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TEORETICKÁ ČÁST 
 
 

I. ÚVOD 
 
 Ke konci druhého ročníku studia na Fakultě humanitních studií UK 
v Praze se mi podařilo získat stipendium na semestrální pobyt na zahraniční 
univerzitě v rámci stipendií Erasmus. Na začátku třetího ročníku, tedy v září 
roku 2004, jsem odcestovala do finského univerzitního městečka Turku, již se 
záměrem realizovat zde (na vzorku finských studentů) empirické sociologické 
šetření zaměřené na zkoumání hodnotových struktur, a využít tak tuto 
jedinečnou příležitost získat jak nové zkušenosti s výzkumem v zahraničí, tak 
hodnotný materiál pro přípravu bakalářské práce. 
 S konceptem, který je pro zkoumání hodnotových struktur použit v této 
práci, jsem se seznámila již v prvním ročníku studia na FHS UK, při účasti na 
sociologických seminářích ing. Libora Prudkého. Se střídavou intenzitou se 
věnuji zpracování dat z výzkumů, které jsou na jeho základech postaveny, již 
prakticky od začátku svého studia na vysoké škole. 
 Téma hodnot je ve své podstatě obrovsky široké a složitě 
strukturované, možná na nějaký pokus o jeho vědecké prozkoumání až příliš. 
Je tématem širokých vrstev nejen filosofů a sociologů, ale i marketingových 
odborníků a politiků, kteří pro úspěšné vykonávání své profese musí dobře 
vědět, na které hodnoty a do jaké míry lidé v dané době zabírají, ale i 
obyčejných lidí, kteří se občas mají čas zastavit a zamyslet se, proč někdy 
dělají to, co dělají. 
  
I.1 Malý exkurz do tématiky hodnot, jak ji vidí někteří filosofové 

 
Podle profesora Jana Sokola jsou hodnoty jakési síly, které člověka od 

něčeho odrazují a odpuzují nebo k něčemu přitahují a vábí. To, že si člověk 
mezi hodnotami sám volí, vidí pan profesor jako "konkrétní podobu lidské 
svobody". Hodnota jako taková, je vždy spíše hodnotou pro někoho 
konkrétního, jen vzácně pro všechny, takže jakmile člověk na nějakou 
hodnotu "zabírá", stává se pro něho mocnou silou, které těžko odolá (více viz 
Sokol, Jan (1998): Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, nakl. 
Vyšehrad, Praha). 

Často odsuzovaný filosof a kritik hodnot, Friedrich Nietzsche, si snad 
jako jeden z mála dovolil pochybovat o samé hodnotě hodnot své doby, 
označil společností uznávané hodnoty za bludy, kterým by se lidé neměli slepě 
podřizovat. Podle něj nemůže být pro člověka hodnotou něco, o co se sám 
nepřičinil, co "nestvořil". V úvodu svého díla Genealogie morálky píše: 

"Sebe neznáme, my poznávající, sami sobě jsme neznámí: a má to svůj důvod. 
Nikdy jsme sami sebe nehledali, - jak bychom se tedy mohli jednoho dne nalézt? 
Právem bylo řečeno: "Kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce"; náš poklad je tam, 
kde stojí úly našeho poznání. Jsme neustále na cestě za poznáním, rození okřídlenci a 
sběrači duchovního medu, a v hloubi srdce se staráme vlastně jen o jediné - abychom 
něco "přinesli domů". Co se týče ostatního života, oněch takzvaných zážitků - kdo z 
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nás pro ně má třeba jen dostatek vážnosti? Nebo dostatek času? Takové věci, obávám 
se, nebyly nikdy doopravdy "naší věcí": není u nich zkrátka naše srdce - ba ani ucho! 
Pravděpodobně jako božsky roztržitý a do sebe ponořený hloubavec, jemuž zvon 
plnou silou právě odbil do ucha dvanáct poledních úderů, rázem procitne a zeptá se: 
"Kolik vlastně uhodilo?", tak si i my občas dodatečně třeme uši a celí udivení, celí 
zaražení se ptáme: "Co jsme to vlastně prožili?" ba více: "Kdo vlastně jsme?", a 
přepočítáváme, dodatečně, jak už řečeno, všech dvanáct rozechvělých úderů svého 
zážitku, svého života, svého bytí a - ach! přepočítáme se přitom... Zůstáváme totiž 
sami sobě nutně cizí, nerozumíme si, musíme se zaměňovat, na věky o nás platí věta: 
"Každý sám sobě nejvzdálenější", - vůči sobě nejsme "poznávající"..."1 
 

Má práce si neklade za cíl zhodnotit, nakolik morální či nemorální jsou 
hodnoty současných studentů, i když právě díky výsledkům z těchto 
zkoumání, může člověk sám sebe srovnávat s okolím, ve kterém se pohybuje 
– zda jsou jeho názory shodné s většinou, či se spíše přiklánějí k vyjádřením 
menšiny. 

Obecně jsou kvantitativní data ve své podstatě oproštěna od jakýchkoli 
hodnotových soudů, neříkají, co je dobré a co špatné, pouze svým 
nezaujatým způsobem popisují skutečnost. Ani sociolog zabývající se 
kvantitativním výzkumem by se neměl nechat unést hodnotovým hodnocením 
výsledků svého bádání, proto tedy nechme mluvit data, a co vypovídají o 
morální hodnotě dnešních společností, či jejich studentských součástí, si podle 
svých vlastních měřítek zhodnoťme sami pro sebe. 
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II. KONCEPT APLIKOVANÉHO VÝZKUMU HODNOT 2 
 
II.1 Empirické sociologické kvantitativně orientované zkoumání 
hodnotových struktur lidské společnosti 

– východiska aplikovaného konceptu 
  
 Hodnotové struktury jsou velmi složité a obsahují v sobě řadu různých 
dimenzí. V současné době lze nalézt v oblasti zkoumání hodnotových struktur 
v pomocí srovnávacích sociologických empirických šetření několik přístupů. 
Jedním z nejznámějších autorů na tomto poli je Ronald Inglehart3, který stál u 
zrodu série výzkumů World Value Study a European Value Study, na které 
odkazuje většina současné literatury v této oblasti. Rozdílný přístup k tomuto 
tématu je aplikován například S.H. Schwartzem4. Oba tyto koncepty 
(Inglehartův a Schwartzův) pracují na snaze vymezit možné obsahové 
strukturace hodnot ve společnosti a hledat pro ně vhodné indikace. Po sběru 
dat se je snaží interpretovat v předem teoreticky a metodicky zdůvodněných 
vztazích a postupech.  Tento postup umožňuje poznávat společenskou 
strukturaci hodnot v obsahových modelech, které z této strukturace samé 
logicky vycházejí. 
 Vznik konceptu aplikovaného v této práci vychází z práce malého týmu 
působícího v rámci Centra výzkumu vývoje osobnosti a etnicity. Ten za 
pomoci nástrojů empirické sociologie zpracovávající velká reprezentativní 
sociologická šetření (tedy pomocí sběru a zpracování empirických dat) 
zkoumal téma lidských hodnot, se zaměřením na tendence, které se ve 
struktuře hodnot v naší společnosti objevují.  

Formulace a testování tohoto konceptu hodnotových struktur, který je 
použit v této práci, má kořeny například právě ve výzkumech Inglehartových 
World Value Study (1990)5 a European Value Study (1991 a 1999), dále pak 
také ve výzkumu Bůh po komunismu (Aufbruch, 1997), v řadě ISSP výzkumů 
(Nacionalismus, 1995), a také v několika výzkumech Centra sociálních a 
ekonomických strategií FSV UK, např. Životní strategie (2002) a Elity (2004), a 
v dalších. 
 Strukturace hodnot do kategorií, které jsou použity v tomto konceptu, 
není nijak zvláště neobvyklá. Téměř ve všech těchto předchozích výzkumech 
se nacházejí podobné indikátory, založené na elementárních vyjádřeních 
základních životních hodnot (často spojených s jednoslovným triviálním 
pojmenováním a následnou hodnotící škálou), které zde označujeme jako 
hodnotové preference. I celková orientace hodnot, jejich obecné zaměření 
k určitým modelovým skupinám hodnot v dané kultuře, které se v tomto 
konceptu vyskytují pod názvem hodnotové orientace, je velmi běžná. Ani 
indikátory  mapující obecný pohled na svět, jakýsi celkový rámec, za jakých 
podmínek jsou hodnoty vůbec platné, jaký vliv na ně a na svět máme my 
samy, nejsou nijak neobvyklé, zde je v souhrnu nazýváme kategorií 
hodnotového rámce nebo-li hodnoty smyslu a víry. Ovšem méně obvyklé je 
již promítnutí tématu hodnot do jejich přímé aktivizace, zde v tomto konceptu 
pomocí hodnocení přijatelnosti (či nepřijatelnosti) jednání, kterým je 
naplňování hodnot vedeno – kategorie označená jako normy (a deviace), 
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nicméně imanentně je v šetřeních nutně obsažena i tato kategorie. Všechny 
tyto dimenze jsou pak ještě vždy zkoumány taky ve vzájemných vztazích a ve 
vztazích k sociálně-ekonomickým (statusovým) a demografickým 
charakteristikám souboru dotazovaných. 
 Výsledný zásobník indikátorů pro zkoumání hodnotových struktur 
použitý v tomto svébytném konceptu, je výsledkem pětileté práce – 
sekundárních a srovnávacích analýz dat z výše uvedených výzkumů, testování 
a ověřování nutných indikátorů, předvýzkumy a následná velká samostatná 
empirická šetření, zaměřená především na vysokoškolské studenty (která se 
každoročně provádějí od roku 2001). Tento systém zkoumání hodnot je 
založen, jak popisuje sám autor konceptu L. Prudký, na: „jazykových a 
významových rozdílech a shodách v indikátorech, na vztazích vzájemného 
ověřování a křížových kontrol mezi indikátory uvnitř pojmových seskupení a 
také mezi nimi, a konečně na konstrukci potenciálních vztahů uvnitř 
hodnotových struktur, jako jazykového vyjádření strukturace a výstavby 
hodnot ve společenských vztazích“6, a další součástí je samozřejmě 
z dostupných dat poté vyvozovat na obsahovou výpověď o hodnotových 
strukturách ve společnosti či jejích částech. 
 
 
II.2 Obecné vymezení aplikovaného konceptu výzkumu hodnotových 
struktur – metodika přístupu a zpracování 

Strukturace hodnot podle významů a verbálního vyjádření 
vykrystalizovala nakonec do pěti základních skupin indikátorů (již okrajově 
zmíněných výše): 
1. Skupina stěžejních hodnot (hodnotové preference) – chápány jako 
elementární vyjádření základních životních hodnot, často jednoslovné, bez 
specifikace obsahu, s vysokou rezistencí vůči změnám: základní stavební 
kameny hodnotové struktury. 
2. Skupina směrů, trendů a zaměření hodnot (hodnotové orientace) – 
specifikace hodnotových preferencí z hlediska zaměření (zacílení) významů. 
Často vážením výroků v bateriích (souvislostech): základní zdroj obsahového 
zaměření hodnotových struktur. 
3. skupina ohraničující prostor usazování a nasměrování hodnot (hodnotový 
rámec) – ohraničení možnosti pohybu a dosahu hodnot prostřednictvím míry 
možného vlivu jedincem, důvěrou, vírou a především ozřejmením smyslu 
existence. 
4. skupina promítnutí hodnot do postupů a akcí (normy chování) – potvrzení 
či vyvrácení hodnot, kdy normy jsou chápány jako možné realizace toho, „co 
se má“ a „oč se má usilovat“. Indikace pomocí přijatelnosti přestupků či 
morálně sporných činností. Jde o základ můstek od hodnot k chování. 
5. Sociální, ekonomické a demografické vlivy – základ pro konkretizaci 
sociálního zařazení typů jednotlivých hodnotových struktur a ověřování míry 
platnosti zjištění o typech sociálních struktur. 
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Skupina indikátorů Hlavní indikace   Doplňkové a kontrolní indikace (varianty) 
 1. Hodnotové preference Základní životní hodnoty   Zdroje klidu a rovnováhy 

  Vlivy na úspěšné manželství 
  Podstatné atributy výchovy dětí (co si děti z 
výchovy mají především uchovat pro život) 

 2. Hodnotové orientace Zaměření hodnot - struktura 
tendencí vývoje hodnot 

  Specifikace hodnotových orientací podle 
konkrétních situací (výkonnost, chudoba, 
úspěch, spokojenost, soudržnost, atd.) 

  Ochota ke změnám 
 3. Hodnotový rámec Smysl existence 

  

Důvěra obecně a vůči konkrétním aspektům 
života společnosti (stát, nositelé moci, instituce, 
atd.) 

  Víra, zvláště náboženská 
  Možnosti ovlivňovat průběh života 

 4. Normy chování Přijetí či odmítání přestupků   Podoba aktivit v oblastech přestupků/norem 
  Míra nezbytnosti řádu 

 5. Sociální, ekonomické a 
 demografické vlivy 

(členění na hlavní či doplňkové vlivy zde nepřichází v úvahu) Rozsah a pojetí - 
včetně případných kontrolních indikací - jsou vázány na zacílení a možnosti 
konkrétního výzkumu. Dosud u nás jako podstatné vystupují zvláště pohlaví, 
věk, náboženskost, vzdělání, druh školy, životní úroveň a styl, velikost obce 
bydliště, region, a další 

Poznámka: tabulka převzata z: Prudký L., 2005. Koncepty empirického výzkumu hodnot; ve 
sbírce Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech - víceoborový přístup. 
Masarykova univerzita v Brně, str. 509-510 
 
 Metodika zpracování dat z takto koncipovaného výzkumu má 
v podstatě tři body: 
1. Vícerozměrná analýza hlavních indikátorů a testování vztahů s indikátory 
doplňkovými – jako součást zpracování a zároveň důležitá součást vzniku a 
ověřování platnosti konceptu. V mém případě byla data testována ve třech 
základních okruzích: 1. frekvenční analýza – čili zpracování četností volených 
odpovědí u jednotlivých otázek a znaků, zpracování probíhalo pomocí průměrů 
a procentuálních zastoupení; 2. faktorová analýza – roztřídění baterií 
proměnných do jednotlivých faktorů pomocí metody Quartimax; 3. korelace – 
u těch z důvodů menšího počtu respondentů (tedy sporné prokazatelnosti 
korelací u některých znaků) byla provedena analýza pouze pomocí metody 
Chí-square, a některé jasnější korelace jsem si dovolila i blíže interpretovat. 
2. Konstrukce umělých znaků pro hodnotové typy a testování uvnitř skupin a 
mezi skupinami – tato metodika v mé práci není uplatněna, jelikož jsem si ke 
zpracování a srovnání vybrala pouze dva oddíly z celé hodnotové struktury, 
nebylo by proto vhodné na takto vytržená data aplikovat tento celkovostní 
přístup, kde jsou jednotlivé skupiny úzce provázané. Nicméně bližší popis této 
metodiky lze nalézt v: Prudký L., 2005. Koncepty empirického výzkumu 
hodnot; ve sbírce Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických 
kontextech - víceoborový přístup. Masarykova univerzita v Brně, str. 510-513. 
3. Analýza sociálních, ekonomických a demografických charakteristik vzorku – 
tato analýza bývá vztažena k v předchozím bodě vytvořeným hodnotovým 
typům, jako testování jejich vztahů a konkretizaci jejich sociálního, 
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ekonomického a demografického zakotvení. Konkrétně v mé práci byly tyto 
sociodemografické ukazatele zpracovány pouze frekvenční analýzou a použity 
jako koreláty s oběma vybranými skupinami hodnotové struktury (tedy s 
hodnotovými preferencemi a normami). 
 
 

III. KONTEXT SBĚRU DAT NA OBOU FAKULTÁCH 
 
III.1 Dotazník a vzorky: 

Dotazník, ze kterého jsem vycházela (vytvořený v souladu s konceptem 
Libora Prudkého), který byl použit při sběru dat na FHS, zahrnuje celkem 33 
otázek a v nich celkem 165 znaků. Dotazník použitý při sběru dat ve Finsku, 
tedy přeložený a mírně upravený (viz dále), má téměř shodné parametry (oba 
dotazníky v plném znění viz oddíl Přílohy).  

V tabulkách většinou označuji pro stručnost data sebraná v Turku 
pojmem "Finsko" - tento pojem tedy nezastupuje celou populaci Finska, nýbrž 
pouze humanitně zaměřené vysokoškoláky studující na Univerzitě v Turku. 
Podobně označení "FHS" v tabulkách nezastupuje celou populaci studentů 
Fakulty humanitních studií UK v Praze, nýbrž pouze vzorek studentů prvního 
ročníku v akademickém roce 2004. Konkrétní detaily sběru dat u obou vzorků 
jsou popsány v následujících kapitolách III.2 a III.3.3.  

Nyní stručný shrnující přehled o obou vzorcích: 
 

  FINSKO FHS 

 období sběru dat podzim 2004 podzim 2004 
 počet studentů, ze  
 kterého byl vybrán vzorek 

asi 1800 601 

 počet respondentů ve vzorku  157 338 
Poznámka: údaj "počet studentů, ze kterého byl vzorek vybrán" zahrnuje v případě Finska 
počet studentů na Fakultě sociálních věd, kde sběr v obou vlnách probíhal, více viz kapitola 
III.3.3. V případě FHS tvoří tuto skupinu všichni studenti přijatí do prvního ročníku v daný rok 
(tedy akademický rok 2004/05). 
 
 
III.2  Data za studenty FHS UK: 

Vzorek studentů Fakulty humanitních studií UK tvoří celkem 338 
respondentů, což je 56,2% ze všech studentů přijatých do prvního ročníku 
v daném roce (akademický rok 2004/05). Sběr dat proběhl v rámci takzvané 
letní školy (na konci září roku 2004, tedy těsně před začátkem semestru) 
v prostorách FHS UK v Jinonicích (Praha); vzorek tvoří studenti 1.ročníků, 
kteří byli přítomni a ochotni spolupracovat. Práce s jedním dotazníkem zabrala 
studentům zhruba 25-110 minut. 
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III.3  Data za studenty z Finska: 
 K získání lepšího náhledu, z 
jakého prostředí pocházejí dále 
zpracovávaná data, uvedu nyní pár 
obecných informací o zemi a městě, ve 
kterých sběr dat za "Finsko" proběhl: 
  
III.3.1 Finsko, země tisíců jezer 7 

Finsko je členským státem EU 
(od roku 1995), a ač je 63. státem v 
žebříčku rozlohy země, hustota 
zalidnění je velmi řídká (činí 17 
obyvatel na km3), a to zejména díky 
severním oblastem, které jsou kvůli 
klimatickým podmínkám víceméně 
neobydlené.  

Celkový počet obyvatel tak činí 
přibližně 5,2 miliónů (což je zhruba 
polovina počtu obyvatel ČR). Hlavním 
městem Finska jsou Helsinky, 
oficiálními jazyky finština a švédština. 
(Více o Finsku například na: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko) 
 
III.3.2 Turku a jeho univerzita  

Turku je jedno z větších přístavních měst Finska, leží na jihozápadním 
cípu této země, jeho populace čítala při šetření v roce 2004 celkem 174 824 
obyvatel. Od Helsinek (hlavního města Finska) je zhruba hodinu jízdy 
autobusem. 

Je to především město univerzitní, téměř polovina obyvatel Turku je 
s univerzitou v zaměstnaneckém či studentském poměru. Univerzita v Turku 

(Turun Yliopisto) je 
druhou největší 
univerzitou ve Finsku. 
Turku je součástí 
bilinguálního území 
s početnou švédskou 
menšinou. Více 
informací o městě, 
jeho historii a 
součástech  např. na: 
http://www.turku.fi/ 
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III.3.3 Sběr dat v Turku:  
V případě dat z Finska je situace mírně komplikovanější, než v případě 

dat z FHS. Jelikož jsem na sběr dat byla sama, financovala jsem ho z vlastních 
prostředků a výzkum neměl na fakultě žádnou oficiální podporu, byla jsem 
odkázána na ochotu profesorů poskytnout mi nějaký čas z jejich pravidelné 
výuky, ve kterém by studenti měli možnost dotazníky vyplnit. Jelikož tento čas 
byl omezenější než v případě sběru dat na FHS, některé dotazníky skončily 
vyplněné jen napůl, u některých chybělo vyplnění posledních několika znaků. 
Je však nutné dodat, že studenti měli možnost si dotazníky ponechat ještě po 
šetření, a odevzdat je na smluveném místě do týdne od proběhnuvšího sběru, 
takových se však sešlo jenom několik. Většina dotazníků s chybějící větší částí 
odpovědí byla ze šetření vyřazena.  

Další nepříjemná okolnost se týkala jazyka. Jelikož moje finština v dané 
době nebyla na úrovni, že bych mohla dotazník z češtiny do finštiny přeložit, 
přeložila jsem dotazník do angličtiny, a s pomocí finského profesora sociologie 
Arto Kankaanpää jsme dotazník mírně upravili tak, aby byl pro finské studenty 
co nejsrozumitelnější. Některé otázky bylo nutné upravit zřetelněji (například 
vzhledem k rozdílnému systému ve školství ty, které se týkají předchozího 
studia nynějších vysokoškoláků, či ty o vzdělání otce a matky), jiné jsme 
úplně vynechali (například většinu otevřených otázek, nebo znaky vztahující 
se explicitně k české problematice – v otázce 12. výrok: „Znovu by měl být 
nastolen řád a pořádek z doby před rokem 1989“, nebo v baterii otázek 23: 
„Vynucování respektu ke kulturním odlišnostem Romů“). Velkým štěstím je, že 
výrazná většina Finů (i starší generace) umí anglicky velmi dobře, a pomocí 
této řeči není vůbec žádný problém se v Turku domluvit. V případě 
vysokoškolských studentů je neznalost angličtiny téměř nulová.  

Vzhledem k dříve uvedeným okolnostem se nebylo možné zaměřit 
pouze na studenty z prvních ročníků, celkově lze říci, že byl úspěch sehnat 
výsledných 157 studentů, kteří dotazník platně vyplnili. Ještě před hlavním 
sběrem dat jsem provedla mini-předvýzkum s několika mými finskými přáteli, 
kteří dotazník nejprve vyplnili, a poté byli i ochotni o otázkách diskutovat a 
svými připomínkami i pomoci dopátrat se různých nesrovnalostí či 
nesrozumitelností v překladu. 

Samotný sběr dat proběhl ve dvou vlnách během listopadu 2004. 
Jelikož Univerzita v Turku má podobně liberální systém jako FHS UK (studenti 
si mohou vybírat předměty i z jiných oborů a fakult než ke kterým jsou 
zapsáni, a dokonce i z některých jiných škol, které v Turku působí – Åbo 
Akademi a Turku School of Economics and Business Administration), 
v dotazníku studenti vyplňovali také fakultu, ke které jsou zapsáni, a obor, 
který studují. Dá se říci, že většina z nich patří k fakultě na které výzkum 
probíhal – tedy k Fakultě sociálních věd Univerzity v Turku 
(Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta – více informací o této fakultě na 
internetových stránkách: http://www.soc.utu.fi/english/), větší procento 
respondentů je též z Fakulty humanitních studií (Humanistinen tiedekunta). 
Fakulta sociálních věd čítá celkem asi 1 800 studentů, a je jednou ze šesti 
fakult Univerzity v Turku. Počet studentů na Univerzitě v Turku se pohybuje 
okolo 18 000, z toho každoročně téměř 1 000 studentů zahraničních (více viz 
http://www.utu.fi/en/). 
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Je tedy zřejmé, že data sebraná ve Finsku mají k přísně vědeckému 

statistickému vzorku studentů humanitních fakult na Univerzitě v Turku dosti 
daleko. Přes všechny obtíže se vzorkem spojené, přes všechny nesrovnalosti, 
které již v metodě sběru dat se vzorkem studentů z FHS vzorek z Finska 
vykazuje, jsem si dovolila oba vzorky srovnávat a srovnání vyhodnocovat. 
Účel mé práce nebyl přísně vědecky stanovit rozdíly v hodnotových 
strukturách finských studentů a studentů FHS, ale pouze se zájmem toto 
šetření provést, jako jakýsi možný předvýzkum k větším šetřením, která by 
někdy v budoucnosti mohla proběhnout. Mým cílem bylo otestovat některé 
hypotézy a vůbec možnosti použití tohoto konceptu (a dotazníku jako jeho 
nástroje) hodnotových struktur jinde než v prostředí, kde byl vyvinut, tedy 
v prostředí odlišném od České republiky. 
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IV. STANOVENÍ HYPOTÉZ 
 
 
Strom hypotéz: 
 
- Obecná obsahová hypotéza 

      

  Dílčí obsahové hypotézy 

     
 - Rozdíly v pojetí hodnoty rodiny (ve vztahu k rozvodovosti, nevěře a dětem v manželství) 

     

     
 - Rozdíly v ekologickém nahlížení (vyhazování odpadků) 

    

     

- Metodická hypotéza  

     

- "Provozní" hypotéza  
 
 
IV.1  Obecná obsahová hypotéza: 

Předpokládáme, že budou obecné významné rozdíly mezi zjištěními o 
hodnotových strukturách a normách chování mezi studenty FHS UK a 
studenty humanitně zaměřených fakult na Univerzitě v Turku.  

Tento předpoklad je postaven na tom, že se na základě srovnávacích 
analýz, které se objevují v řadě mezinárodních výzkumů, ukazuje, že Finsko a 
Česká republika patří do odlišných kulturních skupin. Tuto obecnou odlišnost v 
kulturní charakteristice obou populací dokládám na stručné analýze dat z 
výzkumu Eurobarometr 2004. Další součástí ověřování této hypotézy je 
srovnání hodnotových preferencí celých populací v ČR a Finsku (pomocí dat z 
výzkumu European Value Study 1999) a následné porovnání s daty získaných 
od vysokoškolských studentů na FHS a v Turku. 
 Tedy hypotéza zní takto: v celé populaci obou národů se ukazují rozdíly 
v sociálním kapitálu, sociálních sítích i například formách politické participace 
(a samozřejmě dalších), z analýzy dat o hodnotových preferencích můžeme 
také vysledovat jisté rozdíly. Budou diference mezi vysokoškoláky FHS a 
studenty humanitních fakult z Turku kopírovat spíše rozdíly mezi populacemi 
ČR a Finska, nebo se prokáže u obou vzorků vysokoškoláků větší shoda (než 
je u vzorků celých populací), tedy jakési názorové sbližování? Lze 
předpokládat, že prostřednictvím nastupujících vysokoškolsky vzdělaných lidí 
dochází k možnosti sbližování mezi populacemi i v rozdílných tradicích a 
kulturách jakými jsou Finsko a Česká republika?  
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Dílčí obsahové hypotézy: 
1) Při zkoumání hodnotových preferencí, tedy zcela základních životních 

hodnot mě především zajímalo, nakolik se v tomto hrubém základě preference 
obou skupin studentů liší. Zajímalo mě postavení rodiny v tomto základním 
žebříčku hodnot (tedy znak 1b), a k němu přidružené otázky týkající se 
podmínek úspěšného manželství společně s mírou ospravedlnitelnosti rozvodu 
(znak 22j) a nevěry v manželství (22f). Ve srovnání s ostatními evropskými 
zeměmi patří Česká republika mezi země s nadprůměrnou intenzitou 
rozvodovosti. Ovšem Finsko je na tom v současnosti v této statistice ještě 
výše, patří k zemím vedoucím žebříček rozvodovostí v Evropě (společně se 
Švédskem a Belgií)9. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se tyto trendy projeví v 
hodnotových strukturách vysokoškoláků. 

 
2) Další z hypotéz se týkala speciality FHS v hodnocení 

ospravedlnitelnosti "Vyhazování odpadků na veřejných místech" (znak 22m). 
Již v předchozích srovnávacích výkumech8 se ukázalo, že velmi striktní 
hodnocení této činnosti je velmi zvláštním jevem, zcela specifickým pro 
studenty FHS (výsledky v hodnocení zůstávaly zhruba na stejné úrovni po celé 
několikaleté longitudinální šetření). Předpokládáme, že tento fakt je opravdu 
pouze zvláštností zřejmě více ekologicky orientovaných studentů FHS, a u dat 
z Finska bude tento čin posuzován vzhledem k ostatním mírněji než na FHS. 
Nicméně bude zajímavé sledovat, jak se hodnocení této skutečnosti celkově 
projeví u studentů ze země, které je pověstná svou šetrností k přírodním 
zdrojům a ekologickým chováním obecně. 
 
 
IV.2  Metodická hypotéza: 

Základní metodická hypotéza spočívá v předpokladu, že bude možné 
použití dotazníku z ČR ve finských podmínkách. Pokud nebereme v potaz 
vůbec celý překlad dotazníku, zbývá ještě nalézt sporné body, které je třeba 
změnit, vynechat nebo nahradit, ale přitom neporušit celkovou rovnováhu 
konceptu a zanechat co možná největší množství znaků shodných, aby bylo 
možné provést srovnávací analýzu. Předpokládáme však, že použití dotazníku 
bude po menších úpravách a překladu možné, a tím se prokáže, že dotazník 
sám je produktem odlišné kultury jen z menší části, že jde o nástroj využitelný 
na poznávání hodnotových struktur nejen v rámci jedné kultury, ale i jiných 
(tedy samozřejmě při respektování k komunikačních a věcných diferencí, např. 
v jazyku či kategorizaci vzdělání, apod.). 
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IV.3  "Provozní" hypotéza: 
Předpokládáme, že celé provedení výzkumu bude možné, že se podaří v 
omezených finančních podmínkách, v cizím prostředí odlišné kultury a v cizím 
jazyce, sebrat dostatečné množství dat od vysokoškoláků tak, aby mohla být 
provedena srovnávací analýza se vzorkem studentů prvního ročníku na FHS. 
Tedy, že autorka tohoto textu bude schopná samostatně realizovat terénní 
sběr dat v cizím prostředí od začátku až po uložení zjištěných údajů. 
 
 
Všechny hypotézy jsou navzájem provázané: při nepotvrzení (či dokonce 
vyvrácení) metodické a provozní hypotézy nebude možné potvrdit ani vyvrátit 
hypotézy obsahové. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
I. HODNOTOVÉ PREFERENCE 
 
I.1 Frekvenční analýza 
 
I.1.1 Otázka č.1 - Jak jsou pro Váš důležité... ? 

Text k této otázce zněl: "Nejprve Vám předložíme několik skutečností. 
Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem životě důležitá?". Hodnocení 
probíhalo na škále: 1 = velmi důležitá, 2 = dost důležitá, 3 = ne příliš 
důležitá, 4 = vůbec nedůležitá. 
  

V tabulce a na grafu I.1.1a můžeme vidět průměrná hodnocení 
jednotlivých skutečností, kterým studenti připisovali různou důležitost. Pořadí 
v hodnocení těchto základních skutečností je u obou vzorků stejné, průměrně 
nejdůležitější jsou pro oba vzorky studentů: rodina, přátelé a známí; nejméně 
důležité pak náboženství. 
 
Tabulka I.1.1a - "Jak jsou pro vás důležité...?", průměrná hodnocení 

    FINSKO FHS rozdíl 

rodina   1,26 1,21 0,05 

přátelé a známí   1,29 1,43 0,14 

volný čas  1,45 1,83 -0,38 

práce   2,07 2,02 0,05 

politika   2,62 2,89 -0,27 

náboženství  3,1 3,07 0,03 
Poznámka: ve sloupci „rozdíl“ jsou kurzívou a záporným znaménkem vyznačeny možnosti, 
kterým studenti FHS přisuzují průměrně menší důležitost než studenti z Finska; tučně je 
zvýrazněn největší rozdíl. 
 

 Největší rozdíl vykazuje hodnocení volného času – zatímco u studentů 
z Finska vychází průměrné hodnocení volného času na 1,45, studenti FHS 

Graf I.1.1a - Míra důležitosti hodnot, průměry 

(4stupňová škála - čím nižší tím důležitější)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

rodina

přátelé a známí

volný čas

práce

politika

náboženství

FINSKO FHS
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volný čas vnímají o téměř 0,4 stupně méně důležitý (což je při 4bodové škále 
rozdíl významný). Také politika je u studentů FHS méně důležitá než u 
studentů z Finska, zde rozdíl činí zhruba třetinu stupně. Dá se však říci, že 
obecně v těchto základních preferencích mezi oběma vzorky studentů nejsou 
žádné vyloženě zásadní rozdíly patrné. 

 
 

Nyní se blíže podíváme na některé z hodnocených skutečností. 
V tabulkách I.1.1b-d můžeme sledovat procentuální rozložení odpovědí v 
hodnocení rodiny, volného času a politiky. 
 
Tabulka I.1.1b - Jak důležitá je pro vás důležitá rodina? Procentuální rozložení 
odpovědí. 
    FINSKO FHS 

velmi důležitá 75,2 82,8 
dost důležitá 21,7 13,6 

ne příliš důležitá 1,3 3,3 
vůbec nedůležitá 0,6 0,3 

není odpověď  1,3 0,0 
 
 Téměř o 8% méně studentů hodnotí rodinu ve svém životě jako „velmi 
důležitou“, nicméně těchto 8% se zřejmě přesunulo do hodnocení rodiny jako 
„dost důležité“, takže ve výsledném průměru není tento rozdíl příliš patrný. 
 
Tabulka I.1.1c - Jak důležitý je pro vás volný čas? Procentuální rozložení 
odpovědí. 
    FINSKO FHS 

velmi důležité 59,2 28,1 
dost důležité 37,6 60,9 

ne příliš důležité 1,9 8,0 
vůbec nedůležité 1,3 1,5 

není odpověď  0,0 1,5 
 

U hodnocení volného času můžeme pozorovat znatelnější rozdíly – 
například jako "ne příliš důležitou" kategorii ve svém životě ho vnímá 8% 
studentů FHS, zatímco finských studentů je to o 6% méně. Tuto skutečnost 
(tedy, že finští studenti oceňují volný čas více) můžeme pozorovat na 
hodnocení volného času jako „velmi důležitého“ – takto ho hodnotí 59% 
finských studentů, zatímco u druhého vzorku je to pouze 28%. 
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Tabulka I.1.1d - Jak důležitá je pro vás politika? Procentuální rozložení odpovědí. 
    FINSKO FHS 

velmi důležité 1,9 2,1 
dost důležité 40,1 20,7 

ne příliš důležité 51,6 62,1 
vůbec nedůležité 6,4 14,2 

není odpověď  0,0 0,9 
 

Tabulka I.1.1d ukazuje procentuální rozložení odpovědí v hodnocení 
důležitosti politiky. Zajímavý je téměř 20% rozdíl, který je zaznamenaný u 
hodnoty 2, tedy „dost důležité“. I podle průměru (tabulka I.1.1a) lze vidět, že 
pro finské studenty je politika znatelně důležitější než pro studenty FHS. 
 

Shrneme-li výsledky průměrných hodnocení za tuto baterii otázek, zdá 
se, že se hodnocení obou vzorků studentů nijak velmi zásadně neliší. Při 
bližším pohledu na procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí lze však 
nalézt v preferencích zřetelnější rozdíly, zvláště pak u hodnocení politiky a 
volného času. 
 
 
 
I.1.2 Otázka č.2 - Zdroje klidu 
Tato otázka byla v dotazníku uvedena tímto textem: "Můžete říci, kde 
nacházíte zdroje Vašeho vnitřního klidu, kde nacházíte pohodu, klid, jistotu?" 
Na výběr měli respondenti sadu odpovědí, přičemž ale bylo možné odpovědět 
"jinde, jinak, jak?" což byla otevřená otázka a nabízela respondentovi napsat 
vlastní odpověď. 
 
 

Tabulka I.1.2a jasně shrnuje zjištěné skutečnosti. Nejvýraznější rozdíl 
lze pozorovat u volby „sám/sama bez lidí“ - tento znak volí jako svůj zdroj 
klidu o více jak 8,5% více finských studentů než studentů FHS, a to celých 
(21%), tím se tento zdroj klidu umisťuje celkově na druhém místě ve finském 
žebříčku. U studentů FHS ho můžeme najít až na místě čtvrtém, druhé místo 
v pořadí totiž patří možnosti „s přáteli“, kterou volí o 5,5% více studentů FHS 
než studentů z Finska. Větší procentuální rozdíl se také ukázal u možností „ve 
vztahu s partnerem/partnerkou“ a „na dovolené, při sportování“, každou 
z těchto možností volí jako zdroj klidu a pohody téměř o 6% více finských 
studentů než studentů FHS. 
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Tabulka I.1.2a - Zdroje klidu - procentuální zastoupení odpovědí u jednotlivých 
možností, pořadí sestupně podle výsledků z Finska 

    FINSKO FHS rozdíl 

ve vztahu s partnerem/partnerkou  26,8 21 5,8 

sám/sama bez lidí  21 12,4 8,6 

doma s rodinou  17,2 17,5 -0,3 

s přáteli  13,4 18,9 -5,5 

na dovolené, při sportování  11,5 5,6 5,9 

jinde, jinak, jak  3,8 9,5  -5,7 

nemá žádný takový zdroj klidu  2,5 4,1 -1,6 

v kostele  1,3 0,6 0,7 

při práci  0,6 2,1 -1,5 

při rozjímání o víře  0,6 2,4 -1,8 

při zábavě  0,6 4,1 -3,5 

při pomoci jiným, při práci pro veřejné účely 0 1,5 -1,5 

při nakupování   0 0,3 -0,3 

není odpověď 0,6 0  
Poznámka: ve sloupci „rozdíl“ jsou kurzívou a záporným znaménkem vyznačeny možnosti, 
které studenti FHS volili častěji než studenti z Finska; tučně jsou zvýrazněny tři největší 
rozdíly. 

Graf I.1.2a - Zdroje klidu, procentuální zastoupení odpovědí
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I.1.3 Otázka č.10 - Podmínky úspěšného manželství 
"Zde je seznam věcí, o nichž si někteří lidé myslí, že jsou nutné pro úspěšné 
manželství. Prosím uveďte pro každou z nich, zda ji považujete za velmi 
důležitou, spíše důležitou nebo nepříliš důležitou pro úspěšné manželství.", tak 
vypadal úvodní text k této baterii otázek. Jednotlivé položky měli studenti 
hodnotit na škále: 1 = velmi důležitá, 2 = spíše důležitá, 3 = ne příliš důležitá. 

 
Tabulka a graf I.1.3a shrnují průměrná hodnocení obou vzorků 

respondentů. Největší rozdíl lze pozorovat u hodnocení důležitosti dětí – finští 
studenti hodnotí děti v průměru známkou 2,15 (tedy jako spíše důležité), 
studenti FHS dětem v tomto kontextu přikládají ovšem téměř o půl bodu větší 
váhu (což je na pouze 3stupňové škále dosti zřetelný rozdíl), děti hodnotí 
v průměru číslem 1,66. Znatelnější rozdíly byly také zaznamenány u 
hodnocení důležitosti dělby domácích prací (tuto činnost považují studenti 
Finska za důležitější v průměru o 0,35 stupně) a u přiměřeného příjmu (ten 
naopak považují v průměru o čtvrt stupně za důležitější studenti FHS). 
  
Tabulka I.1.3a - Podmínky úspěšného manželství, průměrná hodnocení  
(pořadí podle FINSKA) 
    FINSKO FHS rozdíl 

ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají  1,04 1,04 0,0 

vzájemná úcta a uznání  1,07 1,08 -0,01 

porozumění a snášenlivost   1,11 1,06 0,05 

věrnost  1,15 1,34 -0,19 

něco jiného  1,21 1,02 0,19 
dobré sexuální soužití   1,45 1,36 0,09 

dělby domácích prací  1,51 1,86 -0,35 

oddělené bydlení od rodičů partnera  1,66 1,71 -0,05 

společné záliby   1,85 1,91 -0,06 

děti  2,15 1,66 0,49 

dobré bydlení  2,39 2,21 0,18 
přiměřený příjem   2,48 2,23 0,25 

společné náboženské přesvědčení  2,6 2,44 0,16 

stejný sociální původ  2,62 2,66 -0,04 

shoda názorů na politiku  2,71 2,77 -0,06 

společný etnický (národnostní) původ   2,8 2,84 -0,04 
Poznámka: ve sloupci „rozdíl“ jsou kurzívou a záporným znaménkem vyznačeny možnosti, 
kterým studenti FHS přikládají pro úspěšné manželství menší váhu než studenti z Finska; 
tučně jsou zvýrazněny tři největší rozdíly. 
 
 

Jako nejdůležitější z nabízených možností oběma skupinám připadá 
„ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají“, obě skupiny 
se zároveň shodly i v průměrném hodnocení 1,04. Na opačném extrému (tedy 
co je pro úspěšné manželství z nabízených možností důležité nejméně) se 
taktéž obě skupiny shodly, ohodnotili tak „společný etnický (národnostní) 
původ“ – průměr obou vzorků činí zhruba hodnota 2,8. 
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Graf I.1.3a - Podmínky úspěšného manželství, průměrná hodnocení
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 Nyní se blíže podíváme na možnosti odpovědí, které v rámci 
nabízených odpovědí vykazují největší rozdíly. Tabulky I.1.3b-f ukazují 
procentuální rozložení  hodnocení důležitosti přiměřeného příjmu, dobrého 
bydlení, dětí, dělby domácích prací a věrnosti. 
  
 
Tabulka I.1.3b – Jak důležitý je pro  Tabulka I.1.3c - Jak důležité je pro 
úspěšné manželství přiměřený příjem?  úspěšné manželství dobré bydlení? 

 
 

 PŘÍJEM   FINSKO FHS 
velmi důležitý 5,1 7,7 
spíše důležitý 39,5 60,4 

nepříliš důležitý  51,0 30,5 
nevím/bez odpovědi  4,5 1,5 

 BYDLENÍ   FINSKO FHS 
velmi důležité  3,8 8,6 
spíše důležité  48,4 60,7 

nepříliš důležité  39,5 28,7 
nevím/bez odpovědi  8,3 2,1 
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Tabulka I.1.3d - Jak důležité jsou pro  Tabulka I.1.3e - Jak důležitá je pro 
úspěšné manželství děti?  úspěšné manželství dělba domácích 

prací? 

 
 
Tabulka I.1.3f - Jak důležitá je pro úspěšné manželství věrnost? 

 VĚRNOST   FINSKO FHS 
velmi důležitá  86,0 67,5 
spíše důležitá  11,5 29,6 

nepříliš důležitá  1,9 2,1 
nevím/bez odpovědi  0,6 0,9 

 
 Začneme tabulkou I.1.3d, tedy hodnocením důležitosti dětí, které 
v průměru vykazovalo největší rozdíl (viz text k tabulce I.1.3a). Střední 
hodnotu (tedy „spíše důležité") dětem přisuzuje zhruba stejné procento 
respondentů u obou vzorků (necelých 40%). Ovšem u krajních hodnot 1 a 3 
je tomu zcela jinak – za „velmi důležité“ (hodnota 1) považuje děti téměř 45% 
studentů FHS, zatímco finských studentů dětem připisuje tuto hlavní důležitost 
pouze necelých 20%. Za nepříliš důležité je považuje celá třetina studentů 
z Finska, kdežto na FHS bylo takových studentů pouze 12%. 
 Opačný trend se lehce projevuje u hodnocení dělby domácích prací 
(tabulka I.1.3e). Tu za velmi důležitou pro úspěšné manželství považuje více 
jak polovina studentů z Finska, u respondentů z FHS je to slabá čtvrtina. 
Naopak jako nepříliš důležitou ji hodnotí skoro 11% studentů FHS a pouze 3% 
studentů z Finska. 
 Volnější náhled na mravní hodnotu věrnosti vykazují studenti FHS, 
67,5% z nich přikládá věrnosti velkou důležitost, zatímco z finských studentů 
volí tuto prioritní důležitost téměř o 20% více. 
 Naopak přiměřený příjem je podle studentů z Finska pro úspěšné 
manželství méně důležitý, více jak polovina Finů ho považuje za "nepříliš 
důležitý" (hodnota 3), kdežto takových z řad studentů FHS je slabá třetina.  

 DĚTI   FINSKO FHS 
velmi důležité  19,7 44,1 
spíše důležité  39,5 38,8 

nepříliš důležité  33,8 12,1 
nevím/bez odpovědi  7,0 5,0 

 DĚLBA PRACÍ   FINSKO FHS 
velmi důležitá  52,2 24,9 
spíše důležitá  43,9 62,4 

nepříliš důležitá  3,2 10,9 
nevím/bez odpovědi  0,6 1,8 
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I.2 Faktorová analýza 
 
I.2.1 Otázka č.1 - Jak jsou pro Váš důležité... ? 
(Text k otázce: "Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte 
každou z nich, jak je ve Vašem životě důležitá?". Hodnocení probíhalo na 
škále: 1 = velmi důležitá, 2 = dost důležitá, 3 = ne příliš důležitá, 4 = vůbec 
nedůležitá.) 
  
Tabulka I.2.1a – Faktorová analýza otázky „Jak jsou pro Vás důležité ...“  
u finských studentů 

FINSKO Faktory 
  1 2 
Jak jsou důležití ve Vašem životě přátelé a známí? 0,831 0,111 

Jak je důležitý ve Vašem životě volný čas? 0,759 -0,199 
Jak je důležitá ve Vašem životě rodina? 0,650 0,442 

Jak je důležité ve Vašem životě náboženství? -0,232 0,721 
Jak je důležitá ve Vašem životě politika? 0,037 0,445 

Jak je důležitá ve Vašem životě práce? 0,216 0,427 
 
 

Po faktorové analýze se u dat z výzkumu ve Finsku pro tuto otázku 
utvořily dva faktory: 
 
1. faktor spojuje kategorii přátel a známých, a volného času s mírně 
volnějším připojením ještě kategorie rodiny. Vedoucí roli v tohoto faktoru mají 
přátelé a známí s hodnotou zátěžového koeficientu (0,83). Faktor se dá 
celkově interpretovat jako relativně nejdůležitější součásti života finských 
studentů. 
 
Ve 2. faktoru se jako vedoucí projevuje náboženství, vykazuje nejsilnější 
zátěžový koeficient (0,72), přidruženy jsou pak politika, práce, ale i a rodina (s 
poměrně stejně silnými koeficienty okolo 0,44). Tento druhý faktor 
reprezentuje méně důležité oblasti v životě finských studentů, kde 
náboženství hraje úlohu nejmenší (jak lze již zjistit z průměrných hodnocení, 
viz tabulka I.1.1a). 
 

Přítomnost rodiny v obou faktorech je poněkud těžko interpretovatelná, 
je možné, že je to důsledkem nedostatečné specifikace této životní oblasti, 
tedy zda jde o rodinu studenta, kterou tvoří rodiče a sourozenci, či rodinu 
tvořenou vlastními dětmi a partnerem. Otázkou zůstává, co by v tomto 
případě mělo vyšší prioritu. Při hlubší interpretaci by mohl pomoci i pohled na 
hodnocení důležitosti dětí pro úspěšné manželství (viz otázka č. 10, tabulka 
I.1.3d), kde se dá vypozorovat sklon přisuzovat dětem pro úspěšnost 
manželství menší roli (a do jaké míry je v tom případě možno vnímat takové 
manželství jako rodinu; detailnější analýza viz kapitola Vyhodnocení hypotéz - 
dílčí obsahové hypotézy), také pohled na otázku č.2 o zdrojích klidu a pohody, 
kde možnost „doma s rodinou“ volí více jak 17% dotázaných, možná ještě 
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také u otázky č.22 zhodnotit vnímání norem týkající se rodinného života (viz 
kapitola Normy). 
 
Tabulka I.2.1b – Faktorová analýza otázky „Jak jsou pro Vás důležité ...“  
u studentů FHS 

FHS Faktory 
  1 2 3 

Jak je důležité ve Vašem životě náboženství? -0,757 0,138 0,082 
Jak je důležitá ve Vašem životě rodina? 0,692 0,269 0,167 

Jak je důležitý ve Vašem životě volný čas? -0,150 0,824 0,081 
Jak jsou důležití ve Vašem životě přátelé a známí? 0,357 0,713 -0,143 

Jak je důležitá ve Vašem životě politika? -0,165 0,006 0,767 
Jak je důležitá ve Vašem životě práce? 0,233 -0,024 0,759 

 
 Na rozdíl od dat z Finska se v případě dat z FHS za rok 2004 vytvořily 
tři poměrně koherentní faktory, které se nijak výrazně neprolínají: 
 
1. faktor spojuje rodinu a náboženství, tedy nejdůležitější spolu s nejméně 
důležitou kategorií zájmu studentů FHS - rodinu tedy shodně vybírali jako 
důležitou ti, kteří nepociťují důležitost náboženství ve svém životě. 
Náboženství má totiž silný negativní zátěžový koeficient (-0,76). Faktor tedy 
spojuje jakési vnitřní velmi základní orientace, v tomto případě (u studentů 
FHS) nacházejících se na opačných pólech škály důležitosti. 
 
Do druhého faktoru spadá volný čas a přátelé a známí, tedy poměrně 
důležité hodnoty v životech studentů FHS, které spojuje zřejmě právě jejich 
volný, odpočinkový charakter. Faktor je stabilní, obě kategorie do něj patří 
zcela nepochybně. Tento faktor se podobá faktoru prvnímu u dat za Finsko, 
s výjimkou toho, že právě u Finů se k těmto volnočasovým, spíše relaxačním 
kategoriím připojila i rodina. 
 
Práce a politika tvoří třetí faktor. Taktéž je to faktor poměrně jasný a 
stabilní, hodnoty zátěžových koeficientů jsou si blízké (obě zhruba okolo 
0,76). Tento faktor je možné interpretovat jako méně důležité hodnoty 
s orientací navenek, tedy jako hodnoty více společenské než osobní. Podoba 
s druhým faktorem u dat z Finska je zřejmá, jen zde chybí zmiňované 
náboženství, které se v tomto případě přesunulo do faktoru prvního společně 
s rodinou jako spojení dvou v důležitosti protilehlých hodnot. 
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I.2.2 Otázka č.10 - Podmínky úspěšného manželství 
(Text k otázce: "Zde je seznam věcí, o nichž si někteří lidé myslí, že jsou 
nutné pro úspěšné manželství. Prosím uveďte pro každou z nich, zda ji 
považujete za velmi důležitou, spíše důležitou nebo nepříliš důležitou pro 
úspěšné manželství.") 
 
 U obou analyzovaných vzorků byla z původní baterie možností vyjmuta 
jediná otevřená možnost (tedy: „něco jiného“). Vyřazena byla z toho důvodu, 
že faktorová analýza pracuje s daty kvantitativními, nikoliv kvalitativními, a 
hodnocení důležitosti této odpovědi by analýzu jen komplikovalo a možná i 
nesprávně ovlivnilo. 
 
Tabulka I.2.2a – Faktorová analýza otázky „Do jaké míry jsou podle Vás pro 
úspěšné manželství důležité...“ u finských studentů 
 FINSKO   Faktory a zátěžové koeficienty 
    1 2 3 4 5 6 

 porozumění a snášenlivost  0,802 0,055 0,041 -0,062 0,039 0,022 
 vzájemná úcta a uznání  0,735 0,012 -0,022 -0,028 -0,001 0,031 

 ochota diskutovat o problémech, ...  0,570 -0,063 -0,326 -0,172 0,134 0,346 
 přiměřený příjem   -0,424 0,407 0,228 -0,070 0,067 0,268 

 dobré bydlení  -0,191 0,670 0,081 0,022 -0,011 0,222 
 děti  0,025 0,668 -0,114 0,186 0,062 -0,037 

 dobré sexuální soužití   0,300 0,619 0,039 -0,162 0,145 -0,143 
 shoda názorů na politiku  -0,140 -0,183 0,782 0,073 0,036 -0,025 

 stejný sociální původ   0,007 0,220 0,705 0,159 -0,056 0,138 
 společné náboženské přesvědčení  -0,092 -0,044 0,030 0,872 0,032 -0,016 

 společný etnický (národnostní) původ   -0,068 0,172 0,292 0,712 -0,056 0,049 
 oddělené bydlení od rodičů partnera  -0,063 0,074 -0,046 0,090 0,818 -0,110 

 dělby domácích prací   0,169 0,238 0,237 -0,352 0,645 0,002 
 věrnost  0,183 -0,018 -0,244 0,051 0,534 0,421 

 společné záliby   0,246 -0,049 0,237 0,112 0,219 0,569 
Poznámka: Kompletní znění podmínky ve třetím řádku zní: „ochota diskutovat o 
problémech, které mezi manželi vyvstávají“ 
 
 Faktorová analýza u dat z Finska seřadila jednotlivé preference do šesti 
faktorů (viz také tabulka I.2.2a): 
 
1.faktor spojuje tři (podle finských studentů) nejdůležitější podmínky pro 
úspěšné manželství. Zátěžové koeficienty u vzájemné úcty a porozumění a 
snášenlivosti jsou si svou váhou blízké (0,8 a 0,73), volněji se k nim připojuje 
ještě ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají, a 
s negativním zátěžovým koeficientem také přiměřený příjem, jako zcela 
opačná preference. Tento faktor spojuje jisté vnitřní souznění partnerů, a také 
nižší hodnocení finančního (hmotného) zabezpečení v manželství. 
 
Druhý faktor tvoří dobré bydleni, děti a dobré sexuální soužití, tedy více 
materiální hodnoty, věci o které je třeba společně pečovat. Tento faktor je 
koherentní, všechny jeho tři součásti mají zhruba stejnou váhu zátěžového 
koeficientu (mezi 0,62 a 0,67). 
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U třetího a čtvrtého faktoru můžeme nalézt méně důležité podmínky pro 
úspěšné manželství, tedy alespoň v kontextu, v jakém je vnímají finští 
studenti. Třetí faktor tvoří poměrně koherentně shoda názorů na politiku a 
stejný sociální původ. A ve 4. faktoru se usadily hodnoty společného 
náboženského přesvědčení a etnického původu, tedy jakési obecné 
předpoklady přicházející z prostředí, ze kterých partneři pocházejí, a které si 
v podstatě nevybírají. 
 
Hodnoty spojující běžný chod domácnosti a jeho podmínky se projevily ve 
faktoru číslo 5. Jsou to podmínky, které finští studenti vnímají pro úspěšné 
manželství spíše jako důležité (průměr obou činí zhruba 1,6 na třístupňové 
škále, viz tabulka I.1.3a). Volněji je k nim ještě připojena hodnota věrnosti, 
která ovšem zároveň zasahuje i do faktoru posledního. 
 
U šestého faktoru zátěžové koeficienty nejsou příliš vysoké, ale přesto 
jistým způsobem spojují věrnost a společné záliby. U tohoto faktoru je 
interpretace obtížnější, již vzhledem k tomu, že právě věrnost zasahuje i do 
faktoru předchozího. 
 

U dat od studentů FHS se pomocí faktorové analýzy vytvořilo o jeden 
faktor méně než u studentů z Finska, a i celkové složení faktorů je dosti 
odlišné, podíváme si nyní trochu blíže na každý zvlášť: 
 
Tabulka I.2.2b – Faktorová analýza otázky „Jsou podle Vás pro úspěšné 
manželství důležité...“ u studentů FHS 

 FHS   Faktory a zátěžové koeficienty 
    1 2 3 4 5 

 společný etnický (národnostní) původ  0,708 0,192 0,186 -0,101 -0,100 
 stejný sociální původ  0,705 -0,170 0,093 -0,103 0,019 

 společné náboženské přesvědčení  0,701 -0,107 -0,095 0,171 0,115 
 shoda názorů na politiku   0,479 -0,353 -0,271 0,256 0,236 
 vzájemná úcta a uznání  -0,108 0,785 0,118 -0,017 -0,003 

 porozumění a snášenlivost   -0,070 0,713 -0,192 0,111 0,138 
 přiměřený příjem  0,120 0,007 0,780 -0,015 0,123 

 dobré bydlení   0,062 0,034 0,672 0,168 0,212 
 dělby domácích prací  -0,103 -0,095 0,052 0,589 0,284 

 ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají  0,107 0,302 -0,146 0,575 -0,006 
 děti  0,032 -0,136 0,267 0,521 -0,075 

 věrnost   0,042 0,288 0,171 0,476 -0,213 
 společné záliby  0,002 0,151 -0,135 0,109 0,634 

 dobré sexuální soužití  -0,028 0,079 0,231 -0,056 0,589 
 oddělené bydlení od rodičů partnera   0,169 -0,169 0,186 -0,078 0,542 

 
 
První z pěti faktorů je bez výjimky tvořen hodnotami, které studenti FHS 
vnímají jako nejméně důležité pro úspěšný chod manželství. Společný etnický 
a sociální původ a společné náboženské přesvědčení tvoří jádro faktoru, 
s velmi podobnou váhou všech tří zátěžových koeficientů (0,7). Stejně jako u 
dat z Finska, tady lze faktor interpretovat jako jakési obecné předpoklady 
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přicházející z prostředí, ze kterých partneři pocházejí, a které si v podstatě 
nevybírají. K těmto třem se ještě volněji připojuje shoda názorů na politiku 
(0,48). Názory na politiku jsou také prostředím, ze kterého člověk pochází, 
velmi ovlivněny1, takže ani tato podmínka předchozí interpretaci faktoru nijak 
nevyvrací. 
 
Ve faktoru druhém jsou naopak spojeny podmínky vnímané studenty jako 
velmi důležité. Je to vzájemná úcta a uznání a porozumění a snášenlivost. 
Tyto dvě podmínky se spojily i v předchozím případě u finských studentů (i 
když ještě s dalšími), jsou to hodnoty jistého vnitřního souznění partnerů. 
Právě ty jsou chápány pro manželství jako nejdůležitější, a to oběma 
skupinami studentů. 
 
Dobré bydlení a přiměřený příjem tvoří třetí faktor. Z obou kategorií je 
jasné, že jde o hodnoty materiálního zabezpečení, které tento faktor slučuje. 
 
Čtvrtý faktor je poněkud složitější, spojuje totiž na první pohled dosti 
odlišné hodnoty: dělbu domácích prací, ochotu diskutovat o problémech, děti 
a věrnost. Zátěžové faktory mají u všech čtyř podmínek slabší váhu (okolo 
0,55), spojení je tedy  spíše volnější, a stručnější interpretace dosti náročná. 
 
Totéž by se dalo říci i o posledním faktoru, do kterého spadají společné 
záliby, dobré sexuální soužití a oddělené bydlení od rodičů partnera. Zátěžové 
koeficienty jsou nižší (viz tabulka I.2.2b), věcné spojení ne zcela zřejmé. 
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I.3 Korelace 
 
 Korelace mezi jednotlivými ukazateli byly zkoumány pomocí metody 
Pearson Chí-square. Tento typ testování je možné použít na všechny možné 
párové vztahy bez ohledu na typ proměnných. Nevýhoda této metody je v 
tom, že takovéto testování nám řekne jen to, zda závislost mezi proměnnými 
existuje či nikoli, nic víc. Avšak pro omezený prostor této práce i to podle 
mého postačí. Podrobnější analýza u některých jasnějších korelací probíhala 
za pomoci kontingenčních tabulek. Přítomnost závislosti byla testována na 
obou hladinách významnosti (99% i 95%) – v jednotlivých tabulkách jsou tyto 
hladiny významnosti většinou odlišeny tímto způsobem: * = 99%  (sig – 
ukazatel v SPSS - = nebo je menší 0,01); nebo ** = 95% (sig =nebo je menší 
0,05). 
 S otázkami zařazenými do kategorie Hodnotové preference byly 
korelovány vybrané sociodemografické ukazatele, přesněji otázky číslo: 18, 
19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 (a u dat z Finska ještě s otázkou 34). 
Přesné znění otázek viz Příloha A (dotazník) nebo kapitola III. 
Sociodemografické ukazatele. 
 V některých případech jsou korelace poněkud méně statisticky 
průkazné díky malému počtu respondentů, u takových případů se omezuji 
pouze na konstatování zjištění závislosti a podrobnější interpretaci výsledků 
neuvádím. Z tohoto důvodu také neprovádím žádnou hlubší analýzu korelací 
(která by v některých případech mohla být vedena například Spearmanovým 
koeficientem). 
 
I.3.1 Otázka č.1 - Jak jsou pro Váš důležité... ? 
(Text k otázce: "Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte 
každou z nich, jak je ve Vašem životě důležitá?". Hodnocení probíhalo na 
škále: 1 = velmi důležitá, 2 = dost důležitá, 3 = ne příliš důležitá, 4 = vůbec 
nedůležitá.)  
 

Údaje z tabulky I.3.1:  Otázka po důležitosti rodiny v respondentově 
životě koreluje v obou vzorcích s pohlavím – u obou vzorků ženy častěji volí 
možnost "velmi důležitá", kdežto muži spíš "dost důležitá". U dat od finských 
studentů dále rodina koreluje s ročníkem studia, otázkou po složení rodiny, ve 
které respondent vyrůstal (č.19), a také se prokázala závislost se znakem 29f 
(ti, co mají byt nebo dům v osobním vlastnictví volí převážně, že je pro ně 
rodina "velmi důležitá"). U studentů FHS se prokázala závislost ještě (kromě 
pohlaví) se vzděláním otce (především ti, jejichž otec má středoškolské 
vzdělání bez maturity, vnímají rodinu jako "velmi důležitou"), a na 95% 
hladině významnosti souvisí také s přítomností internetu v domácnosti. 

Důležitost přátel a známých koreluje v případě dat za studenty z Finska 
s rokem narození respondenta, a přítomností DVD v domácnosti (ti, co DVD 
doma mají nejčastěji volí odpověď, že jsou pro ně přátelé "dost důležití"). U 
studentů FHS se závislost prokázala na 99% hladině významnosti se znakem 
29c (přítomností internetu v domácnosti). 
 Volný čas u studentů FHS koreluje s přítomností automobilu a internetu 
v domácnosti, zatímco u studentů z Finska s rokem narození. 
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 U obou vzorků se prokázala závislost důležitosti práce na výběru fakulty 
– ti studenti FHS, kteří "chtěli studovat spíše na jiné fakultě, ale nedostali se", 
vnímají práci jako dosti důležitou (interpretace u studentů z Finska je obtížná, 
z důvodů malého počtu respondentů). Na FHS dále důležitost práce ovlivňuje 
velikost obce v níž respondent vyrůstal, příjem domácnosti a pohlaví. U dat z 
Finska je to oproti tomu (ne)přítomnost internetu v domácnosti. 
 Politika u dat z FHS i z Finska koreluje pouze s pohlavím: na FHS (na 
95% hladině významnosti) je pro ženy spíše ne příliš důležitá, u finských 
studentů naopak pro muže bývá dost důležitá. 
 A nakonec náboženství – v případě dat z FHS koreluje jeho důležitost s 
velikostí obce v níž respondent vyrůstal a s pohlavím (pro ženy se jeví jako ne 
příliš důležité, pro muže zase jako spíše důležité). Za Finsko vychází korelace s 
přítomností internetu a DVD v domácnosti (v obou případech signalizuje 
přítomnost tohoto vybavení "ne příliš velkou důležitost" náboženství). 
 
Tabulka I.3.1 – Korelace otázky č.1 s vybranými sociodemografickými údaji 

   
rodina 

přátelé a 
známí volný čas práce politika náboženství 

ot.č.    FHS FIN FHS FIN FHS FIN FHS FIN FHS FIN FHS FIN 
18   bydliště v dětství             **       **   
19   rodiče   *                    
21   fakulta             ** *         
26   vzdělání otce **                       
27   vzdělání matky                         

29a   každý svůj pokoj                         
29b   myčka                         
29c   internet **   *   **     *       * 
29d   auto         **               
29e   DVD       **               ** 
29f   byt či dům v os.vl.   **                     
29g   knihovna s 500 svazky                         
30   odhad příjmu             *           
31   bydliště v tomto městě                        
32   rok narození       *   *             
33   pohlaví * *         *   ** * **   
34   ročník studia   *                     

Poznámka: hladiny významnosti: * = 99%   ** = 95% 
  
 Pokud data nahlédneme z druhé strany, a budeme věnovat pozornost i 
nižší hladině významnosti (95%, v tabulce označené **), vyjde najevo několik 
zajímavých skutečností. Například pohlaví, jako diferencující skutečnost, 
koreluje v této analýze se šesti různými znaky (v rámci obou vzorků). To 
vypovídá o dosti rozdílné názorové struktuře mužů a žen v této oblasti. Také 
přítomnost internetu v domácnosti má značný vliv na odpovědi respondentů, 
tento znak koreluje s pěti z této baterie. Naopak vzdělání matky, či způsob 
bydlení v místě studia, zřejmě na rozhodování při hodnocení jednotlivých 
skutečností nemá žádnou váhu. 
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I.3.2 Otázka č.2 - Zdroje klidu 
(Text k otázce: Můžete říci, kde nacházíte zdroje Vašeho vnitřního klidu, kde 
nacházíte pohodu, klid, jistotu?". ) 

  
 U dat za FHS vychází korelace této otázky s pohlavím (na 99% hladině 
významnosti) – ženy nachází zdroje klidu spíše ve vztahu s partnerem a doma 
s rodinou, kdežto muži spíše při zábavě, nebo "takový zdroj klidu vůbec 
nemají". 
 Za Finsko se prokázala korelace s připojením domácnosti na internet, 
interpretace je opět dosti obtížná, vzhledem k malému vzorku, ale dalo by se 
říci, že ti, co doma připojení mají, nachází zdroj klidu převážně "o samotě, bez 
lidí", což by mohlo naznačovat jistou tendenci ve finské kultuře k "oddalování" 
mezilidských kontaktů prostřednictvím elektronické kultury. 
 
 
I.3.3 Otázka č.10 - Podmínky úspěšného manželství 
(Text k otázce: "Zde je seznam věcí, o nichž si někteří lidé myslí, že jsou 
nutné pro úspěšné manželství. Prosím uveďte pro každou z nich, zda ji 
považujete za velmi důležitou, spíše důležitou nebo nepříliš důležitou pro 
úspěšné manželství.") 
 
 Přehled vzájemných korelací této otázky se sociodemografickými 
ukazateli můžeme vidět v tabulkách I.3.3a a I.3.3b. Vzhledem k poměrně 
velké četnosti korelací se blíže budu věnovat převážně těm, které se prokázaly 
na 99% hladině významnosti (v tabulkách jsou označeny jednou hvězdičkou). 
 Jediná korelace, která se prokázala jak u studentů FHS tak ve Finsku 
(na 99% hladivě významnosti) je korelace důležitosti společných zálib s 
pohlavím respondenta. Ženy obou vzorků mají tendenci považovat společné 
záliby za velmi důležité, muži FHS za spíše důležité a muži z Finska dokonce 
za nepříliš důležité. 
  
Data z Finska: - u finských studentů se v případě této baterie otázek dále 
prokázaly tyto korelace: Ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi 
vyvstávají mají souvislost s příjmem domácnosti, ve které se student 
pohybuje, a s věkem respondenta. Porozumění a snášenlivost zase souvisí s 
velikostí obce, ve které respondent vyrůstal a dospíval. Vnímání důležitosti 
věrnosti pro úspěšné manželství prokázalo souvislost s věkem respondenta, 
ročníkem studia a pohlavím (ženy mají tendenci hodnotit věrnost jako velmi 
důležitou, muži jako spíše důležitou). Dobré sexuální soužití a dělba domácích 
prací prokázaly korelaci s ročníkem studia - hlavně studenti 3. ročníku mají 
tendenci považovat dělbu domácích prací za velmi důležitou, dobré sexuální 
soužití vyzdvihují v porovnání s ostatními spíše studenti ročníků vyšších (4. a 
5.). Společné náboženské přesvědčení koreluje s třema znaky otázky č.29 – s 
vybavením domácnosti počítačem s internetem, DVD a domem či bytem v 
osobním vlastnictví. U korelace s domem či bytem v osobním vlastnictví vyšla 
situace takto: "máme" a "nemůžeme si to dovolit z jiného než finančního 
důvodu" – tyto dvě skupiny mají větší sklon považovat  společné náboženství 
za důležité. Ti, jejichž domácnosti je součástí DVD a počítač připojený na 
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internet naopak často odpovídají, že je pro ně společné náboženské 
přesvědčení nepříliš důležité. Poslední dvě korelace na hladině významnosti 
99% se prokázaly u "stejného sociálního původu" s velikostí obce v níž 
respondent vyrůstal a s věkem respondenta (tedy ročníkem narození).  
 Pokud nahlédneme data z pohledu diferencujících znaků (v tabulce ve 
sloupcích), a v tomto případě započítáme korelace i na nižší hladině 
významnosti, zjistíme, že největší vliv na hodnocení jednotlivých skutečností 
má to, v jak velkém městě respondent vyrůstal - tato diferencující proměnná 
koreluje se šesti znaky týkající se podmínek úspěšného manželství. Také rok 
narození, pohlaví a ročník studia mají vliv na některá hodnocení, korelují se 
čtyřmi z nabízených znaků u této otázky. Oproti tomu na hodnocení zřejmě 
nemá žádný vliv, zda respondent vyrůstal a dospíval v úplné rodině s oběma 
vlastními rodiči nebo zda situace byla jiná (otázka č.19), ani přítomnost či 
nepřítomnost větší knihovny, automobilu či myčky na nádobí v domácnosti 
respondenta, zřejmě hodnocení důležitosti jednotlivých znaků neovlivňuje. 
  
Tabulka I.3.1a – Korelace otázky č.10 s vybranými sociodemografickými údaji – 
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číslo otázky:   18 19 21 26 27 29a 29b 29c 29d 29e 29f 29g 30 31 32 33 34 
ochota diskutovat o problémech,..   *         **             *   *     

vzájemná úcta a uznání   **                                 
porozumění a snášenlivost   *                                 

věrnost   **                           * * * 
dobré sexuální soužití           **                       * 
dělby domácích prací                                 ** * 

oddělené bydlení od rodičů partnera             **                       
společné záliby   **         **                   * ** 

děti                                     
dobré bydlení                                     

přiměřený příjem                               **     
společné náboženské přesvědčení                 *   * *             

stejný sociální původ   *                           *     
shoda názorů na politiku                                     

společný etnický (národnostní) původ                                 **   
Poznámka: hladiny významnosti: * = 99%, ** = 95%; kompletní znění výroku: "ochota 
diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají". 
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Data za FHS: - u tohoto vzorku vyšly na hladině významnosti 99% pouze 4 
korelace: důležitost vzájemné úcty a uznání pro úspěšné manželství koreluje 
se vzděláním otce, důležitost dobrého sexuálního soužití zase se škálou příjmu 
domácnosti. Vzdělání otce (spolu s vlastnictvím automobilu) ještě souvisí s 
vnímáním důležitosti stejného sociálního původu manželů.  
 Podíváme-li se na tabulku z hlediska intervenujících proměnných, 
můžeme vidět, že nejčastěji diferencující proměnnou je pohlaví (tedy pokud 
se zaměříme také na korelace na 95% hladině významnosti). Pohlaví hraje 
úlohu při hodnocení důležitosti celkem pěti skutečností (vzájemné úcty a 
uznání, věrnosti, odděleného bydlení od rodičů partnera, společných zálib a 
stejného sociálního původu). 
 
Tabulka I.3.1b – Korelace otázky č.10 s vybranými sociodemografickými údaji – 
FHS 
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číslo otázky:   18 19 21 26 27 29a 29b 29c 29d 29e 29f 29g 30 31 32 33 34 
ochota diskutovat o problémech,..                                     

vzájemná úcta a uznání         *           **         ** **   
porozumění a snášenlivost               **       **             

věrnost                                 **   
dobré sexuální soužití       **     **   **       ** *         
dělby domácích prací                                     

oddělené bydlení od rodičů partnera                                 **   
společné záliby                                 *   

děti                                     
dobré bydlení                                     

přiměřený příjem                                     
společné náboženské přesvědčení                         **           

stejný sociální původ         *         *             **   
shoda názorů na politiku         **                           

společný etnický (národnostní) původ                 **                   
Poznámka: hladiny významnosti: * = 99%, ** = 95%; kompletní znění výroku: "ochota 
diskutovat o problémech, které mezi manželi vyvstávají". 
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I.4  Stručný souhrn poznatků za oddíl Hodnotové 
preference - srovnání vzorků 
 
Frekvenční analýza nám odhalila, že v průměru největší rozdíly mezi vzorky 
vyvstávají v hodnocení volného času a politiky, oba dva faktory hrají u 
finských studentů v jejich životě větší roli než u studentů FHS. Další čtyři 
základní oblasti života (které zkoumala otázka č.1) mají pro obě skupiny 
vzorků zhruba stejnou váhu. 
Co se týče zdrojů klidu, zdá se, že Finové preferují spíše osamělejší způsoby 
"dobíjení baterek" - velký rozdíl se ukázal hlavně v zastoupení odpovědi 
"sám/sama bez lidí", kterou volilo téměř o 10% více studentů z Turku než 
studentů FHS. Studenti z Prahy naopak častěji preferují "odpočinek" s příteli, 
či při zábavě. 
Názory na podmínky úspěšného manželství se nejvíce rozcházejí v otázce dětí. 
Finové vnímají děti jako podstatně méně důležité pro úspěšné manželství. 
 
Faktorová analýza otázky č.1 se u obou vzorků dosti rozchází, v případě 
sebraných dat za studenty humanitních fakult v Turku vyšly celkem dva 
faktory, které dělí šest základních hodnotových preferencí na dva tříčlenné 
faktory - dalo by se je interpretovat jako faktor velmi důležitých oblastí života 
(průměrné hodnocení těchto oblastí nepřesahuje na čtyřstupňové škále 
hodnotu 1,5) a faktor oblastí méně důležitých (průměrné hodnocení 2 a 
vyšší). U studentů FHS jsou výsledky odlišné, komplikovanější (viz tabulka 
I.2.1b oddíl Hodnotové preference). 
I faktorová analýza u otázky týkající se podmínek úspěšného manželství 
vychází v obou případech odlišně. Stručné shrnující porovnání obou analýz by 
bylo příliš zobecňující, dá se však konstatovat, že složení jednotlivých faktorů 
(i jejich počet) je u obou vzorků odlišný. Z toho vyplývá, že struktura 
hodnocení podmínek úspěšného manželství je v obou případech dosti 
rozdílná. 
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II. NORMY 
 
II.1 Frekvenční analýza 
 
II.1.1 Otázka č.22+23 – Míra (ne)ospravedlnitelnosti  

 
Tato otázka zkoumala hodnoty v přímé aktivizaci pomocí možnosti 

vyjádřit se k daným situacím z hlediska jejich přijatelnosti či nepřijatelnosti 
pro respondenta. Rozdělení do dvou baterií otázek bylo pouze z formálních 
důvodů, proto veškerá následující analýza baterie spojuje, nehodnotí každou 
zvlášť, nýbrž obě společně. 

Text k oběma bateriím znaků zněl následovně: „Uveďte prosím u 
každého z následujících výroků, zda dané jednání (skutečnost) je vždy 
ospravedlnitelné, nebo není nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím.“. 
Respondentům byla nabídnuta škála od jedné do deseti. Stupeň jedna 
znamenal „nikdy není přijatelné“, hodnota 10 naopak „je přijatelné vždy“. 

 
V průměrném hodnocení daných jednání a skutečností se dá pozorovat 

několik zásadních tendencí – například, že v prvních čtyřech (tedy nejpřísněji 
hodnocených skutečnostech) i v posledních čtyřech (tedy v nejtolerantněji 
hodnocených) panuje u obou vzorků shoda, a to jak v pořadí podle 
(ne)přijatelnosti, tak většinou zhruba i v průměrném hodnocení (viz tabulka 
II.1.1a).  

 
U prvních čtyř – znásilnění, domácího násilí, řízení auta pod vlivem 

alkoholu a národní či etnické nesnášenlivosti panuje poměrně blízká shoda 
v průměrném hodnocení, pouze řízení auta pod vlivem alkoholu hodnotí 
studenti z Finska v průměru ještě o půl stupně přísněji (tedy jako méně 
ospravedlnitelné) než studenti FHS. U ostatních skutečností z této první čtyřky 
jsou rozdíly v průměrných hodnoceních téměř zanedbatelné. 

Skutečnosti hodnocené oběma vzorky shodně jako nejvíce přijatelné, 
tedy euthanasie, potrat, rozvod a homosexualita, jsou si průměrným 
hodnocením sice o něco méně blízké než jednání z první čtyřky, nicméně ani u 
těchto nebyl zaznamenán žádný velký rozdíl. Snad jen rozvod studenti FHS 
vnímají jako o 0,6 stupně méně častěji přijatelný, než studenti z Finska. 
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Tabulka II.1.1a - Je vždy ospravedlnitelné nebo nikdy neospravedlnitelné...  
(1 = nikdy není přijatelné, 10 = je přijatelné vždy) 

   FINSKO FHS rozdíl 
    průměr pořadí průměr pořadí Finsko-FHS 

znásilnění  1,10 (1) 1,09 (1) 0,01 
domácí násilí  1,16 (2) 1,15 (2) 0,01 

řízení auta pod vlivem alkoholu  1,39 (3) 1,90 (3-4) -0,51 
národnostní či etnická nesnášenlivost  1,75 (4) 1,90 (3-4) -0,15 

nasednout do auta, které patří někomu jinému...  1,87 (5) 2,47 (6) -0,60 

přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností  2,15 (6) 2,56 (7) -0,41 
politicky motivovaná vražda  2,34 (7) 2,39 (5) -0,05 

jako ženatý/vdaná mít milostný poměr  2,45 (8) 4,02 (12) -1,57 

šidit na daních, když je příležitost  2,54 (9) 3,05 (11) -0,51 
vítězit nad jinými lidmi za každou cenu  2,74 (10) 2,84 (9) -0,10 

požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění  3,03 (11) 3,04 (10) -0,01 
každodenní užívání alkoholu  3,52 (12) 4,03 (13) -0,51 

užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš  3,56 (13) 5,25 (18) -1,69 

lhát ve vlastním zájmu  3,68 (14) 4,08 (14-15) -0,40 
prostituce  3,77 (15) 4,43 (16) -0,66 

vyhazování odpadků na veřejném místě  4,30 (16) 2,61 (8) 1,69 
vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě  4,69 (17) 6,07 (19) -1,38 

sebevražda  5,06 (18) 4,67 (17) 0,39 
pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí  5,66 (19) 4,08 (14-15) 1,58 

euthanasie  6,87 (20) 7,20 (20) -0,33 

potrat  8,00 (21) 7,57 (21) 0,43 
rozvod  8,59 (22) 7,99 (22) 0,60 

homosexualita  9,08 (23) 9,04 (23) 0,04 
 Součet průměrů   89,29   93,44   -4,15 

Poznámka: celý výrok umístěný v průměru na 5. místě zní: „nasednout do auta, které patří 
někomu jinému a z legrace s ním odjet“; u sloupečku „rozdíl“ znamená hodnota označena 
kurzívou a minusovým znaménkem, že finští studenti hodnotí jednání přísněji (jako méně 
ospravedlnitelné) než studenti FHS; tučně jsou označeny rozdíly přesahující v průměrném 
hodnocení 1 stupeň. 
 

Největší rozdíly v průměrech (okolo jednoho a půl stupně i více) byly 
zaznamenány u těchto pěti skutečností: jako ženatý/vdaná mít milostný 
poměr, užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš, vyhnout se placení jízdného 
ve veřejné dopravě (tyto tři skutečnosti hodnotí studenti z Finska méně 
tolerantně než studenti FHS), vyhazování odpadků na veřejném místě a 
pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí (tyto dvě zase hodnotí 
přísněji o více jak jeden a půl stupně studenti FHS). Na všech těchto pět 
skutečností se blíže podíváme při analýze rozložení jednotlivých hodnocení 
dále v textu. 

 
Součet průměrů ukazuje, že studenti FHS jsou celkově v hodnocení 

těchto jednání a skutečností méně přísní. V hodnocení těchto skutečností se u 
finského vzorku respondentů nasbíralo celkem o 4,15 bodů více než u vzorku 
studentů z Finska. Z toho tedy vyplývá, že finští studenti vnímají celkově 
všechny tyto skutečnosti dohromady jako méně ospravedlnitelné. 
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Graf II.1.1a - Je vždy ospravednitelné nebo nikdy neospravedlnitelné... 

(1 = nikdy není přijatelné, 10 = je přijatelné vždy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

znásilnění

domácí násilí

řízení auta pod vlivem alkoholu

národnostní či etnická nesnášenlivost

nasednout do auta, které patří někomu jinému a z

legrace s ním odjet

přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností

politicky motivavaná vražda

jako ženatý/vdaná mít milostný poměr

šidit na daních, když je příležitost

vítězit nad jinými lidmi za každou cenu

požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění

každodenní užívání alkoholu

užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš

lhát ve vlastním zájmu

prostituce

vyhazování odpadků na veřejném místě

vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě

sebevražda

pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí

euthanasie

potrat

rozvod

homosexualita

FINSKO FHS
 

 



 40

Nejvýraznější rozdíly v hodnocení (více než jeden stupeň) byly 
zaznamenány u pěti z nabízených situací či jednání, na tyto sporné body se 
tedy podíváme blíže. 

Začneme u hodnocení situace „jako ženatý/vdaná mít milostný poměr“, 
u které činil rozdíl hodnocení ospravedlnitelnosti více jak 1,5 stupně. Tabulka 
a graf II.1.1b ukazují procentuální rozložení odpovědí, na kterých je jasně 
vidět rozdíly v hodnocení obou skupin. Téměř 42% finských studentů hodnotí 
"mimomanželský poměr" jako v každém případě bez výjimky nepřijatelný 
(tedy hodnotou 1), studentů fakulty humanitních studií UK, kteří této činnosti 
připsali stejnou hodnotu je „pouhých“ 16%. Celkově první tři hodnoty (tedy 
hodnocení jako neospravedlnitelné ve většině případů) volí pro toto jednání 
76% studentů z Finska, u vzorku z FHS je to 46,7%. Tyto výsledky by se daly 
interpretovat tak, že finští studenti si více zakládají v manželství na věrnosti. 

Pokud tyto výsledky provážeme s výsledky u otázky č.10 o podmínkách 
úspěšného manželství, takto velký rozdíl se příliš nepotvrdí, i když samotný 
trend je i tam zřejmý. Věrnost totiž hodnotí na třístupňové škále studenti 
z Finska průměrnou hodnotou 1,15, zatímco studenti FHS v průměru 1,34 
(podrobněji viz tabulka I.1.3a v kapitole Hodnotové preference). 
 
Tabulka a graf II.1.1b – (ne)ospravedlnitelnost: jako ženatý/vdaná mít milostný 
poměr; procentuální rozložení odpovědí  
 
 

 
 
 
 
 
 V tabulce a grafu II.1.1c můžeme vidět procentuální rozložení 
hodnocení jednání „užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš”. I v tomto 
případě jsou studenti z Finska k jednání méně shovívaví – první tři hodnoty 
(tedy hodnocení jako neospravedlnitelné ve většině případů) volí celkem něco 
přes 56% respondentů a poslední tři hodnoty (tedy hodnocení jako 
ospravedlnitelné a přijatelné ve většině případů) necelých 10%. U vzorku za 
FHS je situace jiná, zde se v rozptylu prvních třech hodnot vyjádřilo 32,5% 
(což činí téměř o 25% méně něž u studentů z Finska!), a tři nejvyšší hodnoty 
(tedy 10, 9 a 8) zvolilo 30, 7% (což je naopak oproti finským studentům o 
20% více). Užívat tyto drogy tedy přijde studentům FHS daleko přijatelnější, 
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1 41,8 16,0 
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než studentům z Finska. To je ovšem znatelné již z rozdílu průměrného 
hodnocení, který činí 1,69 a to na desetistupňové škále (viz tabulka II.1.1a). 
 
Tabulka a graf II.1.1c – (ne)ospravedlnitelnost: užívat drogy, např.marihuanu 
nebo hašiš  
 

 
 
 
 

„Vyhazování odpadků na veřejném místě“ je činnost, která je na FHS 
dosti specificky hodnocena jako silný přestupek. Již v dřívějších srovnávacích 
analýzách2 se tento čin projevil na FHS velmi striktně hodnocený oproti 
vzorkům z jiných fakult. Tento poznatek potvrzuje i tabulka a graf II.1.1d 
zobrazující procentuální rozložení odpovědí v jednotlivých hodnotách, i II.1.1a, 
ve které jsou zobrazeny celková průměrná hodnocení.  
 
Tabulka a graf II.1.1d – (ne)ospravedlnitelnost: vyhazování odpadků na veřejném 
místě 
 

Téměř 43% studentů 
FHS hodnotí tento čin 
jako naprosto 
neospravedlnitelný v jakékoliv situaci (volí hodnotu 1), studentů z řad Finů se 
s tímto názorem ztotožňuje 10% dotázaných. První tři hodnoty volí celkem 
75% studentů FHS, zatímco studentů finských je téhož názoru 46%, což je 
téměř o 30% z celkového počtu méně.  

   FINSKO FHS 
1 33,8 12,7 
2 16,6 13,0 
3 6,2 6,8 
4 6,2 7,1 
5 12,4 15,1 
6 7,6 6,2 
7 7,6 8,3 
8 4,1 14,5 
9 3,4 12,1 

10 2,1 4,1 

   FINSKO FHS 
1 10,3 42,7 
2 16,6 20,5 
3 19,3 11,9 
4 8,3 7,4 
5 18,6 8,9 
6 6,2 2,1 
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9 3,4 0,6 
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 Studentům FHS se v průměru tento čin zdá jako méně ospravedlnitelný 
než například trestné činy jako „požadovat státní podporu a nemít k ní 
oprávnění“, šidit na daních nebo „pohlavní styk pod právně povolenou 
věkovou hranicí“, či a i jako méně přijatelný než například „vítězit nad jinými 
lidmi za každou cenu“. V celkovém pořadí podle průměrů se umisťuje 
vyhazování odpadků na veřejném místě u studentů FHS na 8.místě (počítáno 
od jednání a situací nejméně přijatelných – viz tabulka II.1.1a), u studentů 
z Finska na místě 16. (z celkově 23 hodnocených situací), rozdíl v průměrech 
mezi hodnocením obou vzorků činí 1,69 stupně. 
 
 Rozložení zvolených hodnot u obou vzorků v případě hodnocení 
(ne)přijatelnosti pohlavního styku pod právně povolenou věkovou hranicí 
zobrazují tabulka a graf II.1.1e. V průměru tuto skutečnost hodnotí finští 
studenti jako o 1,58 stupně více přijatelnou než studenti FHS. 
V procentuálním rozložení odpovědí můžeme vidět, že zatímco studenti FHS 
vnímají toto jednání jako deviaci (téměř tři čtvrtiny - celkem 74% - z nich volí 
hodnotu 1-5), studenti z Finska toto jednání chápou spíše jako normu, (více 
než polovina – celkem 53,6% - z nich volí hodnotu 6-10). 
 
 
Tabulka a graf II.1.1e – (ne)ospravedlnitelnost: pohlavní styk pod právně 
povolenou věkovou hranicí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Poslední jednání z této baterie, které podrobíme bližšímu zkoumání se 
týká vyhnutí se placení jízdného ve veřejné dopravě. U tohoto jednání je 
situace obrácená, než v předchozím případě – finští studenti vnímají toto 
jednání spíše jako deviaci (prvních 5 hodnot volí celkem 63,5% dotázaných), 
zatímco pro studenty FHS je takové jednání spíše normou – jako spíše 
ospravedlnitelné než nepřijatelné (tedy hodnoty 6-10) volí celkem více jak 
55%. Pro více jak 9% studentů FHS je toto jednání přijatelné vždy (studentů 
z Finska s tímto názorem je pouze něco přes 1%). Naopak studentů, kteří vidí 
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toto jednání jako naprosto neospravedlnitelné za žádných okolností je na FHS 
4%, zatímco na Finské univerzitě pře 9% (viz tabulka II.1.1f). 
 Pokud tato data vezmeme v širším kontextu, který je jistě v interpretaci 
třeba, je nutné zmínit, že v Turku (tedy městě, ze kterého data o Finských 
studentech pocházejí) je vyhnutí se placení jízdného velmi obtížnou záležitostí, 
ve veřejné autobusové dopravě (což je převládající městský hromadný 
dopravní prostředek v této oblasti) ne-li nemožnou. V autobuse každý cestující 
při nástupu prochází kolem prostoru u řidiče, kde buď za cestu zaplatí přímo 
penězi nebo použije na stejném místě elektronickou předplacenou kartu. 
Možná to je jedním z faktorů, proč je v Turku vnímáno toto jednání více 
nepřijatelně, jelikož se dá jen velmi těžko představit, jakým způsobem by se 
placení jízdného dalo vyhnout.  
 
Tabulka a graf II.1.1f – (ne)ospravedlnitelnost: vyhnout se placení jízdného ve 
veřejné dopravě 
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II.2 Faktorová analýza 
 
II.2.1 Otázka č.22+23 – Míra (ne)ospravedlnitelnosti  
(Text k baterii znaků: „Uveďte prosím u každého z následujících výroků, zda 
dané jednání (skutečnost) je vždy ospravedlnitelné, nebo není nikdy 
ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím,“. Respondentům byla nabídnuta 
desetistupňová škála, od jedné do deseti. Stupeň jedna znamenal „nikdy není 
přijatelné“, stupeň deset naopak „je přijatelné vždy“.) 
 
Tabulka II.2.1a – Faktorová analýza otázky „Je vždy ospravedlnitelné nebo nikdy 
neospravedlnitelné“ u finských studentů 

 FINSKO Faktory 
  1 2 3 4 5 6 7 

rozvod  0,860 -0,160 0,054 0,023 0,070 -0,060 0,014 
potrat 0,822 -0,128 0,022 0,170 -0,021 -0,050 0,062 

euthanasie 0,743 -0,006 0,166 -0,116 -0,043 -0,031 0,068 
homosexualita 0,613 -0,401 0,186 0,051 0,112 0,020 -0,132 

sebevražda 0,590 0,139 0,001 -0,236 0,191 0,025 0,085 
domácí násilí -0,125 0,880 0,091 0,132 -0,004 0,249 0,039 

znásilnění -0,148 0,867 0,018 0,208 -0,003 0,200 -0,009 
řízení auta pod vlivem alkoholu -0,073 0,790 0,183 0,116 0,084 -0,046 0,005 

každodenní užívání alkoholu 0,202 0,156 0,683 -0,188 0,204 -0,018 -0,036 
užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš 0,150 0,125 0,631 0,209 0,215 -0,195 -0,248 

nasednout do auta, které patří někomu jinému... -0,093 0,117 0,579 0,313 -0,310 -0,058 0,107 
vyhazování odpadků na veřejném místě 0,096 0,004 0,559 0,021 0,063 0,232 0,144 

politicky motivovaná vražda 0,035 0,176 -0,059 0,674 -0,074 0,162 -0,102 
přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností -0,209 0,236 0,047 0,639 0,042 0,002 0,167 

požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění -0,005 0,221 0,250 0,535 0,160 -0,272 0,262 
lhát ve vlastním zájmu 0,094 -0,126 0,378 0,516 0,197 0,198 0,221 

prostituce 0,215 0,098 0,095 0,159 0,739 0,165 -0,163 
pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí 0,048 -0,064 0,178 -0,106 0,648 -0,207 0,319 

jako ženatý/vdaná mít milostný poměr 0,073 0,295 0,400 0,293 0,456 0,21 -0,048 
vítězit nad jinými lidmi za každou cenu -0,033 0,178 0,180 0,025 -0,077 0,780 -0,003 

národnostní či etnická nesnášenlivost -0,137 0,333 -0,045 0,181 0,222 0,628 0,049 
šidit na daních, když je příležitost 0,108 0,138 0,006 0,358 0,060 -0,027 0,756 

vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě 0,154 -0,104 0,523 -0,007 -0,071 0,150 0,579 
Poznámka: celý výrok umístěný ve třetím faktoru se zátěžovým koeficientem 0,579 zní: 
„nasednout do auta, které patří někomu jinému a z legrace s ním odjet“ 
 
 Při faktorové analýze dat z Finska se u této větší baterie znaků 
vytvořilo celkem 7 faktorů (viz tabulka II.2.1a): 
 
1. faktor spojuje pět skutečností, které jsou průměrně hodnoceny jako 
nejpřijatelnější z dané nabídky. Zátěžové koeficienty všech součástí faktoru se 
pohybují zhruba mezi 0,6 a 0,86, signalizují tedy dosti koherentní, vyrovnaný 
faktor. Patří sem tedy: rozvod a potrat (s koeficienty nad 0,8), euthanasie 
(0,7), a homosexualita a sebevražda (okolo 0,6). Homosexualita potenciálně 
přesahuje i do druhého faktoru, ovšem s negativním zátěžovým koeficientem. 
Faktor ve stejném složení, jen s mírně jinými zátěžovými koeficienty se vyskytl 
i u druhého datového vzorku, tedy u studentů FHS (viz dále).  
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Faktor č. 2 spojuje domácí násilí, znásilnění a řízení auta pod vlivem 
alkoholu; tedy tři naopak nejméně přijímaná jednání. Tato jednání spojuje 
jakási agresivita a neohleduplnost vůči okolí. I v tomto faktoru mají zátěžové 
koeficienty dosti vysoké hodnoty (okolo 0,8). 
 
Do 3. faktoru patří: každodenní užívání alkoholu, užívání drog, vyhazování 
odpadků na veřejném místě a nasednout do auta, které patří někomu jinému 
a z legrace s ním odjet. Váha zátěžových koeficientů jednotlivých součástí 
tohoto faktoru nemá až tak vysoké hodnoty, jako například u faktorů 
předchozích, pohybuje se mezi 0,56 a 0,68. Tento faktor spojuje jednání, se 
kterými studenti mohou běžněji přijít do styku, jsou to tedy dle mého jakési 
možné prohřešky života mladého člověka. 
 
Politicky motivovaná vražda, přijmout od někoho úplatek za výkon svých 
povinností, požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění, lhát ve vlastním 
zájmu – to jsou situace a jednání, které spojuje čtvrtý faktor. Tyto 
skutečnosti již v životě studenta podle mého tak obvyklé nejsou, pojí se spíše 
s jakýmsi porušováním státních norem, lhaním a podváděním vůbec. Přijímání 
úplatků má dle mého totiž častou asociaci s korupcí ve státě (a to nejen 
v České republice). Toto vysvětlení by podporovalo i volnější připojení (0,36) 
„šizení na daních“. Zátěžové koeficienty mají zhruba stejné rozpětí jako 
v předchozím faktoru. 
 
 
V 5. faktoru se spojila tato jednání: prostituce, pohlavní styk pod právně 
povolenou věkovou hranicí a jako ženatý/vdaná mít milostný poměr. 
Významově mají všechny tyto situace blízko k sexuálním prohřeškům. 
 
Poslední dva faktory spojují vždy jen dvě skutečnosti: šestý faktor „vítězit 
nad jinými lidmi za každou cenu“ (0,78) a „národnostní či etnickou 
nesnášenlivost“, (0,63) tedy jednání prosazující vlastní vliv a sebestřednost na 
úkor druhých, netoleranci a neohleduplnost. A sedmý faktor: „šidit na 
daních, když je příležitost“ (toto jednání mírně přesahuje také do faktoru č.4) 
a „vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě“ – tedy jednání opět 
založená na šizení a podvádění (státu). 
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 V případě faktorové analýzy dat za FHS vyšlo také celkem 7 
faktorů, ovšem jejich složení se více či méně liší – tabulka II.2.1b: 
 
1. faktor má stejné složení jako první faktor u faktorové analýzy dat z Finska. 
Patří sem euthanasie, potrat, rozvod, sebevražda a homosexualita. Zátěžové 
koeficienty jsou nejsilnější u prvních dvou zmiňovaných jednání (0,8), naopak 
homosexualita je k tomuto faktoru připojena spíše volněji (0,4). Tato jednání 
jsou studenty FHS (ze všech nabízených) hodnocena jako nejvíce a nejčastěji 
přijatelná. 
 
Ve druhém faktoru se spojila tato jednání: „pohlavní styk pod právně 
povolenou věkovou hranicí“, „prostituce“ a „užívat drogy, např.marihuanu 
nebo hašiš“. Volněji se pak připojuje ještě „jako ženatý/vdaná mít milostný 
poměr“ a „politicky motivovaná vražda“. U posledně zmíněného jednání není 
zřejmá významová blízkost, nicméně první tři (až čtyři) jednání by se dala 
interpretačně shrnout do jedné skupiny s názvem „sex, drugs and 
rock´n´roll“3. 
 
Tabulka II.2.1b – Faktorová analýza otázky „Je vždy ospravedlnitelné nebo nikdy 
neospravedlnitelné“ u studentů FHS 

 FHS Faktory 
  1 2 3 4 5 6 7 

euthanasie 0,807 -0,044 -0,064 0,071 -0,001 -0,119 -0,009 
potrat 0,804 0,048 -0,052 -0,035 -0,032 0,231 -0,134 
rozvod 0,737 0,225 -0,120 -0,154 -0,019 0,281 0,090 

sebevražda 0,517 0,300 0,066 0,119 0,101 -0,219 0,135 
homosexualita 0,392 0,211 -0,376 -0,342 -0,026 0,179 0,064 

pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí 0,022 0,716 0,091 0,158 0,099 0,124 -0,073 
prostituce 0,216 0,680 0,188 0,038 0,151 -0,063 0,178 

užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš 0,132 0,654 -0,201 0,077 0,159 0,078 0,145 
znásilnění -0,116 0,150 0,820 0,121 0,022 0,020 -0,175 

domácí násilí -0,153 0,146 0,816 0,091 0,020 0,090 0,022 
národnostní či etnická nesnášenlivost 0,125 -0,242 0,636 0,071 0,081 0,089 0,346 

vyhazování odpadků na veřejném místě -0,082 0,083 -0,096 0,768 0,010 0,157 0,190 
řízení auta pod vlivem alkoholu -0,048 0,168 0,105 0,768 0,090 0,034 0,162 

přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 0,058 -0,017 0,202 0,541 0,390 0,170 -0,247 
politicky motivovaná vražda -0,058 0,454 0,271 0,483 -0,018 -0,167 -0,134 

nasednout do auta, které patří někomu jinému... 0,137 0,153 0,164 0,395 0,180 0,075 -0,09 
šidit na daních, když je příležitost 0,050 0,120 0,175 0,118 0,793 0,009 0,109 

požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění -0,090 0,150 -0,044 0,074 0,769 -0,001 0,014 
vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě 0,071 0,260 -0,08 0,196 0,503 0,256 0,095 

vítězit nad jinými lidmi za každou cenu 0,049 0,020 0,336 0,022 -0,044 0,656 0,252 
lhát ve vlastním zájmu 0,147 0,087 -0,035 0,287 0,272 0,644 -0,122 

jako ženatý/vdaná mít milostný poměr 0,072 0,453 -0,026 0,165 0,088 0,476 -0,016 
každodenní užívání alkoholu 0,019 0,201 0,015 0,107 0,145 0,074 0,813 

Poznámka: celý výrok umístěný ve čtvrtém faktoru se zátěžovým koeficientem 0,395 zní: 
„nasednout do auta, které patří někomu jinému a z legrace s ním odjet“ 
Třetí faktor spojuje jednání: znásilnění, domácí násilí a národnostní či 
etnická nesnášenlivost. Znásilnění a domácí násilí se spojily i ve faktoru č.2 u 
dat za finské studenty. Také zde mají vysoké zátěžové koeficienty (0,82), a 
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třetí situace, tedy národnostní či etnická nesnášenlivost, se k nim připojuje o 
něco volněji (0,64). Jsou to vše jednání společností shledávaná jako velmi 
hrubá a pro studenty v průměru jedna z nejméně ospravedlnitelných (všechna 
tři jednání se vyskytují v první čtyřce nejvíce odsuzovaných jednání – viz 
tabulka II.1.1a). 
 
 
Řízení pod vlivem alkoholu, vyhazování odpadků na veřejném místě, přijmout 
od někoho úplatek…, politicky motivovaná vražda a nasednout do cizího auta 
a z legrace s ním odjet – tato jednání tvoří faktor č.4. Co významově spojuje 
všechna tato jednání je těžké stručně definovat. Pokud se podíváme na 
zátěžové koeficienty, pak vidíme, že řízení pod vlivem alkoholu a vyhazování 
odpadků mají nejvyšší hodnoty v tomto směru (0,77), úplatek a vražda se 
připojují mírně volněji a nasednout do cizího auta a odjet s ním má koeficient 
dosti nízký. Tento faktor je významově dosti roztříštěný, navíc dvě z jeho 
součástí (a to: přijmout od někoho úplatek… a politicky motivovaná vražda) 
přesahují  i do jiných faktorů. 
 
Součástí pátého faktoru jsou: šidit na daních, když je příležitost (0,79), 
požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění (0,77) a vyhnout se placení 
jízdného ve veřejné dopravě (0,5). Tento faktor opět spojuje jednání, která 
jsou v rozporu se státem danými normami, která tedy neškodí nikomu přímo 
konkrétnímu, ale okrádají stát. Společným jmenovatelem těchto jednání jsou 
peníze. 
 
6. faktor v sobě obsahuje: „Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu“, „lhát ve 
vlastním zájmu“ a „jako ženatý/vdaná mít milostný poměr“, tedy jednání 
řízená sobeckým, egoistickým zájmem, bez ohledů na ostatní. Zátěžové 
koeficienty prvních dvou zmíněných jednání jsou si blízké (mají obě hodnotu 
okolo 0,65), "mít mimomanželský poměr" se pojí k těmto dvěma volněji (0,48) 
a navíc ještě částečně přesahuje do faktoru č.2. 
 
Na poslední faktor (7.) zbyla pouze jedna skutečnost, a to: „každodenní 
užívání alkoholu“ s hodnotou zátěžového koeficientu 0,8. S žádným jiným 
jednáním se tato skutečnost ani vzdáleněji nespojuje. 
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II.3 Korelace 
 

Korelace mezi jednotlivými ukazateli byly zkoumány pomocí metody 
Chí-square. Tento typ testování je možné použít na všechny párové vztahy 
bez ohledu na typ proměnných, ovšem takovéto testování nám řekne jen to, 
zda nějaká závislost mezi proměnnými je či nikoliv (podrobnější analýza 
probíhala za pomoci kontingenčních tabulek korelací). Přítomnost závislosti 
byla testována na obou hladinách významnosti (99% i 95%) – v jednotlivých 
tabulkách jsou tyto hladiny významnosti většinou odlišeny tímto způsobem: * 
= 99%  (sig – ukazatel v SPSS - = nebo je menší 0,010); nebo ** = 95% (sig 
=nebo je menší 0,050). 
 S otázkami zařazenými do kategorie Normy byly korelovány vybrané 
sociodemografické ukazatele, přesněji otázky číslo: 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33 (a u dat z Finska ještě s otázkou 34). Přesné znění otázek viz 
Příloha A (dotazník) nebo kapitola III. Sociodemografické ukazatele. 
 V některých případech jsou korelace poněkud méně statisticky 
průkazné díky malému počtu respondentů, u takových případů se omezuji 
pouze na konstatování zjištění závislosti a podrobnější interpretaci výsledků 
neuvádím. Z tohoto důvodu také neprovádím žádnou hlubší analýzu korelací 
(která by v některých případech mohla být vedena například Spearmanovým 
koeficientem). 
 
II.3.1 Otázka č.22+23 – Míra (ne)ospravedlnitelnosti 
(Text k otázkám: „Uveďte prosím u každého z následujících výroků, zda dané 
jednání (skutečnost) je vždy ospravedlnitelné, nebo není nikdy 
ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím.“ Škála: 1 = „nikdy není přijatelné“, 10 
= „je přijatelné vždy“.) 

 
Přehled vzájemných korelací této otázky se sociodemografickými 

ukazateli můžeme vidět v tabulkách II.3.1a a II.3.1b. Vzhledem k poměrně 
velké četnosti korelací se blíže budu věnovat pouze těm, které se prokázaly na 
99% hladině významnosti (v tabulkách jsou označeny jednou hvězdičkou). 
 
Data za Finsko: - V případě domácího násilí byla zjištěna závislost s (ne) 
přítomností DVD v domácnosti studenta. Na míru ospravedlnitelnosti řízení 
auta pod vlivem alkoholu má vliv to, zda má každý v domácnosti svůj pokoj a 
také, okolnosti, za jakých studuje na své fakultě (otázka č.21); spojitost s 
okolnostmi studia na fakultě byla také zjištěna s jednáním "přijmout od 
někoho úplatek za výkon svých povinností". U ospravedlnitelnosti jako 
ženatý/vdaná mít milostný poměr se ukázal vztah s tím, jestli každý ze členů 
domácnosti má svůj pokoj. Věk a pohlaví respondenta má zase vliv na 
(ne)přijatelnost šizení na daních (ženy mají tendenci být k tomuto jednání 
velmi přísné, volí hodnotu 1 = nikdy neospravedlnitelné). Každodenní užívání 
alkoholu koreluje na 99% hladině významnosti s ročníkem studia, stejně jako 
míra ospravedlnitelnosti prostituce (ta navíc ještě souvisí s příjmovou škálou 
domácnosti). 
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Tabulka II.3.1a - Korelace otázek č.22 a 23 s vybranými sociodemografickými 
údaji – data za FINSKO 
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číslo otázky:   18 19 21 26 27 29a 29b 29c 29d 29e 29f 29g 30 31 32 33 34 
znásilnění                     **               

domácí násilí               **     *               
řízení auta pod vlivem alkoholu       *     *       **               

národnostní či etnická nesnášenlivost                     **               
nasednout do auta, které patří někomu jinému...                             **       

přijmout od někoho úplatek...       *             **               
politicky motivovaná vražda                 **                   

jako ženatý/vdaná mít milostný poměr         **   *       **               
šidit na daních, když je příležitost       **                       * *   

vítězit nad jinými lidmi za každou cenu             **       **               
požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění       **     **                   **   

každodenní užívání alkoholu                                   * 
užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš                                     

lhát ve vlastním zájmu       **                             
prostituce                           *       * 

vyhazování odpadků na veřejném místě                 **                   
vyhnout se placení jízdného...                       **             

sebevražda                                     
pohlavní styk pod pr. pov. věkovou hranicí                                     

euthanasie             **                       
potrat   **         **                       
rozvod                                     

homosexualita       **                       *     
Poznámka: hladiny významnosti: * = 99%, ** = 95%; kompletní znění výroků, které se do 
tabulky technicky celé nevešlo: "nasednout do auta, které patří někomu jinému a z legrace s 
ním odjet", "přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností" a "vyhnout se placení 
jízdného ve veřejné dopravě". 
 

Zaměříme-li se na intervenující proměnné (uvedené ve sloupcích), 
můžeme konstatovat, že nejčastěji má na hodnocení vliv přítomnost DVD v 
domácnosti respondenta. Tento vliv je poněkud obtížné interpretovat, 
nicméně ze sedmi případů je pouze jeden na 99% hladině významnosti, je 
tedy možné, že jsou data částečně zkreslena malým vzorkem respondentů. 
Dalšími častými diferencujícími proměnnými jsou: důvody výběru fakulty 
(otázka č.21) a přítomnost či nepřítomnost vlastního pokoje pro každého 
člena domácnosti (znak 29a), obě tyto proměnné mají vliv na hodnocení šesti 
znaků z baterie otázek č.22 a 23. Naopak například vlastnictví automobilu 
(stejně jako u korelací otázek č.1 a 10 v oddíle Hodnotové preference) 
nehraje ve vzorku za Finsko při hodnocení daných skutečností žádnou 
statisticky významnou úlohu. Stejně tak žádné z hodnocení neprokázalo 
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souvislost s odpověďmi na otázky číslo 19 (složení rodiny ve které respondent 
dospíval) a 29g (v domácnosti přítomnost knihovny s minimálně 500 svazky). 
 
 
Data za FHS: U tohoto vzorku vyšlo poměrně mnoho korelací s rokem 
narození respondenta, nejspíše vzhledem k tomu, že převážnou většinu tvořily 
ročníky 84 a 85, nicméně chí-square metoda zaznamenala souvislost na 99% 
hladině významnosti mezi věkem respondenta a ospravedlnitelností: 
znásilnění, domácího násilí, nasednutím do auta patřící někomu jinému a z 
legrace s ním odjet, národnostní či etnickou nesnášenlivostí, přijmutím 
úplatku, vítězit nad jinými za každou cenu, prostitucí, vyhazováním odpadků 
na veřejném místě, euthanasií, rozvodem a homosexualitou; tedy v jedenácti 
případech z 23. Také pohlaví se ukázalo jako velmi silná diferencující 
proměnná, hraje úlohu v hodnocení v devíti případech. Na rozdíl od vzorku za 
Finsko, kde (ne)přítomnost DVD v domácnosti korelovala se sedmi z daných 
skutečností, u studentů FHS nebyla zjištěna žádná závislost mezi tímto 
znakem a znaky baterií otázek č.22 a 23. Stejně tak nebyla žádná statisticky 
významná korelace zaznamenána se znakem 29f - byt či dům v osobním 
vlastnictví domácnosti, ve které respondent žije. 

Grafické znázornění výsledků viz tabulka II.3.1b. 
 
 Zaměříme-li se na data podle řádků (nikoliv podle diferencujících 
proměnných jako výše), můžeme pozorovat na 99% hladině významnosti tyto 
korelace: míra ospravedlnitelnosti znásilnění koreluje kromě věku ještě se 
vzděláním matky a pohlavím (ženy mají sklon považovat znásilnění za 
absolutně nikdy v žádném případě neospravedlnitelné, volí hodnotu 1). 
Domácí násilí koreluje se stejnými sociodemografickými charakteristikami jako 
znásilnění, tedy s věkem, vzděláním matky a pohlavím. Přijmout od někoho 
úplatek za výkon svých povinností souvisí kromě věku respondenta ještě s 
příjmovou škálou domácností. Další souvislost byla objevena mezi 
(ne)ospravedlnitelností politicky motivované vraždy a přítomnosti knihovny s 
více než 500 svazky v domácnosti respondenta (ti, kteří knihovnu doma mají, 
mají sklon hodnotit toto jednání hodnotou 1 = nikdy nepřijatelné). Šidit na 
daních koreluje s příjmovou škálou, užívat drogy zase s pohlavím (ženy mají 
sklon užívání drog spíše zatracovat (hodnoty 1-3), muži jsou naopak dosti 
tolerantní, volí hodnoty na opačném konci škály). Míra ospravedlnitelnosti 
prostituce a pohlavního styku pod právně povolenou věkovou hranicí koreluje 
v obou případech taktéž s pohlavím respondenta – u obou jednání se v 
hodnocení projevuje stejná tendence jako u užívání drog – ženy bývají 
striktnější, často jednání hodnotí jako deviace (méně jako hodnotou 5), muži 
naopak vnímají spíše tato jednání jako normy (ohodnocují je na škále 
hodnotami vyššími než 5). Poslední dvě korelace se prokázaly u souvislosti 
míry ospravedlnitelnosti rozvodu a homosexuality s příjmovou škálou 
domácnosti. 
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Tabulka II.3.1b - Korelace otázek č.22 a 23 s vybranými sociodemografickými 
údaji – data za FHS 
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číslo otázky:   18 19 21 26 27 29a 29b 29c 29d 29e 29f 29g 30 31 32 33 
znásilnění   **      *                   * * 

domácí násilí         ** *                   * * 
řízení auta pod vlivem alkoholu                                   

národnostní či etnická nesnášenlivost       **   **                   *   
nasednout do auta, které patří někomu jinému...     **     **                   *   

přijmout od někoho úplatek ...                           *   *   
politicky motivovaná vražda                         *         

jako ženatý/vdaná mít milostný poměr     **                             
šidit na daních, když je příležitost                           *     ** 

vítězit nad jinými lidmi za každou cenu                 **             *   
požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění         **                       ** 

každodenní užívání alkoholu                                   
užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš   **                             * 

lhát ve vlastním zájmu                                   
prostituce               **               * * 

vyhazování odpadků na veřejném místě                               * ** 
vyhnout se placení jízdného..                               **   

sebevražda             **                 ** ** 
pohlavní styk pod pr. pov. věkovou hranicí                                 * 

euthanasie                           **   *   
potrat               **                   
rozvod               **           *   *   

homosexualita                   **       *   *   
Poznámka: hladiny významnosti: * = 99%, ** = 95%; kompletní znění výroků, které se do 
tabulky technicky celé nevešlo: "nasednout do auta, které patří někomu jinému a z legrace s 
ním odjet", "přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností" a "vyhnout se placení 
jízdného ve veřejné dopravě". 
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II.4 Stručný souhrn poznatků za oddíl Normy - srovnání 
vzorků 
 
 Jak můžeme zcela jasně vidět z předchozí frekvenční analýzy tohoto 
bloku znaků, studenti z Turku jsou celkově méně tolerantní k uvedeným 
skutečnostem než studenti FHS UK. 15 z 23 nabízených činnosti hodnotí 
Finové v průměru přísněji a celkový součet průměrů (v tabulce II.1.1a) též 
potvrzuje, že finští studenti obecně dávají větší přednost jistému "řádu" než 
studenti FHS. 
 Také se zde (u hodnocení skutečnosti "jako ženatý/vdaná mít milostný 
poměr") potvrzuje již dřívější poznatek z oddílu Hodnotové preference o tom, 
že Finové připisují věrnosti větší váhu než druhý vzorek respondentů. V otázce 
o důležitosti různých faktorů pro úspěšnost manželství hodnotili Finové 
"věrnost" (na třístupňové škále) v průměru o 0,2 stupně jako důležitější než 
studenti FHS. Zde, v oddílu Normy, se této tématiky dotýkáme znovu v 
podobě míry ospravedlnitelnosti "jako ženatý/vdaná mít milostný poměr". I 
zde se projevuje stejný trend - pro finské studenty je tato činnost zhruba o 
1,5 stupně méně přijatelná (při hodnocení na 10stupňové škále). Podrobnější 
zhodnocení tohoto jevu v Závěru (kapitole Vyhodnocení hypotéz). 
 
 Ve faktorové analýze u obou vzorků vyšel stejný počet faktorů, 
nicméně jejich složení se z částečně liší. První z faktorů obsahuje u obou 
vzorků stejné znaky (rozvod, potrat, euthanasie, sebevražda a 
homosexualita), váha  zátěžových koeficientů je však odlišná. Z větší části si 
jsou podobné i další tři faktory:  
a) faktor spojující násilné trestné činy a agresivní projevy má u obou skupin 
respondentů téměř stejné složení (v případě dat za Finsko je to 2. faktor: 
domácí násilí, znásilnění a řízení auta pod vlivem alkoholu; u vzorku z FHS 
faktor 3.: znásilnění, domácí násilí a národnostní či etnická nesnášenlivost).  
Za b) faktor spojující pohlavní styk pod právně povolenou věkovou hranicí a 
prostituci (u Finska se připojuje k těmto dvěma znakům do faktoru ještě "jako 
ženatý/vdaná mít milostný poměr"; v případě studentů FHS se tyto dva znaky 
spojily s "užívat drogy, např.marihuanu nebo hašiš").  
A za c) faktor, který spojuje "šidit na daních, když je příležitost" a "vyhnout se 
placení jízdného ve veřejné dopravě" - tyto dva znaky v případě Finska tvoří 
samostatný faktor (č.7), u vzorku za FHS se k těmto dvěma znakům připojuje 
ještě "požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění". 
Zbylé faktory mají složení odlišné. 
 
 Ve srovnávací analýze pomocí korelací norem se sociodemografickými 
ukazateli je shoda korelátů u stejných znaků minimální. Pouze ve třech 
případech byla zaznamenána stejná korelace u obou vzorků, a to ještě pouze 
pokud bereme v úvahu i korelace na 95% hladině významnosti. Ve dvou 
případech je onou diferencující proměnnou pohlaví respondenta. Znaky jejichž 
hodnocení pohlaví ovlivňuje u obou vzorků jsou: "šidit na daních, když je 
příležitost" a "požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění". Dalším 
znakem, jehož hodnocení je ovlivněno shodnou proměnnou u obou vzorků je 
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"homosexualita", diferencující proměnnou je zde věk respondenta. Na 
skutečnosti, které diferencuje pohlaví se podíváme u obou vzorků blíže. 
Korelaci homosexuality a ročníku narození si netroufám příliš interpretovat, a 
to z důvodu dosti malého počtu respondentů, který výsledky analýzy zřejmě 
dosti zkresluje. 

U hodnocení "požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění" mají 
ženy na FHS podle výsledků kontingenční tabulky tendenci volit hodnotu 2, 
muži naopak spíše hodnoty 1 a 4 (a také hodnotu 10). Výsledky z Finska pro 
tento znak vypadají podobně: ženy mají tendenci volit hodnotu 2, muži jsou k 
tomuto činu spíše tolerantnější. Trend je tedy u obou vzorků podobný. 
Šidit na daních mají ženy na Fakultě humanitních studií tendenci hodnotit jako 
méně ospravedlnitelné než muži (častěji volí hodnoty 1 a 2). Mužská populace 
hodnotí tento čin mírněji (označují jej hodnotami 3, 4, ale také 10). I v tomto 
případě je trend ve Finsku podobný jako na FHS - pro ženy je šidit na daních 
méně přijatelné (mají tendenci volit hodnoty 1 a 6) než pro muže (ti volí spíše 
hodnoty 2 a 7).  
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III. SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 
 
 Tato kapitola je zpracovaná poněkud stručněji než předchozí kapitoly I. 
Hodnotové preference a II. Normy. Je to z toho důvodu, že na 
sociodemografické údaje o respondentech se moje práce zaměřuje pouze jako 
na koreláty se znaky u preferencí a norem. Navíc jak jsem již zmiňovala na 
začátku, studenti z Finska neměli na vyplňování dotazníku příliš mnoho času, 
a díky těmto nepříznivým podmínkám zřejmě někteří nestihli závěrečné otázky 
vyplnit. Velmi pravděpodobně z tohoto důvodu je chybějících odpovědí u 
finských studentů vždy o několik procent více než u studentů FHS. 
 
III.1 Frekvenční analýza 
 
III.1.1 Otázka č.18 – Velikost obce v místě bydliště  
(Text k otázce: „Během Vašeho dětství a dospívání jste většinou bydlel/a:”, 
přičemž následují možnosti zobrazené v tabulce III.1.1) 
 
Tabulka III.1.1 – „Během Vašeho dětství a dospívání jste většinou bydlel/a:“, 
procentuální rozložení odpovědí 
 FINSKO FHS 
 v obci do 2 tisíc obyvatel 2,0 8,0 
 v obci mezi 2 až 5 tisíci obyvatel 4,1 3,0 
 v obci mezi 5 až 20 tisíci obyvatel 10,8 11,8 
 v obci mezi 20 až 50 tisíci obyvatel 21,6 8,9 
 v obci 50 až 100 tisíci obyvatel 17,6 7,1 
 v obci nad 100 tisíc obyvatel 16,2 7,7 
 v hlavním městě 6,1 51,5 
 jiná situace, jaká 18,2 2,1 
 chybí odpověď 9,0 0,0 
 

Graf III.1.1 – „Během Vašeho dětství a dospívání jste většinou 

bydlel/a:“, rozložení v %
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  Jak můžeme vidět, oba vzorky studentů se co do původu velmi liší. 
Zatímco většina (51,5%) respondentů z FHS jsou Pražáci (obyvatelé hlavního 
města), finských studentů z hlavního města (Helsinek) přichází pouze 6%. 
Většina naopak pochází z menších měst. Jde zde tedy o potvrzení možného 
vedlejšího vlivu na celé výsledky. Prokazuje se totiž, že v některých případech 
jiné životní zkušenosti obyvatel metropolí mají za následek i jiné hodnotové 
struktury než u lidí žijící v menších městech. Tento vedlejší vliv však (jak již 
bylo řečeno v Teoretické části práce, nelze z dat vyloučit, aniž by nebyla 
porušena struktura vzorků). 
 
III.1.2 Otázka č.19 – Úplnost rodiny  

 
Tato otázka zkoumala, v jakém složení rodiny student vyrůstal. U této 

otázky se odpovědi moc neliší, oba vzorky uvádějí, že většina jejich 
respondentů během svého dosavadního života žila po celou dobu (u finských 
studentů je to 70% dotázaných, u studentů FHS 65%) nebo po většinu této 
doby s oběma vlastními rodiči. V tabulce a grafu III.1.2 můžeme vidět 
detailnější procentuální rozložení odpovědí. 
 
Tabulka III.1.2 – „Během svého dosavadního života jste pobýval/a v rodině, 
kterou tvořili:“, procentuální rozložení odpovědí 
 FINSKO FHS 
 po celou dobu oba vlastní rodiče 70,1 65,1 
 po většinu této doby oba vlastní rodiče 11,5 13,6 
 po většinu doby či stále oba rodiče, z 
 nich ale jeden byl vlastní 

1,9 6,8 

 převážně jen jeden z rodičů 9,6 11,8 
 převážně či po celou dobu bez rodičů 0,6 0 
 jiná situace, jaká 1,9 9,0 
 chybí odpověď 4,5 0 
 

Graf III.1.2 – „Během svého dosavadního života jste pobýval/a v 

rodině, kterou tvořili:“, rozložení v %
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III.1.3 Otázka č. 21 – Volba fakulty 
Text k otázce: „Hlásila jste se na tuto fakultu rozhodnut/a, že ji chcete 
studovat, nebo to bylo jinak?”, tak zněl text uvádějící tuto otázku. Možnosti, 
ze kterých mohli respondenti vybírat nalezneme v tabulce III.1.3. 
 
Tabulka III.1.3 – „Hlásila jste se na tuto fakultu rozhodnut/a, že ji chcete 
studovat, nebo to bylo jinak?”, procentuální rozložení odpovědí 

 FINSKO FHS 
 ano chtěl/a jsem studovat na této fakultě 47,1 29,0 
 spíše ano, chtěl/a jsem sudovat na f. podobného zaměření 30,6 46,7 
 ani tak, ani tak, nebyla jsem si jist/a na jaké f. studovat 8,9 8,6 
 spíše ne, chtěla jsem studovat jinde, ale nedostala jsem se 1,3 11,2 
 rozhodně ne, chtěl/a jsem studovat něco zcela jiného 4,5 0,9 
 jiná situace, jaká 2,5 3,6 
 chybí odpověď 5,1 0,0 

 
 U obou vzorků studentů jsou nejčastěji voleny odpovědi a) „ano chtěl/a 
jsem studovat na této fakultě“ (u finských studentů je to 47%, u studentů 
FHS 29%) a b) „spíše ano, chtěl/a jsem sudovat na fakultě podobného 
zaměření“ – Finsko 30%, FHS 47%. Markantnější rozdíl je zaznamenaný u 
odpovědí „spíše ne, chtěla jsem studovat jinde, ale nedostala jsem se“ – ve 
Finsku tuto situaci prožívalo 1,3% studentů, kdežto na FHS něco přes 11% 
(viz graf III.1.3). 
 
 
 

Graf III.1.3 – „Hlásila jste se na tuto fakultu rozhodnut/a, 
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III.1.4 Otázka č. 26 – Vzdělání otce 
 
 Tato otázka a otázka č. 27 se týkaly nejvyššího dosaženého vzdělání 
rodičů. Ačkoliv je vzdělávací systém ve Finsku v lecčems podobný systému 
v České republice, je nutné, dříve než se pustíme do analýzy výsledků těchto 
otázek, Finský vzdělávací systém stručně přiblížit. 
 
III.1.4.1 Finský vzdělávací systém4: Ve Finsku státní základní školu začínají 
děti obvykle v sedmi letech a je koncipovaná na 9-10 let (obvykle z ní tedy 
vycházejí studenti ve věku okolo 15-16 let), její úspěšné zakončení se rovná 
v našich podmínkách zhruba ukončení základní školy (rok navíc by se dal 
počítat jako naše vyučení bez maturity). Následuje vyšší středoškolské 
vzdělání (s maturitou), toto studium je koncipované na tři roky, dělí se také 
na gymnázia a střední školy odborného zaměření, studium se po třech letech 
ukončuje zkouškou, která je obdobou české maturity. Po maturitě jsou 
možnosti studia ve Finsku podobné jako u nás – zvolit nástavbové vzdělávání 
(naše vyšší odborné školy), které jsou obvykle dvouleté či tříleté, nebo 
vzdělávání vysokoškolské – bakalářské nebo magisterské, poté pokračovat 
v doktorandských či vyšších stupních. 
 
 Vzhledem k takto podobnému avšak nikoliv stejnému vzdělávacímu 
systému se mi zdálo měřítko a jeho stupně použité již při výzkumu na FHS 
nutné mírně pozměnit. Finové v podstatě nemají rozdíl mezi stupněm 
„základní s vyučením“ a „střední bez maturity“, proto byly tyto dva znaky 
v případě finských dotazníků sloučeny do jednoho. Zase v českém dotazníku 
jsem postrádala kategorii „vyšší odborná škola“ tedy nástavbové 
specializované školy následující po maturitě, s možností získat titul dis. 
(diplomovaný specialista), i takový druh škol ve Finsku existuje. (V dotazníku 
byla tato otázka doplněna o finské názvy jednotlivých stupňů vzdělání, aby se 
finští studenti mohli lépe orientovat, co který stupeň znamená.) 
 Bylo tedy nutné tuto otázku mírně přeškálovat – v českém dotazníku 
byla spojena odpověď „základní s vyučením“ a „střední odborné bez maturity“ 
do jedné kategorie „střední (vyučení) bez maturity“ (odpovídající tak kategorii 
„lower secondary level (ammattikoulu)“ ve finském dotazníku), a ve finském 
dotazníku zase byly spojeny kategorie „lower tertialy level 
(ammattikorkeakoulu)“ a „upper tertiary level (yliopisto)“ odpovídající po 
spojení kategorii „vysokoškolské či vyšší“. 
 Tak tedy vznikly celkem 4 kategorie, které i s jejich procentuálním 
rozložením odpovědí můžeme vidět v tabulkách a grafech III.1.4 a III.1.5. 
 
 Pokud se blíže podíváme na procentuální strukturu odpovědí na otázku 
č. 26 (tedy nejvyšší dosažené vzdělání otce), lze zde nalézt dosti zřetelné 
rozdíly. Vysokoškolsky vzdělaného otce má o 21% více studentů FHS. U 
středoškolsky vzdělaných otců nejsou žádné markantní rozdíly v počtu 
odpovědí, ale studenti z Finska mají zase o téměř 20% více otců se základním 
vzděláním.  
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Tabulka III.1.4 – „Jaké je nejvyšší 
dosažené vzdělání Vašeho otce?“, 
rozložení odpovědí v% 

 
 
 
 
 
  
 
III.1.5 Otázka č. 27 – Vzdělání matky 
 
 Na otázku č. 27 se vztahuje totéž přeškálování jako u otázky předchozí, 
a to ze stejných důvodů. V tomto případě mají nalezené rozdílnosti ovšem 
jinou strukturu než u nejvyššího dosaženého vzdělání otce.  

Téměř o 15% více finských studentů má matku se základním vzděláním 
(takových studentů na FHS je pouze necelé 1%, kdežto u Finů je to více jak 
15% - viz tabulka III.1.5). Největší rozdíl je však zaznamenán v počtu matek 
se středním vzděláním s maturitou, matku s takovýmto vzděláním má 46% 
studentů FHS a o 23% méně studentů z Finska. Vysokoškolsky vzdělané 
matky má zhruba stejné procento (blížící se 40%) studentů z obou vzorků. 
 
 

Tabulka III.1.5 – „Jaké je nejvyšší  
dosažené vzdělání Vaší matky?“,  
rozložení odpovědí v % 

 

 
 

Tyto rozdíly si vysvětluji 
především původem vzorku 
respondentů (viz výsledky otázky č. 18: tabulka III.1.1) – většina respondentů 
z FHS pochází z hlavního města, kde je vyšší koncentrace vzdělaných vrstev i 
materiálního bohatství (také viz výsledky otázky č. 29). Naproti tomu většina 

 FINSKO FHS 
 základní 18,5 0,9 
 střední (vyučení) bez maturity 22,9 19,2 
 střední s maturitou 24,2 26,6 
 vysokoškolské či vyšší 29,3 50,3 
 jiná situace 0,0 2,4 
 chybí odpověď 5,1 0,6 

 FINSKO FHS 
 základní 15,3 0,9 
 střední (vyučení) bez maturity 17,2 11,5 
 střední s maturitou 24,8 46,4 
 vysokoškolské či vyšší 38,2 39,6 
 jiná situace 0,0 1,2 
 chybí odpověď 4,5 0,3 
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respondentů z Finska pochází z menších měst, kde jejich rodiče nemuseli před 
desítkami let mít takovou možnost ke vzdělání. Celkově výsledky výzkumu 
vysvětlení v tomto kontextu nahrávají. 
 
 
III.1.6 Otázka č. 29 – Socioekonomické zázemí studentů 
 
 Tato otázka zkoumala socioekonomické zázemí studentů pomocí 
vybavení domácnosti, v níž student žije. Studenti vybírali z možností 
uvedených v tabulce III.1.6. Odpovědi, které byly nabídnuty u jednotlivých 
možností odpovědí na přítomnost či nepřítomnost daného vybavení 
domácnosti zněly: „máme“, „nemůžeme si to dovolit“, a „nemáme z jiného 
důvodu“. 
 
Tabulka III.1.6 – V domácnosti, v níž žijete, máte ...?,  
procentuální rozložení odpovědí 

  máme 
nemůžeme si  

to dovolit 
nemáme z 

jiného důvodu 
  FINSKO FHS FINSKO FHS FINSKO FHS 

 pokoj pro každého člena domácnosti 77,5 57,2 9,3 20,7 13,2 22,2 
 myčku na nádobí 52,3 36,6 16,6 13,4 31,1 50,0 

 počítač s internetem 77,6 79,5 10,9 8,3 11,6 12,2 
 automobil 54,0 81,0 19,3 12,2 26,7 6,8 
 DVD 54,4 36,1 10,1 14,3 35,6 49,6 

 byt nebo dům v osobním vlastnictví 47,3 69,6 31,8 17,9 20,9 12,5 
 knihovnu s nejméně 500 svazky 25,7 66,5 22,3 3,9 52,0 29,6 
Poznámka: tučně jsou v tabulce zvýrazněny nejvyšší hodnoty, tučně a kurzívou hodnoty 
druhé nejvyšší 
 
 Pokoj pro každého člena domácnosti má celkově více studentů z Finska 
než studentů FHS a to zhruba o 20%. I myčka na nádobí je přítomna ve více 
domácnostech studentů z Finska (o 15%). Počítač s internetem má doma 
naopak více studentů FHS, i když jen o malé procento, celkově má toto 
vybavení téměř 80% studentů z obou zemí. Automobil má téměř o 30% více 
domácností studentů FHS (přičemž téměř čtvrtina studentů z Finska uvedla, 
že nemají auto z jiného důvodu než že si ho nemohou dovolit), ale DVD je 
zase častěji součástí domácností finských studentů (téměř o 20%). Byt nebo 
dům v osobním vlastnictví má téměř polovina domácností respondentů 
z Finska, nicméně studentů FHS kteří zvolili pro tuto možnost odpověď 
„máme“ je o více jak 20% více. Poslední možnost „knihovnu s nejméně 500 
svazky“ doma má čtvrtina finských studentů a přes 66% studentů FHS. Tento 
ukazatel, jak můžeme vidět, je z celé baterie nejvýrazněji odlišný. 
 V grafu III.1.6  můžeme vidět toto srovnání v grafické podobně – 
nejčastější odpověď „máme“ se vyskytuje u položky automobil u studentů 
FHS (81%), nejméně je tato možnost volená u položky „knihovna s více jak 
500 svazky“ a to u studentů z Finska (26%). 
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Graf III.1.6 – V domácnosti, v níž žijete, máte ...?, rozložení odpovědí
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III.1.7 Otázka č. 30 – Odhad čistého měsíčného příjmu domácnosti 
 
 Odpovědi na tuto otázku jsou ve své podstatě nesrovnatelné – díky 
rozdílné ekonomické situaci obou zemí. Finsko je na naše poměry velmi 
"drahá" země, takže ačkoliv průměrný měsíční příjem obyvatele Finska je v 
přepočtu několikanásobně vyšší než průměrný příjem u nás, ještě to 
neznamená, že si Finové celkově žijí lépe než my. Nicméně nemám k dispozici 
data o průměrných měsíčních příjmech ani z jedné země, a pouštět se do 
porovnání jen pomocí odhadů by bylo zcela zbytečné a nerelevantní, proto 
jsem pouze výsledky naškálovala u obou vzorků do šesti kategorií, a níže 
prezentuji pouze výsledky bez bližší interpretace. 
 Ještě by bylo vhodné zmínit, že celkem 41% respondentů z Finska na 
tuto otázku neodpovědělo, z řad studentů FHS chybí 24% odpovědí. 
 
Tabulka III.1.7a – Měsíční příjem v eurech, data za Finsko 

měsíční příjem % 
méně než 1000 euro 17,4 

1 - 2 tisíce euro 20,7 
2 - 3 tisíce euro 19,6 
3 - 5 tisíc euro 22,8 

5 - 10 tisíc euro 18,5 
nad 10 tisíc euro 1,1 
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Tabulka III.1.7b – Měsíční příjem v Kč, data za FHS 
měsíční příjem v Kč % 

do 2,5 tisíce 0,4 
2,5 - 10 tisíc 1,9 
10 - 20 tisíc 22,6 
20 - 30 tisíc 28,8 
30 - 50 tisíc 32,7 

50 - 100 tisíc 12,1 
nad 100 tisíc 1,6 

 
 
III.1.8 Otázka č. 31 – Bydlení v místě studia 
 
 Tato otázka byla směřována na studentovo zázemí ve městě, kde 
studuje. Text k otázce zněl: "V tomto městě bydlíte...", možnosti odpovědí 
jsou zobrazeny v tabulce III.1.8. 
 Na doporučení finského profesora sociologie Arto Kankanpää, který mi 
s překladem pomáhal, byla do dotazníku určeného finským studentům přidána 
ještě možnost "ve vlastním bytě", jelikož, jak správně odhadoval, studentů 
takto bydlících je ve Finsku nemalé procento (v našem případě téměř 10% z 
dotázaných). 
 
Tabulka III.1.8 – "V tomto městě bydlíte: ...", procentuální rozložení odpovědí 

způsob bydlení: FINSKO FHS 
 na koleji 11,5 25,4 
 v podnájmu 65,6 7,7 
 u rodičů 5,1 49,7 
 u příbuzných 0,0 1,2 
 nebydlím tady, denně dojíždím 2,5 8,6 
 jinak, jak 1,9 6,8 
 ve vlastním bytě 8,9 0,0 
 chybí odpověď 4,5 0,6 
  
 

Nejvíce finských studentů žije v Turku v pronajatém bytě, naproti tomu 
nejvíce studentů FHS bydlí v Praze u rodičů. Na koleji v místě studia žije 11,5 
procenta Finů, kdežto studentů FHS můžeme na kolejích nalézt o 14% více.  

 
Toto rozdělení je na první pohled vcelku zarážející – jak je možné, že si 

studenti ve Finsku mohou dovolit ten "luxus" žít si v podnájmu? O tom se 
většině českých studentů může přeci jenom zdát. Ano je to tak, a to zřejmě 
díky dvěma podstatným rozdílům v přístupu státu ke studentům ve Finsku. 
Jak jsem se dozvěděla od svých Finských přátel, téměř každému studentovi ve 
Finsku, který studuje alespoň s průměrnými výsledky, je ze státní pokladny 
vypláceno měsíčně několik set eur jako stipendium (velikost závisí částečně 
také na studijních výsledcích), není to tedy jako u nás, že pouze vyvolení 
dostanou jistou (většinou dosti směšnou) jednorázovou částku, jako státní 
příspěvek. Z těchto několika set aur se dá ve městě jako je Turku pohodlně 
(studentsky) vyžít i v podnájmu. Druhým rozdílem jsou výhodné studentské 
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půjčky, které studenti mohou s velmi malým úrokem a delší dobou splatnosti 
dostat u bank. 

 
  
 

Graf III.1.8 - Způsob bydlení v místě studia (%)
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I v případě této otázky se tedy potvrzuje možný vedlejší vliv na hodnocení 
ostatních znaků, který způsobuje odlišná struktura vzorků - narozdíl od 
studentů z Turku je většina studentů FHS z tedy hlavního města, navíc tedy z 
města, ve kterém se fakulta nachází, projevuje se teda menší potřeba 
samostatného bydlení (a nemožnosti získat kolej). 
Tento faktor může ovlivňovat celé hodnocení všech znaků hodnotových 
struktur.
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III.1.9 Otázka č. 32 – Ročník narození 
 
 Dost značné nerovnosti v ročníku narození studentů vyplývají z již 
předznamenaného rozdílu ve vzorcích respondentů – zatímco za FHS tvoří 
vzorek pouze první ročník (v roce 2004), v případě dat z Finska je záběr 
ročníků širší (jak lze vidět dále v kapitole III.1.11 Otázka č. 34 – Ročník 
studia), i když i zde je zastoupení prvního ročníku největší. 
 Nicméně nejčastějšími ročníky obsaženými ve vzorku jsou: 1983, 1984 
a 1985 (dohromady tyto tři ročníky tvoří téměř 85% všech studentů), u dat z 
Finska je věkový průměr o něco vyšší, nejčastěji zastoupené ročníky jsou: 
1981, 1982 a 1983. 
 
Tabulka III.1.9 – Ročník narození, procentuální zastoupení jednotlivých ročníků 

ročník 19..: 55 56 68 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
FINSKO 0,7 0,7 1,3 0,7 2 0,7 0,7 4 4,7 6 8,1 8,7 12,8 12,1 22,1 7,4 7,4 0 

FHS 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1,2 0,3 2,1 2,1 3,3 5,7 18,5 33,3 32,4 0,3 
 
 

Graf III.1.9 - Ročník narození 19.. (%)
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III.1.10 Otázka č. 33 – Pohlaví 
 
Tabulka III.1.10 – Pohlaví, procentuální rozložení ve vzorcích 

  FINSKO FHS 
ženy 80% 72,5% 
muži 20% 27,5% 

  
K rozložení mužů a žen v obou vzorcích se vztahuje tabulka III.1.10. Ve 
vzorku z Finska je rozložení muži k ženám v poměru 1:4, ve vzorku za FHS 
tvoří ženy 72,5%, zatímco muži 27,5%. 
 
 
III.1.11 Otázka č. 34  
– Ročník studia  
 

V dotazníku pro studenty 
FHS tato otázka nebyla zahrnuta, 
jelikož se výzkum prováděl 
výhradně u studentů začínající 
první ročník. 
 U studentů z Finska nebyl 
sběr takto omezený, naopak, ve 
vzorku je zahrnuta dosti široká 
škála různých studijních ročníků. 
Největší procento přesto tvoří také 
studenti prvního ročníku (téměř 
28%). Duhou největší poměrnou 
část tvoří studenti 2. ročníku a jen 
o tři procenta méně studenti 
ročníku třetího (viz tabulka a graf 
III.1.11). 
 

Graf III.1.10a - pohlaví:
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Tabulka III.1.11 – Ročník studia: FINSKO, procentuální rozložení studijních 
ročníků 
ročník studia % 

1. 27,7 
2. 24,1 
3. 21,3 
4. 11,3 
5. 8,5 

více než 5. 7,1 
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ZÁVĚR 
 
 

I. VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ  
 
 
I.1  Obecná obsahová hypotéza: 
 
Srovnání vzorků populace: 

Na tabulkách v první části Přílohy C můžeme jasně vidět diference mezi 
populací ČR a finskou populací v oblastech sociálního kapitálu (sociální péče o 
druhé, sociální interakce, sociální péče o druhé, členství v dobrovolných 
organizacích) a formách politické participace. Namátkou můžeme vybrat 
například tabulku č.2, na které vidíme populační rozdíly v členství v 
dobrovolných organizacích. Zatímco u nás se tato činnost příliš nepěstuje (bez 
členství je celkem 64% populace ČR), ve Finsku je členem nějaké dobrovolné 
organizace více jak 3/4 obyvatel.  

Podobným způsobem by se daly popsat i ostatní tabulky, nicméně 
nemyslím si, že je to příliš třeba. Z těchto dat je docela dobře vidět, že rozdíly 
mezi populací České republiky a finskou populací existují, a to v různých 
kulturních indikátorech (použitých samozřejmě i v různých jiných srovnávacích 
výzkumech).  

Další srovnávání populací se týkalo hodnotových preferencí. K tomuto 
předmětu se mi podařilo získat data za celé populace z výzkumu European 
Value Study z roku 19991, na jejichž základě srovnání proběhlo. Srovnání 
průměru populací ČR a Finska můžete opět vidět na tabulkách v Příloze C. 
Opět je možné vysledovat jasné diference v těchto indikátorech u obou 
vzorků. Později se ve shrnujících tabulkách dozvíme, zda se jakýsi trend 
sbližování u vysokoškolských studentů tedy potvrdil, či nikoliv. 

Pokud ale máte zájem vidět umístění obou zemí ve zmíněných 
indikátorech v rámci všech zemí zahrnutých do výzkumu Eurobarometr 2004 a 
EVS 1999, v elektronické podobě této práce přikládám soubor Příloha_D.xls, 
který tato data (ze kterých jsem vycházela a ještě další navíc) obsahuje. 
 
 
Srovnání vzorků populace s vysokoškoláky: 
 
V kapitole Stanovení hypotéz v úvodu práce, jsem naznačila, že 
předpokládáme v hodnotových preferencích u vzorků vysokoškoláků jisté 
sbližování, tedy alespoň oproti vzorkům celých populací. Nyní se můžeme 
podívat, jakým způsobem analýza dopadla: 
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Tabulka I.1a - "Jak jsou pro Vás ve vašem životě důležité ...", srovnání rozdílů v 
průměrech (vždy mezi Finskem a ČR) za vzorky populací a vzorky vysokoškolských 
studentů 
     blíže nulovému rozdílu 
  rozdíl   o kolik 

rodina 
populace 0,07    studenti 

studenti 0,05   0,02 

přátelé a známí 
populace -0,36   studenti 

studenti 0,14  0,22 

volný čas 
populace -0,34    populace 
studenti -0,38   0,04 

práce populace 0,09   studenti 

studenti 0,05  0,04 

politika 
populace 0,25    populace 
studenti -0,27   0,02 

náboženství 
populace -0,51   studenti 

studenti 0,03   0,48 

Poznámka: "rozdíl" je vždy vypočítán jako: průměrná hodnota za Finsko mínus průměrná 
hodnota za ČR. To tedy znamená, že pokud je před číslicí ve sloupci "rozdíl" záporné 
znaménko, respondenti z ČR (ať už studenti či celá populace) vnímá danou skutečnost v 
průměru jako méně důležitou pro život než respondenti z Finska (nebo-li Finové připisují dané 
skutečnosti na škále nižší hodnotu než vzorek za ČR). 
 
 Ve výše uvedené tabulce (I.1a) můžeme vidět rozdíly v průměrném 
hodnocení jednotlivých skutečností otázky č.1. Tato otázka se ptala na to, jak 
jsou jednotlivé skutečnosti pro respondenta v jeho životě důležité (hodnocení 
probíhalo na 4 stupňové škále). Ze šesti znaků vyšel rozdíl mezi průměrným 
hodnocením u čtyř nižší v případě studentů, ve dvou případech si v hodnocení 
byly bližší celé populace. (Podrobnější tabulky s průměry jednotlivých vzorků a 
procentuálními zastoupeními jednotlivých hodnocení za studenty viz oddíl 
Hodnotové preference v Praktické části práce tabulka I.1.1a; za populace v 
Příloze C - tabulka 5).  

Nicméně v případě populací šlo v obou případech o "vítězství" pouze o 
pár desetin stupně, zatímco v případě vzorků studentů si v jednom případě 
byly tyto vzorky bližší (než vzorky populační) o téměř čtvrtinu bodu, a v 
případě hodnocení důležitosti náboženství si jsou studenti bližší v průměrném 
hodnocení téměř o polovinu stupně (v porovnání se vzorky populace). 

Je tedy zřejmé, že oba vzorky vysokoškoláků, jsou si celkově názorově 
bližší, než vzorky populací. Můžeme konstatovat, že předpoklad o sbližování se 
potvrdil. Důvod tohoto faktu může být zřejmě vysvětlen tím, že mladá 
generace lidí, které spojuje podobná životní orientace (vyjádřena faktem 
výběru humanitního studia na vysoké škole) sdílí podobnější hodnotová 
měřítka než celé populace národů. 

 
Podobnou situaci můžeme pozorovat i u vyhodnocení další otázky (viz 

tabulka I.1b). Tato se týkala podmínek úspěšného manželství (skutečnosti 
byly hodnoceny na 3stupňové škále). Celkem se podařilo srovnat 14 stejných 
znaků pro populace i pro vzorky studentů. (Podrobnější tabulky s průměry 
jednotlivých vzorků a procentuálními zastoupeními jednotlivých hodnocení za 
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studenty viz oddíl Hodnotové preference v Praktické části práce tabulka 
I.1.3a; za populace v Příloze C - tabulka 6).  

V hodnocení těchto čtrnácti znaků jsou si opět ve většině názorově 
bližší vzorky studentů, a to celkem v deseti znacích z celkového počtu. Vzorku 
populací za obě země jsou si bližší pouze v hodnocení důležitosti (pro úspěšné 
manželství) věrnosti, dobrého sexuálního soužití, dělby domácích prací a dětí. 

Ačkoliv mají populace už v průměru zřejmě s manželstvím větší 
zkušenosti,  ukazuje se, v obou populačních vzorcích jsou to zkušenosti 
zřejmě odlišné. Tedy i v tomto případě se hypotéza předpokládající větší 
názorovou blízkost vzorků studentů potvrdila. Možnost pro celkové sbližování 
populací je tedy na dobré cestě. 
 
Tabulka I.1b - Podmínky úspěšného manželství, srovnání rozdílů v průměrech 
(vždy mezi Finskem a ČR) za vzorky populací a vzorky vysokoškolských studentů 
     blíže nulovému rozdílu 
  rozdíl   o kolik 

věrnost 
populace -0,07    populace 
studenti -0,19   0,08 

přiměřený příjem populace 0,36   studenti 

studenti 0,25  0,11 

stejný sociální původ 
populace -0,2    studenti 

studenti -0,04   0,16 

vzájemná úcta a uznání populace 0,02   studenti 

studenti -0,01  0,01 

společné náboženské přesvědčení 
populace -0,26    studenti 

studenti 0,16   0,10 

dobré bydlení populace 0,41   studenti 

studenti 0,18  0,23 

shoda názorů na politiku 
populace 0,13    studenti 

studenti -0,06   0,07 

porozumění a snášenlivost 
populace 0,16    studenti 

studenti 0,05   0,11 

oddělené bydlení od rodičů 
partnera 

populace 0,36    studenti 

studenti -0,05   0,31 

dobré sexuální soužití 
populace -0,01    populace 
studenti 0,09   0,08 

dělby domácích prací 
populace -0,06    populace 
studenti -0,35   0,29 

děti 
populace 0,35    populace 
studenti 0,49   0,14 

ochota diskutovat o problémech, 
které mezi manželi vyvstávají 

populace 0,07    studenti 

studenti 0   0,07 

společné záliby 
populace -0,19    studenti 

studenti -0,06   0,13 

 
 
Srovnání vzorků studentů - shrnutí nejvýznamnějších rozdílů mezi vzorky: 

Dá se konstatovat, že byly nalezeny obecné významné rozdíly mezi 
zjištěními o hodnotových strukturách a normách chování mezi studenty FHS 
UK a studenty humanitně zaměřených fakult na Univerzitě v Turku. Tyto 
rozdíly se ve výše analyzovaných oddílech Hodnotových struktur a Norem 
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chování týkaly například zjištění o rozdílném nahlížení na hodnotu rodiny 
(shrnutí výsledků viz vyhodnocení dílčích obsahových hypotéz), v názorech na 
podmínky úspěšného manželství, ale i v postojích k přijatelnosti či 
nepřijatelnosti některých skutečností zkoumaných otázkami číslo 22 a 23 
(největší rozdíly byly nalezeny v hodnocení jednáních například: "pohlavní styk 
pod právně povolenou věkovou hranicí", " užívat drogy, např.marihuanu nebo 
hašiš", či "jako ženatý/vdaná mít milostný poměr". Detailní souhrny rozdílností 
ve zkoumaných indikátorech lze nahlédnout v kapitole I.4 (oddíl Hodnotové 
preference) a II.4 (oddíl Normy). 
 
Dílčí obsahové hypotézy: 
1) Hypotéza týkající se důležitosti rodiny, podmínek úspěšného manželství (se 
zaměřením na děti a nevěru) a ospravedlnitelnosti rozvodu a 
"mimomanželského poměru" dopadla následujícím způsobem: 
 
Znak 1b, tedy posouzení důležitosti rodiny v rámci dalších pěti hlavních oblasti 
života a zájmů jedince, se ve srovnání obou vzorků příliš neliší (blíže viz 
tabulka I.1.1a v oddílu Hodnotové preference) - oba vzorky rodinu řadí na 
první místo ve svém preferenčním žebříčku, oba vzorky ji průměrně hodnotí 
na čtyřstupňové škále zhruba hodnotou 1,2 (Finsko: 1,26; FHS: 1,21).  
 
Tabulka I.1.1b - Jak důležitá je pro vás důležitá rodina?  
Procentuální rozložení odpovědí. 
    FINSKO FHS 

velmi důležitá 75,2 82,8 
dost důležitá 21,7 13,6 

ne příliš důležitá 1,3 3,3 
vůbec nedůležitá 0,6 0,3 

není odpověď  1,3 0,0 
 
U respondentů z FHS je hodnocení rodiny v průměru jen o něco málo 
"důležitější" než u respondentů z Finska. Při bližším pohledu na procentuální 
rozložení hodnocení (Tabulka I.1.1b - již také uvedená v oddíle Hodnotové 
preference) můžeme vidět, že jako velmi důležitou ji hodnotí tři čtvrtiny Finů, 
zatímco u studentů FHS je to ještě o 7,5% více (celkem 82,8% respondentů). 
Jako "dost důležitou" zase hodnotí rodinu více finských studentů (téměř 
22%). Celkově připisuje rodině hodnotu 1 (velmi důležitá) a hodnotu 2 (dost 
důležitá) 96,9% studentů z Finska a 96,4% studentů FHS - tedy rozdíl je 
opravdu minimální, tudíž z vyhodnocení tohoto znaku samostatně se nedá na 
žádnou rozdílnost usuzovat. 
 Další otázkou souvisejícím s hodnotou rodiny je ta, která se věnuje 
podmínkám úspěšného manželství a postavení dětí a nevěry v tomto kontextu 
(detailní zpracování viz kapitola I.1.3 Otázka č.10 - Podmínky úspěšného 
manželství, oddíl Hodnotové preference). Právě v hodnocení dětí pro úspěšné 
manželství je bodem, ve kterém se názory obou vzorků rozcházejí nejvíce. 
Průměrné hodnocení dětí, jako podmínky úspěšného manželství, se u 
srovnávaných vzorků liší téměř o půl stupně (což je na třístupňové škále, na 
které hodnocení probíhalo, dosti značný rozdíl). Zatímco finští studenti hodnotí 
v průměru tuto skutečnost hodnotou 2,15 (tedy o něco málo méně než "spíše 
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důležité"), respondenti z FHS ji na škále důležitosti ohodnocují v průměru 1,66 
(zhruba mezi "velmi" a "spíše důležité"). 
 Hodnocení věrnosti jako podmínky úspěšného manželství má však 
opačnou tendenci - studenti FHS věrnost v průměru chápou jako o něco méně 
důležitou než studenti z Finska (i když zde rozdíl činí "pouze" 0,2 stupně). 
 V oddílu Normy se vyskytují další dva znaky, které by při naší analýze 
vztahu k rodině mohly pomoci - je to hodnocení (ne)ospravedlnitelnosti "jako 
ženatý/vdaná mít milostný poměr" a "rozvodu". V ospravedlnitelnosti 
"mimomanželského poměru" se názory obou skupin v průměru dosti liší: na 
desetistupňové škále vzniká mezi hodnoceními rozdíl více jak 1,5 stupně. 
Studenti z Finska vnímají tento čin jako méně ospravedlnitelný, průměr jejich 
hodnocení je 2,45 (1 znamenalo na 10stupňové škále "nikdy nepřijatelné"). 
Respondenti z FHS jsou k mimomanželskému poměru o něco tolerantnější, 
hodnotí tento čin v průměru 4,02 (celkové pořadí v hodnocení jednotlivých 
skutečností viz tabulka II.1.1a, a pro detailní procentuální rozložení hodnocení 
na škále viz tabulka a graf II.1.1b v oddílu Normy). V hodnocení 
ospravedlnitelnosti rozvodu zdaleka tak velký rozdíl nepanuje. Rozvod je 
oběma skupinami chápán jako zhruba stejně přijatelná věc - na 10stupňové 
škále činí rozdíl v průměrném hodnocení 0,6 stupně (Finsko v průměru 8,59; 
FHS 7,99). 
  
 Jaké závěry se tedy dají vyvodit z předchozí analýzy? Rodina je celkově 
pro obě skupiny dotazovaných velmi důležitou (ne-li vůbec nejdůležitější) 
součástí života. Na tom se oba vzorky shodují. Liší se však v jednotlivých 
hodnoceních různých aspektů této skutečnosti. Studenti FHS (oproti finským 
studentům) v rodině kladou větší důraz na děti, ty chápou jako důležitou 
podmínku úspěšnosti manželství (rodiny). Studenti z Finska zase oproti 
druhému vzorku kladou větší důraz na věrnost v partnerství, což se potvrdilo 
jak v baterii otázek o úspěšnosti manželství, tak v hodnocení 
ospravedlnitelnosti mimomanželského poměru. Rozvod je stále o něco méně 
přijatelnou skutečností pro vzorek studentů z ČR. 
 
 
2) V pořadí druhá dílčí obsahová hypotéza zněla: Znak 22m "Vyhazování 
odpadků na veřejném místě" bude hodnocen studenty FHS jako méně 
ospravedlnitelný než studenty z Finska, a to z toho důvodu, že se na FHS tato 
činnost prokázala jako vysoce nepřijatelná i ve dřívějších srovnávacích 
výzkumech. Věříme, že se tak prokáže i ve srovnání se vzorkem respondentů 
pocházející ze země (s pověstí) velmi ekologicky smýšlející. Podívejme se tedy 
nyní na přesné výsledky: 
Hodnocení probíhalo na desetistupňové škále, přičemž hodnota 1 znamenala 
naprosto v žádném případě neospravedlnitelné. 
 
(ne)ospravedlnitelnost vyhazování odpadků na veřejném místě: 
  průměr pořadí 

FINSKO   4,30 16. 
FHS   2,61 8. 

rozdíl   1,69 8 míst 
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Poznámka: průměrné hodnocení "Vyhazování odpadků na veřejném místě" a jeho pořadí 
podle průměru. Celkový přehled umístění tohoto jednání viz tabulka II.1.1a v oddílu Normy. 
 
 Jak můžeme vidět v předchozí tabulce, hypotéza se s přehledem 
potvrdila. Rozdíl v průměrném hodnocení činí celkem 1,69 stupně, a řadí se 
tak k jedněm z největších rozdílů v hodnocení této baterie otázek. Studenti 
FHS hodnotí toto jednání jako závažnou deviaci, kdežto u studentů z Finska je 
vyhazování odpadků na veřejném místě sice chápáno spíše jako 
neospravedlnitelné, nicméně řadí se až na 16.místo ze všech 23 hodnocených, 
kdežto studenti FHS ho svým hodnocením zařadili na osmé místo (například 
podobně vysoké hodnocení měla krádež auta či přijetí úplatku). 
 Potvrdilo se tedy, že specificky striktní hodnocení této činnosti je 
jakousi zvláštností naší fakulty, a to z dosti záhadných důvodů - ani země s 
velmi ekologickým smýšlením, jako je Finsko, nehodnotí tento přečin natolik 
striktně jako osazenstvo FHS. 
 
K vyhodnocení obsahových hypotéz je nutné ještě dodat, že kromě již dříve (v 
Teoretické části) uvedených rozdílností ve vzorcích, může svou úlohu v 
rozdílném hodnocení různých skutečností hrát také podíl studentů pocházející 
z metropole, který je zřejmě v obou vzorcích odlišný (a jak se ukazuje, 
populace z metropole mívá někdy odlišné životní zkušenosti, které hodnoty 
jistě také ovlivňují). Tento vedlejší vliv však ze vzorku nelze nijak vyloučit. 
 
I.2 Vyhodnocení metodické hypotézy: 

Metodický problém se týkal vůbec použitelnosti tohoto konceptu 
výzkumu, a dotazníku, jako nástroje ke zkoumání hodnotových struktur, v 
zahraničí. Bylo třeba zajistit překlad dotazníku, a následně vypuštění 
některých otázek, či přizpůsobení některých znaků jinému prostřední, než v 
jakém původní dotazník vznikal. Při tom všem bylo dbáno na to, aby co 
nejvíce znaků bylo zachováno v původní podobně, aby byla možná následná 
srovnávací analýza dat z FHS a z Finska.  

Podrobný výčet nutných úprav a změn v dotazníku, k tomu, aby se dal 
v zahraničí použít, následuje (úplné znění dotazníku přeloženého do angličtiny 
viz Příloha B): 

 
Znaky, které bylo nutno přizpůsobit úplně odstranit nebo naopak 
přidat: 

Největším přizpůsobením prošly sociodemografické ukazatele. 
Otázky č.26 a 27 týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání respondentových 
rodičů musely být přeškálovány. Detaily přeškálování viz kapitola III.1.4 - 
Vzdělání otce. 

Otázka č. 20 byla z dotazníku pro Finy vynechána úplně, její 
relevantnost se vztahuje k českému prostředí, rozdělení na bydlení na sídlišti 
nebo mimo něj nehraje ve Finsku, kde téměř sídlištní zástavby neexistují, 
žádnou roli. 

Další z otázek, kterou jsem do přeloženého dotazníku nezařadila se 
týkala typu střední školy, na které respondent odmaturoval (č.28). Jak bylo již 
řečeno v kapitole III.1.4, je systém vzdělávání ve Finsku v něčem odlišný od 
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našeho, takže tato otázka by se musela kompletně přepracovat a 
neposkytovala by pak již možnost pro srovnávací analýzu. Z tohoto důvodu 
nebyla do dotazníku pro Finy vůbec zařazena. 

Naopak přidána byla otázka č.34 - Národnost: díky početné menšině 
Švédů a i jiných národností, byl tento ukazatel velmi zajímavým, navíc nebyla 
vyloučená účast zahraničních studentů při sběru dat (i když byla 
nepravděpodobná, vzhledem k tomu, že přednášky, na kterých sběr probíhal, 
byly vedeny ve finštině), pomohl tento ukazatel separovat opravdu pouze 
studenty finské národnosti. Na přání finského profesora, který mi s výzkumem 
pomáhal, byly do dotazníku ještě zařazeny otázky č.35 a 36, která se týkaly 
pracovní pozice rodičů.  

Všechny tyto tři přidané otázky, a dvě vynechané, nejsou v mé práci 
zpracovány, jelikož nemohly být součástí srovnávací analýzy. 

 
Některým změnám se však nevyhnuly ani znaky v otázkách mimo 

sociodemografické ukazatele: 
Tak například znak 23x "Vynucování respektu ke kulturním odlišnostem 

Romů" v kategorii Norem bylo nutné vypustit, jelikož Romská problematika 
není ve Finsku zdaleka takovým sporným bodem jako u nás. 

Také znak 12g ("Znovu by měl být nastolen řád a pořádek z doby před 
rokem 1989") byl při sestavování dotazníku pro Finsko vynechán, a to ze 
zřejmých důvodů - historický kontext této otázky by ve Finsku nebyl jasný. 
 
 
Otevřené otázky: 

Otázky koncipované ke zpracování kvalitativním výzkumem, jsem si 
dovolila též z přeloženého dotazníku vypustit, jednak proto, aby se zkrátila 
doba vyplňování dotazníku, a také proto, že jsem se chtěla zaměřit především 
na kvantitativní data. Kvalitativní analýza mi není natolik blízká. Jedná se tedy 
především o otázku 16. a její znaky, týkající se odpovědnosti. 
 
Srozumitelnost otázek: 
 Když jsem přijížděla do Finska, měla jsem jisté obavy, zda bude možné 
dotazník vůbec použít zhruba v tom znění, v jakém byl použit u nás, zda 
nebudou některé body Finům (odlišné kultuře) nesrozumitelné a 
nepochopitelné. Ovšem hned po několika prvních týdnech jsem se přesvědčila 
o tom, že finská kultura není nijak extrémně odlišná od té naší, a že naprostá 
většina znaků může být formulována stejným způsobem jako u nás. Toto 
pozorování potvrdil i mini-předvýzkum, provedený s několika mými finskými 
přáteli, kteří srozumitelnost otázek potvrdili. 
 
Dotazník v angličtině: 
 Jak již zmiňuji v Teoretické části v kapitole III. Kontext sběru dat, jistá 
potíž s jazykem, který pro Finy nebyl mateřským, a ve kterém dotazník 
vyplňovali mohla být. Jistě bych doporučila pro možné další pokračování 
výzkumu nechat přeložit dotazník do finštiny a tím omezit možná 
nedorozumění, nicméně jak jsem již řekla, téměř všichni vysokoškoláci ve 
Finsku umí anglicky velmi dobře, řekla bych, že jejich úroveň znalosti tohoto 
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jazyka je celkově lepší než u nás, takže nebezpečí nedorozumění nebylo nijak 
extrémně velké. Navíc ti, co anglicky uměli velmi špatně nebo neuměli vůbec, 
byli požádáni, aby dotazník nevyplňovali, a všem ostatním byla nabídnuta 
pomoc po celou dobu vyplňování, pokud by se jim cokoli zdálo nejasné, měli 
možnost se dotázat a bylo jim podáno vysvětlení. 
 
Celkové vyhodnocení platnosti této hypotézy: 
Předpoklad, že dotazník bude po jazykových úpravách a úpravách věcných 
charakteristik souvisejících s odlišným vzorkem (převážně v oblasti 
sociodemografických znaků) použitelný i v jiném prostředí, než ve kterém 
vznikl, se potvrdil. Znamená to tedy, že tento nástroj na poznávání 
hodnotových struktur je použitelný nejen v rámci jedné kultury, ale i v další 
(tedy konkrétně ve Finsku bylo ověřeno, že použitelný je). 
 
 
I.3 "Provozní" hypotéza 

Na začátku, ještě než celý tento kolotoč se sběrem dat do výzkumu a 
jejich zpracováním započal, nebylo jisté, zda vůbec nějaká data budou k 
dispozici (v alespoň více méně dostatečném počtu), zda výzkum nebude příliš 
nákladný, zda budou studenti ochotni odpovídat (v angličtině!) a profesoři 
ochotni poskytnout nutný čas na vyplnění dotazníků během jejich výuky, atd.. 
Celý výzkum byl tak trochu ve hvězdách. 

Nicméně teď, již na konci této práce, můžeme konstatovat, že vše 
dopadlo relativně dobře a výzkum, tak jak byl plánovaný se zdařil. Data se 
podařilo sebrat ve formě srovnatelné s daty z Prahy, a podařilo se je i uložit 
do elektronické formy a následně zpracovat. Výsledky tohoto zpracování z 
okruhů hodnotových preferencí, norem a sociodemografických ukazatelů jsou 
hojně využívány v této práci.  

 
Ráda bych však dodala ještě několik osobních zkušeností týkající se 

provedeného výzkumu, které pro možné následovníky snad nebudou úplně k 
zahození: 
Pokud by se měl tento výzkum opakovat na Univerzitě v Turku ve větším 
měřítku, než jsem ho prováděla já, bylo by jistě nutné zajistit mu dostatečnou 
oficiální a finanční podporu, jelikož takto byl celý sběr doprovázen několika 
nepříjemnostmi. Pokud nepočítám překlad, tisk a kopírování dotazníků, 
přichází na řadu hlavní problém: sehnat lektory, kteří vedou některé z kurzů, 
které mají větší množství posluchačů, a zároveň jsou ochotni poskytnout 
nejméně půl hodiny (což je i tak pro většinu respondentů málo času) ze svého 
přednáškového času na provedení sběru. Provedení sběru v mém případě 
čítalo: krátkou úvodní řeč, ve které jsem sebe a výzkum představila, zmínila 
se o anonymitě dotazníku, možnosti dotázat se mě na cokoliv, ohledně čeho 
budou mít studenti nejasnosti, kam mají po vyplnění dotazníky odevzdat atd., 
a následně nutný čas na vyplnění dotazníků (jak již bylo zmíněno výše, měli 
studenti, kteří nestihli dotazník celý vyplnit i jisté možnosti odevzdat ho 
později). Celé to byl úkol sice nelehký, nicméně jak již jsem řekla, lektoři ve 
Finsku byli velmi ochotní a vstřícní, a celková zkušenost se sběrem dat byla 
veskrze pozitivní. 
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 Ochotní a vstřícní byli taktéž studenti, na většině byl vidět zájem a 
někteří za mnou chodili ještě po vyplnění dotazníku na konci hodiny a 
oceňovali zajímavost otázek v dotazníku. 
 Aby byla zachována anonymita dotazníků, po vyplnění studenti ani 
neodevzdávali dotazník přímo mě, ale vhazovali ho do krabice připravení 
přede dveřmi do posluchárny. 
 Zpracování dotazníků do elektronické formy proběhl již v Praze na 
fakultě, ve spolupráci s ing. Prudkým. 

Nicméně celá realizace výzkumu v zahraničí (s přípravou dotazníku, 
sběrem dat a jejich následným vyhodnocováním) byla obrovskou zkušeností, 
která mi zprostředkovala nahlédnutí do oblasti kvantitativního výzkumu v 
samotné praxi a sama o sobě pro mě byla velkým přínosem. 
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II. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  
 
 Dle mého, je nejdůležitějším závěrem mnou provedeného skromného 
výzkumu ve Finsku to, že celkový koncept výzkumu hodnotové struktury tak, 
jak jsem ho převzala z výzkumů prováděných na naší fakultě, s dotazníkem 
jako jeho nástrojem, je ve své podstatě použitelný i v prostředí zahraničním, 
tedy konkrétně ve Finsku. Sice není možné se zcela vyhnout některým 
úpravám v otázkách (viz výše - např. strukturace nejvyššího dokončeného 
vzdělání rodičů, či příjmová škála, atd.), ale jako celek, je tento koncept 
natolik univerzální, že je jistě možné ho použít i mimo prostředí, ve kterém 
vznikal. 
 Jistě by stálo za to, provést tento výzkum ve Finsku s větším počtem 
respondentů tak, aby sebraná data byla průkaznější, což by ovšem znamenalo 
nutnou oficiální (a finanční) podporu obou zúčastněných univerzit. 
 Dále bych chtěla ospravedlnit mé vyhnutí se zpracování dalších částí 
hodnotových struktur (tedy hodnotových orientací a rámce) a vynechání práce 
s umělými znaky, které jsou v rámci konceptu používány - pro tyto moje (na 
první pohled) "zanedbání" mám velmi dobrý důvod, již v tomto stavu 
přesahuje moje práce doporučenou délku zhruba o polovinu, kdybych do ní 
zařadila celý výzkum, a ne jen jeho několik částí, narostl by objem mojí práce 
nejméně třikrát. 
 Samotný výběr oddílu hodnotových preferencí a norem chování z 
celého konceptu  hodnotových struktur byl veden v případě preferencí 
možností srovnání s celými populacemi obou zemí (díky souboru dat z EVS 
1999, který byl k dispozici) a v případě norem chování zase mým osobním 
zájmem právě o tuto část struktury.  
 Je pravděpodobné, že pokud budu mít možnost na výzkumu dále v 
rámci studia pokračovat, zpracování všech oddílů a jejich srovnání u obou 
vzorků studentů bude součástí mé magisterské diplomové práce. 
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III. POZNÁMKY 
 
POZNÁMKY k oddílu TEORETICKÁ ČÁST: 
  
I. ÚVOD 
1 Friedrich Nietzsche: Genealogie morálky (str.7 - předmluva), nakl. Aurora, 
Praha 2002  
 
II. KONCEPT APLIKOVANÉHO VÝZKUMU HODNOT  
2 Samotný koncept výzkumu hodnot v práci použitý a některé pasáže v této 
kapitole jsou převzaty z: Prudký L., 2005. Koncepty empirického výzkumu 
hodnot; ve sbírce Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických 
kontextech - víceoborový přístup. Masarykova univerzita v Brně, a z: Prudký 
L. a kol., 2005. Zpráva o výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníku 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2005 (s promítnutím 
výsledků za roky 2002 - 2004). Praha: vydala FHS UK 
 
3 blíže viz například: Inglehart R., 1977. The Silent Revolution: Changing 
Values and Political Styles, Princeton, nebo Inglehart R., Basanez M., Moreno 
A., 1998. Human Values and Beliefs. University of Michigan 
 

4 viz text: Schwartz S.H., 1992. Universals in the Content and Structure of 
Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In 
Advances in Experimental Social Psychology. 
 
5 Letopočty uvedené u výzkumů v závorkách znamenají vždy období sběru dat 
v ČR. 
 
6 citace z: „Prudký L., 2005. Koncepty empirického výzkumu hodnot; ve sbírce 
Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech - víceoborový 
přístup. Masarykova univerzita v Brně 
 
III. KONTEXT SBĚRU DAT NA OBOU FAKULTÁCH 
7 zdroj údajů o Finsku: internetová encyklopedie: Wikipedia 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko) 
 
IV. STANOVENÍ HYPOTÉZ 
8  především ze srovnávacího výzkumu hodnotových struktur u jedenácti fakult 
z ČR, proběhnuvší též pod vedením L.Prudkého. 
 
9 zdroj: internetové stránky Českého statistického úřadu: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost 
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POZNÁMKY k oddílu PRAKTICKÁ ČÁST: 
 
I. HODNOTOVÉ PREFERENCE 
1 Blíže například v: Norris, Pippa a Inglehart, Ronald (2002), Rising Tide, 
Cambridge University Press  
 
II. NORMY 
2 například ve srovnávací analýze za 11 fakult ... 
 

3 například ve Zprávě o výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníku 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2005 (s promítnutím 
výsledků za roky 2002 - 2004), vydala FHS UK - Praha, 2005 je tento faktor 
označen mírnějším názvem jako „zakázané ovoce“. 
 
III. SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 
4 poznatky o školství ve Finsku pocházejí převážně ze studijních materiálů a 
přednášek profesora fakulty sociálních věd Univerzity v Turku Arto Kankanpää 
(přednášky Education and Equality/2004) 
 
 
 
 
POZNÁMKY k oddílu ZÁVĚR: 
 
I. VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 
1 více o výzkumech EVS 1999 například v : 2001. The European Values Study: 
A Third Wave. Source Book of the 1999/2000 European Values Study Surveys. 
[compiled by] Loek Halman [in collaboration with Anthony M. Abela, Helmut 
Anheier and Stephen Harding and 53 others]. Tilburg: European Values 
Study. nebo na internetových stránkách:  
http://staff.um.edu.mt/aabe2/EVS.htm 
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V. SHRNUTÍ V ANGLIČTINĚ 

 
My thesis contains basic comparison between value preferences and 

norms of Czech and Finnish university students. This comparison is based on 
a sociological survey – collection and consequently interpretation of 
quantitative data from a sample of both Finnish and Czech students. 
 The collection of data about Finnish student has been made during my 
four-month stay in the Turku University in the year 2004; the university is 
situated on south-eastern cost of Finland and is the second largest university 
in Finland. The data about Czech students has been taken from time-series 
study, which my faculty (Faculty of Humanities at Charles University in 
Prague) carries out regularly every year. To make comparison possible, both 
Czech and Finnish student were chosen from similar study fields (humanities) 
and were filling in the similar questionnaires (it was, of course, necessary to 
translate the questions for Finnish students).  

The questionnaires contain four main areas of human values, 
such as (1) perception of social norms, (2) religion beliefs and opinion about 
the meaning of life, (3) value preferences and (4) value orientations. The 
social norms include personal acceptance of divorce, abortion, telling lies, 
home violence, drink & drive, followed by prostitution, ethnic and national 
intolerance, suicide, euthanasia, and others. Moreover, the religion beliefs 
investigate one’s attitude towards God, death, good and evil; while value 
preferences survey personal priorities, such as measure of importance of 
family, friends, work, politics or religion in one’s life. And finally, value 
orientations divide people to optimistic and pessimistic, materialistic and 
postmaterialistic, and so on. Yet all these parts are closely connected and all 
four have for one’s personal ladder of values similar great importance. 

Nevertheless I focused in my work mainly on perception of social 
norms and value preferences, trying to distinguish basic differences between 
Finnish and Czech students particularly in these parts of human values. 
 The general hypothesis of my work is to find out, if the concept of 
value structures used at our faculty can be used also in a different 
surrounding, outside of borders of the culture where it is its origin.  
 Other issues that I have examined (more concrete) were the value 
preferences of Finnish and Czech students. Is work more important for Czech 
students or for Finnish? And what about family? Are Finnish students more 
interested in family or less? And where these people find their sources of 
comfort, serenity? With friends? With family or alone? In work or 
entertainment? All of these questions are incredibly interesting and very 
important in these times when cultures getting closer (for example with 
enlargement of EU) and space is not a big obstacle anymore, in times when 
cultural differences bumping to each other and produce avoidable 
misunderstandings. 
 It is task (not only) for sociology to survey these differences and draw 
public’s attention to it, in other words, to make international communication 
easier by knowing the differences between “us” and “them”. 
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 Therefore my humble contribution to this formidable task is this study, 
which tries, as has been said above, to examine distinctions between Czech 
and Finnish future social and intellectual elite – young university students. 
 
 


