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Abstrakt 

Ústředním tématem této práce je fenomén důvěryhodnosti. S odkazem na přístup 

Evropského výzkumu hodnot je zde důvěryhodnost mapována prostřednictvím 

postojů k otázce ospravedlnitelnosti jednání označovaného jako kriminalita všedního 

dne (jízda načerno, krácení daní apod.) a jiných jevů, jejichž správnost je z etického 

pohledu problematická či dilematická (nevěra, potraty apod.).  

Tyto postoje tvoří vstupní baterii shlukové analýzy, jejímž prostřednictvím jsou 

vymezeny čtyři skupiny osob z hlediska míry důvěryhodnosti a významu, jaký 

přikládají posuzovaným problémům.  

Záměrem dalšího zkoumání je odhalit, zda a případně v jaké míře se od sebe tyto 

skupiny liší z hlediska důvěry a sociodemografických a socioekonomických 

charakteristik. 

Ukazuje se přitom, že důvěra k druhým lidem i k institucím je sice napříč skupinami 

odlišná, nicméně s výjimkou důvěry k církvi se nejedná o rozdíly nikterak velké. 

Analýza dále naznačuje souvislost nedůvěryhodného jednání s nižším věkem a 

nespokojeností s vlastním životem. 

Fenomén důvěryhodnosti je zkoumán na datech z Evropského výzkumu hodnot, 

konkrétně vlně realizované v roce 2008. Práce zohledňuje situaci v České republice. 

 

Klíčová slova: důvěryhodnost, interpersonální důvěra, institucionální důvěra, 

kriminalita všedního dne, legální cynismus, sociální kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The theme of this work is the phenomenon of trustworthiness. With reference to the 

approach of the European Values Survey, the trustworthiness is mapped by attitudes 

justification of behaviours called as the every day crime (avoiding a fare on public 

transport, cheating on taxes, etc.) and other phenomena, that might be questionable 

or dilemmatic from an ethical perspective (adultery, abortion, etc. ). 

Through cluster analysis are defined four groups of people, different in trustworthy 

level and the importance they attach to the problems under consideration. 

The aim of the following analysis is to discover whether and to what extent, from 

each of these groups differ in terms of trust and socio-demographic and 

socioeconomic characteristics.  

The results show, that interpersonal and institutional trust is not the same in the 

groups, but this diference, with the exception of trust in the Church, is not great. The 

analysis also suggests a connection between untrustworthiness and younger age and 

dissatisfaction with a life. 

The phenomenon of trust is examined using data from the European Values Study, 

specifically the wave realized in 2008. The work relates to the situation in the Czech 

Republic 

 

Key words: trustworthiness, interpersonal trust, institutional trust, every day crime, 

legal cynicism, social capital 



 

Obsah 

Úvod 

I. Teoretická část ....................................................................................................................... 12 

1 Důvěryhodnost .................................................................................................................. 12 

1.1 Definice pojmu důvěryhodnost .................................................................................. 12 

1.2 Podmínky existence důvěryhodnosti .......................................................................... 13 

1.3 Kriminalita všedního dne a eticky problematická a dilematická jednání .................. 14 

1.3.1 Kriminalita všedního dne .................................................................................... 14 

1.3.2 Eticky problematická a dilematická jednání ....................................................... 15 

1.4 Metody zkoumání důvěryhodnosti ............................................................................. 16 

1.5 Výzkumy důvěryhodnosti .......................................................................................... 18 

2 Důvěra ............................................................................................................................... 21 

2.1 Definice důvěry .......................................................................................................... 21 

2.2 Členění důvěry ........................................................................................................... 22 

2.3 Metody zkoumání důvěry .......................................................................................... 23 

2.4 Výzkumy důvěry ........................................................................................................ 24 

3 Faktory nedůvěryhodného a nepoctivého jednání ............................................................ 27 

3.1 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou ....................................................................... 27 

3.2 Sociologické a kriminologické teorie nedůvěryhodného jednání .............................. 29 

3.2.1 Teorie napětí ....................................................................................................... 29 

3.2.2 Teorie konfliktu .................................................................................................. 29 

3.2.3 Subkulturní teorie ............................................................................................... 30 

3.2.4 Teorie odlišného spojení ..................................................................................... 30 

3.2.5 Teorie sociálního učení ....................................................................................... 30 

3.2.6 Etiketizační teorie ............................................................................................... 30 

3.2.7 Teorie racionální volby ....................................................................................... 30 

3.2.8 Teorie sociální narušenosti ................................................................................. 31 

3.2.9 Vliv zkušeností ................................................................................................... 32 

3.2.10 Vliv legálního a morálního cynismu ................................................................... 32 

3.3 Vliv sociodemografických, socioekonomických a dalších charakteristik ................. 33 

4 Shrnutí teoretické části ...................................................................................................... 35 

II. Empirická část ...................................................................................................................... 36 

1 Východiska a cíle analýzy, volba zdroje dat ..................................................................... 36 

1.1 Základní informace o EVS a jeho realizaci v ČR ...................................................... 36 

1.2 Specifikace výběrového souboru a procedury sběru dat ............................................ 37 

2 Výzkumné otázky a proměnné ......................................................................................... 38 

2.1 Důvěryhodnost ........................................................................................................... 38 



 

2.2 Interpersonální důvěra ................................................................................................ 39 

2.3 Institucionální důvěra ................................................................................................. 40 

3 Metodologie ...................................................................................................................... 41 

3.1 Obecný vhled do postojů ............................................................................................ 41 

3.2 Zpracování postojů mapujících důvěryhodnost ......................................................... 42 

3.3 Mapování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou .................................................... 43 

3.3.1 Mapování vztahu mezi důvěryhodností a sociodemografickými, 

socioekonomickými a dalšími charakteristikami .............................................................. 47 

3.4 Problematika chybějících odpovědí ........................................................................... 49 

4 Výsledky ........................................................................................................................... 51 

4.1 Obecný vhled do postojů ............................................................................................ 51 

4.1.1 Důvěryhodnost .................................................................................................... 51 

4.1.2 Důvěra k druhým lidem ...................................................................................... 56 

4.1.3 Důvěra k institucím ............................................................................................. 58 

4.2 Zpracování postojů mapujících důvěryhodnost ......................................................... 60 

4.3 Mapování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou .................................................... 62 

4.3.1 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým lidem ..................................... 62 

4.3.2 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou k institucím ........................................... 65 

4.3.3 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým i k institucím ......................... 68 

4.3.4 Shrnutí a interpretace zjištění z mapování vztahu mezi důvěryhodností a 

důvěrou k druhým i k institucím ....................................................................................... 73 

4.4 Profil aktérů jednajících nedůvěryhodně z hlediska sociodemografických, 

socioekonomických a dalších charakteristik ......................................................................... 74 

4.4.1 Vztah mezi nedůvěryhodností a vybranými charakteristikami ........................... 74 

4.4.2 Shrnutí a interpretace zjištění z mapování vztahu mezi důvěryhodností a 

sociodemografickými, socioekonomickými a dalšími charakteristikami ......................... 79 

Závěr 

Seznam literatury a odborných pramenů 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam zkratek 

 

CAPI   Computer assisted personal interview 

CVVM Centrum pro výzkum veřejného mínění  

EVS   Evropský výzkum hodnot (European Values Study) 

ESS    Evropská sociální studie (European Social Survey) 

EU    Evropská unie (European Union) 

IKSP    Institut pro kriminologii a sociální prevenci  

ISSP   International Social Survey Programme 

NATO  Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) 

OSN   Organizace spojených národů 

SOÚ AV ČR  Sociologický ústav Akademie věd České republiky 

SPSS   Statistical Package for the Social Sciences 

WB    Světová Banka (World Bank) 

WVS   Světový výzkum hodnot (World Value Survey) 

  



 

 

Úvod 

Slovo důvěryhodnost, stejně jako jeho synonyma hodnověrnost či věrohodnost 

mohou v dnešním jazyce znít jako předčítání z kroniky. Přitom se nejedná o 

vlastnosti charakteristické jen pro naše předky. I v dnešní době je nepochybně 

potřeba mít kolem sebe alespoň hrstku blízkých osob, kterým lze důvěřovat. 

Z určitého pohledu naopak význam důvěryhodného okolí v moderní době stoupá. 

Vyjmutí jedince z pospolitostního života, který se odehrával mezi známými tvářemi 

a v ustáleném běhu činností a tradic, a jeho zasazení do komplexní společnosti, jejíž 

chod je jako by více než řádem, ovládán chaosem, posiluje důležitost důvěry 

projevované okolnímu světu. Podle německého sociologa Niklase Luhmanna 

význam důvěry v moderních společnostech roste právě proto, že je zde jistota 

nahrazena nejistotou, v níž jsou důvěryhodné osoby (či objekty) určitými pevnými 

body (Luhmann 2006).  

V dnešní době přitom význam důvěryhodnosti nijak neklesá. Díky globalizaci a 

pokroku informačních a komunikačních technologií se neustále dostáváme do 

kontaktu s novým a neznámým, což je posilováno zpochybňováním tradičních 

hodnot a novými definicemi rolí. To, co bylo dříve pevně dané a jisté, se stává 

otázkou vlastních rozhodnutí. Logickým důsledkem tohoto stavu je pátrání po tom, 

co je v tomto světě hodno důvěry, na koho je možné se s důvěrou obracet. 

Význam důvěryhodnosti v dnešní době dokládá i skutečnost, že je tento fenomén 

předmětem pravidelného zkoumání mnoha výzkumných šetření, včetně 

mezinárodních1. To, jak důvěryhodné se lidem jejich okolí jeví, se přitom často liší 

nejen napříč různými společnostmi, ale i uvnitř každé z nich. Čím je to způsobeno? 

Výzkumy ukazují, že zaujímání důvěry vůči druhým osobám ale i institucím může 

působit celá řada vlivů. Kromě vlastních prožitých zkušeností, či zkušeností, jimiž 

prošla celá společnost, byl potvrzen také efekt některých sociodemografických a 

socioekonomických charakteristik, stejně jako životních postojů (např. Tuček, 2008).  

                                                 
1
 Příkladům těchto šetření, stejně jako metodikám měření důvěryhodnosti užívaným v některých z nich, bude 

věnována pozornost v teoretické části této práce. 



 

 

Předmětem této práce bude tedy fenomén důvěryhodnosti. Ta bude s odkazem na 

koncepci Evropského výzkumu hodnot definována jako postoje k otázce 

ospravedlnitelnosti některých kriminálních praktik a takového jednání, které lze 

z pohledu etiky označit za problematické eventuelně dilematické. Jako příklad lze 

uvést ospravedlňování nevěry, neoprávněného nárokování si státní sociální 

podpory, lhaní ve vlastním zájmu, krácení daní apod. Tato definice důvěryhodnosti 

reflektuje přesvědčení, že některé společenské změny, které se udály ve dvacátém 

století, vedly nejen ke zpochybnění dřívějších hodnot, ale otevřely i nové příležitosti 

k porušování některých norem. Příkladem může být jízda na černo v dopravních 

prostředcích městské hromadné dopravy, která před zavedením označovačů 

jízdenek prakticky nebyla možná. Tento přestupek je tedy reakcí na skutečnost, že 

mechanický označovač jednoduše nedovede nahradit dohled průvodčího. Soudobá 

společnost, v níž často chybí dohled „průvodčího“ tedy klade vyšší nároky na to, co 

bychom mohli nazvat autonomní morálkou jedince. Přístup evropského výzkumu 

hodnot, který odkazuje na poznatky amerických ekonomů Stephena Knacka a 

Philipa Keefera (1997), ale má blízko i k přístupu britských kriminologů Susanne 

Karstedt a Stephena Farralla (2006) tedy předpokládá, že důvěryhodnost je možné 

měřit právě prostřednictvím postojů k ospravedlnitelnosti takových jednání, na něž 

nelze dohlížet či je nějak regulovat, např. prostřednictvím sdílených hodnot (Van 

Schaik 2002).  

Teoretická část práce představuje uvedení do problematiky důvěryhodnosti. 

Zmíněny zde budou různé prohledy na tento fenomén, metody jeho zkoumání stejně 

jako výzkumy, které se mu věnují. Záměrem je přitom zachycení nejen sociologické, 

ale i kriminologické perspektivy s ohledem na skutečnost, že důvěryhodnost bude 

v následné empirické části práce zkoumána mimo jiné prostřednictvím postojů 

k otázce ospravedlnitelnosti jednání, které lze označit za kriminální. Teoretická část 

představí dále také témata důvěry a vybrané sociodemografické, socioekonomické a 

postojové charakteristiky, jejichž vazba na důvěryhodnost bude předmětem následné 

analýzy. 



 

 

Empirická část práce poskytne odpověď nejen na otázku, jaké jsou postoje české 

veřejnosti k otázce ospravedlnitelnosti určitých výše popsaného jednání, tzn., jaká je 

důvěryhodnost české veřejnosti, ale i na to, které sociodemografické, 

socioekonomické a jiné postojové charakteristiky jedinců doprovází nedůvěryhodné 

jednání. Jinými slovy jaký je profil jedinců, kteří jednají nedůvěryhodně. Postojové 

charakteristiky, jejichž vazba na důvěryhodnost bude předmětem zkoumání, 

zahrnují i důvěra k druhým lidem a k některým institucím s cílem stanovit, zda je 

míra důvěry odlišná u různě důvěryhodných skupin osob. Empirická část práce 

zachytí situaci v České republice. 

Uvedená problematika bude zkoumána na datech z Evropského výzkumu hodnot, 

konkrétně vlně realizované v roce 2008. Tato práce má přitom spíše explorativní 

charakter. Namísto testování hypotéz je tedy záměrem práce nabídnout základní 

vhled do popsané problematiky, která bude vymezena výzkumnými otázkami.  
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I. Teoretická část 

 

1 Důvěryhodnost 

 

1.1 Definice pojmu důvěryhodnost  

 

O významu pojmu důvěryhodnost mnohé napoví už jeho samotná kompozice, 

spojující pojem důvěra s pojmem hodnost. Důvěryhodnou je tedy taková osoba (event. 

objekt), která je hodna důvěry, zaslouží si, aby jí bylo důvěřováno. Podobnou logiku 

lze spatřit i v anglickém pojmu trustworthiness2. Důvěryhodnost tedy odkazuje na 

spolehlivost adresáta důvěry, na to, že splní očekávání, jež jsou do něj vkládána. 

Na otázku, co činí osoby hodné důvěry, odpovídá například koncepce užívaná 

v rámci Evropského výzkumu hodnot3 vytvořená týmem nizozemského ekonoma 

Ton van Schaika. Důvěryhodnost je zde definována jako „kooperace vyplývající z 

ochoty upřednostnit obecný užitek či užitek někoho druhého, před čistě osobními 

zájmy“ (Van Schaik 2002: 10).4 

Tento přístup reaguje na pojetí důvěryhodnosti amerických ekonomů Stephena 

Knacka a Philipa Keefera, kteří se tématu důvěryhodnosti věnují v kontextu 

ekonomické morálky v textu nazvaném Does Social Capital Have an Economic Payoff? A 

Cross-Country Investigation (1997). Za důvěryhodný zde považují subjekt, který je 

ochoten jednat kooperativně, resp. setrvat v kooperaci, i za cenu rizika vlastní ztráty 

(Knack, Keefer 1997: 1258). 

V případě koncepce EVS bývá pojem důvěryhodnost rovněž nahrazován termínem 

„normy reciprocity“ (angl. norms of reciprocity). Za důvěryhodného je zde totiž 

považován jedinec, jehož jednání se řídí právě principem reciprocity, tedy podle 

zásady „oplácím druhým stejnou kartou“. Důvěryhodným je tedy takový jedinec, 

                                                 
2
 Trustworthiness – důvěryhodnost je tvořena slovy trust – důvěra a worthiness – zasloužilost (Řešetka a kol. 

2006) 
3
 Dále EVS, viz webová stránka: < http://www.europeanvaluesstudy.eu/ > 

4
 „…cooperation appears from the willingness to put the groups or some one elses interest ahead of pure 

individual interests“ (Van Schaik 2002: 10) 

http://www.europeanvaluesstudy.eu/
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jehož jednání lze „předvídat“ na základě toho, jak s ním bylo dříve jednáno (Van 

Schaik 2002: 10). 

Podle uvedených koncepcí je tedy důvěryhodnou osoba, která je ochotná riskovat 

vlastní ztrátu pro užitek druhých a jejíž jednání je předvídatelné, čitelné. 

 

1.2 Podmínky existence důvěryhodnosti  

 

Podmínkám existence důvěryhodnosti byl věnován prostor v pracích mnoha 

sociologů zkoumajících problematiku důvěry (např. Blau, 2009; Coleman, 1990; 

Giddens, 2003). Obvykle je přitom mezi tyto podmínky zařazováno svobodné 

rozhodnutí jedince jednat důvěryhodně, omezené informace o počínání druhé strany 

stejně jako možnosti toto počínání ovlivnit a orientace jednání do budoucna 

(neznáma). Americký sociolog James Coleman se v této věci odkazuje na model 

dokonalého trhu, který předpokládá, že návratnost transakcí je okamžitá. To však 

není ve shodě s reálným stavem věcí, kde transakce probíhají v čase a mezi 

zaplacením za zboží a jeho doručením se tak otvírá prostor pro prokázání 

důvěryhodnosti obchodníka (Coleman 1990). Jinými slovy, jednání probíhající na 

bázi důvěryhodnosti se odehrává v prostředí nejistoty. Stejné podmínky přitom platí 

i v případě důvěry. V této souvislosti definuje německý sociolog Niklas Luhmann 

v díle nazvaném Sociální systémy: Nárys obecné teorie (Soziale Systeme: Grundriß einer 

allgemeinen Theorie, 1984) důvěru jako „strategii“ sloužící k překonání nejistoty 

(Luhmann 2006). Podmínkám důvěry se věnuje i polský sociolog Piotr Sztompka, 

který navazuje na myšlenky svých kolegů. Sztompka navíc vyzdvihuje význam 

zkušenosti, když tvrdí, že pokud byla spolehlivost jedince prokázána i v minulosti, 

bude se druhé straně jevit jako důvěryhodný spíše, než kdyby tomu bylo naopak. 

Důvěryhodným přitom může být jen takový jedinec (instituce), k němuž je alespoň 

teoreticky možné přistupovat s důvěrou. Pakliže postoj, který jedinec projevuje, je 

blízký spíše naději (angl. hope) či důvěřivosti (angl. confidence), není možná ani 

důvěryhodnost. „Obojí jsou totiž spíše záležitostí osudu, určitého běhu věcí, který 
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není možné ovlivnit aktivní účastí, nýbrž o něm lze pouze přemýšlet.“ (Sztompka 

1999)5 Jinými slovy, Sztompka zdůrazňuje, že podmínkou existence důvěryhodnosti 

je možnost důvěřovat.  

 

1.3 Kriminalita všedního dne a eticky problematická a dilematická jednání 

 

V návaznosti na přístup EVS je v této práci důvěryhodnost mapována z 

hlediska postojů k „ospravedlnitelnosti“ praktik označovaných jako „kriminalita 

všedního dne“ a jiných jednání, která lze z pohledu etiky považovat za 

problematická, případně dilematická. V následující části bude věnován prostor 

osvětlení těchto pojmů. 

1.3.1 Kriminalita všedního dne 

Současní britští kriminologové Susanne Karstedt a Stephen Farrall v textu nazvaném 

The Moral Economy of Everyday Crime: Markets, Consumers and Citizens (2006) definují 

kriminalitu všedního dne (angl. crimes of everyday life) jako „typy trestné činnosti 

spadající do „šedé zóny“ toho, co je legální a morální. Tyto činnosti mimo jiné 

zahrnují: přecházení přes silnici na červenou; neplacení licenčních poplatků za 

televizi; pojistné podvody; dožadování se náhrady něčeho v případě, kdy tato žádost 

není oprávněná; placení nebo vyžadování placení v hotovosti a bez dokladu s cílem 

vyhnout se placení daní; domáhání se státní podporu v situaci, kdy na ni žadatel 

nemá nárok. Ne všechny tyto praktiky musí být nutně formálně ilegální. Obecně je 

však toto jednání považováno za morálně pochybné, a to jak poškozenými, tak těmi, 

kteří přiznávají, že se takového jednání už někdy dopustili. Tyto typy jednání 

nazýváme jako kriminalitu všedního dne, což vyjadřuje, že se nejedná o praktiky 

nijak neobvyklé, málo časté či svou povahou výjimečné“6 (Karstedt, Farrall 2006: 

                                                 
5
 „They fall within the discourse of fate, refer to something happening without our active participation, events 

we consider only in our thoughts.“(Sztompka 1999: 25) 
6
 „These types of crime fall into a grey zone of legality and morality. They include, amongst other things: 

jumping red lights; not paying TV licence fees; making false insurance claims; claiming for refunds one is not 
entitled to; requesting and paging ‘cash in hand’ in order to avoid taxes; claiming benefits and subsidies that 
one is not entitled to. Not all behaviours comprised in this zone are formally illegal. They are often referred to 
as sharp, shady or unfair practices, but all are generally seen as morally dubious, both by those who feel 
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1011-1012). Kriminalita všedního dne tedy není nijak neobvyklým jevem, ale naopak 

běžnou zkušeností každého člověka, která může svědčit o morálním stavu 

společnosti možná mnohem víc než činy formálně klasifikované jako trestné. 

Pachateli mohou být nejen osoby, ale i podniky, které lákají zákazníky na různé 

nevýhodné slevy, zamlčují zásadní informace o produktech, účtují si poplatky za 

neprovedené služby apod. Karstedt  a  Farrall se přitom domnívají, že změny 

v ekonomickém systému, jež se udály na konci dvacátého století, mají podíl na růstu 

příležitostí k jednání zahrnovanému do kriminality všedního dne (tamtéž: 1012). 

Pojem kriminalita všedního dne je přitom z pohledu kriminologie poněkud 

problematický. V kriminologii je totiž rozlišováno dvojí chápání kriminality: 

I. legální (juristické) definující kriminalitu jako soubor činů, které jsou v rozporu 

s právním řádem; 

II. sociologické (resp. sociologizující) zahrnující do sféry kriminality veškeré 

sociálně patologické jevy včetně těch, jež nenaplňují skutkovou podstatu 

trestného činu (Svatoš 2013: 15). 

Některé praktiky zahrnované do kriminality všedního dne lze nazývat kriminalitou 

pouze, pohlížíme-li na ně ze sociologické perspektivy. 

1.3.2 Eticky problematická a dilematická jednání 

EVS mapuje i jednání jako je nevěra, lhaní ve vlastním zájmu, potrat, rozvod, či 

provozování příležitostného sexu, ohledně jehož schvalování neexistuje napříč 

společností shoda. V této práci jsou příklady takovéhoto jednání souhrnně 

označovány jako eticky problematická a dilematická jednání. S odkazem na přístup 

amerického sociologa Roberta Putnama či jeho krajana, ekonoma a politologa 

japonského původu, Francise Fukuyamy je i na tyto jevy možno pohlížet jako na 

ukazatele určité podoby důvěryhodnosti, avšak spíše společenského systému a jeho 

institucí. Oba autoři se shodují na tom, že rozvrat tradičních institucí, jako je např. 

                                                                                                                                                         
victimized and by those who admit to having engaged in some of them. We call these types of behaviour 
‘crimes of everyday life’ to signify that these activities are not unusual, uncommon or, in some other way, 
events of an outstanding nature.“ (Karstedt, Farrall 2006: 1011-1012) 
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rodina, má na důvěryhodnost těchto institucí vliv (Putnam 1993; Fukuyama 2006). 

Přístupům obou autorů bude ještě věnován prostor v dalších částech textu. 

 

1.4 Metody zkoumání důvěryhodnosti 

 

V minulosti byla vytvořena celá řada indikátorů, pomocí nichž je měřena 

důvěryhodnost osob či subjektů tvořících systém (institucí).  

Volba indikátorů souvisí s tím, v jakém kontextu je důvěryhodnost zkoumána. 

V rámci EVS může být i v jiných šetření důvěryhodnost osob mapována v souvislosti 

s jejich postojem k některým problematickým a dilematickým jevům z oblasti práva, 

spravedlnosti a etiky. Podobný přístup k měření důvěryhodnosti je např. využíván 

v European Social Survey.7 Oba tyto výzkumy pracují s baterií položek 

reprezentujících nejrůznější jednání, která lze zahrnout do sféry kriminality všedního 

dne, ale i postoje k jevům jako rozvod, nevěra, lhaní ve vlastním zájmu apod. 

Zjišťovány pak jsou buď vlastní zkušenosti jedinců s tímto jednáním, nebo to, jestli se 

s takovýmto jednáním setkali u druhých osob. Případně mohou být zkoumány 

postoje jedinců k otázce ospravedlnitelnosti popsaného jednání či jevů.  

Dalším přístupem ke zkoumání důvěryhodnosti osob je škála cynismu, kterou 

uplatňuje socioložka Romana Trusinová ve svém příspěvku nazvaném Ekonomická 

morálka (2013). Konkrétně se jedná o indikátor cynismu legálního, přičemž cynismus 

je zde pojímán jako zpochybňování platnosti a prospěšnosti legislativních norem. 

Rozsah legálního cynismu je mapován pomocí následujících tří výroků, k nimž 

respondenti vyjadřují svůj postoj na pětibodové škále.  

„Pokud chcete vydělat peníze, nemůžete vždy jednat poctivě. 

Zákony by se měly přísně dodržovat, i když to znamená ztrátu dobrých příležitostí. 

Občas je přijatelné neřídit se zákony a dělat si, co chcete.“ (Trusinová 2013: 89) 

                                                 
7
 Dále ESS, viz webová stránka: < http://www.europeansocialsurvey.org/ > 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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Rovněž Karstedt a Farrall využívají škály legálního cynismu (angl. legal cynicism). 

Cynismus měří pomocí sumační škály vytvořené z následujících pěti položek, 

vyjadřujících typické postoje cyniků:  

„Co se týče vydělávání peněz, neexistují správné a špatné způsoby, ale jen jednoduché 

a složitější způsoby. 

Lidé, kteří dodržují pravidla, často znevýhodňují sami sebe. 

Je to dobrý pocit porušit pravidla, vydělat na tom a přitom uniknout trestu. 

Někdy je třeba ignorovat pravidla a dělat to, co chcete.  

Nezáleží mi moc na tom, zda si o mně ostatní lidé nemyslí, že někdy švindluju.“8  

(Karstedt, Farrall 2006: 1022) 

Karstedt, Farrall zmiňují také indikátor měřící tendenci jedinců chovat se sobecky 

(self-interestedness), k čemuž mohou sloužit například následující položky: 

„Není tak důležité, jakým způsobem člověk vyhraje, ale to, že vyhraje. 

Lidé, kteří jsou poctiví v práci, se nikdy neposunou vpřed.  

Nikdy nikomu nesděluj skutečné důvody svého počínání, s výjimkou situací, kdy je 

výhodnější tak učinit.“9 (Karstedt, Farrall 2006: 1021)  

Vedle toho bývá v kriminologii zkoumána také latentní kriminalita, tedy ta, „o níž se 

orgány činné v trestním řízení nedozvěděly“ (Zoubková 2011: 83). K tomuto účelu 

slouží tzv. selfreporty, které mají formu subjektivních výpovědí respondentů 

týkajících se toho, zda se během určitého časového období nedopustili nějakého 

přestupku či trestného činu, jenž nebyl ohlášen ani zaevidován“ (tamtéž: 83). 

Příkladem indikátorů měřícího důvěryhodnost subjektů je index anomie poukazující 

na nedostatek sdílených hodnot ve společnosti. Index je tvořen několika výroky, 

jejichž platnost je posuzována na škále. Znění výroků může být následující: 

                                                 
8
 „‘To make money, there are no right and wrong ways, only easy ways and hard ways’; ‘People who obey rules 

often disadvantage themselves’; ‘It feels good to “bend” the rules and get away with it’;‘Sometimes you need 
to ignore the law and do what you want to’; ‘I do not care too much if other people think that I 
sometimes“bend” the rules’“ (Karstedt, Farrall 2006: 1022; poslední tři položky jsou v citovaném textu uvedeny 
v poznámce pod čarou) 
9
 „‘It is not so important how one wins, but that one wins’, ‘People who are honest at work never get ahead’ 

and ‘Never tell anyone the real reason why you did something unless it is useful to do so’ (Karstedt, Farrall 
2006: 1021) 
 



 

18 

 

„Obracet se na úřady je zbytečné, protože problémy obyčejných lidí jsou jim cizí.  

V dnešní době jsou věci natolik komplikované, že se dá těžko říct, co bude následovat.  

Ať si říká, kdo chce, co chce, průměrný člověk se má stále hůře.  

Dříve na tom byli lidé lépe, protože každý věděl, co má dělat.  

Dnes se člověk jen těžko může na někoho spolehnout.  

Aby se člověk měl v dnešní době lépe, je většinou nucen dělat pochybné a protiprávní 

věci.“ (Tuček 2008: 172 – 173) 

Důvěryhodnost systému je běžně zjišťována pomocí baterie otázek, v níž respondenti 

vyjadřují, obvykle na škále, míru důvěry k danému subjektu (vláda, policie, 

mezinárodní organizace, zdravotnictví apod.). Tento postup je využíván například 

v rámci EVS a ESS. 

 

1.5 Výzkumy důvěryhodnosti   

 

Důvěryhodnost byla předmětem monitoringu ESS, konkrétně v druhé vlně ESS 

realizované v roce 2004 bylo téma důvěryhodnosti zpracováno jako samostatný 

modul se zaměřením na důvěryhodnost ekonomických aktérů (konzumentů i 

podnikatelů). Postoje respondentů k otázce ospravedlnitelnosti různých typů 

problematického jednání popsaného výše jsou zjišťovány také v rámci pravidelně se 

opakujících výběrových šetřeních EVS.   

Jestliže je důvěryhodnost spojována také s kriminalitou všedního dne a s některými 

eticky problematickými a dilematickými jednáním, je potřeba zmínit zde také šetření, 

věnující se této problematice. 

Tématem kriminality a viktimizace se u nás zabývá například Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci (IKSP) zřizovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR.  

Evidence a statistiky kriminality shromažďující údaje o přestupcích, trestných činech, 

ale i o vinících a obětech jsou obsahem informačních systémů Policie ČR a 

Ministerstva vnitra ČR. Statistika kriminality je vedena také v databázích Eurostatu. 

V zahraničí je možné se setkat s pravidelně se opakujícími výzkumnými šetřeními, 
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které se věnují problematice viktimizace a kriminality, včetně té, kterou lze označit za 

kriminalitu všedního dne. Příkladem je Crime Survey for England and Wales10 (dříve 

nazývaný British Crime Survey) nebo National Crime Victimization Survey (řešený 

úřadem Bureau of Justice Statistics11), který je realizován ve Spojených státech.  

Postoje české veřejnosti k některým eticky problematickým jevům jsou pravidelným 

předmětem omnibusových šetření Centra pro výzkum veřejného mínění12, které se 

věnuje mapování postojů české veřejnosti k jevům jako rozvod, homosexualita, 

potraty apod. Zmínit lze např. opakovaná každoroční šetření Veřejné mínění o 

interrupci, eutanazii a trestu smrti, Tolerance k vybraným skupinám obyvatel či Postoje 

veřejnosti k právům homosexuálů. Postoje k rozvodům byly například součástí šetření 

provedeného v prosinci roku 2013 nazvaného Postoje českých občanů k manželství a 

rodině. Přijatelnost některého eticky problematického či kriminálního jednání byla 

také předmětem šetření CVVM nazvaného Morální přijatelnost různých druhů chování 

(2005). Pro představu o postojích českých občanů k těmto jevům je níže zobrazena 

tabulka ilustrující výsledky tohoto zkoumání. V tabulce 1 jsou uvedeny podíly 

rozložení odpovědí na desetibodové škále redukované na pět stupňů, kde nejnižší 

hodnoty na škále značí, že dané jednání není nikdy přijatelné a nejvyšší, že je 

přijatelné kdykoliv. Nejkritičtěji se tedy česká společnost staví k jízdě pod vlivem 

alkoholu. Líbání na veřejnosti je naopak vnímáno nejvíce shovívavě (Horáková 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Viz webová stránka: < http://www.crimesurvey.co.uk/ > 
11

 Viz webová stránka: < http://www.bjs.gov/ > 
12

Dále CVVM, viz webová stránka: < http://cvvm.soc.cas.cz/ > 

http://www.crimesurvey.co.uk/
http://www.bjs.gov/
http://cvvm.soc.cas.cz/
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Tabulka 1: Morální přijatelnost chování 

 

Zdroj: Horáková 2005: 3 
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2 Důvěra 

 

2.1 Definice důvěry 

 

Vzhledem k tomu, že si tato práce klade za cíl objasnit, jaký je vztah mezi 

důvěryhodností a důvěrou, bude v následující části věnován prostor definici důvěry. 

Její konkrétní podoba se přitom vždy odvíjí od kontextu, v jakém se s ní právě 

pracuje. Obecně je možno důvěru definovat jako „typ postoje a zároveň 

mezilidského vztahu, který vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner 

komunikace (osoba, instituce) splní určitá očekávání. Důvěra může mít racionální i 

iracionální základ, může být garantována normativně i čistě emocionálně, může být 

krátkodobou záležitostí i trvalým vztahem. Je jedním ze základních požadavků 

sociálního soužití“ (Velký sociologický slovník [1] 1996: 231). 

Sociální psychologie se ve své definici důvěry soustřeďuje především na význam, 

který akt důvěry má pro mezilidské vztahy, když důvěru pojímá jako „základní 

stavební kámen dlouhodobého vztahu“ a „nezbytný předpoklad kooperace“. Míra 

důvěry, respektive ochota důvěřovat je podle sociální psychologie přitom do značné 

míry formována předchozími zkušenostmi (Hewstone, Stroebe 2001: 403). 

Z podobných premis vycházejí sociologické a politologické přístupy vyzdvihující 

význam důvěry pro utváření občanské společnosti, demokracie a růst efektivity 

institucí. Příkladem může být koncept důvěry Putnama a Fukuyamy. V textu 

nazvaném The Prosperous Community: Social Capital and Public Life (1993) pracuje 

Putnam s důvěrou jako s jedním z prvků tzv. sociálního kapitálu, který definuje jako 

„rysy sociální organizace, jako jsou sítě, normy a důvěra, jež usnadňují koordinaci a 

spolupráci jedinců k dosažení vzájemného prospěchu“13 (Putnam 1993: 1). Vzájemná 

důvěra je tedy v pojetí Putnama nezbytným předpokladem soužití ve společnosti. 

Podobně i Fukuyama tvrdí, že: „Ze všech vedlejších produktů norem, které tvoří 

                                                 
13

 „features of social organization, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and 
cooperation for mutual benefit“ (Putnam 1993, stránky nečíslovány) 
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sociální kapitál, je nejdůležitější důvěra. Pokud můžeme počítat s tím, že lidé plní své 

závazky, ve vzájemné spolupráci dodržují stanovená pravidla a nechovají se 

prospěchářsky, ochotněji se sdružujeme do skupin a těmto skupinám se snáze daří 

dosahovat společných cílů.“ (Fukuyama 2006: 62) Důvěra je tedy podle Fukuyamy 

určitým předpokladem o jednání druhých umožňující vytváření sociálních vazeb a 

kooperaci. Fukuyama věnuje tématu důvěry i samostatnou publikaci s názvem Trust. 

The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995). 

Pro zkoumá zkoumání vztahu mezi důvěrou a důvěryhodností je klíčové rovněž 

pojetí Colemana. V díle nazvaném Foundations of Social Theory (1990) pohlíží na téma 

důvěry z pozic teorie racionální volby14 pracující s představou racionálně jednajícího 

jedince usilujícího o maximalizaci (možného) zisku za současné minimalizace 

(možných) ztrát, který mezi jednotlivými alternativami rozhodnutí dovede určit tu s 

nejlepší bilancí. Proto se Coleman domnívá, že důvěra je výsledkem racionální 

kalkulace aktéra. Představa chladného světa plného vypočítavých sobců je však 

mylnou interpretací Colemanovy koncepce. Racionálně jednajícího jedince Coleman 

zasazuje do společenství, které je tvořeno sdílenými normami, hodnotami, ale 

především pak důvěryhodností jednotlivých členů, kteří usilují o plnění závazků 

vůči společenství (Coleman 1990). 

 

2.2 Členění důvěry  

 

Už Georg Simmel, německý sociolog, který jako první systematicky pracoval 

s pojmem důvěra, rozlišuje ve své práci Filozofie peněz (Philosophie des Geldes, 1900) 

mezi důvěrou mezilidskou a důvěrou v abstraktní mechanismy a instituce (Simmel 

2011). Podobné rozlišení přitom lze pozorovat i v pozdějších konceptech důvěry. 

Obvykle se tedy hovoří, byť s použitím odlišné terminologie, o dvou podobách 

důvěry, tzv. důvěře interpersonální (základní, generalizované, mezilidské, sociální), 

                                                 
14

 Této teorii bude věnován prosto v následující kapitole. 
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která je vztahována k druhým osobám, a tzv. důvěře institucionální (systémové, 

politické), jež vyjadřuje vztahy mezi jedinci a institucemi.  

Podobně současný britský sociolog Anthony Giddens v díle Důsledky modernity (The 

Consequences of Modernity, 1990) tvrdí, že adresátem důvěry mohou být jak osoby, 

tento typ důvěry nazývá generalizovanou, event. základní důvěrou, tak abstraktní 

systémy (Giddens 2003). 

Putnam rozlišuje v textu The Prosperous Community: Social Capital and Public Life 

důvěru na sociální (angl. social trust) a politickou (angl. political trust), přičemž 

sociální důvěrou míní důvěru mezi lidmi, politická důvěra pak v jeho pojetí 

vyjadřuje vztahy jedinců k institucím (Putnam 1993).  

 

 

2.3 Metody zkoumání důvěry 

 

Pro účely měření důvěry byla sestavena celá řada indikátorů, sestávajících se buď z 

jediné otázky či baterie otázek. Indikátory se samozřejmě také liší podle toho, jaký 

typ důvěry měří.  

Interpersonální důvěru je možné zjišťovat pomocí třech otázek tvořících souhrnný 

index důvěry v druhé lidi. Tato metoda byla poprvé použita v roce 1972 ve 

výzkumném šetření postojů a jednání realizovaném v USA s názvem General Social 

Survey15. Dnes je podobná metoda užívána například v EVS či ESS. Přibližné znění 

otázek je následující:  

„Celkově vzato, řekl byste, že většině lidí se dá věřit, nebo že člověk nemůže být nikdy 

dost opatrný při jednání s lidmi? 

Řekl(a) byste, že lidé se většinou snaží druhým pomáhat (že se snaží si navzájem 

pomáhat), nebo že se převážně starají jen o sebe?  

                                                 
15

 Viz webová stránka: < http://www3.norc.org/GSS+Website/ > 

http://www3.norc.org/GSS+Website/
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Myslíte si, že většina lidí se Vás pokusí využít, když je jim dána příležitost, nebo že se 

(k Vám) zachovají férově?“ (Sedláčková, Šafr 2006: 4716) 

Důvěra v druhé lidi může být také zjišťována pomocí baterie otázek tvořené výčtem 

různých skupin osob (sousedé, kolegové, cizinci), ke kterým je důvěra vyjadřována 

buď na škále, nebo respondent vybírá z několika možných odpovědí. Tento způsob 

zkoumání důvěry byl využit například ve výzkumu Soudržnost 2003 (Tuček 2008). 

Institucionální důvěra může být, podobně jako v předchozím případě, zjišťována 

pomocí baterie otázek představované výčtem nejrůznějších institucí a organizací, 

k nimž respondenti vyjadřují svou důvěru. Tuto metodu volí například EVS a ESS, 

CVVM či z českého šetření provedená v rámci projektu Sociální a kulturní 

soudržnost. 

Jak bylo naznačeno již v předcházejících částech textu, důvěra souvisí s hodnocením 

fungování systému. S určitou mírou rezervy lze tedy za indikátor důvěry považovat 

položky zjišťující právě vnímání funkčnosti institucí a hodnocení jejich výkonu 

(Tuček 2008). 

 

2.4 Výzkumy důvěry  

 

V rámci České republiky, Evropy i celosvětově probíhá celá řada výzkumů a 

výzkumných šetření zabývajících se tématem důvěry. Je však potřeba uvést, že 

důvěra v nich zpravidla není zkoumána v kontextu kriminality všedního dne a 

postojů k eticky problematickému či dilematickému jednání. Tato kombinace je 

doménou EVS. Na druhou stranu již zmiňovaná vlna ESS provedená v roce 2004 

obsahovala modul věnující pozornost tématu ekonomické morálky a důvěry různým 

subjektům na trhu, např. podnikům, řemeslníkům či obchodníkům. Se zjištěními 

z tohoto modulu je pracováno, již v uvedené studii Trusinové nazvané Ekonomická 

morálka. Důvěra respondentů zde přitom byla mapována v souvislosti s nekalými 

praktikami, kterých se dopouštěli nejen sami respondenti, ale i jiné subjekty na trhu, 

                                                 
16

 Bylo využito překladu položek z EVS uvedeného v citované publikaci. 
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s nimiž respondenti přicházeli do styku. Míra důvěry v tomto případě tedy byla 

porovnávána jak s důvěryhodností, tak se zkušenostmi dotázaných. Výsledkem 

tohoto zkoumání je přitom zjištění, že na důvěru k ekonomickým subjektům má vliv 

obojí, jak špatné zkušenosti s jednáním tržních subjektů vůči dotázanému, tak vlastní 

ochota jednat nepoctivě. Jinými slovy „zkušenosti lidí s nečestností ze strany jiných 

ekonomických aktérů podporují racionalizaci vlastní nečestnosti a zvyšují sklony lidí 

porušovat normy“ (Trusinová 2013: 92). 

Na tomto místě je nutno doplnit, že EVS nahlíží na důvěru a postoje ke kriminalitě 

všedního dne a eticky problematickému a dilematickému jednání jako na některé 

z dimenzí sociálního kapitálu. Mapováním důvěry a sociálního kapitálu se přitom 

zabývají i jiné výzkumné projekty. Za zmínku stojí bezesporu International Social 

Survey Programme (ISSP)17 či World Values Survey (WVS)18, zkoumáním sociálního 

kapitálu se ale také dále zabývají některé projekty Světové Banky (WB)19 či 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)20.  

EVS používá poměrně rozsáhlou baterii institucí, vůči nimž je zkoumána 

institucionální důvěra (viz příloha 3). V České republice se mapováním míry důvěry 

k institucím zabývají například některé průzkumy CVVM zjišťující míru důvěry k 

politikům, stranickým představitelům, EU a organizacím OSN a NATO. Výsledky 

průzkumů odpovídají dále také na otázky ohledně míry důvěry ke sdělovacím 

prostředkům, televizi, tisku a rozhlasu, pravidelná každoměsíční šetření CVVM se 

pak soustřeďují na témata důvěry k ústavním institucím.  

V České republice byla také realizována celá řada výzkumných šetření zabývajících 

se tématem důvěry v kontextu postojů obyvatel ke společenské transformaci, 

občanské společnosti či demokratickému systému. Jako příklad lze uvést některá 

výzkumná šetření Sociologického Ústavu Akademie věd ČR (SOÚ AV ČR)21 či 

výzkumné projekty Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního 

                                                 
17

 Viz webová stránka: < http://www.issp.org/ > 
18

 Viz webová stránka: < http://www.worldvaluessurvey.org/ > 
19

 Viz webová stránka: < http://www.worldbank.org/ > 
20

 Viz webová stránka: < http://www.oecd.org/ > 
21

 Viz webová stránka: < http://www.soc.cas.cz/ > 

http://www.issp.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.soc.cas.cz/
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státu 2003, Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti 2006, Názory 

na společenské změny realizované v letech 1993 a 1995 a Deset let společenské 

transformace v České a Slovenské republice 1999. V těchto šetřeních se přitom 

ukazuje, že míra důvěry může souviset s kladným hodnocením demokratického 

systému, ale také se subjektivním hodnocením ekonomické situace, či spokojeností s 

vlastním životem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

3 Faktory nedůvěryhodného a nepoctivého jednání 

 

Následující kapitola se soustředí na různé charakteristiky jedinců či společností, které 

mohou doprovázet nedůvěryhodné jednání. Nejprve bude věnován prostor vazbě 

mezi důvěryhodností a důvěrou, a to jak interpersonální, tak institucionální. V další 

podkapitole budou zmíněny některé sociologické teorie nedůvěryhodného chování. 

Kromě toho ale text poskytne  i stručný vhled do některých kriminologických teorií 

s ohledem na skutečnost, že je v rámci této práce k důvěryhodnosti přistupováno 

mimo jiné také jako k postojům k ospravedlnitelnosti kriminality všedního dne. 

V poslední řadě bude věnována pozornost vlivu vybraných sociodemografických, 

socioekonomických a případně i jiných charakteristik, jejichž vztah k důvěryhodnosti 

bude následně zkoumán v empirické části práce. 

 

3.1 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou 

 

Jaká je vazba mezi mírou důvěry a důvěryhodnosti? Je vůbec nějaká? Pokud ano, má 

nějaký směr? Jinými slovy, je důvěryhodnost reakcí na projevenou důvěru nebo je 

spíše prvním impulzem důvěryhodnost a důvěra až jejím následkem? Na tyto otázky 

lze nalézt odpověď v pracích Luhmanna či jeho amerického kolegy Petera Blaua, 

který se tohoto tématu dotýká například v díle Exchange and Power in Social Life 

(1964). Oba se shodují na vzájemné provázanosti mezi důvěrou a důvěryhodností, 

tato provázanost však podle nich přirozeně vyvolává otázku, jaká je jejich 

posloupnost. Čili zda předchází ochotě důvěřovat důvěryhodnost adresáta, tedy jeho 

„dobrá pověst“, či důvěra, která, vyplatí-li se, tuto dobrou pověst buduje. Oba 

přitom docházejí k názoru, že teprve projevená důvěra poskytuje adresátovi možnost 

splnit očekávání, tedy zachovat se důvěryhodně. Na počátku tedy podle nich stojí 

důvěra. Ta je nejprve vkládána jen do jednání s menšími riziky, její další růst probíhá 

až v reakci na prokázanou důvěryhodnost adresáta. Vztah mezi důvěryhodností a 

důvěrou se proto následně stává „cirkulárním“ neboť jeho základní vlastností je 
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„sebe předpokládající a potvrzující charakter“ (Luhmann 2006: 150). Luhmann tímto 

způsobem mimo jiné vysvětluje také vznik institucí, velkých nadindividuálních 

systémů, „z nichž je získávána síla“ (myšleno „důvěra“) ke stále riskantnějšímu 

jednání probíhajícímu na bázi důvěry. 

Podobně pohlíží na vztah důvěry a důvěryhodnosti i EVS, v němž jsou obě tyto 

charakteristiky pojímány jako složky sociálního kapitálu, který je zde definován jako 

situace, kdy „lidé vynakládají své zdroje i na druhé, vzájemně sdílejí své zdroje a 

mohou využívat i zdrojů druhých lidí.“ 22 (Van Schaik 2002: 7). Sociální kapitál se 

tedy projevuje jako společné sdílení zdrojů ve skupině, což umožňuje každému 

jejímu členu využívat zdrojů jiných členů, které by si sám nedovedl zajistit. Právě 

vzájemná důvěra a důvěryhodnost, ale také kontakty a sdílené normy, jsou 

v konceptu sociálního kapitálu užívaného v EVS považovány za zdroje. EVS proto 

rozlišuje čtyři dimenze sociálního kapitálu: 

I. Důvěru v druhé lidi  

II. Důvěru v instituce  

III. Formální a neformální občanskou participaci (členství a dobrovolnictví 

v organizacích) 

IV. Důvěryhodnost respondentů samotných23 (tamtéž: 8) 

V rámci EVS přitom není zjišťováno, která dimenze má vliv na kterou (tzn., 

nerozlišuje mezi závisle a nezávisle proměnnými), prostřednictvím korelační analýzy 

naopak mapuje souvztažnost všech dimenzí. Zjištěné korelace ukazují, že zatímco 

„na úrovni jednotlivců jsou vztahy spíše mírné, zejména asociace mezi důvěrou a 

členstvím v organizacích, tak na makroúrovni (myšleno stát) jsou vztahy silnější“.24 

Jinými slovy na makroúrovni platí, že vyšší důvěra souvisí i s vyšší důvěryhodností 

a současně s vyšším členstvím v organizacích. Na mikroúrovni tento vztah není 

                                                 
22

 „…people spend their resources on others, that people invest in each other and that people can mobilize the 
resources of others“ (Van Schaik 2002: 7) 
23

 1) interpersonal trust, 2) institutional trust, 3)participation in civil society (formal and informal), and 4) 
trustworthiness of therespondents themselves (Van Schaik 2002: 8) 
24

„At the individual level the associations are rather modest, and particularly the links between trust and 
participation in civil society appear low. At the macro level these associations appear stronger...“ (Van Schaik 
2002: 11) 
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významný, zejména pokud jde o vztah mezi důvěryhodností a členstvím 

v organizacích (tamtéž: 11). 

S ohledem na stanovisko Luhmanna a Blaua ke vztahu mezi důvěryhodností a 

důvěrou, nelze jednoznačně říci, zda implikuje důvěra důvěryhodnost či naopak. 

Jejich poznatky stejně jako zjištění z EVS nicméně ukazují, že obě tyto charakteristiky 

jsou vzájemně provázány. To platí zejména pro zkoumání jejich vztahu na 

makroúrovni, kde EVS navíc odhaluje souvztažnost důvěryhodnosti a důvěry 

s mírou občanské participace měřenou jako členství a dobrovolnictví v organizacích. 

 

3.2 Sociologické a kriminologické teorie nedůvěryhodného jednání 

 

V sociologii i kriminologii byla vypracována celá řada teorií věnujících se původu 

nedůvěryhodného jednání. Příklady teorií uváděné v následujícím výčtu, byly 

vybírány zejména s ohledem na jejich relevanci k tématu práce.25  

3.2.1 Teorie napětí 

Podle teorie napětí je ochota lidí jednat v rozporu s platnými normami a hodnotami 

„pravděpodobnější, když lidé nemohou legálními postupy dosáhnout svých cílů“ 

(Zoubková 2011: 190). Tato teorie tedy poukazuje na souvislost mezi kriminalitou a 

sociální deprivací. Je však nutno podotknout, že některá šetření tuto teorii vyvracejí, 

respektive její platnost se nepotvrzuje ve všech společnostech (Trusinová 2013). 

3.2.2 Teorie konfliktu 

Zatímco teorie napětí předpokládá, že hodnoty ve společnosti jsou sdílené, 

východiskem teorie konfliktu je paralelní působení více odlišných hodnot uvnitř 

jedné společnosti. Ne všechny aktuálně působící normy a hodnoty přitom vedou 

k jednání, které je „obecně“ považováno za legální a etické. Z pohledu teorie 

konfliktu je tedy příčinou nelegálního a neetického jednání právě působení 

neplatných norem a hodnot na jednání jedince či skupiny.  

                                                 
25

 Veškeré uvedené teorie, není-li uveden jiný odkaz, byly čerpány z Kriminologického slovníku (Zoubková 2011). 
Nejedná-li se o citaci, není již odkaz na zmíněnou publikaci v oddílech 3.2.1 – 3.2.10 uváděn. 
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3.2.3 Subkulturní teorie 

Subkulturní teorie popisující vztah mezi kriminalitou a sociálním statusem jedince 

v určitém smyslu souvisí s oběma předchozími teoriemi, když poukazuje na vztah 

mezi pácháním určité kriminality s příslušností k určitým subkulturám. Život 

v těchto subkulturách se přitom může řídit právě odlišnými normami a hodnotami, 

s příslušností k určitým subkulturám může ale souviset i sociální deprivace. 

3.2.4 Teorie odlišného spojení 

Teorie odlišného spojení se věnuje výskytu kriminálního jednání, které vysvětluje 

mírou „spojení s osobami příznivě nebo nepříznivě nakloněnými zákonným 

pravidlům“ (Zoubková 2011: 192) Kriminální jednání je tedy výsledkem přejímání 

vzorců chování od osob, s nimiž je jedinec v kontaktu. Zde opět vidíme částečnou 

spojitost s teorií konfliktu či subkulturní teorií. 

3.2.5 Teorie sociálního učení 

Na předešlou teorii navazuje teorie sociálního učení, jež navíc zdůrazňuje prvek 

posilování návyku prostřednictvím odměn, které jednání jedinci přináší. Tuto teorii 

lze vztáhnout spíše i na výskyt kriminálního jednání. 

3.2.6 Etiketizační teorie 

Velmi známou teorií věnující se opět výskytu kriminálního jednání je etiketizační 

teorie (teorie labellingu či nálepkování) vysvětlující toto jednání jako reakci na vlastní 

špatnou pověst, či špatnou pověst skupiny, jíž je jedinec příslušníkem. 

3.2.7 Teorie racionální volby 

Podmínkám prokazování důvěryhodnosti se z pozic teorie racionální volby věnuje 

Coleman. V každém jednání probíhajícím na bázi důvěry se podle něj vyskytují dvě 

role: aktér důvěry (angl. trustor) a adresát důvěry (angl. trustee), jejichž jednání je 

vědomé a podléhá racionálnímu kalkulu, jehož základním postulátem je 

maximalizace zisku za současné minimalizace ztrát. Racionálně jednající adresát 

přitom tíhne k naplnění očekávání v situaci, kdy mu jeho rozhodnutí přinese zisk. 

Coleman předpokládá, že adresát důvěry má vždy dostatek informací o tom, jaké 

jednání je ziskové a jaké nikoliv. Faktorem důvěryhodnosti adresáta je tedy existence 
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zisku, který mu důvěryhodné jednání přináší. Podle Colemana lze nicméně 

důvěryhodnost adresáta stimulovat „vytvářením takových sociálních struktur, 

v nichž bude v zájmu potenciálního adresáta být raději důvěryhodný, než 

nedůvěryhodný“26 (Coleman 1990: 111). Poznatky teorie racionální volby lze 

aplikovat na některé příklady kriminality všedního dne. Záměrná jízda na černo, 

zejména v prostředí, kde jedinec tuší nízkou pravděpodobnost setkání s kontrolou, 

nese zcela jasně znak vypočítavosti. 

3.2.8 Teorie sociální narušenosti 

Z oblasti kriminologie dále stojí za zmínku teorie sociální narušenosti, která nalézá 

příčinu páchání kriminality v selhání formální a neformální sociální kontroly, ve 

špatném fungování sociálních institucí a rozpoutání vazeb podporujících kooperaci 

mezi jedinci. Důsledkem života v takovém prostředí je pak větší sklon lidí 

k nepoctivému jednání.  

Popis tohoto stavu má blízko k Durkheimovu vymezení anomie, jako situace, kdy 

absence norem a rozpad tradičních struktur vede k morální dezorientaci jedinců, 

kteří se při sledování svých cílů nemají čím řídit. Z této perspektivy lze tedy 

kriminalitu stejně jako jednání z hlediska etiky problematické či dilematické 

považovat za projev anomického stavu společnosti (Durkheim 2004; Keller 2004; 

Svatoš 2013).  

S teorií sociální narušenosti stejně jako s anomií korespondují poznatky Fukuyamy, 

který se v díle Velký rozvrat: lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu (The 

Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, 1999) 

věnuje podmínkám důvěryhodnosti systému, která je podle něj oslabována 

zpochybňováním hodnot a norem, na nichž systém stojí.  Příkladem tohoto 

zpochybňování je podle něj třeba zobrazování cynismu, násilí a kriminality 

v médiích, rozvrat instituce rodiny (rozvody, potraty) či ekonomická nejistota 

(Fukuyama 2006).  

                                                 
26

 „…to create social structures in which it is to the potential trustee´s interest to be trustworthy rather than un 
trustworthy“ (Coleman 1990: 111) 
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Tématu důvěryhodnosti systému se věnuje i Putnam, podle něhož je právě úspěšné 

fungování institucí podstatným faktorem důvěryhodnosti celého systému (Putnam 

1993). 

3.2.9 Vliv zkušeností 

Jedním z podstatných faktorů důvěryhodnosti je dále zkušenost s okolím. Její vliv je 

implicitně obsažen i v teorii sociální narušenosti či Durkheimově vymezení 

anomického stavu společnosti. Jako důvěryhodný je hodnocen systém, s jehož 

fungováním má jedinec dobré zkušenosti (Fukuyama 2006; Putnam 1993). Podobně je 

tomu i u hodnocení druhých lidí. Důvěryhodnými jsou ti, jejichž jednání je 

hodnoceno jako čestné (Trusinová 2013; Karstedt, Farrall 2006). Pozitivní zkušenosti 

jsou tedy dalším znakem důvěryhodnosti.  

Na tomto místě je vhodné zmínit výsledky některých mezinárodních výzkumných 

šetření věnujících se tématu důvěryhodnosti a důvěry, která ukazují, že obyvatelům 

postsocialistických zemí se jejich okolí jeví jako relativně méně důvěryhodné ve 

srovnání s obyvateli jiných evropských zemí zejména západoevropských a 

severoevropských.  Za nedůvěryhodné jsou přitom označovány jak instituce, tak 

druhé osoby (Mlčoch 2006; Možný 1999; Rose-Ackermann 2001; Sedláčková 2012; 

Tuček 2008). Tato skutečnost přitom může být vysvětlována právě jako „dědictví 

minulosti“ či nedobré „zkušenosti s průběhem postsocialistické transformace“ 

(Tuček 2008: 125).  

3.2.10 Vliv legálního a morálního cynismu 

Některá šetření také ukazují vazbu mezi nedůvěryhodností obyvatel a 

zpochybňováním norem a hodnot. Jako příklad lze uvést vliv legálního cynismu na 

nepoctivost, který odhaluje již zmiňovaný text Trusinové (2013). Na růst, respektive 

výskyt cynismu přitom může mít vliv opět zkušenost s porušováním norem. Čím 

více je takové jednání ve společnosti běžné, tím spíše se může stát „samo o sobě 

normou“ (Trusinová 2013: 92).   
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3.3 Vliv sociodemografických, socioekonomických a dalších charakteristik 

 

Zkoumání vztahů mezi nejrůznějšími postoji a sociodemografickými a 

socioekonomickými charakteristikami je pro sociologickou perspektivu příznačné. 

Typicky bývá zkoumán vliv věku, pohlaví, dosaženého vzdělání, velikosti místa 

bydliště či subjektivního vnímání ekonomické zajištěnosti. V mnoha případech se 

přitom ukazuje, že příslušnost jedince k určité skupině definované charakteristikami 

má vliv na utváření jeho postojů. Přítomnost alespoň některých položek mapujících 

sociodemografické a socioekonomické charakteristiky je tedy běžnou součástí 

dotazníků většiny výzkumných šetření. Význam těchto charakteristik na formování 

postojů podporuje i skutečnost, že se v mnoha případech současně také jedná o 

ukazatele, jejichž zastoupení ve výběrovém souboru by mělo odrážet i reálné 

zastoupení v populaci, má-li být výzkum reprezentativní, tedy takový, který ač je 

provedený jen na vzorku populace, dovede pokrýt strukturu postojů populace celé. 

Mapování sociodemografických a socioekonomických charakteristik je typické i pro 

zkoumání důvěryhodnosti. Trusinová například v rámci mapování ekonomické 

morálky zjišťuje, že „ze sociálně demografických charakteristik souvisí s nepoctivostí 

Čechů zejména jejich pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita a místo bydliště. 

Méně poctiví jsou muži oproti ženám, mladí lidé a ti, kteří mají vyšší vzdělání 

(alespoň maturitu, případně vysokou školu)“ (Trusinová 2013: 91). Vyšší tendenci 

k porušování ekonomických norem pozoruje také u podnikatelů, Pražanů, respektive 

obecně obyvatel větších měst, a lidí, kteří bez obtíží vycházejí se svým příjmem. 

Nejedná se tedy o osoby žijící v chudobě či chudobou bezprostředně ohrožené, ale 

spíše ty, které častěji vstupují do různých ekonomických transakcí (tamtéž 2013: 92). 

Takové zjištění je přitom v rozporu s výše zpochybňovanou představou o souvislosti 

sociální deprivace a kriminálního chování, jinými slovy představě, že častějšími 

pachateli jsou chudí (Tomášek 2013: 5). Vazba mezi chudobou a pácháním 

ekonomických a majetkových prohřešků se nicméně v některých evropských zemích 

(například Portugalsko) potvrzuje (Trusinová 2013).   
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Rovněž mapování postojů k některým eticky problematickým a dilematickým jevům 

ukazuje, že stanoviska lidí se z hlediska zmíněných charakteristik v mnoha 

případech liší. Například v České republice pravděpodobnost záporného postoje 

k eutanazii významně roste s věkem. Souhlas s myšlenkou obnovení trestu smrti se u 

nás zase významně častěji objevuje u skupin obyvatel s nižším dosaženým 

vzděláním a u mužů. Stanoviska obyvatel ČR k eutanazii i trestu smrti významně 

štěpí také příslušnost k římskokatolické církvi. Tato charakteristika je však spíše 

postojová (Červenka, Kubátová 2014). 

Tato práce se dotýká i tématu důvěry. Mapování důvěry v evropských státech 

přitom ukazuje, že důvěra je zde obecně pozitivně korelována se vzděláním, 

hodnocením spokojenosti se životem, ekonomickou zajištěností či členstvím 

v organizacích. Naopak nesouvisí s pohlavím, věkem ani velikostí místa bydliště 

(Tuček 2008). 

S ohledem na zjištění uvedená ve třetí kapitole bude mapován jednak vztah mezi 

důvěryhodností a důvěrou, dále ale i vliv následujících sociodemografických a 

socioekonomických charakteristik: věk, pohlaví, velikost místa bydliště, vzdělání, 

rodinný stav a výše měsíčního příjmu. Kromě zmíněného bude zkoumán také vliv 

spokojenosti jedince se životem a členství a dobrovolnictví v organizacích. Poslední 

dvě proměnné byly zařazeny do zkoumání s ohledem na jejich vliv na míru důvěry, 

který se prokázal v některých šetřeních (Tuček 2008: 128). Proto bude zjišťováno, zda 

se podílejí i na míře důvěryhodnosti. 
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4 Shrnutí teoretické části 

 

V teoretické části práce byly osvětleny klíčové pojmy. Důraz byl kladem zejména na 

vytvoření uceleného náhledu na fenomén důvěryhodnosti. Zachyceno bylo 

teoretické ukotvení tohoto pojmu, různé přístupy k měření důvěryhodnosti, ale i 

výsledky průzkumu na toto téma provedeného mezi obyvateli ČR. Následně se text 

věnoval osvětlení charakteristik, které mohou důvěryhodnost, respektive 

nedůvěryhodnost, doprovázet. S ohledem na téma práce byl prostor věnován 

fenoménu důvěry, vybraným sociologickým a kriminologickým teoriím, ale i dalším 

charakteristikám, zejména sociodemografickým a socioekonomickým. S ohledem na 

téma práce by uvedený text měl poskytnout stručný úvod do problematiky, jež bude 

zkoumána v empirické části práce.  
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II. Empirická část 

 

1 Východiska a cíle analýzy, volba zdroje dat 

 

Cílem empirické části práce je analýza vztahu mezi důvěryhodností, důvěrou a 

sociodemografickými, socioekonomickými a případně dalšími charakteristikami. Na 

důvěryhodnost je přitom v rámci této analýzy pohlíženo jako na postoj 

k ospravedlnitelnosti praktik označovaných jako kriminalita všedního dne a postoj 

k jednání, které lze z etického hlediska považovat za problematické či dilematické. 

Tímto způsobem pracuje s tématem důvěryhodnosti EVS, v němž je 

k důvěryhodnosti přistupováno jako k jedné z dimenzí sociálního kapitálu. Korelační 

analýza provedená mezi jednotlivými dimenzemi sociálního kapitálu (Van Schaik 

2002) ukázala, že síla vazeb mezi nimi je různá podle toho, zda je tento jev zkoumán 

na makroúrovni či mikroúrovni. Na makroúrovni jsou vztahy spíše silné, na 

mikroúrovni jsou slabší, zejména pak vztah mezi důvěryhodností a členstvím v 

organizacích. V této práci bude přitom zkoumána vazba důvěryhodnosti nejen na 

důvěru, ale i na další sociodemografické a socioekonomické faktory, a to na 

mikroúrovni. Za tímto účelem budou analyzována data z EVS, konkrétně z vlny 

proběhlé v roce 2008. Výběr dat z tohoto výzkumu jednoznačně souvisí s odkazem 

na pojetí důvěryhodnosti užívané v tomto výzkumném šetření, které koresponduje 

se zadáním práce. 

 

1.1 Základní informace o EVS a jeho realizaci v ČR 

 

EVS je rozsáhlým, mezinárodním, longitudinálním výzkumným šetřením 

orientujícím se na mapování důvěry, preferencí, postojů, hodnot a názorů občanů 

Evropy. Zjištění získaná tímto šetřením umožňují vhled do toho, jak Evropané 

vnímají svůj život, jakým způsobem tráví volný čas, jaký mají vztah k rodině a práci, 

prostor je ale věnován také jejich náboženským, enviromentálním, politickým a 
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společenským postojům. Kromě sociodemografických položek je výzkum doplněn 

modulem zkoumajícím vybrané socioekonomické charakteristiky a to i u rodičů a 

partnerů respondentů.  

 Od roku 1981, kdy byl EVS realizován poprvé, se opakuje v devítiletých intervalech, 

přičemž počet evropských zemí, které jsou do šetření zapojeny, se neustále zvyšuje. 

Zatím poslední vlna se uskutečnila v roce 2008. V České republice (respektive v 

České a Slovenské federativní republice) bylo šetření poprvé realizováno v roce 1990. 

O sestavení dotazníků a zajištění jeho metodologické správnosti se starají odborníci 

z pracovišť několika zemí. Poslední vlny EVS uskutečněné v roce 2008 se účastnilo 47 

evropských zemí zastoupených celkem 67 786 respondenty27.  

 

1.2 Specifikace výběrového souboru a procedury sběru dat 

 

V rámci EVS 2008 bylo v ČR dotázáno celkem 1821 respondentů. Jak na národní tak 

na regionální úrovni je reprezentativita výběrových souborů v obou zemích zaručena 

z hlediska interakce pohlaví a věku, dosaženého vzdělání a stupně urbanizace, na národní 

úrovni navíc také z hlediska interakce věku, pohlaví a dosaženého vzdělání. 

Respondentem se mohla stát pouze osoba starší 18 let, s trvalým pobytem v ČR, žijící 

v domácnosti, v níž se alespoň jeden člen starší 18 let hlásí k českému občanství. 

Technikou sběru dat byl rozhovor probíhající podle standardizovaného dotazníku a 

metodou sběru CAPI (Computer assisted personal interview). Sběr dat v ČR 

probíhající od května do listopadu 2008 měla na starost SC&C spol. s r. o. Výběrovou 

procedurou byl vícestupňový náhodný výběr, výchozí jednotkou byl volební obvod. 

V každém volebním obvodu byla vybrána domácnost a v té pak pomocí Kishových 

tabulek konkrétní respondent28.  

 

 

                                                 
27

 Viz literatura: European Values Study: The most comprehensive research project on human values in Europe 
28

 Viz literatura: EVS 2008 Method Report 
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2 Výzkumné otázky a proměnné 

 

K analýze vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou a dalšími sociodemografickými a 

socioekonomickými charakteristikami byly zformulovány následující tři výzkumné 

otázky. 

I. Jaká je míra důvěryhodnosti obyvatel ČR z hlediska jejich postojů k 

ospravedlnitelnosti praktik označovaných jako kriminalita všedního dne a 

dalšímu eticky problematickému a dilematickému jednání?   

II. Co může důvěra k druhým lidem a k institucím napovědět o důvěryhodnosti 

lidí zjišťované prostřednictvím jejich postojů k otázce ospravedlnitelnosti 

praktik kriminality všedního dne a dalšímu eticky problematickému a 

dilematickému jednání?   

III. Je možné na základě sociodemografických, socioekonomických a případně 

dalších charakteristik stanovit profil aktéra, jehož postoje jsou 

nedůvěryhodné? (Tzn. aktéra, který se staví vstřícně k otázce 

ospravedlnitelnosti praktik kriminality všedního dne a dalšího eticky 

problematického a dilematického jednání.) 

Uvedené výzkumné otázky budou zodpovězeny prostřednictvím následujících 

položek. Úplné znění položek je uvedeno v příloze 1 - 3. 

 

2.1 Důvěryhodnost 

 

Míra důvěryhodnosti obyvatel ČR byla zjišťována pomocí baterie položek 

představujících seznam praktik označovaných jako kriminalita všedního dne či 

dalších položek představujících určitou formu eticky „sporných“ jednání. Do analýzy 

tedy bylo zahrnuto celkem 12 položek. Konkrétní znění otázky bylo přitom 

následující: 

Prosím řekněte mi pro každý z následujících výroků, zda dané jednání je vždy 

ospravedlnitelné, není nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím. 
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Požadovat státní podporu a nemít na ni nárok 

Šidit na daních, když je příležitost 

Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš 

Lhát ve vlastním zájmu 

Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 

Potrat  

Rozvod  

Platit za služby v hotovosti a bez dokladu a vyhýbat se tak placení daní 

Provozovat příležitostný sex 

Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě 

Prostituce 

Respondenti hodnotili jednotlivé položky na deseti bodové škále z hlediska toho, zda 

je považují za „vždy ospravedlnitelné“ či „nikdy ospravedlnitelné“. Kromě toho měli 

respondenti možnost zvolit také variantu „Neví“.  

 

2.2 Interpersonální důvěra 

 

Interpersonální důvěra byla měřena prostřednictvím následujících dvou položek:  

I. Mohl(a) byste říci podle svých životních zkušeností, že většině lidí je možno 

důvěřovat, anebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? 

II. Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, 

anebo by se snažili jednat čestně?  

Zatímco první položka nabízela dvě alternativní varianty odpovědí, „Většině lidí je 

možno důvěřovat“ a „Člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný“, postoje 

k druhé položce byly hodnoceny na desetibodové škále, na níž respondenti volili 

mezi dvěma krajními variantami „Většina lidí by se mě snažila využít“ a „Většina 

lidí by se snažila jednat čestně“. V obou případech měli respondenti opět možnost 
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zvolit i variantu „Neví“. EVS nabízí ještě třetí položku, s jejíž pomocí je mapována 

důvěra. Znění této položky je následující:  

III. Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží být nápomocní, nebo že se převážně starají 

sami o sebe?  

Postoje k této problematice jsou rovněž měřeny na desetibodové škále, na níž 

respondenti volí mezi dvěma krajními variantami. Vzhledem k tomu, že první 

položka v seznamu nabízí pouze dvě alternativní varianty odpovědí, není možná 

konstrukce sumačního indexu, který by obsáhnul problematiku měřenou všemi 

položkami. Proto byly do analýzy vybrány jen první dvě, neboť jsou více relevantní 

vzhledem k tématu práce a volbě položek do baterie měřící důvěryhodnost. 

 

2.3 Institucionální důvěra 

 

Pomocí baterie otázek byla zkoumána rovněž institucionální důvěra. Baterie byla 

tvořena seznamem institucí, k nimž měli respondenti vyjadřovat svou důvěru. V 

nabídce byly čtyři varianty odpovědí: „Velmi vysokou“, „Vysokou“, „Ne moc 

velkou“, „Vůbec žádnou“. Respondentům byla opět dána možnost zvolit variantu 

„Neví“. Do analýzy byly vybrány celkem čtyři instituce. Příčinou volby těchto 

konkrétních institucí byla jednak skutečnost, že je důvěra k těmto institucím 

dlouhodobě mapována29 a lze se tedy domnívat, že obyvatelé ČR o působení těchto 

institucí přemýšlejí a dokáží k nim vyjadřovat svou důvěru. Tuto skutečnost 

naznačuje i nejnižší podíl odpovědi „Neví“ u těchto institucí. Volba institucí byla 

nicméně také vedena snahou o co nejlepší pokrytí oblasti, k níž se vztahují praktiky a 

jednání zahrnuté do baterie mapující důvěryhodnost. Znění otázky bylo následující: 

Prosím podívejte se na tuto kartu a řekněte mi pro každou položku v seznamu, jak 

velkou v ni máte důvěru, velmi vysokou, značnou, ne moc velkou nebo vůbec žádnou. 

1) Církev  2)Tisk  3)Policie  4)Vláda 

                                                 
29

 Například v pravidelných omnibusech prováděných CVVM je důvěra mapována v rámci každoměsíčního 
šetření s názvem „Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací“ či v rámci šetření nazvaného 
„Důvěra některým institucím veřejného života“, které je prováděno v půlročním intervalu.  
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3 Metodologie  

 

Téma důvěryhodnosti je v této práci sice nahlíženo z pevně stanoveného teoretického 

rámce používaného v EVS, nicméně cílem není tento koncept ověřovat, ale 

nahlédnout do vztahů mezi takto definovanou důvěryhodností a důvěrou a 

vybranými sociodemografickými, socioekonomickými, případně dalšími 

charakteristikami. Za tímto účelem bude k zodpovězení výše uvedených 

výzkumných otázek využito exploračních výzkumných metod. Podle Hendla je 

explorační analýza dat (EDA) vedena snahou „odhalit v datech nápadné 

konfigurace“ a na jejich základě „navrhovat deskriptivní modely dat“ (Hendl 

2012:113). Explorační analýza dat zahrnuje celou řadu metod a technik využívajících 

„grafické a tabelační znázorňování dat, metody rezistentní k odlehlým hodnotám“ 

(tamtéž, 113-114)., jejichž účelem je umožnit výzkumníkovi nahlédnout do vztahů 

mezi proměnnými a navrhovat možné odpovědi na výzkumné otázky. Výsledkem 

explorační analýzy tedy může být určitý model či koncept, který je v dalších fázích 

procesu testován.  

Veškerá data budou zpracována v programech SPSS 20 (Statistical Package for the 

Social Sciences) a Microsoft Office Excel 2007. 

 

3.1 Obecný vhled do postojů 

 

Zodpovězení výzkumných otázek bylo rozděleno do několika kroků. V úvodu 

analýza nabídne vhled do postojů obyvatel ČR k otázce ospravedlnitelnosti 

vybraných praktik označovaných jako kriminalita všedního dne a dalšího eticky 

problematického a dilematického jednání. K tomu poslouží frekvenční analýza, která 

nabídne vhled do těchto postojů prostřednictvím třídění prvního stupně.  
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3.2 Zpracování postojů mapujících důvěryhodnost 

 

Následně bude pracováno s baterií položek mapujících tyto postoje. Cílem bude 

nalézt mezi respondenty podobné skupiny, přičemž by mělo platit, že respondenti 

uvnitř skupiny si budou svými postoji podobní a respondenti z různých skupin se 

budou svými postoji lišit. Baterie bude využita jako seznam kritérií, na jejichž 

základě budou respondenti zařazeni do různých skupin. Vzhledem k tomu, že 

v tomto případě nejsou předem známy charakteristiky jednotlivých skupin, jež 

budou odhaleny teprve na základě charakteristik respondentů v každé skupině, je 

vhodné využití metody shlukové analýzy. Jedná se o statistickou metodu poskytující 

algoritmy, s jejichž pomocí „můžeme odhalit strukturu datového souboru a 

jednotlivé objekty klasifikovat“ (Hebák 2007: 120). K využití shlukové analýzy Hebák 

poznamenává: „Uplatnění metod shlukové analýzy vede k příznivým výsledkům 

zejména tam, kde se množina objektů reálně rozpadá do tříd, tj. objekty mají tendenci 

se seskupovat do přirozených shluků. Zbývá pak již pouze najít vhodnou 

interpretaci pro popsaný rozklad, tj. charakterizovat vzniklé třídy.“ (tamtéž: 120) 

Vzhledem k tomu, že baterie položek je tvořena v mnoha případech poněkud 

spornými praktikami, o jejichž etické správnosti nepanuje ve společnosti shoda, lze 

předpokládat definici více odlišných skupin. Ve shlukové (nebo též klastrové) 

analýze jsou tyto skupiny nazývány shluky, případně klastry.  

Hebák zmiňuje další výhodu využití této metody: „Shluková analýza může sloužit 

též jako pomocný postup pro výběr objektů při analýze velkých datových souborů . 

Je-li vytvořen potřebný počet shluků objektů, pak lze analyzovat pouze data zjištěná 

u zástupců těchto shluků.“ (tamtéž: 120) V našem případě bude tedy přínosem 

využití shlukové analýzy určitá „redukce“ postojů respondentů, na několik skupin, 

přičemž v dalších fázích analýzy bude zkoumána hodnota vybraných ukazatelů 

(interpersonální a institucionální důvěra, sociodemografické, socioekonomické a 

případně další ukazatele) ve vztahu ke skupinám vytvořeným právě prostřednictvím 

této metody.  
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Shluková analýza zahrnuje několik různých postupů, jejichž volba závisí na druhu 

vstupních proměnných, velikosti souboru a kvalitě dat. Klasickým přístupem je 

vytváření hierarchických stromových diagramů (tzv. dendrogramů), které však nelze 

v našem případě uplatnit vzhledem k velkému počtu respondentů30. Proto bude 

využito metody k-průměrů (k-means), která funguje na principu přesouvání 

jednotlivých objektů mezi shluky. Cílem je umístit každý objekt právě do toho 

shluku, v němž může být co nejblíže středu tohoto shluku, tzv. centroidu. 

Algoritmus tedy vyžaduje, aby byl v úvodu stanoven počet shluků, objekty pak 

následně rozřazuje mezi jejich centroidy. Počet shluků může být stanoven buď 

náhodně a postupně obměňován tak dlouho, dokud není nalezen nejvhodnější počet 

shluků, stanovení určitého počtu shluků se ale také může odkazovat na konkrétní 

teorii, jež má být zkoumána, případně se také může jednat o záměr výzkumníka 

(Hebák 2007: 140). K výpočtu pozice centroidu je využíváno průměrných hodnot. 

Výskyt extrémních pozorování může mít tedy za následek nepřesné stanovení pozice 

centroidu. V případě velkého množství odlehlých pozorování se tedy doporučuje 

využít některé z metod transformace dat31. V našem případě byla využita 

percentilová transformace. Jedná se o „převod údajů do intervalu 0-100. Každému 

údaji je přiřazena percentilová hladina, jež odpovídá relativnímu počtu údajů 

(vynásobenému číslem 100), které jsou menší než tento údaj nebo stejné“ (Hendl 

2012: 112) Je nutno podotknout, že transformace dat v sobě zahrnuje vždy jistou 

ztrátu jejich informace. 

 

3.3 Mapování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou 

 

Následně bude zjišťováno, zda se vzniklé klastry navzájem liší z hlediska 

interpersonální a institucionální důvěry. Proměnné mapující důvěru budou opět 

                                                 
30

 Počet respondentů lze agregovat za určitou proměnnou. To však v našem případě není záměrem. 
31

 Jiným způsobem redukce vlivu odlehlých pozorování je využití metody k-medoids, která je založena na 
rozřazování objektů nikoliv co nejblíže centroidům, ale medoidům, což jsou konkrétní objekty. Tato metoda je 
nazývána PAM (Partitioning Around Medoids) a není běžnou součástí statistických systémů, STATISTICA, SPSS 
apod. (Hebák 2007). 
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nejprve představeny prostřednictvím frekvenční analýzy. Zvolené metody mapující 

vztah mezi klastry a důvěrou se odvíjejí od typu proměnných mapujících důvěru, 

případně distribuce dat. V našich proměnných rozlišujeme tři typy: 

I. Nominální – proměnná mapující interpersonální důvěru: Mohl(a) byste říci podle 

svých životních zkušeností, že většině lidí je možno důvěřovat, anebo že 

člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? 

II. Ordinální – veškeré proměnné mapující institucionální důvěru 

III. Kardinální – proměnná mapující interpersonální důvěru: Myslíte si, že by se 

Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili 

jednat čestně? 

K nahlédnutí do vztahu mezi klastry a nominálními a ordinálními proměnnými bude 

využito kontingenčních tabulek. Jejich prostřednictvím bude testována jednak 

hypotéza o nezávislosti, jednak hypotéza o homogenitě (shodnosti struktury). 

K tomuto účelu je v kontingenčních tabulkách používán tzv. test dobré shody (neboli 

chí-kvadrát test), který je založen na porovnávání očekávaných četností 

s pozorovanými četnostmi. Výsledná hodnota je porovnávána s kritickou hodnotou 

chí-kvadrát rozdělení na předem zvolené hladině významnosti alfa. Hypotézu o 

nezávislosti a homogenitě zamítáme, jestliže je výsledná hodnota větší, než hodnota 

chí-kvadrát rozdělení. Hypotéza o nezávislosti a homogenitě vystupuje v testování 

jako nulová hypotéza, H0. V případě jejího zamítnutí platí alternativní hypotéza, H1, 

která je jejím opakem. Platí-li tedy H1, znamená to, že mezi proměnnými existuje 

určitá asociace. Předpokladem použití chí–kvadrát testu je však méně než 20 % 

políček v kontingenční tabulce, v nichž jsou očekávané (teoretické) četnosti menší 

než 5. K testování velikosti této asociace slouží celá řada koeficientů, které fungují na 

podobné bázi, jako korelační koeficienty. V našem případě bude využíván Cramerův 

koeficient (tzv. Cramerovo V), který je určen pro nominální proměnné a nabývá 

hodnot v intervalu (0, 1). Nulová hodnota znamená žádnou asociaci, čím více se 

hodnota blíží 1, tím je asociace silnější (Hendl 2012). 
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Vztah mezi klastry a kardinální proměnnou bude zkoumán pomocí Kruskal-

Wallisova testu. Jedná se o alternativu analýzy rozptylu (angl. analysis of variance, 

dále ANOVA), která je užívána ke sledování odchylek od průměru spojité 

(kvazispojité) proměnné s normálním rozdělením u jednotlivých skupin, v našem 

případě klastrů, od celkového průměru, tedy celkové důvěry všech respondentů. 

Předpokladem použití ANOVA je tedy normální rozdělení proměnné. Ověření 

tohoto předpokladu přitom ukázalo, že proměnná normální rozdělení nemá, jak je 

doloženo v grafu 1 a tabulce 2.  

 

Graf 1: Rozdělení proměnné mapující důvěru k druhým lidem 

 
 

 

Tabulka 2: Test normality pro proměnnou mapující důvěru k druhým lidem 

Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila 
využít, pokud by k tomu měli příležitost, 
anebo by se snažili jednat čestně? 

,103 1778 ,000 ,960 1778 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Oba testy normality dokazují, že proměnná nemá normální rozdělení, neboť v 

případě obou byla zamítnuta nulová hypotéza, podle níž proměnné normální 

rozdělení mají. Proto musela být přijata alternativní hypotéza, která tvrdí opak, a sice 
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že proměnné normální rozdělení nemají. V tomto případě je tedy vhodné použití 

Kruskal-Wallisova testu, který je příkladem neparametrických testů, jež 

nepředpokládají nějaké konkrétní rozdělení proměnné. Předpokladem jejich požití je 

pouze přibližně stejné rozdělení a rozptyl v jednotlivých výběrech, což v tomto 

případě splněno je. Kruskall-Wallisův test je založen na porovnávání mediánů u více 

než dvou náhodných výběrů, v našem případě klastrů. Zatímco nulová hypotéza 

tvrdí, že mediány v jednotlivých skupinách jsou přibližně stejné, jinými slovy, že 

neexistuje závislost mezi proměnnými, podle alternativní hypotézy existuje alespoň 

v jedné skupině závislost mezi proměnnými. Testovou statistikou je zde chí-kvadrát 

test. Kruskall-Wallisův test umožňuje dopočíst i podíl vysvětlené variability a zjistit, 

mezi kterými skupinami, klastry, existují významné rozdíly (Hendl 2012). 

Míra důvěry k jednotlivým institucím a zároveň k druhým lidem charakteristická 

pro každý klastr bude následně znázorněna prostřednictvím bodového grafu (angl. 

scatter plot). Pro tento případ byla data agregována za jednotlivé klastry. Vzhledem 

k odlišnému postavení těchto institucí ve společnosti a různé náplni jejich činností 

nicméně nebylo přistoupeno ke konstrukci jedné sumační škály zahrnující hodnocení 

důvěry ke všem čtyřem institucím. Z hlediska hodnocení důvěry sice existují mezi 

jednotlivými institucemi korelace, až na hodnocení důvěry k policii a vládě lze 

nicméně hodnoty všech korelačních koeficientů považovat za nízké32. Proměnné 

mapující důvěru k institucím jsou ordinální, proto byl k měření asociace mezi nimi 

použit Spearmanův korelační koeficient. Hodnoty korelačních koeficientů jsou v 

tabulce 3 zobrazeny tučně. 

 

Tabulka 3: Korelace mezi proměnnými mapujícími důvěru k institucím 

Correlations 

  Církev Tisk Policie Vláda 

Spearman's rho 
Církev 

Correlation Coefficient         

Sig. (2-tailed)         

N        

Tisk Correlation Coefficient ,054
*
       

                                                 
32

 Interpretace hodnot koeficientů - viz de Vaus, 2002 
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Sig. (2-tailed) ,025       

N 1698      

Policie 

Correlation Coefficient ,123
**

 ,297
**

     

Sig. (2-tailed) ,000 ,000     

N 1709 1742    

Vláda 

Correlation Coefficient ,153
**

 ,212
**

 ,428
**

   

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   

N 1682 1704 1717  

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

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

 

3.3.1 Mapování vztahu mezi důvěryhodností a sociodemografickými, 

socioekonomickými a dalšími charakteristikami  

Vztah mezi sociodemografickými a socioekonomickými charakteristikami bude 

mapován prostřednictvím multinomické logistické regrese. Tuto metodu lze 

využívat nejen ke hledání nejlepší podoby matematického modelu, tedy k  predikci 

nezávisle proměnných, které co nejlépe vysvětlují hodnotu závisle proměnné, ale též 

k „pouhému“ nahlédnutí do vztahů mezi proměnnými, tedy k exploraci. Právě to 

bude naším cílem. Zatímco v  případě predikce jsou nesignifikantní nezávisle 

proměnné (tedy takové, které nepřispívají k vysvětlení hodnoty závisle proměnné) 

vylučovány, v případě explorace mohou být tyto proměnné ponechány.  

Předpokladem použití multinomické logistické regrese je alespoň 50 respondentů 

v každé nezávislé proměnné, přičemž platí, že čím nerovnoměrněji jsou nezávislé 

proměnné zastoupené, tím více by v nich mělo být respondentů. Problematickým 

jevem je situace, kdy jsou nezávislé proměnné mezi sebou navzájem korelované, tzv. 

multikolinearita. Dalším požadavkem je normální rozdělení kardinálních 

nezávislých proměnných. Jednotlivé předpoklady byly před použitím této metody 

ověřovány.  

Ukázalo se, že použité nezávislé proměnné s určitými limity veškeré podmínky 

splňují. Jak dokládá tabulka 4, všechny proměnné jsou zastoupeny více než 50 

respondenty. V případě proměnných měsíční příjem a vzdělání je sice zastoupení 

nižší, což je pravděpodobně důsledkem skutečnosti, že pro mnoho respondentů 
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mohou být tyto údaje poměrně citlivé. Obecně je však zastoupení ve všech 

proměnných tak vysoké, že tyto rozdíly nemusí být problémem. 

 

Tabulka 4: Zastoupení nezávislých proměnných 

Statistics 

  Věk 
Měsíční 

příjem 

Velikost 
místa 

bydliště Vzdělání 

Spokoje-
nost se 

životem Gender 

Členství a 
dobrovol-

nictví 
Rodinný 

stav 

N 
Valid 1793 1457 1785 1468 1807 1821 1800 1809 

Missing 28 364 36 353 14 0 21 12 

 

V tabulce 5 jsou tučně zobrazeny signifikantní korelace mezi nezávislými 

proměnnými. Zjištěné korelace jsou zpravidla spíše nízké, nanejvýš střední v případě 

asociace mezi věkem a měsíčním příjmem.  

 

Tabulka 5: Korelace mezi nezávislými proměnnými 

Correlations 

  

Věk 
Měsíční 

příjem 

Velikost 
místa 

bydliště 
Vzdělání 

Spokoje
nost se 

životem 
Gender  

Členství 
a 

dobrovo
lnictví  

Rodinný 
stav 

Sp
ea

rm
an

's
 r

h
o

 

Věk 

Cor.Coefficient                 

Sig. (2-tailed)                 

N                 

Měsíční 
příjem 

Cor.Coefficient -,416
**

               

Sig. (2-tailed) ,000               

N 1440               

Velikost 
místa 
bydliště 

Cor.Coefficient -,118
**

 ,111
**

             

Sig. (2-tailed) ,000 ,000             

N 1757 1431             

Vzdělání 

Cor.Coefficient -,300
**

 ,299
**

 ,198
**

           

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000           

N 1453 1184 1445           

Spokoje
nost se 
životem 

Cor.Coefficient -,183
**

 ,190
**

 -,002 ,155
**

         

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,938 ,000         

N 1780 1447 1771 1459         

Gender  

Cor.Coefficient ,106
**

 -,172
**

 -,069
**

 -,103
**

 ,026       

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,270       

N 1793 1457 1785 1468 1807       

Členství 
a 

Cor.Coefficient ,045 -,023 -,010 -,082
**

 -,016 ,041     

Sig. (2-tailed) ,055 ,376 ,671 ,002 ,493 ,082     
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dobrovo
lnictví  

N 
1775 1444 1764 1450 1788 1800     

Rodinný 
stav 

Cor.Coefficient -,049
*
 ,184

**
 -,021 ,059

*
 ,090

**
 -,047

*
 -,033   

Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,377 ,023 ,000 ,044 ,164   

N 1782 1454 1775 1459 1796 1809 1788   

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

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

 

Kolmogorovův-Smirnův i Shapiro-Wilkův test normality zamítly nulovou hypotézu, 

o normálním rozdělení proměnných. Proto musela být přijata alternativní hypotéza, 

která tvrdí, že proměnné normální rozdělení nemají. S odkazem na centrální limitní 

větu a dostatečně velký vzorek, s nímž šetření pracuje, však může být tento 

předpoklad mírně porušen. 

 

3.4 Problematika chybějících odpovědí 

 

Na tomto místě je nutno podotknout, že pro určitou část respondentů bylo obtížné 

zaujmout jasné stanovisko k otázce ospravedlnitelnosti praktik označovaných jako 

kriminalita všedního dne a dalšího eticky problematického a dilematického jednání. 

Tito respondenti měli v šetření možnost zvolit odpověď „Neví“ nebo případně 

nechat otázku „Bez odpovědi“. Chybějící odpovědi jsou nepříjemným faktem 

pravděpodobně každého šetření. Výzkumník stojí před několika možnostmi jak si s 

problematiku scházejících hodnot poradit. Prvním krokem výzkumníka by přitom 

mělo být nalezení odpovědi na to, co je příčinou scházejících hodnot.  V některých 

případech respondent jednoduše nemůže být schopen na danou otázku odpovědět. 

Hendl uvádí jako příklad takové příčiny dotaz na počet porodů směřovaný na muže. 

Existuje ale i celá řada dalších příčin. Od prostého neporozumění otázce, přes 

neschopnost či neochotu zaujmout k předkládanému problému jednoznačné 

stanovisko, což může být odrazem nerozhodnosti respondenta či jeho nedostatečné 

informovanosti o problému. Pro výzkumníka je dále důležité zjistit, zda jsou 

chybějící odpovědi rozmístěny v souboru náhodně, nebo se jejich výskyt objevuje 

systematicky, například u určité skupiny respondentů. V případě většího množství 
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chybějících odpovědí, které jsou v souboru rozmístěny systematicky, není vhodné 

záznamy se scházejícími údaji odstranit. Za takových okolností lze chybějící údaje 

doplnit (tzv. imputace). Scházející hodnoty je možno odhadnout například pomocí 

regresní analýzy, či je nahradit průměrnými hodnotami (Converse 1976; Hendl 2012). 

V našem případě se dá předpokládat, že příčinou scházejících hodnot je sporná a 

dilematická podstata problémů, jež jsou respondentům předkládány. Pro některé 

respondenty je v takovém případě velmi obtížné zaujmout jasný postoj, nebo jej 

jednoduše zaujmout nechtějí. Příčinu je možné ale spatřovat už v samotné formulaci 

otázky pracující s pojmem „ospravedlnitelnost“, který může vyvolávat odpověď 

typu „jak kdy“. Neschopnost či neochotu respondenta odpovědět lze pak 

vysvětlovat jako odraz toho, že posuzované problémy jsou respondentům 

předkládány „bez kontextu“. Konkrétní popis situace, v jaké se aktér nachází, by 

přitom byl pro zaujetí jasného stanoviska zásadní. V rámci této práce nebudou 

záznamy se scházejícími údaji mazány, avšak současně nebude se scházejícími údaji 

nijak dále pracováno. V relevantních případech bude pouze uvedeno, o jak velký 

podíl chybějících odpovědí se jedná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

4 Výsledky 

 

4.1 Obecný vhled do postojů 

 

V prvním kroku bude nabídnut obecný vhled do zastoupení jednotlivých 

proměnných s cílem poskytnout základní vhled do zkoumané problematiky. 

4.1.1 Důvěryhodnost 

Postoje respondentů k otázce ospravedlnitelnosti praktik označovaných jako 

kriminalita všedního dne a dalšího eticky problematického a dilematického jednání 

zobrazují následující dvě tabulky. V grafu 2 jsou uvedeny podíly pouze za platné 

odpovědi, graf 3 pak nabízí vhled do veškerých zjištěných odpovědí, tedy i 

chybějících. V případě obou grafů platí, že není-li ve sloupci zobrazena hodnota 

podílu, je tato hodnota rovna 1 %. Postoje byly měřeny na deseti bodové škále, 

podíly zobrazené v grafech jsou zaokrouhleny na jednotky.  

Z grafu 2 je patrný převládající záporný postoj ke všem vyjmenovaným problémům. 

Nejvíce je pak odsuzováno užívání drog, které není nikdy ospravedlnitelné pro 

plných 65 % respondentů. Je dobré taky upozornit na skutečnost, že když už 

respondenti zaujímali odmítavý postoj k otázce ospravedlnitelnosti určitého jednání, 

byl tento postoj často krajně záporný. Pro množství respondentů tedy bylo 

posuzované jednání zcela jasně nesprávné. Nejméně záporné postoje pozorujeme u 

potratu a rozvodu, které nejsou nikdy ospravedlnitelní jenom pro 17 % resp. 12 % 

dotázaných. Postoje k potratům a rozvodům jsou současně napříč respondenty 

nejvíce rozporuplné, přihlédneme-li k relativně vyššímu zastoupení respondentů na 

prostředních stupních škály či jinak obecně více méně rovnoměrnému zastoupení 

odpovědí na všech ostatních stupních škály. Ve srovnání s ostatními položkami je 

také potrat a rozvod pro nejvyšší podíl respondentů vždy ospravedlnitelným 

jednáním, 11 % respondentů zvolilo tuto možnost v případě potratu a 12 % v případě 

rozvodu.  
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Graf 3 ukazuje, jak se změní postoje respondentů k jednotlivým položkám, 

zahrneme-li i chybějící odpovědi. Z grafu je patrné, že nejvyšší podíl chybějících 

odpovědí pozorujeme u položek provozovat příležitostný sex, potrat, prostituce, jako 

ženatý, vdaná mít milostný poměr a rozvod.  
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Graf 2: Postoje mapující důvěryhodnost - platné odpovědi 
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Graf 3: Postoje mapující důvěryhodnost - veškeré odpovědi  
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Podíly chybějících odpovědí zaokrouhlené na jednotky shrnuje tabulka 6., z níž je 

patrná kumulace chybějících odpovědí u položek potrat a rozvod, což 

pravděpodobně souvisí s poměrně nejednoznačným hodnocením těchto položek. 

Určitá část respondentů tedy nezaujímá k těmto položkám jasné stanovisko a 

odpovědi se vyhýbá či volí některou z prostředních hodnot škály (viz výše). Tabulka 

nicméně uvádí i příklady jiných položek s vyšším podílem chybějících odpovědí, 

ačkoliv postoje k nim jsou jinak relativně jednoznačné, například prostituce. 

Respondenti také často nevyjadřovali svůj postoj k ospravedlnitelnosti provozování 

příležitostného sexu. 

 

Tabulka 6: Podíl chybějících odpovědí u postojů mapujících důvěryhodnost (%) 

  Celkem  Bez odpovědi Neví 

Provozovat příležitostný sex 5 2 3 

Potrat 5 2 3 

Prostituce 4 2 2 

Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr 4 2 2 

Rozvod 4 2 2 

Platit za služby v hotovosti a bez dokladu a vyhýbat se tak placení daní 3 1 2 

Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš 2 1 1 

Požadovat státní podporu a nemít na ni nárok 2 1 1 

Šidit na daních, když je příležitost 2 1 1 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 2 1 1 

Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě 2 1 1 

Lhát ve vlastním zájmu 2 1 1 

 

Respondentů, kteří u předešlých 12 položek alespoň jednou neuvedli odpověď, bylo 

celkem 241. V grafu 4 jsou zobrazeny podíly těchto respondentů u příslušných počtů 

chybějících odpovědí. Z grafu je patrné, že pokud už respondenti v baterii mapující 

ospravedlnitelnost jednání neuvedli odpověď, stalo se tak téměř v polovině případů 

jen u jedné z položek. 
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Graf 4: Podíl respondentů s příslušnými počty chybějících odpovědí 

 

 

4.1.2 Důvěra k druhým lidem 

Oba následující grafy opět uvádějí podíly respondentů zaokrouhlené na jednotky.  

Graf 5 ukazuje, zda jsou druzí lidé ochotni důvěřovat druhým. První pruh zobrazuje 

pouze platné odpovědi, zatímco druhý ilustruje, jak se podíly odpovědí změní, 

přihlédne-li se i k chybějícím odpovědím. Z grafu je patrná obecná nedůvěra vůči 

druhým lidem panující v české společnosti, plných 70 % dotázaných uvedlo, že 

člověk musí být ve styku s druhými vždy opatrný. Naproti tomu jen 30 % se 

domnívá, že většině lidí je možno důvěřovat. Ve společnosti však pravděpodobně 

bude celá řada lidí, kteří nebudou zcela souhlasit ani s jedním tvrzením, což 

poukazuje na limity použití binární proměnné pro měření této položky. Použití 

nevhodného druhu proměnné může být příčinou i vyššího podílu chybějících 

odpovědí u této položky, údaje scházejí u přibližně 4 % respondentů.  
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Graf 5: Podíly platných a veškerých odpovědí na otázku: Mohl (a) byste říci podle svých životních 
zkušeností, že většině lidí je možno důvěřovat, anebo že člověk musí být ve styku s ostatními velmi 
opatrný? 

 

 

Druhá proměnná měřící důvěru využívá deseti bodové škály, což je pravděpodobně 

lepší volba druhu proměnné než v předchozím případě. Výsledkem může být nižší 

podíl scházejících opovědí u této položky. Z grafu 6 lze vypozorovat neochotu 

respondentů volit krajní hodnoty, zejména v případě vyjádření důvěřivého postoje. 

Nejvyšší zastoupení mezi respondenty má pak mírně nedůvěřivý postoj, který sdílí 

přibližně 18 %. Obecně lze říci, že zatímco 40 % dotázaných se spíše kloní 

k přesvědčení, že většina lidí by se snažila jednat čestně, tak asi 60 % soudí opak. 

Podle nich by se je většina lidí snažila využít, kdyby se jí k tomu naskytla příležitost.  
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Graf 6: Podíly platných a veškerých odpovědí na otázku: Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila 
využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili jednat čestně? 

 

 

 

4.1.3 Důvěra k institucím 

Oba následující grafy opět uvádějí podíly zaokrouhlené na jednotky. Důvěra 

k institucím byla měřena na čtyřbodové škále. V grafu 7 lze pozorovat obecně 

převládající nedůvěru vůči všem vybraným institucím. Respondenti jsou přitom 

nejvíce nedůvěřiví k církvi a k vládě, k nimž současně nejčastěji vyjadřují i krajně 

nedůvěřivé postoje. Pozoruhodné je zejména hodnocení církve, která má současně 

nejvyšší podíl jak krajně nedůvěřivých, tak ale i krajně důvěřivých postojů. O něco 

lépe než církev a vláda si vede tisk, nejvíce je však důvěřováno policii. Více než 40 % 

dotázaných má k této instituci velmi vysokou či vysokou důvěru. 

Graf 8 ilustruje podíly s přihlédnutím ke scházejícím odpovědím. Z grafu je patrné, 

že nejvíce odpovědí chybí právě u církve a vlády, tedy u institucí, k nimž nejvíce 

respondentů vyjadřovalo nedůvěru. Církev je nicméně i v tomto případě institucí, ke 

které má nejvyšší podíl dotázaných velmi vysokou důvěru. 
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Graf 7: Důvěra k vybraným institucím - platné odpovědi 

 

 

Graf 8: Důvěra k vybraným institucím - veškeré odpovědi  
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4.2 Zpracování postojů mapujících důvěryhodnost 

 

V kroku, který následoval po nahlédnutí do proměnných, byly zpracovány položky 

mapující důvěryhodnost respondentů. Vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení 

naměřených údajů v jednotlivých položkách bylo nejprve nutné naměřené údaje 

transformovat. Pro tento účel byla využita percentilová transformace. Výhody jejího 

využití právě pro tyto proměnné byly již popsány výše. Transformované proměnné 

pak tvořily vstupní baterii shlukové analýzy. Výsledkem byla definice čtyř shluků, 

rozdělení respondentů do jednotlivých shluků uvádí tabulka 7 Na tomto místě je 

nutno upozornit zejména na poslední řádek tabulky, který uvádí poměrně vysoký 

počet záznamů, které nevstoupily do analýzy s ohledem na scházející údaje. Z 1821 

respondentů rozřadila analýza mezi čtyři shluky 1580 respondentů. Těmto 

záznamům byla věnována pozornost v oddíle nazvaném Důvěryhodnost. 

 

Tabulka 7: Počet respondentů v jednotlivých shlucích 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 

1 364 

2 406 

3 367 

4 443 

Valid 1580 

Missing 241 

 

Vlastnosti jednotlivých klastrů jsou odvozovány od středů shluků uvedených 

v tabulce 8. Nižší centrální hodnoty jsou vyjádřením záporného postoje k otázce 

ospravedlnitelnosti jednotlivých položek, vyšší hodnoty jsou naopak projevem 

kladného postoje. V tabulce jsou tučně zobrazeny hodnoty vyšší než 50,00 

(mediánová hodnota). Položky zahrnuté do klastrové analýzy byla pro potřeby 

interpretace rozděleny do třech skupin: nepoctivost, etické normy a etická dilemata, 

jak je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 8: Středy definovaných shluků 

Final Cluster Centers 

  

Cluster 

1 2 3 4 

Nepoctivost 

Šidit na daních, když je příležitost 32,42 75,50 64,03 29,78 

Požadovat státní podporu a nemít na ni nárok 33,38 74,38 61,69 32,68 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých 
povinností 35,33 76,52 61,71 28,29 

Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě 35,98 80,07 59,43 27,54 

Lhát ve vlastním zájmu 38,03 75,94 59,32 28,02 

Platit za služby v hotovosti a bez dokladu a 
vyhýbat se tak placení daní 39,14 76,36 59,92 25,59 

Etické normy 

Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš 41,08 77,54 49,02 34,27 

Prostituce 46,76 80,56 48,92 28,23 

Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr 47,90 79,02 49,77 26,03 

Provozovat příležitostný sex 50,16 78,91 48,13 25,91 

Etická 
dilemata 

Rozvod 70,17 68,01 39,07 23,11 

Potrat 71,53 67,87 40,29 22,18 

 

Charakterizaci klastrů uvádí tabulka 9. Poněkud hovorová volba názvů klastrů je 

výsledkem snahy o co nejlepší postižení charakteristik klastru co nejkratším názvem 

s ohledem na plánované použití názvů klastrů v tabulkách, které budou výstupem 

dalších analýz. 

 

Tabulka 9: Charakteristika shluků 

1 
"Poctiví bořitelé dilemat" 

2 
"Nepoctiví zpochybnitelé norem" 

Spíše poctiví a respektující tradiční normy, avšak s velmi 
otevřeným postojem k proražení vybraných etických 

dilemat. 

Nepoctiví, zpochybňují platnost norem, k proražení 
vybraných etických dilemat se staví spíše ochotně. 

3 
"Nerozhodní a lhostejní" 

4 
"Rigidní poctivci" 

Neschopní či neochotní, případně poněkud lhostejní k 
zaujmutí jasného stanoviska, o něco méně kriticky se 

staví k ospravedlňování nepoctivého jednání. 

Poctiví, „tradiční“ a radikální v postojích k etickým 
normám, nepatrně smířlivější ve věci užívání drog a 

zneužívání státní podpory. 

 

Výsledky F testu zobrazené v  tabulce 10 mohou být použity pouze pro popisné 

účely. Na základě hodnot uvedených v tabulce tedy nelze ověřit platnost hypotézy o 
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tom, že středy shluků jsou shodné. Na druhou stranu tabulka poskytuje vhled do 

významu jednotlivých proměnných pro formování klastrů. Z tabulky je patrné, že 

největší vliv na formování shluků má vyhýbání se placení jízdného ve veřejné 

dopravě, naopak nejmenší užívání drog, např. marihuany nebo hašiše. Příslušné 

hodnoty jsou zobrazeny tučně. 

 

Tabulka 10: Výsledky F testu pro položky baterie vystupující do shlukové analýzy 

ANOVA 

  

Cluster Error 

F Sig. 
Mean 
Square df 

Mean 
Square df 

Požadovat státní podporu a nemít na ni nárok 174961,519 3 369,870 1576 473,035 ,000 

Šidit na daních, když je příležitost 209943,049 3 318,341 1576 659,491 ,000 

Užívat drogy, např. marihuanu nebo hašiš 148920,085 3 333,467 1576 446,582 ,000 

Lhát ve vlastním zájmu 190437,648 3 424,027 1576 449,117 ,000 

Jako ženatý, vdaná mít milostný poměr 199386,979 3 394,595 1576 505,295 ,000 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých 
povinností 207639,750 3 348,340 1576 596,083 ,000 

Potrat 225134,864 3 376,429 1576 598,081 ,000 

Rozvod 214271,255 3 408,391 1576 524,671 ,000 

Platit za služby v hotovosti a bez dokladu a vyhýbat 
se tak placení daní 208314,217 3 387,434 1576 537,676 ,000 

Provozovat příležitostný sex 199130,200 3 399,695 1576 498,206 ,000 

Vyhnout se placení jízdného ve veřejné dopravě 231471,322 3 335,394 1576 690,148 ,000 

Prostituce 197490,101 3 370,542 1576 532,976 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize 
the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this 
and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal. 

 

4.3 Mapování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou  

 

4.3.1 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým lidem 

Na otázku zda se tato míra důvěry k druhým lidem v jednotlivých shlucích 

významně liší, odpovídá následující část.  

Nejprve je věnován prostor působení binární proměnné ve znění: Mohl(a) byste říci 

podle svých životních zkušeností, že většině lidí je možno důvěřovat, anebo že 

člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? Vliv této proměnné bude 

zjišťován prostřednictvím chí-kvadrát testu. Pro použití chí – kvadrát testu je 
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potřeba, aby méně než 20 % políček v kontingenční tabulce mělo očekávané 

(teoretické) četnosti menší než 5. Tento předpoklad byl splněn, a proto je zde možno 

použit chí – kvadrát test. Výsledek testu zvýrazněný v tabulce 11 dokládá, že nedošlo 

k zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci vztahu mezi proměnnými. Jednotlivé 

shluky se mezi tedy sebou významně neliší svou důvěrou měřenou výše uvedenou 

položkou. 

 

Tabulka 11: Testování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým lidem měřenou otázkou: 
Mohl (a) byste říci podle svých životních zkušeností, že většině lidí je možno důvěřovat, anebo že 
člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,861
a
 3 ,076 

Continuity Correction       

Likelihood Ratio 6,852 3 ,077 

Linear-by-Linear 
Association 2,352 1 ,125 

N of Valid Cases 1529     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 106,52. 

 

Následně se budeme věnovat kardinální položce, jejíž znění je následující: Myslíte si, 

že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se 

snažili jednat čestně? Vzhledem k tomu, že tato proměnná nemá normální rozdělení, 

je její působení měřeno neparametrickým, konkrétně Kruskal-Wallisovým, testem. 

Ten zamítnul nulovou hypotézu o neexistenci vztahu mezi příslušností ke shluku a 

mírou důvěry. Proto byla přijata alternativní hypotéza, která tvrdí opak. Tuto 

skutečnost ukazuje tabulka 12 a tabulka 13, příslušné údaje jsou zobrazeny tučně. 
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Tabulka 12: Testování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým lidem měřenou otázkou: 
Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se 
snažili jednat čestně? - Kruskal-Wallisův test 

Hypothesis Test Summary 

  Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The distribution of Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila 
využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili 
jednat čestně? is the same across categories of Cluster 
Number of Case 

Independent-
Samples Kruskal-
Wallis Test 

0,000 
Reject the 
null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed.  The significance level is ,05.  

 

Tabulka 13: Testování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým lidem měřenou otázkou: 
Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se 
snažili jednat čestně? - Chí-kvadrát test 

Test Statistics
a,b

 

  
v63 Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud 
by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili jednat čestně? 

Chi-Square 21,554 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: CLM Cluster Number of Case 

 

Existuje tedy signifikantní rozdíl mezi shluky, tzn. mezi středními hodnotami 

zvýrazněnými v tabulce 14. Kruskal-Wallisův test umožňuje spočíst podíl variability 

vysvětlené příslušností k jednotlivým shlukům jako podíl výsledku chi-kvadrát testu 

a počtu pozorování mínus 1. V tomto případě je výsledek přibližně 0,0138. To 

znamená, že přibližně 1,4 % variability lze přičíst na vrub příslušnosti ke shlukům, 

což je v podstatě zanedbatelný efekt. 

 

Tabulka 14: Střední hodnoty shluků 

Ranks 

CLM Cluster Number of Case N Mean Rank 

v63 Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila 
využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by 
se snažili jednat čestně? 

Poctiví bořitelé dilemat 357 739,41 

Nepoctiví zpochybnitelé norem 399 867,65 

Nerozhodní a lhostejní 365 738,40 

Rigidní poctivci 440 771,51 

Total 1561   
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Výsledky uvedené v tabulkách 12 - 14 nicméně neposkytují odpověď na otázku, mezi 

kterými shluky existuje signifikantní rozdíl. K nalezení této odpovědi je potřeba 

provést opět Kruskal-Wallisův test, přičemž je pokaždé nutno jeden ze shluků 

odfiltrován ze souboru. Test se tedy zopakuje celkem desetkrát. Nejpodstatnější 

výsledky však shrnuje tabulka 15, z níž lze vypozorovat, že signifikantní rozdíly 

souvisí s přítomností klastru číslo 2, tedy „nepoctivými zpochybniteli norem“. 

V míře své důvěry k druhým lidem měřené prostřednictvím otázky „Myslíte si, že by 

se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se 

snažili jednat čestně?“ se tato skupina významně liší od ostatních skupin (shluků). 

Velikost efektu příslušnosti ke shlukům je nicméně i ve všech těchto případech 

zanedbatelná, viz zvýrazněné údaje. 

 

Tabulka 15: Rozdíly mezi shluky 

Shluky, mezi 
nimiž byly 
mapovány vztahy 1+2+3 2+3+4 1+2+4 1+3+4 1+2 1+3 1+4 2+3 2+4 3+4 

Počet případů 1121 1204 1196 1162 756 722 797 764 839 805 

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 ,499 ,000 ,997 ,327 ,000 ,002 ,305 

Chi-Square 21,544 17,565 17,037  -  15,511  -   -  16,252 9,400  -  

Velikost efektu 1,92% 1,46% 1,43%  -  2,05%  -   -  2,13% 1,12%  -  

 

Na základě provedených analýz a s přihlédnutím k oběma položkám měřícím 

důvěru k druhým lidem lze říci, že skupiny respondentů definované ve shlukové 

analýze se mezi sebou prakticky vůbec neliší co do míry důvěry, kterou projevují k 

druhým lidem. 

4.3.2 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou k institucím 

Následující část usiluje o zodpovězení otázky, zda existují mezi jednotlivými shluky 

rozdíly v míře důvěry k vybraným institucím, zda jsou tyto rozdíly signifikantní a 

jak jsou silné. Vztah mezi důvěrou k institucím a důvěryhodností bude zobrazen 

pomocí kontingenčních tabulek a ověřován chí-kvadrát testem. Síla asociace bude 

vyjádřena koeficientem Cramerovo V. Popsané operace budou provedeny celkem 

čtyřikrát, pro důvěru ke každé instituci, církvi, tisku, policii i vládě zvlášť. Jak již 
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bylo uvedeno výše, vzhledem k odlišnému postavení institucí vybraných pro tuto 

práci ve společnosti a různé náplni jejich činností nebylo přistoupeno ke konstrukci 

jedné sumační škály zahrnující obecné hodnocení důvěry ke všem čtyřem institucím. 

Proti myšlence konstrukce jedné sumační škály hovoří i skutečnost, že mezi 

jednotlivými institucemi byly pozorovány spíše nízké korelace. Vytvořená škála by 

tak mohla mít nízkou validitu.  

Předpokladem použití chí – kvadrát testu je méně než 20 % políček v kontingenční 

tabulce, v nichž by očekávané (teoretické) četnosti byly menší než 5. Tento 

předpoklad zde byl splněn. Chí-kvadrát test potvrdil, že rozdíly mezi jednotlivými 

klastry jsou v míře důvěry k institucím významné, v případě důvěry k církvi 

dokonce na hladině 0,001. Jinými slovy byla zamítnuta nulová hypotéza o 

nezávislosti a přijata alternativní hypotéza, podle níž příslušnost ke shluku souvisí 

s určitou mírou důvěry. Nicméně pouze v případě důvěry v církev lze sílu asociace 

mezi důvěryhodností a důvěrou označit za střední (Cramerovo V = 0,206). 

V ostatních případech je síla asociace triviální (Cramerovo V = 0,062; 0,063 a 0,067). 

Příslušnost respondentů ke klastrům tedy obecně nijak zvlášť nesouvisí s jejich mírou 

důvěry k institucím.  

Na základě adjustovaných reziduí uvedených v kontingenční tabulce je možno 

zkonstruovat znaménkové schéma, které slouží k odhalení skrytých souvislostí, 

tendencí, uvnitř tabulky. Jinak řečeno prostřednictvím znaménkového schématu lze 

zobrazit, v kterých políčkách kontingenční tabulky je porušena nezávislost. 

Znaménková schémata zobrazují tabulky 16 - 19. 

Z tabulky X je patrné, že pro rigidní poctivce je charakteristická velmi vysoká a 

vysoká důvěra k církvi, kterou s nimi nesdílí poctiví bořitelé dilemat a nepoctiví 

zpochybnitelé norem. Těm je naopak vlastní vůbec žádná důvěra k této instituci. 

Mírná nedůvěra převažuje ze všech nejvíc u nerozhodných a lhostejných. Krajně 

nedůvěřivý postoj se nicméně nerozhodní a lhostejní zaujmout zdráhají.  
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Tabulka 16: Znaménkové schéma: Církev vs. shluky 

  

Shluky 

Poctiví bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní a 

lhostejní Rigidní poctivci 

D
ů

vě
ra

 

Velmi vysokou  - - -   - - -  0  + + + 

Vysokou  - - -  - - - 0  + + + 
Ne moc 
velkou 

0 0  + + +  - - -  

Vůbec žádnou  + + +  + + +  - -  - - - 
 

U poctivých bořitelů dilemat se projevuje tendence zaujímat mírně nedůvěřivý postoj 

k tisku, avšak současně nejsou ochotni hájit krajně nedůvěřivý postoj. Postoje 

k důvěře k tisku nejsou v ostatních shlucích obecně nějak zvlášť vyhraněné. V 

případě rigidních poctivců lze pozorovat sklon k vyhýbání se mírně nedůvěřivému 

stanovisku.   

 

Tabulka 17: Znaménkové schéma: Tisk vs. shluky 

  

Shluky 

Poctiví bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní a 

lhostejní Rigidní poctivci 

D
ů

vě
ra

 

Velmi vysokou 
0 0 0 0 

Vysokou 
0 0 0 0 

Ne moc velkou  + + 0 0  - 

Vůbec žádnou  - -  0 0 0 

 

Podobně jako v předchozím případě ani zde nesdílí respondenti v žádném shluku 

jednoznačné stanovisko k důvěře k policii. Výjimkou jsou nepoctiví zpochybnitelé 

norem, kteří jsou silně nedůvěřiví k policii a současně projevují mírnou tendenci 

vyhýbat se krajně důvěřivému postoji k ní. 
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Tabulka 18: Znaménkové schéma: Policie vs. shluky 

  

Shluky 

Poctiví bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní a 

lhostejní Rigidní poctivci 

D
ů

vě
ra

 

Velmi vysokou 
0  - 0 0 

Vysokou 
0 0 0 0 

Ne moc velkou 
0 0 0 0 

Vůbec žádnou 
0  + + + 0 0 

 

Respondenti bez ohledu na příslušnost ke shluku se zásadně nemohou shodnout na 

sdílení krajně nedůvěřivého postoje k vládě. Vůbec žádnou důvěru projevují poctiví 

bořitelé dilemat a rigidní poctivci, kteří jsou v tomto stanovisku o něco jednotnější. 

Krajně nedůvěřivý postoj naopak nejsou ochotni zaujmout nepoctiví zpochybnitelné 

norem a zejména pak nerozhodní a lhostejní.  

 

Tabulka 19: Znaménkové schéma: Vláda vs. shluky 

  

Shluky 

Poctiví bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní a 

lhostejní Rigidní poctivci 

D
ů

vě
ra

 

Velmi vysokou 
0 0 0 0 

Vysokou 
0 0 0 0 

Ne moc velkou 
0 0 0 0 

Vůbec žádnou  +  -  - -  + + 
 

Příslušné tabulky zachycující výsledky chí-kvadrát testu a měření síly asociace, stejně 

jako samotné kontingenční tabulky jsou uvedeny v přílohách 4 -7. 

4.3.3 Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou k druhým i k institucím 

Prostřednictvím bodového grafu bude nyní znázorněna míra důvěry k jednotlivým 

institucím a zároveň k druhým lidem charakteristická pro každý shluk. Bude přitom 
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pracováno pouze s kardinální proměnnou mapující důvěru k druhým lidem, neboť 

pouze vztah mezi ní a příslušností ke shlukům se projevil jako signifikantní. 

Data byla nejprve agregována za jednotlivé shluky. Na tomto místě je vhodné zmínit 

limit tohoto postupu, a sice skutečnost že pro každý shluk byla agregována 

průměrná hodnota důvěry. Vzhledem k tomu, že důvěra k institucím byla měřena na 

čtyřbodové škále, není využití průměru nejvhodnějším řešením. Vztahy naznačené 

v níže zobrazených grafech je proto nutné brát jen orientačně. Tento postup byl 

zvolen, navzdory zmíněnému limitu s ohledem na skutečnost, že síla asociace 

zjištěná mezi shluky a mírou důvěry k druhým lidem i k institucím byla tak jako tak 

obecně prakticky zanedbatelná (viz výše).  

Pro orientaci v grafech je potřeba připomenout, že důvěra k lidem byla měřena na 

desetibodové (1 až 10) a důvěra k institucím na čtyřbodové (1 až 4) škále, v obou 

případech platí, že čím nižší hodnota, tím vyšší důvěra a naopak. Zobrazení grafů 9 – 

12 následuje až po popisu. 

V grafu 9 pozorujeme, že se respondenti obecně vůči druhým lidem kloní k mírné 

nedůvěře a vůči církvi k výrazné nedůvěře. V případě rigidních poctivů je nicméně 

míra nedůvěry k církvi o něco slabší, zejména ve srovnání s postoji poctivých 

bořitelů dilemat a nepoctivých zpochybnitelů norem. Ti projevují oproti ostatním 

také o něco vyšší nedůvěru k druhým lidem. Tento trend je logicky patrný i 

v následujících grafech a proto již nebude dále zmiňován.  

Z grafu 10 je patrné, že příslušníci všech shluků přijímají sdělení tisku obecně 

s mírnou nedůvěrou. S grafu je také zřejmá jednota shluků ohledně míry této 

nedůvěry s přihlédnutím k velmi malému rozsahu osy Y, na níž je míra důvěra 

k tisku zobrazována. Rozdíl mezi nerozhodnými a lhostejnými, kteří tisku 

nedůvěřují nejvíce, a poctivými bořiteli dilemat, jejichž nedůvěra tisku je o něco 

nižší, je pouze necelých 0,06 bodu na škále. Nedůvěra k tisku je přitom obecně o něco 

málo nižší než nedůvěra k církvi, zobrazená v předchozím grafu. 

I v případě police se respondenti obecně kloní k mírné nedůvěře. Ve srovnání 

s předchozími institucemi je nicméně patrné, že míra nedůvěra vůči policii je 
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nejnižší. V grafu 11 na první pohled zaujme „formace“ poctivých bořitelů dilemat, 

nerozhodných a lhostejných a rigidních poctivců, kteří sdílí vůči policii skutečně jen 

velmi mírnou nedůvěru. Z této formace se vyčleňují pouze nepoctiví zpochybnitelné 

norem, což s ohledem na jejich přístup k dodržování norem není překvapivé. 

Podobně jako u církve, je i nedůvěra vůči vládě obecně poměrně výrazná, jak 

ilustruje graf 12. V případě církve tvořili výjimku rigidní poctivci, jejichž nedůvěra 

byla o něco mírnější. Nedůvěra nerozhodných a lhostejných a nepoctivých  

zpochybnitelů norem je přitom o něco slabší, nicméně stále znatelná. Na tomto místě 

je vhodné zmínit, že tehdejší vládě ustanovené v roce 2007, byla v roce 2009 

vyslovena poslaneckou sněmovnou nedůvěra. Uvedená zjištění odrážející tehdejší 

situaci mohou být tedy ve srovnání s obecnými trendy poněkud výjimečná. 

Vysvětlením velmi silné nedůvěry vůči vládě, kterou pozorujeme mezi rigidními 

poctivci a poctivými bořiteli dilemat, může být množství afér a korupčních kauz 

charakteristických pro tuto vládu, jež mohly pobouřit zejména příslušníky těchto 

shluků. 
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Graf 9: Bodový graf: vztah důvěryhodnosti a důvěry k druhým lidem a církvi 

 
 

 

Graf 10: Bodový graf: vztah důvěryhodnosti a důvěry k druhým lidem a tisku 
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Graf 11: Bodový graf: vztah důvěryhodnosti a důvěry k druhým lidem a policii 

 
 

 

Graf 12: Bodový graf: vztah důvěryhodnosti a důvěry k druhým lidem a vládě 
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4.3.4 Shrnutí a interpretace zjištění z mapování vztahu mezi důvěryhodností a 

důvěrou k druhým i k institucím 

Ačkoliv provedené analýzy prokázaly, že mezi příslušností ke klastrům a mírou 

důvěry existuje signifikantní vztah, síla asociace se projevila nanejvýš jako střední a 

to pouze v případě důvěry k církvi. Jinak byly zjištěné síly asociace vždy nízké až 

triviální.  Přesto byly vztahy mezi příslušností ke shlukům a důvěrou zkoumány 

podrobněji, s cílem odhalit, zda se v naměřených údajích objevují nějaké tendence. 

Nejprve bude věnován prostor shluku nazvanému rigidní poctivci. Ti poměrně 

striktně odmítají možnost ospravedlnění všech jednání zahrnutých do baterie měřící 

důvěryhodnost a projevují nápadně vyšší důvěru k církvi. Může se tedy jednat o 

osoby usilující o udržení „tradičních“ hodnot, jež jsou nakloněny vedení takového 

života, který je ve shodě s právem, etikou a ctí. Mezi příslušníky tohoto klastru bude 

pravděpodobně vyšší podíl osob, které se hlásí k nějakému konkrétnímu 

náboženství, resp. křesťanství. Z hlediska důvěryhodnosti, jak ji definuje EVS, se 

jedná o poměrně důvěryhodné a spolehlivé osoby. 

Nepoctiví zpochybnitelné norem jsou zase charakterističtí o něco vyšší nedůvěrou 

k druhým lidem a k policii. Menší důvěra k druhým lidem může být v tomto případě 

výsledkem určité projekce. Nepoctiví zpochybnitelné norem předpokládají, že druzí 

lidé budou mít podobně shovívavý postoj k podvádění jako oni sami, a proto pro ně 

nebude problém je v případě příležitosti ošidit. Přesvědčení, že ve společnosti je více 

lidí ochotných podvádět, může souviset s nedůvěřivým postojem nepoctivých 

zpochybnitelů norem k policii, která podle nich selhává v potírání kriminality. 

Nedůvěřivý postoj k církvi může být zase odrazem sklonu nepoctivých 

zpochybnitelů norem jednat z hlediska etiky „nestandardně“.  

Zmíněni zde budou také poctiví bořitelé dilemat. Jedná se o osoby, které stojí na 

straně práva, ale jsou velmi „progresivní“ co se týče boření některých společenských 

dilemat, konkrétně relativně ochotně schvalují potraty a rozvody. Právě silná 

nedůvěra k církvi, která tradičně hájí právo na život nenarozených dětí a 
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nerozlučitelnost manželství je pravděpodobně odrazem jejich zcela opačných 

postojů. 

Nerozhodní a lhostejní jsou shlukem jedinců, kteří nejsou ochotni nebo schopni 

zaujímat jasná stanoviska, a to nejen k postojům mapujícím jejich ochotu 

ospravedlňovat nepoctivá, sporná či dilematická jednání, ale i k zaujímání 

jednoznačné důvěry či nedůvěry k druhým lidem a institucím. Jedinci v tomto 

shluku se obecně kloní k velmi mírné nedůvěře či velmi mírné důvěře. Představují 

zkrátka jakýsi „šedý průměr“.  

 

4.4 Profil aktérů jednajících nedůvěryhodně z hlediska sociodemografických, 

socioekonomických a dalších charakteristik 

 

V posledním kroku budou mapovány typické sociodemografické, socioekonomické a 

případně další charakteristiky jedinců, jejichž postoje lze označit jako 

nedůvěryhodné, tzn. nepoctivé, eticky problematické a dilematické. Za takové je 

možno označit jedince zahrnuté do shluku s názvem nepoctiví zpochybnitelé norem. 

Použitá metoda, multinomická logistická regrese, vyžaduje stanovení jedné 

referenční skupiny, jejíž charakteristiky jsou porovnávány s charakteristikami 

ostatních skupin. V tomto případě budou tedy referenční skupinou právě nepoctiví 

zpochybnitelé norem. 

4.4.1 Vztah mezi nedůvěryhodností a vybranými charakteristikami 

Ze sociodemografických charakteristik budou zjišťovány: věk, pohlaví, velikost místa 

bydliště, vzdělání a rodinný stav. Ze socioekonomických charakteristik výše 

měsíčního příjmu33. Zkoumána bude mimoto také spokojenost jedince se životem a 

skutečnost zda je členem či dobrovolníkem v nějaké organizaci.  

Proměnná věk je spojitá. Ostatní proměnné byly měřeny na desetibodové škále (v 

případě velikosti místa bydliště na osmibodové) nebo byly kódovány jako binární 

proměnné, naměřené údaje se tedy vztahovaly pouze k jedné z kategorií. 

                                                 
33

 Za vhodnější socioekonomický ukazatel bývá považováno „subjektivní hodnocení ekonomické situace 
respondenta“. Tuto položku nicméně vlna EVS realizovaná v roce 2008 neobsahuje. 
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Proměnná vzdělání je měřena jako počet let ukončeného vzdělání. Proměnná 

rodinný stav je kódována jako binární, přičemž je rozlišováno, zda jedinec je či není 

rozvedený. Členství a dobrovolnictví v organizacích je rovněž měřeno binární 

proměnnou rozlišující, jestli jedinec je členem či dobrovolníkem, nebo není. 

U všech položek měřených na škále platí, že s rostoucí pozicí na škále se zvyšuje, 

„množství“ měřeného. Tzn., nízká pozice na škále reprezentuje jedince s nízkým 

dosaženým vzděláním, malým měsíčním příjmem žijícím v nevelké obci, který není 

moc spokojen se svým životem. Vysoká pozice na škále představuje opak. 

Tabulka 20 ukazuje, že nezávislé proměnné souvisejí s postoji nepoctivých 

zpochybnitelů norem, neboť byla zamítnuta nulová hypotéza o nezávislosti. 

 

Tabulka 20: Testování vztahu mezi proměnnými a nepoctivostí I. 

Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 2822,237       

Final 2589,324 232,913 24 ,000 

 

Coxův-Snellův a Nagelkerkův koeficient determinace shodně ukazují, že tento model 

vztahu vysvětluje přibližně 20 % variability variance postojů nepoctivých 

zpochybnitelů norem, jak je uvedeno v tabulce 21. To není příliš mnoho. Tento podíl 

poukazuje na skutečnost, že na nepoctivost mají vliv i jiné faktory, jež do modelu 

nejsou zahrnuty. 

 

Tabulka 21: Výsledky koeficientů determinace 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,204 

Nagelkerke ,217 

McFadden ,082 
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Z tabulky 22 je patrné, že všechny proměnné souvisí s utvářením postojů k otázce 

ospravedlnitelnosti jednání, které lze označit za nepoctivé, eticky sporné či 

dilematické. 

 

Tabulka 22: Testování vztahu mezi proměnnými a nepoctivostí II. 

Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 2589,324
a
 0,000 0   

Měsíční příjem 2602,891 13,567 3 ,004 

Věk 2661,013 71,688 3 ,000 

Velikost místa bydliště 2621,255 31,931 3 ,000 

Vzdělání 2598,785 9,461 3 ,024 

Spokojenost se životem 2604,776 15,452 3 ,001 

Gender 2619,201 29,876 3 ,000 

Členství a dobrovolnictví 2597,868 8,544 3 ,036 

Rozvedení 2609,224 19,899 3 ,000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. 
The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all 
parameters of that effect are 0. 

a. This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not increase the 
degrees of freedom. 

 

K interpretaci tabulky 23 je nejprve nutno doplnit, že binární proměnné gender, 

členství a dobrovolnictví a rodinný stav (v tabulce pod pojmenováním „rozvedení“), 

jsou kódovány následovně: muž = 0, žena = 1; člen či dobrovolník = 0, není člen či 

dobrovolník = 1; rozvedený = 0, není rozvedený = 1. 

Výsledkem výpočtu jsou celkem tři modely vztahů mezi proměnnými a shluky:  

I. Poctiví bořitelé dilemat versus nepoctiví zpochybnitelé norem 

II. Nerozhodní a lhostejní versus nepoctiví zpochybnitelé norem 

III. Rigidní poctivci versus nepoctiví zpochybnitelé norem 

Jednotlivé modely se navzájem liší v tom, jaké proměnné v nich jsou signifikantní. 

Pro přehlednost jsou signifikantní proměnné zobrazeny tučně. Tyto proměnné 

budou interpretovány. 

I. Poctiví bořitelé dilemat versus nepoctiví zpochybnitelé norem: s věkem, 

velikostí místa bydliště či spokojeností se životem roste šance, že člověka bude 
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sdílet své postoje spíše s poctivými bořiteli dilemat, než s nepoctivými 

zpochybniteli norem. U mužů je nicméně vyšší šance než u žen, že budou 

nepoctivými zpochybniteli norem. 

II. Nerozhodní a lhostejní versus nepoctiví zpochybnitelé norem: čím je člověk 

starší nebo spokojenější se svým životem, tím vyšší je šance, že bude ve svých 

postojích nerozhodným a lhostejným než nepoctivým zpochybnitelem norem. 

Je-li člověk členem organizace či v ní působí jako dobrovolník, je také menší 

šance, že bude nepoctivým zpochybnitelem norem, spíše však bude 

nerozhodným a lhostejným. 

III. Rigidní poctivci versus nepoctiví zpochybnitelé norem: s věkem, velikostí 

místa bydliště či spokojeností se životem roste šance, že se budou postoje 

člověka blížit rigidním poctivcům než nepoctivým zpochybnitelům norem. 

Podobně je tomu i u členů či dobrovolníků v nějaké organizaci. Šance, že bude 

člověk spíše rigidním poctivcem nežli nepoctivým zpochybnitelem norem je 

nicméně nižší u rozvedených, rovněž se snižuje s velikostí měsíčního příjmu. 
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Tabulka 23: Model 

Parameter Estimates 

CLM Cluster Number of Case
a
 B 

Std. 
Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 
Interval for Exp(B) 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

P
o

ct
iv

í b
o

ři
te

lé
 d

ile
m

at
 

Intercept -3,027 ,739 16,798 1 ,000       

Měsíční příjem -,107 ,056 3,632 1 ,057 ,898 ,804 1,003 

Věk ,033 ,007 25,115 1 ,000 1,034 1,020 1,047 

Velikost místa bydliště ,195 ,040 24,109 1 ,000 1,215 1,124 1,313 

Vzdělání ,057 ,057 1,000 1 ,317 1,059 ,947 1,184 

Spokojenost se životem ,183 ,050 13,519 1 ,000 1,201 1,089 1,324 

[Gender=,00] -,958 ,198 23,290 1 ,000 ,384 ,260 ,566 

[Gender=1,00] 0
b
     0         

[Členství a dobrovolnictví=,00] ,076 ,194 ,152 1 ,696 1,079 ,737 1,578 

[Členství a dobrovolnictví=1,00] 0
b
     0         

[Rozvedení=,00] -,243 ,267 ,824 1 ,364 ,785 ,465 1,325 

[Rozvedení=1,00] 0
b
     0         

N
er

o
zh

o
d

n
í a

 lh
o

st
ej

n
í 

Intercept -1,395 ,706 3,906 1 ,048       

Měsíční příjem -,082 ,057 2,098 1 ,147 ,921 ,824 1,029 

Věk ,037 ,007 31,715 1 ,000 1,037 1,024 1,051 

Velikost místa bydliště ,027 ,039 ,504 1 ,478 1,028 ,953 1,109 

Vzdělání -,095 ,055 3,032 1 ,082 ,909 ,816 1,012 

Spokojenost se životem ,109 ,046 5,568 1 ,018 1,116 1,019 1,222 

[Gender=,00] -,355 ,192 3,395 1 ,065 ,701 ,481 1,023 

[Gender=1,00] 0
b
     0         

[Členství a dobrovolnictví=,00] ,455 ,192 5,640 1 ,018 1,576 1,083 2,295 

[Členství a dobrovolnictví=1,00] 0
b
     0         

[Rozvedení=,00] -,191 ,257 ,552 1 ,457 ,826 ,499 1,367 

[Rozvedení=1,00] 0
b
     0         

R
ig

id
n

í p
o

ct
iv

ci
 

Intercept -2,016 ,715 7,937 1 ,005       

Měsíční příjem -,211 ,058 13,134 1 ,000 ,810 ,722 ,908 

Věk ,052 ,006 63,654 1 ,000 1,053 1,040 1,067 

Velikost místa bydliště ,123 ,039 9,936 1 ,002 1,131 1,048 1,220 

Vzdělání -,049 ,055 ,797 1 ,372 ,952 ,856 1,060 

Spokojenost se životem ,146 ,047 9,524 1 ,002 1,157 1,055 1,270 

[Gender=,00] -,808 ,195 17,239 1 ,000 ,446 ,304 ,653 

[Gender=1,00] 0
b
     0         

[Členství a dobrovolnictví=,00] ,395 ,192 4,233 1 ,040 1,484 1,019 2,163 

[Členství a dobrovolnictví=1,00] 0
b
     0         

[Rozvedení=,00] -1,124 ,291 14,907 1 ,000 ,325 ,184 ,575 

[Rozvedení=1,00] 0
b
     0         

a. The reference category is: Nepoctiví zpochybnitelé norem. 

b. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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4.4.2 Shrnutí a interpretace zjištění z mapování vztahu mezi důvěryhodností a 

sociodemografickými, socioekonomickými a dalšími charakteristikami  

Prostřednictvím multinomické logistické regrese se podařilo nahlédnout do vztahů 

mezi jednotlivými shluky z hlediska sociodemografických, socioekonomických a 

dalších charakteristik jejich členů. Charakteristiky jednotlivých shluků byly přitom 

srovnávány s charakteristikami shluku nazvaného nepoctiví zpochybnitelé norem. 

Ukázalo se, že podstatnými ukazateli jsou věk a spokojenost se životem. Čím je 

jedinec starší či spokojenější se svým životem, tím nižší je šance, že bude zaujímat 

postoje nepoctivých zpochybnitelů norem. Šance, že postoje jedince budou spíše 

v souladu s postoji nepoctivých zpochybnitelů norem, nežli poctivých bořitelů 

dilemat či rigidních poctivců je naopak vyšší u mužů, také ale roste se snižující se 

velikostí místa bydliště člověka. 

U členů či dobrovolníku v organizacích klesá šance, že budou nepoctivými 

zpochybniteli norem, spíše budou nerozhodnými a lhostejnými nebo rigidními 

poctivci. Šance, že bude jedinec nepoctivým zpochybnitelem norem, nežli rigidním 

poctivcem je také vyšší u rozvedených, rovněž se zvyšuje se snižujícím se příjmem.  

Obecně jsou tedy nedůvěryhodnými, z hlediska postojů k nepoctivému a morálně 

spornému a dilematickému jednání, spíše muži, mladší, s nižším příjmem, méně 

spokojení se svým životem, s trvalým bydlištěm v menší obci, kteří nejsou zapojeni 

do dobrovolných aktivit ani nepůsobí v nějaké organizaci jako její členové.  
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Závěr 

Tato práce přistupuje k fenoménu důvěryhodnosti jako ke komplexnímu problému 

souvisejícímu s celou řadou dalších jevů. Na důvěryhodnost je zde pohlíženo jako na 

postoje k ospravedlnitelnosti jednání kriminálního a eticky problematického či 

dilematického. Proto je představena nejen z pohledu sociologického, ale i 

kriminologického.  

Jak sociologické, tak kriminologické teorie přitom usilují o vysvětlení kontextu, 

v němž se nedůvěryhodné jednání rozvíjí. Zmiňován je například vliv hodnot 

působících na postoje jedince či skupiny, s níž se jedinec ztotožňuje, sociální 

deprivace nebo vliv anomického prostředí či racionální kalkulace situace, jejíž 

optikou může nedůvěryhodné jednání přinést jedinci více užitku. Míra důvěry, 

event. nedůvěry, kterou jedinec zaujímá vůči svému okolí, může být však také 

odrazem vlastních prožitků nebo zkušeností celé skupiny. Důvěryhodnost souvisí 

mimo jiné se sociodemografickým a socioekonomickým profilem jedince a je 

doprovázena i mnoha dalšími postoji. Z uvedených rysů se analýza, jenž je součástí 

práce, soustřeďuje na zkoumání sociodemografických a socioekonomických 

charakteristik doprovázejících nedůvěryhodnost, prostor je věnován dále také 

mapování vztahu mezi důvěryhodností a důvěrou, kterou jedinec zaujímá vůči 

svému okolí. 

Prostřednictvím klastrové analýzy, jejímž vstupem byla baterie otázek mapujících 

postoje respondentů k ospravedlnitelnosti vybraných problematických jednání, bylo 

odhaleno, že v české společnosti je možno definovat čtyři skupiny lidí z hlediska 

důvěryhodnosti. Tyto skupiny nazvané poctiví bořitelé dilemat, nepoctiví zpochybnitelné 

norem, nerozhodní a lhostejní a rigidní poctivci se přitom od sebe liší nejen co do míry 

důvěryhodnosti, ale i ve významu jaký přikládají jednotlivým posuzovaným 

problémům. Definované skupiny byly zastoupeny více méně rovnoměrně. Následně 

bylo zjišťováno, zda se od sebe tyto skupiny liší z hlediska zkoumaných 

charakteristik. Vztah mezi důvěryhodností a důvěrou se přitom stejně jako u 

ostatních charakteristik prokázal, v případě důvěry byl nicméně obecně velmi slabý.  
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Pro poctivé bořitele dilemat je charakteristický respekt k normám, zejména právním, 

avšak velmi otevřený postoj vůči prolomení některých etických dilemat. Mají tedy 

například vstřícnější postoj k ospravedlnitelnosti rozvodů a potratů avšak prohřešky 

jako krácení daní či zneužívání sociální podpory spíše zavrhují. Poctiví bořitelé dilemat 

nedůvěřují žádné ze zkoumaných institucí, zejména pak ale vládě a církvi. Rovněž k 

druhým lidem projevují nedůvěru, avšak spíše jen mírnou. Jedná se tedy 

pravděpodobně o „poctivé“ občany, kteří však mohou být spíše ovlivněni soudobým 

trendem individualismu či zdůrazňováním významu kariérního života, než 

„tradičním“ směřováním k zakládání a udržení rodiny. S tím muže souviset i jejich 

silnější nedůvěra k církvi, která hodnotu rodiny tradičně hájí a stejně tak vystupuje 

proti potratům. Hodnoty, na něž církev poukazuje, jsou tedy v tomto aspektu odlišné 

od hodnot, jimiž se tato skupina řídí.  

Další definovaná skupina nazvaná nerozhodní a lhostejní je sice poněkud více 

nakloněná ospravedlňování nepoctivého jednání, obecně však představuje soubor 

takových jedinců, kteří nejsou schopní či ochotní vyjádřit jasná stanoviska 

k posuzovaným problémům. Nevolí sice odpověď nevím, jejich sklon volit 

prostřední a tedy nejednoznačné hodnoty na škále, na níž je vyjadřován postoj 

k předloženým problémům, však lze vyložit jako snahu držet se v „bezpečné šedi 

průměru“, nijak nevyčnívat. Příčinou však může být i scházející hodnotový systém, 

na němž by tito jedinci svá stanoviska založili. Hodnocení důvěry k institucím 

rovněž ukazuje, že příslušníci této skupiny se neradi kloní k jednoznačnému názoru. 

Obecně jsou ke všem institucím nedůvěřiví, v případě hodnocení policie je však jejich 

nedůvěra o něco mírnější. S mírnou nedůvěrou přistupují i k druhým lidem. 

Pravděpodobně se jedná o jedince nepatřící ke skupině názorově a postojově 

„neobvyklé“ postrádající pevné hodnotové zakotvení. Vstřícnější hodnocení 

nepoctivého jednání může naznačovat ochotu těchto lidí protiprávně si přilepšit, 

naskytne-li se příležitost, což muže souviset s jejich nejasnou hodnotovou orientací.  

Zajímavou skupinou jsou jedinci označení jako rigidní poctivci. Z jejich postojů je 

patrný značný respekt k právním i etickým normám a současně úcta k tradičním 
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hodnotám. Tato skupina projevuje oproti ostatním výrazně nižší nedůvěru vůči 

církvi, současně však vyšší nedůvěrou vůči vládě. Tak jako poctiví bořitelé dilemat a 

nerozhodní a lhostejní se nicméně i rigidní poctivci staví k druhým lidem s mírnou 

nedůvěrou. Tato skupina je nejspíš představována zásadovými jedinci, řídícími se 

jasným hodnotovým systémem, který, není-li přímo křesťanským, k němu má velmi 

blízko.  To může vysvětlovat vyšší úctu této skupiny k církvi a současně menší 

důvěru k vládě.  Kroky vlády ČR totiž nejsou vždy v souladu hodnotami, které 

příslušníci této skupiny sdílejí. Jako příklad lze uvést zvláště zamítavý postoj této 

skupiny k ospravedlnitelnosti potratů a rozvodů, které jsou přitom z pohledu českého 

právního systému, na němž se vláda podílí, legální.  

Jak je již z pojmenování této skupiny patrné z postojů nepoctivých zpochybnitelů 

norem je zjevný disrespekt k pravidlům a určitá dávka cynismu, s nímž zpochybňují 

platnost norem. V zásadě se jedná o jedince, jejichž hodnotová orientace je poněkud 

„nestandardní“. Schvalují v podstatě veškerá posuzovaná jednání, nejvíce pak 

prostituci a vyhýbání se placení jízdného ve veřejné dopravě. Zajímavé je, že tato skupina 

sice obecně spíše ospravedlňuje rozvody a potraty, nicméně ne s takovou vervou, jako 

skupina poctivých bořitelů dilemat. Postoje příslušníků této skupiny k rozvodům a 

potratům by tedy možná spíše než jako „ospravedlňující“ mohli být označovány za 

„neodsuzující“. Pravděpodobně se tedy nejedná o jedince, kteří by tak jako poctiví 

bořitelé dilemat byli pod vlivem nových hodnotových trendů. Jejich směřování se 

dost možná neřídí vůbec žádnými „vyššími“ hodnotami. Oproti ostatním skupinám 

se nepoctiví zpochybnitelné norem vyznačují o něco vyšší nedůvěrou vůči druhým 

lidem a poměrně výraznou nedůvěrou vůči církvi a policii. To může být důsledkem 

skutečnosti, že hodnoty, jež hlásá církev, jsou této skupině naprosto cizí a působení 

policie pravděpodobně nepovažují za zcela legitimní, uvážíme-li, že tato instituce 

usiluje o potlačení některých činností, které nepoctiví zpochybnitelé norem schvalují. 

Skupina nepoctivých zpochybnitelů norem byla využita jako referenční proměnná 

vstupující do multinomické logistické regrese. Jejím záměrem bylo definovat, jak se 

tato skupina, kterou je s ohledem na definici důvěryhodnosti v této práci možno 
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označit za ryze nedůvěryhodnou, odlišuje od ostatních skupin z hlediska 

sociodemografických a socioekonomických charakteristik. Ukázalo se, že ukazateli, 

které odlišují nepoctivé zpochybnitele norem od všech ostatních skupin je věk a 

spokojenost se životem. Čím je jedinec starší či spokojenější se svým životem, tím 

nižší je šance, že bude zaujímat postoje nepoctivých zpochybnitelů norem. 

V ostatních charakteristikách se nepoctiví zpochybnitelé norem liší vždy jen od jedné 

nebo dvou dalších skupin.  

Teorie a výzkumy provedené v blízkých oblastech představené v této práci 

poukázaly i na další charakteristiky, které mohou souviset s mírou důvěryhodnosti. 

Položky mapující tyto charakteristiky nicméně nebyly zahrnuty do dotazníku EVS. 

Jejich působení by tedy mohlo být předmětem dalšího zkoumání, jež by dále 

rozvíjelo zjištění uvedená v této práci. Nejlepším příkladem je scházení baterie 

položek, která by jednání posuzovaná z hlediska postojů k jejich ospravedlnitelnosti 

nabídla také jako jednání, s nimiž se respondenti setkali u jiných lidí a zejména jako 

jednání, jichž se respondenti někdy v minulosti sami dopustili. Jinými slovy 

v dotazníku scházejí položky mapující zkušenosti respondentů s nedůvěryhodným 

jednáním. Podobně byla problémem také absence položek umožňujících sestrojit 

škálu morálního či legálního cynismu.  
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Přílohy 

Příloha 1: Baterie otázek mapujících důvěryhodnost v EVS 2008 
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Příloha 2: Otázky mapující důvěru k druhým lidem v EVS 2008 

 

 

 

 

Příloha 3: Baterie otázek mapujících institucionální důvěru v EVS 2008 
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Příloha 4: Důvěra k církvi napříč shluky: kontingenční tabulka, chí-kvadrát test, měření asociace 

Crosstab: Církev * Shluky 

  

CLM Cluster Number of Case 

Total 

Poctiví 
bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní 

a lhostejní 
Rigidní 

poctivci 

Církev 

Velmi 
vysokou 

Count 8 6 26 90 130 

% within v205 
Církev 

6,2% 4,6% 20,0% 69,2% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-4,7 -5,8 -1,1 11,0   

Vysokou 

Count 25 33 48 83 189 

% within v205 
Církev 

13,2% 17,5% 25,4% 43,9% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-3,3 -2,8 ,6 5,2   

Ne moc 
velkou 

Count 119 131 140 113 503 

% within v205 
Církev 

23,7% 26,0% 27,8% 22,5% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

,7 ,2 2,6 -3,4   

Vůbec 
žádnou 

Count 189 219 146 137 691 

% within v205 
Církev 

27,4% 31,7% 21,1% 19,8% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

4,1 4,9 -2,2 -6,5   

Total 

Count 341 389 360 423 1513 

% within v205 
Církev 

22,5% 25,7% 23,8% 28,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests: Církev * Shluky 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 191,978
a
 9 ,000 

Continuity Correction       

Likelihood Ratio 187,174 9 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

141,825 1 ,000 

N of Valid Cases 1513     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,30. 

 

Symmetric Measures: Církev * Shluky 

  Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi ,356     ,000 

Cramer's V ,206     ,000 

N of Valid Cases 1513       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Příloha 5: Důvěra k tisku napříč shluky: kontingenční tabulka, chí-kvadrát test, měření asociace 

Crosstab: Tisk  * Shluky 

  

CLM Cluster Number of Case 

Total 

Poctiví 
bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní 

a lhostejní 
Rigidní 

poctivci 

Tisk 

Velmi 
vysokou 

Count 14 18 21 22 75 

% within v208 
Tisk 

18,7% 24,0% 28,0% 29,3% 100,0% 

Adjusted Residual -,9 -,4 1,0 ,3   

Vysokou 

Count 101 123 97 132 453 

% within v208 
Tisk 

22,3% 27,2% 21,4% 29,1% 100,0% 

Adjusted Residual -,4 ,7 -1,1 ,7   

Ne moc 
velkou 

Count 199 194 174 192 759 

% within v208 
Tisk 

26,2% 25,6% 22,9% 25,3% 100,0% 

Adjusted Residual 3,0 -,3 -,3 -2,2   

Vůbec 
žádnou 

Count 41 67 69 86 263 

% within v208 
Tisk 

15,6% 25,5% 26,2% 32,7% 100,0% 

Adjusted Residual -3,1 -,2 1,2 1,9   

Total 

Count 355 402 361 432 1550 

% within v208 
Tisk 

22,9% 25,9% 23,3% 27,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests: Tisk  * Shluky 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,623
a
 9 ,040 

Continuity Correction       

Likelihood Ratio 18,156 9 ,033 

Linear-by-Linear 
Association 

,700 1 ,403 

N of Valid Cases 1550     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,18. 

 

Symmetric Measures: Tisk  * Shluky 

  Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi ,107     ,040 

Cramer's V ,062     ,040 

N of Valid Cases 1550       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Příloha 6: Důvěra k policii napříč shluky: kontingenční tabulka, chí-kvadrát test, měření asociace 

Crosstab: Policie  * Shluky 

  

CLM Cluster Number of Case 

Total 

Poctiví 
bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní 

a lhostejní 
Rigidní 

poctivci 

Policie 

Velmi 
vysokou 

Count 28 16 28 32 104 

% within v210 
Policie 

26,9% 15,4% 26,9% 30,8% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

1,0 -2,5 ,9 ,7   

Vysokou 

Count 123 133 142 172 570 

% within v210 
Policie 

21,6% 23,3% 24,9% 30,2% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-1,0 -1,7 1,2 1,5   

Ne moc 
velkou 

Count 166 181 147 174 668 

% within v210 
Policie 

24,9% 27,1% 22,0% 26,0% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

1,5 1,1 -1,0 -1,4   

Vůbec 
žádnou 

Count 40 69 44 55 208 

% within v210 
Policie 

19,2% 33,2% 21,2% 26,4% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-1,4 2,6 -,8 -,5   

Total 

Count 357 399 361 433 1550 

% within v210 
Policie 

23,0% 25,7% 23,3% 27,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests: Policie * Shluky 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,481
a
 9 ,030 

Continuity Correction       

Likelihood Ratio 18,871 9 ,026 

Linear-by-Linear 
Association 

2,612 1 ,106 

N of Valid Cases 1550     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,95. 

 

Symmetric Measures: Policie  * Shluky 

  Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi ,109     ,030 

Cramer's V ,063     ,030 

N of Valid Cases 1550       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Příloha 7:Důvěra k vládě napříč shluky: kontingenční tabulka, chí-kvadrát test, měření asociace 

Crosstab: Vláda * Shluky 

  

CLM Cluster Number of Case 

Total 

Poctiví 
bořitelé 
dilemat 

Nepoctiví 
zpochybnitelé 

norem 
Nerozhodní 

a lhostejní 
Rigidní 

poctivci 

Vláda 

Velmi 
vysokou 

Count 12 12 16 16 56 

% within v222 
Vláda 

21,4% 21,4% 28,6% 28,6% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-,2 -,8 ,9 ,1   

Vysokou 

Count 52 84 74 70 280 

% within v222 
Vláda 

18,6% 30,0% 26,4% 25,0% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-1,9 1,8 1,3 -1,2   

Ne moc 
velkou 

Count 150 184 169 176 679 

% within v222 
Vláda 

22,1% 27,1% 24,9% 25,9% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

-,6 1,1 1,1 -1,6   

Vůbec 
žádnou 

Count 135 115 101 166 517 

% within v222 
Vláda 

26,1% 22,2% 19,5% 32,1% 100,0% 

Adjusted 
Residual 

2,2 -2,3 -2,6 2,6   

Total 

Count 349 395 360 428 1532 

% within v222 
Vláda 

22,8% 25,8% 23,5% 27,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests: Vláda * Shluky 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,925
a
 9 ,013 

Continuity Correction       

Likelihood Ratio 21,034 9 ,012 

Linear-by-Linear 
Association 

,036 1 ,850 

N of Valid Cases 1532     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,76. 

 
Symmetric Measures: Vláda * Shluky 

  Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi ,117     ,013 

Cramer's V ,067     ,013 

N of Valid Cases 1532       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 


