyl cíl Dávat životu smysl (ze 2. na 5.) aještě znatelněji Dbát o 

své zdraví a bezpečí (ze 4. místa na 10.). 

Rozdíly v pořadích cílů podle důležitosti, jak ji škálovali respondenti obou 

souborů, jsme tradičně testovali koeficientem R, který se dosti překvapivě ukázal 

být jako statisticky nevýznamný. Nulovou hypotézu o nezávislosti obou pořadí 

tedy nelze zamítnout, z čehož plyne, že oba soubory nahlížely míru důležitosti cílů 

zcela indiferentně a případné podobnosti jsou pouze náhodné. 

Samozřejmě jsme se zabývali i tím, jak důležitost cílů VD pro nejbližší 

roky viděli v desetiletém odstupu experti profesních skupin. Rozdíly v pořadí cílů 

podle škálování podsoubory řídicích pracovníků byly testovány pomocí R, které 

ovšem opět nebylo možno brát jako statisticky významné, takže nulovou hypotézu 

o nezávislosti obou pořadí nešlo zamítnout. V názorech na důležitost budoucích 

cílů VD tedy není mezi soubory řídicích pracovníků statisticky prokazatelný 

vztah. 

Pouze u teoretiků a výzkumníků odhalilo testování podobnosti v pořadích 

cílů koeficient R jako statisticky významný a s hodnotou 0,67, která vypovídá o 

začínající silné míře vztahu. To znamená, že v pohledech sféry teorie/výzkum na 

důležitost cílů VD pro blízkou budoucnost existuje i po deseti letech dosti vysoká 

vzájemná podobnost. 

Obdobně jako u celého souboru a řídicích pracovníků byl také v případě 

vzdělavatelů a komentátorů korelační koeficient R identifikován jako statisticky 

nevýznamný. Z toho tedy opět plyne, že nulovou hypotézu o nezávislosti pořadí 

nelze zamítnout a názory vzdělavatelů a komentátorů na míru důležitosti cílů VD 

je nutno považovat, i přes zjištěné souvislosti, za vzájemně indiferentní. 
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Nakonec se vzhledem k charakteru analyzovaných témat nabízelo srovnání 

prvních dvou, tj. závažnost problémů s mírou pomoci VD při jejich řešenÍ. Jinými 

slovy do jaké míry může VD přispět k řešení těch nejvíce závažných problémů a 

naopak - jak jsou vlastně závažné ty problémy, k jejichž řešení může dle expertů 

přispět VD největší měrou. Tyto konfrontace jsme jak u Eurodelphi '95, tak 

Reflexe 2005 prováděli pro větší průkaznost již jen na celých souborech. 

Nejprve jsme se zabývali Eurodelphi '95. Shledali jsme, že v 1. kvartilu, tj. 

mezi 25 % problémů s nejvyšší závažností, relativně nejlépe dopadly Problémy 

v mezilidských vztazích a také Změny v organizaci práce. K řešení tohoto 3. a 4. 

problému v pořadí dle závažnosti totiž může přispět VD podstatnou měrou, neboť 

oba problémy jsou z hlediska pomoci VD při jejich řešení na 5., respektive 3. 

místě. 

Poté jsme úhel pohledu rozšířili o druhý kvartil (tj. o dalších 25 %), tedy na 

celkem 50 % soupisu problémů seřazených podle závažnosti (včetně mediánu 

pořadí). Mezi prvních 11 závažných problémů (tj. mezi 50 % se stejnou nebo 

vyšší hodnotou než medián), patřilo sedm problémů, které současně byly mezi 

prvními 50 % soupisu problémů, seřazeného podle míry pomoci VD při jejich 

řešenÍ. Konkrétně se jedná o dva již zmiňované (pořadí problému podle jeho 

závažnosti / pořadí podle přispění VD kjeho řešení), o Problémy v mezilidských 

vztazích (3. / 5.) a Změny v organizaci práce (4. / 3). Dále o Otázky týkající se 

zdraví (6. / 11.), Nedostatek odborných znalostí (7./ 1.), Problémy s mobilitou (8. / 

10.), Stále složitější společnost (9. / 9.) a Požadavky vysoké specializace (11. /2.). 

Pak jsme svou pozornost obrátili k šetření Reflexe 2005. Zde v 1. kvartilu s 

nejvyšší závažností, tj. u prvních 25 % nejzávažnějších problémů, byly taktéž dva 

problémy, 5. Změny v organizaci práce, které se v pořadí podle míry pomoci VD 

při jeho řešení umístily čtvrté, a Nezaměstnanost, v obou případech na 3. pozici. 

Mimochodem vždy 1. závažný problém, Prožívání času, tu byl dle míry pomoci 

VD na 7. místě (tím experti patrně projevili ke vzdělávání dospělých vyšší míru 

důvěry, neboť před deseti lety byl až 14.). Druhý závažný problém, Rostoucí 

povrchnost, byl v míře pomoci VD až na 17. pozici (před 10 lety jako 5. závažný a 

z hlediska pomoci VD na 15. místě). 
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Když jsme naši optiku rozšířili o dalších 25 % (včetně mediánu pořadí), 

bylo mezi prvními II závažnými problémy (tj. mezi prvními 50 % jejich soupisu 

se stejnou a vyšší než mediánovou hodnotou) šest problémů, které se současně 

vyskytovaly mezi prvními 50 % problémů, seřazenými dle míry pomoci VD při 

jejich řešenÍ. Kromě dvou již jmenovaných (opět pořadí problému podle jeho 

závažnosti I pořadí podle přispění VD kjeho řešení), tj. Změn v organizaci práce 

(5. I 4.) a Nezaměstnanosti (3. I 3.), se dále jedná o Prožívání času (1. 17.), pak o 

Problémy v mezilidských vztazích (4. I 10.), o Nedostatek odborných znalostí (8. I 

1.) a také o Znečištěné životní prostředí (l0. I 8.). 

V obou souborech se tedy ve výše vybrané sedmici a v této mladší šestici 

problémů pokaždé objevují (opět uspořádáno závažnost problémů I přispění VD a 

současně řazeno Reflexe 2005 II Eurodelphi '95): Změny v organizaci práce (5. I 

4. 114. I 3.), pak Problémy v mezilidských vztazích (4. I 10. 113. 15.) a Nedostatek 

odborných znalostí (8. I 1. II 7. I 1.). Nejvíce tedy experti věřili roli VD při řešení 

problému Nedostatek odborných znalostí, z hlediska závažnosti však rozhodně ne 

prvořadého. Pozice Změn v organizaci práce zůstává i po deseti letech vyrovnaná 

a představuje vždy vyšší příčky jak závažnosti, tak míry přispění YD. U Problémů 

v mezilidských vztazích, v závažnosti poměrně exponovaných (4. a 3. místo), jako 

by experti míru přispění VD k jejich řešení začali s odstupem deseti let brát spíše 

s rezervou (pokles z 5. pozice na 10.). Nicméně všechny tři problémy představují 

pro VD jakési tematické stálice. 

Nakonec jsme se zajímali o podobnost mezi oběma pořadími problémů, tj. 

mezi pořadím podle jejich závažnosti a pořadím podle míry přispění VD k jejich 

řešení, s následující úvahou: Bude-li se pořadová korelace blížit hodnotě 1, jde o 

tendenci k maximální podobnosti, což znamená, že k řešení nejvíce závažných 

problémů může současně VD nejvíce přispět. Opačná tendence k hodnotě -1 by 

zase napovídala, že v silách vzdělávání dospělých je řešit především jen problémy 

nižší úrovně závažnosti a naopak k řešení těch nejvíce závažných přispět pouze 

v té nejmenší míře. 

Data ukázala, že neplatí ani jeden z extrémů. Test podobnosti pořadí podle 

závažnosti problémů s pořadím podle míry pomoci VD při jejich řešení přinesl u 
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Eurodelphi '95 i u Reflexe 2005 koeficienty R statisticky nevýznamné Gen pro 

zajímavost ve výši 0,19, resp. 0,06), takže nulovou hypotézu o nezávislosti pořadí 

nemůžeme ani v jednom z případů zamítnout. Jakékoli podobnosti je třeba chápat 

jako náhodné a konstatovat, že pořadí problémů dle jejich závažnosti a pořadí dle 

míry přispění VD k jejich řešení jsou v Eurodelphi '95, tak i v Reflexi 2005, vždy 

navzájem nezávislá. 
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5 ZÁVĚR 

Záměrem naší práce bylo vrátit se k někdejšímu mezinárodnímu projektu 

Eurodelphi '95, kterého se tenkrát zúčastnila i Česká republika. Chtěli jsme tyto 

deset let staré údaje svým způsobem aktualizovat tak, že je budeme konfrontovat 

se současnými. Aby ale bylo v našich silách tento plán vůbec uskutečnit, provedli 

jsme dosti podstatné redukce. Z tehdejšího rozsáhlého dotazování jsme se zaměřili 

výhradně na české výsledky a z nich ještě vybrali pouze tři témata, o kterých jsme 

byli přesvědčeni, že jsou v mnoha ohledech stěžejní, tvořící jádro celého projektu. 

Jednak se jednalo o stanovení závažnosti problémů, které musejí dospělí ve 

společnosti řešit, jinými slovy, které problémy a s jakou naléhavostí před ně žití 

v současné společnosti klade. Druhým tématem byl odhad, do jaké míry k řešení 

těchto problémů by mohlo přispět vzdělávání dospělých, a třetím hodnocení cílů 

vzdělávání dospělých podle jejich důležitosti v nejbližších letech. 

Údaje zaznamenávající odpovědi českého souboru expertů na tyto otázky 

jsme si tedy vypůjčili z projektu Eurodelphi '95 a zhruba po deseti letech od jeho 

realizace, na přelomu let 2004/2005, jsme na něj navázali šetřením s pracovním 

názvem Reflexe 2005. Zajímalo nás, zda v názorech expertů na ona tři témata 

došlo za uplynulých deset let k nějakým změnám, a jestliže ano, tak k jakým. 

S ohledem na název projektu, ze kterého jsme vycházeli, jsme považovali 

za účelné věnovat první kapitolu textu delfské metodě, stručně zmínit její historii 

a shrnout její podstatu, základní principy a též obecné zásady při výběru expertů. 

Z našeho výkladu však vyplynulo, že někdejší projekt Eurodelphi '95 měl jméno 

této metody jen ve svém názvu. Jak už jsme zmínili (1.3), podobou své realizace 

se spíše než klasickému delfskému dotazování výrazně blížil jednorázovému 

šetření názorů expertů prostřednictvím likertovských škál. Takovýto přístup jsme 

ovšem kvůli kompatibilitě obou šetření byli nuceni zachovat i v Reflexi 2005. 

Navzdory tomuto lehce paradoxnímu zjištění můžeme konstatovat, jak se 

alespoň domníváme, že původní cíl práce se nám podařilo naplnit. 
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Co se získaných údajů samotných týče, vždy ke konci každé z kapitol jsme 

věnovali dostatečný prostor shrnutí zjištěných poznatků. Z toho důvodů se k nim 

zde v závěru vracíme již jen ve zcela obecné rovině. 

Je třeba zopakovat, že soubory Eurodelphi '95 a Reflexe 2005 byly svými 

rozsahy téměř shodné (134, resp. 132 expertů), ČÍmž ale veškerá jejich podobnost 

končila. Ve sledovaných znacích (pohlaví, věk, profesní zaměření) se už totiž 

značně lišily. Soubor Eurodelphi '95 vykazoval jasnou převahu mužů, zatímco u 

Reflexe 2005 byl téměř vybalancovaný, s mírnou převahou žen. Ten byl současně 

četnější ve vyšších věkových kategoriích a tedy poněkud starší než panel expertů 

Eurodelphi '95. Ve struktuře profesního zaměření se soubory přiblížily rozsahem 

kategorií řídicích pracovníků a teoretiků/výzkumníků, které byly skoro identické. 

Naopak k větším rozdílům došlo u vzdělavatelů a komentátorů, Reflexe 2005 

měla oproti staršímu výzkumu zhruba o polovinu více vzdělavatelů a naopak jen 

něco přes pětinu komentátorů. Statistické testy potvrdily, že oba výběry bylo třeba 

ve všech sledovaných znacích považovat za signifikantně odlišné. 

Oba panely se také zřetelně odlišovaly od proporcí jednotlivých profesních 

zaměření expertů kdysi doporučovaných výzkumným centrem v Leuven, těch se 

nepodařilo docílit ani v jednom z případů. I tady bylo nutné nulovou hypotézu o 

náhodných rozdílech výběrů zamítnout a profesní struktury expertů Eurodelphi 

'95 a Reflexe 2005 chápat vzhledem k teoretickému (doporučenému) rozložení za 

statisticky významně diferentní. Jak jsme v textu konstatovali, je patrně možné, že 

v přirozeně existujících expertních strukturách sféry vzdělávání dospělých nelze 

podobné proporce běžně nalézt a šlo by je naplnit až cíleným hledáním nebo 

distribucí značného množství dotazníků, což by však časové i finanční náklady na 

šetření neúměrně navýšilo. 

Zajímavá diference mezi oběma soubory spočívala také v tom, že v Reflexi 

2005 se 50 expertů ze 132 hlásilo k pouze jednomu profesnímu zaměření (tedy 

něco přes třetinu), zatímco v Eurodelphi '95 jich bylo 75 ze 134 (tj. zřetelně přes 

polovinu). V novějším šetření tedy zjevně ubylo respondentů, kteří se zařadili jen 

do jediné odbornosti, takže v tomto případě jsme se častěji setkávali s experty 

z hlediska jejich profesního zaměření více všestrannými. 



118 

Přes veškeré odlišnosti mezi šetřenými soubory jsme až na malé výjimky, 

které jsme v textu dostatečně podrobně popsali, neshledali v jejich názorech na 

ona tři sledovaná témata žádné diametrální a navíc statisticky potvrzené rozdíly. 

To platí jak pro srovnávání jednotlivých souborů s jejich profesními skupinami, 

tak pro komparace obou souborů a jejich profesních podsouborů navzájem. 

K prvnímu případu se dá obecně říci, že kromě několika drobných detailů 

profesní podskupiny vždy rámcově potvrzovaly souhrnný pohled celého souboru, 

maximálně se v některých aspektech projevily nepatrné diference patrně plynoucí 

z jejich specifické profesní optiky. V obou souborech tradičně docházelo k téměř 

totožným názorům u celku a řídicích pracovníků a u celku a vzdělavatelů. Pokud 

se objevily nějaké náznaky rozdílů od celkového pohledu, bylo to především u 

pracovníků teorie a výzkumu a u komentátorů. Podle našeho názoru však spíše 

než v úvahách o míře originality či konformity jednotlivých profesních podskupin 

leží podstata interpretace v tom, že řídicí pracovníci a vzdělavatelé tvořili pokaždé 

podstatnou část zkoumaného souboru, takže v názorech celku intervenovaly jejich 

postoje logicky nejvýznamněji. 

U Reflexe 2005 jsme měli možnost vedle profesních podsouborů vytvořit 

ještě podskupiny podle pohlaví a věku. I u nich se ukázalo, že na hodnocení tří 

sledovaných témat nemají tyto znaky statisticky významný vliv. Vzácnou, neboť 

jedinou, výjimku tvořily pouze názory na závažnost problémů u dvou věkových 

skupin (46-55,56 a více let), kde nulovou hypotézu o nezávislosti jejich pořadí na 

pořadí celku nešlo zamítnout. Mezi hodnocením závažnosti problémů a věkem se 

tak ukázala koincidence v tom, že obě věkové skupiny byly na celkovém souboru 

názorově nezávislé. V tomto případě patrně zralý věk a pozdně zralý věk (možná i 

jemu odpovídající skepse či ideály?) vedly k určité míře postojové svébytnosti. 

Druhá rovina podobností, tedy ta, kterou jsme objevovali při komparacích 

obou souborů a jejich profesních podskupin navzájem, nás otevřeně řečeno trochu 

překvapila, neboť jsme u těchto případů a priori očekávali zřetelnější rozdíly. 

Nelze samozřejmě říci, že by se názory expertů, jak obou celých souborů, 

tak jejich jednotlivých profesních skupin, za uplynulých 10 let ani v nejmenším 

nezměnily. Domníváme se, že dostatek příkladů k tomu přinesla celá předchozí 
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kapitola. Diference se objevily v pohledech na závažnost problémů, stejně tak na 

míru přispění VD k jejich řešení, jakož i na důležitost nejbližších cílů YD. 

Obecně lze shrnout, že v posunech názorů expertů se adekvátně odrážejí 

celospolečenské změny uplynulého desetiletí, že odborníci svými akcenty v řadě 

případů potvrdili jednak aktuální proměny na současné české scéně vzdělávání 

dospělých, jednak (vědomě či intuitivně) identifikovali některé koncepční trendy 

objevující se na poli andragogiky v současných mezinárodních diskusích. 

Kromě toho například závěrečná konfrontace závažnosti problémů a míry 

přispění VD kjejich řešení (viz 4.5) jen potvrdila, že v obou šetřeních se experti 

dokázali podívat na sledovaná témata, a tudíž i na podstatné dimenze vzdělávání 

dospělých, vcelku realisticky, že byli schopni poměrně citlivě nahlížet skutečné 

možnosti a meze andragogiky. (Chceme jen dodat, aniž bychom pro to však měli 

sebemenší empirické zdůvodnění, že starší výzkumný soubor z Eurodelphi '95 se 

nám jevil svými postoji a názory jako poněkud idealistický, ne-li až romantický, 

zatímco panel Reflexe 2005 jako dosti racionalistický a značně kritický.) 

Je ovšem překvapivé, že v konkrétních pohledech a hodnoceních souborů 

nejsou jejich vzájemné diference, i přes veškeré shledané a prezentované rozdíly, 

až tak markantní. Lze jistě najít např. zřetelné posuny v závažnosti některých cílů, 

v názorech na míru pomoci VD při jejich řešení, evidentní propady i vzestupy 

v důležitosti cílů VD apod., to všechno jsou ale určité jednotlivosti, pouhé detaily. 

Podstatné proměny jsme neobjevili, naopak statistické testy převážně potvrzovaly 

v pořadích podle jednotlivých hodnocení dosti vysokou vzájemnou podobnost (k 

dokreslení připomeňme, že rekordně nejnižší korelace se pohybovaly těsně pod 

hodnotou 0,50, která signifikuje střední sílu vzájemného vztahu). 

Jak jsme posléze zjistili, diference v názorech expertů na problémy a cíle 

nejsou v mnoha případech markantní proto, že předkládané seznamy, které jsme 

kvůli kompatibilitě byli nuceni převzít z Eurodelphi '95, jsou značně nesourodé a 

nejednoznačné, navíc s evidentně rozdílnou mírou obecnosti. Respondenti potom 

často reagovali na některý z problémů nebo cílů, který jim byl z různých důvodů 

srozumitelný či blízký (např. i mediálně frekventovaný), zatímco ostatní problémy 

nebo cíle s ním těsně související již nedokázali nahlédnout. Proto jejich výpovědi 
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byly v těchto případech poměrně nekonzistentní a pouze partikulární, navenek se 

projevující jen v detailech, nikoli komplexněji. (Výhrady k formulacím problémů 

ostatně vyslovovali v Reflexi 2005 i sami respondenti udělováním tzv. nulových 

hodnocení. Možná by tak činili experti i o deset let dříve, jenže v Eurodelphi '95 k 

tomu nedostali příležitost.) 

Důkazy, kdy jeden problém nebo cíl je součástí jiného či řady dalších, není 

těžké najít. Například Nedůvěra a lhostejnost vůči politice se pojí s Nedostatečnou 

úrovní demokracie a taktéž se Stále složitější společností, Nezaměstnanost zase 

s Problémy s mobilitou a s Požadavky vysoké specializace, Nejistota způsobená 

vyšším postavením s Pochybnostmi o vlastní identitě i s Problémy v mezilidských 

vztazích atd. Kupříkladu Beneš (2002, s. 79-81) upozorňuje právě na závažnost 

vztahů mezi komunikací a vlastní identitou, mezi komunikací a demokracií, mezi 

dialogem a empatií apod. 

Ještě zřetelnější situace vzájemného prolnutí a odlišného stupně obecnosti 

nalezneme v seznamu cílů VD. Jen s nepatrnou nadsázkou se dá říci, že cíl vždy 

hodnocený na prvním místě důležitosti, Rozvíjet svou osobnost, v sobě zahrnuje 

snad všech zbývajících deset (Umění učit se, Účinně komunikovat, Dávat životu 

smysl, Dbát o své zdraví a bezpečí atd.). 

Dalším slabým místem předložených seznamů jsou formulace některých 

problémů a cílů, které jsou často natolik obecné, že není úplně jasné, co konkrétně 

si pod nimi představit. To při dotazování klasicky vede k situaci, že si každý 

respondent bud' představí něco úplně jiného, nebo se odpovědí příliš nezabývá, 

nebo neodpoví vůbec. Příkladem mohou být problémy Rostoucí povrchnost, Stále 

složitější společnost, Nesnadný přístup k informacím ad., popř. cíle Dávat životu 

smysl, Umění učit se, Zúčastňovat se kulturního života. Je třeba otázkou, zda za 

Umění učit se respondent považuje schopnost a pevnou vůli udělat si čas na dejme 

tomu biflování anglických slovíček, nebo nahlíží, že jde o vlastní rozhodování o 

cílech, obsazích, formách a metodách učení, jak se o něm posledních asi 20 let 

diskutuje pod pojmy sebeřízené a sebeorganizované učení a postavení jedince 

v něm (viz např. Beneš, 2003, s. 97-99). Podobně Zúčastňovat se kulturního 

života je možné chápat jako předplatné v opeře či nákup starožitností, ovšem též 
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jako důslednou osobní participaci na základních hodnotách a nonnách společnosti 

a na jejich ustálených systémech. Ty jsme popsali (Reichel, 2004, s. 158-165) též 

v té zásadní souvislosti, že například podle Syřišťové (1972) nonnalita osobnosti 

v sobě vždy neoddělitelně zahrnuje také kulturní (a tedy hodnotově normativní) 

kontexty. 

I když postoje respondentů, jak jsme uvedli, dobře reflektují společenské 

změny posledního desetiletí, současný stav vzdělávání dospělých i reálné meze a 

možnosti andragogiky, z předchozích důvodů se domníváme, že v řadě případů 

mohli být experti přinejmenším zmateni nejasnými či obecnými formulacemi cílů 

a problémů (někdy zřetelně neoperacionalizovatelných) a jejich nesourodostí. Už 

jsme přiznali (viz 3.3), že těchto nedostatků v seznamech jsme si byli vědomi již 

při přípravě Reflexe 2005 (tím spíše po sondáži). Bylo to ovšem naše dobrovolně 

přijaté riziko, jestliže jsme se chtěli pokusit obě šetření porovnávat. 

Jsme názoru, že výslednou podobu problémů a cílů podstatně ovlivnily 

specifické kulturní a sociální podmínky jejich vzniku (Belgie, 1992) a následné 

několikanásobné překlady, neboť seznamy byly původně určeny k mezinárodním 

srovnáním v rámci projektu Eurodelphi '95. Tyto aspekty nás jen utvrzují v našem 

již tak dosti skeptickém postoji k většině transkulturních komparací v sociálně 

vědním výzkumu (zvláště potom takovýchto měkkých dat), ať už se jedná o země 

EU či kdysi RVHP (i když jednací řeč a charakter doprovodných společenských 

akcí se poněkud proměnily). 

Za jediného vhodného zahraničního partnera pro jakákoli srovnávání nyní 

považujeme pouze Slovenskou republiku, se kterou by mimochodem takovouto či 

obdobnou výzkumnou akci mělo smysl zrealizovat. (Skutečně je veliká škoda, že 

se tenkrát do Eurodelphi '95 nedostalo Slovensko spolu s námi, bylo by pro naše 

komparace výsledků ze všech ostatních zúčastněných států nejvhodnější.) 

Pokud by se však měl nějaký podobný výzkum a se stejnou populací, tj. se 

skupinami expertů, vůbec konat, jeví se jako nezbytné zvolit klasický typ delfské 

metody, aby prostřednictvím vícekolového dotazování bylo možné předkládané 

podněty (například opět nějaké problémy či cíle) postupně redefinovat a obsahově 

zpřesňovat. 
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Závěrem třeba přiznat, že celý náš záměr byl určitým pokusem, který sice 

přinesl některé zajímavé poznatky, ale na druhé straně nelze říci, že by všechna 

naše původní očekávání beze zbytku naplnil. Nicméně se rozhodně nedomníváme, 

že naše úsilí bylo úplně zbytečné. Přinejmenším se nám podařilo shromáždit jistý 

objem informačního materiálu, který může jako jakýsi odrazový můstek posloužit 

dalším výzkumným postupům. 
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