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Souhrn:
Diplomová práce představuje vývoj pojetí well-beingu a socioekonomického
statusu (SES) pomocí analýzy dostupných údajů v domácí i zahraniční odborné
literatuře. Těžiště teoretické části tkví v souvislosti mezi úrovní SES a kvalitou osobní
pohody, hledání a možná vysvětlení rozličných vztahů mezi jednotlivými determinanty.
Ve výzkumném šetření pak ověřujeme základní výzkumnou otázku, která se ptá
po existenci závislostního vztahu well-beingu a SES. Osobní pohoda byla měřena pomocí
testu SWLS (Satisfaction with life scale; Diener et al., 1985) a RPWB (Ryff´s scales of
psychological well-being; Ryff, 1989). Socioekonomický status jsme odvozovali od výše
příjmu, úrovně vzdělání a hodnoty prestiže zaměstání. Na našem výzkumném vzorku (n
= 213) jsme prokázali přítomnost vztahu mezi výší příjmu a mírou well-beingu
naměřenou testem RPWB. A dále jsme označili signifikantní rozdíly v prožívané míře
well-beingu naměřené testem SWLS u lidí se základním a středním vzděláním; a také u
nejnižší a nejvyšší příjmové kategorie. Celkově je vztah ovšem složitěji strukturovaný a
spíše než jednoduchá pozitivní korelace se zde uplatňuje systém vzájemné
podmíněnosti.

Klíčová slova: well-being, socioekonomický status, osobní pohoda, životní spokojenost,
příjem, vzdělání, prestiž zaměstnání

Abstract:
The presented diploma thesis summarizes development of well-being and
socioeconomic status conceptions by analyzing accesible vocational literature. The
theoretical part is mainly focused on well-being and socioeconomic status (SES) in
context and on searching for satisfactory explanation of relationship of those two
variables.
The attention in empirical part is devoted to examination the dependancy
relationship between well-being and SES. We use Satisfaction with life scale (Diener et
al., 1985) and The Ryff´s scales of psychological well-being (Ryff, 1989) for measuring
well-being. Socioeconomic status is deduced from income, education and occupational
prestige. The existence of the dependancy relationship between income and well-being
measured by RPWB was proven in our research sample (includes 213 respondents). The
statistically significant differences between well-being (SWLS) were measured within
group of people with elementary and high school education; and further within group of
people with the lowest and highest income. However the relationship is sophistically
structured and variety of dependent conditions is used rather than simple positive
correlation.

Key words: well-being, socioeconomic status, life satisfaction, happiness, income,
education, occupational prestige
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1. ÚVOD

Téma mé diplomové práce osciluje mezi pozitivní a ekonomickou psychologií,
medicínou, sociologií, behaviorální ekonomií či ekonomií štěstí. Ve všech těchto
oblastech se potýkáme s otázkami kvality života, míry štěstí, životní spokojenosti v
souvislosti se sociálním statusem a ekonomickými podmínkami života. Bylo by zajímavé
sledovat rozdílný pohled na danou problematiku optikou všech těchto vědeckých
disciplín, já mám ovšem ve středu svého zájmu psychologii pozitivní. Ráda bych se
zabývala tím, co je funkční, nikoli tím, co nefunguje a trápí nás. Je pěkné chtít od života
ještě víc a nespokojit se pouze se setrvalým stavem. V životě přeci nejde jen o to
zmírňovat trápení a snažit se nemít se zle, ale je lepší dívat se na věci pozitivně a mít se
co nejlépe každý den. V mé diplomové práci proto bude mít velké místo pojem wellbeing. Když jednoduše přeložíme well – dobře + being – být, vzniká něco jako „je mi
dobře“, tento pojem v sobě zahrnuje onu pozitivní konotaci a právě její určující prvky
budeme hledat.
Žijeme v době, myšleno naše západoevropská kultura, kdy se již nepotýkáme s
bídou, někdy se mluví o postmaterialistickém světě (Diener, Lucas & Oishi in Snyder &
Lopez, 2002). Pozornost lidí a vědců se tedy stáčí už nejen k ekonomické prosperitě lidí,
ale zejména k jejich kvalitě života. Tento zájem také odráží individualistické trendy ve
společnosti a respektování člověka jako jedinečné bytosti v tradici humanistické
psychologie, což je koneckonců druhý pilíř, který je mou myšlenkovou inspirací pro
zpracování této diplomové práce.
V teoretické části se budu nejprve zajímat o well-being jako takový, popíšu
jednotlivé pohledy na něj a rozdílné koncepce a chápání tohoto pojmu. Dále se zaměřím
na modely well-beingu a s nimi související metody měření. Právě metody, jakými
jednotliví výzkumníci měří well-being, dobře odráží jeho multidimenzionalitu a
interdisciplinaritu.
Druhou zásadní proměnnou, kterou budu vymezovat, je sociální status (v
anglosaské literatuře nejčastěji označován jako socioekonomický status – tento termín
budu také nejčastěji používat). Budu zjišťovat jeho komponenty a rozdílné pohledy na
definování. V různých zemích se měří odlišně, v českém prostředí je to však nejčastěji
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kombinace úrovně vzdělání, výše příjmu a prestiže zaměstnání (Kreidl & Hošková,
2008). Právě o těchto charakteristikách poté pojednám podrobněji.
Těžištěm práce ale nebude soubor definic well-beingu a encyklopedický výklad
jednotlivých modelů socioekonomického statusu či historický vývoj obou pojmů. Můj
eminentní zájem spočívá právě ve vztahu well-beingu a SES, potažmo výší platu, mírou
vzdělání a prestiží zaměstnání. Prozkoumávání souvislostí těchto dvou proměnných je
tedy jádrem teoretické části a právě to mi poskytne živnou půdu pro zakotvení
výzkumné části.
Výzkumná část se bude pokoušet mapovat závislostní vztah mezi well-beingem a
determinanty socioekonomického statusu. Ráda bych se pokusila o ověření tzv. prahové
hypotézy, která mluví o nerovnoměrné distribuci míry bohatství a životní spokojenosti,
tedy že na určitém stupni blahobytu již neroste míra well-beingu přímo úměrně. Nutno
dodat, že existuje přehršel prací, které se zabývají vztahem socioekonomického statusu
a well-beingu, ovšem ne mnoho je jich zaměřeno přímo na českou populaci. Existují
mezinárodní srovnání a sociologické databáze průzkumů veřejného mínění, ze kterého
se dělají analýzy, ale měření interindividuálního českého well-beingu v závislosti na
socioekonomickém statusu není tak časté. Právě na toto bych se chtěla zaměřit ve
výzkumné části. Tam budu pomocí dvou metod na měření well-beingu zjišťovat její
proměnlivost v závislosti na výši příjmu, úrovni vzdělání a míře prestiže zaměstnání.
Doufám, že mi zpracovávání diplomové práce rozšíří obzory ve vybraných
aplikovaných disciplínách psychologie a poskytne směrodatné závěry o dané
problematice, která mě již dlouhou dobu fascinuje.
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2. WELL-BEING

Ke dni 30. 5. 2014 bylo v databázi EBSCOhost 193 763 elektronických zdrojů,
které v názvu obsahovaly slovo well-being; v databázi ProQuest dokonce neuvěřitelných
1 334 876 výsledků při zadání tohoto pojmu. Od sedmdesátých do osmdesátých let
minulého století došlo k nárůstu počtu článků s klíčovým slovem well-being o čtyři
pětiny a stejně tak tomu bylo mezi lety osmdesátými a devadesátými. Objem odkazů
v roce 2009 je dokonce pouhým 1,5% toho, co existovalo v roce 1970. Už jen tato
statistická fakta svědčí o obrovském rozmachu pozitivní psychologie a zájmu o témata
spojená s well-beingem.
Spojení well-being jako takové není novým pojmem. Proslavilo se již v roce 1948,
kdy bylo zařazeno do oficiální definice zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO),
která tehdy zněla „stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody (well-being)“ (Kebza
& Šolcová, 2003).
V jádru našeho zájmu ovšem není medicínské hledisko, nýbrž to psychologické,
které dělí psychické fenomény na rysy, stavy a procesy. Právě pojem well-being se řadí
na pomezí, neboť v sobě zahrnuje něco z osobnostně stálého rysu, ale také aktuálně
prožívaného stavu psychiky i průběžně se odehrávajícího procesu hodnocení
jednotlivých komponentů života (viz dále kapitola 2. 1 Modely well-beingu).
Pojem well-being našel své pevné místo v psychologii kvality života, kde
například autoři J. S. Levin a L. M. Chatters (1998) rozdělují well-being na objektivní a
subjektivní, přičemž toto dělení se vyskytuje v řadě dalších studií a zdá se, že je
všeobecně přijímáno. Objektivní well-being se zaměřuje na funkční kapacitu organismu,
zdravotní stav či socioekonomický status; zatímco subjektivní pocit well-beingu je
tvořen čtyřmi komponenty – psychická osobní pohoda v užším slova smyslu, sebeúcta
(self-esteem), sebeuplatnění (self-efficacy) a osobní zvládání (personal control,
environmental mastery) (Kebza & Šolcová, 2005).
Velká postava na poli české pozitivní psychologie profesor J. Křivohlavý ve své
monografii Pozitivní psychologie (2004) přehledně vymezuje dimenze psychické a
sociální pohody (well-beingu). Psychické dimenze well-beingu tedy jsou: sebepřijetí,
osobní růst, účel života, začlenění do života, samostatnost a vztah k druhým lidem.
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Oproti tomu sociální dimeze vymezuje J. Křivohlavý takto: sociální přijetí, sociální
aktualizace, spoluúčast na společenském dění, sociální soudržnost a sociální integrace
(Křivohlavý, 2004). Tento výčet se může zdát trochu zjednodušující a obecný, ovšem
dokáže vytvořit svébytnou představu o komplexitě a složitosti tohoto pojmu.
V učebnici Handbook of Positive Psychology (2002) E. Diener, R. Lucas a S. Oishi
shrnují definici subjektivního well beingu do několika výstižných vět. Jedná se o
prožitková a rozumová zhodnocení života jednotlivce, která v sobě zahrnují emocionální
odpovědi na prožité události, ale také rozumové posouzení životní spokojenosti a pocitu
naplnění (Diener, Lucas & Oishi in Snyder & Lopez, 2002). O člověku, který má vysokou
míru zjištěného subjektivního well-beingu by se dalo říci, že prožívá velké množství
příjemných prožitků, nepropadá často špatným náladám a cítí se v životě celkově
spokojený.
E. Diener (1996) shrnuje, že lidé vykazující vyšší míru subjektivního well-beingu
smýšlejí o svém životě pozitivně a mají převahu pozitivních pocitů. A na kognitivní
úrovni jedinec pociťuje spokojenost se životem a oblastmi, kterého ho tvoří jako práce,
manželství apod.
Jak je patrno již v úvodu, český překlad slovního spojení well-being s sebou nese
úskalí a vytváří názorové neshody. Well-being se do češtiny překládá jako pohoda, která
se spojuje s dalšími přívlastky – nejčastěji duševní, životní a osobní. Ovšem je počítáno i
se složkami tělesné, emocionální, sociální a společenské pohody – nejčastěji však
nalezneme spojení osobní pohoda. Dále můžeme nalézt varianty překladu v podobě
prožíavaného pocitu pohody, blahobytu, subjektivní komfortu a také se dozvíme, že
někteří autoři chápou well-being jako životní spokojenost. V posledních letech výzkumu
se pozornost pozitivních psychologů zaměřuje na zkoumání štěstí, které má k wellbeingu také velmi blízko, neboť je právě jednou ze součástí osobní pohody. Z výše
uvedených definic můžeme tvrdit, že pojem well-being má vysokou míru komplexity, je
složitě dimenzovaný a jeho podstata tkví ve spojení všech jeho složek v harmonickou
charakteristiku člověka. Právě pro jeho složitost a pro nezájem se přiklánět k právě
jednomu komponentu pojmu jako podstatnějšímu budu ve své práci používat
nepřeloženou verzi, kterou počeštím pouze způsobem skloňování, tj. well-being (bez
well-beingu). Ačkoli si uvědomuji stylistickou a češtinářskou nedostačivost tohoto
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počínání, pro účely této vědecké práce a pro zachování pojmové shody to vnímám jako
nejlepší řešení.

2. 1

Modely well-beingu

Pojmem well-being s jeho možnými obměnami, variacemi či souvislostmi se
zabývalo opravdu velké množství výzkumníků na různých polích – od psychologie a
filozofie, přes sociologii až po ekonomii. Nejen že panuje nejednoznačnost v jeho
definování, ale také každý výzkumník pojímá jinak jeho strukturu – existují pohledy,
které well-being vnímají jako jednodimenzionální proměnnou (př. Andrews, 1991), ale
zase jiné, které vidí jeho odlišitelné a oddělitelné dimenze (př. Ryff, 1989). Další velká
oblast sporů je v tom, na jaké úrovni je well-being měřitelný - kognitivní či afektivní.
Proto na tomto místě podám přehled teorií a modelů, kdy kritériem pro jejich výběr byl
vědecký význam, zajímavost, historická návaznost a oblíbenost či popularita. Seřadila
jsem je chronologicky, aby byl patrný i vývoj vědeckého myšlení v této oblasti. Na
všechny tyto koncepce se ale dívám jako na součinné a komplemenátrní, nikoli ryze
protikladné nebo vylučující jedna druhou. V rámci tohoto také dodržuji terminologii
daného výzkumníka v dané době. Používám definic a pojmů, které jsou typické právě
pro daný model. Po induktivním výčtu jednotlivých pojetí se zaměřím na dedukování
souhrnného modelu, který odpovídá současnému stavu poznání a přiměřenému
konsenzu vědecké obce.
Jeden z průkopníků teorie well-beingu byl americký výzkumník H. Cantril, který
jej konceptualizoval jako kognitivní zkušenost, ve které jedinec porovnává svůj aktuální
stav se stavem, na který aspiruje, který očekává, či cítí, že by si ho zasloužil. Tento rozdíl
mezi aktuálně prožívanou úrovní života a tou požadovanou tvoří základ pro vyjádření
spokojenosti či nespokojenosti jedince; a konečně čím větší tato spokojenost je, tím také
roste pocit well-beingu (Cantril, 1965). Cantril také vyvinul měřící škálu (Cantril SelfAnchoring Striving Scale), které se budu věnovat později v rámci popisu metod měření
well-beingu.
Na konci šedesátých let dvacátého století americký výzkumník N. M. Bradburn
obrátil odbornou pozornost na novou proměnnou v rámci definování duševního zdraví.
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Zamyslel se nad otázkou zvládání životních těžkostí, někteří lidé jsou při dosahování
svých cílů opakovaně neúspěšní, ale jiní dosáhnou bez potíží téměř všeho, čeho si
zamanuli; jak je možné, že někteří lidé prožívají pocity neúspěchu, zklamání,
nespokojenosti či fyzických obtíží silněji než jiní, ba dokonce pravidelně po delší časové
úseky? Tyto otázky si pokládají vědci mnohá desetiletí, ale právě N. M. Bradburn mezi
prvními poukázal na to, že tou klíčovou závislou proměnnou by mohl být psychologický
well-being.
N. M. Bradburn (1969) stojí ve výše zmiňovaném sporu o definování a
měřitelnost well-beingu na straně prožitkové - rozděluje dvě nezávislé dimenze
psychologického well-beingu na pozitivní afekt a negativní afekt. V praxi to znamená, že
člověk bude dosahovat vyšších hodnot psychologického well-beingu, má-li převahu
pozitivní afektivita nad negativní. Empiricky byla tato dimenze (tedy její póly)
zkoumána pomocí tvrzení například „cítím se jako na vrcholu světa“, v protikladu s „jsem
osamocený a odcizený lidem“ – tyto byly také součástí Affect Balance Scale (1969), kterou
N. M. Bradburn za účely měření vyvinul. Pro plné porozumění je třeba si uvědomit
dynamiku tohoto modelu. Může totiž existovat mnoho sil, jejichž přítomnost bude
ovlivňovat pozitivní afekt, ovšem jen stěží se projeví na snižování negativního afektu;
stejně tak může existovat několik okolností, které silně ovlivní negativní afekt u člověka,
ale jejich nepřítomnost automaticky nezvýší pozitivní afektivitu (Bradburn, 1969). Výše
zmiňované afekty ovlivňuje mnoho faktorů, například je to bohatost sociálních styků,
kvalita vztahů okolo sebe, nepřítomnost nemoci, pracovní spokojenost, výskyt
úzkostných stavů, kvalita manželství a mnohé další.
Problematické oblasti této koncepce jsou za prvé intenzita daných afektů, se
kterou se příliš nepracuje (rozděluje ji vágně pouze na „very happy“, „pretty happy“ a „not
too happy“); a za druhé je to odlišení aktuálních pocitů oproti stálejším dispozicím
jedince, které jsou empiricky obtížně oddělitelné.
W. Wilson věnuje svůj výzkum do češtiny obtížně přeložitelnému pojmu avowed
happiness – můj pracovní překlad je prožívané štěstí – charakteristikami je velmi blízký
našemu well-beingu a další autoři se na něj také odvolávají (př. Diener, 1984). Ve své
shrnující práci prezentuje dva základní postuláty týkající se prožívaného štěstí.
Zaprvé tvrdí, že uspokojování potřeb vede k pocitu štěstí, a naopak dlouhodobá
přítomnost neuspokojení potřeb produkuje nespokojenost (unhappiness). Tyto potřeby
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dělí do tří skupin: opakující se psychologické potřeby ohledně redukce napětí; potřeby
naplněné hledáním požitků a příjemných zážitků; a sekundárně získané potřeby přijetí
od okolí, popularity, vysokého sociálního statusu a sebeaktualizace. Druhý postulát
mluví o aspirační úrovní každého z nás, která má rozsáhlý vliv na přítomnost pocitu
spokojenosti či štěstí. Aspirační úroveň je ovlivněna minulou zkušeností, porovnáváním
s ostatními, osobními životními hodnotami a dalšími faktory. W. Wilson tedy vidí ve
velmi vysokých aspiracích hlavní překážku v pociťování štěstí (Wilson, 1967).
W. Wilson ve své disertační práci z roku 1960 sestavil diagnostický nástroj
obsahující 8 subškál: happiness – unhappiness – depression – elation – contentment –
anxiety – satisfaction – serenity; každá z těchto subškál obsahovala ještě po osmi
dichotomických položkách. Pro naše zkoumání byl nejpodstatnější první faktor – štěstí –
který také vysvětloval 87% variace. Souhrnně řečeno podle výsledků jeho výzkumu
člověk s vysokou mírou prožívaného štěstí je mladý, zdravý, vzdělaný, s dobrým
příjmem, extravertovaný, optimistický, bezstarostný, věřící, žijící v manželství, s
vysokou sebeúctou a morálními standardy, ale se skromnými aspiracemi (Wilson, 1967).
Pravděpodobně jeden z nejcitovanějších autorů věnující se problematice wellbeingu, americký profesor psychologie E. Diener, ve své přehledové práci (1984)
shrnuje dosavadní poznatky v definování a měření well-beingu. Rozlišuje tedy tři
kategorie definování a chápání well-beingu:

1.

Well-being jako ctnost

Obsahem je normativní přístup, který vnímá well-being jako ideální stav, který je
dosaženíhodný, správný, žádoucí a ideální. Kritériem správnosti tak není
subjektivní vnímání daného jedince, ale jistý obecnější, uznávaný soubor hodnot.
Tento přístup zastupuje například R. W. Coan (1999).

2.

Well-being jako subjektivně prožívaný stav

V tomto pojetí je ústřední subjekt, který sám podle vlastních vybraných kritérií
posuzuje kvalitu svého života. Jedná se o nějaký stav spokojenosti, který člověk
dosahuje uspokojováním svých cílů a tužeb (př. Wilson, 1967).
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3.

Well-being jako pozitivní prožívání situací

O tomto přístupu jsem se zmiňovala výše v souvislosti s modelem N. M.
Bradburna. Jedná se tedy o převahu pozitivního nad negativním afektem. Tohoto
stavu člověk dosáhne tak, že v průběhu života zažívá zejména pozitivní a
příjemné situace, anebo je člověk od přírody disponován pozitivními emocemi.
Subjektivní well-being je dále E. Dienerem charakterizován třemi typickými
znaky. Za prvé je subjektivní – již A. Campbell (1976) upozorňoval na důležitost
subjektivně vnímaných faktorů oproti objektivním měřítkům; za druhé má pozitivní
rozměry – nejedná se o pouhou nepřítomnost negativních emocí; za třetí obsahuje
soubor všech aspektů, které právě ovlivňují život každého jedince (Diener, 1984).
E. Diener se věnuje v rámci shrnutí dosavadních poznatků v oblasti měření wellbeingu, které se klasicky dělí na jednodimenzionální a vícedimenzionální, také struktuře
well-beingu. Přiklání se ke strukturálnímu rozdělení na pozitivní afekt, negativní afekt a
kognitivní hodnocení životní spokojenosti. V rámci pozitivního a negativního afektu se
věnuje právě intenzitě a frekvenci v jejich prožívání, což chybělo ve výše zmiňované
studii N. M. Bradburna. E. Diener se spolupracovníky (1985) dochází k závěru, že
pozitivní a negativní afekty nejsou na sobě nezávislé, že jeden potlačuje přítomnost
druhého. Dále striktně odděluje intenzitu od frekvence prožívané emoce, a tak dostává
silnou negativní korelaci mezi intenzitou pozitivního a intenzitou negativního afektu
(Diener, Horwitz, & Emmons, 1985).
Na pojímání psychologických fenoménů jako soubor rysů (trait), stavů (state) a
procesů (process) jsem narazila již v úvodu, nyní nabízím typ koncepce vytvořené
německým psychologem P. Beckerem v roce 1991. Podstatou dimenze stavu je nálada,
která hodnotí aktuální stav individua kvalitativně (dobrá vs. špatná nálada) i
kvantitativně (míra intenzity). Dimenze rysu se částečně odvíjí od výše zmíněného
aktuální stavu, neboť je vlastně nejčastěji prožívaná nálada jedincem, na kterou si
navykne a vytvoří se osobnostní rys v čase stálý. Poslední dimenze je procesuální, ta je
variabilní v čase, zahrnuje v sobě střídání psychických i fyzických stavů.
Další badatelé na poli well-beingu se přiklánějí k rozdělování tohoto pojmu z
hlediska rysu a stavu, jak o tom výše píše P. Becker. Celkově chápou P. Schmuck a K. M.
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Sheldon well-being jako komplexní pojem, který v sobě zahrnuje životní spokojenost,
štěstí, subjektivní zdraví a pozitivní afekty (Schmuck & Sheldon, 2001).
Podstatné v jejich koncepci bylo ovšem to, že se zaměřili na obsah životních cílů,
u kterých předpokládali vliv na míru well-beingu. Shrnují dva závěry působení na wellbeing (Blatný et al., 2004) – dlouhodobější cíle těsněji souvisí s well-beingem nežli ty
krátkodobé; a dále má vliv to, jak je jedinec v souladu sám se sebou (self-concordance),
se svými hodnotami a zájmy. Jestliže má člověk převahů cílů, které jsou sebe-přesahující,
sloužící vyšším společensky prospěšným zájmům, nad cíli sebe-zdokonalujícími,
sloužícími jen pro vlastní užitek, pak má i vyšší míru prožívaného well-beingu.
M. E. P. Seligman (2003) například vnímá well-being jako uplatnění silných
stránek a ctností člověka, které se stávají trvalými kladnými vlastnosti osobnosti. A
dalším důležitým pojmem jeho teorie je zakotvení v autentičnosti, které dosáhneme
využíváním silných stránek a ctností člověka a která vše přesahuje.
Ve svém novém díle Flourish (2011) ukotvuje svojí teorii do jednoho akronymu –
PERMA. Tvoří ho několik hesel, která souhrnně staví nový pohled na well-being. Jedná se
o:
P – positive emotion: zahrnuje pozitivní emoce (vděk, spokojenost, láska, naděje,
zvědavost) a umění si je užít teď a tady;
E – engagement: stav, kdy jsme zcela pohlcení nějakou aktivitou a prožíváme tzv.
flow (Csikszentmihalyi & Nakamura, 2002), kdy jsou naše silné stránky v souladu
s aktuálními výzvami;
R – positive relationships: sociální rozměr, který zahrnuje okolí, tedy kvalitní a
hodnotné vztahy s ostatními;
M – meaning in purpose: cit pro vyšší smysl, pociťování smysluplnosti vlastního
života a konání v něm;
A – accomplishment: dosažení nějakého cíle, toužebné životní hodnoty.
Tyto aspekty tvoří celkový well-being, jsou ale také samostatnými jednotkami, kterých
chce člověk v průběhu života dosáhnout a které mu pomáhají cítit se lépe.
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Turecký výzkumník Ö. F. Şimşek obohacuje teorii well-beingu zajímavým
přístupem, kdy proudy hédonického a eudaimonického chápání well-beingu, o kterých
bude řeč v další kapitole, spojuje ve vzájemně se ovlivňující proměnné. Tyto proměnné
vyúsťují v jeden společný motiv, kterým je naplňování životních cílů a osobních
projektů. Podobně jako P. Schmuck a K. M. Sheldon (2001) klade důraz na životní cíle
jedince, které obsahují afektivní i kognitivní složku. Dále se ve své teorii věnuje více
filozofické dimenzi naplňování životních cílů a vytváří pojem ontologický well-being – na
základě ontologie, tj. vědy o jsoucnu (řecké ontos jako jsoucí a logos je věda) – znamená
tedy hodnocení lidského života na základě aktuálního naplňování základního životního
údělu stávání se (to become) (Şimşek, 2009). Vnímání celého lidského života, plné
vědomí minulosti, současnosti i (teoriemi často opomíjené) budoucnosti je pro Ö. F.
Şimşeka esence bytí a tím i základním životním cílem, který je určující pro úroveň wellbeingu. Odhlédneme-li od místy těžkopádného filozofického definování, má koncept
ontologického well-beingu také blízko k narativní psychologii, neboť vnímá život jedince
jako příběh ve své celistvosti a také najdeme styčné body s teoriemi o smysluplnosti
života jakožto základní lidské potřebě (Frankl, 2006).

2. 2

Současný koncept – hédonický (SWB) vs. eudaimonický (PWB) přístup

Souhrnně se dá říci, že v souvislosti s minulými teoriemi se nynější výzkum wellbeingu ustálil ve dvou názorových přístupech, a to koncepce subjektivního well-beingu
(SWB) a psychologického well-beingu (PWB). V mnohých článcích je toto označováno
také jako hédonický versus eudaimonický přístup (př. Watermann, 1993; Deci & Ryan,
2008).

2. 2. 1 Subjektivní well-being (hédonický přístup)

První přístup je charakterizován takovými aspekty života, jakými jsou například
blaho, životní spokojenost, radost, štěstí, dobrá nálada – tedy tento subjektivní wellbeing sleduje hédonistické součásti života (Gurková, 2011). Celkově se jedná o zážitkový
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a aktuální aspekt well-beingu. Pojímání subjektivního well-beingu dělíme na tři hlavní
směry:
-

převažující afektivní komponent SWB (Bradburn, 1969) – vyjádřeno převahou
emočních zážitků a reakcí;

-

převažující kognitivní komponent SWB (Cantril, 1965) – zahrnuje životní
spokojenost jako kognitivně hodnoticí proces;

-

afektivní i kognitivní složky společně určující celkový well-being (Davern et
al., 2007; Campbel, 1976; Diener, 1984; Şimşek, 2009).

E. Gurková (2011) dále shrnuje poznatky o subjektivním well-beingu pomocí
následujících znaků – SWB je: subjektivní, dlouhodobý, přetrvávající stav spadající mezi
afekty a osobnostní dispozice (má určitou stabilitu v čase); dále je dynamický a relativně
nezávislý na objektivních podmínkách.
K tomuto R. M. Ryan a E. L. Deci (2001) dodávají, že subjektivní well-being je
převaha pozitivních pocitů nad negativními a přidává se i kognitivní komponent
hodnotící spokojenost s vlastním životem. Takto pojímaný subjektivní well-being je
často spojován s pojmem štěstí, kdy zvyšující se míra subjektivní well-beingu znamená i
rostoucí pocit štěstí.
Kritika tohoto přístupu se odvíjela nejprve od názoru, že osobní pohoda je něco
víc než příjemné zážitky z vlastního společenského postavení, úspěchu či splněných
přání (Gurková, 2011). Dále Ö. F. Şimşek (2009) ve své práci upozorňoval na problém
proměnlivosti subjektivního well-beingu v čase, respektive jeho ovlivnitelnosti dalšími
událostmi. Zmiňme například experimenty provedené F. Strackem a jeho kolegy (Strack,
Schwarz, & Gschneidinger, 1985; Schwarz, & Strack, 1991), které ukázaly nemalou
důležitost kontextu při dotazování na SWB. Když si studenti před určením své míry SWB
vybavili pozitivní zážitek, jejich míra SWB byla vyšší a naopak při vybavení
nepříjemného zážitku SWB klesal.
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2. 2. 2 Psychologický well-being (eudaimonický přístup)

V souvislosti s kritikou hédonického pojímání well-beingu vznikla koncepce
psychologického well-beingu (PWB), která se také označuje jako eudaimonický přístup.
Pojem eudaimonia nachází kořeny již ve starověkém Řecku, kde ho prvně používá
Aristoteles ve smyslu blaženosti (Aristoteles, 1937). Zajímavý je pojem i z hlediska
etymologického; daimon je v řecké mytologii zvláštní bytost, která ovlivňuje osudy
člověka; daimonion je zdrobnělina, kterou používal Sokrates pro hlas svědomí (Platón,
2000), který nás upozorňuje na něco nekalého, a konečně řecká předpona eu- označuje
něco dobrého, pěkného.
V nynějším smýšlení o něm zastánci (C. R. Ryff, R. M. Ryan, C. L. Keyes nebo E. L.
Deci) tohoto přístupu uvažují ve smyslu sebeaktualizace, tzn. uskutečňování lidského
potenciálu, naplňování smyslu života i skrze uspokojování vyšších lidských cílů a
hodnot; a kontinuálního osobnostního růstu (Ryff & Keyes, 1995). Dále autoři zmiňují
silný pocit z psychosociální integrace do společnosti, která rozvíjí pocit smysluplnosti a
prospěšnosti v životě. Podstatnou složkou eudaimonického přístupu k well-beingu
vyzdvihují R. M. Ryan a E. L. Deci (2008), a tou je autonomie. Tedy samostatnost, která
podporuje lidskou vůli, a vysoký stupeň sebereflexe v možnosti svobodné a správné
volby ve všech situacích. Celkově vidíme, že psychologický well-being má blízko k
humanistické a existenciální myšlenkové tradici 20. století.
Nutno dodat, že i v eudaimonickém přístupu nalezneme složku prožitkovou –
tedy subjektivní - jako je tomu u hédonického přístupu. Proto je toto dělení
terminologicky trochu nepřesné. V klinickém prostředí si koncepce psychologického
well-beingu nevybojovala mnoho prostoru a spíše odborníci zacházejí s SWB. Nejvíce se
PWB věnovala doktorka C. Ryff z wisconsinské univerzity, která rozpracovala celou
teorii a PWB rozdělila na šest dimenzí: sebepřijetí (self-acceptance), osobnostní růst
(personal growth), autonomie, pozitivní vztahy s druhými, soulad s prostředím/osobní
zvládání (environmental mastery) a smysl života (purpose in life). Také vytvořila škálu
psychologického well-beingu, kde se snaží postihnout jednotlivé dimenze a empiricky je
ověřit. Podrobněji její přístup a metody uvádím v kapitole 2. 4 Metody měření wellbeingu.
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2. 3

Determinanty well-beingu

V minulých kapitolách jsme se dozvěděli o rozsáhlém významu well-beingu pro
život, dá se tudíž obecně předpokládat, že kdo má vyšší míru well-beingu, je také
v životě spokojenější. A proto se nyní zaměříme na to, co ho ovlivňuje či podmiňuje.
Existuje přehršel výzkumů, které hledají determinanty well-beingu, výzkumníci hledají
souvislost s objektivními podmínkami života (věk, rasa, vzdělání, pohlaví, náboženství,
manželství, příjem), tak i se subjektivními (hlavně osobnostní charakteristiky, pracovní
výkon, duševní a jiná onemocnění). Já na tomto místě zmíním pár z těchto determinantů,
které jsou velmi často citované ve výzkumech a díky četným šetřením disponují
zajímavou výpovědní hodnotou. Esenciální ovšem pro mě budou ty charakteristiky,
které tvoří socioekonomický status (vzdělání, zaměstnání, příjem) a dále se jimi budu
zabývat ve výzkumné části. Na závěr bych ještě chtěla zmínit, že se na tyto determinanty
dívám spíše jako na možné ovlivňující faktory nikoli jako přímé ukazatele míry wellbeingu, a to zejména kvůli značně složitému stanovení přímé kauzality u tak
komplexního pojmu jakým je právě well-being.

2. 3. 1 Věk

Udávaná míra prožívaného štěstí je nejvyšší mezi mladými lidmi a se stoupajícím
věkem klesá; ovšem naopak obecná životní spokojenost je nejnižší u mladších lidí a
s věkem dále roste a roste (Campbell, 1976). Výsledky tohoto výzkumu jsou v souladu
s teorií mluvící o tom, že existuje životní spokojenost jako kognitivní komponent a
přítomnost pozitivních či negativních afektů jako emocionální komponent.
Modernější studie však výše uvedené tvrzení vyvracejí (Blanchflower & Oswald,
2008) mluví o U-zakřivení křivky grafu sledující změny míry subjektivního well-beingu
s věkem. S rostoucím věkem tedy well-being klesá, až dosáhne svého minima v 37 letech,
a poté zase nadále roste a zcela pozitivní je až v 75 letech. H. Brockmann (2010)
vysvětluje tento zajímavý jev genderovými rozdíly, ale také sociální nerovností. Ve
střední dospělosti je veškeré úsilí věnováno dlouhodobé práci a manželství. Muži a ženy
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se pak rozdílně vyrovnávají se ztrátou práce či rozpadem manželství. Další vysvětlení
poskytuje B. M. Van Praag a A. Ferrer-I-Carbonell (2011), kteří mluví o proměňující se
důležitosti jednotlivých oblastí života. S rostoucím věkem jsou lidé sice více spokojeni se
svou finanční situací, ovšem mnohem méně pociťují spokojenost v oblastní vlastního
zdraví.
Měnící se úroveň well-beingu s věkem zaleží také na zemi, kde jedinec žije, je tedy
ovlivněna místem původu. A. Deaton (2008) tvrdí, že životní spokojenost prudce klesá
s věkem zejména v zemích bývalého sovětského svazu. Naproti tomu důchodci ve
Spojených státech jsou v průměru více spokojení než například v Rusku. Tento fakt ale
také souvisí s tamějším důchodovým systémem a politickou situací. Více o
kroskulturních rozdílech zmíním níže.
Výzkumy z minulých pár let ukazují nejednoznačnost a značné individuální
rozdíly, například D. K. Mroczek a A. Spiro III. (2005) zkoumali rozsáhlý vzorek (n =
1 927) válečných veteránů a došli k závěru, že životní spokojenost roste až do věku 65
let. K výraznému poklesu dochází až v momentě blížící se smrti. E. Diener a R. M. Ryan
(2009) shrnují, že neexistuje žádný přesně určující vztah mezi věkem a well-beingem,
ale zvyšující se věk s sebou podle výzkumů jistě nenese stigma nespokojenosti a neštěstí.

2. 3. 2 Tělesná zdatnost

Tělesná zdatnost (wellness, fitness) a obecně fyzická kondice člověka je často
opomíjeným, ovšem velmi podstatným faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví.
Správně se dá tedy předpokládat i vztah s well-beingem, který potvrzuje například
výzkum R. Norrise, D. Carrola a R. Cochrana (1992). Zjistilo se, že pohybová aktivita má
pozitivní vliv na pocity psychické pohody, ale také na snižování úzkostí, depresí a
prožívaného stresu. Stejně pozitivní vliv má i dostatečný spánek, kdy lidé s optimálním
přísunem spánku vykazují vyšší hodnoty nejen v úrovni well-beingu, ale i v dalších
pozitivních psychologických charakteristikách například pozitivní vztahy s druhými,
smysluplnost života či pozitivní sebepřijetí (Hamilton et al., 2007).
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2. 3. 3 Blízké vztahy a manželství

E. L. Deci a R. M. Ryan (2008) věnují svou pozornost vztahům, které má člověk
okolo sebe, v rámci sebedeterminující teorie (self-determination theory) mluví o tzv.
vztahování se (relatedness), což by mohl být jeden z určujících faktorů well-beingu.
Touha po vztahování se a bytí skutečnou součástí lidského společenství žene lidi
k navazování autentických vztahů s ostatními. Právě tato touha je vnitřní a silnou
motivací člověka vedoucí ke spokojenosti, která ho spíše pohání nežli vnější motivace
spojené se spotřebou peněz či zboží (Gleibs et al., 2013).
Z výzkumu W. Wilsona z roku 1967 vyplývá, že většina lidí se cítí šťastnější
v manželství, než když byli svobodní. A ti, co tvrdili, že jsou šťastnější bez partnera, měli
obecně nižší úroveň celkového prožívaného štěstí (Wilson, 1967). Jako zdroje štěstí
uvádí manželství i většina lidí v národním americkém výzkumu se vzorkem přes 2 400
lidí i G. Gurin, J. Veroff a S. Feld z roku 1960 (MacDonald, 1961).
Když přijmeme tvrzení, že vysoká míra subjektivního well-beingu má také
vysokou korelaci s mírou sociability a otevřenosti (Diener & Biswas-Diener, 2008;
Diener & Biswas-Diener, 2002), můžeme předpokládat, že lidé s vysokým well-beingem
mají také více přátel a více hlubších a podporujících vztahů. V tomto případě ale stále
nedokážeme přesně určit kauzalitu, proto ji autoři zmiňují oboustranně. Celkově lidé
vykazují vyšší míru spokojenosti, jsou-li ve společnosti ostatních lidí a prožívají s nimi
hluboké zážitky (Kahneman & Krueger, 2006).
Velký důraz na důležitost manželství pro míru subjektivního well-beingu dává R.
Lucas a jeho kolegové (2003), mluví o něm jako o časově stálé proměnné, která ovlivňuje
well-being i s kontrolou ostatních proměnných (zejména příjem a věk). I zde ale
připouští opačnou kauzalitu, a to že lidé s vyšší mírou životní spokojenosti před
manželstvím mají vyšší pravděpodobnost být i v manželství spokojení a setrvat v něm,
oproti těm jedincům, kteří jsou méně spokojeni se životem, jsou častěji rozvedení.
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2. 3. 4 Osobnostní faktory

V devadesátých letech se začala část odborné společnosti zkoumající well-being
zabývat zajímavým jevem, který je vlastně trochu v rozporu s výše uvedenými
determinanty, a to stabilitou well-beingu. Tak například E. Diener, E. Sandvik, L. Seidlitz
a M. Diener (1993) zjistili, že úroveň well-beingu se nijak nemění u lidí, kterým plat
rostl, klesal či zůstal po 10 let neměnný. Stejně tak P. T. Costa, R. R. McCrae a A. B.
Zonderman (1987) nezpozorovali žádné významné rozdíly v úrovni well-beingu u lidí,
kteří prožili život v relativně stálých životních podmínkách oproti lidem, které potkala
nějaká forma životního neštěstí (rozvod, ztráta práce, úmrtí v rodině). Zajímavý výzkum
provedli i P. Brickman, D. Coates a R. Janoff-Bulman (1978), kteří zkoumali rozdílné
úrovně well-beingu u dvou velmi specifických skupin lidí – u vítězů loterií a u obětí
autonehod. Po roce od dané události ani u jedné z těchto skupin nevypozorovali
signifikantně odlišné hodnoty subjektivního well-beingu, ačkoli byli vystaveni extrémně
pozitivním a negativním situacím. A v neposlední řadě i výzkum ryze genetických
faktorů vypovídá o značné úloze dědičnosti díky tom, že míra well-beingu u
jednovaječných dvojčat se mnohem více podobá nežli míra well-beingu u dvojčat
dvojvaječných (Lykken & Telegen, 1996). Tento jev můžeme částečně vysvětlovat tím,
že člověk je vlastně od přírody předurčen k tomu, jakou úroveň well-beingu bude mít.
Souvislostí úrovně well-beingu s rysy osobnosti se věnovali například E. Diener a
R. E. Lucas (1999), kteří korelovali subjektivní well-being a osobnostní charakteristiky
z dotazníku Big Five. Největší souvislost našli s extraverzí a neuroticismem; čím je
člověk více extravertovaný, tím více prožívá příjemných afektů, a tak stoupá i jeho
úroveň subjektivního well-beingu; naopak nepřímá úměra je u neuroticismu, kdy
s klesající úrovní stability a převahou negativních pocitů klesá i well-being. Postupem
času pak P. T. Costa a R. R. McCrae (1992) popsali ostatní osobnostní rysy, které jsou
součástí BigFive, jako tzv. instrumentální v působení na well-being, tzn., že například
míra přívětivosti či svědomitosti vytváří specifické životní situace, které mají vliv na
aktuální míru osobní pohody jedince.
Metaanalytická studie K. M. DeNeve a H. Coopera (1998) se snažila najít korelace
mezi velkým množstvím osobnostních rysů a potvrdit tak domněnku o osobnosti jakožto
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ukazatelem úrovně well-beingu u člověka. Nejvýraznější korelace našli například u
lokalizace kontroly, vysoké sebeúcty, pozitivní afektivitě, optimismu a odolnosti.
Vedle osobnostních proměnných hraje velkou roli i způsob, jak o věcech okolo
nás přemýšlíme a jak rekonstruujeme svůj svět. Někteří lidé mají tendenci vidět jen ty
špatné a nepříjemné jevy okolo sebe, jiní se zase snaží vnímat a vyvolávat si jen ty
pozitivní. Právě s pojmy jako je naděje, dispoziční optimismus a očekávání kontroly se
našli pozitivní korelace (Grob et al., 1999; Carver & Scheier, 1990). Toto zjištění je velmi
důležité, celkově se dá říci, že to, jak subjektivně lidé vnímají svět okolo sebe, je pro
úroveň well-beingu mnohem důležitější nežli objektivní životní podmínky.

2. 3. 5 Kroskulturní rozdíly

Na začátku nového tisíciletí je pozornost v rámci výzkumu specifických úrovní
well-beingu zaměřena na kroskulturní rozdíly, kdy právě kultura a národnostní
specifika by mohly objasňovat některé sporné otázky v chápání tohoto pojmu. Zjistilo se,
že sebeúcta je méně spojená se životní spokojeností, stejně tak je extraverze mnohem
méně důležitá pro úroveň well-beingu v zemích kolektivistických oproti zemím
individualisticky založeným (Diener, 1996; Diener et al., 1999). V této souvislosti se liší i
oceňování emocí, například v kolektivisticky založených zemích má vysokou důležitost
vina a naopak u individualistických zemí se cení hrdost (Diener et al., 2000).
Celkově M. J. Sirgy (2012) shrnuje, že vyšší mírou well-beingu disponují občané
ze zemí s demokratickým systémem, s politickou a ekonomickou svobodou a s důvěrou
ve vládu. S tímto souvisí hned několik dalších zjištění (Inglehart et al., 2008) ohledně
komunistického režimu v zemi a mírou well-beingu. Téměř ve všech státech bývalého
sovětského svazu vykazují obyvatelé nižší míru well-beingu navzdory svému
ekonomickému růstu (například oproti mnohem chudším zemím jako Indie, Bangladéš
nebo Etiopie). Na druhou stranu komunistický režim nutně neznamená snížení míry
well-beingu, dokazují to Čína s Vietnamem, kde jsou hodnoty well-beingu stále vysoké.
Jsou to právě kolaps politické a ekonomické ideologie a zboření národních mýtů, které
působí na značný pokles úrovně well-beingu. Dále se mezinárodnímu srovnání zemí
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budu věnovat v souvislosti s příjmy a úrovní blahobytu v části o socioekonomickém
statusu.

2. 4

Metody měření well-beingu

Na tomto místě bych se ráda zaměřila na možnosti měření well-beingu. Po
přečtení kapitoly o jeho modelech je snadné odvodit, že ani u diagnostiky nepanuje
jednoznačná shoda a právě jednotlivé teorie operují s různě konstruovanými testy.
Existují testy, které se orientují zejména na kognitivní komponent well-beingu, kterým je
zhodnocení životní spokojenosti; jiné škály zase postihují celkovou míru prožívaného
well-beingu; a další psychodiagnostické nástroje se snaží postihnout komplexnost
pojmu well-being a mají několik dimenzí a v neposlední řadě existují také dotazníky,
které se orientují do budoucna na pojmy spíše existenciální jako je úroveň osobnostního
rozvoje či prožívané naděje (Kebza & Šolcová, 2005). Poskytnu tedy letmý přehled
metod z hlediska historického, abych postihla jistý vývoj v měření a rozmanitost v
pojímání tohoto pojmu vůbec; a dále jsem si vybrala metody, u kterých bylo měřítkem
jejich užívání a dostupnost ve vědecké praxi. Zevrubný přehled do té doby existujících
škál zjišťujících míru subjektivního well-beingu podává E. Diener (1984). Samozřejmě
největší místo bude mít popis dvou metod, které jsem si vybrala do svého výzkumného
projektu ve výzkumné části diplomové práce.

2. 4. 1 Sebeposuzující škály zahrnující afektivní i kognitivní složku well- beingu

Jednou z nejstarších citovaných škál pro posuzování well-beingu je Cantrilova
Self-Anchoring Striving Scale. Tato překvapivě jednoduchá metoda je založena na
hodnocení života z hlediska extrémních hodnot (kotev – anchors), které respondent sám
posoudí ve vybrané oblasti. Dá se proto využít pro široké spektrum životních oblastí,
které jsou pro dotazovaného samotného podstatné a kterými se zabývá (Cantril, 1965).
V praxi se respondentům předkládá symbolický žebříček s hodnotami 0 až 10
seřazenými odspoda nahoru. Do horních pater si respondent ukotví svá přání, naděje a
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ideje, které naplňují jeho představu o nejlepším možném životě. A na opačný konec
žebříčku si respondent poznamená své největší strachy, obavy, frustrace, zkrátka vše, co
si dokáže představit v asociaci s jeho nejhorším možným stavem v životě. Vytvoří tak
tzv. žebříček života, na kterém má poté určit, v jakém patře se momentálně nachází
(nejlepší či nejhorší styl života, který si dokáže představit), a dále je možné se ptát na to,
kde se nacházel v minulosti a kde se vidí v budoucnosti. Poslední otázky se týkají
vlastního státu, o kterém se má vyjádřit respondent v souvislosti s jeho aktuální stavem
a na jakém stupni byl v minulosti i kde ho vidí v budoucnosti. Tato, trochu netypická
položka pro posuzování well-beingu, souvisí s Cantrilovým zájmem porovnávat
jednotlivé země a úroveň jejich well-beingu, snažil se tedy o postihnutí objektivních
indikátorů spokojenosti země (o tomto se budu zmiňovat dále v kapitole 4
Socioekonomický status a well-being v souvislostech).
Jednu z průkopnických prací věnující se well-beingu napsal na konci 60. let
minulého století americký výzkumník N. M. Bradburn. Ve své teorii, kterou výše popisuji
podrobněji, rozděluje well-being na dvě složky – pozitivní a negativní afekt. Tyto dvě
pak jsou v praxi součinné a jedna aktuálně převažující dimenze rozhoduje o míře
psychologického well-beingu. Aby mohl tuto teorii empiricky ověřit, vyvinul nástroj
Affect Balance Scale (1969). Tato škála je tvořena 4 položkami, které se týkají pozitivních
i negativních afektů a ptají se po celkovém pocitu štěstí v životě, srovnání s minulostí,
změnách do budoucnosti i dosahování životních cílů. Respondent má možnost odpovídat
na škále very happy - pretty happy - not so happy. Poněkud vágním rozdělením této
stupnice dochází ke zkreslení skutečnosti a také není možné postihnout intenzitu a
citlivější rozdíl v čase. Tímto směrem se také ubírala kritika této koncepce.
Prací výše zmiňovaných N. M. Bradburna a H. Cantrila se inspiroval další
výzkumník na poli well-beingu, A. Campbell, jehož ústředním motivem bylo zjistit
souvislosti mezi úrovní well-beingu a jednotlivými charakteristikami člověka jako je
pohlaví, věk, rasa, vzdělání či rodinný příjem. Dal dohromady rozsáhlý soubor (přes dva
tisíce lidí ze 48 států USA) a podrobil jej strukturovanému dotazování, které obsahovalo
mnoho aspektů týkající se životní spokojenosti a well-beingu. A. Campbell chtěl, aby
respondenti nejdříve posoudili svůj život z hlediska 15 jednotlivých oblastí života,
například manželství, zdraví, život v komunitě, životní standard; a poté se měli vyjádřit
ke svému životu jako k celku. Údajně dosáhl vysoké míry test-retestové reliability a
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výčet oblastí životní spokojenosti se shrnující položkou spokojenosti koreloval relativně
vysoko, a to téměř 0,70 (Campbell, 1976).
Vedle této sebeposuzovací kognitivní škály, která byla inspirována dřívější SelfAnchoring Striving Scale (Cantril, 1965) neopomněl A. Campbell ani afektivní dimenzi
well-beingu, kterou zdůrazňoval N. M. Bradburn (1969). Vytvořil tedy páry adjektiv,
které se týkaly jednotlivých oblastí života a pomocí sémantického diferenciálu měli
respondenti určovat míru příjemnosti či nepříjemnosti, jednotlivá slova měla emotivní
konotaci (například zábavný vs. nudný, přátelský vs. samotářský, úspěšný vs. zklamaný
apod.) Pomocí faktorové analýzy zjistil, že většina párů adjektiv sytí obecný pocit wellbeingu a korelují 0,57 se zjištěnou životní spokojeností.
V rámci vývoje diagnostických metod v oblasti well-beingu byl významný i
americký výzkumník F. M. Andrews. V roce 1991 srovnával velké množství dat o
amerických občanech z let 1972 a 1988, a to pomocí 24 faktorovou analýzou vybraných
specifických oblastí života a jejich hodnocení. Otázka vždy začínala stejně (How do you
feel about…?) a byla zakončena právě jednou ze specifických životních okruhů (24
assessments of specific life concerns) – ty by se daly rozdělit do devíti kategorií – vztah se
sebou samým, zábava, zdraví, příjem rodiny, práce, vztahy v rodině, volný čas, vztahy
v komunitě a veřejná sféra. Respondenti odpovídali na sedmibodové škále, která v sobě
dobře zahrnovala prožitkovou i kognitivní složku hodnocení celkové spokojenosti,
Andrews ji nazval Delighted-Terrible Scale (D-T Scale), možnosti byly od I feel delighted –
pleased – mostly satisfied – mixed – mostly dissatisfied; po I feel terrible (Andrews, 1991).
K tomu ještě přidal jednoduchou otázku, která se ptala po obecné spokojenosti se
životem jako takovým.

2. 4. 2 Metody posuzující subjektivně prožívané štěstí

Nyní se zaměříme na dotazníky, které zjišťují míru subjektivně prožívaného
štěstí, někdy také označované jako emoční well-being (emotional well-being).
Významnou škálu vytvořil M. W Fordyce – The Fordyce Happiness Measures, která se
snaží být velmi rychlou a prostou metodou v zjišťování míry prožívaného štěstí.
Obsahuje tedy dvě položky, první je tvořena 11stupňovou škálou s póly štěstí
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(happiness) až neštěstí (unhappiness) a druhá položka zkoumá, jaké množství času
člověk stráví tak, že se cítí šťastný, nešťastný nebo v neutrální náladě (Fordyce, 1988).
Tyto dvě škály po jednoduchém vyhodnocení vytvoří kombinované skóre, které
dosahuje překvapivě vysoké test-retestové reliability (od 0,98 v odstupu dvou dnů do
0,67 po čtyřech měsících). M. W. Fordyce podrobil svůj test rozsáhlým validizačním
studiím, kdy srovnával svoje hodnoty s množstvím ostatních psychodiagnostických testů
a došel k závěru, že se skutečně jedná o jednu z nejlepších metod ke zkoumání
prožívaného štěstí (Fordyce, 1988).
Další novější metodou, která se snaží zjistit míru štěstí u člověka, vymyslela paní
doktorka S. Lyubomirsky. Subjective Happiness Scale (1999) je lehce dostupná škála na
internetu a opět je vytvořená v tradici co největší jednoduchosti použití a rychlosti ve
vyhodnocování. Je tedy tvořena pouze čtyřmi položkami, na které odpovídá respondent
pomocí sedmistupňové Likertovy škály a posuzují tak celkovou úroveň subjektivně
prožívaného štěstí (nikoli pouze pozitivní či negativní afekty nebo globální spokojenost
se životem). Základní psychometrické charakteristiky testu byly ověřeny na poměrně
rozsáhlém vzorku amerických vysokoškolských studentů (n = 2 732), sledovala se
hlavně vnitřní konzistence testu, test-retestová validita a konvergentní a diskriminační
validita – u všech základních charakteristik bylo dosaženo dobrých až vynikajících
hodnot, což opět ukazuje na dobrý nástroj k posuzování subjektivního pocitu štěstí u
jedinců (Lyubomirsky & Lepper, 1999).

2. 4. 3 Metody zkoumající kvalitu života

Well-being našel své pevné místo v psychologii kvality života, a tak i pracovníci
na tomto poli vytvářeli dotazníky, které ověřovaly prožívanou kvalitu života lidí – často
pacientů v nemocnicích či ústavech s dlouhodobou péčí. Právě v oblasti klinické praxe a
ošetřovatelského výzkumu je hodnocení kvality života na skvělé úrovni, byly vytvořeny
generické dotazníky, které ověřují celkový stav pacienta bez ohledu na konkrétní
onemocnění. Často používaná metoda je SF-36 (The MOS36-Item Short Form Health
Survey). Jedná se o generický test, který se ptá na aktuální stav tělesného zdraví
(fyziologické funkce, tělesná bolest, celková vitalita) a také na psychickou kondici
(sociální fungování, emocionální vyrovnanost, duševní zdraví) (Ware & Sherbourne,
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1992). Dalším hojně používaným dotazníkem je WHOQOL-BREF (The World Health
Organisation Quality of Life – Brief). Tento nástroj byl vyvinut za účelem mezinárodního
srovnávání, tudíž je citlivý k interkulturním odlišnostem. Pomocí 26 položek jsou
zkoumány čtyři oblasti kvality života – fyzická, psychická, sociální a kvalita okolního
prostředí (Theofilou, 2013). Posledním zástupcem generických dotazníků je SIP
(Sickness Impact Profile), který se na kvalitu života dívá skrze 6 subškál měřících fyzické,
psychické a sociální aspekty lidského fungování (Post et al., 1996). Vedle toho existuje
také široké spektrum specifických nástrojů měření kvality života, které se odvíjejí od
konkrétního onemocnění (onkologické choroby – FACT-G, QLQ-C30; diabetes mellitus –
Diabetes Health Profile, Diabetes Quality of Life; kardiovaskulární choroby – Angina
Pectoris Quality of Life, Minnesotský dotazník kvality života se selháním srdce apod.)
(Gurková, 2011).
Psychologie kvality života rozlišuje ještě individuální nástroje měření kvality
života, které více spadají do oblasti našeho zájmu v rámci diplomové práce. Jedná se o
takové nástroje, které umí postihnout dynamičnost kvality života, její kulturní
podmíněnost i rozdílné hodnotové orientace díky tomu, že jedinec vše hodnotí ze svého
subjektivního pohledu a podle toho také připisuje jednotlivým doménám života vlastní
důležitost. Takovým dotazníkem je třeba PGI (Patient-Generated Index; Ruta et al., 1994)
nebo velmi často používaný SEIQoL (The Schedule for the Evaluation of Individual Quality
of Life; Joyce et al., 2003). Tento dotazník zjišťuje relativní důležitost jednotlivých oblastí
života, respondent si sám vypíše, jak jsou pro něj důležité, jakou jim dává váhu a jak moc
je s nimi spokojen – celkově tak dostaneme individuálně chápanou kvalitu života (McGee
et al., 1991).

2. 4. 4 Metody vybrané pro vlastní výzkumný projekt

Výzkumníci E. Diener, R. Emmons, R. Larsen a S. Griffin poprvé v roce 1985
v časopise Journal of Personality Assessment konstruovali škálu, která má postihnout
úroveň životní spokojenosti jakožto jednu ze tří složek subjektivního well-beingu –
Satisfaction with life scale (SWLS). Životní spokojenost je podle nich vnímána jako taková
složka subjektivního well-beingu, kterou člověk sám rozumově posuzuje, jedná se o
globální zhodnocení úrovně spokojenosti v souvislosti s vybraným kritériem (Diener et
28

al., 1985). Lidé tak posuzují subjektivně, do jaké míry jsou se svým životem spokojeni
jako s celkem, nejde tedy o pouhý výčet hodnot (například zdraví, bohatství aj.) a úroveň
jejich dosahování. Nutno dodat, že za tímto účelem byly v minulosti již vyvinuty podobné
škály, ovšem byly zaměřeny spíše na geriatrickou populaci, např. Life Satisfaction Index
(Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961) nebo Philadephia Geriatric Center Morale Scale
(Lawton, 1975). U těchto škál byl ovšem důraz kladen i na naplňování smyslu života
nebo naopak na postižení úrovně apatie pacientů. Nejednalo se tedy pouze o souhrnný,
komplexní pohled jednotlivce na prožívanou míru spokojenosti se životem, jako tomu je
u SWLS.
Škála životní spokojenosti při konstruování obsahovala 48 tvrzení, která se týkala
i dalších dvou složek subjektivního well-beingu, pozitivních a negativních afektů – ty
byly při položkové analýze vyřazeny, stejně tak jako položky, které měly náboj pod 0,6
(Diener et al., 1985). Zbylých 10 položek bylo redukováno kvůli sémantické podobnosti
na finálních pět tvrzení, ze kterých je dotazník nyní tvořen. E. Diener a spolupracovníci
ověřovali reliabilitu testu pomocí test-retestu a dosáhli hodnoty Cronbachova
koeficientu alfa 0,87, což považujeme za dobrou psychometrickou charakteristiku.
Validitu následně ověřovali korelacemi s dalšími testy, které měří úroveň well-beingu či
postihují některé osobnostní charakteristiky, které by mohly být se životní spokojeností
spjaty. Z těchto výsledků se dozvídáme, že SWLS silně koreluje i s dalšími testy měřícími
subjektivní well-being (např. Cantril´s Self-Anchoring Striving Scale, Fordyce´s Happiness
Measures, Bradburn´s Affect Ballance Scale a dalšími). Co se týče souvislosti
s osobnostními charakteristikami, validita byla ověřována použitím mimo jiné
Eysenckova osobnostního dotazníku (Eysenck & Eysenck, 1964), konkrétně škály
neuroticismu, nebo Rosenbergovy škály sebehodnocení (1965). Celkově se dá říci, že
jedinci, kteří jsou spokojeni se svým životem, jsou často velmi dobře adaptovaní a jsou
prosti závažné psychopatologie (Diener et al., 1985).
Ve svém výzkumném projektu jsem použila českou adaptaci tohoto testu (Blatný
et al., 2004), která věrně kopíruje pět tvrzení ohledně životní spokojenosti a shody
momentálního způsobu života se subjektivním ideálem – tímto respondenti kognitivně
hodnotí well-being. Respondenti měli k dispozici sedmibodovou škálu, která je
vymezena krajními póly od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“. Vybraná možnost je
pak při vyhodnocování obodována jedním až sedmi body a jejich sečtením vzniká
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celkový skór, na základě kterého je respondent zařazen do kategorií (vysoce spokojený
až po extrémně nespokojený) (Diener, 2006).
V roce 1989 americká psycholožka doktorka C. Ryff přispěla k rozvoji diagnostiky
psychologického well-beingu uveřejněním článku Happiness is Everything, or Is It?
v časopise Journal of Personality and Social Psychology tím, že vytvořila sebeposuzovací
škálu měřící úroveň psychologického well-beingu – Ryff´s scales of psychological wellbeing (RPWB). Na základě své teorie o pojímání celého konceptu well-beingu vytvořila
škálu, která má za cíl vyšetřit šest dimenzí psychologického well-beingu a jejich vztahy.
C. Ryff si na začátku stanovila těchto šest oblastí psychologického well-beingu, u kterých
popsala obraz člověka s vysokým a nízkým skórem v dané kategorii.
1. Sebe-přijetí (Self-acceptance)
↗ Vysoký skór: Jedinec s pozitivním přístupem k sobě samému; všímá si rozmanitých
aspektů svého já a umí přijmout dobré i špatné vlastnosti; minulost vnímá pozitivně.
↘ Nízký skór: Člověk není spokojen sám se sebou; je zklamaný událostmi v minulosti;
trápí se jistými osobnostními charakteristikami; přeje si být někým jiným.
2. Pozitivní vztah s druhými (Positive relations with others)
↗ Vysoký skór: Má vřelé, uspokojivé a důvěrné vztahy s ostatními; zajímá se o blaho
druhých; je silně schopný empatie, citu a intimity; rozumí nutnosti vzájemných
kompromisů v mezilidských vztazích.
↘ Nízký skór: Má jen několik blízkých a důvěrných vztahů; je pro něj těžké být vřelý a
otevřený a zajímat se o druhé; v mezilidských vztazích je izolovaný a frustrovaný; není
ochoten udělat ústupek důležitý pro druhé.
3. Samostatnost (Autonomy)
↗ Vysoký skór: Je sebejistý a nezávislý; schopný ustát tlak okolí ohledně jiných názorů i
chování; reguluje chování zevnitř; oceňuje sám sebe na základě vlastních standardů.
↘ Nízký skór: Zajímá se o očekávání a hodnocení ostatních; spoléhá se na názory druhých
i při důležitých rozhodnutích; je konformní a podléhá společenskému tlaku v rámci
požadavků na chování určitým způsobem.
4. Soulad s prostředím/osobní zvládání (Environmental mastery)
↗ Vysoký skór: Má smysl pro ovládání a řízení okolního prostředí; ovládá široké pole
venkovních aktivit; efektivně využívá možností svého prostředí; je schopen si vytvořit
kontext odpovídající jeho potřebám a hodnotám.
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↘ Nízký skór: Má potíže se zařizováním každodenních záležitostí; je neschopný změnit
nebo vylepšit prostředí, které ho obklopuje; má nedostatek smyslu pro kontrolu
okolního světa.
5. Smysl života (Purpose in life)
↗ Vysoký skór: Má stanoveny životní cíle a má smysl pro řád; cítí význam v současnosti i
minulosti; zastává přesvědčení, které dávají životu smysl; je zaměřen na bytí.
↘ Nízký skór: Postrádá pocit smyslu života; má jen několik málo cílů; nemá smysl pro řád
a směr; nevidí význam v minulosti; nemá pojetí ani přesvědčení dávající životu nějaký
smysl.
6. Osobní růst (Personal growth)
↗ Vysoký skór: Pociťuje setrvalý vývoj; vnímá se jako rostoucí a zvětšující se osobnost; je
otevřený novým zkušenostem; má smysl pro realizování svého potenciálu; vnímá
zlepšení ve svém chování v čase; mění způsoby nazírání na sebe efektivně.
↘ Nízký skór: Vnímá, že osobně stagnuje; postrádá zlepšení sám u sebe; cítí ze znuděný
životem; je bezmocný v rozvoji nových přístupů a chování.
Původně měla každá škála okolo 80 položek, ale po nutné redukci zůstalo 32 položek na
každou škálu (16 pozitivních a 16 negativních). První studie prověřující reliabilitu (Ryff,
1989) ověřovala škálu na 321 respondentech, kteří měli odpovídat pomocí šestibodové
škály od „silně souhlasím“ až po „silně nesouhlasím“. Vnitřní konzistence byla pro
jednotlivé škály následující: self-acceptance 0,93; positive relations with others 0,91;
autonomy 0,86; environmental mastery 0,90; purpose in life 0,90; a personal growth 0,87.
Na konci testování se pomocí položkové analýzy vyřadily položky, které korelovaly
méně a nakonec zbylo 20 položek pro každou škálu (rovnoměrně zastoupených na obou
pólech). O šest týdnů později byla provedena test-retestová validita (n = 117)
s následujícími výsledky: self-acceptance 0,85; positive relations with others 0,83;
autonomy 0,88; environmental mastery 0,81; purpose in life 0,82; a personal growth 0,81.
(Ryff, 1989) Pomocí faktorové analýzy C. Ryff dále sledovala korelace s dalšími
psychodiagnostickými nástroji, které se vážou k měření well-beingu (např. Bradburnova
Affect Balance Scale, Neugartenův Life Satisfaction Index aj.).
Metodu C. Ryff podrobili K. W. Springer, R. M. Hauser a J. Freese (2006) dosti silné
kritice, kdy se rozhodli ověřit konstruktovou validitu této škály. Zkoumali vzájemnou
korelaci mezi šesti subškálami psychologického well-beingu a došli k znepokojivému
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závěru. Mezi čtyřmi ze šesti subškál – osobní růst (personal growth), smysl života
(purpose of life), sebe-přijetí (self-acceptance) a soulad s prostředím/osobní zvládání
(environmental mastery) – jsou více než 0,9 - což značí vysokou míru korelace. Toto
zjištění ukazuje, že metoda RPWB nedostatečně zachycuje rozdíly v jednotlivých
subškálách nebo jsou tyto rozdíly nesouměřitelné či obecně nepostižitelné, ba dokonce
jsou možné obě varianty (Springer, Hauser, & Freese, 2006). Celkově výzkumníci
označují tento fakt za „bad news“ (Ryff & Singer, 2006) pro plošné používání těchto ne
zcela zřetelných a mezi sebou lehce zaměnitelných subškál pro měření psychologického
well-beingu. Navzdory tomu, že toto zjištění podporují i další studie (Kafka & Kozma,
2002; Van Dierendonck, 2004; Cheng & Chan, 2005), neznamená to, že by se metoda
neměla používat. Springer (2006) radí, aby budoucí výzkumníci zkombinovali výše
uvedené vysoce korelující subškály v jednu a doplnili ji zbylými dvěma subškálami
(autonomy, positive relations with others).
Adaptací tohoto testu pro české prostředí se zabýval L. Smékal (2008)
s vedoucím své diplomové práce profesorem M. Blatným, kdy zkoumali psychologický
well-being a jeho vztah k transformačnímu leadershipu. Jako výzkumnou metodu
používá vlastní překlad Ryffové škály psychologického well-beingu. V rámci diskuse o
psychometrických charakteristikách české adaptace RPWB shodně demonstruje výše
zmiňovanou problematickou interkorelaci jednotlivých subškál. Výsledky analýzy
variace ukázaly, že první faktor vysvětloval 64,5% variačního rozptylu a interkorelace se
mezi všemi šesti položkami pohybovaly v rozmezí 0,86 – 0,93 na hladině významnosti
0,01 (Smékal, 2008).

3. SOCIÁLNÍSTATUS

Pro tuto diplomovou práci ústřední je socioekonomický status, tento pojem se
nicméně překrývá se sociální statusem z pohledu sociologie a sociální psychologie.
Zejména v anglosaské literatuře se hojně používá zkratka SES (socioekonomický status,
který nadále budu používat). Nyní se zaměříme na specifika, ze kterých se
socioekonomický status odvozuje.
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Klasickými pojmy sociologie či sociální psychologie jsou sociální status a sociální
role – status označuje relativní postavení v sociálním systému dané společnosti; kdežto
role vyjadřuje činnostní stránku statusu, to znamená očekávané chování v závislosti na
sociálním statusu (Výrost & Slaměník, 2008). Vztahem statusu a role se již v 30. letech
minulého století zabýval americký antropolog R. Linton, který tvrdí, že jedinec se ve
společnosti chová tak, aby plnil očekávání, práva a povinnosti určité role v rámci svých
sociálních pozic, které vyplývají ze statusů (Linton, 1938). I. Slaměník dále dodává, že
jednotlivé statusy člověk získává a rozvíjí během života, mohou být vrozené (pohlaví),
připsané (věk) nebo získané (společenská prestiž, vzdělání) (Výrost & Slaměník, 2008).
Jiné rozdělení mluví ještě o tzv. výkonovém statusu (achieved status), který je běžný u
vyspělých (nikoli u tradičních) společností a znamená, že svoje místo v sociální
hierarchii si musíme vydobýt, záleží na našem úsilí neboli výkonu. Výkonový status v
sobě typicky zahrnuje povolání, profesi a prestiž vykonávaného povolání (Petrusek,
2009).
Sociální status je klasickou multidimenzionální proměnnou, která v sobě
zahrnuje několik složek v souvislosti s konkrétním teoretickým pojetím. Mezinárodní
metaanalytická studie mluví nejčastěji o třech aspektech tvořících socioekonomickcý
status: vzdělání (léta studia), příjem a kódování statusu zaměstnání (Pinquart &
Sörensen, 2000). Operacionalizací socioekonomického statusu u nás se v minulosti
zabýval například sociolog Z. Šafář, podle něhož je sociální status tvořen příjmem
(životní úroveň), vzděláním, podílem na řízení společnosti, životním stylem (volný čas) a
složitostí práce (Šafář, 1969). Shrnující přehled podává M. Petrusek i o několik desítek
let později (2009), kdy jmenuje základní oblasti, ve kterých se lidé liší, usilují o ně a
nemají rovné šance jich dosáhnout:
a)

hmotné statky (disponibilní příjem, objem spotřeby, produktivní kapitál) –
distribuce bohatství je základním stratifikačním činitelem ve společnosti;

b)

stupeň vzdělání – vzdělání jakožto ukazatel socioekonomického statusu se
vyskytuje v celých 84% analyzovaných sociologických textů (Kreidl &
Hošková, 2008);

c)

prestiž ve společnosti (úcta a respekt) – viz dále;

d)

moc (rozhodování o veřejných věcech);

e)

osobitý životní způsob (možnost seberealizace).
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V moderních společnostech všechny tyto znaky určuje profese neboli výkon konkrétního
povolání, tudíž pakliže známe profesi, můžeme odhadovat i příjem, vzdělání, prestiž
nebo životní způsob (Petrusek, 2009.) Tomuto jevu říkáme konzistence sociálního
statusu. Existují ale i mnohé situace, kde je status naopak inkonzistentní. Například
učitel na střední škole obsazuje vysoké příčky v rámci hodnocení prestiže zaměstnání,
ovšem jeho příjmy jsou obecně nižší a s nimi i úroveň trávení volného času, na druhou
stranu politici mají dlouhodobě jednu z nejnižších prestiží, a přitom se jejich příjmy
pohybují vysoce nad průměrem. Konkrétně v naší zemi je vysoká pravděpodobnost
výskytu inkonsistence socioekonomického statusu kvůli minulému režimu. Střední a
starší generace byly zvyklé žít ve víceméně rovnostářské společnosti, co se například
příjmů týče, ale naopak přístup ke vzdělání vykazoval značné nerovnosti (Hnilica, 2006).

3. 1

Prestiž zaměstnání

V článku M. Kreidla a L. Hoškové (2008), který se zabývá strategiemi měření
socioekonomického statusu a zdraví v sociologických publikacích, se dočítáme o
průkopnících moderního studia zaměstnanecké prestiže, kterými byli C. C. North a P. H.
Hatt, kdy v roce 1947 realizovali výzkum prestiže pro National Opinion Research Center.
Později D. Treiman v roce 1977 vytvořil mezinárodní škálu zaměstnanecké prestiže
SIOPS (Standard International Occupational Prestige Scale) (dle Kreidl & Hošková, 2008).
Dále se výzkumu socioekonomického indexu věnoval O. D. Duncan, který na základě
práce C. C. Notha a P. H. Hatta (Noth & Hatt, 1953 dle Duncan, 1972) vytvořil 45
agregovaných kategorií, kde prestiž odvozoval z průměrného příjmu a průměrného
vzdělání respondentů (Kreidl & Hošková, 2008).
Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná se o poměrně složitě vnitřně diferencovaný
sociální jev, ve kterém se odrážejí determinanty jako je věk, pohlaví, vzdělání, životní
postoje a hodnoty, aktuální trendy ve společnosti či politická příslušnost.
Nyní se zaměříme na českou populaci. Na začátku popisu situace v České
republice bychom se mohli podívat do minulosti a porovnat hodnoty prestiže
jednotlivých zaměstnání v roce 1992 s ostatními zeměmi (zprůměrované hodnoty z 60
zemí).
34

Tabulka 1: Přehled odlišností a shod v pořadí jednotlivých profesí v mezinárodní škále a
české škále 1992 (Zdroj: Tuček & Machonin, 1993)

Vysvětlení některých odlišností jsou odvozené od stále přežívajících minulých poměrů a
postojů – například trvající přeceňování některých tradičních manuálních profesí
(horník) a přehnané podceňování některých nemanuálních profesí (knihovník,
sekretářka). Dále jsou to negativní reakce na minulé poměry projevující se v trvalém
nedocenění profesí jako je poslanec, státní úředník nebo voják z povolání. Nebo také
může mít vliv reakce na transformační jevy, které byly v době měření poměrně zásadní
(Tuček & Machonin, 1993). Ve shodách naopak sledujeme společné rysy prestižních
struktur, které jsou nezávislé na aktuální politické či ekonomické situaci státu. I přes
uvedené rozdílnosti lze říci, že prestiž zaměstnání je jev, který v České republice
vykazuje jen malou proměnlivost. Dobře to lze sledovat právě na meziročním srovnání
proběhnuvších šetření, které dokazují, že během minulých deseti let je názorová
konzistence české společnosti stabilizovaná.
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Výše uvedené tvrzení odvíjím od výsledků šetření, která probíhala v roce 2004,
2007, 2011 a 2013, tyto výzkumy jsou pravidelně realizovány Centrem pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Respondenti od 15 let, vybraní kvótním
výběrem vždy v počtu okolo 1 000 účastníků, pokaždé hodnotili 26 vybraných profesí
podle jejich prestiže (jak si jich váží) pomocí bodové stupnice od 1 do 99 bodů.
Podrobné výsledky v tabulce pro všechny čtyři roky najdete v Tabulce 2.

Tabulka 2: Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech
2004 – 2013 (Zdroj: Tuček, 2013, CVVM, Sociologický ústav AV ČR)
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Z nejnovějšího šetření, které probíhalo v červnu roku 2013, je jednoznačně s více
než desetibodovým odstupem na prvním místě povolání lékaře (91,5 bodů). Dále se na
předních příčkách umístila povolání jako je vědec, učitel na vysoké a základní škole a
také zdravotní sestra. Naopak na úplném konci žebříčku se ocitlo povolání poslance
(25,1 bodů), o kousek před nimi jsou uklízečka, ministr a kněz.
Zaměříme-li se na meziroční změny v hodnocení prestiže profesí, zjišťujeme pár
zajímavých tendencí. U některých profesí se prestiž v čase příliš nemění, do této skupiny
patří lékaři, vědci a učitelé a také manuální a rutinní profese. Na druhou stranu můžeme
sledovat zajímavý pokles prestiže u profesí manažera, profesionálního sportovce,
novináře či programátora, což může mít souvislost s generačním posunem, ale s
momentální politickou a společenskou situací, která se zřetelně negativně odráží u
profesí spojených s politikou či státní mocí (Červenka, 2005). Stejně tak má vliv i důvěra
k církvím či finančním ústavům, dokazuje to relativně velký pokles hodnocení prestiže
kněze, bankovního úředníka a poslance. Zajímavá také je zvyšující se prestiž u povolání
policisty (ze 47,6 na 55,7 bodů), menší pozitivní posuny jsou také u soukromých
zemědělců a truhlářů.
V souvislosti se sledováním důvodů těchto ne zcela razantních, přesto znatelných,
posunů vytvořilo Centrum pro výzkum veřejného mínění pomocí faktorové analýzy
několik faktorů, které jsou pro hodnocení prestiže povolání směrodatné. Centrum pro
výzkum veřejného mínění hovoří o tom, že výsledky nejsou zcela jednoznačné,
výzkumníci vydělili 6 skupin profesí, které vysvětlují pouze 57% rozptylu odpovědí
(Tuček, 2013), nicméně i tak stojí za pozornost se na jednotlivé faktory podívat. Prvním
je fyzická práce (povolání jako prodavač, stavební dělník, uklízečka nebo majitel malého
obchodu), další kategorií jsou politické profese (poslanec, ministr, starosta a také soudce
a kněz). Třetím obecnějším faktorem, který by mohl mít vliv na hodnocení prestiže, je
profese ve zdravotnictví a školství (lékař, zdravotní sestra a učitelé na vysokých a
základních školách). Významnou kategorií jsou profese spojené s bezpečností (voják z
povolání či policista) a výčet skupin uzavírají individuálně náročné profese (například
programátor, profesionální sportovec, vědec či projektant). Celkově se dá říci, že
podstatným měřítkem v hodnocení je charakter práce, vydělení politické sféry,
specifický význam ve školství, zdravotnictví a v oddělení bezpečnostních složek (Tuček,
2013).
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Jako jednu ze zajímavostí vnímám ještě podrobnější analýzu výsledků, kterou
Centrum pro výzkum veřejného mínění prokázalo očekávanou souvislost mezi sociálním
statusem dotazovaného a bodovým hodnocením profesí. Lze říci, že respondenti s
vyšším vzděláním významně výše hodnotí prestiž výše kvalifikovaných profesí a naopak
dotazovaní s nižší úrovní vzdělání hodnotí jako významnější profese s nižší kvalifikací.
Tento fakt sociologové vysvětlují tím, že vzdělanější respondenti spojují prestiž s
určitým, často abstraktním a vyšším, významem daného povolání (například ministra)
nežli méně vzdělaní lidé, kteří naopak tuto profesi spojují s konkrétním představitelem
dané pozice v současnosti. Pro ilustraci přikládám tabulku závislosti bodového
hodnocení profesí a dosaženého vzdělání hodnotitele.

Učitel VŠ Vědec Novinář Manažer Ministr Poslanec Uklizečka
Vyučení

73

74

41

46

33

21

37

Maturita

76

76

44

50

36

25

33

Vysoká škola 80

80

46

58

45

30

31

Tabulka 3: Prestiž vybraných povolání (průměrné bodové hodnocení) v závislosti na
dosaženém vzdelání (Zdroj: Tuček, 2013, CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Bez zajímavosti také není fakt, který zmiňuje průkopník pozitivní psychologie v
praxi M. E. P. Seligman, který mimo jiné zkoumal vztah mezi vykonávanou prací a životní
spokojeností. Rozděluje tzv. pracovní zaměření na zaměstnání – vnímané pouze jako
prostředek k výplatě bez žádného vyššího smyslu; dále profese – obnáší vyšší osobní
angažovanost a touhu po růstu a pokroku; a na vrcholu stojí vnímání vykonávané práce
jako poslání – zde můžeme sledovat u lidí vášeň pro činnost samotnou, nepotřebují
žádné jiné motivy, práce samotná je nanejvýš uspokojuje s pocitem, že přispívají k
obecnému blahu (Seligman, 2003). Nyní se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, pakliže
totiž člověk vnímá svou pracovní aktivitu jako poslání, vykazuje i vyšší míru životní
spokojenosti a k tomu, každé poslání se může stát zaměstnáním a naopak
(Wrzesniewski, 1997). Toto zjištění upozorňuje na další opomíjený, leč neméně důležitý
psychologický jev, který může v závěru ovlivňovat zjištěnou míru životní spokojenosti.
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4. SOCIOEKONOMICKÝ STATUS A WELL-BEING V SOUVISLOSTECH
Nyní se dostáváme k jádru vlastní teoretické části. Na tomto místě bych ráda
poskytla souhrn poznatků, které se týkají právě vztahu dvou proměnných, které jsou pro
mě esenciální – well-being a socioekonomický status.

4. 1

Objektivní aspekty

V díle Structure of psychological well-being N. M. Bradburn obšírně popisuje další
determinanty psychologického well-beingu, tedy pro něj prožívaného štěstí. Ústřední
pro můj výzkum byly korelace s příjmem a vzděláním, jakožto hlavními komponenty
socioekonomického statusu. Z výzkumu vyplývá, že ti, kteří mají vyšší vzdělání a jsou
lépe finančně zabezpečeni, mají převahu pozitivních afektů nad negativními, tudíž vyšší
úroveň psychologického well-beingu. Ve vzdělání se ovšem objevuje komplikovaná
situace, kdy s vyšším vzděláním roste pozitivní afekt, ovšem na úroveň negativního
afektu má pramalý vliv. Na druhou stranu výše příjmu má vliv na obě, pozitivní i
negativní složku (Bradburn, 1969).
Vzdělání je důležitým faktorem, který podle některých autorů ovlivňuje životní
spokojenost. Tyto vlivy mohou být přímé i nepřímé. Schieman a kolegové (2001) se
zmiňují o tom, že vzdělání zvyšuje efektivitu člověka a také jeho pocit kontroly nad
životem okolo sebe. A nepřímo vzdělání může ovlivňovat životní spokojenost
prostřednictvím přímo úměrné míry ostatních dvou determinant socioekonomického
statusu – tzn. se zvyšujícím se vzděláním se bude zvyšovat i prestiž zaměstnání a s ní i
příjem. V neposlední řadě má člověk s vyšším vzděláním nižší pravděpodobnost, že se
stane dlouhodobě nezaměstnaný, což je taky závažný negativní faktor v prožívání
spokojenosti (Dooley et al., 2000). Stupeň vzdělání skutečně ovlivňuje míru uplatnění,
v České republice má například vysokoškolsky vzdělaný člověk 5% šanci, že bude
nezaměstnaný, oproti člověku vyučeném bez maturity, u kterého tato pravděpodobnost
naroste na více než dvacet procent (Maříková et al., 2010). V českém prostředí zkoumala
mimo jiné vliv vzdělání na životní spokojenost D. Hamplová, která nezjistila významné
rozdíly, až na specifickou skupinu mužů se základním vzděláním, kteří vykazovali
signifikantně nižším míru spokojenosti než ostatní skupiny (Hamplová, 2004).
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Rozsáhlá studie zkoumající štěstí v americkém státě Illinois v šedesátých letech
ukázala zajímavý vztah mezi vzděláním, příjmem a prožívaným štěstím. Obvykle přímo
úměrný vztah mezi vzděláním a štěstím byl opačný ve skupinách s vyšším příjmem; tzn.
lidé s nízkým vzděláním a vysokým příjmem byli šťastnější, než ti s vysokým vzděláním
a vysokým příjmem (Wilson, 1967). Tento jev si vysvětlují tím, že lidé s nižším
vzděláním několikrát překročili svoje životní aspirace.
Měřením well-beingu se zabýval také A. Campbell. Ten vnímal jeho důležitost
jako nějaké subjektivní měřítko spokojenosti lidí vedle sice objektivních, ale často
zavádějících údajů jako jsou hrubý domácí produkt, míra inflace, růst populace, pokles
kriminality a mnoho dalších národně sociálně-politických indikátorů. Tyto faktory mají
jistě značnou důležitost pro dokreslení celého obrázku, ale přímo po spokojenosti
jednotlivých obyvatel nepátrá. A právě vztah mezi těmito objektivními okolnostmi
života a subjektivním prožíváním well-beingu jednotlivce zkoumá A. Campbell, který si
chce odpovědět na otázku „Jak dobře můžeme se znalostí sociální a ekonomické situace
předpovídat úroveň životní spokojenosti?“ (Campbell, 1976).
A. Campbell se svými spolupracovníky pojali do výzkumu velmi široký vzorek (n
= 2 164 lidí) a vytvořili tři nástroje, kterými vyšetřovali různé dimenze well-beingu.
Inspirován SWLS se ptal na 10 oblastí života spojených s životní spokojeností – Index of
Satisfaction with Life Domains; dále zahrnul i afektivní složku well-beingu tak, jak ji
představoval N. M. Bradburn (1969) s tím rozdílem, že nechal lidi posuzovat svoje štěstí
pomocí protikladných adjektiv – Index of General Affect; a konečně třetí byla míra
prožívaného stresu – Index of Percieved Stress. Tyto tři závisle proměnné koreloval
s množstvím

charakteristik,

pro

mou

práci

nejdůležitější

budou

indikátory

socioekonomického statutu – rodinný příjem, zaměstnání hlavy rodiny a vzdělání.
Výsledky výzkumu ukazují, že například příjem rodiny zdaleka tolik neurčuje
míru well-beingu, jak jsme mohli předpokládat. Na spodních příčkách vysvětlení míry
variace jsou i zaměstnání a vzdělání. Na druhou stranu je nutné zmínit metodologickou
nedostatečnost tohoto výzkumu, která leží zejména ve vysoké interkorelaci mezi
jednotlivými indexy a také v tom, že větší část složek well-beingu dané indexy
nepokrývaly a zůstala tak nevysvětlena (maximální byla variace 17% jevů). Tento jev si
A. Campbell v závěru vysvětluje tím, že pravděpodobně větší část well-beingu bude
vysvětlena faktory psychologickými a osobnostními nikoli socioekonomickými.
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Také F. M. Andrews se v rámci porovnání změn struktury a úrovně subjektivního
well-beingu na rozsáhlém americkém vzorku testovaném v letech 1972 a 1988 věnoval i
rozdílům v socioekonomickém statusu dotazovaných. Rozdělil respondenty do pěti
kategorií podle socioekonomického statusu – nízká až vysoká úroveň. Z výsledků
vyplývá, že příslušníci kategorie s nízkou úrovní vzdělání a nízkým příjmem (tedy
nízkým SES) svůj život hodnotí hůře než ti, kteří mají vysoký socioekonomický status.
Jinými slovy se stoupající úrovní SES roste také spokojenost se životem. Nikoli
nezajímavým zjištěním bylo i to, že tento trend se v USA mezi lety 1972 a 1988 zvýraznil
a zesílil (Andrews, 1991).
Již dříve jsem zmiňovala v části o determinantách well-beingu, že well-being se
liší v různých zemích na světě, respektive v jejich rozdílných kulturních a národnostních
specifikách. Výzkumy v této oblasti pomáhají objasňovat i vztah well-beingu a peněz či
bohatství. E. Diener (1996) zjistil, že bohatství ovlivňuje míru subjektivního well-beingu
u chudých národů, kde nejsou naplňovány základní životní potřeby. Na druhou stranu i
v bohatých zemích lidé vyjadřují vyšší životní spokojenost ovšem na národní úrovni.
Toto může být vysvětleno celkovou úrovní bohatého státu, disponováním většího
množství materiálních statků a celkovou lepší úrovní v rámci lidských práv a pocitu
rovnosti.
Jedním z průkopníků v této oblasti byl i H. Cantril (1965), jenž se zabýval
bohatými a chudými zeměmi (jejich SES) a posuzoval jejich objektivní i subjektivní
spokojenost pomocí Self-Anchoring Striving Scale. Mezi bohaté země ve své době řadil
Spojené státy, Západní Německo a Izrael (s hodnotami SES od 1,0 do 0,67) a chudé země
reprezentovala Brazílie, Nigérie, Indie (SES mezi 0,16 do 0,00). Zajímavý rozměr
výzkumu Cantril dodal tím, že se ptal i na směřování či naděje do budoucna. Hodnoty
této proměnné se paradoxně o mnoho nelišily v porovnání chudých a bohatých států.
Dále posuzoval spokojenost i na základě rozdělení lidí do skupin podle vzdělání, kde se
ukázalo, že nejvyšší míru spokojenosti mají lidé s nejvyšším vzděláním. Dalším
měřítkem byly příjmy, kdy opět lidé s vyššími příjmy vykazovali i nejvyšší míru
spokojenosti a posledním determinantou bylo zaměstnání. V této kategorii se
s nejvyšším podílem nejspokojenějších lidí umístila skupina označená prof./bus./tech. a
nejníže skórovala skupina farmářů (Cantril, 1965). Socioekonomický status a míru štěstí
korelovali i v dalších výzkumech a zjistilo se, že mnohem silnější vliv má v zemích s vyšší
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mírou sociální stratifikace, tedy s většími rozdíly v příjmech mezi lidmi a menší sociální
mobilitou (př. Indie a Brazílie) (Kahneman, Diener, & Schwartz, 2003).
Rozsáhlý průzkum zkoumající korelace mezi bohatstvím národů a jejich
spokojeností se realizoval v roce 1996 (Diener & Diener, 1996). Znovu se potvrdil fakt,
že bohatství (respektive kupní síla národa) má skutečně vliv na vykazovanou míru
spokojenosti obyvatel národa, ale pouze do určité míry, korelace je tedy nenulová, ale
nízká. V rámci srovnávání jednotlivých zemí mezi sebou se objevují zajímavé paradoxy.
Například Brazílie, Čína a Argentina vykazují vyšší míru životní spokojenosti než by
odpovídalo úrovni jejich kupní síly, a naopak postkomunistické státy, ale také Japonsko,
mají znatelně nižší úroveň životní spokojenosti v porovnání s jejich rostoucím
bohatstvím (Seligman, 2003). Dále je zajímavým faktem pohlédnout na vývoj
jednotlivých faktorů; M. E. P. Seligman tvrdí, že se reálná kupní síla v USA, Francii a
Japonsku v posledních 50 letech více než zdvojnásobila, ovšem životní spokojenost je
stále neměnná (Seligman, 2003). Toto potvrzují i výsledky studie R. Ingleharta a jeho
kolegů (2008), kdy obyvatelé Německa a Japonska udávali mnohem nižší míru štěstí než
například Irsko, které má současně dvakrát nižší hrubý národní produkt.
A konečně nejen mezinárodní rozdíly jsou patrné, ale také změny uvnitř jednoho
státu – tedy například změna režimu. B. Hayo a W. Seifert (2003) se zabývali právě
vztahem well-beingu a ekonomických proměnných u zemích Východní Evropy (v letech
1991 – 1995), které prodělaly změnu politického režimu. Zavádí pojem ekonomický
well-being, který se odvozuje striktně od spokojenosti s objektivní či subjektivní
ekonomickou situací jedince, a tím pádem je oproštěn od všech ostatních determinantů.
Z tohoto výzkumu vyplývá, že až 50% variance životní spokojenosti je odvislé od
subjektivního ekonomického well-beingu. Zajímavý byl pohled do budoucna, kdy
respondenti, kteří v následujících pěti letech očekávali zlepšení politických podmínek a
ekonomického systému státu, vykazovali také vyšší míru subjektivního ekonomického
well-beingu (Hayo & Seifert, 2003).
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4. 2

Subjektivní aspekty

V minulých oddílech jsme se snažili postihnout celkovou úroveň životní
spokojenosti na národní úrovni, nyní se zaměříme na individuální prožívání pocitu
spokojenosti a štěstí v souvislosti s mírou bohatství. V první řadě platí, že vyloženě velmi
chudí lidé mají nižší úroveň životní spokojenosti, ale jakmile dosáhnou naplnění
základních životních potřeb (jídlo, přístřeší, bezpečí), životní spokojenost jim stoupá.
Ovšem přibývající statky a bohatství nejsou přímo úměrné rostoucí životní spokojenosti.
V roce 1985 E. Diener realizoval výzkum, kde mezi sebou porovnával velmi bohaté lidi
(100 nejbohatších Američanů podle časopisu Forbes) a lidi s průměrným nebo nižším
příjmem. Měření probíhalo na základě kombinace několika metod – procentuální výskyt
pocitu štěstí v čase, D-T škála, SWLS a suma pozitivních a negativních afektů. Výsledky
této studie ukazují, že velmi bohatí jsou také velmi šťastní, ovšem s porovnání
s kontrolní skupinou jsou rozdíly jen malé (Diener, 1985).
Ústředním zájmem výzkumu R. Balla a K. Chernovové (2008) bylo porovnání
absolutního relativního příjmu lidí a jeho vlivu na štěstí či životní spokojenost. Data byla
sbírána pomocí rozsáhlých statistických databází veřejného mínění, ze kterých se
odvozují ekonomicko-sociologické i psychologické analýzy (př. World Values Survey, The
Eurobarometer, The General Social Survey či Gallup International Millenium Survey). Lidi
reálně zajímá a jejich život ovlivňuje relativní příjem, nikoli celkový míra či tempo růstu
HDP jejich země. Zjišťujeme tedy, že rostoucí absolutní i relativní příjem má vliv na
stoupající míru well-beingu, ovšem relativní příjem má větší podíl. Jinými slovy změny
týkající se relativního příjmu u osoby vyvolají větší efekt nežli změny v absolutních
hodnotách.
Rozsáhlá data z Gallup International Millenium Survey analyzovali i D. Kahneman
a A. Deaton, kteří posunuli rozvahu o vlivu příjmu na prožívání well-beingu nebo štěstí
tak, že striktně rozdělují hodnocení života jedince (life evaluation – měřená Cantril´s SelfAnchoring Scale) a emocionální well-being (počet emocionálních zážitků každý den).
Podle nich stoupají obě proměnné s rostoucími příjmy, ovšem emocionální well-being se
po dosažení hranice 75 000$ ročně zastavuje a už nestoupá (Kahneman & Deaton,
2010). Toto odpovídá tzv. prahové hypotéze, o které se zmíníme ve výzkumné části.
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R. A. Easterlin ve své shrnující práci (2001) zmiňuje výsledky svého výzkumu z
dat průzkumů veřejného mínění v USA v roce 1994, kdy celkový příjem domácností
signifikantně ovlivňoval míru prožívaného štěstí (skupina s nejvyšším příjmem
dosahovala hodnoty 2,8 a s nejnižším příjmem domácnosti

1,8

–

minimální

0;

maximální 4). Dále se zaměřil na zkoumání měnící se úrovně well-beingu se stoupajícím
věkem a příjmy. Výsledek ukazuje, že se stoupajícím věkem roste příjem, ovšem lineárně
s ním neroste míra well-beingu, jak by se dalo předpokládat. Nebylo by metodologicky
správné tvrdit, že zde můžeme sledovat přímou kauzalitu, nezvyšující se míra wellbeingu mohla být způsobena i jinými faktory během života, můžeme ale tvrdit, že vliv
peněz nepřevyšuje vliv jiných proměnných, proto není ten nejdůležitější. Další možné
vysvětlení je měnící se aspirace v průběhu života, kdy zvyšující se příjem kalibruje i
aspirační úroveň. Tomuto jevu se někdy také přezdívá Easterlinův paradox, kdy si
člověk jednoduše zvykne na zvýšení příjmu a dále si upraví svou aspirační úroveň ještě
výš. Bohužel tento mechanismus nefunguje naopak, tudíž se snížením příjmu se
materiální aspirace nesnižují, nejsou tedy lehce adaptovatelné na změny finančních
podmínek (Sirgy, 2012).

4. 3

Principy nelineárního vztahu SES a WB

Výše jsme se dozvěděli, že prvky socioekonomického statusu ovlivňují míru
subjektivního well-beingu, bohatší lidé mají lepší jídlo, kvalitnější zázemí a trávení
volného času, lepší přístup ke vzdělání a zdravotní péči a mnoho dalšího. Překvapující
ovšem je, že tento vliv není často tak silný, jak bychom očekávali. Jedním z důvodů proč
ve vyspělých zemích zvyšující se množství peněž nezaručuje stoupající pocit subjektivně
prožívaného well-beingu je rozdílná aspirační úroveň u lidí. Přesněji lidé mají různou
úroveň dosahování svých cílů, co se příjmů týče. Teorie aspirační úrovně nám říká, že
individuální well-being (jakožto užívaný indikátor pro ekonomickou užitečnost - utility)
je určen rozdílem mezi vlastní aspirací a skutečně dosaženou úrovní (Michalos, 1991 dle
Stutzer, 2004). Švýcarský profesor A. Stutzer (2004) říká, že pocit štěstí se odvíjí pouze
od tohoto rozdílu mezi požadovaným a skutečným příjmem člověka, nezávisí tedy pouze
na výši příjmu samotného. To znamená, že čím vyšší rozdíl mezi aspirací a skutečností,
tím více jsou lidé nespokojení. Stejně tak zajímavé je, že se zvyšujícím se příjmem se také
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stejnou měrou zvyšují aspirace, tudíž rozdíl mezi realitou a požadovaným výsledkem je
tentýž či dokonce hlubší, a tak můžeme částečně vysvětlit fakt, že lidé i se
stále přibývajícím majetkem nevykazují zvýšené míry prožívaného well-beingu (Stutzer,
2004).
Tuto teorii podporuje fakt, že jedinci se poměrně rychle adaptují na novou situaci
a tato adaptace jde ruku v ruce se změnou očekávání. Převedeno do naší problematiky,
zvýšení příjmu je doprovázeno zvýšením očekávání, což vede k tomu, čemu odborně
říkáme hedonic treadmil (u Seligmana, 2003, „hédonický šlapací mlýn“) či preference drift
(Van Praag, 1971). Na základě těchto teorií bude docházet u člověka se zvyšujícím se
množstvím prostředků pouze k malému, dočasnému či vůbec žádnému posunu v oblasti
prožívání štěstí (Ferrer-i-Carbonell, 2005).
Relativita prožívání štěstí ze získaných materiálních prostředků se potvrzuje i na
základě dalšího velmi jednoduchého, přirozeně lidského mechanismu, a to srovnávání s
ostatními. Lidem tak ve skutečnosti nezávisí na absolutní výši vlastního příjmu, ale na
jeho relativním porovnání s platem ostatních (Frey & Stutzer, 2002). Člověk posuzuje
výši svých prostředků nejprve vzhledem k sobě, k tomu, jestli je adekvátní k naplnění
jeho potřeb, ale hned poté s tím, kolik peněz mají jeho vrstevníci. A tak se celková
spokojenost odvíjí také od toho, jestli jsou výsledky jednotlivce v dobrém porovnání s
vybranou referenční skupinou, ať už se jedná o spolupracovníky ve firmě, sousedy, lidi
stejného věku či vzdělání.
V rámci tohoto porovnávání přišla A. Ferrer-i-Carbonel (2005) na zajímavou
souvislost, konkrétně je to asymetrie v prožívání štěstí. Pakliže jedinec zjistí, že jeho
příjem se pohybuje pod úrovní jeho referenční skupiny, má to negativní vliv na míru
jeho well-beingu; ovšem toto neplatí vice versa - to znamená, že pokud jedinec vydělává
více v porovnání s jeho referenční skupinou, nikterak významné pocity štěstí mu to
nepřináší.
Není nezajímavé se na zkoumanou oblast letmo podívat ještě optikou vědců
v oblasti ekonomické psychologie A. Tverského a D. Kahnemana. V jejich průlomové
práci o tzv. prospektové teorii (či teorii vyhlídek) již z roku 1979 zmiňují něco jako
adaptační úroveň, stejné množství peněz může být pro jednoho obrovské bohatství, ale
pro jiného hranice chudoby – vše závisí na momentální situaci daného jedince.
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Stanovujeme si tzv. referenční bod, na základě kterého teprve hodnotíme, zdali
prožíváme ztrátu či zisk (Kahneman, 2012).
Dalším užitečným principem je tzv. ztráta citlivosti, která je také přirozenou
součástí lidského usuzování. Jednoduše se to uvádí na příkladu, kdy rozdíl mezi ziskem
100 dolarů a 200 dolarů se zdá být větší, nežli zisk 1 200 oproti 1 100 dolarům
(Kahneman & Tversky, 1981). A tak při dosažení určité úrovně majetku již ztrácíme
schopnost rozlišovat, a tudíž i pociťovat stejné uspokojení z užitku nabytých statků jako
na začátku jejich dosahování. Koneckonců o tomto efektu mluví D. Kahneman i ve své
nové knize (2012), kde zmiňuje Bernoulliho teorii ohledně snížení mezní hodnoty
majetku. Tato tvrdí, že je to právě užitek z dosaženého majetku, který dělá lidi více či
méně šťastnými.
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5. VÝZKUMNÁ ČÁST

5. 1

Základní výzkumná otázka a cíle výzkumu

V teoretické části se dozvídáme, že well-being a socioekonomický status jsou
poměrně těsně spjaty. Cílem výzkumné části bude prověřit právě tento závislostní vztah
mezi well-beingem a socioekonomickým statusem v českém prostředí. Operacionalizace
obou proměnných proběhla na základě analýzy dostupných teoretických zdrojů.
Well-being jsme se rozhodli měřit pomocí dvou metod, abychom zajistili vyšší
validitu testování. Volba metod také odpovídá dělení, které zmiňuji v teoretické části o
subjektivním a psychologickém well-beingu. Budeme tedy uvažovat celkovou míru wellbeingu, případné subškály budou sloužit jen jako doplnění. Socioekonomický status tedy
budeme porovnávat nejprve s hodnotou well-beingu naměřenou pomocí Satisfaction
with life scale (SWLS) a poté pomocí Ryff´s scales of psychological well-being (RPWB).
Socioekonomický status pak pro nás bude tvořen třemi determinanty: průměrný čistý
měsíční příjem, míra prestiže zaměstnání a úroveň vzdělání.
Předpokládáme tedy, že existuje vztah mezi well-beingem a SES, který ověříme
pomocí regresní analýzy a Spearmanova korelačního koeficientu. Bude-li to možné,
zkusíme ověřit tzv. prahovou hypotézu, která hovoří o tom, že existuje hraniční bod, kde
v průběhu vztahu well-beingu a SES již nebude patrná vzestupná korelace. Dále se
zaměříme na jednotlivé komponenty SES, budeme postupně testovat hypotézy o tom,
roste-li úroveň well-beingu s rostoucím příjmem, prestiží zaměstnání a úrovní vzdělání.

5. 1. 1 Hypotézy

Pracovní hypotézy jsem si stanovila následující. Jejich operacionalizace bude
následovat u konkrétní statistické analýzy.
H1: Existuje vztah mezi SES a well-beingem (SWLS).
H2: Existuje vztah mezi SES a well-beingem (RPWB).
H3: Je signifikantní rozdíl v míře well-beingu ( SWLS) u rozdílných skupin dle SES.
H4: Je signifikantní rozdíl v míře well-beingu (RPWB) u rozdílných skupin dle SES.
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5. 2

Výzkumná metoda

Pojem well-being je velmi komplexní a s tím se pojí také obtížnost jeho měření.
Pro svůj výzkumný projekt jsem si proto vybrala metodu dotazování pomocí dvou testů
týkajících se well-beingu. Chtěla jsem zajistit vyšší validitu testování a průkaznější
výsledky, a tak jsem považovala za důležité spojit vícero metod dohromady. Vybrala
jsem si proto globální škálu životní spokojenosti, která se dívá na well-being jako na
celek a k tomu je hojně používaná a má robustní psychometrické charakteristiky
(SWLS). V kontrastu s tím jsem použila druhou metodu RPWB, která má za sebou také
mnoho použití a rozděluje well-being na vícero podsložek a vychází z jiné koncepce
pojímání pojmu well-being. Podrobně pojednávám o vybraných dvou metodách
v teoretické části v kapitole o metodách měření well-beingu, nyní se zaměřím na
konkrétní praktické použití těchto psychodiagnostických nástrojů
Prvním testem tedy byl SWLS – Satisfaction with life scale (Diener et al., 1985).
Tato metoda je od svého vyvinutí dobře ověřenou, mající dobré psychometrické
charakteristiky, a tudíž i hojně používanou v široké vědecké společnosti i mimo ni.
Dočkala se také českého překladu, o který se zasloužil M. Blatný s kolegy (2004). Česká
verze v podstatě kopíruje originálních pět položek, které se ptají po celkové životní
spokojenosti respondentů. Ke zhodnocení mají respondenti k dispozici sedmibodovou
škálu v rozmezí od „zcela nesouhlasím“ po „zcela souhlasím“. Co se týče vyhodnocování
testu, každá možnost odpovědi je opatřena bodovým ohodnocením, která dá nakonec
celkový skór, prostřednictvím kterého zařazujeme konkrétního respondenta do dané
kategorie podle míry životní spokojenosti. E. Diener (2006) stanovil kategorie s velmi
vysokým skóre (35 – 30 bodů) jako velmi spokojení, dále kategorie s vysokým skóre (25
- 29 bodů), průměrným skóre (20 – 24 bodů), lehce podprůměrným skóre (15 – 19
bodů), kategorie nespokojení (10 – 14 bodů) a poslední skupina extrémně
nespokojených (5 – 9 bodů). SWLS má tyto položky:
1.

Téměř zcela se můj způsob života shoduje s mým ideálem.

2.

Podmínky mého života jsou vynikající.

3.

Jsem se svým životem spokojený/á.

4.

Dostal/a jsem od života téměř vše, co jsem chtěl/a.

5.

Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, téměř nic bych nezměnil/a.
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Jako další podpůrnou metodu pro měření well-beingu jsem si vybrala RPWB –
The Ryff´s scales of psychological well-being (Ryff, 1989). Tato škála měla dobře
doplňovat SWLS, neboť na rozdíl od ní měří míru psychologického well-beingu, a k tomu
je multidimenzionální. V praxi to znamená, že na základě výše popsané teorie C. Ryffové
se test pokouší postihnout šest oblastí života, které jsou pro kvalitu psychologického
well-beingu podstatné – jsou jimi: sebepřijetí, pozitivní vztahy s druhými, smysl života,
osobní růst, soulad s prostředím/osobní zvládání a samostatnost (podrobněji viz výše
kapitola 2. 4 Metody měření well-beingu). Z hlediska reliability je tato metoda
robustním nástrojem díky četným studiím (např. Ryff, 1989), ovšem později výzkumy
ukázaly slabé místo v souvislosti s validitou. Jak se zmiňuji v teoretické části, jednotlivé
subškály spolu korelují velmi vysoce, tudíž je možné se domnívat, že neměří skutečně
oddělitelné dimenze well-beingu (Springer, Hauser, & Freese, 2006). Tento fakt ale není
důvodem pro nepoužití této škály, existuje doporučení sloučit první tři subškály v jednu
a se zbylými dvěma mít celkově tři dimenze (Springer, Hauser, & Freese, 2006) anebo
může být použita škála jako jednodimenzionální. Já budu hlavně uvažovat o celkovém
skóru RPWB a její subškály budou sloužit jako doplnění pro zajímavost.
Nejvýrazněji se v českém prostředí tomuto testu věnoval L. Smékal (2008), který
v rámci svého výzkumu narazil na stejnou problematickou interkorelaci jednotlivých
subškál, tudíž byl jeho překlad Ryffové dotazníků pro mě neprůkazný. Vědouc výše
uvedené skutečnosti jsem tedy napsala paní doktorce Ryffové osobně, aby mi zaslala
svolení a materiály pro použití jejího dotazníku se všemi náležitostmi. V současnosti
existují tři verze RPWB. Standardní kompletní verze obsahuje 84 položek (14 pro
každou subškálu), dále 54položková verze (9 pro každou subškálu), která je tvořena
vybranými otázkami ze standardní verze; a konečně krátká verze pouze s 18 položkami
(3 pro každou subškálu), již ovšem důrazně Ryffová nedoporučuje používat z důvodu její
nízké vnitřní konzistence. Respondenti mají ve všech verzích k dispozici šestibodovou
škálu – od „zcela souhlasí – souhlasí – spíše souhlasí – spíše nesouhlasí – nesouhlasí – zcela
nesouhlasí“. Každá odpověď je opět opatřena bodovým hodnocením jednoho až šesti
bodů. Dotazník obsahuje negativní i pozitivní položky, které se liší v obráceném
skórování. RPWB nemá specificky určené cut-off skóry, které by určovaly vysokou či
nízkou úroveň well-beingu. Toto Ryffová řeší pohledem na distribuční rozdělení
v daném vzorku a rozděluje jednotlivé kategorie dle kvartilů. Další možností by bylo
použít směrodatné odchylky a definovat tak například vysokou míru well-beingu
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hodnotou směrodatné odchylky nad průměrem 1,5 a větší, stejně tak nízkou úroveň jako
hodnotu směrodatné odchylky pod průměrem 1,5 a nižší (Ryff, ústní sdělení, 9. 4. 2014).
Ve svém výzkumném projektu tedy použiji středně dlouhou verzi dotazníku (54
položek), kterou jsem přeložila s pomocí dalších dvou lektorů angličtiny, překlad jsme
podrobili analýze a na základě shody více pozorovatelů jsme vytvořili českou verzi. Tuto
jsme poté zpětně přeložili za pomocí jazykové metodičky soukromé jazykové školy.
Finální verze použitého testu i s průvodním dopisem je přiložena v přílohách.
Co se týče operacionalizace socioekonomického statusu, po úvahách z teoretické
části jsem se rozhodla pro svůj výzkumný projekt brát v úvahu plat, vzdělání a prestiž
zaměstnání. Konkrétně se budu ptát na hodnotu průměrného měsíčního čistého příjmu,
respondenti budou mít na výběr z devíti možností – nejnižší úroveň pod 10 000,-Kč,
nejvyšší nad 45 000,-Kč - a kategorií jdoucí po pěti tisíci korunách. Pro toto dělení jsem
rozhodla po konzultaci, kdy jsem vzala do úvahy, že průměrného platu v ČR dosahuje jen
třetina obyvatelstva, tudíž by vyšší maximální kategorie byla pravděpodobně
nadbytečná a rozšíření spodní minimální kategorie je tedy odpovídající. Pětitisícové
intervaly jsou odpovídající čistému měsíčnímu příjmu, aby byly kategorie dostatečně
konkrétní a neobsahovaly v sobě například rozdíl jednoho platu. Pro statistické
testování by bylo výhodnější ptát se po konkrétní výši platu, ovšem toto jsem zamítla
kvůli etické komplikaci, kdy by lidé na takovou otázku odpovídali s mnohem menší
ochotou. Druhou proměnnou tvořící socioekonomický status je úroveň vzdělání.
Respondenti měli na výběr klasické kategorie: VŠ – VOŠ – SŠ s maturitou – SŠ bez
maturity – ZŠ. Poslední měrou SES byla míra prestiže zaměstnání. Tato je vyjádřena
bodovým ohodnocením (1 - 99 bodů), které jsem přejala z rozsáhlého pravidelného
šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (Tuček,
2013). Šetření z roku 2013 s jednotlivými hodnotami u konkrétních profesí je připojeno
v textu teoretické části (viz Tabulka 2).
Vznikl tak komplexní dotazník obsahující dva testy na well-being a tři hlavní
charakteristiky socioekonomického statusu a doplněný o sociodemografické údaje (věk
a pohlaví). Dotazník jsem vytvořila pomocí internetového formuláře společnosti Google,
šířila jsem ho elektronicky maily a po sociálních sítích, dále jsem využila možnosti
zapojení dalších studentů v souvislosti s účastí na výzkumu a část dat jsem sebrala i
osobně prostřednictvím papírové formy dotazníku,
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kterou jsem předkládala

zaměstnancům jednoho supermarketu. Šetření probíhalo od 22. dubna do 7. července
2014. Sběr dat byl tedy nenáhodný, probíhal metodou nabalování či nahodilým výběrem
(samovýběr). Finální podoba šířeného dotazníku je zapojena do příloh.

5. 3

Výzkumný soubor

Finální výzkumný soubor tvořilo 213 respondentů. Očištění sebraných dat
proběhlo pouze v souvislosti s vykonávaným zaměstnáním, musela jsem vyřadit všechny
studenty, důchodce, lidi na rodičovské dovolené a nezaměstnané z důvodu nemožnosti
určit prestiž zaměstnání (respektive neexistenci dat pro stanovení prestiže dané sociální
pozice). Nyní popíšu svůj výzkumný soubor na základě sledovaných proměnných
pomocí deskriptivně statistických metod.
Z 213 lidí můj dotazník vyplnila třetina mužů a dvě třetiny žen. Rozložení pohlaví
je tedy velmi nerovnoměrné, avšak to účel výzkumného projektu neznemožňuje, neboť s
pohlavím ve svých hypotézách nepočítám, stejně tak ho nezmiňuji v teoretické části jako
významný ukazatel rozdílných hodnot.

Pohlaví

66
muži
147

ženy

Obrázek 1 Rozložení výzkumného souboru dle pohlaví
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Průměrný věk výzkumného souboru dosáhl hodnoty 31 let a 5 měsíců. Detailní
rozložení výzkumného souboru naleznete v níže přiloženém grafu. Z něho je patrné, že
je rozdělení opět nerovnoměrné, neodpovídající normálnímu rozdělení v české
společnosti.
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Obrázek 2 Rozložení výzkumného souboru dle věku

Následující graf znázorňuje, jakým způsobem jsou ve výzkumném souboru
rozloženy různé vzdělanostní skupiny.
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Obrázek 3 Rozložení výzkumného souboru dle vzdělání
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Další kategorií pro diferenciaci výzkumného souboru byla výše čistého
průměrného měsíčího příjmu. Grafické znázornění následuje v další grafu.
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Obrázek 4 Rozložení výzkumného souboru dle příjmu

Poslední kategorii, kterou jsme u respondentů sledovali v rámci měření
socioekonomického stausu byla prestiž zaměstnání. Jak vysvětluji výše, přejala jsem
data z pravidelného celorepublikového šetření realizovaného Centrem pro výzkum
veřejného mínění Sociologiologického ústavu AV ČR. V těchto výzkumech je prestiž
bodována 1-99 body a zaměstnání rozdělena do 26 kategorií. Z těchto kategorií bylo pro
můj výzkumný projekt 17 odpovídajících, do kterých jsem výzkumný soubor rozdělila.
Ovšem bylo třeba jej přizpůsobit z toho důvodu, že ne všechna zaměstnání vypsaná
mými respondenty se objevila ve výzkumu veřejného mínění. Přiřazovala jsem je tedy
do kategorií na základě shodnosti či podobnosti profese, její náročnosti na odbornost,
fyzické náročnosti a celkového výkonu. Kategorie jednotlivých zaměstnání a k nim
přiřazená zaměstnání respondentů jsou k nahlédnutí v následující tabulce.
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Body

Použité

prestiže

kategorie

Přiřazená zaměstnání

91,5

lékař

76,3

vědec

psycholog, psycholog ve zdravotnictví, dětský psycholog, kouč,
rodinný terapeut
vědecký pracovník, doktorand

74,8

zdravotní sestra

osobní asistentka u lidí s poškozením míchy, sociální pracovnice

72,9

učitel

66,3

soudce

62,6

projektant

59,7

programátor

55,7

policista

54,8
52,3

majitel malého
obchodu
účetní

50,2

manažer

49,3

stavební dělník

45,7
44,7

bankovní
úředník
prodavač

43,8

novinář

publicista, překladatel

sekretářka

asistent, administrativa

40
34,2

učitel na VŠ, učitelka MŠ, lektor AJ, lektor češtiny pro cizince
právník

IT technik, trader, SW developer
inspektor policie
podnikatel, OSVČ, živnostník
ekonomický analytik
koordinátor, vedoucí pracovník, HR, marketing, správce hudebních
zkušeben, finanční manažer, produktový specialista, sortimentní
manažer
Technik
státní správa

uklízečka

Tabulka 4 Kategorie prestiže zaměstnání
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5. 4

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat byla provedena pomocí programu IBM SPSS verze 21 a
Microsoft Office Excel 2007. Byl použit Shapiro-Wilkův test normality, Spearmanovy
korelační koeficienty, testování hypotéz pomocí Kruskal-Wallisova testu a regresní
analýzy.

5. 4. 1 Test normality

Na začátku statistické analýzy dat bylo nezbytné provést test normality. Získaná
data jsme upravili do testovatelné podoby a podrobili je analýze. Celkové skóry SWLS a
RPWB označují převedené hrubé skóry na z-skóry (ostatní subškály RPWB jsme na zskóry nepřeváděli). Testy normality jsme prováděli proto, abychom zjistili, zdali naše
data odpovídají normální distribuci ve společnosti či nikoli. Za tímto účelem jsme použili
Shapiro-Wilkův test normality.
a

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

SWLS_celk

,080

213

,002

,978

213

,002

RPWB_autonom

,075

213

,006

,986

213

,039

RPWB_environmen

,054

213

,200

*

,994

213

,479

RPWB_persgrow

,087

213

,001

,958

213

,000

RPWB_relation

,097

213

,000

,978

213

,002

RPWB_purpose

,060

213

,057

,991

213

,227

RPWB_selfaccep

,073

213

,008

,985

213

,027

RPWB_celk

,030

213

,200

*

,995

213

,773

Pohlaví

,438

213

,000

,582

213

,000

Zaměstnání

,208

213

,000

,877

213

,000

Příjem

,158

213

,000

,856

213

,000

Vzdělání

,370

213

,000

,708

213

,000

Věk

,175

213

,000

,890

213

,000

Tabulka 5 Testy normality
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Podstatné pro nás jsou výsledky Shapiro-Wilkova testu z toho důvodu, že
navzdory tomu, že Kolmogorov-Smirnovův test se používá spíše pro větší vzorky,
Shapiro-Wilkův test měří přesněji a s většími vzorky pracovat umí také (Field, 2009).
V tabulce vidíme jednotlivé proměnné, celkové skóry z dotazníků SWLS, jednotlivé
subškály tvořící Ryffové test psychologického well-beingu také s celkovým skórem a
dále proměnné tvořící SES. Pouze jedna z námi sledovaných proměnných, tedy z těch,
které budeme uvažovat v rámci stanovených hypotéz, má normální rozdělení (celkové
skóre RPWB), to znamená, že dále budeme s daty pracovat jako s daty nenormálně
rozloženými a používat pro ně neparametrické metody testování.

5. 4. 2 Spearmanův korelační koeficient

První dvě hypotézy se ptají po tom, zdali existuje vztah mezi well-beingem
(měřeno SWLS i RPWB) a jednotlivými aspekty socioekonomického statusu. Pro první
ověření tohoto vztahu jsme použili Spearmanův korelační koeficient jakožto metodu
užívanou pro data s nenormální distribucí (Field, 2009). Do korelace jsem zařadila i
jednotlivé subškály RPWB, kdyby se případně vyskytla zajímavá souvislost s určitou
subškálou.
H1A: Existuje signifikantní vztah mezi příjem a mírou well-beingu (SWLS).
H2A: Existuje signifikantní vztah mezi vzděláním a mírou well-beingu (SWLS).
H3A: Existuje signifikantní vztah mezi prestiží zaměstnání a mírou well-beingu
(SWLS).
H4A: Existuje signifikantní vztah mezi příjem a mírou well-beingu (RPWB).
H5A: Existuje signifikantní vztah mezi vzděláním a mírou well-beingu (RPWB).
H6A: Existuje signifikantní vztah mezi prestiží zaměstnání a mírou well-beingu
(RPWB).
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Spearman
Correlation
Coefficient
Příjem
Corr.
Sig.2tailed
Vzdělání Corr.

Prestiž

Sig.2tailed
Corr.
Sig.2tailed

SWLS_ RPWB RPWB
celk _auton _envir

RPWB_p
grow

RPWB
_relat

RPWB
_purps

**

,011

-,040

,054

,261

RPWB_slf
accp
*

,140

RPWB
_celk

Prestiž Příjem Vzdělání

*

,359**

,135

1,000

,330**

,060

,066

,386

,339

,000

,873

,564

,436

,041

,049

,000

-,033

-,039

,042

,000

-,051

,035

-,036

-,005

,354**

,330**

,636

,568

,542

,995

,460

,613

,596

,943

,000

,000

,092

-,031

,142*

-,021

-,039

,096

,078

,063

1,000

,359**

,354**

,179

,657

,038

,756

,569

,161

,256

,361

,000

,000

,000
1,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabulka 6 Spearmanův korelační koeficient

Tato tabulka nám vyhodnocuje existenci a případnou míru vztahu mezi jednotlivými
proměnnými. Dvěma hvězdičkami a tmavě zelenou barvou jsou označeny korelace
signifikantní na hladině 0,01 a světle zelená barva s jednou hvězdičkou značí signifikanci
na hladině 0,05. V souvislosti s výsledky dotazníku SWLS se nepotvrdila žádná z hypotéz
ohledně vztahu s příjmem, vzděláním, ani s prestiží zaměstnání.
1. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní vztah mezi příjem a
mírou well-beingu (SWLS).
2. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní vztah mezi vzděláním a
mírou well-beingu (SWLS).
3. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní vztah mezi prestiží
zaměstnání a mírou well-beingu (SWLS).

Co se týče výsledků testu RPWB a jeho působení na socioekonomický status,
signifikantně významný vztah se s celkovým skórem RPWB se ukázal pouze u výše
příjmu. U ostatních determinantů socioekonomického statusu se vztah nevyskytoval.
4. Přijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje vztah mezi příjmem a
mírou well-beingu (RPWB) na hladině významnosti 0,05.
5. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní vztah mezi vzděláním a
mírou well-beingu (RPWB).
6. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní vztah mezi prestiží
zaměstnání a mírou well-beingu (RPWB).
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Vedle odpovědi na část stanovených hypotéz nám Tabulka 6 poskytuje i zajímavé
dílčí výsledky. Statisticky významné korelace dosahuje položka RPWB_envir – což
je subškála RPWB udávající soulad s okolím nebo též míru osobního zvládání
(environmental mastery). Tato vykazuje signifikantní vztah s mírou prestiže
zaměstnání na hladině významnosti 0,05 a s výší příjmu dokonce na hladině 0,01.
S výší příjmu signifikantně souvisí (na hladině 0,05) i druhá subškála RPWB –
sebepřijetí (selfacceptance).
Další významné korelace se již netýkají zkoumaných hypotéz, ovšem
souvislostí mezi jednotlivými aspekty socioekonomického statusu. Všechny tři
položky spolu souvisí na hladině významnosti 0,01. Nejvyšší korelaci ukazuje
míra prestiže zaměstnání s výší příjmu (r = 0,359), nicméně ostatní korelace jsou
srovnatelné jen s malými rozdíly. Toto zjištění by nasvědčovalo spíše na
konzistentní rozložení socioekonomického statusu v našem výběrovém souboru,
byť s nižší korelací (tento dílčí výsledek dále rozeberu v diskusi). Druhý dílčí
výsledek je vzájemná korelace obou testových metod pro zjišťování well-beingu,
která dosahuje hodnoty 0,621 a je statisticky významná na hladině 0,01. Tento
výsledek by mohl naznačovat konstruktovou validitu použitých metod.
5. 4. 3 Kruskal-Wallisův test a regresní analýza
Pro analyzování dalších hypotéz bylo zapotřebí vybrat si z řady
neparametrických testů, které máme k dispozici. Rozhodla jsem se pro testování
pomocí Kruskal-Wallisova testu, který je určen pro vícero nezávislých výběrů.
Nejprve testuji rozdíly v odlišných skupinách dle vzdělání. Výsledky jsou
zaznamenány v následující tabulce. Ta nám testuje hypotézy týkající se míry wellbeingu v souvislosti s úrovní vzdělání.
H7A: Existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu (SWLS) u rozdílných
skupin dle vzdělání.
H8A: Existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu (RPWB) u rozdílných
skupin dle vzdělání.
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Tabulka 7 Kruskal-Wallisův test pro WB a vzdělání

Výsledek statistické analýzy nám ukazuje tři signifikantní výsledky vyznačeny okrovou
barvou. Pro stanovené hypotézy je podstatný hned první řádek, kdy se ukazuje, že
celkový skór SWLS je ovlivňován stupněm vzdělání u výzkumného souboru. Dílčí
výsledek je statistická významnost na hladině 0,05 u subškál RPWB, konkrétně subškály
týkající se souladu s okolím/osobního zvládání a subškály značící sebepřijetí. Tyto dvě
subškály významně korelovaly při použití Spearmanova korelačního koeficientu
v předchozím oddílu.
Pro ověření tohoto výsledku jsem použila ještě další metodou, která sleduje
výskyt daného jevu u rozdílných skupin. Provedla jsem u kategoriálních dat dummy
kódování a podrobila je regresní analýze. Sloučila jsem vzdělání do tří kategorií –
základní – střední - vyšší. Jediný signifikantně významný vztah se ukázal v porovnání
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skupin se základním vzděláním versus skupina se středním vzděláním. Následující data
se týkají z-skóru SWLS, u RPWB se žádná významná souvislost neprokázala.
Model

Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients

B

Std. Error

T

Sig.

Beta

Vzdel1_1

-,466

,223

-,139

-2,088

,038

Vzdel_1_2

,208

,078

,177

2,648

,009

Vzdel1_3

,106

,059

,121

1,809

,072

a. Dependent Variable: SWLS_zskor
b. Linear Regression through the Origin

Tabulka 8 Regresní analýza vzdělání a WB

Tento výsledek podpořil a zpřesnil výše uvedené závěry a můžeme tedy tvrdit:
7. Přijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní rozdíl v míře
well-beingu (SWLS) u rozdílných skupin dle vzdělání.
8. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu
(RPWB) u rozdílných skupin dle vzdělání.

Další proměnnou, která podléhala testování, byl příjem, i ten jsem testovala
v souvislosti s celkovou mírou well-beingu naměřenou dvěma různými metodami.
Hypotézy zněly takto:
H9A: Existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu (SWLS) u rozdílných skupin dle
výše příjmu.
H10A: Existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu (RPWB) u rozdílných skupin
dle výše příjmu.
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Tabulka 9 Kruskal-Wallisův test pro WB a příjem

Z výsledků v Tabulce 8 nevidíme signifikantní rozdíl ve sledovaných proměnných,
nemůžeme proto zatím přijmout alternativní hypotézy. Jedinou signifikanci sledujeme
opět u subškály RPWB týkající se souladu s okolím/osobního zvládání, která vykazuje
signifikanci na hladině 0,05.
K zpřesnění výsledků jsme i v tomto případě použili regresní analýzu. Výše
příjmu původně vyjádřená 9 kategoriemi, byla modifikována do celkových 4 kategorií
z důvodu sloučení nedostatečně obsazených skupin (1 = méně než 10 000,- Kč; 2 =
10 000 – 19 999,-Kč; 3 = 20 000,- Kč – 29 999,- Kč; 4 = více než 30 000,-Kč). Pomocí
rekódování dat do regresní analýzy jsme mohli sledovat vztahy mezi jednolitými
skupinami dle příjmu. Opět jsou níže zařazeny výsledky SWLS, u druhé metody (RPWB)
jsme signifikance nenašli.
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Model

Unstandardized Coefficients

B

Std. Error

Standardized
Coefficients

T

Sig.

Beta

Příjem_1_1

,161

,085

,127

1,903

,058

Příjem_1_2

-,063

,083

-,050

-,754

,452

Příjem_1_3

,164

,089

,123

1,840

,067

Příjem_1_4

,337

,127

,178

2,658

,008

a. Dependent Variable: SWLS_zskor
b. Linear Regression through the Origin

Tabulka 10 Regresní analýza příjmu a WB

Přestože nám Kruskal-Wallisův test neprokázal významný rozdíl, regresní analýza již
objevila významnou korelaci. Zjistili jsme, že statisticky významně v míře well-beingu se
budou lišit skupiny s nejnižším příjmem (pod 10 000,-Kč) oproti skupinám s nejvyššími
příjmy v rámci zkoumaného souboru (nad 30 000,-Kč). Můžeme tedy konstatovat:
9. Přijámám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní rozdíl v míře
well-beingu (SWLS) u rozdílných skupin dle výše příjmu.
10. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu
(RPWB) u rozdílných skupin dle výše příjmu.

Poslední proměnnou, kterou v rámci mapování vztahu well-beingu a SES testujeme, je
prestiž zaměstnání. Abychom mohli použít Kruskal-Wallisův test i pro tento případ, bylo
nutné vyjádřit prestiž zaměstnání jako ordinální proměnnou v kategoriích. Hypotézy
jsme stanovili obdobně jako u ostatních takto:
H11A: Existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu (SWLS) u rozdílných skupin dle
prestiže zaměstnání.
H12A: Existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu (RPWB) u rozdílných skupin
dle prestiže zaměstnání.
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Tabulka 11 Kruskal-Wallisův test pro WB a prestiž zaměstnání

Z výsledků je patrné, že rozdíly v prestiži zaměstnání nejsou signifikantní pro míru wellbeingu (měřeného SWLS i RPWB). Regresní analýzu jsme zde neaplikovali z důvodu
nekategoriálních dat.

11. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu
(SWLS) u rozdílných skupin dl prestiže zaměstnání.
12. Nepřijímám alternativní hypotézu o tom, že existuje signifikantní rozdíl v míře well-beingu
(RPWB) u rozdílných skupin dle prestiže zaměstnání.
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5. 5

Shrnutí výsledků a interpretace dat

Na tomto místě shrneme všechny výsledky, které jsou výše podrobně zpracované,
a pokusíme se o jejich interpretaci. Zdůvodňování a konfrontace výsledků s teorií i praxí
bude dále probíhat v části diskuse.
Prvně musíme mít na paměti, že se nám nepodařilo sebrat reprezentativní
soubor, který by odpovídal normálnímu rozložení ve společnosti, toto jsme zjistili
pomocí testu normality. Dále jsme prověřovali vztah mezi jednotlivými proměnnými
prostřednictvím neparametrických metod. Spearmanův korelační koeficient objevil
závislostní vztah mezi výší příjmu a mírou well-beingu naměřenou testem RPWB. To
znamená, že výše příjmu pozitivně koreluje s mírou well-beingu, korelace je spíše nízká
(r = 0,135) a potvrdila se na hladině významnosti 0,05.
Testováním hypotéz jsme objevili další závislostní vztahy. Vzdělání se ukázalo
jako faktor působící na rozdílnou úroveň well-beingu naměřeného testem SWLS, a
konkrétně jsme označili jako signifikantní rozdíly prožívané osobní pohody mezi
skupinami respondentů se základním a středním vzděláním. Druhá relevantní
proměnná byla výše příjmu, u které jsme prokázali existenci závislostního vztahu.
Porovnáváním jednotlivých příjmových kategorií prostřednictvím regresní analýzy
vyšlo najevo, že statisticky významné rozdíly jsou u respondentů s nejnižším (pod
10 000,-Kč) a nejvyšším příjmem (nad 30 000,-Kč). To znamená, že se nepotvrdila přímá
korelace mezi výší příjmu a životní spokojeností, pouze s jedinou výjimkou u hraničních
kategorií, kde se významné rozdíly objevily. Poslední proměnná, která by dle literatury
měla určovat socioekonomický status – prestiž zaměstnání- se ukázala v našem měření
jako statisticky nevýznamná.
Na závěr musíme zkonstatovat, že se nám nakonec nepodařilo ověřit prahovou
hypotézu z důvodu nereprezentativity dat, ale také neodpovídajícímu kódování. Sebraná
data jsou zařazena povětšinou do kategorií, což znemožňuje vytvoření přesného grafu,
který by znázorňoval konkrétní působení jednolitých proměnných a dokazoval
vysledované tendence.
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6. DISKUSE

Cílem této diplomové práce bylo prověřit vztah mezi mírou well-beingu a úrovní
socioekonomického statusu. Na tomto místě se zamyslíme nad možnými komplikacemi,
které cíl práce znesnadňovaly či znemožňovaly uskutečnit a následně se pokusíme
navrhnout lepší a další směřování v budoucím výzkumu dané problematiky.
U společenských věd se často vyskytuje komplikace ve smyslu kauzality. Většina
jevů v psychologii je velmi komplexní a multirozměrná, stejně tomu tak je u well-beingu.
Vedle komplexnosti pojmu jde ale také o design výzkumu a možnosti měření. Chtěli-li
bychom postihnout jistou kauzalitu, museli bychom vytvořit nějaký experiment
s kontrolní skupinou, abychom mohli bez komplikací tvrdit, že pravděpodobnost
výskytu daného jevu v populaci bude signifikantní, a k tomu, že právě daný determinant
ovlivňuje míru well-beingu. V jiných případech, tedy i v případě mého výzkumného
projektu, takovou kauzalitu postihnout nelze. Nemůžeme proto jednoduše tvrdit to, že
zvýšený SES je důvodem vyšší míry WB či vysoké hodnoty prožívaného WB mají za
důsledek i vyšší SES.
I přesto jsem volila dotazníkovou metodu sběru dat, která má svoje výhody i
úskalí. Největší výhodou byla možnost sebrat velké množství dat za relativně krátký čas,
na druhou stranu problematické bylo poté zpracování dat, které s sebou nese notnou
dávku zjednodušení a zkreslení reality. Nyní pojďme ke konkrétním dotazníkům, které
jsem použila pro svoje šetření. Bylo by dobré pracovat na české adaptaci plné a střední
verze dotazníku RPWB. Udělat jeho normalizaci pro české prostředí a skutečně ověřit,
zdali je metodologická výtka (Springer, Hauser, & Freese, 2006) platná i pro českou verzi
dotazníku. V mém šetření jsem sice neprováděla položkovou analýzu, ovšem z dílčích
výsledků můžeme odvozovat, že jednotlivé subškály vykazují rozdílnost, například
několikrát vyskytující se signifikance u subškály souladu s prostředím/osobní zvládání
(environmental mastery) či u sebepřijetí (self-acceptance), což by znamenalo, že
interkorelace subškál by nemusela být v tomto případě natolik problematická či se zde
vůbec vyskytovat. V rámci zjišťování psychometrických charakteristik české verze testu
by bylo dobré zaměřit se právě na tuto subškálu a prověřit důvody její signifikantní
rozdílnosti.
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Dále je možné, že převod na z-skóry, z důvodu neexistence českých norem u
SWLS i u RPWB, měl také vliv na strukturu výsledků a případné standardizované skóry
jednotlivých subškál i celkového well-beingu by mohly poskytnout akurátnější výsledky.
Kladně hodnotím výsledek korelace obou testů, kdy nám vyšla vysoká korelace (r =
0,621) na hladině významnosti 0,01. Tento výsledek může napovědět něco ohledně
konstruktové validity RPWB, kdy jeho srovnání s robustní a užívanou metodou SWLS je
pozitivní zprávou pro další používání tohoto testu.
Do měření pomocí dotazníku mohla zasahovat intervenující proměnná v podobě
sociální žádoucnosti otázek (tzv. desirability bias), ale také kulturní podmíněnost otázek
na životní spokojenost. Například ve Spojených státech mají lidé tendenci odpovídat
pozitivněji (tzv. positive bias) oproti jiným národům. V tom případě se spíše měří to, kdo
je šťastnější nikoli pouze šťastný (Hamplová, 2004). Naopak v českém prostředí je
běžnější na otázku na životní spokojenost či štěstí přijít se stížností, proto můžeme
předpokládat, že v České republice bude toto pozitivní zkreslení hrát menší roli.
V každém případě, i kdyby nějaký vliv mělo, bude to efekt na celý vzorek, na celou
českou společnost, tudíž se znáhodní.
Dále si plně uvědomuji, že v mém výzkumném projektu nebyl zajištěn zcela
náhodný výzkumný soubor, a tudíž výzkum postrádá čirou reprezentativitu, takové
ambice jsem si u příležitosti diplomové práce nekladla a toto omezení si uvědomuji. Na
svůj výzkum jsem pohlížela spíše očima věcné významnosti a ověření souvislostí, než
abych měla v záměru výsledky zobecňovat na celou populaci. Data jsou zkreslená
samotnou ochotou lidí se do výzkumu zapojit, tzn., že jsme se potýkaly s problémem
samovýběru. Ten je možným vysvětlením nerovnoměrnosti v rámci pohlaví (dvě třetiny
žen oproti třetině mužů) nebo také věku, kdy průměrný věk mého výzkumného vzorku
je lehce přes 31 let, ovšem průměrný věk české populace již v roce 2008 překročil
hranici čtyřiceti let (hodnoty zjištěné z tiskové zprávy Českého statistického úřadu o
vývoji obyvatelstva v roce 2008). V neposlední řadě nereprezentativita souboru měla za
důsledek to, že data určená pro výzkumnou část se mohla zpracovat pouze
neparametrickými metodami, které logicky umožňují omezenější nástroje pro testování.
Jedná se tedy spíše o explorativní studii, která kvůli záměrnému výběru z vícero regionů
poskytne jen zárodky informací, které poté mohou vést k reprezentativnímu zkoumání.
V budoucnosti bychom reprezentativitu mohli zvýšit náhodným výběrem, který by byl
66

zaměřen pouze na jeden region, například náhodné dotazování v ulicích Prahy, či podle
adres nebo telefonních seznamů obyvatel. Bylo by také třeba, aby byly rovnoměrně
zastoupeny všechny profese, aby byl větší rozptyl hodnocení prestiže, stejně tak u
vzdělání a příjmu. Ideální by byl tzv. kvótní výběr, který kopíruje rozložení obyvatelstva
v České republice z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, příjmu a dalších. Tento výběr je
velmi náročný na čas, prostředky i administraci, nicméně by obrovsky stoupla
spolehlivost a reprezentativitu takového šetření.
Nyní bych ráda rozebrala problematické aspekty týkající se socioekonomického
statusu jakožto druhé hlavní sledované proměnné. V první řadě vidím komplikaci v
užívání tohoto pojmu jako celku. V teoretické části věnuji prostor tématu o
inkonsistenci socioekonomického statusu, tyto připomínky jsou jistě validní, a proto
vidím jako zbytečné nadále pracovat s tímto termínem v celku minimálně ve výzkumné
sféře. Pro teoretické účely je didakticky cenné sloučit jednotlivé proměnné, které
ovlivňují sociální postavení člověka v jeden nadřazený pojem, ovšem za účely
empirického šetření je beztak třeba jednotlivé proměnné zkoumat osobitně a hlavně mít
na paměti problematiku inkonsistence a nedostatečné korelace jeho složek. Na druhou
stranu v mém výzkumném projektu se jako dílčí výsledek zmiňuji i tom, že interkorelace
tří vytyčených proměnných, ze kterých se socioekonomický status skládá (Kreidl &
Hošková, 2008), jsou statisticky významné a všechny tři vykazují srovnatelnou střední
úroveň korelace (mezi 0,330 – 0,359). Toto si vysvětluji zčásti nereprezentativitou
výzkumného souboru, ale odhlédneme-li od ní, vlastně se nám potvrzuje domněnka o
slabé konzistenci socioekonomického statusu (Hnilica, 2006). Korelace je sice statisticky
významná na hladině 0,01, ovšem je spíše na nižší úrovni, respektive nikoli tak vysoká,
aby bylo metodologicky správně spojovat všechny tři proměnné do jedné. Odráží to tak
hypotézy o inkonsistenci statusu v české společnosti.
Další problematickou oblastí bylo měření prestiže zaměstnání. Konkrétně
mohlo dojít ke zkreslení při zařazování respondentů do kategorií vytyčených Centrem
pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Problematická byla
povolání jako je například psycholog, sociální pracovnice či finanční poradce – u těchto
se dá určit podobná oblast působení, ale některá z nich mají výrazně jinou konotaci u
běžné populace než ostatní v dané kategorii. Snažila jsem se tedy posoudit konkrétní
zaměstnání z hlediska vzdělání, psychické námahy, kontaktu s lidmi, fyzického úsilí,
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ovšem pravděpodobně jsem se nevyhnula částečnému zkreslení dat u společensky různě
nahlížených profesí (například lékař vs. psycholog; zdravotní sestra vs. sociální
pracovnice; bankovní úředník vs. finanční poradce). Do dalšího šetření prestiže
zaměstnání CVVM SOÚ AV ČR by bylo záhodno zařadit i tyto profese, které vyskytovaly
v mém šetření poměrně často, a navíc počítat i s nově se objevujícími profesemi jako je
trader, marketingový specialista, HR generalist apod. U všech povolání bychom měli
umět určit přesnou hodnoty prestiže na základě reprezentativního hodnocení.
Při zjišťování souvislostí mezi prestiží zaměstnání a sledovanou mírou wellbeingu se nám nepodařilo přijmout žádnou z alternativních hypotéz. Signifikantní
rozdíly v míře prestiže zaměstnání a well-beingu se nevyskytly při měření SWLS ani
RPWB. Toto zjištění je v kontrastu s například s výzkumem H. Cantrila (1965), který
viděl v postavení člověka ve společnosti a tedy v prestiži jeho zaměstnání určující faktor
pro well-being. Na druhou stranu tím, že jsme nenalezli statisticky významnou korelaci
prestiže zaměstnání s mírou well-beingu podporujeme zjištění D. Kahnemana, E.
Dienera a N. Schwartze z roku 2003, které mluví o rozdílné míře vlivu prestiže
zaměstnání na well-being podle síly stratifikace státu. ČR patří spíše k zemím se slabší
sociální stratifikací, tudíž je vliv prestiže zaměstnání jen malý. Opět je třeba zvažovat
zobecnitelnost těchto tvrzení, spíše se jedná o návrhy možných vysvětlení. Celkově je
vztah mezi prestiží zaměstnání a štěštím mnohem složitější. Podporuje to například i
bádání M. Csikszentmihalyiho a B. Schneiderové, kteří naopak zjistili, že adolescenti,
jejichž rodiče mají nižší vzdělání a prestiž zaměsnání, jsou šťastnější nežli dospívající
z rodin s nižším statusem (Csikszentmihalyi & Schneider, 2000). Nemůžeme však tvrdit,
že tato zjištění jsou v přímé souvislosti, je možné, že se jedná opět o jiný referenční bod
pociťování štěstí ve srovnávání se s ostatními (Frey & Stutzer, 2002).
Posledním bodem v souvislosti s prestiží zaměstnání je konstatování, že by bylo
zajímavé do průzkumu zařadit i nezaměstnané, důchodce a studenty. U těchto skupin
jsem nezkoumala úroveň well-beingu, ačkoli by to jistě mohlo poskytnout hodnotné
závěry právě o socioekonomických charakteristikách a jejich vlivu. Například bychom
mohli potvrdit silnou domněnku o dramaticky klesající osobní pohodě při ztrátě
zaměstnání (Dooley et al., 2000). Do svého výzkumného projektu jsem ovšem mohla
zahrnout pouze pracující lidi z toho důvodu, že u nich lze určit prestiž zaměstnání (podle
zmiňovaných standardních výzkumů prestiže povolání). Stejně tak by bylo zajímavé
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porovnávat hodnoty well-beingu nikoli pouze s prestiží zaměstnání, ale i se
zaměstnaneckým poměrem nebo pozicí. Existuje názor, že zaměstnanec je méně šťastný
nežli živnostníci čili podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, je tedy možné i
toto může být opomíjená proměnná v rámci uvažování o prestiži zaměstnání.
Další oblast, která stojí za zmínku v souvislosti možnými úskalími výzkumu, je
otázka ptající se na výši platu. Zaprvé zde vzniká možné zkreslení kvůli jistému
etickému hledisku. Je známo, že výše platu, náboženská příslušnost či sexuální orientace
jsou velmi citlivé oblasti lidského života a lidé na ně často nechtějí odpovídat nebo svoje
odpovědi zkreslují. Tuto intervenující proměnnou jsem se snažila řešit anonymitou
dotazovaných, aby se snížil tlak na tuto položku. Dále také rozdělením do kategorií,
respondenti se měli zařadit do kategorií po pěti tisících korunách, čím jsem dospěla
k částečnému zobecnění, které mělo snížit neochotu respondentů odpovídat. Toto mohlo
mít za důsledek větší spolupráci ze strany respondentů, ovšem kategorizací příjmu se mi
znemožnila původně uvažovaná podrobná analýza pomocí bodového grafu (scatter
plot). Jsou-li proměnné vyjádřeny pouze kategoriemi, přicházíme o možnost sledovat
spojitost dat a jejich případné tendence. Toto bych do budoucna odstranila přímou
otázkou po konkrétní výši platu. Motivace respondentů by se dala zvýšit přislíbením
nějaké odměny finanční či materiální.
V mém výzkumném souboru tvoří z hlediska příjmu nejpočetnější část (téměř
třetina) respondenti s nejnižší úrovní příjmu (kategorie pod 10 000,-Kč). Celkově tedy
složení výzkumného souboru neodpovídá platovému rozvrstvení lidí ve společnosti,
ačkoli u posledních výzkumů ČSÚ vyplývá, že většina lidí v ČR skutečně nedosahuje
průměrného platu. V mém výzkumném souboru je to z důvodu poměrně častého
zastoupení nespecializovaných profesí jako je asistentka/asistent či vyššího zastoupení
neodborných a manuálních profesí.
Přes metodologická úskalí týkající se měření a získávání výše platu, jsme došli
k statisticky významným výsledkům. Zjistili jsme, že míra well-beingu měřená pomocí
dotazníku SWLS se významně liší u lidí dle příjmu, konkrétně mezi lidmi dosahujícími
platu méně než 10 000,- Kč měsíčně oproti skupině s příjmem nad 30 000,- Kč měsíčně.
Toto zjištění je v souladu s teoretickými poznatky ohledně objektivních aspektů, které
mají vliv na míru well-beingu (např. Bradburn, 1969; Andrews, 1991; Diener & Diener,
1996). Zjišťujeme tedy, že existuje vztah mezi mírou well-beingu a výší platu u krajních
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pólů výše příjmu, ale o jeho podrobné podobě je třeba se vyjadřovat s opatrností
s ohledem na reprezentativitu výzkumného souboru.
Dále se nám podařilo prokázat působení dalšího objektivního aspektu na wellbeing, kterým je úroveň vzdělání. U této proměnné, jsme byli schopni stanovit, že lidé
mající základní vzdělání se liší v míře prožívaného well-beingu měřeného SWLS od
respondentů majících vzdělání střední (bez rozdílu složení maturity). Je zajímavé, že se
neprokázal rozdíl také mezi skupinami se základním a vysokým vzděláním, patrně to
značí, že nejvyšší posun v životní spokojenosti bychom sledovali při přechodu ze
základního na středoškolské vzdělání, a tedy vysokoškolsky vzdělaní lidé by
nedosahovali takového skoku v míře well-beingu oproti lidem se vzděláním středním.
Toto zjištění je v částečně v souladu s rozsáhlým výzkumem životní spokojenosti české
populace realizovaným D. Hamplovou, která rovněž stanovila skupinu mužů se
základním vzděláním jako signifikantně odlišnou v míře životní spokojenosti
(Hamplová, 2004). Nicméně můžeme teď tvrdit, že je zde signifikantně významný vliv a
lidé se odlišují rozdílnou měrou well-beingu v souvislosti se svým vzděláním, toto
v globálním měřítku potvrzují i zahraniční výzkumy (např. Schieman et al., 2001).
Budoucí možné směřování v této problematice bude jistě obnášet nutnost
kvalitnějších a reprezentativnějších dat. V první řadě považuji za rozumné zvažovat
jednotlivé kategorie socioekonomického statusu zvlášť. Data by dále neměla být
rozdělena do kategorií, měla by se uchovat ve spojité formě. Podrobnější informace by
přineslo zapojení ještě extrémnějších platových skupin, abychom mohli sledovat
zajímavější tendence ovlivňování. V takovém případě by se skutečně dala ověřit tzv.
prahová hypotéza a stanovit hraniční bod, po kterém se pozitivní korelace například
příjmu a well-beingu zastavuje, případně razantně zmenšuje (viz např. Kahneman &
Deaton, 2010).
Stejně tak zajímavé a cenné by bylo doplnit výzkum ještě o kvalitativní část, která
by se podívala podrobněji na subjektivní aspekty, pro které ve výzkumné části této
diplomové práce nebyl prostor. Kvalitativní metody by poskytly komplexnější a
flexibilnější informace, které více odpovídají realitě jedince. Právě při kvalitativní
analýze bychom se dále mohli zaměřit na subjektivní aspekty vztahu příjmu a wellbeingu a například studiem extrémních skupin obyvatelstva dle příjmu objevit další
konkrétní rozdíly a s nimi nově ověřitelné hypotézy pro navazující kvantitativní výzkum.
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Souhrnně se nedá se říci, že well-being je striktně odvislý pouze od ekonomické
situace nebo naopak kvality sociálních vztahů (Gleibs et al., 2013) či úplně jiných
proměnných. Z našeho výzkumu se ovšem zdá, že stoupající příjem, vzdělání, ani prestiž
zaměstnání nebudou jednoznačnými prediktory subjektivního well-beingu. Současné
vědecké poznání nás nabádá ke zvyšování kvality života prostřednictvím kvalitních
vztahů okolo nás i se sebou samotným, spíše než ke zvyšování výše našeho osobního
konta. Guru pozitivní psychologie M. Csikszentmihalyi vidí smysl psychologické práce ve
snižování psychického distresu a budování osobní pohody, aby lidé předešli
znepokojivému zjištění, že celý život věnovali honbě za cíli, které je nakonec nedokážou
uspokojit (Csikszentmihalyi, 1999). Zajímavé je poznání, že pouhé zaměření pozornosti
na peníze jako takové zvyšuje důležitost socioekonomické situace ve vztahu k wellbeingu (DeVoe & Pfeffer, 2009). Je tedy na nás na co budeme zaměřovat svou pozornost
a co se tedy stane středobodem, od kterého se bude odvíjet naše životní spokojenost.
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7. ZÁVĚR

Cílem diplomové práce bylo prozkoumat pojem well-being, jeho různá pojetí,
způsoby měření a jeho aspekty. Druhou sledovanou proměnnou byl socioekonomický
status, který zde měl místo právě ve smyslu determinantu osobní pohody. A vzájemné
působení obou proměnných jsme poté ověřovali teoreticky i empiricky.
V teoretické části jsme se nejdříve věnovali různému pojetí pojmu well-being,
vymezili jsme jeho nesmírnou důležitost v pozitivní psychologii. Popisovali jsme rozličné
modely pojímání pojmu z historie i současnosti a hledali společná i rozcházející se místa.
Dále jsme v této souvislosti mluvili o metodách, kterými je možno well-being měřit.
Jejich množství a různorodost odráží multidimenzionalitu a komplexnost sledovaného
jevu. Ve druhé části teoretického oddílu jsme se věnovali socioekonomickému statusu.
Popsali jsme různé způsoby jeho definování v zahraničí i u nás; a nakonec jsme
ustálili jeho aspekty, kterými jsou vzdělání, příjem a prestiž zaměstnání. V třetí části
jsme se dostali k jádru teoretické stati, ve které se zaměřujeme na vztah
socioekonomického statusu a well-beingu. Prostřednictvím množství různých výzkumů
hledáme souvislosti mezi životní spokojeností, úrovní subjektivního well-beingu či
mírou prožívaného štěstí a na druhé straně s výší platu, množstvím finančních
prostředků, úrovní dosaženého vzdělání a prestiží zaměstnání udávající postavení ve
společnosti. Jednotlivé aspekty dělíme na objektivní a subjektivní a na závěr se
zamýšlíme nad jejich nelineárním vztahem.
Výzkumná část vychází ze zajímavých podnětů teoretického oddílu, kdy jsme se
pokusili ověřit vztah mezi mírou well-beingu a úrovní socioekonomického statusu. První
proměnnou jsme operacionalizovali pomocí dvou testových metod – použili jsme
dotazník SWLS (Satisfaction with life scale; Diener et al., 1985) a RPWB (Ryff´s scales of
psychological well-being; Ryff, 1989). Socioekonomický status jsme zkoumali odděleně
na základě jeho tří kategorií – průměrná výše čistého měsíčního příjmu, úroveň vzdělání
a hodnota prestiže zaměstnání.
Pro statistickou analýzu jsme použili Spearmanova korelačního koeficientu,
Kruskal-Wallisova testu a regresní analýzy. Výsledky našeho testování prokázaly
přítomnost vztahu mezi výší příjmu a mírou well-beingu naměřenou testem RPWB. Dále
72

jsme regresní analýzou zjistili signifikantní rozdíly v prožívané míře well-beingu
naměřené testem SWLS u lidí se základním a středním vzděláním; a také u nejnižší a
nejvyšší příjmové kategorie. Nutno podotknout, že na výsledky je třeba pohlížet spíše
jako na zárodky informací, které by mohly v budoucnu poskytnout základ pro další
reprezentativnější zkoumání.
Z této diplomové práce vychází najevo několik doporučení, která by mohla
současný stav pojetí a výzkum well-beingu, štěstí i SES vylepšit. V první řadě je třeba
zkoumat SES jako jednotlivé proměnné, neboť jejich konzistence je spíše teoretickým
konstruktem. V souvislosti s otázkami na plat je statisticky cennější ptát se po
konkrétních sumách namísto řazení respondentů do kategorií, což v závěru poskytne
přesnější výsledky. Ráda bych podpořila současné pojímání well-beingu i štěstí, které se
koncentruje v subjektivním pohledu na životní spokojenost. Spíše než stanovovat
kategorie a oblasi, které by měly zajišťovat životní spokojenost lidí, bychom měli
respektovat jedinečnost a individualitu každého v subjektivním prožívání a právě na tu
se soustředit.
Závěrem bychom si mohli vrátit k samotnému názvu práce a částečně odpovědět
na notorickou štiplavou otázku, zdali peníze (velikost disponibilních statků, výše příjmu
– zčásti SES) přinášejí štěstí (životní spokojenost – celkově well-being). Teoretická
bádání podložená empirickými výzkumy spíše ukazují, že peníze nám mohou
zprostředkovat životní spokojenost, která je vyjádřena hodnoticím aspektem; ovšem
štěstí, které je podmíněno prožíváním a emocemi, se za peníze nedočkáme. A v rámci
nadindividuálního

zkoumání

zdrojů

životní

spokojenosti

budou

ekonomické

charakteristiky minimálně na stejné příčce jako mezilidské vztahy, smysluplnost práce a
trávení volného času.
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9. PŘÍLOHY
Příloha 1: Kompletní znění dotazníku i s průvodním dopisem
Životní spokojenost
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Níže jsou uvedena jednoduchá
tvrzení týkajících se Vaší životní spokojenosti. Odpovězte na ně, prosím, pomocí škály, kde vyjádříte stupeň
svého souhlasu či nesouhlasu. Odpovídejte prosím podle skutečnosti, co Vás nejvíce vystihuje.
Děkuji za čas a ochotu, v případě jakékoli otázky mě neváhejte kontaktovat.
Eva Matyášová (PS FF UK)
matyasova.eva@gmail.com
*Povinné pole
1.

2.

3.

Můj způsob života se téměř zcela shoduje
s mým ideálem. *
a) Rozhodně nesouhlasím.
b) Nesouhlasím.
c) Spíše nesouhlasím.
d) Nemohu se rozhodnout.
e) Spíše souhlasím.
f) Souhlasím.
g) Rozhodně souhlasím.
Podmínky mého života jsou vynikající. *
a) Rozhodně nesouhlasím.
b) Nesouhlasím.
c) Spíše nesouhlasím.
d) Nemohu se rozhodnout.
e) Spíše souhlasím.
f) Souhlasím.
g) Rozhodně souhlasím.
Jsem se svým životem spokojený/á. *
a) Rozhodně nesouhlasím.
b) Nesouhlasím.
c) Spíše nesouhlasím.
d) Nemohu se rozhodnout.
e) Spíše souhlasím.
f) Souhlasím.
g) Rozhodně souhlasím.
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4.

Dostal/a jsem od svého života téměř vše,
co jsem chtěl/a. *
a) Rozhodně nesouhlasím.
b) Nesouhlasím.
c) Spíše nesouhlasím.
d) Nemohu se rozhodnout.
e) Spíše souhlasím.
f) Souhlasím.
g) Rozhodně souhlasím.

5.

Kdybych mohl/a žít svůj život znovu,
téměř nic bych nezměnil/a. *
a) Rozhodně nesouhlasím.
b) Nesouhlasím.
c) Spíše nesouhlasím.
d) Nemohu se rozhodnout.
e) Spíše souhlasím.
f) Souhlasím.
g) Rozhodně souhlasím.

Zamyslete se, do jaké míry Vás následující tvrzení vystihují. *
Zcela
nesouhlasí.

Nesouhlasí.

Spíše
nesouhlasí.

Nebojím se
vyjádřit své
názory, a to i
tehdy, jsou-li v
rozporu s názory
většiny lidí.
Moje rozhodnutí
obvykle nejsou
ovlivněna tím, co
dělají všichni
ostatní.
Mám sklony si
dělat starosti o
to, co si o mně
druzí lidé myslí.
Být sám se sebou
šťastný je pro mě
důležitější než to,
aby mě ostatní
uznávali.
Mám sklony
nechat se
ovlivňovat lidmi
se silnými
názory.
Jsem si jistý ve
svých názorech, i
když jsou zcela
protikladné s
obecnou
názorovou
shodou.
Je pro mě
obtížné vyjádřit
své názory na
kontroverzní
témata.
Často si svá
rozhodnutí
rozmyslím, když
s nimi rodina či
přátelé
nesouhlasí.
Posuzuji sám
sebe podle toho,
co je pro mě
důležité, nikoli
podle hodnot,
které považují za
důležité ostatní.
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Spíše
souhlasí.

Souhlasí.

Zcela
souhlasí.

Zcela
nesouhlasí.

Nesouhlasí.

Spíše
nesouhlasí.

Obecně vzato
cítím, že mám
situaci plně pod
kontrolou.
Nároky
každodenního
života jsou pro
mě často
ubíjející.
Nezapadám
dobře mezi lidi,
ani do komunity
okolo mě.
Jsem celkem
dobrý v
zařizování
mnoha
povinností mého
dennodenního
života.
Často se cítím
být zaplaven
svými
povinnostmi.
Celkově se
dokážu starat o
svoje osobní
finance a
záležitosti.
Jsem dobrý v
rozvržení
vlastního času,
abych byl
schopen stihnout
vše, co je třeba
udělat.
Je pro mě
obtížné si
uspořádat život
tak, aby byl pro
mě uspokojující.
Vybudoval jsem
si domov a
životní styl, který
je podle mého
vkusu.
Nezajímají mě
činnosti, které
rozšíří moje
obzory.
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Spíše
souhlasí.

Souhlasí.

Zcela
souhlasí.

Zcela
nesouhlasí.

Nesouhlasí.

Spíše
nesouhlasí.

Nechci zkoušet
nové způsoby
dělání různých
věcí – můj život
je v pohodě
takový, jaký je.
Myslím, že je
důležité nabývat
nové zkušenosti,
které vybízejí k
přehodnocení
smýšlení o sobě
samém i o světě
kolem nás.
Když o tom
přemýšlím, jako
člověk jsem se v
posledních
letech moc
nezlepšil/a.
Mám dojem, že
jsem se jako
člověk v průběhu
let značně
vyvinul/a.
Není mi příjemně
v nových
situacích, které
vyžadují měnit
obvyklé, zažité
způsoby konání.
Život pro mě je
neustálý proces
učení se, změn a
růstu.
Už dávno jsem
vzdal pokusy o
dělání velkých
změn či pokroků
ve svém životě.
Je pravda, když
se říká, starého
psa novým
kouskům
nenaučíš.
Většina lidí mě
vnímá jako
milujícího a
láskyplného
člověka.
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Spíše
souhlasí.

Souhlasí.

Zcela
souhlasí.

Zcela
nesouhlasí.

Nesouhlasí.

Spíše
nesouhlasí.

Udržování
blízkých vztahů
je pro mě
obtížné a
frustrující.
Často se cítím
osamělý, neboť
mám jen pár
blízkých přátel,
se kterými mohu
sdílet své obavy.
Užívám si
vzájemné
společné
konverzace s
přáteli a rodinou.
Nemám mnoho
lidí, kteří by mě
vyslechli, když
mám potřebu si
o něčem
promluvit.
Zdá se mi, že
většina lidí má
více přátel, než
mám já.
Lidé by mě
popsali jako
štědrého
člověka, který je
ochotný sdílet
čas s druhými.
Nezažil jsem
mnoho vřelých a
důvěryhodných
vztahů s
druhými.
Vím, že svým
přátelům mohu
věřit a oni zase
mohou věřit
mně.
Žiji svůj život teď
a tady, velmi
nepřemýšlím nad
budoucností.
Mám sklony se
zaměřovat na
současnost,
protože
budoucnost s
sebou vždy
přináší
problémy.
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Spíše
souhlasí.

Souhlasí.

Zcela
souhlasí.

Zcela
nesouhlasí.

Nesouhlasí.

Spíše
nesouhlasí.

Moje každodenní
činnosti se mi
často zdají
obyčejné a
nedůležité.
Nevidím smysl v
tom, čeho chci v
životě
dosáhnout.
Dříve jsem si
stanovoval cíle,
nyní mi to přijde
jako ztráta času.
Baví mě dělat
plány do
budoucnosti a
poté pracovat na
tom, aby se
uskutečnily.
Jsem aktivní v
uskutečňování
plánů, které jsem
si pro sebe
vytvořil.
Někteří lidé se
potloukají
bezcílně životem,
já k nim ale
nepatřím.
Někdy se cítím,
že jsem udělal
vše, co se udělat
dalo.
Když se podívám
na svůj životní
příběh, těší mě,
jak všechno
dopadlo.
Celkově se cítím
sebejistě a
pozitivně.
Cítím, že ostatní
lidé mají ze
života víc než já.
Většina aspektů
mé osobnosti se
mi líbí.
Udělal jsem pár
chyb v minulosti,
ale nakonec
cítím, že vše
dobře dopadlo.
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Spíše
souhlasí.

Souhlasí.

Zcela
souhlasí.

Zcela
nesouhlasí.

Nesouhlasí.

Spíše
nesouhlasí.

Spíše
souhlasí.

Souhlasí.

Zcela
souhlasí.

V mnoha
směrech jsem
zklamaný z toho,
čeho jsem v
životě dosáhl.
Můj přístup k
sobě samému
pravděpodobně
není tak
pozitivní, jak to
mají ostatní lidé.
Minulost měla
své světlé i
stinné stránky,
ale celkově bych
nechtěl nic
měnit.
Když se
porovnám se
svými přáteli a
známými, mám
ze sebe dobrý
pocit.

Vaše pohlaví *
o

Žena

o

Muž

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání *

Vaše zaměstnání (pracovní pozice) *

Vaše příjmová kategorie
průměrný měsíční příjem) *

(celkový čistý

o

Méně než 10 000,-Kč

o

10 000,-Kč až 14 999,-Kč

o

15 000,-Kč až 19 999,-Kč

o

20 000,-Kč až 24 999,-Kč

o

25 000,-Kč až 29 999,-Kč

o

30 000,-Kč až 34 999,-Kč

o

35 000,-Kč až 39 999,-Kč

o

40 000,-Kč až 44 999,-Kč

o

Nad 45 000,-Kč

o

ZŠ

o

SŠ bez maturity

o

SŠ s maturitou

o

VOŠ

o

VŠ

Váš věk *
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