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Anotace
Diplomová práce „Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u
mladistvých“ zkoumá, do jaké míry je oprávněné hledat příčinu nízké hodnoty občanské
participace mladistvých v hédonistickém životním způsobu. Participativní chování
poskytuje mladistvým prostor pro psychosociální rozvoj, podporuje jejich demokratický
kapitál a též artikulační možnosti vnášet vlastní agendu do veřejného prostoru. Dá se
předpokládat, že vzhledem k demografickému vývoji české společnosti bude potřeba
participace mladistvých stále více žádaná. Pro implementaci účinných veřejně
politických nástrojů k řešení této situace je důležitá znalost participativního chování
mladistvých i jejich motivace, hodnotové orientace a sociálních potřeb. V teoretické
části práce jsou proto představeny jednotlivé perspektivy zkoumání občanské
participace a hédonistického chování. Práce pracuje se dvěma hypotézami. První
hypotéza předpokládá, že hédonistický životní způsob produkuje takové vzorce chování
a hodnotovou orientaci, které jsou v principielním rozporu s hodnotami participačního
chování. Druhá hypotéza vysvětluje hédonistickou hodnotovou orientaci jako formu
individualismu, která se ve společnosti projevuje např. neformálními typy participace a
též jinými než obvykle přepokládanými motivy, proč se jedinci sdružují, a jak
strukturují své zájmové činnosti. Hlavními motivy těchto jedinců jsou podle druhé
hypotézy sebeuspokojení, seberealizace a navazování vztahů s ostatními lidmi.
Kvantitativní výzkum obě hypotézy zkoumal a hodnotil. Zjištění ukázala, že
hédonismus není překážkou veřejné angažovanosti. Mladiství spíše nevnímají veřejné
instituce jako potřebné, či v nich nenacházejí možnosti uspokojovat své potřeby
potěšení, stimulace a seberozvoje. Výzkum též objevil další možnosti vysvětlení nízké
úrovně participace, zejména v kontextu postmoderních fenoménů. Závěr práce nabízí
možné varianty jak na zjištění výzkumu reagovat nastavením veřejně politických
nástrojů, přičemž opatření jsou rozdělena dle sektorů působnosti a míry obecnosti.
Premisou doporučení je snaha přizpůsobit instituce potřebám mladistvých, nikoliv
přizpůsobit mladistvé institucím.
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Annotation
The thesis "The relationship between civic participation and hedonistic lifestyle of
adolescents" examines the impact of hedonistic lifestyle of youngsters on their civic
participation. Participatory behaviour of adolescents facilitates their psycho-social
development, the development of their democratic capital as well as the articulation of
the youth agenda in the public space. For an effective implementation of public policy
instruments to solve the problem of low levels of youth civic engagement, it is crucial to
learn the specifics of the participatory behaviour of juveniles, their value orientations as
well as their social needs. The theoretical part of the thesis therefore focuses on the
different perspectives that scrutinise the link between civic participation and hedonistic
behaviour. The thesis goes on with identifying two main hypotheses. The first one
suggests, that the hedonistic lifestyle produces such patterns of behaviour and value
orientations, e.g. individualism and passivity, that are contrary to the values of
participatory behaviour. The second hypothesis explains the hedonistic value orientation
as a form of individualism, which demonstrates itself in specific types of participation
and in specific motives to engage in leisure activities. The main motives of the observed
youngsters seem to be self-satisfaction, self-fulfillment and interest in establishing
relationships with others.
The quantitative research conducted as a part of the thesis examined and evaluated both
the hypotheses. Furthermore, it discovered alternative explanations of the low level of
youth civic participation. The conclusion of the thesis offers possible policy measures to
tackle the problem. The findings have shown that hedonism is not necessarily an
obstacle to public engagement of youngsters. Juveniles do not see public institutions as
necessary and they generally do not recognise them as a space which could meet their
hedonism driven needs of pleasure, stimulation and self-development. The research also
discovered other possible explanations of the low level of youth participation, especially
in the context of the postmodern phenomena. The main premise of the concluding
recommendations is the need to adapt the structures of civic participation to the needs
and motivations of the juveniles, rather than trying to adapt the juveniles to the existing
structures.
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2.

Námět

práce

zahrnující

formulaci

a

vstupní

diskusi

poznávacího problém
Participace zprostředkovává mladistvým možnosti rozvíjet jejich komunikační
schopnosti, zlepšit zdatnosti v přijímání a hodnocení informací z jejich životního
okruhu, a zejména pak zvědomňuje práva a povinnosti, které mu společnost nabízí a
ukládá. Od 18. roku pak disponují možností aktivněji vstupovat do rozhodovacích
sociopolitických procesů.
Analýzy hodnot mládeže, realizované převážně pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), poukazují na nárůst vnímání důležitosti
ekonomické prosperity, kariéry jako prostředku prestiže a hmotné zabezpečenosti,
obdobně jako na růst významnosti smyslového života, materialismu a experimentování.
Zároveň je ukazován pokles významu kvality života v porovnání se smyslovým životem
hédonistickým životním způsobem a materialismem. Hédonismus (z řec. hédoné = slast,
radost) je koncept předpokládající, že lidské jednání je motivováno výlučně snahou
získat slast a vyhnout se strasti.
Hédonistický životní způsob mladistvých údajně generuje problematické
naplňování: a) funkce rodiny, b) osobnostního rozvoje mladistvých a jejich uplatnění ve
společnosti, c) výchovy k aktivnímu občanství a participaci, d) praktikování zdravého
životního stylu (rizika hypokineze, toxikomanie, rizikové sexuality, adrenalinových
sportů), e) schopnosti odolávat negativním jevům (stres, agresivita apod.).
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Konzumerismus a hédonismus je problematizován i v konceptech trvale
udržitelného způsobu života. Za problematický je uváděn zejména jejich vztah k
aktivnímu rozvoji společenských hodnot, jakými jsou např. vzdělání a zvyšování
schopnosti altruismu, solidarity, orientace na duchovní a intelektuální rozvoj člověka a
rozumnou spotřebu.
Hédonismus je z této perspektivy zmiňován jako překážka dosahování
společenských cílů, plynulosti fungování společnosti a sociální rovnováhy. Zároveň tato
perspektiva upozorňuje na nutnost aktivního občanství jakožto předpokladu
demokratické společnosti.
Veřejně politická reakce na tyto tendence je patrná v rostoucí četnosti programů,
snažících se různými pedagogickými způsoby zprostředkovat informace a zkušenosti.
Ty mají dále pomoci aktivizovat mladistvé pro větší zapojení do řešení problémů
v jejich prostředí a rozšířit i znalost legitimních nástrojů řešení těchto problémů.
Metodický aparát zaměřující se na rozvoj participativního chování se neustále vyvíjí a
adaptuje na fluktuaci fenoménů, ovlivňujících charakter životního způsobu mladistvých.
Hédonistický životní způsob je v práci chápán jako sociologický fenomén, který
nám poskytuje možnost pojmenovat hodnotovou specifickou orientaci mladistvých
v procesu rozhodování. Pojmové a významové zachycení toho fenoménu dává možnost
pochopit a prognosticky uvažovat o dalším vývoji hodnotových systémů budoucí
generace.
Na teoretické úrovni se můžeme setkat jak s negativním vymezením role
hédonistického životního způsobu (viz výše), tak i s vymezením pozitivním. To nabízí
jiné perspektivy sledování chování mladistvých v postmoderní době. Současně jsou
nabízeny možnosti pochopit hédonismus jako pozitivní zdroj individuální emancipace či
regulativ aktivního jednání, jež v důsledku vede k participativnímu jednání.
Konzumní společnost poskytuje jedinci možnosti výběru a klade nárok na
informovanost, kritické myšlení a hledání kvality pro sebe sama. Konzumní společnost
a hédonismus tedy může přispívat k růstu zodpovědnosti jedince v procesu volby mezi
mnoha životními alternativami. Hédonistické hodnoty mohou generovat potřebnou
citlivost a lpění na hodnotách, které přispívají k rozšiřování lidských komunikačních sítí
a emocionálně hlubších mezilidských svazků. Postmaterialistický diskurz se snaží
9
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upozornit na proměnu motivace k občanské participaci a proměnu jejích forem, nikoliv
její úpadek.
Práce si bere za cíl ověřit hypotézy hovořící jak o kladné tak negativní roli
hédonistického životního způsobu. Dále rozšíří možnosti náhledu na fenomény
hédonismu a konzumerismu a jejich funkci v životě mladistvých. Zprostředkuje více
informací pro komplexnější vyhodnocení těchto fenoménů za účelem implementace
vhodné veřejné politiky, respektive sekundárně pomůže hodnotit probíhající programy
jako adekvátně zaměřené či nikoliv. Cílem práce je tak konkretizovat případná
pedagogická, preventivní a aktivizační opatření usměrňující mladistvé k požadovanému
stavu, tj. aktivnímu občanství.
Zkoumáni budou mladiství ve věku 18-19 let. Důvodem preference tohoto věku
je zákonem definovaná hranice politické participace mladistvých. Předpokládá se taktéž
vyhovující mentální vyspělost zkoumaného vzorku, schopna reflektovat různá sociální
pole, ve kterých se pohybuje.
Cílová skupina bude vybrána z města Praha. Důvodem je předpoklad, že
velkoměstské prostředí vystavuje cílovou skupinu intenzivnímu konzumnímu a
hédonistickému vlivu. Zároveň metropole nabízí široké spektrum institucí občanské
společnosti. Účelem práce není komparace teenagerů z rozličných lokalit a prostředí.
Velikost vzorku bude stanovena na 80 respondentů/tek, rovnoměrně vybraných ze
středních škol, učilišť a gymnázií.
Bude vybrána metoda kvantitativního dotazníku. Metoda poskytuje možnosti
testovat postulované hypotézy, prostřednictvím - z teorie vydedukovaných - indikátorů.
Pomocí popisné statistiky též docílíme odhalení možných dalších vazeb mezi fenomény.
Součástí dotazníku budou i modifikace otázek ze standardizovaných dotazníků
("Inglehartův test post/materialismu", "hodnotové portréty S. H. Schwartze", "Hartova
stupnice participace").

3. Předpokládané metody zpracování
Typ výzkum: Kvantitativní výzkum
Metoda: Dotazníkové šetření
10
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Popis metody: Explikační a deskriptivní analýza výsledků dotazníkového šetření
Cílová skupina:
•

Reprezentativní výběr respondentů/respondentek ve věku 18-19 let v rámci
Prahy

•

Kvótní

výběr

respondentů/respondentek

dle

věku

a

studované

školy

(gymnázium, střední škola, učiliště)
Velikost vzorku: 72, z oslovených 80 osob
Nástroj výzkumu: Dotazník
Délka vyplňování dotazníku: Cca 30 min.
Místa dotazování:
•

střední škola – Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a
umělecké tvorby (http://www.skolamichael.cz/cz)

•

učiliště – Střední odborné učiliště obchodní (http://www.souobelgicka.cz/);

•

gymnázium – Gymnázium Budějovická (http://www.gybu.cz/ )

Termín sběru dat: Říjen - listopad 2014
- analýza sekundárních výzkumů

4. Předběžný obsah práce
1) Úvod: Vymezení problematiky hédonismu a participace
2) Cíle, výzkumné otázky a metodologické zpracování
3) Vymezení pojmů a problému
4) Nástin předkládaných řešení nízké úrovně občanské participace
5) Teoretické vymezení občanské participace
6) Hédonismus jako multidisciplinární problém
7) Teoretické vymezení hédonistického životního způsobu
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8) Výzkumná část
9) Závěr - návrhy řešení
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ÚVOD
Téma diplomové práce jsem si vybral z profesních, akademických i osobních
důvodů. Jakožto učitel a lektor primárních prevencí na základní škole se setkávám
s rizikovými formami chování a s problematikou motivace dětí a mladistvých k účasti
na činnostech, které přesahují jejich bezprostřední osobní zájem a potěšení. Při
nezaujatém náhledu na příčiny rizikového chování se často setkávám s důvody, které lze
shrnout pod pojmy nuda, potřeba vzrušení, závislost a emoční deprivace.
Z akademického pohledu je tato práce novou aplikací tématu mé bakalářské
práce. V ní jsem se z etického a sociálně psychologického hlediska zabýval
hédonismem jako fenoménem konzumní společnosti.
V magisterské práci se zabývám vztahem hédonismu a občanské participace.
Ačkoliv pojem hédonismus není v současné diskusi příliš frekventovaný, jeho obsah
zahrnuje fenomény, které jsou v souvislosti s mladistvými často skloňovány:
individualismus, užívání si života, experimentování či ztráta smyslu pro povinnost. Na
druhé straně sleduji vysokou shodu v problematizaci stavu občanské participace
v České republice skrze všeobecně nízkou volební účast či nízkou úroveň
dobrovolnictví jak mladistvých, tak i dospělých.
V politologickém diskurzu je všeobecné slábnutí volební účasti coby
konvenčního způsobu politické participace na jednu stranu interpretováno jako znak
úpadku demokratické společnosti a důkaz apatie či individualismu (autoři jako např.
Petr Sak a Zygmunt Bauman). Jiní autoři (např. Ulrich Beck, Ronald Inglehart, Gilles
Lipovetsky) naopak zdůrazňují, že demokratická společnost se jen rozšiřuje o nové
prvky, související s hédonistickým charakterem společnosti, rozvojem informačních
technologií a inklinací k postmaterialistickým hodnotám.
Neuvážlivé používání pojmu hédonismus pro popis určitého způsobu chování
může být zavádějící. Lze se například setkat s vysvětlením, že za poklesem porodnosti a
vůle zakládat rodinu stojí nárůst hédonistického životního způsobu preferujícího
neomezování a individualismus. Příčinný vztah tohoto jevu se však dá také vysvětlit
strukturálními nedostatky, respektive nedostatečnou podporou mladých lidí v zakládání
rodiny (Bilar 2013).
Hypotézy vysvětlující nízkou občanskou participaci jsou rozličné, s rozličným
teoretickým i empirickým zázemím, přičemž lze sledovat různě kladené důrazy na
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příčinné faktory. Rozličnost hypotéz se ukazuje i na různosti definic problému a
následných implementovaných veřejně politických nástrojů řešení.
Co se již existujících zjištění týče, v rámci závěrečných akademických prací
zmiňme práci Jindřišky Rousové: Příčiny nízké občanské a politické participace dětí a
mládeže, Hany Toncrové: Participace mládeže v oblasti volného času v rámci, Jitky
Vidlákové: Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy či Zbyňka Šolce:
Mládež a politika: formy a úroveň veřejné participace mládeže v R. Práce zkoumaly
převážně aktéry inkriminovaných veřejných politik, institucionální zázemí občanské
společnosti, prospěšnost participativní pedagogiky a příčiny nízké participace. Vztahem
participace a hédonismu se práce nezabývaly a více méně shodně pracovaly
s hypotézami o nízké informovanosti o možnostech participace, nechuti participovat či
nevstřícnosti občanské společnosti, respektive politické kultury v České republice
(podceňování role mladistvých v rozhodovacích procesech) jako hlavních důvodech
nízké občanské participace mladistvých.
Zjištění Petra Saka, na kterých staví aktuální strategie MŠMT, a o nichž se
podrobněji zmiňují níže, již operují s konkrétním pojmem hédonismus a jeho vztahem
k občanské společnosti. Hédonismus byl v souvislosti s popisem chování mládeže prvně
autorem uveden již v roce 1993 a jeho užívání se terminologicky ustálilo. Dle Petra
Saka lze hovořit o vztahu klesající úrovně participace a nárůstem hédonistického
životního způsobu.
Hédonismus vychází původně z antického etického systému deklarujícího
upřednostňování činností vedoucích ke slasti a štěstí před ostatními činnostmi. Takto
zjednodušené pojetí se v kontextu měnící se společnosti transformuje a mění se i jeho
společenská funkce.
Tzv. postmoderní společnost, v níž se nacházíme, taktéž generuje změny
v oblasti občanské participace, a to sice změnou participativního chování, využíváním
nových forem participace či modifikace forem již etablovaných a konvenčních. Vzniká
nový metodologický nárok na rozšíření indikátorů zkoumajících prvky občanské
participace.
K vysvětlení nových rolí hédonismu v životě jednotlivce i občanské společnosti
jmenovitě přispívají zejména teorie autorů: Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman,
Anthony Giddens či Ronald

Inglehart. Jejich teorie, které si nicméně v mnoha

momentech vzájemně odporují, odrážejí zmíněnou transformaci hédonismu a poskytují
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hypotézy hovořící například o produktivních a prospěšných funkcích hédonismu, jak ve
vztahu k občanské společnosti, tak i k jedinci.
Takto široce sledovaný hédonistický životní způsob poskytuje možnost pochopit
proces rozhodování mladistvých o jejich zapojení do společnosti. Poskytuje možnost
pochopit a prognosticky uvažovat o dalším trendu hodnotových systémů budoucí
generace.
Četné programy realizované inkriminovanými veřejnými politikami, které se
snaží pedagogickými či simulačními způsoby zprostředkovat informace a zkušenosti
mladistvým s participací, sledují trendy nízké úrovně participace jako důsledek nízké
informovanosti o možnostech participace. Z metodického hlediska jsou tyto programy
nezbytností a v důsledku pomáhají aktivizovat mladistvé pro větší zapojení do řešení
problémů v jejich prostředí, rozšiřují jejich politickou gramotnost potřebnou
k pochopení nabídek možností participace.
Domnívám se, že vysvětlovat nízkou úroveň občanské participace mládeže
poukazem na jejich hédonistický životní způsob může v důsledku zastínit jiné příčiny a
svést argumentaci do oblasti subjektivity daného problému, resp. přesouvat zájem
od nabídkové

složky

občanské

společnosti

k poptávkové

složce.

Posunem

v argumentaci a soustředěním se na nepřesně definované příčiny problému může
docházet k neefektivnímu výběru dané metodiky a neřešení problému nízké občanské
participace v jeho komplexnosti.

1. CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A METODOLOGICKÉ
ZPRACOVÁNÍ
1.1 CÍLE PRÁCE
Práce si klade za cíl zkoumat vztah mezi hédonistickým životním způsobem
mladistvých a občanskou participací. Využívá přitom indikátory získané z teorií o
hédonistickém životním způsobu a z teorií o občanské participaci (politologických,
pedagogických).
Cílem práce je potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Výsledky mají sloužit
k alternativní formulaci problematiky participace mládeže, na kterou mohou navázat
praktické kroky (politiky, strategie).
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1.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Na základě hypotéz extrahovaných z teorií a sekundární literatury byly
formulovány následující výzkumné otázky: Jak je možné popsat vztah hédonismu a
participace u mladistvých? Pokud vztah mezi nimi existuje, jakým způsobem
hédonistický životní způsob ovlivňuje občanskou participaci mladistvých?

1.3 HYPOTÉZY
a) Hédonistický životní způsob snižuje participativní jednání mládeže
b) Hédonistický životní způsob zvyšuje participativní jednání mládeže

1.4 METODA A METODOLOGIE
Kvantitativní metoda dotazníku byla vybrána z důvodu lepšího pochopení
problému, jeho popisu a ověřování hypotéz. Jednalo se o ad hoc výzkum subjektivního
charakteru (data interpretována tazatelem). Ověřování hypotéz pomocí kvantitativního
výzkumu bralo na zřetel podmínku, že hypotézy musí mít platnou operacionální
definici, a že proměnné lze měřit a vztahově zkoumat.
Finanční, organizační a časové náležitosti jsou v případě dotazníkového šetření
příznivé pro autora práce. Dotazníkové šetření poskytlo možnost analyzovat větší
soubor lidí z rozmanitých socioekonomických prostředí a údaje logicky propojit.
Kvantitativní metoda také nabízela lepší operacionalizaci teoretických předpokladů
práce.
Vyhodnocování výzkumu zohledňovalo omezené možnosti kvantitativního
výzkumu zachytit lidské hodnoty a motivace. Nutnost fragmentovat problematiku do
úzkého výzkumného pole předpokládalo menší pozornost fenoménům zejména z oblasti
mikrosociálních podmínek jedince.
Zkoumaným soubor byl vybrán pomocí kvóty pro věk a typ studované školy
respondentů a respondentek. Cíle práce nekladly nároky na další specifikace datového
souboru. U sledovaného souboru se předpokládá bydliště v Praze. Velkoměstské
prostředí očekávaně vystavuje cílovou skupinu širšímu vlivu sledovaných fenoménů
(konzumerismus, volnočasové aktivity, občanská sdružení apod.).
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Respondentům a respondentkám byl dotazník osobně předán tazatelem. Časový
limit vyplnění nebyl určen, ale počítalo se s časem 30 minut. Přítomnost tazatele (tzv.
classroom technique) nabízela možnost dotázat se konkrétněji na nejasnosti v
termínech, obsažených v dotazníku či podrobnosti v zacílení dotazu.
Dotazník obsahoval 27 otázek uzavřeného charakteru. Užity byly též
polouzavřené a projekční otázky. Za účelem kontrolovat odpovědi v rámci analýzy
vztahů zkoumaných fenoménů byly vybrány snáze pochopitelné otázky.
V baterii otázek byly použity modifikace standardizovaných výzkumných
designů S. H. Schwartze a R. Ingleharta.
V prvním případě je využíván Schwartzův nástroj 21 portrétů pro měření
hodnotových orientací. Tato metoda zkoumání hodnotové orientace nabízí snadný
přístup k hodnotovým prioritám jedince. Ve výčtu hodnot nacházíme i hédonismus (viz
kapitola 6.1). Široké spektrum hodnot a jejich kombinace bude využito k hledání vztahů
mezi sledovanými fenomény. Projektivní otázky, jež jsou součástí baterie, jsou
srozumitelné a nenáročné na abstraktní myšlení. V druhém případě je využita
nepozměněná verze testování postmaterialismu R. Ingleharta.
Pro účel získání jistoty byl dotazník předložen v rámci pilotního předvýzkumu
doplněného i o focus group techniku diskuse. Předvýzkum ukázal srozumitelnost
Inglehartovy baterie testovacích otázek, jež mají rozeznat postmaterialistické, smíšené
či materialistické zaměření jedince.
Jako sekundární zdroje dat sloužily již realizované teoreticko-analytické
výzkumy.

2. Vymezení pojmů a problému
2.1 Vymezení pojmů
Pro lepší předporozumění pojmů, které jsou v práci skloňovány, je v této
kapitole věnována pozornost pouze pojmům mladiství a životní způsob. Pojmům
hédonismus a občanská participace je věnován prostor v další části práce.

20

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

2.1.1 Mladiství
Mladiství jsou věkovou skupinou, která zasahuje do období střední adolescence
(14-16 let) a pozdní adolescence (17-20). Toto období je specifické tím, že mladistvý či
mladistvá již není dítětem, nicméně ještě nedisponuje sociální dospělostí (zaměstnání,
rodina, veřejná angažovanost). Společné znaky mladistvých lze naleznout ve třech
vývojových oblastech: somatické, psychické a sociální.
V somatické oblasti dochází k tělesným změnám a jejich reflexi v kontextu
kulturních či vrstevnických norem. V psychické oblasti jsou mladiství charakterističtí
svou nerozhodností, egocentrismem, nejistotou, potřebou seberealizace, sebereflexí,
kritičností a radikalismem (Doňková et Novotný 2009: 120-123). Socializace rozšiřuje
jedinci možnosti, jak být spokojený/á či nespokojený/á. Sociální interakce je pro
mladistvé důležitá a v tomto období rodinné struktury nahrazuje vrstevnická skupina a
zájmové kroužky (organizace).
Dle Petry Dolákové v současné době dochází k proměně dřívějšího konceptu
socializace dětí jako pasivních subjektů poznání k novému pojetí, které počítá s jejich
aktivními schopnostmi již v raném věku. Podobně se rozvíjí vnímání mladistvých jako
spotřebitelů a spotřebitelek, což v důsledku přikládá větší váhu roli mladistvých v
právních, politických i ekonomických oblastech (Doláková 2013: 138).

2.1.2 Životní způsob
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Životní způsob je definován jako „systém významných činností a vztahů,
životních projevů a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý subjekt “
(Kubátová 2010: 13). Z hlediska metodologie jeho postihování se jedná spíše o
kvantitativní souhrn vztahů, projevů a aspektů vztahujících se k životu jedince.
Obsah pojmu životní způsob lze získat ze dvou hlavních přístupů: strukturálního
a kulturního (Miles 2000 in Pyšňáková 2010).
Strukturální přístup se přednostně zajímá o sociální, politické a ekonomické
determinanty života mladistvých. Tato optika generuje témata jako jsou volnočasové
aktivity, rizikové a patologické chování mládeže, či materiální a sociální deprivace.
Přístup se taktéž zaměřuje na plnění vývojových a společenských úkolů mladistvých,
v našem případě participaci na rozvoji občanské společnosti.
Kulturní přístup se zajímá o kulturní aktivity mladistvých. Centrem zájmu je
tedy konstrukce identity skrze (sub)kultury, stylizaci do módních trendů a rezistenci
vůči nim, či roli dalších kulturních fenoménů (hudby, architektura, výtvarné umění,
sport) v životě mladistvých.
V této práci byly využity výsledky strukturálního přístupu prostřednictvím
sekundárních výzkumů, zejména pak výzkumů Petra Saka. Kulturní přístup byl zde
v práci taktéž využit, zejména prostřednictvím teorií o postmoderní společnosti.

2.2 Vymezení problému
Nekola a Veselý vymezují sociální problémy jako problémy vznikající z
konfliktů mezi jednáním jednotlivců a etickými standardy společnosti či problémy
vznikající z předpovědí budoucího vývoje současné problémové situace. Zároveň
upozorňují na dynamičnost a provázanost sociálních problémů s jinými společenskými
fenomény (Nekola et Veselý 2007).
Míra pozornosti věnovaná určitému problému je determinována zejména
následujícími faktory: otevřenost inkriminovaných sociopolitických struktur, autorita a
moc těch, kterých se problém týká, aktuálnost problému, blízkost veřejnosti, novost
problému a jeho pozice v rámci konkurenčních problémů (Nekola et Veselý 2007: 193).
Úroveň participace mladistvých je dlouhodobě empiricky sledována. V českém
prostředí se dá hovořit zejména o analýzách realizovaných za účelem zisku empirického
zázemí koncepcí státních politik MŠMT: Koncepce státní politiky pro oblast dětí a
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mládeže od roku 2007; Správa o mládeži 2013; Koncepce podpory mládeže 2014-2020).
Jako komparativní zdroje empirických dat mohou sloužit i mezinárodní výzkumy
„CIVED“ (The IEA Civic Education Study) či „ICCS“ (International Children's
Continence Society). Mimo tyto komplexní studie byly v poslední dekádě realizovány
rovněž parciální studie zacílené na jednotlivé dílčí prvky participace (Informovanost a
participace mládeže).1
Analytická studie Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku
2007, realizovaná doc. PhDr. Petrem Sakem, CSc. konstatuje nárůst vnímání důležitosti
ekonomické prosperity, kariéry jako prostředku prestiže a hmotného zabezpečení, ale
také nárůst významnosti smyslového života, materialismu a experimentování. Zároveň
ukazuje pokles významu kvality života (měřeného zejména pojmy jako jsou mezilidské
vztahy) v porovnání s významem individuálního smyslového života a materialismu.
Odpovědnost za druhé taktéž klesá, podobně jako duchovní rozvoj. Jak uvádí Sak,
„…klesá především význam „být užitečný druhým lidem“, ale také význam míru,
životního prostředí a veřejně prospěšné činnosti. Klesá také význam demokracie jako
důsledek zkušeností s naším politickým systémem, politickou kulturou a pozicí občana
v tomto systému“ (Sak 2007: 2). „Tento trend je konzistentní s vývojem hodnotové
orientace mládeže, která ukazuje na hédonizmus a pragmatizmus mládeže, provázený
poklesem významu globálních a sociálních hodnot“ (Sak 2007: 3). Jak bylo výše
naznačeno a bude dále rozvedeno, hédonismus (z řec. hédoné = slast, radost) je názor,
že lidské jednání je motivováno výlučně snahou získat slast a vyhnout se strasti.
Z těchto výzkumů se vyvozuje, že hédonismus může komplikovat dosahování
společenských cílů, narušuje plynulost fungování společnosti a sociální rovnováhu.
„Sociální soudržnost vzniká v každodenních interakcích lidí, kteří vystupují ze své
individuální anonymity, podílejí se na veřejném nebo kolektivním životě a přijímají svůj
díl odpovědnosti za dění mimo hranice jejich úzce vymezených individuálních zájmů“
(Potůček 2002: 12). Zároveň tematizuje nutnost aktivního občanství jakožto
předpokladu demokratické společnost a její soudržnosti.
Hédonistický životní způsob mladistvých dle zjištění Petra Saka a Tomáše
Houšky devalvuje: a) funkce rodiny, b) osobnostní rozvoj mladistvých a jejich uplatnění
ve společnosti, c) výchovu k aktivnímu občanství a participaci, d) praktikování
zdravého životního stylu (rizika hypokineze, toxikomanie, rizikové sexuality,
1

IPSOS TAMBOR. Informovanost a participace mládeže. In: Zpráva z výzkumu [online]. 2009 [cit.
2013-12-18]. Dostupné z: www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1259754857.pdf
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adrenalinových sportů), e) schopnosti odolávat negativním jevům (stres, agresivita
apod.) (Sak 2007, Houška 2006).
Mladiství dle těchto výzkumů dále vykazují tendence k diferenciaci způsobu
trávení volného času, snižování objemu volného času, k jeho pasivnímu a nenáročnému
trávení. Nejvíce se zajímají o aktivity kulturní, sportovní, sociální, vzdělávací,
rekreační, hobby a manuální. Znatelná je intervence ekonomických faktorů do způsobů
trávení volného času (Dufková et al. 2008: 164). V této souvislosti se hovoří o
„hédonistickém pojetí volného času“ jakožto kompenzaci náročných úkolů a povinností
mladistvých (Dufková et al. 2008: 153).
Dle Petra Saka je současná generace strukturována ideově, hodnotově, sociálně a
vzdělanostně. Nicméně se dá říci, že prochází změnou, která zasahuje všechny jedince,
bez ohledu na výše zmíněné struktury. Zejména se jedná o pokles tradiční sociability a
posun k hédonismu a materialismu (Sak 2010).
Zpráva o mládeži 2013, která vyhodnocuje plnění výše uvedené Koncepce státní
politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007, uvádí přetrvávající nezájem mládeže o
politiku (96%), v evropském kontextu patřící k nejnižším. Zájem o politiku roste
s věkem skupiny mladistvých (Maříková 2013: 48-49). Dle výzkumu Eurobarometer
2007 mladiství o politiku zájem mají (76%), nicméně nízká volební účast svědčí o
nedůvěře této skupiny v politickou reprezentaci. Objevuje se taktéž interpretace těchto
faktů hovořící o neúčasti na volbách nikoliv jako o znaku nedostatečného vnímání své
občanské role a zodpovědnosti, ale jako forma protestu a tedy i formy politické
participace (Krzaklewska 2013: 27).
Dle výzkumu Informovanost a participace se mladiství aktivně zajímají jen o
záležitosti, které úzce souvisí s jejich životem. Zájem o politiku je spíše zájmovou
činností ovlivněnou mimo jiné vzdělanostní strukturou rodiny daného jedince. Mladiství
z rodin vysokoškolsky vzdělaných rodičů se více zajímají o veřejné záležitosti a politiku
(IPSOS Tambor 2009).
Mezi hlavní příčiny nízké participace je dále uváděna nízká informovanost o
možnostech participace a s tím související pocit bezmocnosti (IPSOS Tambor 2009).
Mladiství se přitom přibližně z poloviny vyslovili pro zájem o případné informace.
Podobně působí i negativní prezentace politiky v médiích a obecně tradovaný
předpoklad, že občan či občanka nemá žádnou reálnou možnost ovlivňovat veřejné
záležitosti (Participace mládeže a společnost 1998).
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Z analýz Jindřišky Rousové, která se ve své diplomové práci zajímala o příčiny
nízké participace mladistvých, je evidentní, že mezi příčiny nízké participace mládeže
lze dále pokládat i negativní a nedostatečné hodnocení jejich participace většinovou
společností (Rousová 2012: 71). Politika je prezentována jako „seriózní“ oblast, ve
které mladiství nemají svou roli. Případný zájem a politická činnost mladistvých je tak
společností brána pouze jako volnočasová záliba.
Co se dobrovolnické činnosti týče, česká mládež se jí účastní v průměru mezi 22
až 24 procenty, což je evropský podprůměr (Zpráva o mládeži 2013, Zprávy o mládeži
Visegrádské skupiny). Svým dobrovolnictvím se angažují převážně ve sportovních
aktivitách (18%), v rámci hasičských sborů (17%) a v činnostech souvisejících
s mládeží (38%). Celkem 46 procent dotázané mládeže vidí v dobrovolnictví možnost
osvojit si schopnosti k budoucímu zaměstnání (Krzaklewska 2013: 23).
Rozvoj nových médií a sociálních sítí taktéž přispívá k novým formám podpory
organizací či jednotlivců, a to sice formou správy webových stránek, překladů textů či
poradenství (Maříková 2013). Podíl českých mladistvých, kteří využívají internet pro
vyjadřování svých politických názorů v diskusích či formou blogů, je okolo 20 procent,
pro přímou interakci se zástupcem či zástupkyní veřejné instituce se odhodlá okolo 11
procent mladistvých (Krzaklewska 2013: 29-30).
Komparativní teoreticko-analytická studie Addressing Youth Absenteeism In
European Election realizovaná výzkumníkem Louisem Bouzou z College of Europe
vyčísluje kontinuální slábnutí volební účasti mládeže (15-24 let) v celoevropském
rozměru. Průměrná účast v Evropě je kolem 65%, v České republice 63% (Bouza 2014:
7). Členství ve stranách se pohybuje okolo 2% (v České republice 1%) (Krzaklewska
2013: 28). Politické strany (zejména tzv. catch-all strany) dle těchto analýz nedokáží
dostatečně artikulovat témata, která by mladistvé mobilizovala k participaci. Na
teoretické úrovni se pod tíhou tohoto trendu etablovala teorie tzv. mladistvého
absentismu (youth absenteeism). Dle této teorie jsou hlavními příčinami volebního
absentismu mladistvých jednak ztráta důvěry v reprezentativnost etablovaných
demokratických systémů, a jednak změna forem politické socializace a aktivismu
(Bouza 2014: 6).
Absentismus mladistvých na politickém životě má dva hlavní důsledky.
Demokracie se stává více nestabilní a v politické agendě budou absentovat témata
mladistvých (Bouza 2014: 22). V českém prostředí je tato tendence více očekávána, a to
vzhledem k demografickému vývoji a rostoucímu nepoměru mezi mladistvými voliči a
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voliči v předdůchodovém a důchodovém věku (Houška 2006: 17). Neangažovanost
mladistvých v občanské společnosti se může projevit i v kulturní a sportovní oblasti
společnosti.
Dle Bouzy lze zároveň očekávat rozvíjení jiných forem politické angažovanosti
(práce pro politické či aktivistické skupiny, nošení protestních placek či nášivek,
rozličné formy bojkotování, politický konzumerismus či účast na demonstracích atd.)
(Bouza 2014: 6).
Výzkumy nabízí i pozitivnější zjištění. Ta část mládeže, která nejvíce vítá náš
vstup do Evropy a hlásí se ke společným evropským hodnotám, vykazuje zároveň
kulturnější hodnotovou orientaci (Keller 2004). Většinově se ale o občanskou
angažovanost zajímají tehdy, pokud jim to nese osobní profit. Zároveň se snižuje
znalost historických osobností a kulturních elit (Keller 2004).
„Demokracie je vlastně výkonem neustálého překladu mezi veřejným a
soukromým: soukromé problémy se přetavují do podoby veřejných záležitostí a veřejné
blaho dostává podobu soukromých projektů a úkolů“ (Bauman 2004: 234). Lze se
domnívat, že současná politika není schopná adekvátně překládat soukromé problémy
do veřejných, což Bauman přičítá dvěma hlavním důvodům. Soukromé otázky se
dostávají do centra zájmu na úkor kolektivních a participace na veřejném životě je
vykonávána jedinci, kteří se cítí osaměle ve své životní situaci nebo těmi, kteří jen chtějí
sdílet své názory a emoce s nádechem hobby. Dle Baumana je tím druhým faktorem
zejména fakt, že moc exteritoriálně proudí, ale společenské instituce, na kterých může
člověk participovat, potažmo politika, je teritoriálně vázána. Globalizace, kterou tu
autor kritizuje, přispívá k vědomí, že politika není dostatečným nástrojem řešení
problémů (Bauman 2004: 237-9).
Z uvedeného vyplývá, že nízká občanská participace je jevem, který se týká
všech generací současné české společnosti. V kontextu mladistvých má tento sociální
problém další rozměry, zejména výchovný, vzdělávací a preventivní.

3. Nástin předkládaných řešení nízké úrovně občanské
participace
3.1 Cíle veřejné politiky v oblasti podpory občanské participace
mládeže
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Cíle veřejné politiky v oblasti podpory participace formuluje na národní úrovni
zejména MŠMT, a to prostřednictvím Koncepce státní politiky pro oblast dětí a
mládeže, na nadnárodní úrovni pak Evropská unie, a sice prostřednictvím doporučení
Bílé knihy Evropské komise. S vytvořením tzv. Koncepce 2020 v roce 2012 zřídilo
MŠMT 12 pracovních skupin (mezi nimi i skupinu, zabývající se primárně participací
mládeže), jejichž činnost cílí na tvorbu, koordinaci a vyhodnocování agend týkajících se
mládeže.
Nová Koncepce podpory mládeže 2014-2020 má tři základní pilíře. Prvním je
podpora nástrojů napomáhajících mladistvým při přechodu do dospělosti a při aktivním
přijetí zodpovědnosti za svůj život a za život své komunity. Dále by měla politika
MŠMT podporovat orientaci mladistvých na jejich produktivní potřeby. Posledním
pilířem je podpora a rozvoj potenciálu mladistvých.
MŠMT si v oblasti participace klade za jeden z hlavních dílčích cílů podporu
dobrovolnictví (MŠMT 2014: 7). Chce stimulovat dialog mezi dětmi, mládeží a
veřejným prostorem, podporovat jejich iniciativu a poskytovat adekvátní zpětnou vazbu
k jejich činnosti ze strany veřejného prostoru. Politiky implementované na základě této
strategie by měly také sledovat cíl výchovy k občanství a politické gramotnosti,
vytváření informačních kanálů o možnostech participace mezi mladistvými a
neziskovým sektorem, školami a školskými zařízeními (školní parlamenty apod.),
podobně jako zajišťovat propagaci těchto informačních kanálů (MŠMT 2014: 16).
Z doporučení EU je patrné uvědomění si důležitosti podpory jak formální složky
participace skrze etablované instituce, tak význam podpory složek neformálních. Jen tak
lze plnohodnotně využít sociální kapitál této věkové skupiny (Komise Evropských
společenství 2001: 25). Podobně jako u MŠMT je zdůrazňována úloha školského
prostředí, jež poskytuje platformu pro výchovu k občanství. Je také nutné dodat, že míra
občanské společnosti je součástí indikátorů tzv."dobrého vládnutí" (Nekola 2007: 29).

3.2 Nástroje veřejné politiky v oblasti podpory občanské
participace mládeže
Nástroje veřejné politiky na podporu občanské participace mládeže lze rozdělit
na nástroje zákonného typu (např. snižování hranice voluntarity), služby (vzdělávání),
osvětové nástroje, přesvědčování (projekty, workshopy, kampaně a semináře). Na vyšší
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úrovni obecnosti jsou pak sestavovány akční programy (Mládež v akci; Kecejme do
toho) a výše zmiňované koncepce podpory.
V českém prostředí se na zvyšování participace zaměřují nástroje zejména
vzdělávacího charakteru. O praktickou implementaci výše zmíněných cílů se starají
převážně neziskové organizace, které využívají různé metodologické nástroje pro
zapojení mladistvých i dospělých do veřejného prostoru. Nejčastějšími nástroji jsou
semináře, diskusní fóra či vzdělávání učitelů/učitelek a mladistvých skrze tematicky
zaměřené publikace (viz. např. projekt Active citizens - komunitní vzdělávání pro střední
školy realizované Britskou radou a

lověkem v tísni či brožura Základní informace ke

komunální politicevydané zatsoupením německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v
Praze). Organizace se zaměřují taktéž na podporu dobrovolnictví či filantropie (viz
např. organizace AGORA Central Europe; AISIS, o. s.; ASOCIACE DEBATNÍCH
KLUBŮ; DUHA; Nadace VIA; NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti apod.).
V těchto projektech je patrná snaha o zvýšení informovanosti o možnostech participace
a o jejích výhodách.
Vzdělávací projekty lze rozdělit na projekty konzultační, ryze participační a
samostatně dětské projekty (Doláková 2013: 146).
Projekty konzultační zjišťují stanoviska a zkušenosti dětí v oblasti participace.
Projekty bývají jednorázové, opakované či v trvalém procesu, přičemž děti získávají
cenné zkušenosti s konzultacemi, sebevyjadřováním a uvědoměním si svých potřeb a
možnosti jejich uspokojení. Ryze participační projekty jsou koncipovány tak, že děti
jsou do nich zahrnuty od samého počátku a prostřednictvím dané struktury se přímo
podílí na jejich průběhu a výsledku. Samostatné dětské projekty a jejich agenda je
vedena zájmem dětí, bez vedoucí role dospělých (Lansdown 2001: 16-29 in Doláková
2013: 147).
Programy na rozvoj participace by se měly snažit splňovat určité principy, mezi
které patří zejména: včasnost participace, respektive zapojení mladistvých od počátků
plánování a transparentnost účelu projektu; transparentní rozdělení moci a
rozhodovacích pravomocí; podněcování k dobrovolnému zapojení a vytváření
bezpečného prostředí důvěry, sdílnosti a respektu; dále inkluzivnost jak jedinců s jinými
názory, tak jedinců z jiných sociálních či etnických skupin; možnost mladistvých
navazovat na své zkušenosti, názory a problémy (Doláková 2013: 148-9).
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Co se vzdělávání učitelů/lek týče, ze sylabů podpůrných programů 2 je patrné, že
vzdělávání je zaměřené na rozvoj dovedností komunikovat s žáky, prohloubení znalostí
o možnostech participace, zvládání techniky neformálního vzdělávání, právní
gramotnost, ale i získávání schopností vypisovat granty na podpůrné programy a
následně je spravovat.
Při bližším zhodnocení struktury projektů, které jsou v českém prostředí
realizované, je možno konstatovat, že převažují projekty konzultační a ryze participační.
Projekty, jež jsou participační jen symbolicky, mohou přispět k nedůvěře mladistvých
ve společenské instituce.

4. Teoretické vymezení občanské participace
4.1 Historický kontext občanské participace v ČR
Česká republika se po konci komunistického režimu v roce 1989 vydala cestou
demokratizace společnosti. To obnášelo – mimo jiné – obnovu tzv. občanské
společnosti, kultivaci politické kultury a změnu jak nabídky, tak i poptávky po
politickém životě. Počátek této transformace byl charakteristický velkou mírou
politického aktivismu a relativně vysokou mírou politické participace.
Dá se říci, že se do společenského diskursu začalo prosazovat paradigma tzv.
konkurenční teorie demokracie. Ta pokládá masovou participaci občanů za negativní
jev pro stabilitu demokracie. Do rozhodovacích procesů v této interpretaci vstupuje
údajně neinformovaná, snadno manipulovatelná a apatická masa lidí, pro niž participace
v důsledcích nepřináší užitek, který by přesahoval užitek z neparticipace. Pro stabilitu
demokracie je tedy výhodnější spíše kompetentní, nežli aktivní občan (Novák 2003: 1420). V tomto kontextu se představa o míře žádoucí participace začala odvíjet od
představy, že motivace k participaci je dána kalkulem užitku.
Podstatnými transformačními momenty byly i reformy územní samosprávy,
které přinesly decentralizaci státní moci a posílení pravomocí obcí. Tyto procesy si
braly za cíl zlepšit transparentnost rozhodovacích procesů, posilovat odpovědnost a
kvalifikovanost zastupitelů a státních úředníků, a především pak aktivní zapojování
občanů do politických rozhodnutí (Sztwiertnia 2013:1).
2

Např. vzdělávací kurz pro vyučující: Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1376
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Přes tyto podmínky a předpoklady, se v současné době se zdá, že jsme svědky
kolísavé a spíše se snižující míry politické participace. Politická mobilizace veřejnosti je
převážně závislá na politické nabídce politických stran a událostí, spíše než na poptávce
samotných občanů a občanek. Schopnosti dobrovolně artikulovat své zájmy a
prosazovat je v rámci politických institucí jsou přitom schopností, kterou občané a
občanky nabývají v rámci politické socializace prakticky nepřetržitě během celého
svého života.
Politická socializace v České republice do jisté míry stále vykazuje dominanci
oné nabídkové složky politiky jakožto pozůstatku komunistické nucené účasti na
politickém životě. Tato změna z nucené participace v nedemokratických režimech
k možnosti dobrovolné participace v demokratických společnostech má výsledný efekt,
kterému lze říkat „svoboda konečně neparticipovat“ (Rose 1995 in Vrabíková 2009:
869).
Nízkou úroveň participativního chování ovlivňuje i skutečnost, že v době
transformace se pozornost věnovala převážně ekonomické transformaci, a výchova
k občanství nebyla prioritou (Vrablíková 2009: 867–897). Proces transformace zanechal
v politické kultuře české společnosti nízký mobilizační potenciál.
Nízkou úroveň občanské společnosti lze tedy chápat coby důsledek
makrosociálních

specifik

postkomunistické

země,

jakými

jsou

demokratická

negramotnost či nedůvěra v institucionalizovanou politickou moc. Tyto demokratické
deficity jsou pak následně traktovány do způsobů socializace dětí a mladistvých.

4.2 Teorie občanské participace
4.2.1 Obsah pojmu občanská participace
Participaci lze chápat ve třech základních kontextech – ekonomický, sociální a
politický, kdy je jedinec aktivní a odpovědný správce svých pravomocí a potřeb. Pro
praktické naplnění těchto principů by mělo být součástí životního způsobu účastnictví a
sdružování jak v rámci oficiálních, tak i neoficiálních organizací, a to jak s politickými
ambicemi, tak i ambicemi zájmovými či kulturními (Kaplánek et Kočerová 2011: 1920). Jinými slovy se dá říci, že politická participace je jedna z funkcí občanské
participace a ta zase funkcí občanské společnosti.
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Lidské činnosti jsou vykonávány z různých důvodů a za různými účely. Lze
zobecnit čtyři společenské regulátory, které lidské činnosti korigují, podporují či
sdružují. Těmi regulátory jsou: stát, občanský sektor (spolky, asociace, neziskové
organizace, obecné organizace občanského sektoru), soukromý komerční sektor a
soukromý neformální sektor (rodina, společenství, komunita, neformální skupiny)
(Potůček 2009). Míra formalismu je kritérium, které rozlišuje občanský sektor od
soukromého a neformálního sektoru. Prostřednictvím uvedených sektorů může být
lidské jednání institucionalizováno. Jinými slovy, jedinec může skrze instituce
uspokojovat své potřeby, řešit své i společenské problémy a čerpat např. ze zkušeností
jiných osob či předešlých generací.
Občanská společnost je společenský element, který má v demokratické
společnosti nepostradatelnou úlohu. Legitimita demokratického společenství je dána
kvalitou občanské společnosti, do jaké míry je omezována a jaké má možnosti podílet se
na věcích veřejných. Stát má tedy občanské společnosti poskytovat ochranu a ta jej
naopak omezovat v pravomocích do míry, která je dána ústavou. Občanská společnost
tedy musí být nezávislou a autonomní, zejména v myšlení.
Jak správně uvádí Karel Müller, občanská společnost má, krom uvedených
funkcí, i funkci participační. Měla by poskytovat efektivní zapojení občanů do
veřejných záležitostí ad hoc, bez podmínky členství v oficiálních politických
strukturách (Müller 2003: 612). Efektivita (rozhodování a vládnutí) je však otázkou i
v případě většího zapojování občanů. Může totiž docházet k oslabování role volené
samosprávy a tím k složitějšímu rozhodování, nepřehlednosti v otázce zodpovědnosti za
konkrétní rozhodnutí, či manipulace prostřednictvím médií. Jinými slovy, participativní
prvky (zapojování občanů do rozhodování, místní petice a referenda) mohou posilovat
lokální rozměr demokracie na úkor národní úrovně (Sztwiertnia 2013: 4).
Jelikož se lidé převážně sdružují za účelem změny či ovlivnění společenských
problémů, má občanská společnost silný potenciál včas a konkrétně upozorňovat na
eskalaci nějakého společenského problému. Právě zkušenost s kolektivním úspěchem
řešení či ovlivnění nějakého problému přispívá k důvěře v občanskou společnost i v
samotný stát. Integrování se do struktur občanské společnosti rozvíjí společenské sítě,
sociální inteligenci a pocit sounáležitosti s lokalitou a zemí, ve které jedinec žije.
Je tedy patrné, že nízká občanská participace má dopad na nízký potenciál
občanské společnosti poskytovat výše uvedené možnosti. Úředníci a politická

31

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

reprezentace ztrácí možnosti zpětné vazby a inspirace, která je pro efektivní výkon
veřejné správy důležitá.
V odborném diskursu nepanuje jednotná shoda nad indikátory, jež popisují
občanskou participaci. Lze nicméně vysledovat tendenci indikátory participace
rozšiřovat a vzájemně prolínat, než zužovat a vzájemně podmiňovat (Vráblíková 2009:
870). Přesto zůstává pojem občanská společnost spíše obecný, k jehož vymezení
napomáhá zejména empirické zkoumání neziskových organizací, občanských spolků a
sdružení (Rakušanová 2006).

4.2.2 Funkce, formy a kritéria občanské společnosti
Martin Potůček uvádí pět funkcí občanské společnosti: servisní (nabízení služeb
sociálního či edukačního charakteru); inovační (nabízí jiné možnost řešení problémů);
funkce ochrany práv a sociální změny (nabízí ochranu před státní mocí a
prostřednictvím sdružování i možnost aktivně prosazovat změny ve společnosti);
expresivní a školící (poskytuje možnosti vyjadřování postojů a názorů, čímž přispívá i
k aktivnímu osvojování sociálních dovedností a informovanosti); komunitní a
demokratizační funkce (komunitní organizovanost nabízí méně formální organizaci
založenou na solidaritě a reciprocitě; prostřednictvím nabízených organizací a činností
přispívá k participativnímu chování) (Potůček 2005: 169).
Teorie participace disponují řadou kritérií, která klasifikují způsoby participace.
Např. dle trvalosti můžeme dělit participaci na trvalou a příležitostnou. Dále se
zohledňuje její organizační forma, tematické zaměření či cíle (protiváha institucionální
moci; institucionalizovaná participace; vzájemná pomoc určitých skupin). O
institucionalizované participaci se také hovoří jako o participaci shora, naopak
mobilizovaná účast je nazvána participací zdola (Stange et Teimann 1999: 217-219).
Dobrým analytickým nástrojem klasifikace úrovně participace je tzv. Hartova
osmibodová stupnice participace. Jelikož se jedná o komplexnější baterii indikátorů,
které budou v této práci použity v rámci dotazníkového šetření, uveďme jen základní
premisy klasifikace.
Hartova klasifikace zachycuje typy aktivit, které jsou dětem a mladistvým
(zejména ve vzdělávacích institucích) nabízeny, a rozděluje je na škále od
neparticipativních po participativní.
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Za neparticipativní aktivity jsou považovány takové aktivity, kdy jsou jedinci
součástí

manipulace

dospělých

(politické

průvody),

plní

dekorativní

funkci

(performační vystoupení či nošení nějakého manifestačního oděvu), či se účastní pouze
symbolicky (panelové diskuse bez možnosti předem se připravit či znát účel diskuse)
(Hart 1992: 8 in Doláková 2013: 142-3).
Participativní jsou naopak aktivity takové, kdy si je jedinec vědom účelu aktivity
a své role v dané aktivitě; kdy je s ním činnost konzultována a jedinec je plně
informován; kdy jsou rozhodnutí sdílena nikoliv jen mezi dospělými. Nejvíce
participativní je pak taková aktivita, která počítá s plnou iniciativností a řízením ze
strany dětí či mladistvých, či taková aktivita, kdy mladí jedinci sdílejí svá rozhodnutí s
dospělými dobrovolně (Hart 1992: 8 in Doláková 2013: 143-4).
Hartovo dělení jen potvrzuje výše naznačený předpoklad, že informovanost a
zvědomění aktivit jsou klíčovými faktory určující stupeň participace.
Stange a Tiemann nabízí dělení participace na: otevřenou, reprezentativní,
příležitostnou, každodenní, projektovou, mediální a volební (Stange et Tiemann 1999:
245–257). Toto dělení se často používá pro klasifikaci nástrojů v rámci participativní
pedagogiky (viz níže). Tato kritéria se nicméně dají zobecnit i mimo vzdělávací
struktury.
Otevřená participace znamená přímou účast členů a členek inkriminované
skupiny (např. členové a členky organizace), zatímco reprezentativní je delegována
skrze reprezentanty/tky. Příležitostná tedy ad hoc participace reaguje na aktuální
nastolený problém a vyžaduje koordinovanou účast všech zainteresovaných (petice,
demonstrace apod.). Každodenní participace se více blíží životnímu způsobu, snaží se o
permanentní deklarování názorového (symbolického) postoje (viz dále např. politický
konzumerismus). Projektová participace má jasně danou organizační strukturu i časový
harmonogram a cíl. Mediálně lze participovat prostřednictvím získávání informací
z medií (tisk, televize, internet apod.). Volební participace poskytuje možnost výběru
z institucionálně nabízených možností (Stange et Tiemann 1999: 245–257).
S ohledem na tuto klasifikaci se lze setkat s dělením občanské společnosti na
konvenční (členství v neziskových organizacích sociálního, zdravotní, sportovního,
náboženského či komunitního charakteru) a nekonvenční (petice, stávka či
demonstrace) (Rousová 2012: 14).
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Z pohledu našeho zájmu o širší vymezení participace si představme škály dvou
možností politické participace, konvenčních a nekonvenčních, v podání Milbratha
(1965) a Marshe (1979).
Za konvenční formy participace Milbrath považuje: zastávání vysoké veřejné
nebo stranické funkce; být kandidátem/kandidátkou na funkci; získávat finanční zdroje
pro stranu či kandidáta/kandidátku; zúčastnit se politického mítinku nebo sjezdu;
finančně přispět straně nebo kandidátovi/kandidátce; připnout si odznak či nalepit si
nálepku na auto; pokusit se s někým hovořit o tom, jak volit; iniciovat politickou
diskuzi; volit; vystavit se politickým stimulům; kontaktovat úředníka/úřednici státní
správy/samosprávy nebo politického lídra/lídryni; zúčastnit se stranického volebního
shromáždění, či strategického mítinku; účastnit se politické kampaně (Milbrath 1965).
Uvedené formy participace jsou seřazeny hierarchicky dle energetického a časového
vkladu do dané aktivity. Marsh se též domnívá, že se dá hovořit i o kumulativní
hierarchii, kdy účast na výše postavených formách predikuje i účast na nižších formách
(Marsh et Kaase 1979: 56 – 71).
Za nekonvenční způsoby lze dle Marshe považovat následující: kontaktování
politiků/političek nebo úředníků/úřednic státní správy, práce v politické straně,
aktivistické skupině či jiné organizaci či sdružení, veřejné nošení odznaků či nálepek
s politickým obsahem, petice, demonstrace, bojkot, buycott (politický konzumerismus),
darování peněz politické straně či skupině, účast na nelegálním protestu (Marsh et
Kaase 1979: 56 – 71).
Komparativní výzkum European Social Survey z roku 2002, který zkoumal
míru nekonvenční participace v evropských zemích, ukazuje, že Česká republika, coby
postkomunistická země, vykazuje oproti ostatním postkomunistickým zemím vyšší
úroveň nekonvenční participace a dokonce předčí i některé jihoevropské země (Itálie,
Řecko, Portugalsko). Česká republika se výběrem aktivit řadí spíše mezi západní
evropské země co do frekventovanosti tak i různorodosti participace. Nekonvenční
formy participace mají spojitost s charakterem politické nabídky. Vysoká nespokojenost
s politikou se projevuje spíše nárůstem nekonvenčních forem participace, kdežto
konvenční formy korelují s celkovou spokojeností s politikou. Mezi nekonvenční formy
participace lze tedy zařadit například i sprejování hesel na zeď, ničení majetku, srážky
s policií, odmítání platit daně či volit.
Tomáš Dvořák v současné době jak na teoretické, tak i na empirické úrovni
sleduje změny forem občanské a politické participace v České republice a zaznamenává
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přechod od alternativních ke konvenčním způsobům participace, které jsou běžné v
zastupitelských demokraciích (Dvořák 2013: 107). V této souvislosti hovoří o důsledku
tří trendů. Nejprve je trendem demokratizace politických stran, rozšiřování dalších
forem a příležitostí k participaci a rozšiřování množství participujících skrze snižování
věkové hranice volební účasti. Dalším trendem je rozvoj institutů přímé demokracie
(referenda), inovace v oblasti participativního vládnutí (konzultativní procedury, veřejné
poroty), ale i účast na demonstracích, sepisování petic, participace na akcích
neziskových organizací či sdružování se v nich, a v neposlední řadě participace skrze
politický konzumerismus (Dvořák 2013: 107).

4.2.3 Motivace k participativnímu jednání a politická znalost
Jelikož je participativní jednání jednou z individuálních voleb, resp. preferencí,
je v kontextu hédonistické orientace nutné tematizovat motivaci jedince k participaci.
Jak udává Lebeda a Vlachová, existují různé formy participace, které se liší jak
zmíněnou užitkovostí, tak i míry časové a energické investice, které také ovlivňují onu
užitkovost (Vlachová et Lebeda 2006: 12). Z tohoto důvodu zůstává nejčetnější formou
participace volební účast, která se odehrává v určitém údobí, míra informací o politice
je ve volebním období snáze dosažitelná a srozumitelná a výsledky voleb mohu být
taktéž zásadní pro další dění ve společnosti.
Participace je bezpochyby jedním z prostředků dosažení dílčích cílů, či jako
samotný cíl demokratické společnosti. Každé pojetí derivuje rozdílné vnímání
důležitosti politické kultury, informovanosti a politické socializace mladistvých.
V případě účasti na politice či účasti na jiné formě veřejného života je velikou motivací
vnímání nepatřičnosti statu quo či také motivace osobního rozvoje a uspokojení. Lebeda
a Vlachová hovoří o většinovém vnímání politiky jako profese (veřejné služby), do
které nemusí zasahovat, když jejích vykonavatelé vše dělají dobře (Vlachová et Lebeda
2010: 446).3
Ondřej Císař zjišťuje, že se většina společnosti nepodílí na artikulaci svých
zájmů směrem k politické reprezentaci. Pokud na něčem aktivně participuje, tak na
řešení lokálních problémů (Císař 2008: 20-23). Jinými slovy lze říci, že převažuje zájem
3

Ve světle současného vzestupu „anti-politických hnutí“, jakým je např. ANO v ČR, je tento předpoklad
sporný. Hnutí ANO své členy prezentuje jako nepolitiky (např. heslo: „nejsme politici, makáme“) a přesto
dosahuje značné podpory veřejnosti.
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o podmínky, které se jedince bezprostředně týkají. Je ale jedním z přínosů participace,
že větší zapojení do veřejných záležitostí vytváří možnosti svěřovat samosprávu
v lokalitě občanské společnosti s nižší účastí státní intervence.
Z výzkumu UNICEF se ukazuje, že děti a mladiství považují participaci za
důležitou z následujících důvodů: nabízí jim nové dovednosti; buduje sebedůvěru;
odbourává pocit bezmoci; poskytuje možnost rozhodovat o sobě, bránit se a vyjadřovat
své názory; dospělí jim nerozumí, a proto se musí reprezentovat sami; chtějí přispět ke
zlepšení světa; je to zábava a možnost poznat nové lidi (Lansdown 2010: 11 in
Doláková 2013: 139). U participujících mladistvých převažuje motivace mít možnost
něco reálně změnit a pomáhat lidem (Houška 2006: 93). Tento trs motivací se názorně
zrcadlí v proměnách dobrovolnictví, kterého jsme momentálně svědky (viz dále).
Na fenomén dobrovolnictví - který je sám o sobě komplexní - se dá nahlížet z
řady perspektiv, které se mohou vzájemně doplňovat. Dle Rochestera lze uplatnit jednak
perspektivu neziskovosti této činnosti, kdy je základem motivace altruistická,
humanistická s vysokou mírou sebeobětování. Dále perspektivu občanské společnosti,
kdy jsou jedinci motivováni občanskými ctnostmi (solidarita, reciprocita, rovnost,
spravedlnost, občanská zodpovědnost a komunitní soužití). Poslední perspektivou je
optika volnočasové činnosti, kdy si jedinec vybírá dobrovolnictví za účelem příjemného
a smysluplného trávení volného času. Motivací bývají hodnoty seberealizace, zábavy,
relaxace, prestiže a vyjádření svobodného jednání (Stebbins 1996, Rochester 2010, Frič
et Pospíšilová 2010).
Hustix a Lammertyn taktéž vnímají tyto tendence a přicházejí s kolektivními a
reflexivními formami dobrovolnictví. V prvním případě je dobrovolníkova motivace
omezena na činnost bez hlubšího záměru, požadavků, a mnohdy i s vkladem
sebezapření. Dobrovolník či dobrovolnice vykazuje spíše kolektivní identitu, smysl pro
povinnost a komunitní zodpovědnost. Dobrovolník/ice reflexivního typu naopak
pragmaticky vybírá činnosti dle svého zaměření, stylu, potřeby stimulace, nálady či
aktuálních potřeb (Hustix et Lammertyn in Frič et Pospíšilová 2010: 23-24). Tato
dualita není striktní, nicméně se dá hovořit o odlišnosti charakteru institucí, kde se tito
jedinci sdružují.
Frič a Pospíšilová přínosně poukazují na to, že motivace k dobrovolnické
participaci se proměňuje, od dříve více uplatňovaných motivací altruismu a občanských
ctností k hédonickému požitku, sebevyjádření či rozšíření profesního portfolia a správy
své osobní biografie (Frič et Pospíšilová 2010: 27-30).
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Velkou část motivace jedince tvoří znalost (informovanost) o daných veřejných
strukturách. Existují tři základní myšlenkové proudy, které se pokouší objasnit vztah
mezi informovaností a participativním jednáním. Dle objektivistického hlediska se do
osobních motivací promítá sociální pozice jedince podmiňující zejména přístup
k adekvátní kvalitě informací a schopnosti se v nich orientovat. Tématy tohoto směru je
i tzv. falešné vědomí (K. Marx) a manipulace. Subjektivistické hledisko vnímá jedince a
jeho preference a zájmy výhradně individuálně, bez determinace společenské pozice.
Člověk v této perspektivě zná své potřeby nejlépe a je jimi přirozeně motivován zajímat
se či nezajímat o politiku. Hledisko tzv. skutečných zájmů klade přímý vztah mezi
informovanost a možnost adekvátně vyjádřit své zájmy. Informace také poskytují
znalost následků jednání (Maříková 2010: 183). Tato práce využívala všechny tři
uvedené perspektivy a snažila se je ve výzkumu testovat.
Většina veřejně politických nástrojů má záměr informovaností motivovat nízkou
úroveň participace. Paradigma těchto snah se dá vysvětlit kauzalitou, která má základ
v tzv. žebříku participace, jehož autorka je Sherry Arnesteinová (tato kauzalita lze
přenést i na nižší úrovně participace: školy či jiné organizace). Veřejná správa dle
Arnesteinové informuje občany o určitých agendách a veřejných otázkách
(„informování“), občané se k těmto informacím vyjadřují a zastávají různé pozice
(opozice), nastává dialog mezi veřejnou správou, která občanům blíže vysvětluje své
záměry („zodpovídání se“), občané se dále vyjadřují a veřejná správa naslouchá
(„konzultace“), nacházejí společnou platformu řešení a spolupracují („partnerství“),
tímto se občané rozhodují o veřejných záležitostech („rozhodování v rukou občanů“)
(Arnesteinová 1969 in Sztwiertnia 2013: 5). Dle Sztwiertnia je česká veřejnost
nejčastěji připouštěna do fáze přípravy nějakého opatření či politiky (anketou,
výzkumem veřejného mínění, konzultací). Fáze přípravy, přijímání a implementace
politiky jsou již v intenci odborníků (Sztwiertnia 2013: 5). Je zde tedy otázkou, zda je
pro českou veřejnou dostatečně motivující, zapojovat se pouze do této prvotní fáze.
Celkově je patrné, že participační proces se skládá ž řady momentů, které jsou
závislé na osobní motivaci jedince. Zároveň je patrné, že motivace ke kooperaci je
nutná u obou zúčastněných stran (nabídky i poptávky).

4.2.4 Sociální podmíněnost participace
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Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, mezi důležité faktory ovlivňující
participaci je prostředí, ze kterého mladiství pochází. Tyto determinanty mají svou
mikroúroveň (politické postoje či osobní charakteristiky jedince) a makroúroveň
(ekonomické, sociodemografické, sociokulturní a politické charakterové danosti dané
společnosti).
Mezi sociální mikropodmínky lze zařadit: a) zájem o politiku, b) levo-pravá
sebeidentifikace, c) míra religiozity/příslušnost k náboženské konfesi, d) výše
dosaženého vzdělání, e) výše příjmu domácnosti, f) věk, g) velikost komunity/obce, h)
gender (Vlachová et Lebeda 2006: 23).
Nekonvenční způsoby v České republice, dle šetření, preferují spíše pravicoví
voliči a voličky, což je v evropském kontextu spíše raritní. Lebeda a Vlachová tuto
anomálii interpretují silnou stigmatizací manifestačních (nekonvenčních) forem
participace levicovostí, která je českém prostředí asociována převážně s komunistickým
režimem (Vlachová et Lebeda 2006: 24). Faktor religiozity je v českém prostředí
zanedbatelný. V kontextu jiných zemí se prokazuje korelace mezi protestanskou konfesí
a participací a katolickou konfesí a nízkou úrovní participace. Vzdělanost
zprostředkovává porozumění politickým mechanismům a citlivost k potřebám případné
angažovanosti. Vzdělanější lidé jsou také ochotnější věnovat čas, energii i peníze do
participace. Nižší míra finančních prostředků souvisí s pasivními formami participace,
jako je boycott a buycott (viz politický konzumerismus dále).
Věk značně determinuje manifestační a pasivní formy participace (jako např.
politický konzumerismus). Důvodem je modernost těchto forem projevu, politická
nezralost, přístupnost a vazba na životní styl. Manifestace a pasivní způsoby participace
jsou snáze realizovatelné ve městě, než na venkově, jelikož prostředí města nabízí
anonymitu, širší podporu a potenciál medializace, v případě buycottu či boycottu snazší
obstarání adekvátních produktů. Nejznatelnější genderový rozdíl v participaci na
nekonvenčních způsobech se prokazuje u pasivních forem (buycott, boycott, podpis
petice) ve prospěch ženské populace. To je vysvětlováno větší invencí v nakupování a
zájmech o produkty (Vlachová et Lebeda 2006: 24).
Mezi sociální makropodmínky ovlivňující politickou participaci je možno řadit:
a) délku demokratické zkušenosti, b) ekonomickou vyspělost země, c) společenskou
vyspělost země, d) tradičnost či modernost společnosti, e) konfesní složení společnosti,
f) formu zprostředkování zájmů (Vlachová et Lebeda 2006: 28).
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V případě délky trvání demokratické společnosti se mimo reálnou dobu
existence politického systému bere v potaz i tzv. „paměť společnosti“, která v českém
kontextu přispěla k rychlé tranzici a v relativně standardní participaci (v kontextu
vyspělých demokracií). Ekonomická vyspělost přispívá k celkové míře participace, také
se ukazuje korelace mezi mírou společenské vyspělosti (měřeno indexem lidského
rozvoje, Human Development Index) a úrovní participace. Modernost společnosti
přispívá k širším možnostem participace, zejména s rozvojem internetu, konzumerismu
a příklonem k postmaterialistickým hodnotám. V případě zprostředkování zájmů se
prokazuje vztah mezi korporativismem a participací, kdežto vysoká míra pluralismu
zájmů se odráží v nižší míře participace (Vlachová et Lebeda 2006: 29).
Sokolowski

a

Salamon

vnímají

občanskou

participaci,

konkrétněji

dobrovolnictví, jako podmíněné institucionálním kontextem, resp. společenskopolitickým režimem (sociálně-demokratický, liberální, korporativistický, etatický). Pro
český kontext jsou příznačné sociálně-demokratický a liberální typ režimu. Zatímco v
prvním případě je častá vysoká míra dobrovolnické participace, v liberálních režimech
jsou hodnoty dobrovolnictví relativně nízké (Sokolowski et Salamon 2000: 86-7).

4.2.5 Specifičnost občanské participace v mladistvém věku
Participativní chování je u mladistvých podněcováno pro svůj přínos k rozvoji
komunikačních schopností a dovedností, zpracovávání informací, vnímání vlastních
práv a povinností, či prohlubování pocitu zodpovědnosti (MŠMT 2013). V rámci
pedagogiky se proto můžeme setkat s pojmem participativní pedagogika (viz např.
participativní kurikulum). Ta se pokouší vytvářet v rámci školských institucí podmínky,
které by pomáhaly dětem osvojovat si dovednosti a předpoklady pro aktivní participaci i
mimo formalizovanou složku vzdělávání, podobně jako např. neformální vzdělávání.
Hlavním společenským procesem, který podmiňuje úroveň občanské participace
je socializace. V tomto procesu mladiství získávají vědomosti o realitě skrze rodinu,
média či osobní zkušenost (členství v mládežnických, politických či obchodních
spolcích) (Bouza 2014: 24).
V procesu socializace jistě hraje důležitou roli politická kultura dané země a
občanská gramotnost, přičemž je prokazatelná kauzalita mezi participací v nejnižších
složkách veřejné angažovanosti (např. školní či univerzitní zastupitelské sbory apod.) a
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účastí ve volbách do parlamentu. Dětské parlamenty a další samosprávné orgány
různých územních úrovní (obecné, krajské, státní, evropské dětské parlamenty) jsou
aktivními participačními prvky, v současné době převážně spravovanými dospělými.
Dle odstavce d) §21 Školského zákona 561/2004 sb. nicméně mají žáci a žákyně právo
sami si zakládat v rámci školy samosprávné orgány, organizovat školské volby,
zastupovat ostatní žáky v dialogu s řediteli a ředitelkami škol, kteří se jejich návrhy
musejí zabývat. Dětské parlamenty jsou v rámci České republiky zaštítěny Národním
parlamentem dětí a mládeže, kde je zpracovávána a delegována jak agenda České
republiky, tak i agenda Evropské unie. Nejčastěji se jedná o agendy vzdělávacího a
kulturního charakteru.
Participace mladistvých dále zahrnuje oblast volnočasových aktivit. Volný čas
představuje možnosti pro zábavu, relaxaci, vzdělání či seberealizaci. Institucionálně se
tedy jedná o střediska volného času a zájmových kroužků, neformální vzdělávání, a
další neziskové organizace zaměřující se na volný čas a práci s mládeží či sportovní
oddíly. Dále mají mladiství možnosti stát se dobrovolníky, brigádníky či zaměstnanci a
zaměstnankyněmi

v neziskových

organizacích

lidsko-právního,

ekologického

charakteru či církevního charakteru.
Dle Martina Potůčka má jedinec řadu identit (lokální, institucionální, věkově
generační, stavovskou, etnickou, náboženskou, politickou, rodinnou, identitu zájmové
skupiny apod.), které se s věkem utváří a které se vzájemně prolínají a ovlivňují.
V současné době jsou dle Potůčka důležité zejména občanské dimenze identity (Potůček
2000: 12). „Ty jsou vždy spojovány s definováním obsahu bytosti, skupiny, společenství i
institucí, vyjadřují reflexi světa v našich myslích, vědomí i podvědomí, v našich
osobnostních strukturách či ve strukturách sociálního klimatu skupiny, pospolitosti
národa či státu“ (Potůček 2000: 12). Jak individuální, tak skupinová identita se zakládá
na míře sdílených hodnot, které jsou ve společnosti soustředěny zejména kolem potřeb
svobody a rozvoje lidského potenciálu.
Martin Potůček si všímá aktuálního střetu mezi tendencemi ke konfrontaci,
bojům a soutěživosti a tendencemi ke kooperaci a konsenzu. Za nebezpečnou tendenci
považuje hédonismus a xenofobii. Ohrožení sociální soudržnosti dle Potůčka dále
vychází ze zanedbávání rozvoje organizací a institucí, jejichž funkcí je generování
soudržnosti (participace ve školách). Podobný důsledek mají taktéž rostoucí
společenská diferenciace a zanedbávání rozvoje střední třídy, které nyní ovlivňují nová
sociální rizika a či vlivy konzumní a hédonistické společnosti (Potůček 2000: 12).
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5. Hédonismus jako multidisciplinární problém
Sociolog Ruut Veenhoven zabývající se sociologií lidského štěstí uvádí
hédonismus jako problém dvou objektivních kritérií: a) z hlediska dopadům hédonismu
na jedince jako sociobiologické bytosti; b) z hlediska vlivu na prostředí společenské a
přírodní (Veenhoven 2003: 1-9).
V souhrnu lze negativní dopady na jedince rozdělit na dvě oblasti: zdravotní
dopady (rizikové chování, závislosti) a dopady existenciální ve smyslu redukce celkové
lidské spokojenosti na pouhé uspokojování potřeb. Hédonismus se vyznačuje nutností
stimulace podněty a jejich obměny. Vyhledávané podněty mohou být z oblasti
rizikového či deviantního chování, způsobující látkové či emocionálním závislosti, či
socializaci do deviantních subkultur.
Dále může hédonismus přispět ke zhoršení vnímání reality, lenosti, redukci
stresové tolerance, omezení seberealizace a redukci jiných zdrojů spokojenosti. Neméně
podstatný je i dopad na sociální pouto s ostatními jedinci, které ztrácí svůj význam.
Hédonistický životní způsob je navíc úzce vázán na věk jedince, jak ze sociálních, tak z
biologických příčin. Snižováním senzorické citlivosti a biomotorických možností
dochází k postupnému omezování zdrojů stimulace. Jedinec preferující přijímání
potěšení z hédonistického životního stylu se pak s rostoucím věkem potýká
s existenciálním vakuem a celkovou životní nespokojeností (Veenhoven 2003: 4).
Za negativní dopady na společnost a životní prostředí jsou považovány:
zvyšování

konzumerismu,

snižování

reflexivity

škodlivého

jednání

jedince,

poškozování pracovní morálky a morálky obecně, snižování empatie k dalším lidem a
živočichům (Veenhoven 2003: 4). Veenhoven tímto nabízí rozšíření náhledu na
hédonismus a jeho negativní sociální roli a propojuje ekologické, psychologické a
sociologické perspektivy k sledování tohoto fenoménu.
Josef Vavroušek podobně jako Veenhoven popisuje hédonismus v konfliktu s
konceptem trvale udržitelného způsobu života, který je součástí řady veřejněpolitických agend. Problematický je podle něj údajný vztah konzumerismu a
hédonismu, který může bránit aktivnímu rozvoji společenských hodnot v době, kdy je
upozorňováno na nutnost zabývat se spíše kvalitativními způsoby řešení individuálních
a společenských problémů (např. rozvojem vzdělání a zvyšováním schopnosti
altruismu, solidarity, orientace na duchovní a intelektuální rozvoj člověka) (Vavroušek
1994: 2).
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Jak bylo výše popsáno, hédonismus je problematizován z paradigmatických
pozic zabývajících se psychickými dopady na jedince, otázkou morálky a vztahu ke
společenským ctnostem či ze sociopolitického hlediska.

5.1 Hédonismus v pojetí filosofické antropologie a etiky
Sociální problém se může stát problémem skrze konfrontaci s etickými
standardy dané společnosti. Tento konflikt lze sledovat jak na úrovni teoretické
(filosofická antropologie, etika), tak i praktické (empiricky sledovatelné). Etické a
antropologické systémy, které zde budou uvedeny, z velké míry vyrůstaly z reflexe
praktických zkušeností a ovlivňovaly nahlížení na hédonismus i v jiných oborech
(psychologie, sociologie, politologie apod.).
Hédonismus je řazen mezi empirické etické systémy vycházející z emocionality
a smyslovosti jedince. A. Anzenbacher dělí hédonismus na tzv. „nezprostředkovaný“ a
„zprostředkovaný“ (Anzenbacher 1994: 150-153).
Nezprostředkovaný hédonismus se objevuje v učení Aristippa z Kyrény (435 –
355 př.n.l.). Aristippos spolu se svými žáky vycházel z předpokladu, že jediným
jsoucnem je pro člověka dojem (řec. pathos), který v něm věci vyvolávají. Slast je
přírodní dynamika světa, řídí se jí živočichové, a i to jí dává přednost před ostatními
silami.
Všechny rozkoše a bolesti člověka pocházejí z těla, jedinec je tedy přirozeně
nadán být šťastný už tím, že disponuje tělem. Míra štěstí není sociálně podmíněna.
Lidská racionalita má v tomto systému instrumentální funkci: „protřelost a chytrost“
sloužící výhradně k maximalizaci slasti (Kant 1990: 104). Za mravně dobré je
považováno to, co poskytuje slast, přičemž štěstí je lineárním součtem slastí. Lineárnost
a tak i štěstí je pro toto učení z materiálních důvodů neudržitelné a tak i problematické.
Další filosofická škola, epikurejci, rozděluje slasti na přirozené a nepřirozené a
přirozené slasti ještě dále na nutné a nenutné (Epikúros 1989: 263). Blaženost může
člověku zprostředkovat pouze nutné a přirozené slasti. Lze zvolit i přítomnou strast
zabraňující větší strasti v budoucnosti. Jelikož slast vychází z předešlé strasti a
nespokojenosti a naopak, největší rozkoší je klidný stav apatičnosti, resp. duševní klid
(žádný strach z bohů či osudu) (Epikúros 1989: 261). Apatie v tomto smyslu není
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pasivitou, ale aktivním postojem sledujícím vyrovnanost skrze využívání moudrosti
k sebeovládání, nepředsudečnosti a asketickému životnímu způsobu.
Aristotelés spatřuje štěstí jako blaženost (eudaimonia) vycházející z dobrého
života a jednání (Aristotelés 1996: 37). Aktivní uplatňování lidských schopností je
konečné dobro, které je nejdokonalejší proto, že není prostředkem k něčemu dalšímu.
Aktivní činnost je soběstačná (autarkie) a sama o sobě činí život žádoucím a plným.
„Jedny ctnosti nazýváme rozumovými, druhé mravními, moudrost, chápání a rozumnost
nazýváme rozumovými, štědrost a umírněnost mravními“ (Aristotelés 1996: 37). Člověk
moudrý musí svou moudrost uplatňovat v činnosti a seberealizaci. Jsou tu patrné prvotní
úvahy o vztahu štěstí a preferenci rozkoší v závislosti na vzdělání a sociálním statusu
(Aristotelés 1996: 29). Možnost volit je součástí aktivního životního způsobu.
Immanuel Kant hledá obecné pojetí hodnot, resp. kritérium, podle kterého se dá
lidské jednání hodnotit. Kant si je vědom specifičnosti člověka a jeho mentální a fyzické
konstituce a také nahodilosti okolností, které hédonistický etický systém nebere v potaz
(Kant 1990: 104). Problematizuje blaženost ve světle kritiky její bezúhonnosti, která se
jí v původních filosofických přístupech z titulu přirozenosti přisuzuje. Člověka chápe
v kontextu určitých povinností a vztahů, jež se po něm požadují, nikoli aby byl
blaženým, ale dobrým. Kant tedy hédonismu vytýká jeho odmítavý vztah k principu
povinnosti. Dle Kanta je štěstí vyjádřením svobodné vůle, kdežto požitkářství aktem
nesvobody. Dobro musí být obsaženo již v samotné vůli k činu, a nesmí vyplývat až
z následků, ač v blaženosti či slasti. Pohnutky k neřesti a ke ctnosti nemohou vycházet
ze stejného zdroje, být závislé na výsledcích a udávané kalkulem prostředků k jejich
dosažení. V Kantově interpretaci je tedy patrná obrana morálky před naukami o
blaženosti a návody, jak jí dosáhnout (Kant 1990: 104).
Dalším etickým systémem využívajícím princip hédonismu je utilitarismus.
Princip mravnosti je opět kladen do jedince samotného. J. S. Mill argumentuje tím, že
jedinec nedisponuje „mravním instinktem“ dávajícím jedinci možnost nahlížet na své
jednání jako na nemravné (Mill 2000: 76). Mravnost je sociální a kulturní konstrukt.
Štěstí je žádané jako cíl sám pro sebe, jako nedělitelný princip, a vše, i prostředky, se
mu musí podřídit. Již Thomas Hobbes uváděl podobné schéma dobra: „ Je tedy dobro
trojí: dobro slibované (pulchrum); dobro skutečné jako žádoucí cíl jest příjemné
(incundum) a libé, a dobro jako nástroj něčeho dalších je užitečné, prospěšné (utile)“
(Hobbes 1941: 95). „Utility“, tj. prostředek, který může být samotným zdrojem štěstí,
zprostředkovává vztah člověka k věcem a člověka ke společnosti (Nell 1982: 239).
43

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

Další zástupce utilitarismu Jeremy Bentham pojímá prostředky a kalkul s nimi
za účelem dosahování štěstí dokonce mechanicky. Životní způsob jedince je zde
redukován úzce na příjemné a bolestné zkušenosti, bez zájmu o mravní odpovědnost,
čest, důstojnost či solidaritu. Slasti lze zintenzivnit, učinit ji trvalejšími, jistějšími a
dostupnějšími, když k nim přistoupíme kvantitativně, nikoliv kvalitativně (Mill 2000:
82).
Výše nastíněný vývoj filosofického diskurzu o hédonismus ukazuje, že
převažuje jeho kritické vnímání. Z pozice etiky a morálky mu byla vytýkána
nemorálnost, materiálnost, primitivnost a z hlediska lidské pospolitosti i nebezpečnost.

5.2 Hédonismus v pojetí psychologie
Psychologie považuje hédonismus za výraz základní lidské motivace. Podobné
tvrzení mluví o reflexivní reakci zabudované v lidských genech snažící se o zachování
lidského druhu, nikoliv o osobní prospěch (Veenhoven 2003: 1).
V psychologii se můžeme setkat s řadou teorií snažících se hédonismus
postihnout kriticky.
Tim Kasser a Allen Kanner shledávají kvalitativní a principielní rozdíl mezi
potěšením, resp. radostí (enjoyment) a rozkoší (pleasure). Rozkoše jedinec dosahuje
prostřednictvím uspokojování primárních existenčních potřeb (potrava, odpočinek,
peníze, sláva, moc). Jedná se o veliký zdroj motivace, nicméně bez mentálního zisku
(Kasser et Kanner 2004: 97). Potěšení a radost pak člověk zakouší po uspokojení
potřeb, které nesouvisí s bezprostředními existenčními potřebami. Vyžadují větší úsilí a
i proto jedinec spíše volí rozkoše, často socio-kulturně transformované. Např. primární
potřebu bezpečí je možno hledat v touze po moci.
Autoři výzkumů prokazují, že radost (enjoyment) konkuruje rozkoši (pleasure)
nejen v intenzitě prožitku, ale i v časovém horizontu prožívání. Při tvorbě a účelné
aktivitě má jedinec radost, protože jeho činnost směřuje k cíli, má tedy mysl.
Krátkodobé činnosti směřující k okamžitému nabytí pocitu rozkoše (videohry,
nakupování, pornografie, drogy) k žádnému konkrétnímu cíli nesměřují a intenzita
rozkoše má tedy nižší prokazatelnou hodnotu.
Lidé, které baví jejich práce, a vnímají svou činnost jako smysluplnou, mají nižší
tendence k materialismu. Spokojenost tedy koreluje se smysluplností činnosti, ale také
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kvalitou interpersonálních vztahů, tvořivými schopnostmi, autonomií a množstvím
volného času, který je k realizaci řady činností nutný. Materialismus a konzumerismus
jsou v tomto kontextu vysvětlovány jako důsledek deprivace (Kasser et Kanner 2004:
101).
Podstatným faktorem ovlivňujícím výběr mezi činnostmi vedoucími k rozkoši či
radosti, je zkušenost. Zkušenosti, z nichž je možné tvořit priority činností, jsou
v případě mladistvých poměrně omezené. Jak je patrné například u adiktologických
recidiv, mladiství, jejichž život je deprivován o pocity radosti a spokojenosti, mají
mnohem vyšší tendenci konzumovat návykové látky. Neznalost alternativního zdroje
uspokojení tak komplikuje léčby adiktologických problémů.
Erich Fromm se ve své humanistické psychologii pokouší o interdisciplinární
vymezení hédonismu, potažmo konzumerismu. Každá lidská radost má dle něj
objektivní stránku, tj. fyzické a duševní blaho, z čehož Fromm usuzuje, že lidské
potřeby nelze relativizovat (Fromm 1997: 187-188). Normy fyzického a duševního
zdraví se staví proti tvrzení hédonistů o legitimitě jakékoliv formy slasti (např.
patologického charakteru).
Fromm považuje za aktivní bytí takový životní způsob, který využívá kritické
myšlení, nezávislost, rozvoj potenciálu a udržování nezávislosti a svobody. Aktivní bytí
doprovází radostné prožívání vycházející nikoliv z nedostatku, ale ze seberozvoje.
Lidské činnosti se tedy mohou skládat i z tzv. pseudopohybu, jehož zdrojem jsou
iracionální motivace (neklid, neurotičnost, impulsivnost, nejistota apod.). Iracionální
motivy znesnadňují reflexivitu jedince a převzetí odpovědnosti za své jednání. Fromm,
podobně jako Kanner a Kasser, hovoří o poživačném životě jako o kompenzaci
nedostatku smysluplné činnosti (Fromm 1997).
Na těchto základech se snaží charakterizovat produktivní a neproduktivní
charakter člověka. Produktivní charakter je nositelem aktivity, využívá svůj potenciál
k osobnímu růstu a autonomii. Produkty jeho činnosti nemusí být okamžitě patrné.
Neproduktivní charakter pouze pasivně přežívá v zahálce, jeho životní způsob je
orientován na fyzicky a psychicky nenáročné činnosti. Charakterizuje ho např. nestálost,
neangažovanost, závislost, pohodlnost, orientace na spotřebu (Fromm 1997: 49). Homo
consumens je dle Fromma novodobý charakterový typ člověka, kterého líčí jako jedince
s neustálou touhou po materiálním a duchovním uspokojení. Do sféry objektů spotřeby
mohou patřit např. informace, cestování, náboženství, sport, zdraví, volný čas,
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mezilidské vztahy apod. U tohoto typu člověka je znatelné upřednostňování tzv.
nepravých potřeb stimulovaných zejména reklamním průmyslem.
K podobným závěrům dochází i Daniel Bell, který je názoru, že touha po
novostech, novinkách a vzrušení je důsledkem psychologické diferenciace, dané
časovou orientací, sebe-vědomím, interakcí a kvantitou (Bell 1999: 103-4).
Dle Fromma tedy patří fyzické a duševní utrpení k lidské existenci a prožívat je
je z hlediska lidského mentálního a sociálního vývoje nutné. Chránit se před strastmi
lze jen za předpokladu nezúčastněnosti (Fromm 1997: 141).
V rámci psychologie se můžeme setkat i s využitím hédonismu pro vysvětlení
lidského chování, zejména v oblasti preferencí. Daniel Kahneman uvádí teorii tzv.
„psychologického užitku“ využívaného např. v behaviorální ekonomii. Mezi jeho
aspekty patří zapamatovaný užitek, okamžitý užitek, užitek předjímaný a užitek
předpovídaný (Kahneman in Houdek 2010: 5-6).
Užitek, který si jedinec zapamatuje, výrazně determinuje jeho příští volbu.
„Lidé nezvažují možné alternativy, ale rozhodují se v omezeném rámci minulých voleb“
(Kahneman in Houdek 2010: 6). Z teorie okamžitého užitku plyne pravidlo, že je-li
závěr nějaké nepříjemné a nákladné akce méně nepříjemný a nákladný, bude celkový
dojem spíše pozitivní. Zároveň je celkový dojem z nějaké činnosti sumou okamžitých
slastí či strastí během dané činnosti. Kahneman také upozorňuje, že slastné může být i
těšení se (předjímaný užitek) na určitou příjemnou spotřebu či činnost, což jedince vede
k oddalování těchto příjemných podnětů. Se slastmi počítáme i v rámci predikce svých
budoucích voleb (Kahneman in Houdek 2010: 8).
Psychologická perspektiva nabídla další možné náhledy, jak problematizovat
hédonistický životní způsob i mimo sociální kontext. Hédonismus údajně přispívá
k degradování lidské motivace, omezuje se spíše na pasivní aktivity a může být zdrojem
lidské nespokojenosti.

6.

Teoretické

vymezení

hédonistického

životního

způsobu
V sociologických teoriích se setkáme s hédonismem především prostřednictvím
jeho sociální funkce. Funkce hédonismu je značně spjatá se spotřebním chováním, resp.
konzumerismem. V rámci sociologických výzkumů, které jsou v této práci uvedeny, je
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nabízen výklad hédonismu z hlediska sociální deviace, rizikového chování, ale i jeho
nové role v rámci postmoderní a postmateriální individualizované společnosti. Jelikož
se hypotézy diplomové práce týkají zejména teorií postmoderní a postmateriální
společnosti, bude jim věnována rozsáhlejší samostatná kapitola.
Vztahem hédonismu a občanské participace se úžeji zabývají teorie postmoderní
společnosti. Postmodernismus je označován jako „syndrom hodnotových preferencí
v současných vyspělých západních společnostech vstupujících do jejich postindustriální
vývojové fáze“ (Linhart et al. 1996: 810).
Znaky postmoderní doby a společnosti jsou rozmanité a řada autorů se jim
věnuje z rozličných oborových základů. Jistým jednotícím názorem je vnímání světa
nikoliv jako entity poznatelné a interpretovatelné univerzálně, jak bylo patrné v tzv.
moderní době, ale spíše jako entitu kterou charakterizuje pluralita, tedy mnohost úhlů
poznatelnosti člověka, společnosti či přírody, ale i rozmanitost zájmů, motivací a
sdružování člověka.
Mezi přední teoretiky postmoderní společnosti, ačkoliv jí každý nazývá jinak,
lze zařadit Gillese Lipovetského (hyperkonzumní společnost), Michela Maffesoliho
(společnost novodobých kmenů), Zygmunta Baumana (postmoderní společnost),
Daniela Bella (postindustriální společnost), Ulricha Becka (sekundární moderna) či
Anthonyho Giddense (pozdně moderní společnost). Každý z nich poskytuje interpretaci
nově vznikajících společenských jevů a také, v případě hédonismu, nabízí jiné hodnotící
perspektivy v podobě hypotéz. Za účelem zisku indikátorů pomáhajících detekovat
hédonistické jednání a jeho problematičnost, budou níže popsány relevantní hypotézy.

6.1 Hédonistická hodnotová orientace dle S. H. Schwartze
Hédonistická hodnotová orientace je v této práci podstatnou oblastí. Lidské
hodnoty se ustalují v závislosti na konkrétních osobních preferencích a cílích.
Hodnotová orientace může být ukazatelem preferencí nejen jednotlivce, ale i konkrétní
skupiny či společnosti (Prudký et al. 2009: 35). Ve výzkumech, které byly uvedeny (Sak
2010, Rabušic 2000), či v teoriích, které jsou zmiňovány, je hédonismus jednou z
několika hodnotových orientací.
Z metodologického pohledu se nedá o hédonismu hovořit v absolutních
intencích, ale jako o inklinaci a tendenci. Petr Sak např. volí zkoumání hédonismu skrze
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škálu párových hodnot (dvou extrémů): "užívat si život" a "poznání sebe sama, rozvoj a
zdokonalování sebe sama". Takto koncipovaná škála nedává metodologicky potřebné
možnosti zkoumat hédonismus coby vícerozměrného postmoderního fenoménu.
Neposkytuje možnosti obě párové hodnoty postavit do vztahu např. podmíněnosti, což
je jedna z teoretických možností.
Z těchto důvodů se nám může nejlépe osvědčit šířeji nastavené škálovité měření
lidských hodnot, které nabízí měření sociálního psychologa S. H. Schwartze.
Ten vychází z pojetí lidských hodnot "jako pojmů či přesvědčení, které se
vztahují k žádoucím koncovým stavům nebo chování, jež přesahují specifické situace a
řídí výběr nebo ohodnocení chování a jevů, které jsou uspořádaní podle relativní
důležitosti" (Řeháková 2006: 108).
Motivační cíle jedince, z jejichž vzájemné souvztažnosti se dá stanovit
hodnotová orientace, jsou: možnost svobody rozhodování (vytvářet, měnit, objevovat),
stimulace (změna, vzrušení, novost), hédonismus (uspokojování, požitek, smyslové
uspokojení), úspěch (především v souladu se společenskými standardy), síla (prestiž,
společenský

status,

dominance),

bezpečnost

(přátelství,

harmonie,

stabilita),

konformita (sebekázeň ve prospěch společenského očekávání), tradice (respekt,
oddanost, zvyky, ideály), spiritualita (vnitřní harmonie, jiná realita), benevolence
(zájem o prosperitu lidí z jedincova blízkého okruhu), univerzalismus (pochopení,
uznání, tolerování a ochrana prosperity všech lidí a přírody) (Schwartz 2006: 2,
Řeháková 2006: 110).
Avšak i u této škály vyvstává nutnost metodologické obezřetnosti. Schwartz
svou jedenáctibodovou škálu motivací staví na předpokladu dvou motivačních
nadhodnot, těmi jsou primárně buď individuální zájem (moc, úspěch, stimulace,
hédonismus,

samostatnost)

nebo

kolektivní

zájem

(benevolence,

tradice,

konformizmus). Mezi obě polohy jsou situovány univerzalismus a bezpečnost.
S. H. Schwartz přispívá k dalšímu chápání hédonistického chování. Předpokládá
spjatost úspěchu a hédonismu (projevy nestřídmosti), hédonismu a stimulace (potřeba
příjemného vzrušení). V teoretickém modelu dimenzí motivace lidského jednání se pro
nás zajímavě ukazuje, že hédonismus se v lidském hodnotovém systému vyskytuje mezi
dvěma dimenzemi: dimenzí „vstřícnosti ke změnám“ (openness to change) a dimenzí
„sebezdokonalování“ (self-enhancement). Tyto dvě dimenze konkrétně přiřazují
hédonismu podobné charakteristiky, jakými jsou například motivace k úspěchu,
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ambicióznost a vzrušující život. Hédonismus se blíží hodnotové orientaci vyznačující se
potřebou stimulace a samostatnosti.
Hédonistická

dimenze

je

naopak

v kontrapozici

k dimenzím

„osobní

transcedence“ (self-transcendence) a „konzervativnosti“ společně reprezentované
následujícími hodnotami: benevolence, bezpečnost, tradice a konformita. Zdůrazňována
je absence sebekontroly a vnímání vnějšího omezení.
Důležitými proměnnými v hodnotovém systému jedince je věk, psychická
vyzrálost, životní zkušenost a socializační prostředí. Mladiství inklinují spíše
k hédonismu, stimulaci a sebeprosazování, a to na úkor tradice, konformity a
bezpečnosti.
Z metodologického hlediska je Schwartzova metoda přínosná zejména proto, že
poskytuje náhled na důležitost určitých hodnot u jedinců, kteří své hodnoty nemusí
nutně prakticky vyjadřovat svými činy. Také je přínosná absence přílišně abstraktních
pojmů, které by u námi sledovaného vzorku mohli způsobit nedorozumění a
dezinterpretaci.
Výše uvedené motivační struktury a jejich vzájemné vztahy jsou sice založené
na hypotézách, které jsou někdy v rozporu s dalšími hypotézami v této práci, které
vycházejí z teorií o podvojném hédonismu či o politickém konzumerismu. Nicméně
taktéž poskytují interpretační možnosti k jejich vysvětlení.
Baterie tvrzení, které dané orientace odhalují, budou součástí dotazníkového
šetření.

6.2 Podvojný charakter hédonistického životního způsobu
Dle francouzského sociologa Gillese Lipovetského lze v současné době sledovat
úpadek imperativu morálky a povinnosti a vzestup imperativu lidského štěstí a rozkoše.
Soudobý konzumerismus postmoderní doby jedinci poskytuje možnosti individualizovat
své potřeby a jejich uspokojování. Slasti si uchovávají svou specifičnost, ale všechny
mají rovné právo na vyjádření, informaci a uvážení (Lipovetsky 1999: 69).
Rozvíjející se etika štěstí však dle autora není pasivizující, ale aktivizační a
konstruktivní (Lipovetsky1999: 64). Lidská mobilita je takto vysvětlována jako úsilí o
kvalitnější život přičemž je úroveň mobility větší než v případě mobility z povinnosti, z
morálního závazku nebo očekávaného chování.
49

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

Hédonistickou společností je autorem myšlena taková společnost, kde je
hédonismus podněcován, regulován a je součástí marketingu a aktivizace společnosti
(Lipovetsky 1999: 65-69). Souběžně ji vyznačuje změna komunikace, zapojování
rozvoje lidského potenciálu jakožto cíle samého o sobě. Lipovetsky tento vzestup
reflexivnosti vysvětluje tím, že výběr jak materiálních tak nemateriálních statků jedince
podněcuje k aktivní informovanosti, kritičnosti a zodpovědnosti.
Lipovetsky tímto postuluje svou teorii reflexivního hédonismu, který
pojmenovává jako tzv. „podvojný hédonismus“ (Lipovetsky 1999: 65). Podvojný
hédonismus se zakládá na dvou základních hypotézách. Jednak může hédonismus
podněcovat ke konzumnímu chování (nakupování), zábavě (mediální a kybernetická
kultura) či být ve vztahu s biologickými potřebami (jídlo, pornografie apod.). Tento typ
hédonismu je orientován na krátký časový horizont a stojí za řadou problémů v širším
časovém horizontu (zadlužení, zdravotní důsledky, snižování kvality lidského kapitálu).
V tomto

pojetí

také

přispívá

ke snižování

hodnoty

práce,

desocializaci,

a

destrukturalizaci společnosti (Lipovetsky 1999: 65). Jinými slovy se jedná o životní
způsob produkující negativní důsledky jak morální, tak psychologické. V užším slova
smyslu se jedná o typ hédonismu, který je v negativních konotacích nejčastěji využíván.
Druhá tendence hédonismu může být racionálně řízena a orientována na
systematičnost, reflexivitu a prospěšnost v širším časovém horizontu. Hédonismus je
regulován narcismem (hygiena, sport, ideál krásy apod.), informovaností (zjišťování
kontextu svého jednání a jeho následků) a promyšlenou organizovaností slasti.
Lipovetsky zde hovoří také o postmaterialistickém hédonismu, když uznává, že lidé své
štěstí a slast hledají i mimo materiální svět (viz kapitola Teorie postmaterialistická
společnost).
Lipovetsky

tedy

shrnuje

charakteristiku

hédonistické

společnosti

do

následujících elementů: prožívání přítomnosti, smyslovosti, maximalizace zdatnosti a
sebeaktualizace za účelem dosahování slastí, aktivizační závist, normativně fungující
narcismus, existenciální chudoba, nedostatek a frustrace, kontrastující s konzumním
nadbytkem a zdáním blahobytu (Lipovetsky 2007: 174). Hédonistický životní způsob se
vyznačuje dichotomií mezi nízkým pocitem viny a úzkostí (jedinec nemá rád přísný
režim a příkazy, ale sám jim dobrovolně podléhá např. v dietách; starostlivě pečuje o
svůj života, ale má rád adrenalinové sporty) (Lipovetsky 1999: 133).
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6.3 Dvojí typologie hédonistického životního způsobů Wernera
Georga a Gerharda Schulze
Dle německého sociologa Gerharda Schulze lze současnou postmoderní
společnost nazvat společností zážitků. Podobně jako Lipovetsky i Schulz rozděluje
hédonismus na dva typy. Lipovetského teorii ale doplňuje o širší zájem o strukturální
determinanty.
Jedinci inklinující k prvnímu typu hédonismu preferují rozvoj vnitřního života a
seberealizaci. Egoisticky a narcisticky jsou podporováni vírou ve vlastní schopnosti,
nezávislost a autenticitu (Schulz in Keller 2012: 86). Společnými vlastnostmi těchto
skupin je neúcta k autoritám, experimentování, flexibilita, ale i nespokojenost. Ta je
udávána nepoměrem mezi osobními nároky na svou seberealizaci a jejich materiálními
podmínkami. Imperativ seberealizace se promítá i do preference způsobu zaměstnání,
trávení volného času, výběr přátel i partnera apod. Právě seberealizace je motivací
konzumního chování a snahy o společenský postup a ekonomický status. Participace a
angažovanost těchto jedinců ve veřejných otázkách a institucích je motivována vnitřní a
osobní potřebou sdílet své názory a emoce s podobně smýšlejícími jedinci. Jedině
seberealizace může ovlivňovat okolnosti života jedince (Schulz in Keller 2012: 86).
Druhá hédonistická inklinace vede jedince k nižší míře seberealizace, k orientaci
na neustálou stimulaci, zábavu a vzrušení. Experimentování není často normalizované a
tak má někdy sklony k deviantním projevům zábavy a vzrušení (adrenalinové sporty,
toxikomanie, chuligánství, pornografie apod.) (Schulz in Keller 2012: 86).
Dle Schulze lze první typ hédonisty zařadit spíše do středních vrstev, se
středoškolským či vysokoškolským vzdělání. Druhý typ se vyskytuje více u nižších
vrstev s nižší úrovní vzdělání (učňovské obory, základní vzdělání). Tato hypotéza se
prokazuje i ve výzkumech, kdy se studenti a studentky gymnázií ve větších městech
staví například ke konzumaci alkoholu odmítavě a jejich hodnotové preference se kloní
k hodnotám odpovědnosti, vzdělání a seberealizace (Krch et Drábková 1999).
Kromě vzdělání a věku jsou dalšími determinantami: životní standardy jedince,
disponibilita volného času a biografická rozrůzněnost, resp. mnohost voleb životního
způsobu.
K rozšíření charakteristiky prvního typu hédonismu podle Schulze přispívá
německý sociolog Werner Georg. Životní způsob chápe jednak jako vzorce chování a
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jednání, relativně stálé, které vyjadřují individualitu a konstituují identitu. Další funkcí
životního způsobu je funkce vymezovací či integrující, kdy se jedinec jednak vymezuje
vůči jedné skupině a zároveň se může stát součástí jiné skupiny (Georg in Duffková et
Urban 2008: 132).
Na základě těchto dvou funkcí životního způsobu Georg popisuje tzv.
hédonistický expresivní životní styl, jehož vlastností je důraz na sociální kontakty, sítě
přátel a známých. Převážně mladistvý a svobodný jedinec s tímto životním stylem se
distancuje od asketismu, standardních forem rodinného soužití a snaží se začlenit do
módy skrze konzumerismus (Georg in Duffková et Urban 2008: 133).
Dle Baumana žijeme v tzv. tekuté modernitě, kde nejsou žádné sociální
struktury, které člověka poutají k určité pevné identitě a jistotě. V současné době lidé
musejí pracovat na své biografii. Jedinec je nucen pracovat na své biografii života skrze
seberealizování se, protože jeho identita je neustále v procesu, jelikož to vlastně není
identita ale reklamou podmíněný životní styl. Životní styly jsou závislé na finančních
možnostech lidí a tak se v nich odráží třídní struktura (Bauman 1996: 186 – 203).
K podobným závěrům dochází i Jan Keller, který shledává, že kritéria vymezení
společenských tříd a jejich členů se již nespojují s existencí či neexistencí vlastnictví,
ani dle pozice v sociální či organizační struktuře, ale na základě životního způsobu,
hodnotových preferencí a kultury (Keller 2012: 15).
Bauman udává, že problematičnost identity současných mladistvých je dána
snižujícím se podílem kultury, autority a zprostředkované zkušenosti na tvorbě jejich
identity (Bauman 1999: 21). Např. Anthony Giddens hovoří o identitě jako reflexivním
projektu (self as project). Úkolem jedince je pak širokospektrální zkoumání své identity,
z minulosti, současnosti i budoucnosti. Pomyslným hlavním médiem sebepoznávání je
tělesnost, traktovaná do životního způsobu. Dominuje nyní potřeba nezprostředkované
zkušenosti, a tedy i nutnost experimentovat a neustále volit mezi mnoha způsoby řešení.
Bauman toto vnímá jako „věk morálky“, kdy je jedinec za své chování mravně
zodpovědný a nemůže se odvolávat na univerzální etické systémy z již údajně zaniklého
„věku etiky“ (Bauman 1999).
Relativizace morálních postojů s sebou nese potenciál vzniku deviantních
životních stylů (Bauman 2002: 127). Kybernetická extrapolace navíc dle Baumana
zejména u mladé generace narušuje vazbu k jejich životnímu prostoru (Bauman 2004:
51). Jak vyvozuje ze svých výzkumů Petr Sak, kyberprostor vytváří nový typ
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sociability. Chování jedince zjednodušuje, emocionálně zplošťuje, chování činí více
vznětlivým a jednotlivé akty chování jsou méně propojené s jeho kontextem (Sak 2010).

6.4 Konzumerismus
6.4.1 Vymezení pojmu
Akademický slovník cizích slov definuje konzumní společnost jako „typ
moderní industriální společnosti, v níž jsou rozhodující sociální funkce určovány
spotřebou (konzumem)“ (Kol. autorů 2005).
Slovník cizích slov podobně popisuje konzumní společnost jako „…náruživě
toužící po stále větším získávání majetku a předmětů, které by činily život pohodlnějším,
který by stále stupňovaly životní rozkoše…“ (Kol. autorů 1998).
Slovo

konzumerismus

pochází

z ekonomického

diskursu,

přičemž

v sociologickém diskursu nabývá spíš negativní konotace a prolíná se s etickým
ekvivalentem konzumerismu, hédonismem. Konzumerismus je též pojímán jako opačná
spotřebitelská tendence k tzv. rozumným potřebám a dobrovolné skromnosti (Dufková
et Urban 2008: 93).

6.4.2 Kulturně historické trendy v hédonistickém a konzumním
chování
C. Cambell historicky sleduje formování hédonismu do konzumního chování.
V závislosti na sociálních a historických danostech hovoří o tzv. tradičním a moderním
hédonismu (Corrigan 1997: 15-16).
Tradiční hédonismus je historicky řazen do okcidentálních společností, moderní
hédonismus je vymezován etablováním puritánských etických postulátů do morálky
evropských společností. Zdroje uspokojení jsou pro obě tato období stejné, pramenící z
imanentních lidských potřeb a vycházející z nedostatku (hlad, pití, sex, bezpečí apod.).
Potěšení si mohl jedinec v předmoderní době dopřát prostřednictvím nějakého luxusu,
převážně spojeného se senzací. Novost senzace způsobovala adekvátní stimulaci a byla
omezena reálnými možnostmi novost vyvolat. V případě potravin byly takovými
možnostmi například disponibilita koření a způsoby přípravy potravin. Pro toto
historické období je ale specifické, že senzace, a tedy i pocit potěšení, se mohl odvíjet
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převážně ze specifických činností, spojených převážně s primárními potřebami. Proto se
v této době experimentuje s jídly, sexualitou, alkoholem apod.
Moderní hédonismus naopak disponuje širšími možnostmi vzniku potěšení, když
stimulaci vyvolávají i jiné potřeby, převážně kulturně podmíněné (Corrigan 1997: 1516). K tomuto údajně došlo nahrazováním senzace jistou formou emocionality. Ta
vycházela z rostoucí kulturní potřeby po sebeovládání se jedince vedoucí k potřebě
orientace ve vlastním emočním životě. Puritanismus prosazoval dovednosti odolávat
pokušení a transformovat potěšení do jiných sfér života podobně jako ovládání míry
intenzity těchto emocí. To mělo vést ke vzniku tzv. umělých emocí (artificial emotions)
resp. potřeb. Individualizace potěšení rozšiřuje objekty uspokojení, jak materiální, tak
nemateriální (symbolické) povahy. Samotné ovládání a řízení zdrojů potěšení se stává
zdrojem potěšení, jako např. altruistické jednání, které vyžaduje sebezapření a je
v některých společnostech vysoce morálně hodnocené (Skidmore 1997: 71-72).
U Giddense podobně nacházíme vysvětlení vzniku moderních institucí skrze dvě
fáze: první fáze dominance disciplíny a represe a následného vzestupu hédonismu a
rozvoje konzumní společnosti ve druhé fázi (Giddens 1996: 23).
E. Durkheim nesouhlasí s hypotézou rozvoje společnosti, dělby práce a institucí
jako důsledek lidské snahy po efektivním dosahování a udržování štěstí a požitků.
Podobné argumenty jsou údajně nedostatečné, protože opomíjejí hédonickou adaptaci,
která vývoj lidského konání omezuje. Lidská schopnost prožívat štěstí je psychicky i
mentálně omezená. Vždy dominuje kalkulace mezi požitkem a užitkem, kdy, jak autor
sám pojmenovává, je třeba hlídat „vážnost života“ (Durkheim 2004: 200-1). Pokud
požitek převažuje nad užitkem, jedincovo chování může být neužitečné pro jeho
psychický vývoj či tělesné zdraví.
Pro nás je dále zajímavé vysvětlení hédonismu a generačního cyklu. Změny
způsobů života dané změnami kulturními, politickými či sociálními jsou vždy
mezigeneračně rozdílně vnímané i z hlediska požitků. Pocit jistoty v procesu přeměny
omezuje schopnost spokojeného života jedné generace, zatímco následná, která se již do
změněné společnosti rodí, tato omezené prožívání nemá. Generace se tak liší i mírou
senzitivity k požitkům, což vede k řadě nepochopení a omezené mezigenerační
solidaritě.
Štěstí je dle Durkheima pravidelná souhra organických a psychických funkcí.
Požitek naopak vzniká, chvíli trvá a zaniká. Štěstí souvisí se životním způsobem a
každodenními způsoby zvládání života. Požitky jsou omezené časem, prostředky či
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lokalitou (Durkheim 2004: 206). Lidské štěstí se tedy nezvyšuje s civilizačním
vývojem, jedinec se naopak vždy přizpůsobuje společnosti a prostředí tak, aby mohl
dosahovat štěstí a požitků.
Sociální antropolog Konrad Lorenz sleduje podobné tendence vedoucí do širších
společenských důsledků. Hovoří o tzv. „vyhasínání citů“, když shledává, že současné
společnosti pojímají strasti a problémy jako něco, co je nepatřičné, a nutné eliminovat
(Lorenz 1990: 41). Snižování senzibility jako důsledek prevence problémů jak
individuálních, tak společenských, dle Lorenze vážně narušuje schopnost dosahování
cílů, vyžadující odolnost vůči problémům a komplikacím. Dle Lorenze jsou strasti
nutným předpokladem lidské spokojenosti, což dokazuje růst kontrolovaných a
racionalizovaných

strastí

(fitness

centra,

agresivita

na

fotbalovém

stadionu,

adrenalinové sporty apod.) ve společnostech blahobytu (Lorenz 1990: 41-2). Jinými
slovy, nejen potřeba slasti, ale i potřeba strasti může být tvůrcem společenských
institutů volného času a zábavy.

6.4.3 Typologizace spotřebitelů
Typologizace spotřebitelů pomáhá nahlédnout na motivační strukturu a inklinaci
konzumentského chování. Teorie psychografické orientace osobnosti rozděluje
spotřebitele na: a) statutární; b) principielní; a c) konativní (Duffková et Urban 2008:
92).
Statutární funkci spotřeby naplňují takoví jedinci, kteří chtějí demonstrovat
svou sociální pozici či se chtějí do určité sociální skupiny prosadit. Tuto
konformistickou tendenci lze sledovat zejména u mladistvých jedinců. Konzumerismus
hraje roli jednoho z nástrojů plnění vývojových úkolů, tj. zapojování se do referenční
skupiny. V pozdější vývojové fázi se skrze konzum častěji demonstruje zdatnost
(informovanost, sociální kapitál, finanční prostředky či angažovanost v módních
trendech) (Heath et Potter 2012: 107).
Spotřebitelé orientovaní na principy porovnávají koupě se svými životními
hodnotami a principy. Jak bylo výše uvedeno, s touto hédonistickou tendencí se lze
setkat u reflexivních hédonistů (Lipovetsky) a nejznatelněji se objevují ve fenoménu
politického konzumerismu (viz. kap. 6.4.4)
Spotřebitel orientovaný na aktivitu sleduje užitečnost spotřeby z hlediska
výkonu činnosti, a to jak fyzické, tak i mentální. Jak bylo výše uvedeno, vztah
55

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

hédonismu a konzumerismu lze hledat zejména v individualizaci spotřeby. Ta došla až
do fáze, kdy spotřeba přestává plnit symbolické (statusové) funkce a přechází do jisté
desocializace spotřeby. Konzumerismus nečerpá dynamiku ze statutárního tlaku, ale
z užitné hodnoty zboží, z hlediska blahobytu, funkčnosti, uspokojení a seberealizace
(Lipovetsky 2002: 266-7). Využívání konzumu za tímto účelem vykazuje prvky
postmaterialistického chování (viz níže), kdy je nosnou hypotézou, že proces
individualizace a demokratizace spotřeby oslabuje pouto jedince ke spotřebovávané
věci a přispívá k menšímu materialismu jedince.
Uvedené tři charaktery se různě kombinuji v závislosti na dostatku či nedostatku
objektů spotřeby (Duffková, Urban 2008: 92).
Jan Keller shodně připomíná, že hédonismus a konzumerismus se stává životní
strategií, přístupem ke společnosti a duchovnu (Keller 2005: 100-123). Je tedy součástí
tvorby identity jedince, determinované dostupností (finančně, kvalitativně) objektů
spotřeby.
Podobně Zygmunt Bauman vnímá hédonismus a konzumerismus prizmatem
sociálně-kulturním strategie. Vidí v nich formu úniku pomáhající zvládat životní
nejistoty a tíživé možnosti voleb v prostředí srozumitelném a jednoduchém (Bauman
2004: 108). Tato strategie je dle něj specifická čtyřmi fázemi, kterými se jedinec
prochází při řešení nějakého společenského či individuálního problému. Nejprve je
problém specifikován, definován, rozčleněn a následně řešen prostřednictvím koupě
(Bauman 2010: 203). Touto optikou konzumerismus klade nárok na orientaci v
prostředcích řešení problémů na úkor kognitivních procesů (rozvoj znalostí,
dovedností). V určité míře se tato hypotéza nepotvrzuje u politických konzumentů, kteří
využívají konzumerismus jako nástroj řešení určitých problémů, nicméně jejich znalosti
přesahují rámec pouhé znalosti účinku daného produktu.

6.4.4 Politický konzumerismus
Předchozí kapitola naznačila sociabilní funkci hédonismu v postmoderní
společnosti. Zejména spotřebitelé a spotřebitelky orientovaní na osobní morální a
hodnotové principy utváří různé modifikace konzumerismu: zelený konzumerismus,
střídmý konzumerismus, dobrovolnou chudobu či politický konzumerismus (např.
Librová 2003). Právě politický konzumerismus je fenomén, který je stále více sledován
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odbornou obcí a je jedním ze způsobů, jak uchopit vztah hédonismu a jeho případného
kladného vztahu k občanské participaci.
Politický konzumerismus se vyznačuje volbou mezi producenty či produkty
motivovanou snahou změnit politickou či ekonomickou praxi (Micheletti et Dietlind
2003: 1).
Dle Laurena Copelanda je politický konzumerismus dynamizován třemi
hlavními trendy (Copeland 2013):
První trend v návaznosti na teorie I. Ingleharta (viz níže) politický
konzumerismus zrcadlí postmaterialistické formy participace. Spotřeba v případě
postmaterialistů nese prvky životního stylu a takto hodnotově založení jedinci inklinují
k přímějším a každodenním podobám participace. Politický konzumerismus dává
možnost demonstrovat politickou orientaci a zájem. Zakoupením či nezakoupením
produktu lze reagovat na lidská či zvířecí práva, práva určité sociální skupiny či složení
a kontext výroby související s produkcí výrobku (Copeland 2013: 5).
Druhý trend založený na individualizované spotřebě, motivované hédonistickou
funkčností a morální vhodností výrobku, doplňuje uspokojování spotřebou o
postmaterialistické hodnoty (autonomie, sebevyjádření, výběr mezi službami a výrobky,
občanská participace).
Ulrich Beck vnímá politický konzumerismus jako odpověď na nedůvěru občanů
v konvenční instituce participace. Politický konzumerismus v Beckově rizikové
společnosti plní jednu z forem tzv. subpolitiky (viz dále). Micheletti a Dietlind taktéž
teoreticky polemizují o ztrátě důvěry v etablované konvenční způsoby participace a
politický konzumerismus vysvětlují jako tendenci k přímému ovlivnění daného
problému (Micheletti et Dietlind 2003: 6). Nedá se nicméně hovořit o výlučném
nahrazení jednoho způsobu participace druhým.
Třetí trend ukazuje politický konzumerismus jako nástroj politické participace
pro sociálně marginalizované skupiny, kterým je konvenční způsob participace odepřen,
ať již z důvodu národnosti, etnicity, náboženství, věku či genderu (Copeland 2013: 9;
Micheletti et Dietlind 2003: 1).
Politický

konzumerismus

vyznačují

následující

strategie:

„boycott“

(nenakupování určitého produktu), „buycott“ (nákup určitého produktu) či nošení
značek výrobců, kteří svou produkci spojují s určitými morálními standardy či
politickými postoji (Micheletti et Dietlind 2003: 2).
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Způsob využívání těchto strategií je determinován typem spojitosti dané
produkce s morálním či politickým pozadím. Je tedy kladen velký nárok na reflexivitu
jedince, úroveň informovanosti o inkriminovaných souvislostech a ekonomickopolitických konsekvencích. Například jedinec, který hájí práva zvířat, může na jedné
straně odmítat konzumaci na zvířatech testovaných výrobků a na druhé straně
podporovat produkty, které nejsou na zvířatech testovány. Morální imperativ a
individualizovaná spotřeba tímto hédonismus a konzumerismus podporují, ale činí je i
reflektovanějšími.
Z hlediska politického kapitálu je tento způsob řešení problémů přínosný v tom
ohledu, že podněcuje k dobrovolnému zapojování do veřejných problémů a podněcuje k
integraci do sociálních struktur a sítí.
Vývojová křivka naznačuje, že nové formy politické participace (petice,
demonstrace, boycotting či okupování strategických budov a míst) jsou všechny na
vzestupu prakticky lineárně (Hooghe et al. 2005: 247). Tento fenomén lze chápat jako
potvrzení Marshovy hypotézy kumulace (kap. 4.2.2), která poukazuje na skutečnost, že
lidé obvykle nevyužívají pouze jednu z forem participace, ale kombinují konvenční i
nekonvenční formy (Barnes et Kaase 1979 in Hooghe et al. 2005: 253).
Prokazuje se také, že jedinci s vyšší inklinací k participaci skrze politický
konzumerismus se veřejně angažují v rámci internetu, své školy či participují na
protestních hnutích (Hooghe et al. 2005).
Z historických příkladů se ukazuje, že politický konzumerismus může zdárně
plnit funkce sankcionování chování některé firmy či konkrétní země, spjaté s daným
produktem buď symbolicky či ekonomicky.
Dle srovnávacího výzkumu European Social Survey z roku 2002 se ukazuje, že
občané České republiky používají buycott či boycott jako nástroj nekonvenční politické
participace. Frekvencí se řadí mezi standardní západní demokracie, převyšují i
středoevropské země (Polsko, Slovinsko) a dominují mezi postkomunistickými zeměmi.
Podobně jako fenomén hédonismu, také politický konzumerismus se střetává s
metodologickými nároky. Nové či měnící se formy občanské, resp. politické participace
kladou nároky na metodologické vymezování politické participace. Podobně se zvyšuje
nárok na znalosti vztahů mezi ekonomickou a politickou sférou konzumace, či zda je
určité chování skutečně výsledkem reflexivního výběru. Obtížnost uchopení také
umocňuje skutečnost, že se jedná o méně organizované, strukturované a více přechodné
participativní chování, než například u konvenčních forem (Hooghe et al. 2005: 252).
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Znatelnější spjatost s životním stylem a individualizovanou spotřebou dále poukazuje na
mikroúroveň motivace jedince (socio-demografie, věk, pohlaví, hodnotová orientace).
Americký sociolog Joseph Heath nabízí ještě další perspektivu, když nabízí
hypotézu tzv. „útočné a obranné spotřeby“. Ta je podněcována jak módním prostředím,
tak referenční skupinou, ve které se jedinec pohybuje. Například vnímání
nedostatečnosti jedincova statusu („jen dobrá máma koupí svému dítěti“) může vytvářet
obrannou motivaci ke konzumnímu chování (Heath 2012: 127).

V návaznosti na

rozměr konzumerismu coby životního způsobu dále dokládá, že kritika masové
společnosti spotřeby je jednou z dynamik rozvoje hédonismu a konzumerismu (Heath
2012: 102). Kontrakulturní a subkulturní životní způsoby vymezující se vůči konformní
masové společnosti poskytují nové způsoby sebevyjádření a individualizované spotřeby,
které se postupně komodifikují.

6.5 Hédonismus jako sociální deviace a rizikové chování
Výše jsme uvedli dvojí důsledky hédonistického životního způsobu. Na jedné
straně Lipovetsky hovoří o aktivizačních možnostech hédonismu v kontextu
reflexivních jedinců. Nicméně determinanty věku, vzdělání, možnosti trávení volného
času a sociálního postavení mohou jedince přibližovat i deviantním formám získávání
požitků.
Mladiství si sice osvojují konzumentské normy a hodnoty, ale materiální
deprivace jim nedovoluje adekvátně se podílet na konzumních aktivitách a komerčních
zábavách. Výslednou frustraci lze pozorovat v nejrůznějších formách delikvence
(krádeže, konzumace drog apod.).
Za sociální deviaci jsou považovány odchylky od sociálních norem či normy,
porušení očekávání či porušení neformálních zásad lidského chování v daném
společenství (Munková 2001: 11). V případě mladistvých a klasifikace jejich chování
jako deviantního se setkáme především s porušením norem očekávání.
Dle Petra Saka „hédonistická a pragmatická orientace mladé generace s absencí
společenské

vize

přispívají

k pokračujícímu

rozšiřování

konzumace

alkoholu,

nikotinizmu a konzumaci drog. Roste tolerance k drogám a kouření marihuany je již
v určitých vrstvách společnosti chápáno jako standardní součást životního stylu.“(Sak

59

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

2007: 3). Taktéž dle Daniela Bella spotřební kultura podněcuje k experimentování se
životem a s vlastním tělem (Bell 1999: 335).
Teorie sociální deviace se zabývá celou řadou rozličných forem rizikového
chování mladistvých. „Rizikové chování tedy označuje jakékoliv jednání, které ovlivňuje
psychosociální

aspekty

úspěšného

vývoje

dospívajícího“

(Jessor

1991:

2).

Psychosociální vývoj v sobě zahrnuje například plnění vývojových úkolů, plnění
očekávaných sociálních rolí, získávání sociálního kapitálu a kompetencí pro další
životní fáze.
Jessor v této souvislosti upozorňuje na to, že například behaviorální
epidemiologie nabízí i pozitivní hodnocení deviantního chování. „Kouření, pití
alkoholu, užívání drog, riskantní řízení nebo zahájení sexuální aktivity v raném věku
může být nástrojem při získávání akceptování a respektu u vrstevníků, při dosahování
nezávislosti na rodičích, při odmítání norem a hodnot konvenční autority, při zvládání
úzkostí, frustrací a obav z neúspěchu nebo při sebepotvrzování zralosti a přechodu od
dětství k dospělejšímu postavení“ (Jessor 1991: 1).
Dle amerického sociologa Mikea Brakeho je společenská garance adekvátní
odměny za namáhavou činnost nízká. Mladiství se přesto snaží dosahovat společensky
uznávaných hodnot, jakými jsou například užívat si život, spokojenost či exkluzivní
životní styl. Konzumace legálních drog může být brána jako manifestace dosahování
přístupných rozkoší společensky uznávaným způsobem (legálních uznávaných drog)
(Brake 1980: 45-46).
Dle Petra Saka vede k nárůstu zájmu o drogy preference vlastního ega a
smyslovosti na úkor vnitřního světa idejí a myšlenek (Sak 2007: 3).
Drápková také nachází kompenzační funkce drog v životních situacích
mladistvých. Dle ní mladiství často nepociťují drogy jako návykové a nebezpečné látky,
ale jako látky, které jim umožňují udržovat jejich životní styl, aniž by museli „na sobě
zapracovat“ v přípravě na životní realitu v dospělosti (Drápková 2008: 1). Drogy tedy
odkládají (pokud toho jsou schopni) nebo střídají jejich druhy.
O kompenzaci namáhavého studia či práce deviantními formami trávení volného
času hovoří například Dufková. Tzv. „hédonické pojetí volného času“ se dle ní
vyznačuje opačným způsobem chování, než jak nás nutí společensky uznané způsoby a
normy (Dufková et Urban 2008: 153).
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Pro ilustraci, česká společnost vnímá úlohu legální drogy alkoholu ryze
hédonisticky, když kromě podpory radostného prožívání života kladně hodnotí i jeho
funkci v řešení individuálních problémů (SÚ AV ČR 2007).

6.6 Postmaterialistické a materialistické hodnoty
Podle Schwartze jsou, jak jsme si uvedli výše, motivační cíle hédonistického
jednání následující: uspokojování, požitek, vstřícnost ke změnám a tendence k
seberealizaci. Tyto charakteristiky jsme následně našli v teorii o "podvojném
hédonismu" Lipovetského a typologii Schulze či Georga. Proměny konzumního chování
taktéž naznačují tendence k menší důležitosti materiální podstaty koupě a naopak
naznačuje širší společenskou proměnu lidských hodnot a způsobů participace.
Americký

sociolog

a

politolog

Ronald

Inglehart

sleduje

vývoj

socioekonomických změn a nabízí koncepci tzv. tiché revoluce. Zdůrazňuje
podmíněnost

hodnotové

orientace

socializací

jedince

a

jeho

ekonomickými

podmínkami. Socioekonomický vývoj společnosti v době, kterou taktéž nazývá
postindustriální fází modernizace, způsobuje změny v kulturních hodnotách, participaci
na veřejném životě, genderu, ve vztahu k autoritám, v sexuální morálce či v míře
kritičnosti (Inglehart et Welzel 2005: 19).
Jak Inglehart udává, poválečné období prosperity a demokratizace spotřeby ve
společnostech hojnosti podmínilo hodnotový vývoj ostře kontrastující s hodnotami
dřívějších společností (Inglehart 1971: 991). Vývoj je popisován jako přechod od
materialistické společnosti ke společnosti postmaterialistické.
Za materialistické hodnoty Inglehart považuje ekonomickou prosperitu, hmotné
bezpečí, stabilní ekonomický růst a dodržování sociálního pořádku. Za postmateriální
hodnoty jsou pak považovány například svoboda seberealizace, potřeba aktivně
participovat na politických rozhodnutích a na dění v bezprostředním okolí či
v pracovním prostředí, dále potřeba investovat do vědění a zisku informací, podobně
jako zlepšování kvality životního prostředí a dodržování lidských práv (Inglehart 1971:
991).
Zygmunt Bauman řadí hédonismus a konzumerismu mezi postmateriální
fenomény. Konzumerismu přičítá materialistickou povahu jen sekundárně, primární je
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postmaterialistická potřeba získat nové zdroje dojmů a vzrušení (Bauman 1999: 100101).
Podstatnými

hypotézami

postmaterialistické

koncepce

jsou

hypotézy

„nedostatku“ a „socializace“, které byly mnohokrát testovány v čase a na různých
vzorcích populace.
Hypotéza „nedostatku“ udává, že pokud jsou uspokojeny základní lidské
potřeby, které mají lidé z biologické podstaty všichni prakticky stejné, dochází
k přesunu zájmu do sféry individuálních potřeb: estetiky, uznání, sebereflexe,
seberealizace, zlepšení kvality života (Rabušic 1990: 506).
Hypotéza „socializace“ vysvětluje, že pokud jedinec vyrůstá a socializuje se
v prostředí hojnosti a materiálního zabezpečení, vyvinou se i u něj postmaterialistické
hodnoty,

které

se

pak

přenášejí

do

jeho

osobnostní

struktury.

Orientace

na postmaterialistické hodnoty je tedy odolná vůči životním cyklům. Pokud nastanou
socioekonomické změny (krize), které nutí jedince chovat se materialisticky, jedinec se
potřebě přizpůsobuje a po zlepšení podmínek se opět vrací k postmaterialistickým
hodnotám (Inglehart 2000: 220). Jak naznačuje výzkum realizovaný v roce 1991
v Československu, jedinci socializovaní v době krizí a nejistot se mohou stát
postmaterialisty vlivem tzv. „efektu doby“ (Rabušic 2000: 15). Inglehart se snaží
ukázat, že člověk přirozeně inklinuje k postmaterialistickým hodnotám, přičemž
důležitou roli hraje zkušenost s prožíváním těchto hodnot.
Příkladem potvrzujícím hypotézu „socializace“ mohou být výsledky vládní
zprávy „Mládí 2011“ v Polské republice. Současná polská mládež je považována za
„sytou generaci“, nelišící se od západních vrstevníků. Sdílejí podobné hodnoty:
hédonismus, spotřebitelství, individualismus a liknavost vůči instituci manželství (VOX
europ 2011). Tito mladiství však narážejí na skutečnost, že celorepublikový průměr
nezaměstnanosti této věkové skupiny je cca 22%. Ačkoliv tedy socioekonomické
podmínky nutí jedince orientovat se spíše materialisticky, mladiství, socializovaní
v podmínkách spíše postmaterialistických, nadále inklinují k těmto hodnotám.
Inglehart a Welzel se domnívají, že postindustriální modernizace, které jsme
svědky, pomáhá prohlubovat vazby lidských hodnot a demokracie. Rozvoj podporuje
autonomii jedince, kreativitu, vzdělanost, specializaci, sociální komplexnost a interakci
(Inglehart 2005: 24). Interakce, participace a mobilizace člověka jsou motivovány
snahou sblížit se nikoli již na základě potřebnosti, ale podobnosti. Demokracie a
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participace nejsou brány pouze jako racionálně konstituované instituce, ale jako procesy
koexistující s přirozenou inklinací lidí ke sdružování.
Inglehart nám svou koncepcí přibližuje další pohledy na motivy sdružování
jedinců. Poukazuje na lidské potřeby, které jsou více individualizované a které kladou
větší nároky na veřejné instituce a demokracii.

6.7

Hédonistický

životní

způsob

jako

faktor

snižování

participace
Kdybychom chtěli výše popsané společenské tendence popsat jako jeden proces,
je možné využít přístupu Zygmunta Baumana, který nachází celou řadu faktorů
vycházejících z hédonistického životního způsobu, které negativně ovlivňují úroveň
občanské participace. Faktory by se daly předběžně shrnout takto: a) privatizace
společenských problémů; b) řešení problémů skrze konzumerismus; c) sociální
interakce je řízena paradigmatem slasti a užitku; d) aréna veřejného prostoru je zaplněna
soukromými problémy; e) existuje nedůvěra v kolektivní akci.
Ad a) Konzumní společnost dle Baumana privatizuje celospolečenské problémy
a činí z nich problémy jednotlivce. Například vyšší míra emisí je pro jedince škodlivá,
když si sám nekoupí nosní roušku. Modernizace společnosti a dříve kolektivní
povinnosti jsou privatizovány. Politický diskurz se tedy obohacuje o nové otázky
„lidských práv“, které mohou pomoci jedinci těmto novým výzvám osobně čelit a
nastavit si tak životní způsob dle svých představ.
Ad b) Tvorba osobní identity dle Baumana koreluje se slábnoucí societou
(Bauman 2004: 180). Společenské návody na řešení problémů ztrácejí validitu a jedinec
hledá inspiraci v řešení svých problémů u dalších jednotlivců. Tento individualizační
proces je dle Baumana dvojího charakteru. V prvním ohledu se jedná o modernizační
proces přesouvající na jedince řadu situací, se kterými se musí vyrovnat. Z druhého
pohledu lze hovořit o osobní podpoře individualizace jako praktické schopnosti na
sebeurčení (Bauman 2004: 61). Protože se individuální způsoby řešení problémů zdají
být dostatečnými, jedinec není motivován k participaci a mobilitě na konkrétních
komplexních řešeních v rámci širších celospolečenských struktur.
Spotřební kultura si podmaňuje schopnosti těla přijímat rozkoše a zároveň jej
podněcuje k zušlechťování této schopnosti. Spotřební kultura má v jedinci systematicky
63

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

vyvolávat umělé potřeby, ale zároveň vždy dodávat, že každý „problém“ je řešitelný
prostřednictvím spotřeby. Konzumní společnost disponuje rozličnými stimuly
reagujícími na hodnotový systém jedince, a to i v souvislosti s jeho aktuální životní fází
(dítě, student/ka, rodič apod.) (Sak et Kolesárová 2004: 9).
Společnost konzumní se tak snaží mobilizovat své členy tím, že přidělí jedinci
roli konzumenta, jehož úkolem je aktivně se podílet na tržním systému uspokojováním
svých potřeb (Bauman 1999: 98). Tato změna společenské role může být vysvětlena
jako reakce na vznik nadvýroby a snaha o eliminaci cyklických ekonomických
krizí

vznikajících z důsledku nadvýroby. Posledním výrazným indikátorem

konzumního postoje je důvěra v odborníky a odbornice. Ti mohou upozorňovat na
problémy tak, aby legitimizovali svou potřebnost a zároveň vyvolávali nové druhy
potřeb a poptávku po nich.
Zmíněná strategie řešení problémů prostřednictvím krátkodobých řešení (koupí)
má širší dopad na formování životního způsobu člověka. V kombinaci s nízkou úrovní
finanční gramotnosti se problémovou jeví zejména tendence k častému utrácení nad
rámec disponibilních možností. Za další indikátor hédonistického chování je pak
Baumanem udáváno pojetí života jako objektu radostného užívání bez smyslu pro
společenskou zodpovědnost (Bauman 1999: 90-120).
Ad c) Narůstá vnímání sociálních svazků prostřednictvím užitku a požitku,
například můžeme sledovat proměnu role rodiny, jelikož řada z dřívějších funkcí již
pozbývá aktuálnosti. Sexuální život také prochází relativizací, čímž se ztrácí další
z prvků legitimity manželství. Tento morální přerod je Baumanem ztotožňován
s hédonizací (Bauman 2010: 43). Anthony Giddens si také všímá proměny mezilidské
lásky. Dle něj lze sledovat četnost projevů tzv. plynoucí lásky (confluent love), kdy
jedinci kalkulují s tím, že jejich vztah může s odezněním sexuální žádostivosti ztratit
hodnotu a zaniknout (Giddens 2012: 73). Tím vysvětluje i další fenomén hédonistické
společnosti a totiž tzv. plastickou sexualitu (plastic sexuality), tj. že sexualita je
primárně zacílena na požitky (Giddens 2012: 40). Imperativ prožitku v sexuální oblasti
dle Giddense napomáhá detabuizaci různých projevů sexuality a sexuálních preferencí a
rozvoji zážitkové pornografie.
Za kritérium adekvátního vztahování se k okolí dle Baumana není již pojímána
sociální norma, ale lidské tělo a jeho potřeby. V moderní době byla tělesnost zatížena
normami výkonnosti, v postmoderní době jsou normy utvářeny individuálně. Tělesnost
je jak subjektem, tak objektem společenských procesů (Bauman 1995: 61- 93).
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Lidé se sdružují v rámci nové pragmatiky mezilidských vztahů založené na
emocionalitě, nepovinnosti a orientaci na individuální potřeby (Bauman 2004: 107). Dle
Baumana politika prekarizace a politika života přispívají k rozkladu lidských vazeb,
společenství a partnerství. Společenské vazby drží na bázi dobrovolnosti a výhodnosti
(uspokojení). Svazky a partnerství se spíše konzumují, nežli vyrábějí. Nejistota
výhodnosti v procesu neustálých společenských změn tvoří dle Baumana dočasné
svazky. Politika života je tedy politikou účelnosti, krátkodobé pragmatičnosti a
bezprostředního užitku (Bauman 2004: 187).
Ad d) Bauman dále sleduje změnu stylu kritiky od kritiky producentské ke
kritice spotřebitelské (viz dále politický konzumerismus). Tento předěl klade do
příčinné souvislosti se změnou veřejného prostoru, kde jsou politické otázky nově
zakryty soukromými zájmy jednotlivců. Důsledkem pak je, že veřejné otázky
vycházející z veřejného zájmu se stávají pro pozorovatele nesrozumitelnými.
Ad e) Důvody slabé participace lze dále hledat ve slábnoucí důvěře v úspěch
kolektivních akcí a v nejistotě z budoucího vývoje jako takového. Společenství bez
důvěry ve schopnosti koordinovat svůj vývoj není již autonomní, ale heteronomní
společností vedenou nahodilostí a externími zákonitostmi.

6.8 Proměna participace v postmoderní (postmaterialistické)
společnosti
V předchozí kapitole jsme uvedli kritické nastínění vazeb postmoderní
společnosti k občanské participaci. Nyní budou představeny hypotézy, které nachází v
konzumerismu a hédonismu konstruktivní hodnoty a společenské instituce.
Jak jsme si výše uvedli, dle Ingleharta se lidské postmateriální potřeby agregují
do nových sociopolitických požadavků a dávají vzniknout novým politickým hnutím a
dělícím liniím (Inglehart 1997: 992, 1001). Etablované pravolevé politické spektrum je
modifikováno novými fenomény s tím výsledkem, že například voliči a voličky střední
třídy volí spíše levicové strany a zástupci a zástupkyně dělnické třídy spíše strany
pravicové, orientující se na industrialismus a konzervatismus.
Jedinci, kteří jsou socioekonomickými podmínkami nuceni orientovat se na
komodity základních lidských potřeb (potraviny, voda, hygiena apod.), jsou spojováni
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společnými potřebami a lépe tak kolektivně mobilizováni. Postmateriální hodnoty jsou
více vázány na individuální danosti jedinců, což kolektivní mobilizaci činí obtížnější.
Přínosné je taktéž Inglehartovo shledání rozvoje postmaterialistických hodnot
v kontextu měnícího se vztahu ke vzdělání a rozšiřování komunikačních prostředků. Ve
svém článku Postmaterialist Values and the Erosion of Institutional Authority se
Inglehart snaží porozumět nárůstu nedůvěry obyvatel USA k jejich vládě. Výsledky
šetření ukázaly, že očekávané důvody růstu nedůvěry, jako jsou netransparentnost,
korupce a osobní skandály politických vůdců, nemají na zkoumaný fenomén zásadní
vliv (Inglehart et Welzel 2005: 136-151).
Inglehart zjistil, že veřejnost hodnotí činnost politiků více podrobně. Jak bylo
výše uvedeno, s růstem existenční jistoty roste i potřeba autonomie a seberealizace.
Zatímco v případně nejistoty inklinuje jedinec k autoritám a tradicím, postmaterialisté
disponují větší citlivostí pramenící mj. z jejich lepší informovanosti, vzdělání i
aktivního zájmu o politické dění. Nedůvěra v politiku tedy nepramení z objektu
problému, ale je subjektivní povahy.
Nedůvěra je u postmaterialistů kanalizována jiným způsobem, než jak bylo
dosud sledováno. Nepoužívají etablované postupy či instituce, ale aktivně tíhnou spíše
k nekonvenčním způsobům participace (petiční hnutí, bojkot, zájmové skupiny,
kyberprotest či politický konzumerismus). Politické a hodnotové postoje se
individualizují a transformují v postoje a životní způsob (Inglehart et Welzel 2005:
142). Inglehart se tímto způsobem snaží vysvětlit tendence k rozšiřování prvků přímé
demokracie v evropských demokraciích.
Dalton tuto Inglehartovu teorii doplňuje svou hypotézou kognitivní mobilizace,
která vysvětluje nespokojenost s institucionálními prvky zastupitelské demokracie jako
snahu získat efektivnější a přímější formy participace (Dalton 1999: 55- 71).
Neinstitucionální formy politické participace nejsou analyticky dostatečně
zkoumány a měřeny, a tak výsledky šetření politické participace vykazují výsledky,
které jsou interpretovány jako neparticipativní chování či veřejná apatie k politickému
dění. Postmateriální hodnoty dokážou generovat kolektivní akci a podporují
demokratické principy, nicméně jsou mnohdy v rozporu s efektivností demokracie
(Inglehart et Welzel 2005: 212). Důvěru a legitimitu ztrácejí tradiční instituce jako
například policie, politické strany, církve či vzdělávací instituce, v opozici k nim se
vyvíjejí neinstitucionální alternativy. Je tedy doporučováno stanovovat indikátory
zkoumání míry demokracie a participace nikoliv z podpory demokratických a jiných
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institucí, ale dle postmaterialistických hodnot sebevyjádření (self-expression) (Inglehart,
Welzel 2005: 263).
Nárůst intenzity interpersonálních vztahů koreluje s postmaterialistickými
hodnotami. Kromě socioekonomických podmínek ovlivňují důvěru v politiku i dějinné
zkušenosti s určitými politickými systémy. Etablované demokratické instituce
neposkytují jedinci podmínky k vyjádření hodnot, které se s modernizací společnosti
mění. Lidské hodnoty naopak značně ovlivňují demokratické instituce, a to třemi typy
postojů: systémovou podporou, komunitním chováním (sociálním kapitálem) a
emancipační tendencí (Inglehart, Welzel 2005: 246). Politický systém potřebuje
podporu, důvěru a legitimitu. Nad rámec státních institucí je podstatná komunitní
součinnost občanů a občanek. Denní kontakty občanů a občanek tvoří sociální vazby a
podporují vznik sociálního kapitálu. Ten se dá dále využívat v občanských aktivitách
(dobrovolnictví) a participaci na veřejných záležitostech. Demokracie je tedy otázkou
voleb a rozhodování. Je potřebné vytvářet a uchovávat možnosti emancipace jedince,
realizování jeho potenciálu a postojů (Inglehart et Welzel 2005: 249). Možnosti volby
korelují s mírou zažívaného pocitu spokojenosti.
Politolog Jiří Pehe připomíná, že se konzumerismus stále častěji kriticky
skloňuje v diskusích o kvalitě demokracie a svobodě. Kritika cílí na možný vztah
konzumerismu a aktivního občanství, svobody jako pouhé možnosti vybrat si spotřební
zboží. Řada občanů a občanek států s rozvinutými ekonomikami se údajně dostává do
situace, kdy v podmínkách hojnosti zboží již nemají potřebu politicky participovat,
protože jsou jejich svobody uspokojeny (Pehe 2007).
Lze zde připomenout zkušenost z komunistického Československa, kdy
fungoval tzv. sociální kontrakt, prostřednictvím něhož se v době normalizace
komunistický režim snažil legitimizovat omezenou svobodu občanů a občanek a
„směňoval“ formální podporu komunistickému režimu za lepší materiální životní
úroveň a větší volnost v soukromém životě (Pehe 2007).
Pro české prostředí byl konzumerismu taktéž synonymem svobody, přičemž jeho
novost v polistopadovém vývoji se prolínala s novostí nového politického uspořádání.
Jak Pehe uvádí, české společnosti se nedařilo rozlišovat mezi konzumem a demokracií
(Pehe 2007). Češi prostřednictvím konzumu manifestovali své nové politické
uspořádání. „Spotřeba je odměnou za přitakání a přitakání je cestou ke spotřebě“
(Keller 2012: 122). Hlavním aktuálním problémem České republiky je dle Peheho
absence obranných mechanismů, které by pomáhaly chránit demokratickou kulturu, ať
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to jsou demokratické tradice, respektované elity či transcendentální hodnoty.
V souvislosti s teorií R. Ingleharta bychom mohli říci, že postkomunistická generace
Čechů a Češek se dle tohoto vysvětlení jeví jako generace materialistů a materialistek,
kteří svou svobodu deklarují v míře materiální spotřeby.
Taktéž Gilles Lipovetsky moderní (materialistické) společnosti přisuzuje snahu o
centralizaci, emancipaci, revolučnost, ideologičnost, disciplínu a chod veřejných
institucí. Nástup postmoderní (postmateriální) společnosti se naopak vyznačuje
hédonickým imperativem a změnou společenského a individuálního času. Tzv.
kolektivní čas společnosti se všemi jejími složkami (kultura, politika, ekonomie) je stále
nutný plánovat a organizovat, zatímco individualistický hédonismus se vyznačuje
prezentismem, kdy společenské instituce již nemohou plnit ovládající funkce, ale pouze
funkce regulující (Lipovetsky 1998: 14).
Autor dále sleduje i vzájemné oddělování sféry kulturní, politické a ekonomické.
Kapitalismus v interpretacích M. Webera udržovala součinnost kultury (puritanismu),
ekonomie a politiky. To se nyní mění. Vznikají rozpory mezi utilitárním řádem
ekonomie a hédonistickým řádem, rozpor mezi prací a poživačností, uvolněním a
nenucením (Lipovetsky 1998: 149). Rozpor je i hodnotový, když ekonomický řád řídí
idea funkční racionality, politický řád idea rovnosti příležitostí i výsledků a kulturu idea
hédonismu (Lipovetsky 1998: 103).
Ačkoliv dochází k prolínání hédonismu s konzumerismem a tedy ekonomií, i
v této oblasti dochází k proměnám. Rozvoj kultury hédonismu narušil tuto součinnost a
způsobuje strukturální změny v řadě společností (Lipovetsky 1999: 127).
Narcistická společnost vykazuje tendenci zvětšovat komunikativnost a solidaritu
s ostatními jakožto kompenzaci jistého odloučení od druhých (Lipovetsky 1998: 236).
Každodenní procesy voleb nepřipouštějí autoritářské ideologie, násilí, a naopak
podporují adaptabilitu, toleranci a komunikativnost (Lipovetsky 1998: 153-4).
Lipovetsky nicméně hovoří o „unaveném občanství“, jakožto o důsledku zúžení
sociálního pole na soukromé záležitosti, a také v důsledku snižování občanské
solidarity. Společenské instituce, zájmy a hodnoty jsou zbavovány obsahu a smyslu,
které náležely výše zmiňované době moderní (Lipovetsky 1999: 225). Politika se stala
dalším volitelným zdrojem zájmu, jehož zajímavost roste s mírou zajímavosti témat,
kterým se věnuje, a stylem jejich prezentace.
Postmoderní myslitel Michele Maffesoli nachází nové formy společenství a
komunit. Ty spojuje s postupným zánikem individualismu podpořeného uvolněním
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jedinců ze sociálních útvarů a institucí klasické industriální společnosti. Odlišná
perspektiva k výše zmíněným tendencím je obhajována poukazem na sdružování lidí na
základě sounáležitosti, vstřícnosti a důvěry. Proces nazývá retribalizací, tj.
znovuvytvoření kmenového společenství vyznačujícího se „socialitou“, „komunitou“ a
„propojeností“. Socialita na rozdíl od společnosti nemá pevné struktury (instituce), ani
jasně a racionálně smluvená pravidla jednání (Maffesoli 2006: 13). Viditelnými
společenstvími v sociální realitě jsou dle Maffesoliho například společenství v oblasti
módy, body artu (například tetování), ekologie, různosti životních způsobů,
volnočasových aktivit, zábavy, sportů, hudby či internetových sociálních sítí a blogů.
Slabá participace na veřejných věcech v rámci společensky etablovaných
institucích je vysvětlována jako důsledek nepotlačené lidské životaschopnosti a
vynalézání alternativní životní taktiky (Maffesoli 2006: 41). Tendence k takovému typu
sdružování vychází z imanentní lidské archetypální náklonnosti, což se Maffesoli snaží
doložit tím, že se moderní technologie či moderní nástroje propojují s archetypálními
psychologickými dynamikami. Těmi jsou kolektivní nápodoba, kolektivní chování, ale
také hédonismus, žádostivost a vášeň (Maffesoli 2006: 67-73). Postmoderní společnost
je pak dle Maffesoliho synergií archaických emocí a technologického rozvoje
(Maffesoli 2006: 51). Maffesoli se jinými způsoby dostává k motivacím k participaci a
mobilizaci jedinců tak, jak uvádějí Bauman či Lipovestky.
„Individualizace znamená závislost na trhu ve všech dimenzích života. Existenční
formy, jež takto vznikají, představují osamostatněný, sám sebe si nevědomý masový trh
a masová spotřeba hromadně projektovaných bytů, domácího zařízení, předmětů denní
potřeby a rovněž mediálně šířených a přejímaných názorů, zvyklostí, postojů a životních
stylů“ (Beck 2004: 212). S Ulrichem Beckem si lze všímat negativních povah
individualizace dávaných do příčinného vztahu se ztrátami interpersonálních vztahů,
rozkladem společnosti a osamocením. Vymezuje se však i vůči kladným interpretacím,
které hovoří o emancipaci a oživení občanské individuality. Individualizaci naopak
chápe jako zrušení a vystřídání industriálních společenských forem jinými, na které se
musí jednotlivec sám adaptovat (Beck 2007: 136). Společnost se stává stále méně
předpokládanou, což se projevuje i ve změnách v sociálních strukturách (změna
postavení žen, změny funkcí rodiny, práce, proměny středních tříd). Hovoří o procesu
tzv. "institucionální individualizace", která je charakteristická etablováním étosu a
struktury individualismu do společenských a kulturních institucí. Jak jsme si výše
ukázali například u dobrovolnictví, institucionální individualizace nemusí být ve všech
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kulturách dostatečně rozvinutá. Jinými slovy, instituce nedokážou dostatečně nabízet
podmínky pro zájemce, kteří vnímají členství v dobrovolných aktivitách jako prostředek
k získání spokojenosti, seberealizace apod.
Zmíněné změny dává Beck do souvislosti se sociálně státními regulacemi. Ty
stále více předpokládají jednotlivce jako aktéra, konstruktéra, žongléra a inscenátora
života, identity, sítě sociálních vztahů, vazeb a přesvědčení (Beck 2007: 137). Život se
stává volbou a zájmovou činností, na kterou je třeba stále větší množství individuálních
práv a participativního jednání. Například sociální stát se stále více přizpůsobuje
individuálnímu životnímu způsobu (na důchod si jedinec musí vydělat sám).
Beck napomáhá sledovat dvojí charakter společenské skutečnosti: existenci
symbolických institucí a každodenní politické praxe (konflikty, mocenské hry, arény
apod.), které znázorňují rozkol končící industriální doby a rozvoj reflexivní modernosti
(Beck 2007: 140). Politické konvenční instituce jsou opomíjeny na úkor
neinstitucionální individuální politiky. Beck tedy hovoří o přesunutí politiky mimo
instituce, což mění jak její místo, pojmové vyjádření, tak její zdroje. Tato tzv.
subpolitika dává více možností novým formám organizace, zapojení jednotlivců a
občanských iniciativ (Beck 2000: 23).
Podobně jako výše Maffesoli také Beck sleduje změny v oblasti vztahů mezi
lidmi směrem k rozmanitosti, změně principů byrokracie směrem k větší flexibilitě a
decentralizaci, posilování komunitního života a vzestup sociálních hnutí. Tento trend je
dle něj prvkem tzv. emoční demokracie (Beck et al. 2000: 193-4).
M. Jacyno připomíná Weberovu tezi o železné kleci racionality, jakožto
vysvětlení apatie a konzumního postoje jedince. Byrokratický aparát dle něho
připravuje společnost o „lidskou energii“ (Jacyno 2012: 262). Racionální uspořádání
nedává prostor pro iniciativu a spontánnost, ta se naopak kanalizuje skrze extrémní
podoby politické angažovanosti v rámci byrokratických institucí či eschatologických
vizí extremistických ideologií. Odumírání občanství je připisováno svěření politických
záležitostí do sféry byrokracie. Jinými slovy, společnost přestává být subjektem svých
procesů, když například integrace, socializace či reprodukce jsou spravovány
administrativně. Konzumerismus a hédonismus Jacyno vysvětluje jako „vytékání
sociální energie“ ze systému, který je příliš racionalizovaný (Jacyno 2012: 262).
Politologové Tomáš Lebeda a Klára Vlachová rovněž prognózují další rozvoj
postmaterialistických hodnot a rozvoj nekonvenčních forem participace na úkor
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klasických forem participace (volby, politické strany, veřejná správa) (Lebeda et
Vlachová 2010: 291).

7. Výsledky výzkumu – vyhodnocení a interpretace
7.1 Základní charakteristika zkoumaného vzorku
Výzkumného šetření se aktivně zúčastnilo 72 žáků a žákyň (33 mužů a 39 žen)
s věkovým průměrem 18,5 roku. 25 studuje střední školu, 29 gymnázium a 18 učiliště.
Z 81% se jedná o obyvatele a obyvatelky Hlavního města Prahy.

7.2 Hodnotová orientace zkoumaného vzorku
Hodnotová orientace mládeže byla zkoumána pomocí baterie 21 hodnotových a
osobnostních charakteristik v souladu s metodikou S. H. Schwartze. Osobním
připodobněním či naopak nepřipodobněním se jedinec vyjadřoval k deseti životním
hodnotám: moc, tradice, stimulace, benevolence, konformismus, universalismus,
hédonismus, samostatnost, bezpečnost, úspěch. Jednotlivé hodnoty byly dále, dle
principů, zahrnuty pod čtyři póly hodnotové orientace: otevřenost ke změně, překročení
sebe sama, posílení ega, konzervace.
Tabulka č. 1: Hodnotové charakteristiky
Hodnotové
orientace
HÉDONISMUS

TRADICE

STIMULACE

BENEVOLENCE

KONFORMISMUS

UNIVERSALISMUS

Portrétové charakteristicky hodnotových

Ztotožňuje

Neztotožňuje

orientací

se

se

Je pro něj důležité užívat si života. Rád si dopřává.
Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil. Je pro něj důležité
dělat věci, které mu přinášejí potěšení.
Tradice je pro něj důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se
předávají v jeho náboženství nebo v jeho rodině.
Je pro něj důležité být pokorný a skromný. Nesnaží se
přitahovat na sebe pozornost
Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující
život.
Má rád překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že
je důležité v životě dělat mnoho různých věcí
Je pro něj velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se
starat o jejich blaho.
Je pro něj důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat
lidem, kteří jsou mu blízcí.
Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že lidé
by měli dodržovat pravidla vždy, dokonce i když je nikdo
nepozoruje.
Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se
vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je špatně.
Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I
když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět.

71

87,50%

12,50%

83,33%

16,67%

48,61%

51,39%

51,39%

48,61%

69,44%

30,56%

79,17%

20,83%

66,67%

33,33%

100,00%

0,00%

36,11%

63,89%

33,33%

66,67%

76,39%

23,61%
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Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní
prostředí je pro něj důležitá.

BEZPEČNOST

MOC

ÚSPĚCH

SAMOSTATNOST

Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě
zacházelo stejně. Věří, že každý by měl mít v životě stejné
příležitosti.
Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu,
co by mohlo ohrozit jeho bezpečnost.
Je pro něj důležité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi
hrozbami. Chce, aby byl stát silný tak, aby mohl chránit své
občany.
Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a
drahé věci.
Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé
dělali, co jim řekne.
Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé
obdivovali, co dělá.
Je pro něj důležité být velice úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho
dosáhl.
Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důležité.
Rád dělá věci svým vlastním originálním způsobem.
Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má
rád svobodu a nezávislost na druhých.

69,44%

30,56%

76,39%

23,61%

66,67%

33,33%

66,67%

33,33%

33,33%

66,67%

50,00%

50,00%

61,11%

38,89%

72,22%

27,78%

80,56%

19,44%

90,28%

9,72%

Zdroj: Autor
Zkoumaný vzorek svými připodobněními naznačuje prokazatelnou inklinaci
k hodnotám

„otevřenosti

ke

změně“,

reprezentované

hodnotami

hédonismu,

samostatnosti a stimulace. Pro mladistvé je tedy důležité „užívat si život“ a vyhledávat
příležitosti k pobavení se (87%), stejně jako preference a aktivní vyhledávání věcí
(83%), které přináší potěšení a stimulaci (79%). Podobně důležité je mít možnost
nezávisle se seberealizovat a myslet (81%), rozvíjet svou originalitu a rozhodovat o
svém životě nezávisle na ostatních (91%). Hodnota úspěchu a uznání ostatními je též
důležitou hodnotou (72%).
Z hodnot nadindividuálních je vysoce ceněna hodnota loajality k přátelům a
blízkým (100%). Silné hodnoty dosahuje inklinace k pomoci a benevolenci k ostatním
lidem mimo okruh nejbližších lidí (67%). Univerzalistické hodnoty dialogu mezi
rozdílnými názory, péče o životní prostředí či rovnost příležitostí, dosahují obdobně
vysokých hodnot (76%).
Nejnižší hodnoty jsou spjaty s konformismem, mocí a tradicí. Jak bylo patrné u
hodnoty samostatnosti, mladiství očividně neakceptují přílišnou roli společenských
pravidel či představy „správnosti“. Bohatství, peníze a okázalost dosahují nízkých
hodnot (33%), relativně nízká je ale i hodnota skromnosti a pokory (51%). Důležitost
zachovávání tradic a náboženských zvyků dosahují 49 procent.
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Graf č. 1: Hodnotové preference (vzájemná komparace inklinací)

Hodnotové preference
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Zdroj: Autor

7.3 Hédonistická hodnotová orientace – specifikace
Jak bylo výše uvedeno, hédonismus je hodnotovou orientací, jejíž podobu je
nutno dále specifikovat a vysvětlovat v kontextu dalších hodnotových orientací a
socioekonomických podmínek.
Hédonistická orientace byla v baterii 21 charakteristik testována 2 otázkami. Dle
počtu kladných odpovědí byl pracovně zkoumaný vzorek škálován na „nehédonistickou
orientaci“, „téměř hédonistickou“ a „hédonistickou“. Takto vymezený vzorek byl
v průběhu vyhodnocování výzkumu podrobován vztahovým šetřením vždy v kontextu
různých

fenoménů,

které

souvisí

s hypotézami

této

práce

(participace,

postmaterialismus, organizovanost apod.).
Při specifikaci hédonistické orientace ve zkoumaném souboru se prokázala větší
četnost hédonistické hodnotové orientace (78%), následovala téměř hédonistická (14%)
a nehédonistická (8%).
Tabulka č. 2 – Korelace hédonismu a potřeby stimulace
Stupně potřeby stimulace (vzestupně)
Hodnotová orientace
1
2
3
Nehédonistická
4
0
2
Téměř hédonistická
0
5
5
Hédonistická
5
14
37
Zdroj: Autor
Výsledky očekávaně prokázaly korelační vztah mezi hédonismem a potřebou
stimulace (Tabulka č. 2). Genderová specifičnost hédonismu nebyla prokázána.
Zajímavým zjištěním je paušálně vysoká hodnota dobrovolného výběru činností, které
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jedinci nepřináší nutně potěšení. Hédonistický imperativ, tj. upřednostňování
příjemných činností na úkor nepříjemných, se neprojevuje (Graf č. 2).
Graf č. 2: Postoj k tvrzení: „Nepříjemné činnosti si dobrovolně vybírám“
"Nepříjemné činnosti si dobrovolně vybírám"
Ne

0

Spíše ne

5

Spíše ano

19

Ano

48

Zdroj: Autor
Graf č. 3: Postoj k tvrzení: „Čím je člověk starší, tím zažívá méně potěšení“
"Čím je člověk starší, tím zažívá méně potěšení"
Ne

32

Spíše ne

17

Spíše ano

12

Ano

11

Zdroj: Autor
Poměrně jednoznačný je názor na vztah věku jedince a možnostmi zažívat
potěšení (Graf č. 3). Mladiství patrně nespojují potěšení pouze s možnostmi, které se
jejich věkové skupině nabízejí. Kult tělesnosti a mladí tak není v této věkové skupině
znatelný a potěšení očividně pojímají i mimo sféru tělesnosti.
Tabulka č. 3: Vztah k tvrzení: „Budoucnost je nejistá, člověk by se měl soustředit na
přítomnost“
Hodnotová orientace
Nehédonistická
Téměř hédonistická
Hédonistická

Ano
4
1
21

Spíše ano
0
1
20

Spíše ne
0
6
8

Ne
2
2
7

Celkem

26

21

14

11

Celkový součet
6
10
56
72

Zdroj: Autor
Prezentismus zkoumaného vzorku mladistvých byl sledován jejich vztahem
přítomnosti a budoucnosti (Graf č. 4). Ukazuje se, že mladiství převážně vnímají
budoucnost jako nejistou, a proto se soustřeďují především na přítomnost. Prezentismus
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mladistvých tak nemusí být vysvětlován jejich hédonistickou orientací na přítomnost,
ale jejich vnímáním budoucnosti jako nejisté perspektivy.
Tabulka č. 4: Vztah hodnotových orientací hédonismu a universalismu
Hodnotová orientace
Nehédonistická
Téměř hédonistická
Hédonistická

0
0
0
1

Stupně universalismu (vzestupně)
1
2
1
1
2
3
7
26

3
4
5
22

Zdroj: Autor
Jak bylo uvedeno výše, hédonistická hodnotová orientace je dále spojována
s absencí širší životní perspektivy a zaměřením se výhradně na osobní prospěch.
Testován byl proto vztah hédonistické orientace a hodnot universalismu, jakými jsou:
rovnost příležitostí; sociální spravedlnost; tolerance k jinakosti a naslouchání jiným
názorům; respektování životního prostředí (Tabulka č. 4). Lidé, kteří se vyznačují
hédonistickou orientací, naznačují vysokou inklinaci k universalistickým hodnotám.
Podobně vysokého poměru však dosahují i hédonisté. Lze tedy říci, že hédonismus není
v rozporu s universalistickými hodnotami, naopak se v našem vzorku ukázalo, že
s růstem hédoničnosti charakteru rostla i míra universalistických životních hodnot.
Tabulka č. 5: Nejčastější motivace činnosti
Nejčastější motivace činnosti

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Chování většiny
Očekávání ostatních
Povinnost
Potěšení sebe sama
Osobní rozvoj

4
12
13
41
35

16
16
24
23
22

28
31
20
8
12

24
13
15
0
3

Zdroj: Autor
Při sledování motivační struktury jedinců v našem souboru bylo zjištěno, že
převažuje motivace interního charakteru. Hédonistická motivace „potěšení sebe sama“ a
sebeaktualizační motivace „osobního rozvoje“ vykazují podobnou četnost a i
vzájemnou korelaci. Lze tedy usuzovat, že hédonistická orientace je zároveň
motivována osobním rozvojem, resp. potěšením z osobního rozvoje.
Nejminimálnější vlivem je konformní chování, resp. „chování většiny“ či
„očekávání ostatních“, což se prokázalo i výše u hodnotových portrétů. Z externích
motivů činnosti dosahuje největší relativní váhy motivace povinností.
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Graf č. 4. Postoj k tvrzení: „Osobní zkušenost je nejlepší způsob, jak poznávat nové
věci“
"Osobní zkušenost je nejlepší způsob, jak poznávat nové věci"
Ne

1

Spíše ne

1

Spíše ano

11

Ano

59

Zdroj: Autor
Sledovaní mladiství převážně preferují osobní zkušenost před poznávání nových
věcí jinými způsoby. Tato informace může poukazovat na potřebu experimentovat
s různými formami zkušeností a slábnutí důvěry ke kulturním a sociálním institucím,
které mají poznání nových věcí zprostředkovat. Ve světle těchto postojů lze vysvětlit i
tendence k slábnutí orientace na autority. Osobní zkušenost je znak aktivního přístupu k
okolní realitě a její hodnocení lze pokládat za kladné. Poznávání nových věcí je možno
též spojovat i s potřebami stimulace, které se též ukazují jako značně vysoké.

7.4 Konzumeristické chování
Konzumerismus, jak bylo výše uvedeno, je možností, jak mladiství mohou
aktualizovat svou osobnost, tvořit svou biografii, vymezovat svou životní zkušenost či
demonstrovat své morální hodnoty. Proto bylo sledováno, jaké preference ovlivňují
jejich

uvažování

o

nakupování.

Teoretickým

kontextem

byla

hypotéza

o

proklamovaném rozvoji reflexivního hédonismu, který se má projevovat větším zájmem
o kvalitu, informace a funkcionalitu objektů spotřeby.
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Graf č. 5: Nejčastější faktory při výběru zboží a služeb
Dle čeho se nejčastěji rozhoduješ během nákupu?
Při jeho výrobě nedošlo k poškození lidských či
zvířecích práv

153

Inspirovali mne přátelé

173

Módnost

184

Kdo výrobek vyrobil (značka)

209

Kolik mám o výrobku informací

214

Aby se ke mně hodil

225

Cena

254

Kvalita

256

Aby přispíval k mé spokojenosti

273

Zdroj: Autor
Výsledky ukázaly dominanci faktoru funkcionalita spotřeby, resp. hédonická
preference individuálního účelu výrobku. Druhým a třetím znatelným faktorem
rozhodování je kvalita a cena výrobku. Individualizovaná spotřeba je patrná i
v preferenci faktoru „aby se ke mně hodil“. Rozhodování na základě informací do jisté
míry doplňuje potřebu kvality.
Statusové a symbolické funkce spotřeby, jakými jsou módnost a ovlivnění
vrstevníky, dosahují nízkých hodnot. Druhou nejméně důležitou je tedy pro mladistvé
v našem souboru motivace se někam prostřednictvím konzumu zařadit či demonstrovat
svou sociální příslušnost.
Celkově nejnižší relevance dosahuje zřetel na lidská a zvířecí práva, která mohla
být během výroby produktu ignorována. Tento aspekt vyžaduje jiný druh
informovanosti, než jaký je v souboru preferován, resp. je třeba více kontextuálních
informacích o procesu výroby. Je tedy nečitelné, zda dochází k vědomému
upřednostňování osobní užitečnosti výrobku či nedostatečná informovanost o širších
souvislostech spotřeby. Blíže byl tento aspekt sledován ve sledování boycottingu či
buycottingu mladistvých (kap. 7.6).
Konzumeristický charakter většiny sledovaných jedinců má postmoderní
charakteristiky a lze v něm spatřovat prvky reflexivního hédonismu, jak ho vymezuje
Gilles Lipovetsky. Je vědomě a koncepčně upřednostňována kvalita a schopnost
výrobku potěšit individuální potřeby. Hédonistická hodnotová orientace tedy nemusí
77

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

sledovat neomezenou a nereflektovanou spotřebu, ale může přispívat k odpovědnému
nakupování, získávání informací o výrobcích či rozvoji individuality jedince.

7.5 Volnočasové aktivity
Volný čas poskytuje mladistvým řadu možností, jak naplňovat jejich potřeby a
přání. Za těmito účely mohou vstupovat do veřejného prostoru, veřejně se angažovat či
sdružovat. Nicméně se jedná o prostor, který je vymezen řadou faktorů, zejména
disponibilitou finančních prostředků, časovými možnostmi či povinnostmi.
Tabulka č. 6: Typy preferovaných volnočasových aktivit
Typy volnočasových aktivit
Sport
Nicnedělání
Učení
Brigáda
Umění
PC – hry/internet
Práce
Divadlo/kino
Četba

Index četnosti
68
61
53
43
41
38
36
30
25

Zdroj: Autor
Mladiství v našem vzorku z 52% uvedli, že jedna ze tří volnočasových aktivit se
týká sportu. Neúčelová činnost (nicnedělání) je druhá nejčastější aktivita ve volném
čase, třetí je učení. Relativně častá je i brigádnická práce, která překvapivě předčila
trávení času na počítači.
Struktura volného času je podmiňována finančními dispozicemi jedince.
V testovaném souboru 4% jedinců měsíčně disponuje měsíčně méně než 500 Kč. Jejich
volnočasové aktivity se soustředí zejména na PC hry/internet a sportování. 23% jedinců
má k dispozici 500-1000 Kč a nejčastěji se věnují přírodě, brigádě a nicnedělání.
Nejpočetnější skupina 37% dotázaných disponuje 1000-3000 Kč a nejvíce se věnují
sportu, nicnedělání a rovnocenně umění a brigádě. Zbylých 33% disponuje více než
částkou 3000 Kč, přičemž je značná dominance sportu, brigády a práce.
Mladiství vstupují do veřejného prostoru s určitou pravidelností a ve svém
volném čase jsou motivováni zejména zážitkově a pracovně. Nicnedělání je zajímavou
kategorií, která v sobě obsahuje řadu činností (schůzky s přáteli, relaxace apod.). Je
nicméně důležitým zjištěním, že mladiství jako svou druhou nejčetnější činnost označují
jako bezúčelnou. Je zde nezodpovězenou otázkou, zda je nicnedělání záměrně
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reflektováno, například pro potřebu relaxace a odpočinku, či zda se jedná o důsledek
stimulační deprivace.
Graf č. 6 a 7: Jak moc rozhoduješ o svém volném čase?; Jsi spokojen/a s objemem
svého volného času?
Jak moc rozhoduješ o svém
volném čase?

Jsi spokojen/a s objemem
svého volného času?
ne
8%

spíše
nerozhoduji
nerozhoduji
3%
11%

spíše
rohoduji
32%

velice
7%

spíše
ano
17%

spíše ne
28%

rozhoduji
o něm
54%

jak kdy
40%

Zdroj: Autor

Při dotazování, jak moc jedinci rozhodují o svém volném čase, se ukazuje, že
mladiství mohou o svém čase většinově rozhodovat. Spokojenost s objemem volného
času je nicméně situačně podmíněna a dosahuje podobných hodnot jako nespokojenost.
Po zprůměrování hodnot škály spokojenosti s volným časem (spokojenost 1,
nespokojenost 4) je patrné, že nejméně spokojeni jsou studenti učiliště (průměr 3,3),
následně studenti gymnázií (průměr 3,2) a středních škol (průměr 2,9). Je zde nutno brát
v potaz charakter školy, resp. penzum studijních náležitostí (v případě učiliště například
školní praxe).
Graf č. 8: Postoj k tvrzení: „Volný čas je k tomu, aby člověk dělal především to, co ho
baví“
"Volný čas je k tomu, aby člověk dělal především to, co ho
baví"
100
50
0
ano

spíše ano

spíše ne

ne

Zdroj: Autor
Graf č. 8 ukazuje, že mladiství vnímají úlohu volného času v životě převážně
hédonisticky. V kontextu uvedených zjištění tedy nelze reálně očekávat, že budou
mladiství svůj omezený volný čas věnovat činnostem, které jim nepřináší potěšení.
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Mladiství se ve svém volném čase zajímají převážně o sebepotěšení, sportovní
vyžití a kreativní činnosti (zájmové kroužky apod.). Jak se ukazuje u dalšího zjištění
níže, sportovní činnosti převážně nejsou motivovány hodnotou zdraví, ale potěšení.
Rovněž se ukazuje, že práci a brigády pojímají jako volnočasové aktivity a nikoliv
povinnosti. Většinově panuje nespokojenost s množstvím volného času, který je
vyplněn i prací, brigádami a učením.

7.6 Organizovanost mladistvých
Sledování organizovanosti mládeže je empiricky nejpřístupnější způsob, jak lze
zachytit participaci mladistvých v rámci občanské společnosti. Typy organizací a
možnosti mladistvých v těchto organizacích rozhodovat ukazují, jaké potřeby
uspokojují v rámci organizací a jaké úrovně participace přitom dosahují.
Tabulka č. 7: Organizovanost mladistvých

Zájmové kroužky

28%

13%

Rád/a
bych, ale
nemohu
13%

Sportovní oddíl
Lidsko-právní a ekologické
organizace
Politická strana
Školní parlament
Skupina na internetu
Církev

40%

13%

6%

42%

10%

21%

7%

63%

1%
4%
24%
10%

4%
3%
3%
1%

7%
1%
6%
3%

88%
92%
68%
86%

Typy spolků a organizací

Jsem
Chci být
člen/členkou členem/členkou

Nechci
být
47%

Zdroj: Autor
Z dotazovaného souboru je členem/členkou nějaké organizace 65% respondentů
a repondentek, zbytek se neorganizuje, resp. nezvolil žádnou z nabízených možností a
neuvedl žádnou jinou organizaci. Nejvíce se mladiství sdružují v rámci sportovních (40
%) a zájmových organizací (28%), kde je nejvíce členů a členek i nejčetnější zájem o
případné členství. Vysokých hodnot dosahuje i členství ve skupině na internetu, kde
aktivně přispívají politickými či společenskými články a komentáři (24%).
Nejvyšších hodnot přání, být členem/členkou, vykazují lidsko-právní a
ekologické organizace, kde nacházíme stejnou hodnotu členství, jako u církve (10%).
Církev naopak vykazuje značné hodnoty odmítání členství. Nejnižších hodnot dosahuje
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členství v politických stranách a školních parlamentech, kde jsou taktéž nejvyšší
hodnoty odmítání členství.
Ukazuje se, že mladiství mají přání angažovat se v občanské společnosti i jinak,
než za účelem sportu a zájmových kroužků, ale i prostřednictvím organizací, které se
zabývají lidskými a zvířecími právy. Tyto potřeby a přání zrcadlí univerzalistické
hodnoty, které měly ve sledovaném souboru vysokou relevanci.
Je patrná tendence participovat spíše v neziskovém sektoru. Formální struktury
politické angažovanosti, tj. politické strany, jsou mladistvými naopak odmítány.
Nepříznivým zjištěním je nejen nízká úroveň participace ve školních parlamentech, ale i
nízký zájem využívat tento způsob. Vysvětlení tohoto jevu by si vyžadovalo bližší
analýzu a vzbuzuje otázku, zda školy poskytují vhodné formy parlamentů, zda výstupy
z parlamentu mají váhu či jaké jsou oblasti, kde může parlament rozhodovat. Lze
nicméně říci, že svým odmítajícím postojem demonstrují nevoli participovat na
platformě angažovanosti, na které je v současné době z hlediska veřejných politik
kladen značný nárok.
Tabulka č. 8: Motivace k organizování se (členové/členky nějaké organizace či spolku)
Motivace k organizování
se
Dělá mi to radost
Bytí s přáteli
Seberozvoj
Sdílení názorů
Povinnost
Víra ve změnu
Vyjadřování názorů
Donucení
Pomoc
Budoucí práce
Zdraví

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

94%
89%
87%
89%
40%
62%
72%
19%
51%
43%
45%

6%
9%
11%
9%
45%
30%
21%
55%
34%
38%
23%

0%
2%
0%
2%
2%
4%
2%
0%
4%
11%
13%

0%
0%
2%
0%
13%
4%
4%
26%
11%
9%
19%

Zdroj: Autor
Zaměříme-li se na motivaci těch mladistvých, kteří se organizují, zjišťujeme, že
za nejčastější důvod svého členství uvádějí potěšení (94%), přátelství (89%), sdílení
názorů (89%) a seberozvoj (87%). Struktura motivace opět odpovídá dominujícím
hodnotovým orientacím zkoumaného souboru, tj. hédonismu, benevolenci vůči
přátelům a sdílení rozličných názorů, coby hodnoty universalismu. Méně častou formou
motivace je donucení, povinnost, vidina zlepšení možností v budoucnu získat práci.
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Jedincům, kteří jsou členy sportovních a zájmových organizací, poskytuje jejich
členství, dle očekávání, zážitky a seberozvoj. Členové organizací zabývajících se
lidskými či zvířecími právy uvádějí za hlavní motivaci pomoc a potěšení. Je tedy
příznivým zjištěním, že hédonický imperativ potěšení dokáže mladistvé zapojovat i do
veřejně prospěšných činností. Potvrzuje se hypotéza G. Schulze hovořící o hédonické
potřebě seberealizace a sdílení nových impulsů a názorů, která v důsledku motivuje
k participativnímu jednání a organizovanosti.
Důležitou otázkou je, zda organizovanost nabízí možnosti, které by jedince
motivovaly k organizování. Za tímto účelem bylo testováno, do jaké míry jsou schopni
uspokojovat své potřeby sami, mimo organizace.
Tabulka č. 9: Schopnost naplňovat potřeby mimo organizace
Schopnost naplňovat potřeby
mimo organizace
Uspokojení
Být s přáteli
Rozvíjet se
Komunikace s podobnými názory
Možnost něco změnit
Sdílení názorů
Pomáhat
Péče o zdraví

ano

spíše ano

spíše ne

ne

76,39%
55,56%
52,78%
51,39%
26,39%
41,67%
33,33%
70,83%

15,28%
41,67%
31,94%
22,22%
18,06%
22,22%
50,00%
19,44%

5,56%
2,78%
9,72%
25,00%
45,83%
33,33%
9,72%
6,94%

2,78%
0,00%
5,56%
1,39%
9,72%
2,78%
6,94%
2,78%

Zdroj: Autor
Z výsledků je patrné, že mladiství převážně dokážou uspokojovat své potřeby
mimo organizace, zejména pokud se jedná o uspokojení sebe sama a péči o své zdraví.
Interakci s přáteli si též znatelně dokážou zprostředkovat sami. Víra v možnosti sám
pomáhat dosahuje též vysokých hodnot.
Na rovnovážné úrovni mezi schopností a neschopností jsou možnosti nacházet
platformy pro sdílení a komunikaci podobných názorů. Co se výrazněji vychyluje
z možností mladistvých, je schopnost něco změnit.
Správa osobní biografie, jak naznačuje graf č. 9 je většinově hodnocena jako
jedincem zvladatelná.
Graf č. 9: Postoj k tvrzení: „Domnívám se, že jsem z větší části schopen/schopna řídit si
svůj život tak, jak chci“
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"Domnívám se, že jsem z větší části schopen/a řídit si svůj život
tak, jak chci"
Ne
Spíše ne
Spíše ano
Ano

14
10
21
27

Zdroj: Autor
Z uvedeného vyplývá, že většina mladistvých ve zkoumaném souboru nemá
dostatečnou motivaci se organizovat. Mladiství vnímají svojí úlohu v životě veskrze
aktivně a sebevědomě, když deklarují, že většinu sociálních a individuálních potřeb jsou
schopni uspokojit individuálně a neorganizovaně. Pokud jsou organizováni, tak zejména
kvůli vlastnímu potěšení, rozvoji a interakci s přáteli a jinými názory. V malé míře je
organizovanost ovlivněna povinností a donucením. Znatelně se projevuje potřeba
autenticity a nezávislosti.
Tabulka č. 11: Jak moc se zajímáš o společenské záležitosti v porovnání se
záležitostmi, které se týkají pouze Tebe osobně?
Hodnotová orientace

Nehédonistická
Téměř hédonistická
Hédonistická
Zdroj: Autor

O mnoho
více

O trochu
více

Rovnocenně

O trochu
méně

Mnohem
méně

0
2
4

0
2
7

1
5
25

4
1
16

1
0
4

Jak je patrné z tabulky č. 11, nelze přímo soudit, že hédonisticky orientovaní
jedinci se zajímají pouze o své osobní záležitosti. Jednoznačně se neukazuje apatie
směrem k veřejným záležitostem, ani přílišná preference osobních záležitostí, a to jak u
hédonisticky či nehédonisticky orientovaných jedinců.
Motivací k eventuální organizovanosti by tedy mohla být potřeba něco ve svém
okolí změnit. Ovlivňování veřejných záležitostí skrze sdružování je způsob, kterému
mladiství stále přikládají značnou váhu. Nicméně se dá předpokládat, že u mladistvých
bude převažovat individualistický postoj, založený na názoru, že veřejné záležitosti lze
řešit skrze individuální seberozvoj a osobní pílí, bez potřeby institucí a organizovanosti.

7.7 Participace – charakter a způsoby
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Empirické zjišťování četnosti členství v organizacích občanské společnosti je
častým způsobem, jak je zkoumána participace mládeže. Nicméně, zájem o takové
participativní jednání, které plní ony výchovné, rozvojové a demokratické funkce,
vyžaduje bližší zájem o míru participativního chování v organizacích, než pouze míru
zapojení. Pro hodnocení míry a charakteru participace byla proto použita Hartova
stupnice participace na sedmibodové dichotomní škále tzv. „skutečné“ a „falešné
participace“.
Tabulka č. 12: Hodnoty participace na škále falešná a skutečná participace
Falešná participace

Škála od 1-7

Skutečná participace

V organizaci či spolku, ve kterém jsem členem,
většinou nerozumím důvodům, které předcházejí
rozhodnutím

5,1

V organizaci či spolku, ve kterém jsem členem,
většinou rozumím důvodům, které předcházejí
rozhodnutím

Většinou spíše vykonávám to, co mi vedoucí řekne

3,9

Většinou vykonávám rozhodnutí, které jsem
vytvářel/a či pomáhal/a vytvářet

Během vytváření programu organizace či spolku
nemá moje slovo žádnou váhu

4,6

Během vytváření programu organizace či spolku
má moje slovo váhu

V organizaci či spolku, ve kterém působím, mají
dospělý vedoucí hlavní úlohu

3,4

V organizaci či spolku, ve kterém působím, nemají
dospělý vedoucí hlavní úlohu

Celková
průměrná
hodnota: 4,2

Zdroj: Autor
Participace mladistvých v organizacích či spolcích, ve kterých jsou členy,
vykazuje střední hodnoty mezi participativností a neparticipativností. Mladiství spíše
rozumí důvodům, které předcházejí rozhodnutím a mohou občasně spoluutvářet náplň
činností organizace. Nicméně, jsou spíše pod kontrolou vedoucích dospělých, kteří jim
strukturují aktivity. Nejvyšší průměrné míry participace překvapivě nedosahují
sportovní (4,5) a zájmové kroužky (4), či aktivní členství v internetové skupině (4,6),
ale lidsko-právní a ekologické organizace (5,4).
Z důvodu zaměření MŠMT na rozvoj možností participace ve vzdělávacích
strukturách, byli respondenti vybídnuti, aby hodnotili známkami 1 až 5 (1 nejlepší, 5
nejhorší) možnosti participovat jak na dřívějších základních školách, tak na současných
školách (gymnázium, střední škola, učiliště).
Graf č. 10: Možnosti participovat na dění školy
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Možnosti participovat na dění školy
Současná škola

ZŠ
3,4
3,3

Učiliště
Střední škola

2,6
2,3

Gymnázium

3,6

3,8

Zdroj: Autor
Studenti a studentky učiliště a střední školy nevnímají přechod ze základní školy
na současnou školu jako zlepšení možností, jak se spolupodílet na dění ve škole.
Nejhoršího hodnocení dřívější a současné školy dosahuje u studentů a studentek učiliště.
Studenti a studentky středních škol svou současnou školu vnímají nejkritičtěji. Studující
na gymnáziích svou současnou školu hodnotí naopak nejlépe, značně v kontrastu
s dřívější základní školou. Jak bylo výše uvedeno, členství ve školních parlamentech je
velice nízké u všech třech souborů a odpovídá celkovému celorepublikovému trendu.
Bereme-li na zřetel, že žáci a žákyně středních škol, učilišť a gymnázií přišli do
své současné školy z různých základních škol, je kritické hodnocení základních škol
podstatným zjištěním.
Tabulka č. 13: Využití různých forem participace
Formy politické participace
Obrátil/a ses jednou či vícekrát na
politika či nějakého státního úředníka?
Nosil/a jsi jednou či vícekrát
znak/nálepku nějaké politické
kampaně?
Podepsal/a jsi jednou či vícekrát petici?
Účastnil/a jsi se jednou či vícekrát
nelegální veřejné demonstrace?
Účastnil/a jsi se jednou či vícekrát
legální veřejné demonstrace?
Finančně jsi jednou či vícekrát
podporoval/a nějaký společenský
projekt?

Ano

Ne

29,2%

71, 8%

16,7%

83,3%

62,5%

37,5%

11,1%

88,9%

33,3%

66,7%

27,8%

72,2%

Zdroj: Autor
Druhou rovinou sledované participace je volba formálních či neformálních
způsobů participace na veřejném dění. Z tabulky č. 13 je patrné, že mladiství mají
nejčastější zkušenost s peticí (63%), účastí na legálním protestu (33%) a kontaktováním
státního úředníka či úřednice (29%). Vysoká hodnota neúčasti na nelegálním protestu
(89%) je možným důsledkem trendu organizovanosti legálních protestů skrze sociální
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sítě. Překvapivě se jeví nízká četnost nošení politických symbolů (placek, nášivek,
samolepek či transparentů) (17%), tedy forem, které jsou s mladistvými nejčastěji
spojovány. Je zde tedy překvapivé, že se nenaplňuje předpoklad kumulace politicky
participativního jednání, kdy jedinci, kteří participují na složitějších a komplexnějších
formách participace, využívají i jednodušší forem (placek, nášivek apod.).

Tabulka č. 14: Vztah „otevřenosti ke změnám“ a zkušeností s politickou participací
Míra zkušenosti s politickou participací (vzestupně)
Míra „otevřenosti ke změnám“ (vzestupně)

0

1

2

3

4

5

Celkový součet

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
1
4
5

0
0
0
1
5
3
8

0
0
0
2
5
4
11

0
0
0
0
0
2
3

0
0
0
0
0
1
6

1
0
0
0
1
1
2

1
1
2
6
12
15
35

Zdroj: Autor
Tabulka č. 14 ukazuje, že hodnotová orientace „otevřenost ke změnám“ je ve
vztahu s četností zkušenosti s nějakou formou politické participace. Hédonistická
orientace, potřeba stimulace a samostatnost tedy nejsou překážkou k veřejnému
angažování se, ale očividně ho mohou i stimulovat.
Tabulka č. 15: Způsoby participace – zkušenosti a postoje k nim
20
3

Vím, jak
funguje
47
33

Dobrá
zkušenost
12
12

Špatná
zkušenost
21
26

Účast na nelegálním protestu

2

35

9

30

Účast na legálním protestu
Darování peněz organizaci, která se
problém zajímá
Vstup do politické strany
Účast na volbách
Internetová akce (kampaň, blog)
Účast na politickém mítinku, který
se problému týká

3

33

12

25

4

28

1

36

7
23
20

29
31
42

10
14
16

28
14
8

11

33

8

21

Způsoby pol. participace

Důvěřuji

Petice
Osobní kontaktování politika

Zdroj: Autor
Tabulka č. 15 ukazuje, že mladiství mají nejčastější zkušenost s peticí, na čemž
se podílí znalost procedur spjatých s peticí a do jisté míry také důvěra v tuto formu. Dá
se usuzovat, že právě znalost procedury je určujícím faktorem u mladistvých, kteří
zkušenosti s danými formami získávají. Obdobně vysoká znalost funkčnosti
internetových akcí určuje dobrou zkušenost s tímto způsobem participace. Nejhorší
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zkušenosti mají mladiství s darováním peněz organizacím, které se zabývají
společenskými problémy.
Sledujeme-li, zda dochází k preferenci konvenčních či nekonvenčních způsobů
politické participace pak je patrné, že z hlediska četnosti je více upřednostňována
nekonvenční podoba, reprezentovaná zejména peticemi.
Tabulka č. 16: Vztah sociálních mikrokategorií a četnosti zkušeností s pol. participací
Sociální mikrokategorie

Politická orientace

Vzdělání

Měsíční finanční
disponibilita (v Kč)
Pohlaví

Levice (4%)
Pravice (28%)
Střed (19%)
Neví, kam se zařadit (49%)
Gymnázium
Střední škola
Učiliště
Méně než 500
500 – 1000
1000 – 3000
Více než 3000
Muž
Žena

Průměrná četnost politické
participace
1
0,48
0,45
0,64
1,83
1,96
1,50
0,67
1,53
2,15
1,72
1,85
1,74

Zdroj: Autor
Při zkoumání sociálních mikropodmínek participace byla pozornost zaměřena na
pravo-levou sebeidentifikaci, vzdělání, výši osobního příjmu a pohlaví. Tyto fenomény
byly sledovány v souběhu s průměrnou četností politické participace, která byla
vypočítána zprůměrováním četností zkušenosti s konkrétními způsoby politické
participace (viz Tabulka č. 13).
Ve zkoumaném vzorku měla převahu skupina, která se nedokáže identifikovat
v pravo-levém politickém spektru. U této skupiny byla zaznamenána druhá největší
četnost politické participace. Naopak největší četnost politické participace byla
zaznamenána v nejméně zastoupené skupině levicově orientovaných studentů a
studentek. Vzhledem k malému počtu příznivců levice nelze výsledek považovat za
signifikantní. Pravicově orientovaní jedinci politicky participovali více než středově
orientovaní.
U všech, s výjimkou méně zastoupené skupiny příznivců levice, dominuje
nekonvenční způsob participace oproti konvenčnímu (levice 1/1; pravice 22/20; střed
17/14; neví, kam se zařadit 34/25), přičemž největší rozdíl mezi oběma způsoby byl
zaznamenán u ideologicky nevyhraněných příznivců.
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Studenti a studentky střední školy častěji politicky participovali než žáci a
žákyně gymnázia a učiliště. Rozdíly mezi studenty gymnázií a středních škol jsou menší
a tak lze vyvozovat, že úroveň vzdělání souvisí s mírou participace.
Měsíční finanční disponibilita ve vztahu s politickou participací naznačuje
nekorelační tendence. Nejvyšších hodnot dosahují jedinci, s disponibilitou 1000-3000
Kč měsíčně, jedinci s větším finančním zázemím vykazují menší potřeby participovat,
podobně jako jedinci s nižším finančním zázemím. Z genderového hlediska nepatrně
více participují muži, než ženy.
Jak bylo uvedeno výše, mladistvým může být dáváno najevo, že jsou dostatečně
nezralí a nezkušení pro veřejné angažování se. Pojem politika tak může být dojmem, že
politika je pouze pro vyzrálé a zkušené dospělé a bez mladistvých se obejde. Jak ukazují
výsledky (Graf č. 11), mladiství si nejsou tímto postojem zcela jisti. Stejných hodnot
totiž dosahují jak názor, že politika je pro dospělé, tak názor opačný.
Graf č. 11: Postoj k tvrzení: „Politika je pro dospělé“.
Politika je pro dospělé?
22

Ano

16

13

Spíše ano

Spíše ne

21

Ne

Zdroj: Autor
V rámci ověření hypotéz o objevujících se neformálních podobách politické
participace spjatých s hédonismem a konzumerismem, bylo testováno, do jaké míry
sledovaní mladiství praktikují politický konzumerismus a v jakých formách.
Tabulka č. 17: Vztah boycottingu/buycottingu a finanční disponibility mladistvých
Měsíční
finanční
disponibilita (v
Kč)
Méně než 500
500 – 1000
1000 – 3000
Více než 3000
Součet (%)

Každý
den
0 (1)
0 (0)
1 (2)
1 (3)
3 (11)

Buycotting (boycotting) – četnosti
Nejméně
Nejméně
Nejméně
jednou za
jednou
několikrát týdně
týden
měsíčně
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (2)
1 (1)
3 (2)
1 (1)
3 (3)
3 (2)
2 (1)
3 (1)
1 (1)
4 (6)
10 (7)
10 (7)

Nejméně
jednou za
půl roku
0 (0)
2 (2)
3 (2)
4 (2)
12 (8)

Nikdy
3 (2)
11 (9)
16 (17)
14 (16)
61 (61)

Zdroj: Autor
Mladiství nemají s boycottem a buycottem z 61% žádnou zkušenost. Z 39% mají
mladiství z boycottem či buycottem zkušenost, nejčastěji v delším intervalu „nejméně
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jednou za půl roku“. Četnost této aktivity klesá s kratším časovým intervalem až na
výjimku, kterou představuje „každodenní“ boycotting, který provozuje 11%
mladistvých. Tato preference poukazuje na možnou existenci životního způsobu či
zásady nepodporovat produkty a služby, které jsou v rozporu s hodnotami jedince.
Buycotting je častěji praktikován v delším časovém horizontu, což může poukazovat na
reaktibilnější podobu tohoto způsobu participace.
Tabulka č. 18: Využívání boycottingu/buycottingu ženami a muži
Frekvence aktivity
Každý den
Nejméně několikrát týdně
Nejméně jednou za týden
Nejméně jednou měsíčně
Nejméně jednou za půl roku
Nikdy

Boycott
ženy (muži)
0 (2)
1 (2)
3 (4)
3 (4)
3 (6)
29 (15)

Buycott
ženy (muži)
6 (2)
2 (2)
4 (1)
0 (5)
2 (4)
25 (19)

Zdroj: Autor

Tabulka č. 18 potvrzuje hypotézu, že ženy projevují větší a častější inklinaci
k buycottingu, tedy k formě politického konzumerismu, vyžadující aktivní nakupování
či vyhledávání služeb, v souladu s morálními osobními standardy. Muži také buycottují,
ale v delší časové frekvenci. Naopak však více a častěji provozují boycotting, tedy
formu odmítání nakupovat věci či podporovat služby, v rozporu s osobním
přesvědčením.
Při zkoumání spokojenosti mladistvých v našem souboru zjišťujeme, že dotyční
jsou relativně spokojeni se svým současným životem, či že, dle očekávání, záleží na
okolnostech (Graf č. 12). Spokojenost se společností jako celkem je nižší, spíše
rovnovážné hodnoty s nespokojeností, a je též podmíněna okolnostmi (Graf č. 13).
Motivace mladistvých vstupovat do veřejného prostoru a pokoušet se měnit současné
podmínky svého i společenského života se nezdá být dostačující.
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Graf č. 12: Spokojenost se svým životem
Spokojenost se svým životem
29

24

12

velice

6
spíše ano

jak, kdy

spíše ne

1
vůbec ne

Zdroj: Autor
Graf č. 13: Spokojenost se společností, ve které žiju
Spokojenost se společností, ve které žiju
26
19

16
6

5
velice

spíše ano

jak, kdy

spíše ne

vůbec ne

Zdroj: Autor
Dle typologie Stange a Tiemanna lze shrnout, že mladiství v našem vzorku mají
největší důvěru ve volby, tj. reprezentativní formu participace, u které je též vyvážená
jak dobrá, tak špatná zkušenost. Stejné závěry plynou i z upřednostňování účasti na
volbách před členstvím ve stranách či jiných veřejných institucích. Nejnižší důvěru mají
mladiství ve finanční podporu institucí, které se zabývají veřejnými záležitostmi. Tento
způsob participace je pro mladistvé i z hlediska funkčnosti neznám. Mediální formy
participace vykazují nejlepší zkušenosti a vysokou znalosti principů a míru důvěry.
Příležitostné formy participace (petice, demonstrace) vykazují vysoké hodnot osobní
zkušenosti, ale též převahu špatných zkušeností.
Tzv. každodenní politická participace testovaná četností aktivit politického
konzumerismu ukázala, že z 39% mají mladiství zkušenost buď s boycottem či
buycottem, přičemž z hlediska frekvence je častěji přistupováno k bojkotování. Hodnota
politického konzumerismu hovoří o relativně akceptovaném způsobu angažovanosti,
který se může dále dynamizovat. Neprokázal se vztah mezi znalostí principů fungování
daného způsobu participace a míry důvěry v tento způsob. Potvrdil se však předpoklad,
že více majetný jedinec více vyhledává formy politického konzumerismu. Též se
ukázalo, že buycotting preferují častěji a více ženy, kdežto muži preferují boycotting.
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Téměř polovina mladistvých se nezařadila do pravolevého politického spektra.
Nicméně se ukazuje, že je tato skupina aktivní více, než třeba skupina pravicově se
identifikujících jedinců. Politická nevyhraněnost očividně není signálem absence zájmu
o politiku či veřejné dění. Zároveň se ukazuje, že zkušenost s nekonvenčními způsoby
participace není determinována ideologicky. Další makrosociální danosti ukázaly, že
vyšší úroveň vzdělání (například gymnázia) nemusí nutně určovat vyšší hodnoty
participace. Podobně genderový faktor zásadně neovlivňuje míru politické participace.
Mladiství si zároveň nejsou zcela jisti, zda se můžou veřejně angažovat, resp.
zda se jedná o sféru, do které mohou vzhledem ke svému věku zasahovat.

7.8 Informovanost – zdroje informací o veřejných záležitostech
Pokud se chtějí mladiství dozvědět více informací o veřejných problémech a
záležitostech, nejvíce preferují média (51 %) a rodinné příslušníky (32 %).
Graf č. 14: Nejméně a nejčastěji vyhledávané zdroje informací o veřejných záležitostech
Nejméně vyhledávané zdroje informací o věřených záležitostech
5,56%

Média (televize, internet)

8,33%

Neví, kam se obrátit

13,89%

Přátelé

13,89%

Rodinní příslušníci

23,61%

Četba knihy/časopisu

34,72%

Škola

Nejčastěji vyhledávaní zdroje informací o věřených záležitostech
Škola
Přátelé
Neví, kam se obrátit
Četba knihy/časopisu

0,00%
2,78%
5,56%
8,33%
31,94%

Rodinní příslušníci

51,39%

Média (televize, internet)

Zdroj: Autor
Nejméně časté informace o veřejných záležitostech a problémech získávají
mladiství ve škole (35%). Pro pochopení veřejného dění se též méně obracejí na knihy a
časopisy (24%). Ve výběru typů zdrojů informací hraje roli jejich dostupnost,
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srozumitelnost, důvěryhodnost a využitelnost. Dle získaných preferencí je znatelné, že
skrze tyto faktory nejvíce dominují média a rodinní příslušníci. Nelichotivou bilanci
získává opět instituce školy, která, nejen, že není skoro vůbec využita, ale též se jí
nedostává důvěry.
Tabulka: 19: Vztah vzdělání rodičů a preference zdrojů informací mladistvými
Zdroj informací
Média
Rodinný příslušníci
Přátelé
Četba
Neví, kam se obrátit

Rodič s VŠ
60,98%
26,83%
0,00%
7,32%
4,88%

Rodič bez VŠ
38,71%
38,71%
6,45%
9,68%
6,45%

Zdroj: Autor
Při zkoumání, zda vzdělání rodičů ovlivňuje způsob získávání informací o
veřejných záležitostech, bylo zjištěno, že mladiství s alespoň jedním vysokoškolsky
vzdělaným rodičem spíše samostatně vyhledávají informace na internetu či v jiných
médiích. Jedná ze zejména o studenty a studentky gymnázií, kteří mají z 61%
vysokoškolsky vzdělaného rodiče. Jedinci s rodiči s vysokoškolským vzděláním se dále
obracejí pro informace na své rodiče a rodinné příslušníky a prakticky vůbec
nevyužívají své přátelé. Mladiství bez rodiče s vysokoškolským vzděláním vyhledává
informace shodně jak v médiích, tak u svých rodinných příslušníků. Více než předešlá
skupina získávají informace četbou a od svých přátel, zároveň si často nevědí rady, kde
informace shánět.
Potvrzuje se dominance mediálních zdrojů informací. Rovněž se potvrzuje, že
mladiství s vysokoškolsky vzdělanými rodiči spíše vědoměji a individuálněji
vyhledávají informace o veřejných záležitostech, než druhá skupina mladistvých. Ta má
očividně více zdrojů informací, přičemž, kromě médií, využívají i znalosti svých
známých a rodinných příslušníků.

7.9 Postmaterialismus mladistvých
Zkoumanému vzorku mladistvých byly nabídnuty různé společenské cíle, které
mohou považovat za důležité. Byla přitom použita baterie cílů Ronalda Ingleharta,
zkoumající postmaterialismus. Mladistvé v našem souboru lze převážně označit za
jedince se smíšenými a materialistickými hodnotami.
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Graf č. 15: Postmaterialistická hodnotová orientace
Postmaterialismus/smíšený postmaterialismus/materialismus
28

28

smíšení postmaterialisté

materialisté

16

postmaterialisté

Zdroj: Autor
Dle teoretických předpokladů nacházíme materialisticky orientované jedince
převážně na učilištích (67%), kde je i nejméně jedinců s postmaterialistickými
hodnotami

(11%).

Na

gymnáziích

překvapivě

nacházíme

stejné

procento

postmaterialistů (28%) i materialistů (28%), přičemž převažuje smíšená hodnotová
orientace (45%). Smíšení postmaterialisté jsou tedy nejčastěji žáky gymnázií a středních
škol. Hypotéza o vztahu vzdělání a postmaterialistických hodnot se zde prokazuje.
Tabulka č. 20: Vztah postmaterialismus a vzdělání
Druh školy

Postmaterialisté

Smíšení postmaterialisté

Materialisté

Gymnázium

27,59%

44,83%

27,59%

Střední škola

24,00%

44,00%

32,00%

Učiliště

11,11%

22,22%

66,67%

Zdroj: Autor
Zkoumání vztahu dvou hodnotových orientací, hédonismu a postmaterialismu
ukázalo, že největší procento postmaterialistů (40%) a smíšených postmaterialistů
(40%) nacházíme u nevyhraněných podob hédonistické orientace (téměř hédonistů).
Nejvíce materialističtí (50%) a zároveň nejméně postmaterialističtí (17%) se naopak
ukazují jedinci, kteří nepreferují hédonistické hodnoty. Nicméně, druhý největší podíl
materialistů v našem souboru jsou hédonisté. S klesající mírou hédoničnosti zde stoupá
míra materialismu.
Tabulka č. 21: Vztah hédonistické hodnotové orientace a postmaterialismu
Hodnotová
orientace
Nehédonistická
Téměř
hédonistická
Hédonistická
Celkový součet

16,67%

Smíšený
postmaterialismus
33,33%

40,00%

40,00%

20,00%

19,64%

39,29%

41,07%

22,22%

38,89%

38,89%

Postmaterialismus

Zdroj: Autor
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Pojmeme-li hédonismus do širší perspektivy hodnotových orientací a budeme
sledovat vztah „otevřenosti ke změnám“ a postmaterialismus, je patrné, že s růstem
hodnoty otevřenosti ke změnám sice roste postmaterialistická orientace, ale více roste
orientace materialistická (Tabulka č. 22). Z uvedených zjištění nelze jednoznačně
soudit, zda jsou hédonisté ve zkoumaném souboru spíše materialisté či postmaterialisté.
Tabulka č. 22: Vztah hodnot „otevřenosti ke změnám“ a postmaterialismu
Hodnota "otevřenost ke
změnám" (vzestupně)
0
1
2
3
4
5
6

Postmaterialisté
0
0
0
0
4
5
7

Smíšení
postmaterialisté
0
0
1
5
3
5
14

Materialisté

Celkový součet

1
1
1
1
5
5
14

1
1
2
6
12
15
35

Zdroj: Autor
Hodnotovou orientaci jedince ovlivňuje, do jaké míry je schopen realizovat své
potřeby neomezen materiálními podmínkami, zejména financemi, a do jaké míry jsou
jeho životní cíle určeny materiálními podmínkami.
Tabulka č. 23: Postoj k tvrzení:„Kdybych měl/a více peněz, dokázal /a bych toho více““
Hodnotové orientace

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Postmaterialisté

31%

25%

38%

6%

Smíšení postmaterialisté

39%

25%

7%

29%

Materialisté

39%

36%

7%

18%

Zdroj: Autor
Výsledky ukázaly, že jedna část respondentů (32%) soudí, že jejich možnosti
realizace jsou omezeny materiálně, stejný počet však (32%) soudí, že nejsou materiálně
omezeni ve své realizaci. V kontextu teorie postmaterialismu zjišťujeme, že
postmaterialisté potřebují peníze k tomu, aby se dokázali realizovat své potřeby a
ambice v menší míře, nežli smíšení postmaterialisté a materialisté. Výsledky však
nejsou přesvědčivé, o čemž hovoří i velká četnost odpovědí „spíše ne“. Postmaterialisté
by měli dle výše vytyčených hypotéz vykazovat hodnoty více přesvědčivé, hovořící o
nepodmíněnosti života postmaterialistů materiálními podmínkami.
Tabulka č. 24: Vztah způsobu politické participace a postmaterialismu
Způsoby politické participace

Postmaterialismus

Smíšený
postmaterialismus

Materialismus

Petice

0,31

0,36

0,18

Osobní kontaktování politika

0,06

0,11

0,11

Účast na nelegálním protestu

0,00

0,04

0,04
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Účast na legálním protestu

0,06

0,00

0,04

Darování peněz politické straně, která se problém zajímá

0,00

0,11

0,00

Vstup do politické strany

0,06

0,07

0,11

Účast na volbách

0,25

0,36

0,32

Internetová akce (kampaň, blog)

0,31

0,32

0,21

Účast na politickém mítinku, který se problému týká

0,13

0,11

0,21

Zdroj: Autor
Jedinci, které bychom mohli na základě jejich hodnotové inklinace řadit
k postmaterialistům, materialistům či smíšeným postmaterialistům, byli dáni do vztahu
k různým formám politické participace. Předpoklady Ronalda Ingleharta, které se
zakládají na myšlence, že postmaterialistů inklinují spíše k neformálním způsobům
participace, se ve výsledcích převážně ukazují.
Postmaterialisté

nejvíce

důvěřují

peticím,

internetovým

akcím,

tedy

neformálním způsobům participace. Nicméně, relativně vysokou důvěru překvapivě
dosahují i volby, tj. formální způsob participace. Ty jsou očekávaně nejvíce preferované
materialisty, kteří volí účast na politickém mítinku a internetové kampani. Smíšení
postmaterialisté v sobě pojímají obě inklinace, což je znatelné na prakticky stejných
hodnotách důvěry v petice, internetové akce a účasti na volbách. V souhrnu se dá
hovořit o prokázání Inglehartových hypotéz.

7.10 Shrnutí – vyhodnocení hypotéz
Hypotézy výzkumu byly postaveny na vztahu mezi hédonistickým životním
způsobem a participativním jednáním, konkrétně na hypotézách:
H1: Hédonistický životní způsob snižuje participativní jednání
H2: Hédonistický životní způsob zvyšuje participativní jednání
Hédonistický životní způsob je dominantní hodnotovou orientací ve sledovaném
souboru. Jelikož se ukazuje, že hédonismus lze oprávněně, v souvislosti s typologizací
S. H. Schwartze, řadit mezi hodnoty, které jsou „otevřené ke změně“, je možno říci, že
mladiství disponují potenciálem ke vstupu do aktivit a struktur občanské společnosti. Je
jen otázkou, jaké adekvátní motivace je k tomu povedou. Je očividné, že jsou
motivováni hédonickými hodnotami (konkrétně potřebami potěšení ze seberozvoje,
sdružování s ostatními lidmi, stimulace a zábavy) a dá se tedy předpokládat, že nebudou
do veřejného prostoru vstupovat s jinými ambicemi. Empirický výzkum nicméně
neprokázal, že by hédonistická orientace byla v protikladu k univerzalistickým
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hodnotám (rovnoprávnost, ochrana životního prostředí a lid. práv, vnímání potřeby
diskutovat i rozdílně názory apod.). Dokonce se dá říci, že tyto univerzalistické hodnoty
mohou poskytovat možnosti hédonistického uspokojování, tj. potěšení z pomoci
ostatním, sdílení názorů či dodržování osobních morálních cílů.
Hypotézu H2 podporuje zjištění, že hédonistické hodnoty motivují k participaci
mladistvých. Velice nízká je hodnota donucení a povinnosti se angažovat a participovat
ve strukturách občanské společnosti. Participují zejména na volnočasových aktivitách
sportovního a zájmového typu, ale četný je i zájem a rovněž členství v lidsko-právních a
ekologických organizacích, motivován stejnými hodnotami potěšení a seberozvoje.
U mladistvých je patrný důraz na prožívání přítomnosti, zlepšování zdatnosti a
seberealizace. Sebeoptimalizace pro pracovní trh však nedosahuje vysoké relevance,
což může negativně ovlivňovat participaci na veřejných činnostech, které motivují
zejména možnostmi přípravy na budoucí zaměstnání (například brigádnické a
dobrovolnické práce).
Hypotézu H1 do jisté míry podporuje zjištění, že mladiství veřejné problémy
spíše privatizují, tj. že upřednostňují individuální přístup k řešení problémů, stejně jako
k získávání nových zkušeností. Individualizmus se projevuje i v postojích a názorech, že
většinu potřeb jsou schopni mladiství uspokojovat sami.
Ukazuje se však, že nízká úroveň participace mladistvých může být důsledek
důvěry v osobní řešení veřejných problémů, a nedůvěry v řešení kolektivní a
institucionalizované. Důvěra či nedůvěra v různé formy kolektivních způsobů řešení
problémů je převážně podložena osobní zkušeností či znalostí dané procedury. Tento
vztah nedůvěry se projevuje i v prakticky neexistující institucionální politické aktivitě
(například členství v politické straně).
Celkově je patrná neorganizovanost, potažmo nízká míra členství v institucích
prakticky všech druhů (rekreační, sportovní, politické, kulturní apod.). Nízká je rovněž
úroveň účasti na konvenčních způsobech politické participace.
K volbám jako konvenčnímu způsobu chovají mladiství relativně vysokou míru
důvěry, ač je jejich volební účast nízká. Lze sledovat větší důvěru v nekonvenční formy
participace, jako jsou petice či internetové akce. Obdobně zaznamenáváme prvky
politického konzumerismu, který se spíše může dále rozšiřovat. Vysvětlování nízké
účasti na formálních způsobech participace orientací na jiné formy, se ukazuje jako do
jisté míry oprávněné. Postmaterialisticky orientovaní jedinci skutečně mají větší
tendence důvěřovat neformálním způsobům participace, oproti formálním, které
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preferují spíše materialisté. Mladiství tedy mohou upřednostňovat neformální způsoby
z toho důvodu, že prostřednictvím nich se lépe vyjadřují, cítí větší rozhodovací
možnosti, nebo jim jednoduše lépe rozumí.
Je patrné, že mladiství neparticipují v dostatečné míře nikoliv proto, že by byli
hédonisté, ale že se dostatečně neučí, jak participativní procesy prakticky vypadají, jaké
schopnosti se při nich uplatňují a zejména, jaké kladné přínosy pro jejich životy mohou
přinášet. Za těmito nedostatky stojí především vzdělávací instituce jak základního
vzdělávání, tak obzvlášť učiliště a střední školy.
Pro současné mladistvé hrají znatelnou roli média (televize, internet), která se
podílí na jejich informovanosti o veřejných záležitostech a problémech. Rovněž hrají
roli ve způsobech participace, když internetové akce a blogy mladiství sledují, důvěřují
jejich funkčnosti a zejména jim rozumí.
Angažovanost této věkové skupiny je očividně ovlivněna skutečností, že většina
z nich žije v zabezpečených rodinách, kde mají v moci přizpůsobovat svůj život
radostným činnostem. Nesetkávají se s problémy, ke kterým je nutná kolektivní akce či
apel na veřejné instituce. Zároveň se ukazuje, že mobilizačními společenskými či
politickými hodnotami nejsou tradicionalistické a konformistické hodnoty.
Neprokázalo se, že by se zkoumaní jedinci uchylovali k hédonistickému
životnímu způsobu kvůli deprivacím ekonomického, sociálního, vzdělanostního či
informačního charakteru.
Nejednoznačné je vnímání vztahu peněz a schopností a možnosti dokázat více.
Mladiství očividně nepojímají překážku své seberealizace pouze v materiálních
podmínkách, ale mohou je vkládat i do sféry vědění a dovedností.

8. Doporučení
Výsledky šetření ukázaly, že hodnotová orientace mladistvých je převážně
individualistická a hédonistická. Tyto hodnoty se nicméně neukázaly být hlavní
překážkou veřejné angažovanosti. Jen se změnila struktura motivací, které mladistvé
k angažovanosti vedou. Je-li ve veřejném zájmu zvyšovat úroveň participace
mladistvých, je nutné mít na zřeteli, že většina mladistvých nevnímá veřejnou
organizovanost jako potřebnou. Angažují se ze svých osobních důvodů, zejména
z potřeby potěšení, seberealizace a získávání kontaktů s ostatními lidmi, a to ve všech
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oblastech občanské společnosti. Nucená forma angažovanosti či formy „falešné
participace“ nepřináší potřebné stimuly k zlepšení participativního jednání.
Ve světle těchto zjištění se pole oblastí, kde je možné veřejně-politicky působit,
zmenšuje. Rovněž se ale ukazuje, že řada již etablovaných způsobů, jak zvyšovat
participaci, nedosahuje odezvy, která je potřebná (zejména v oblasti školství).
V doporučení tedy bude nejprve upřednostněna oblast výchovně-vzdělávací, následně
pak budou uvedena doporučení ze systémové úrovně.

8.1 Metodická doporučení
Snahy o zlepšení participativního chování skrze zkušenosti ze vzdělávacích
institucí lze rozdělit na dva koncepty. První se snaží podporovat participaci mladistvých
prostřednictvím podněcování k aktivitě a dávání prostoru pro následné artikulace zájmů
(podpora zdola). Druhý se snažící vytvářet podmínky a struktury, které mají mladistvým
poskytovat možnosti participovat (podpora shora).
První koncept se v praxi projevuje zejména vytvářením školních parlamentů a
jejich propojováním na lokální i mezinárodní úrovni, stejně jako jejich financování a
metodické zaštiťování. Převážně se jedná o iniciativy vyučujících. Výše uvedená
zjištění prokázala nízkou důvěru ve školní parlamenty a nízkou účast na jejich činnosti,
a to i přes skutečnost, že většina mladistvých není spokojena s mírou reprezentace jejich
zájmů v rámci školy.
Metodickým krokem, jak členství ve školních parlamentech zvětšit, je zvyšování
informovanosti o možnostech, jak v rámci parlamentu rozhodovat, či jak rozhodovat
v rámci jiných reprezentativních institucí i mimo prostředí školy. Tato perspektiva
(shora) je patrná u řady veřejně-politických nástrojů, kladoucí příčinu nízké úrovně
participace do oblasti informací, resp. jejich nedostatku. Jak ale ukazují mezinárodní
srovnání, například CIVID, česká mládež je obstojně informována o možnostech
participace. Informovanost o způsobech participace prokázalo i šetření v této práci. Lze
říci, že zde není třeba klást hlavní priority.
Nabídková

složka

participace

převažuje

podobně

jako

v širším,

celospolečenském kontextu české společnosti. Analogie školního prostředí a většinové
společnosti je oprávněná. Je tedy adekvátní snahou MŠMT podporovat participaci
v rámci škol a osobně se domnívám, že zde je nutno klást největší důraz. Je prokázanou
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skutečnosti, že participace je kumulativním fenoménem, resp. stupňuje se do vyšších
úrovní, pokud se na nižších setká s úspěchem. Školní prostředí může poskytovat právě
ony první úspěchy a dodat potřebné pocity sebevědomí.
V rámci školy se totiž děti a mladiství setkávají vůbec poprvé s autoritami, které
svou legitimitu čerpají z úlohy v systému, do kterého jsou jedinci zákonem zařazeni.
Prostřednictvím vzdělávání se snaží o sebeaktualizaci, která je korigována nikoliv pouze
osobním zájmem, ale i standardizovanými požadavky či očekáváním většinové
společnosti. Dítě a mladiství jsou tedy vystavováni zkušenostem se sociálním dozorem a
povinnostmi. Taktéž se seznamují s nutností stanovovat své priority či se případně
vyhraňovat vůči nárokům, se kterými nesouhlasí. Je oprávněným předpokladem, že
pokud se výchovné a vzdělávací instituce nebudou pokoušet zmíněné tendence
zohledňovat a mladistvým tak neposkytnou možnost se prostřednictvím školních
prostředků vyjadřovat, bude participace jak v rámci školy, tak v rámci celé společnosti
nízká, resp. kanalizována do jiných způsobů, jak ovlivňovat realitu života jedince,
způsobů, které můžeme nazývat postmoderními, neformálními, mediálními či
patologickými.
Kromě budování školních parlamentů je další vhodnou formou podpory
participace shora již etablovaná forma tzv. průřezových témat. Průřezová témata jsou
oblasti priorit, které stanoví MŠMT a které se snaží reflektovat například současné
negativní společenské tendence či obecně společenské trendy. Jedno z témat, které je
pro pedagogickou obec vytyčeno, je „výchova demokratického občana“. Jak správně
uvádí např. Jindřiška Rousová, dosud neexistuje metodický, didaktický ani tematicky
konkrétní materiál, který by učitelům napomáhal pedagogicky působit ve věci zlepšení
informovanosti a citlivosti k participačnímu jednání (Rousová 2013: 76). Vypracování
tohoto metodického materiálu by mohlo zlepšit přístup učitelů k tématu participace a
v důsledku efektivněji podporovalo participativní jednání nejen v teoretické oblasti, ale i
prakticky, ve školách.
Výše prezentovaná zjištění ukázala, že mladiství potřebují individuálnější formy
přístupu k jejich potřebám a ambicím, resp. podporu zdola, s cílem zvýšení poptávky po
participaci. V současné době se ve vědecké obci zabývající se reformami vzdělávání
stále více hovoří o individualizaci vzdělávání a vzniká řada konceptů různých
historických a ideologických základů. Jako doporučení se nabízí např. koncept tzv.
„student voice“ (studentský hlas). Tento koncept, s nímž má řada zemí zkušenost, se v
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praxi vyznačuje tím, že se žákům poskytuje možnost zasahovat do obsahu vzdělávání a
správy školy.
Bere se zde v potaz, že žáci svými osobními zkušenosti se vzděláváním mohou
přispět k jeho zlepšování. Jejich osobní vklad do přípravy výuky poskytuje potřebný
motivační prvek ke vzdělávání. Konkrétněji se jedná o poskytování možností
strukturovat vzdělávací kurikulum, aktivně se podílet na evaluaci vzdělávacích politik či
plánování. Takto nastavený dialog mezi školou a studujícími mění i řadu běžně
etablovaných principů, jako je funkce hodnocení žáků a žákyň (absence známkování),
využívání prostoru tříd (sezení ve skupinách či v kruhu) či využívání informačních
technologií ke sdílení studijních materiálů.
Autor této práce z osobní zkušenosti školního pedagoga občanské nauky a
lektora primární prevence konstatuje, že mladistvým není poskytována možnost
vyjadřovat se k většině činností, kterých jsou součástí. Nemají pak adekvátní sociální
inteligenci řešit úkoly bez vedení výchovné autority a nejsou si jisti, k jakým veřejným
záležitostem se mohou vyjadřovat. Absentuje i schopnost formulovat svůj názor, emoce
a kriticky reflektovat názory své i jiné. Školní zaměření na adekvátnost a správnost
informací dost často brání diskutovat o veřejných tématech a problémech na bázi
pouhého sdílení názorů.
Autor doporučuje nastavit podporu participace především interpersonálně, aby
byly brány více v potaz hodnotové preference jedinců, a rovněž, aby docházelo
k využívání těchto preferencí pro výuku a realizaci školních projektů. Za tímto účelem
navrhuje autor zařadit do metodik školní výuky a organizovaných volnočasových aktivit
následující postupy:


Komunikovat s jedincem tak, aby měl možnost se vyjadřovat jako individuum,
tzn. snažit se oslovovat ho konkrétně jménem a dát mu prostor vyjádřit se na
otevřenou otázku.



Rozdělovat žáky do malých skupin a zadávat jim společné úkoly. Podporovat
tak vzájemné komunikační dovednosti a artikulaci osobních požadavků a
návrhů.



Dávat žákům najevo, že Vás zajímají jejich názory a dávat jim možnost vyjádřit
svůj názor na činnost samotného učitele jakožto autority. Podporuje se tímto
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vztah zpětných vazeb mezi učitelem a žáky a v důsledku také vědomí, že i
autority mohou být konstruktivně podrobovány zpětným vazbám.


Vytvářet u žáků schopnosti, jak nezávisle moderovat spor či diskusi mezi
ostatními spolužáky. Když nastane situace, kdy je třída postavena před nějaký
problém, např. v rozhodování mezi více variantami činností či výletů, diskusi by
se měl pokoušet moderovat jeden z žáků, který bude mít například ten týden
službu. Přebírání rozhodovacích pravomocí učitelem sice problém může rychle
vyřešit, nicméně se tím žákům nedostává pocitu moci něco ve svém okolí měnit.
Rozdělování „moderátorské služby“ mezi všechny žáky, bez ohledu na jejich
oblíbenost či schopnosti, může podpořit jejich postavení ve třídě.



Během diskusí podporovat každý názor a nesnažit se v diskusích prosazovat
pouze vědomostní prvky, ale i prvky názorové a emoční. Taktéž není vhodné
názory hodnotit.



Snažit se motivovat žáky k činnosti nikoliv direktivně a sankčně, ale využívat
jejich přirozenou zvídavost a potřebu zábavy. Rovněž je potřebné, aby
zúčastnění věděli, jaký je účel činností, kterých se zúčastňují.



Při zadávání projektů, které budou mladiství vypracovávat, dbát na jejich
invenci v samotných počátcích projektování. Jen počáteční osobní vklad do
projektu produktivně motivuje k realizaci daného projektu.

8.2 Systémová doporučení


Lokální a regionální reprezentace by měla konkrétními činy upozorňovat na
svou existenci a konkrétně demonstrovat, že i zájmy a myšlení mladistvých
tvoří součást společenského diskurzu i praktických lokálních opatření a změn.
Předpokladem je znalost potřeb mladistvých i specifické motivace participace.
Lokální veřejné činnosti by tedy měly být zajímavé, zábavné, s možností
seberealizace a získání sociálních kontaktů. Zároveň by měly být procesy
procesně srozumitelné, ostatně jako úloha mladistvých v tomto procesu.



Podpora by měla směřovat do sportovního a zájmového sektoru,
mládežnických spolků či kulturních aktivit v lokalitě. V těchto institucích by
měli mít vedoucí úlohy mladiství. Usnadní se tím srozumitelnost agendy
jednotlivých spolků, přístupnost komunikace mezi členy spolku a jejich
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vedoucími, mladiství vedoucí získávají potřebné sociální dovednosti a též
ukazují možnosti skutečné participace pro ostatní vrstevníky.


Podpora zaměstnanosti mladistvých zvyšuje možnosti aktivního občanství.
Jedinci, kteří mají zaměstnání, se coby daňoví poplatníci zajímají o širší
souvislosti společenských procesům a reflektují ho. Práce poskytuje i možnosti
rozvoje a získávání širších sociálních vztahů napříč generacemi. Politika
zaměstnanosti by měla zohledňovat fakt, že se jedná o první zkušenost
s výdělečnou činností a uplatňování dovedností jedince. Mladiství by měli mít
možnost kreativní práce, motivující je dále se vzdělávat. Součástí podpory je
tedy i poskytování vzdělávacích kurzů. Pro lepší agregaci pracovních potřeb je
nutné zajistit co nejužší možný informační tok mezi lokální reprezentací a
mladistvými. Možností je užší komunikace se vzdělávacími institucemi, zajištění
pracovníků, kteří budou potřeby zjišťovat a dále artikulovat a prosazovat.
Podpora by měla být zajišťována i u poptávkové složky pracovního trhu.
Zaměstnavatelé by měli být motivováni zaměstnávat mladistvé.



Podporovat urbanistické projekty zohledňující potřeby mladých generací.
Projekty by neměly podporovat anonymitu v rezidenci, ale naopak podporovat
komunitní soužití, mobilitu a možnost vyžití. Rozvoj informačních technologií
poskytuje možnosti, jak se snáze zapojit do tvorby územních plánů a
urbanistických projektů.4



Participativní jednání lze rozvíjet i skrze podporu jazykového vzdělávání.
Znalost cizích jazyků poskytuje možnosti vytvářet komunikační vazby mimo
území ČR a získávat nové informace a poznatky. V této oblasti je též možná
podpora výměnných pobytů.



Rozšiřovat dále prevenci vůči drogovým a jiným rizikovým chováním. Tyto
formy se podílí na úbytku sociálního kapitálu mladistvých a snižují jejich
zodpovědnost.



Podporovat rovnost mužů a žen, resp. poskytovat oběma pohlavím stejné
možnosti artikulovat své zájmy a potřeby. Dbát na aspekt genderové rovnosti při
schvalování veřejných projektů a diskusních setkání.

4

V Helsinkách bylo v rámci plánování přestavby dopravní sítě pro rok 2050 obyvatelům prostřednictvím
sociální sítě nabídnuto, aby na virtuální mapu vyznačili místa, kde chtějí konkrétní např. hřiště, parky či
obytná a obchodní centra. http://archive.wired.com/wired/archive/9.03/helsinki_pr.html
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Podpora inkluzivního školství. Příležitost reálně se konfrontovat s různými
formami sociální exkluze (etnické, zdravotní, vzdělanostní, sociální) dává
mladistvým možnost lépe se adaptovat na jinakost ve společnosti a též
vychovává k toleranci.



Hledat možnosti, jak informovat o způsobech participace, třeba formou
projektů, jejichž výsledky budou uznané a s odezvou např. lokální reprezentace.
Poskytovat informační centra bez jazykových a technických bariér, např. formou
internetových stránek. Právě nové a individualizované technologie (zejména
mobilní telefony, tablety apod.) mohou poskytovat široké možnosti být
informován/a o veřejných záležitost a možnostech, jak na nich participovat.
Česká republika v současné době čítá 27 informačních center pro mládež (ICM).



V médiích ukazovat a tematizovat participativní úspěchy či neúspěchy
mladistvých. Též můžou média upozorňovat na aktuální otázky mladistvých a
možnosti, jak se k otázkám aktivně vyjadřovat.



Kromě mediální podpory nejrůznějších projektů, by měly projekty mladistvých
dosíci i podpory finanční, materiální či technické. Podporu by měly získat i
menší projekty, pro svou symbolickou hodnotu.



Podporovat dobrovolnictví cestou informovanosti o způsobech dobrovolnictví.
Pro jedince, kteří většinově nemají zkušenosti se zaměstnáním, je dobrovolnictví
příležitostí,

jak

se

vybavit

potřebnými

procedurálními

informacemi,

schopnostmi a sociálními kontakty. Právě apel na sebeoptimalizaci, zajímavé
trávení volného času a potěšení, by měl být součástí motivování mladistvých k
dobrovolnictví. Apel na hodnoty povinnosti a správnosti nemusí být ve světle
výše uvedených výsledků dostačující.


Podporovat mládežnické iniciativy a projekty, kterých se mladiství aktivně
účastní, které tvoří agendy a pořádají veřejné akce a které prospívají jejich
vrstevníkům či široké veřejnosti.



Podpora neziskového sektoru (finančně, mediálně, technicky, legislativně
apod.). Neziskový sektor poskytuje převážnou většinu dosud uvedených
kategorií způsobů, jak participaci mladistvých podporovat. Čím více je tento
sektor nezávislý, tím více je schopen poskytovat mladistvým možnosti práce,
vyžití, dobrovolnictví, podpory projektů, funguje jako zdroj informací či
organizační platforma. Skrze neziskový sektor mohou mladiství aktivně a
každodenně participovat na veřejném životě a rozhodování o veřejných
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záležitostech, či se v občanském sektoru realizovat v rámci volnočasových
aktivit. Neziskové organizace organizují platformy pro diskuse nad veřejnými
tématy,

zprostředkovávají

a

zlepšují

komunikaci

mezi

občany

a

úředníky/politiky (např. AGORA Central Europe), poskytují workshopy pro
trénink diskusních dovedností a kritického myšlení (např. Asociace debatních
klubů), stimulují k zájmu o veřejné prostředí a udržitelný rozvoj (např. nadace
PARTNERSTVÍ, nadace VIA), nebo poskytují podporu projektům, které rozvíjí
občanskou společnost (NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti).


Na vyšší úrovni obecnosti by měly všechny projekty či organizovaná fóra
sledovat potřebu získat skutečné formy participace. Podobná kritéria by mělo
sledovat i členství mladistvých u nejrůznějších institucí.



Veřejně politické aktivity, které jsou zaměřeny na podporu participace
mladistvých, by měly být po své implementaci monitorovány a následně i
evaluovány a hodnoceny. Tím se docílí efektivního výběru prostředků, které
odpovídají stanovenému cíli.



Podporovat neformální způsoby participace. Například prostřednictvím
webových stránek či sociálních sítí informovat o veřejných akcích, potřebách a
záležitostech, do kterých mohou mladiství aktivně zasahovat. Aktivně se zapojit
např. do projektu CIVITAS DYN@MO5, který se snaží podporovat komunikaci
mezi veřejnou správou a občany skrze internet a telefonní aplikace. Konkrétně
se zajímá o udržitelnou mobilitu občanů a koncentraci názorů na nejrůznější
připravované změny v konkrétních lokalitách. Podpora by měla být namířena i
na možnosti posílat petice elektronickou formou. Zároveň by se měl klást důraz
na eliminaci nelegálních forem elektronické participace, jako je např.
kyberprotest (účelné přetížení nějaké stránky za účelem poškození jejího
majitele) či hackerství.



Výsledky potvrdily hypotézy o vědomé preferenci neinstitucionálních
způsobů řešení společenských problémů, resp. poměrnou dominanci
internetových sociálních sítí. Tento trend nabízí možnosti rozvíjet participaci
mladistvých například skrze systémy „open source“. Jedná se o multimediální
programy sloužící ke sdílení a tvorbě informací mezi členy dané webové
skupiny. Každý člen skupiny má možnosti do daného prostoru zasahovat,

5

Více na webové stránce: http://www.civitas.eu/
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dodržuje-li předem smluvená pravidla. Programy jsou dostupné na nenáročné
počítačové platformy a již nyní jsou používány ve většině akademických obcí či
v některých středních školách a v distančních vzdělávacích programech.
V Evropském kontextu je tento způsob podporován a popularizován projektem
Osepa.6


Prosazovat

formy

deliberativního

dotazování

a

participačního

rozpočtování, a zapojovat do nich mladistvé. Deliberativní dotazování je forma
zjišťování veřejného mínění v oblasti konkrétního společenského problému, u
lidí a úředníků, kterých se problém bezprostředně týká. Postupuje se způsobem,
že vybraný, reprezentativní vzorek občanů samostatně diskutuje nad určitým
problémem. Výsledky diskusí, v podobě návrhů, postojů a nabízených nástrojů
řešení, je brán v potaz při rozhodování konkrétní veřejné správy. Podstatou
participačního rozpočtování7 je poskytnout možnost občanům část z veřejného
rozpočtu alokovat dle jejich diskutovaných návrhů (Fishkin et Luskin 2005 in
Sztwiertnia 2013: 4).


V kontextu informačních technologií podporovat ideu tzv. „crowdsourcingu“.
Vytváření internetových a telefonních aplikací, které občané využívají a z nichž
je možné i získat pro výkon správy cenné rady, zkušenosti či jen vzorce
chování.8



Mít na zřeteli, že participace je pro mladistvé zajímavou možností zejména kvůli
sdílení emocí, získávání kontaktů a komunikaci s ostatními jedinci či možnosti
být součástí nějakého návrhu a praktické realizace. Tyto všechny prvky mohou
přinášet potěšení a zábavu, což jsou motivace, které mladiství upřednostňují.

Závěr
Ve své diplomové práci nabízím pohled do problematiky nízké úrovně občanské
participace mladistvých skrze perspektivu životního způsobu a hodnotové orientace
mladistvých, konkrétně skrze hédonismus. Cílem práce bylo prokázat, jakým způsobem
6

Více na webové stránce: http://www.osepa.eu/index.php?lang=8
S tímto způsobem má zkušenost např. Bratislava (za primátora Milana Ftáčnika)
8
Např. projekt European Cycling Challenge (ECC). Pomocí telefonní aplikace, kterou cyklisté používali,
se dalo vyhodnotit, které cyklistické trasy jsou nejvíce frekventované a z jakých důvodů. Poznatky pak
posloužili k urbanistickému plánování města Tallinn (Estonsko) (Více na webové stránce:
http://www.europeancyclingchallenge.eu/ecc2014/?page_id=1465).
7
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je možné popsat vztah hédonismu a participace pro potřeby vhodného nastavení veřejné
politiky. Důvodem zaměření na hédonismus je jeho časté skloňování v souvislosti s
mladistvými, a to jak v kontextu jejich nízké občanské participace, tak i jejich
rizikového chování. Veřejné politiky v této oblasti preferují paradigma zvyšování
participace skrze informovanost o způsobech angažovanosti a poskytování možností
prakticky participovat. Práce se snaží poukázat na to, že toto paradigma nemusí přinášet
úspěch a že je nutné věnovat se více hodnotové struktuře mladistvých v kontextu
postmoderních hodnot, konzumní kultury a individualismu.
Za účelem zjištění vztahu hédonismu a participace bylo nutné najít teoretické
souvislosti mezi těmito fenomény. Tyto souvislosti byly nalezeny zejména v teorii o
„podvojném hédonismu“ G. Lipovetského a „institucionálním individualismu“ U.
Becka a byly zformulovány do hypotéz vycházejících z teorií o občanské společnosti a
hédonistickém životním způsobu.
Hédonistický životní způsob se v této práci neprokázal jako hlavní příčina nízké
úrovně participace. Naopak je možné jej chápat jako stimulant participace, tj. že
motivace mladistvých k organizovanosti ukazuje hédonistické prvky, tedy potřeby
stimulace, seberealizace a sdružování. Nadindividuální motivační cíle, jako jsou tradice,
správnost, povinnost, či víra v kolektivní změnu, nejsou pro mladistvé dostatečným
důvodem k jejich angažmá. Nabídka forem politické participace není pro mladistvé
z hlediska jejich motivační struktury dostatečně zajímavá. Angažovanost v dalších
oblastech a procesech občanské společnosti je podřízena obdobným hodnotovým
nárokům. Ač je dominující hédonická orientace, uspokojivé úrovně dosahují i
demokratické hodnoty, které lze nacházíme v uznávaných universalistických a
postmaterialistických hodnotových orientacích, podobně jako relativně uspokojivý
zájem o veřejné záležitosti.
Lze tedy uzavřít, že poptávka mladistvých po participaci potřebuje být
kanalizována takovými formami nabídky, které jsou pro mladistvé zábavné, zajímavější,
kterým rozumí a dokážou je hodnotit v souladu s jejich hodnotovými preferencemi. Jak
výše proklamoval U. Beck v teorii o „institucionálním individualismu“, nabídka
institucí musí brát zřetel na individualismus mladistvých a poskytovat mu adekvátní
prostor.
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Resumé
Práce „Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u
mladistvých“ ukazuje perspektivy, které mohou být přínosem při pohledu na
hodnotovou orientaci mladistvých a její kombinaci s různými institucionálními
strukturami, do kterých se mladiství zapojují.
Práce přinesla vhled do hodnotových preferencí zkoumaného souboru (celkem
72 mladistvých ve věku 18-19 let ze středních škol, učilišť a gymnázií v Praze) a
ukázala, že hédonistické chování je v této věkové kategorii dominující, ale že stejně
vysokých hodnot dosahují hodnoty seberealizace, sociálních vztahů či univerzalistické
hodnoty. Podstatným zjištěním též bylo, že mladiství usuzují, že většinu potřeb si jsou
schopni obstarat individuálně, bez nutnosti organizovat se k jejich dosažení.
Nepříznivým zjištěním byla nízká úroveň důvěry ve školské instituce, stejně
jako vnímané omezené možnosti v rámci těchto institucí aktivně jednat. Váhu zjištění
umocňuje fakt, že výchovné instituce v sobě koncentrují značnou část veřejně
politických nástrojů podpory participace jak metodického, tak i systémového
charakteru.
Ukázaly se též metodologické limity empirického měření občanské společnosti
pomocí četnosti v členství mladistvých v organizacích. Jejich členství totiž nedávalo
mladistvým veliké možnosti pro participativní chování jak ve směru ven, tak směrem
dovnitř. Zároveň se ukazuje, že pro měření participativního jednání bude v budoucnu
potřeba širšího teoretického rámce a tedy i metodologické precizace.
Zkušenost s výzkumem a jeho vyhodnocování ukazuje, že některé fenomény si
žádají další, konkrétnější zájem, jedná se zejména o reprezentativnost mladistvých ve
školách a v institucích; informační potenciál internetu a sociálních sítí; vztah sociálních
mikropodmínek a hodnotové orientace; důvěru v jednotlivé nástroje veřejné
angažovanosti; motivaci mladistvých k organizovanosti.
Výzkum byl realizován skrze kvantitativní metodu dotazníkového šetření, která
potvrdila limity možnosti blíže zkoumat hodnotovou orientaci a preferenci určitých
způsobů řešení problémů, jejichž popis v dotazníku respondenti/tky vnímali jako
hypotetický a nekonkrétní. Na druhou stranu metoda poskytla možnost pojmout větší
množství respondentů a respondentek, propojovat různé teoretické koncepty a výsledky
vyhodnocovat pomocí popisné statistiky.

107

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

Summary
The thesis offered insights into the problem of low level of youth civic
participation based on the perspective of the delinquent lifestyle of juveniles,
specifically that of hedonism. The aim of the study was to scrutinize the relationship
between hedonism and participation for the purposes of public policy. Hedonism is a
phenomenon often discussed in regard with juveniles, both in the context of low
participation as well as risk behavior. Public policy measures in this area usually prefer
the paradigm which sees awareness-raising about the various ways of engagement as a
way to increase youth civic engagement. The thesis argues, however, that such an
approach may not bring success and that more attention should be paid to the value
structure of adolescents in the context of postmodern values, such as consumer culture
and individualism.
In order to look into the relationship between hedonism and participation, the
thesis relies on theoretical concepts, especially the "double entry hedonism" of G.
Lipovetsky and the "institutional individualism" U. Beck and derived its hypotheses
from works on civil society and hedonistic life style.
In this study, the hedonistic lifestyle has not proven to be the main cause of low
levels of youth civic participation. On the contrary, hedonism can act as a stimulant to
participation, since it manifests itself in motivation through hedonistic elements, such as
stimulation, self-realization and association. Supra-individual motivational goals such as
traditions, “doing the right thing”, obligation, or belief in collective change, do not seem
to be sufficient. The involvement of adolescents in other areas and processes of civil
society is subject to similar value demands. The common forms of political participation
do not satisfy the motivations of the juveniles and therefore do not encourage them to
participate. In spite of the prevalent hedonistic orientation observed in the young people,
we can still observe a relatively high level of support for universalist and postmaterialist value orientations, which are likely to have an impact on interest in public
affairs.
We can thus conclude that the demand for juvenile participation needs to be
streamed in such forms, which the juveniles will find entertaining, interesting and
understandable, and most importantly, which will be in accordance with their value
preferences. As claimed in the Beck's theory of "institutional individualism", if we want
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to increase the levels of youth civic engagement, we need to take into account the
individualism and the value orientations of adolescents when designing the institutions
and respond to them in an adequate manner.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Příloha č.1: Operacionalizace výzkumu (text)
Příloha č.2: Dotazník (text)

Přílohy
Příloha č. 1: Příloha č.1: Operacionalizace výzkumu (text)

Operacionalizace je strukturována tak, aby nejprve došlo k definičnímu
vymezení zkoumaného znaku (definice). Hypotézy následně vysvětlují vztah znaku
k hlavním hypotézám této práci (hypotézy). Udán je dále způsob měření daného
ukazatele (způsob měření).

Mladiství
Definice: Věk od 14. do 20. roku.
Hypotézy: Mladiství od 18. roku disponují volebními právy; mají hypoteticky
zkušenosti s konvečními i nekonvečními způsoby politické participace; mohou být
výdělečně činní; motivační struktura se blíží dospělosti a stává se rozmanitá; disponuji
možnostmi porovnávat základní a střední stupeň vzdělávací soustavy z hlediska
poskytování možností k participaci v jejich studijním prostředí.
Způsob měření: Číselné vyjádření

Pohlaví
Definice: Biologicko-sociální znak jedince
Hypotéza: Pohlavní rozdílnost se projevuje v motivační struktuře jedince, volbě
volnočasových aktivit, způsobů organizace; v případě politického konzumerismu větší
zkušenosti žen s tímto způsobem participace
Způsob měření: Dichotomní nominální proměnná – muž / žena
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Bydliště v Praze
Definice: Místo, kde jedinec bydlí, má nejužší sociální vazby, je součástí komunity a
v jehož prostředí převážně tráví volný čas.
Hypotéza: Jedinci, kteří bydlí ve velkoměstě, jsou více vystavování konzumní kultuře,
mají k dispozici dostateční možnosti seberealizace jak v rámci volnočasových aktivit,
tak aktivit pracovních a dobrovolnických.
Způsob měření: Dychotomní nominální proměnná Ano / Ne

Typ studované školy
Definice: Typy školy jsou klasifikovány dle studijního programu, délky studia na
střední školy, učiliště a gymnázia.
Hypotéza: Typ studované školy determinuje možnosti participace v rámci školní
struktury (ve prospěch gymnázií); Tzv. nezodpovědné hédonisty lze údajně hledat na
učilištích, z nižších vzdělanostních poměrů, mající menší nároky na seberealizaci jak
profesní, tak existenciální. Studenti učiliště mají obvykle dřívější zkušenosti
s výdělečnou činností (sektor gastronomických služeb a pradavači/čky), což hypoteticky
posiluje jejich možnosti materiálního vyžití a neorganizovanosti. Studenti gymnázií a
středních škol vykazují opačné tendence, poukazující na zodpovědnější hédonismus a
institucionální trávení volného času.
Způsob měření: Polytomní nominální klasifikace: a) střední škola, b) učiliště, c)
gymnázium

Vysokoškolské vzdělání rodičů
Definice: Studium na vysoké škole završené vysokoškolským titulem.
Hypotéza: Vysokoškolské vzdělání rodičů/rodiče determinuje informovanost o
způsobech participace; vybavuje mladistvé sociálním kapitálem ve prospěch
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participativního chování; využívání nekonvečních způsobů participace; zodpovědného
hédonismu; přítomnost postmaterialistkých hodnot
Způsob měření: Polytomní nominální proměnná - a) oba rodiče; b) jeden rodič; c)
žádný rodič

Jedincova finanční disponibilita na každý měsíc
Definice: Kolik peněz má jedinec k dispozici na měsíc, bez ohledu na zdroj těchto
financí.
Hypotéze: Finanční prostředky znatelně determinují způsob trávení volného času.
Jedinci s vyššími finančními dispozicemi tendují k postmaterialistickým hodnotám.
Příjem též může determinovat formy organizovanosti mládež, využívání politického
konzumerismu či vnímání soběstačnosti jedince.
Způsob měření: Intervalové znaky - a) méně než 500 Kč; b) 500 – 1000 Kč; c) 1000 –
3000 Kč; d) více než 3000 Kč

Členství ve spolku či organizaci
Definice: Členstvím ve spolku je formální či neformální pravidelné účastnictví v nějaké
instituci z oblastí: sportu, vzdělávání, náboženství, politiky apod.
Hypotéza: Zmapování struktury členství napomůže klasifikovat způsoby participace a
další hodnocení (viz. Hartova stupnice participace). Typy preferovaných organizací
ukaží, jaké aktivity a hodnoty realizují v rámci organizací.
Způsob měření: Výběr nabízených typů vztahů a postojů k nabízeným institucí („jsem
členem/členkou“; „chci být“; „rád/a bych, ale nemohu“; „nechci být“).

Důvody k členství v nějakém ze spolků
Definice: Motivace jedince ke vstupu či setrvání v nějakém spolku
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Hypotéza: Důvody členství nabízejí poznání motivační struktury jedince, zda se jedná o
motivy hédonistické či jiné. Důvody členství jsou též ve vztahu k hodnotové orientaci
jedinců (kterou získáme dle Schwartzových portrétů). Mladiství se sdružují ve spolcích
z hédonistických důvodů (radost, požitek, stimulace apod.).
Způsob měření: Ordinální odpovědi „ano“; spíše ano“; „spíše ne“; „ne“ na vybrané
typy motivací

Kritéria nakupování
Definice: Naznačuje nejčastější kognitivní procesy při výběru produktů, resp. způsob
volby
Hypotéza: Političtí konzumeristé, postmaterialisté a reflexivní hédonisté vykazují
specifické motivace konzumace, vyznačující se zaujetím hodnotami užitku, kvality a
informované spotřeby. Snižování občanské participace se může projevovat v rostoucí
četnosti účasti na neformálních podobách participace.
Způsob měření: Ordinální odpovědi „ano“; spíše ano“; „spíše ne“; „ne“ na vybrané
typy motivací

Úloha v dané organizaci
Definice: Úloha vymezuje míru odpovědnosti jedince na tvorbě agendy v organizaci,
možnosti rozvoje a funkcionální vztahy mezi spolučleny a organizační hierarchií
Hypotézy: Dle stupně angažovanosti v organizaci či spolku, míry informovanosti o
klíčových rozhodnutích organizace či spolku, lze klasifikovat participaci na falešnou
(manipulativní, dekorativní, formální) a skutečnou (informovaná účast, konzultační
účast, samosprávné vedení). Falešná participace je častější formou participace
mladistvých.
Způsob měření: Hodnocení škálovité - bipolární výroky (1-7). Bipolárnost tvoří dva
krajní póly, reprezentované charakteristikami falešné participace a skutečné participace
(Hartova stupnice participace).
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Hodnotová orientace
Definice: Lidské hodnoty se ustalují v závislosti na konkrétních osobních preferencích a
cílů.
Hypotéza: Hédonistická hodnotová orientace souvisí se způsoby trávení volného času,
způsoby participace a struktury motivací. Hédonismus je v opozitním postavení
k hodnotám konzervativismu a univerzalisalismu.
Způsob měření: Upravená PVQ baterie 21 portrétů pro měření hodnotových priorit
(„podobá se mi“, „nepodobá se mi“).

Využití formálních či neformálních způsobů participace
Definice: Jedinec volí způsoby, jak se podílet na veřejných záležitostech. K dispozici
má rozličné nástroje formálního a neformálního charakteru.
Hypotéza: Zodpovědní hédonisté tendují k participativnímu chování zejména
neformálního

typu.

Využívání

neformálních

způsobů

participace

má

vztah

k postmaterialisté orientaci jedince. O způsobech volení způsobů rozhoduje obecná
důvěra, zkušenost a znalost principů fungování.
Způsob měření: Nominální odpovědí k uvedeným formám participace: „Důvěřuji“;
„Vím, jak funguje“; „Špatná zkušenost“; „Dobrá zkušenost“.

Důvěra v institucionální řešení problémů
Definice: Instituce, které lidem nabízejí možnosti pomoci s řešením jejich problémů,
mohou být jedinci využívány z hlediska důvěry v jejich účinnost.
Hypotéza: Hédonisticky orientovaní jedinci nedůvěřují formálním institucím
Způsob měření: Ordinální hodnocení účinnosti (1-5) u nabízených způsobů

Postmaterialismus
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Definice: Dle I. Ingleharta se jedinec orientuje na postmateriální hodnoty, jestliže jsou
uspokojeny jeho primární potřeby. Teorie postmaterialismu nabízí vysvětlení jevů, jako
je nízká úroveň formální participace, proměna motivace k participaci (např. na
dobrovolnických aktivitách či v neziskovém sektoru)
Hypotéza: Lidé, kteří tendují k postmaterialismus jsou reflexivními hédonisty.
Postmaterialisté mají univerzalistické hodnoty a jsou méně fixovány na materiální
podmínky svého života.
Způsob měření: Baterie dvanácti tvrzení, rozdělených do 3 skupin. V každé skupině se
preferenčně vybírá, které tvrzení jedinec preferuje na prvním místě a posléze na i
druhém.
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Příloha č.2: Dotazník
Kolik je Ti let? _______ (uveď číslovku)
Jsi: ŽENA / MUŽ? (hodící se zakroužkuj)
Bydlíš v Praze? ANO / NE (hodící se zakroužkuj)
Studuješ: GYMNÁZIUM / STŘEDNÍ ŠKOLU / UČILIŠTĚ (hodící se zakroužkuj)
Alespoň jeden z rodičů má vysokoškolské vzdělání: ANO / NE (hodící se zakroužkuj)
Kolik peněz máš na každý měsíc k dispozici? (hodící se zakroužkuj):
a) méně než 500 b) 500 – 1000 c) 1000 – 3000 d) více než 3000
Jaká je tvá politická orientace ? (hodící se zakroužkuj):
a) levicová

b) pravicová

c) středová

d) nevím, kam bych se zařadil/a

Máš před sebou stručný popis člověka. Jak moc se Ti podobá? Zakroužkuj u každého popisu jednu z odpovědí:
„Podobá se mi“ či „Nepodobá se mi“
a) Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.
b) Je pro něj důležité být pokorný a skromný. Nesnaží se přitahovat na sebe
pozornost.
c) Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující život.
d) Je pro něj velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich
blaho.
e) Je pro něj důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu
blízcí.
f) Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že lidé by měli dodržovat
pravidla vždy, dokonce i když je nikdo nepozoruje.
g) Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I když s nimi
nesouhlasí, chce jim porozumět.
h) Je pro něj důležité užívat si života. Rád si dopřává.
ch) Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro
něj důležitá.
i) Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důležité. Rád dělá věci
svým vlastním originálním způsobem.
j) Tradice je pro něj důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se předávají v jeho
náboženství nebo v jeho rodině.
k) Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo
ohrozit jeho bezpečnost.
l) Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem
by lidé řekli, že je špatně.
m) Je pro něj důležité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce,
aby byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany.
n) Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.
o) Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně.
Věří, že každý by měl mít v životě stejné příležitosti.
p) Je pro něj důležité být velice úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.
q) Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a
nezávislost na druhých.
r) Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil. Je pro něj důležité dělat věci, které
mu přinášejí potěšení.
s) Má rád překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je důležité v
životě dělat mnoho různých věcí.
t) Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali a zároveň dělali, co jim řekne.

Zde jsou uvedené různé druhy skupin či organizací. Zakřížkuj
prosím vedle každé, zda jsi členem/členkou, chceš být členem
či členkou, rád/a bys, ale nemůžeš být členem/členkou či
nechceš být členem či členkou této organizace nebo spolku.
Sportovní oddíl
Zájmový kroužek
Církev
Organizace, zabývající se lidskými či zvířecími právy a pomocí
Politická strana
Školní parlament

Jsem
členem/členko
u
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Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi
Podobá se mi / Nepodobá se mi

Chci
být

Rád/a
bych, ale
nemohu

Nechci být
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Skupina na internetu, kde aktivně přispívám politickými či
společenskými články a komentáři
Jiná (jaká?)________________________________

Pokud si v předchozí otázce uvedl/a, že jsi členem/členkou jedné a či více organizací či spolků, uveď, jaká je
v nich tvá úloha. Pomocí výběru čísel na stupnici ukaž, nakolik se blížíš jedné či druhé situaci. ! Pokud nejsi
členem/členkou, tuto a následující otázku prosím vynechej a přejdi rovnou na otázku číslo 5 !
V organizaci či spolku, ve kterém jsem členem,
většinou nerozumím důvodům, které předcházejí
rozhodnutím

1 2 3 4 5 6 7

Většinou spíše vykonávám to, co mi vedoucí řekne

1 2 3 4 5 6 7

Během vytváření programu organizace či spolku
nemá moje slovo žádnou váhu

1 2 3 4 5 6 7

V organizaci či spolku, ve kterém působím, mají
dospělý vedoucí hlavní úlohu

1 2 3 4 5 6 7

V organizaci či spolku, ve kterém jsem
členem, většinou rozumím důvodům,
které předcházejí rozhodnutím
Většinou vykonávám rozhodnutí, které
jsem vytvářel/a či pomáhal/a vytvářet
Během vytváření programu organizace či
spolku má moje slovo váhu
V organizaci či spolku, ve kterém
působím, nemají dospělý vedoucí hlavní
úlohu

Zde jsou uvedeny možné důvody, proč jsi členem/členkou nějakého spolku či organizace. Zakroužkuj ANO či NE,
dle toho, zda uvedený důvod souhlasí s tvými důvody. ! Pokud nejsi členem/členkou, tuto otázku prosím vynechej !
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Dělá mi to radost
Můžu být s přáteli
Můžu se rozvíjet
Můžu komunikovat s lidmi s podobnými názory
Cítím to jako povinnost
Věřím, že svou činností něco změním
Dává mi to možnost vyjádřit názor
Jsem k tomu donucen/a
Mohu takto pomáhat
Pomůže mi to do budoucna najít práci
Přispívám ke svému zdraví
Jakými činnostmi trávíš svůj volný čas? (Z následující možných způsobů prosím vyber 3 nejčastější a vedle nich
napiš číslovku 1, 2 nebo 3, dle toho, jak jsou časté)
a) Příroda___
b) Sport___
c) Divadlo a kino___
d) Práce___
e) Nicnedělání___

f) Četba___
___

g) Umění___

h) PC hry___

ch) Učení___

i) Brigáda__ j) jiné (jaké?)_______

Jak moc rozhoduješ o náplni svého volného času?

a) rozhoduji o něm

b) spíše rozhoduji

c) spíše nerozhoduji

e) nerozhoduji

Jak moc se zajímáš o společenské záležitosti v porovnání se záležitostmi, které se týkají pouze Tebe osobně?
(hodící se zakroužkuj)

a) o mnoho více
méně

b) o trochu více

c) rovnocenně

d) o trochu méně

e) mnohem

Tvé chování je nejčastěji motivováno (u každého tvrzení vždy vyber jednu z odpovědí):
Ano
Chováním většiny lidí v mém okolí
Očekáváním, které je do mě vkládáno
Povinnostmi
Potěšení sebe sama
Potřebou rozvoje sebe sama
jinak (jak?):___________________________________________
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Ne

Diplomová práce

Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

Myslíš, že můžeš sám dosáhnout následujících hodnot, aniž bys byl členem nějaké
organizace či spolku?
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Uspokojovat své potřeby a přání
Být s přáteli
Rozvíjet se
Komunikovat s lidmi s podobnými názory
Něco změnit ve svém okolí
Vyjadřovat svůj názor
Pomáhat ostatním
Pečovat o své zdraví

Když nakupuješ, jistě se při výběru zboží rozhoduješ dle nějakých důvodů:
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Cena
Kolik mám o výrobku informací
Kdo výrobek vyrobil (značka)
Módnost
Při jeho výrobě nedošlo k poškození lidských či zvířecích práv
Kvalita
Aby přispíval k mé spokojenosti
Inspirovali mne přátelé
Aby se ke mně hodil

Zaškrtni tobě
odpovídající políčko:

Každý
den

Nejméně
několikrát
týdně

Nejméně
jednou za
týden

Nejméně
jednou
měsíčně

Nejmén
ě
jednou
za půl
roku

Nikdy

KUPUJI produkty, motivován/a
politickým či etickým názorem
NEKUPUJI (bojkotuji) produkty,
motivován/a politickým či etickým
názorem

Prosím, zaškrtni odpovědi ANO či NE:
ANO

NE

Obrátil/a ses jednou či vícekrát na politika či nějakého státního
úředníka?
Nosil/a jsi jednou či vícekrát znak/nálepku nějaké politické
kampaně?
Podepsal/a jsi jednou či vícekrát petici?
Účastnil/a jsi se jednou či vícekrát nelegální veřejné
demonstrace?
Účastnil/a jsi se jednou či vícekrát legální veřejné
demonstrace?
Finančně jsi jednou či vícekrát podporoval/a nějaký
společenský projekt?
Na následující výroky prosím odpověz ANO či NE, jak se s tím ztotožňuješ.
Ano
Budoucnost je nejistá, člověk by se měl soustředit na přítomnost
Pokud chci být spokojený, musím na tom tvrdě pracovat
Nepříjemné činnosti si dobrovolně vybírám
Čím je člověk starší, tím zažívá méně potěšení
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Volný čas je k tomu, aby člověk dělal především to, co ho baví
Domnívám se, že jsem z větší části schopen/a řídit svůj život tak, jak
chci
Aby přispíval k mé spokojenosti
Kdybych měl/a více peněz, dokázal/a bych toho více
Osobní zkušenost je nejlepší způsob, jak poznávat nové věci
Politika je pro dospělé
Když potřebuješ získat informace, týkající se nějakých veřejných záležitostí, na koho/na co se nejčastěji
obracíš jako první, a na koho/na co by ses obrátil/a až jako na poslední možnost? (u prvního napiš číslovku 1, u
posledního 0)

a) média (televize, internet)____
d) četba knihy/časopisu____
zakroužkovat)

b) rodinní příslušníci____
c) přátelé____
e) škola____
f) nevím, kam se obrátit (stačí

Zaškrtni prosím u následujících činností nabízené
možnosti. U každé činnosti je možno zaškrtnout i více
odpovědí.

Důvěřuji

Vím, jak
funguje

Dobrá
zkušenost

Špatná
zkušenost

Petice
Osobní kontaktování politika
Účast na nelegálním protestu
Účast na legálním protestu
Darování peněz organizaci, která se problémem
zabývá
Vstup do politické strany
Účast na volbách
Internetová akce (kampaň, blog)
Účast na politickém mítinku, který se problému
týká
Nyní můžeš dát známku (jako ve škole - nejlepší 1, 2, 3, 4, 5 nejhorší) základní škole a
své současné škole za to, jaké Ti dávala a dává možnosti podílet se na chodu školy.
Základní škola (známka):_____

Současná škola (známka):_____

Hodně se dnes hovoří o tom, k jakým hodnotám by naše země měla směřovat. Na
tomto lístku jsou uvedeny některé z hodnot, ze kterých by sis mohl/a vybrat.
Z následujících 4 hodnot vyber jednak tu, kterou považuješ za nejdůležitější a připiš k ní 1. Po té vyber druhou
nejdůležitější a připiš k ní číslicí 2.
Udržet pořádek ve státě
Dát lidem větší možnost hovořit do důležitých vládních rozhodnutí
Bojovat proti růstu cen
Bránit svobodu projevu
Z následujících 4 hodnot vyber jednak tu, kterou považuješ za nejdůležitější a připiš k ní 1. Po té vyber druhou
nejdůležitější a připiš k ní číslicí 2.
Dosáhnout vysoké úrovně ekonomického růstu
Zajistit spolehlivou obranu naší země
Dbát na to, aby lidé mohli více zasahovat do rozhodování v zaměstnání a v místě bydliště
Pokusit se zkrášlit naše město a venkov
Z následujících 4 hodnot vyber jednak tu, kterou považuješ za nejdůležitější a připiš k ní 1. Po té vyber druhou
nejdůležitější a připiš k ní číslicí 2.
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Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých

Stabilní ekonomika
Směřování k humánnější, lidštější společnosti
Směřování ke společnosti, ve které myšlenky mají větší hodnotu než peníze
Boj proti kriminalitě

Jak moc jsi spokojen/a s množstvím svého volného času? (hodící se zakroužkuj)
a) velice
b) spíše ano
c) jak, kdy
d) spíše ne e) vůbec ne

Jak moc jsi spokojen/a se svým životem? (hodící se zakroužkuj)
a) velice
b) spíše ano
c) jak, kdy
d) spíše ne e) vůbec ne

Jak moc jsi spokojen/a se společností, ve které žiješ? (hodící se zakroužkuj)
a) velice
b) spíše ano
c) jak, kdy
d) spíše ne e) vůbec ne
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