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Vystudovala FHS UK v Praze (2001 Mgr., 2008 PhD.). Od roku 2005 je zaměstnaná v Centru 
pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, kde se věnuje problematice hodnotových ori-
entací společnosti ČR. Disertační práci obhájila na téma socio-kulturní adaptace běloruských 
azylantů v ČR.

Vystudoval sociologii na FSV UK v Praze (2007 PhDr.). V současné době pracuje v Centru pro 
sociální a ekonomické strategie FSV UK a také v Sociologickém ústavu AV ČR v. v. i. Zabývá 
se především sociologií hodnot a metodologií kvantitativních sociologických výzkumů.

Vystudoval FSV UK v Praze (2007 Mgr.) a PřF UK v Praze (2009 Mgr.). V současné době je 
asistentem na FHS UK a postgraduálním studentem na katedře sociologie FSV UK. Věnuje 
se sociologii města, vztahu sociálních nerovností a životního stylu a kvantitativním metodám 
sociologického výzkumu.

Vystudoval na Vysoké škole ekonomické (1966 Ing.) a Filosofické fakultě UK. Soustřeďuje se 
na téma hodnot ve společnosti a to jak teoreticky, tak především empiricky. Pracuje v Centru 
pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a na FHS UK, kde také vyučuje.

Vystudoval sociologii na FSV UK v Praze (2007 PhDr.) a také teologii na KTF UK. Zabývá 
se především sociologií náboženství a také sociologií hodnot. V rámci své disertace zkoumá 
současné obnovné pokusy katolické církve v Česku.

Vystudoval sociologii na FSV UK v Praze (2008 Mgr.). V současné době pokračuje tamtéž 
v doktorském studiu. Jeho dizertační práce se zabývá dopadem globalizace na velká česká měs-
ta. Pracuje v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a také v Sociologickém ústa-
vu AV ČR v. v. i. Zabývá se především sociologií města.
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V této práci se čtenář může setkat s fenomény tak rozdílnými, jako jsou hodnotové preferen-
ce, životní styl, sociální vazby, náboženské zakotvení nebo výchova v rodině. Tato tématická 
šíře ovšem podle našeho názoru není důsledkem roztříštěnosti projektu1, v jehož rámci vznikla, 
nebo neujasněného zaměření výzkumu Distinkce a hodnoty 2008, který autoři této publikace 
používají jako datovou bázi, ale je naopak výrazem komplexnosti tématu a našeho přístupu 
k němu.

U základu tohoto projektu stojí vztah sociální struktury2 a kulturních praktik (především 
v rodině) a obsahů se zaměřením na hodnoty a životní styl. V této publikaci se soustřeďujeme 
na téma hodnot. Ústřední otázkou pro nás je: Jaká je podoba zastávaných hodnot v současné 
české společnosti? Z této hlavní otázky pro náš projekt vyplývají tři specifikující „podotázky“. 
První z nich je: jak jsou hodnoty a životní styly ve společnosti strukturovány? Druhá pak zní: 
odkud tyto fenomény pocházejí, tedy odkud člověk získává zastávané hodnoty. A nakonec třetí 
otázka je: jaké jsou jejich efekty? Pokoušíme se zde odpovědět zejména na první a na druhou 
otázku. V jádru odpovědi na ně leží analýza samotných hodnot, tak jak se nám jeví na základě 
dat z našeho výzkumu. Naše odpověď jistě není úplná a to přinejmenším proto, že v převážné 
míře využíváme data z jediného výzkumu – dotazníkového šetření. Toto omezení má své jed-
noznačné výhody (šetření jsme připravovali a data známe, můžeme je analyzovat v relativní 
úplnosti atp.), ale má samozřejmě i velkou nevýhodu, kdy přicházíme o řadu informací, jež by 
nám mohl poskytnout historický výzkum, analýza mediálních obsahů nebo například výzkum 
biografický. To ale neznamená, že se nebudeme vůbec zabývat kontextem analyzovaných dat. 
Tento kontext je součástí interpretace analýz v jednotlivých kapitolách.

Výzkum Distinkce a hodnoty 2008 představuje poměrně unikátní příspěvek v oblasti em-
pirické sociologie, alespoň v českém kontextu. Zatímco obvyklou strategií v podobných pro-
jektech je provést dotazníkové šetření reprezentativní pro celou dospělou populaci, my jsme 
zvolili jiný přístup. Vybrali jsme věkovou kohortu 30 - 34 let a pouze na ní uskutečnili (pro tuto 
kohortu reprezentativní) výzkum zaměřený na předávání hodnot a životního stylu. Pro výzkum 
byla záměrně zvolena tato věková kategorie, kde lze již předpokládat vytvoření hodnotových 
struktur a zároveň rodiče respondentů jsou ještě schopni účastnit se šetření. Nevýhodou je sa-
mozřejmě limitace na jednu generaci, v tomto případě na tzv. Husákovy děti.

1  Jde o projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních 
dopadů sociální diferenciace v ČR“ podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národní-
ho programu výzkumu II. Projekt má registrační číslo 2D06014.

2  Sociální strukturu nechápeme jen jako vertikální diferenciaci společnosti, kdy by se braly do úvahy například 
pouze fenomény jako je vzdělání, příjem nebo postavení v řízení, tedy proměnné, rozdělující respondenty na ty 
kdo jsou „nahoře“ a kdo „dole“ co do majetku, prestiže a moci. Důležitá je pro nás i stratifikace horizontální, do 
které spadá místo bydliště, pohlaví, věk, či podoba rodiny.
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Díky tomuto výzkumnému designu máme ovšem k dispozici soubor respondentů, kteří byli 
socializováni ve stejné době, což snižuje „generační efekt“ – tedy diference v socializaci způso-
bené tím, že různě staří lidé byli vychováváni v navzájem zcela jiných společenských podmín-
kách (například padesátá léta versus počátek let devadesátých). Kromě respondentů „třicátníků“ 
jsme dotazovali i jejich rodiče, takže máme pro významnou část respondentů k dispozici i data 
rodičů odpovídajících na obdobné otázky. To nám umožňuje soustředit se na proces předávání 
hodnot mnohem podrobněji, než by nám umožnil „klasický“ design reprezentativního šetření.

Následující schéma vychází z práce How families still matters (2002) amerického sociolo-
ga Verna Bengtsona a jeho týmu. Ta shrnuje výsledky jednoho z nejdelších longitudinálních 
výzkumů sledujícího procesy uvnitř rodiny. Jde o „Longitudinal Study of Generations“, která 
probíhala 35 let. Během nich tým shromáždil řadu poznatků mimo jiné i o předávání hodnot 
v rodině (Bengtsonův tým se zaměřil především na dimenze individualismus – kolektivismus 
a materialismus – postmaterialismus).

Hodnoty samozřejmě neexistují sami o sobě. Ve skutečném světě koexistují s řadou dal-
ších fenoménů – některé z nich ovlivňují, jinými jsou samy ovlivněny, v některých případech 
je vztah působení oboustranný. V našem výzkumu nahlížíme na předávání hodnot s pomocí 
proměnných indikujících socializaci v rodině, atmosféru v rodině, vtahy mezi členy rodiny, 
společenské postavení členů rodiny a podobné.

Schéma 1.1: Model mezigeneračního přenosu hodnot
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Toto je nejobecněji podané schéma, z nějž náš výzkum vycházel. V levé části jsou znázorně-
ny cesty vlivu, který mají rodiče na děti. První představuje víceméně přímý vliv statusu rodičů 
na jejich děti. Ten může spočívat v řadě konkrétních způsobů, kterými postavení rodičů ovliv-
ňuje děti, tak jako je i řada komponent statusu (vzdělání, příjem, postavení v řízení). Význam 
slova nápodoba je, alespoň v prvním plánu, zřejmý. V napodobování rodičů jde o mechanismy 
spíše neuvědomované, takové, které rodiče ani děti často nepokládají za výchovu, které ovšem 
mají velký dopad na hodnoty jedince. Jak vychází z výzkumů vývojových psychologů: „osob-
nost dítěte se patrně utváří mnohem více tím, co rodiče stále dělají a jak se k němu i k ostatním 
členům rodiny chovají než tím, co mu daleko méně často přikazují a zakazují a čemu je záměr-
ně učí“ (Langmaier, Krejčířová 1998: 248).

Přenos skrze vztahy v rodině (takto překládáme Bengtsonův pojem „reflected appraisal in-
fluences“) pak označuje podobu a kvalitu vztahů mezi dětmi a rodiči, které zde budu operaci-
onalizovat pomocí výchovných stylů. Výchovné styly se vztahují právě k celkové výchovné 
atmosféře v rodině, na rozdíl od konkrétních výchovných praktik. Tyto vlivy nejsou, jak také 
naznačují šipky, navzájem nezávislé, ale vzájemně se ovlivňují – posilují se nebo vzájemně 
ruší. Tyto mediátory hodnot – status, nápodoba a vztahy – pak mají skrze rodiče vliv na hod-
notové zakotvení dítěte. Nejsou to samozřejmě vlivy jediné, během dospívání intervenuje řada 
dalších proměnných a to i v rámci rodiny. V našem schématu jsou tyto vlivy zastoupeny kul-
turními praktikami v době dospívání, výchovnými styly a také prostředím/atmosférou v rodině 
v době dospívání.

Tento Bengtsonův přístup jsme rozpracovali pro potřeby našeho projektu3. Vztahy mezi 
koncepty (a jejich proměnnými) v našem výzkumu zařazenými naznačuje následující schéma. 
Symbol G2 v něm označuje generaci „dětí“, tedy členy našeho základního výběrového souboru, 
v které jsou respondenti ve věku 30 - 34 let. G1 se pak vztahuje k rodičům těchto respondentů, 
kteří byli také dotazováni. G0 jsou prarodiče, kteří dotazováni nebyli, ovšem získali jsme o nich 
některé informace, zejména od „rodičů“. Do skupiny G3 pak spadají potomci „dětí“, tedy re-
spondentů ze skupiny G2. Všechny „nezávisle proměnné“ se vztahují ke středu schématu, kde 
jsou socioekonomický status a hodnotové orientace respondenta jakožto proměnné „závislé“.

3 Hlavním autorem tohoto schématu je PhDr. Jiří Šafr PhD., který se na řešení projektu také podílí.
   Více o práci jeho i jeho kolegů na tomto projektu lze nalézt v publikaci Jiří Šafr a kol. Mechanismy mezigenerační 

reprodukce nerovností. Praha. Sociologický ústav AV ČR v. v. i. 2010.
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Schéma 1.2.: Model mezigeneračního přenosu kulturních zdrojů a hodnot 

Socioekonomický status 

respondenta:

- vzdělání

- profese

- postavení v řízení 

- příjem

- vysokokulturní kapitál 

a individuální sociální 

kapitál 

- Kompetence „skills“ 

(PC, jazyky, …) 

Sourozenci 

(počet, věk,
dosažené vzdělání)

Výchovné styly 
uplatňované v době
dospívání

Vzdělanostní
a profesní aspirace 
(rodičů na dítě – 
respondenta)

Kulturní prostředí, ve 
kterém vyrostli rodiče G1Afektivní solidarita  

Hodnotový profil:

- hodnotové orientace 

- hodnotové rámce 

- hodnotové preference 

- normy

- výchovné hodnoty

- postmaterialismus 

- rodinné hodnoty 

- genderové role 

Kulturní praktiky ve věku 14 let dítěte:

- vysokokulturní kapitál 
− veřejné aktivity (participace) 
− v soukromí 

- aktivity podporující sociální návyky 
- sportovní aktivity 
- kroužky 
- čtení 
- pasivita a „nízká“ kultura 
- podpora dětí ve škole / při studiu  

Sociální okolí / prostředí při

dospívání: 

- prostředí: vesnice / město
- školka; kvalita ZŠ 

(výběrová, jazyková) 
- typ a obor střední školy 

Socioekonomický status 

obou rodičů (ve věku 14 let, 

resp. na konci ZŠ):

- vzdělání 
- profese 
- postavení v řízení 
- vybavení domácnosti 

(G0: to samé  zjednodušeně
pro prarodiče)

Legenda: Rodina původu G1 (G0 - prarodiče)

Současná rodina (domácnost) respondenta G2 

(G3 – děti respondenta) 
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Publikace je rozdělena do tří základních částí. První je (velmi krátkým) úvodem do tématu 
hodnot ve společnosti a také představuje náš výzkum – koncepty, na kterých je založen. V zá-
kladním vymezení hodnot se zde neodchylujeme od převažujícího diskurzu, i pro nás jsou pře-
svědčeními o žádoucích cílech (goals) v životě. Hodnoty chápané v tomto smyslu mají funkce 
pro individuum v tom, že mu dávají vodítka pro volbu v nejednoznačných situacích. Ovšem 
takové vymezení je pro potřeby empirického výzkumu příliš obecné a potřebuje bližší specifi-
kaci. V části, jež následuje, proto Michaela Šmídová představuje koncept hodnot, z něhož jsme 
vycházeli. Druhá část se pak týká samotných empirických analýz jednotlivých tematických 
oblastí. Michaela Šmídová nabízí přehled výsledků za hodnotové preference, Martin Vávra 
předkládá první výstupy z analýzy norem chování a Libor Prudký ve svých textech prezentuje 
výsledky zkoumání hodnotových orientací a rámců. Navazují dvě kapitoly, jež již propojují 
hodnoty s tématy, jež jsou pro náš výzkumný tým významné. V první Radek Tichý ukazuje, jak 
probíhá předávání náboženství a náboženských hodnot v rodině. V následující se pak Michaela 
Šmídová, Tomáš Čížek a Martin Vávra věnují tématu výchovy, výchovných stylů a atmosféry 
v rodině a jejich vlivu na socializaci hodnot. Třetí část pak popisuje samotný výzkum – jde ale 
nad rámec klasické technické zprávy a čtenář v ní najde zhodnocení kvality měřících instru-
mentů. Autorem této části je Ondřej Špaček.

Náš výzkum zjišťuje hodnotový profil respondentů v současnosti. Zdroje pro utváření těchto 
hodnot ale hledá na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy naši respondenti ukončovali 
základní školu a nastupovali do dalšího vzdělávání – otázky v dotazníku, zjišťující výchovné 
styly, atmosféru v rodině a rodinné aktivity směřovaly právě na tuto dobu. To je potřeba mít 
při interpretaci výsledků na paměti. Nemluvíme zde všeobecně o socializaci, ale o socializaci 
určité věkové kohorty vymezené roky narození 1974 až 1978. Libor Prudký v knize (Průvod-
ce 2002) vymezil generace narozené od počátku 20. století do současnosti podle toho, jaké 
hodnoty v té které generaci převažovaly. Nejde samozřejmě říci, že lidé narození ve stejném 
období se co se týče hodnot neliší. Jde „pouze“ o vymezení heuristické, založené na tom, jaká 
nabídka hodnot převažovala ve společnosti v době dospívání té které generace. Podle Prudkého 
spadají lidé narození v sedmdesátých letech do dvou generací. První je „generace svobody“ 
– lidé narození v rozmezí let 1971 až 1974. Jim se jako hodnoty nabízí podnikavost, svoboda, 
vstup do veřejného života, současně ale i dravost a určitá anarchie, doprovázející transformaci. 
Druhou je pak „generace pravidel podle peněz“ – sem patří lidé rodící se od 1975. Pro ně jsou 
již určující hodnoty kapitalismu vítězného, jako je bohatství, vlastnictví, hédonismus, volný 
čas, úspěch za každou cenu, či náhražková řešení jako je kult těla. Je to určitá zkratka, přesto 
je toto generační vidění zajímavé, ukazuje totiž na určitou ambivalenci generace, kterou jsme 
vybrali pro náš výzkum. V mediálním diskurzu se můžeme setkat s obrazem, vykreslujícím ty, 
co se narodili v sedmdesátých letech, jako „Husákovy děti“, generaci již „zkaženou“ výchovou 
během normalizace ovšem zároveň jde o generaci „revoluční“, která již hodnotám socialismu 
nevěří, bouří se v osmdesátých letech proti svým konformistickým rodičům a na sametové 
revoluci se buď sama aktivně podílela, nebo alespoň změny z ní vycházející dokázala aktivně 
využít, právě proto, že byla již generací svobodu očekávající.

Tento sešit není monografií se sofistikovanými statistickými metodami. Není to ovšem ani 
„source book“, kde by byly bez komentářů prezentovány frekvenční tabulky za jednotlivé pro-
měnné případně kontingenční tabulky znázorňující vybrané vztahy mezi proměnnými. Jde zde 
o cestu mezi těmito dvěma přístupy. Jestli jde o cestu průchodnou, a zda jsme jí my prošli 
úspěšně, už musí posoudit čtenáři.
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Pro to, aby čtenář naší publikace pronikl do podstaty textu víc, než to umožňuje interpretace 
jednotlivých proměnných, je potřeba aby alespoň v náznaku věděl, co jsou hodnoty v našem 
pojetí a jak spolu jejich jednotlivé dimenze navzájem souvisí4.

Náš koncept se skládá ze čtyř základních hodnotových dimenzí. Kromě hodnotových orien-
tací do této navržené hodnotové struktury patří ještě hodnotové preference, hodnotové rámce 
a normy. Jde o strukturu, která je teoretickým východiskem pro náš (sociologicky zakotvený 
a stále domýšlený) koncept výzkumu hodnot.

Hodnotové orientace „vyjadřují cestu, zacílení, směr, kterým se hodnoty (a zřejmě i z nich 
vyplývající chování) budou pravděpodobně ubírat či ubírají“. (Prudký a kol.: 2009, 34) Platí 
také, že: „na základě hodnotových orientací je možné konstruovat převažující zaměření hodnot 
u určitého subjektu…“. (Prudký a kol.: 2009, 34 - 35) V hodnotových orientacích je tak obsaže-
no specifické zaměření hodnot individuálního nositele, ale zároveň hodnotové orientace mohou 
být také typické pro konkrétní skupiny nebo celé společnosti. A právě tato úroveň společenská 
(„kolektivní“) je pro nás při našem výzkumu tou primární.5

Platí také, že v čase nemusí být a také nejsou (obzvláště v době velkých společenských, po-
litických a jiných změn) statické, ale naopak mají svou vlastní dynamiku.

V našem výzkumu jsou reprezentovány poměrně obsáhlou baterií výroků. A souhlas nebo 
nesouhlas s nimi naznačuje inklinaci k určité hodnotové orientaci. V dosavadních analýzách 
bylo identifikováno několik základních hodnotových orientací. Jsou to „hédonistická“ (indivi-
dualistická), „rovnostářská“, „liberální“, „pro-rodinná“, „xenofobní“, „konformistická“, „ná-
boženská“ a „nihilistická“. Pojmenování těchto orientací může být v jistém smyslu zavádějí-
cí6, má podobu (snad) srozumitelné zkratky. Protože není exaktní, budeme takto pojmenované 
orientace uvádět v závorkách. Také je důležité zdůraznit, že se vztahuje výhradně k výrokům, 
které reprezentují. V analytické části textu bude patrné, které výroky obvykle reprezentují jed-
notlivé hodnotové orientace.

4  Více o našem konceptu může čtenář najít v knize Inventura hodnot, kterou vytvořil tým pod vedením Libora 
Prudkého a která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Academia.

5  V tomto textu se zabýváme generacemi „dětí“ (dětí ve významu „dětí svých rodičů“, jinak jde o dospělé lidi ve 
věku 30 až 34 let) a jejich rodičů, ale větší část celého výzkumu (potažmo projektu, v jehož rámci vzniká tento 
text) je věnována celé společnosti České republiky.

6  Třeba pojem „ hédonistická“ může upomínat filosofický směr myšlení, jehož počátky spadají do starověkého 
Řecka, „liberální“ zase má nepochybné politické (politologické) konotace.
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Hodnotové preference považujeme za základní stavební kameny hodnotové struktury. Na-
proti relativně „pohyblivým“ orientacím se vyznačují přece jenom výraznější stabilitou a jejich 
další typickou vlastností je hierarchizace. Protože je důležité zejména jejich uspořádání, často 
se o nich hovoří také jako o hodnotovém žebříčku. Nejen v našich výzkumech mají podobu 
šestičlenné baterie skutečností jako jsou rodina, práce, přátelé a známí, volný čas, politika a ná-
boženství. U těchto skutečností nás spíše než obsah zajímá jejich symbolická váha a jak bylo 
řečeno výše jejich uspořádání do „žebříčku“.7

Vztah hodnotových preferencí vůči hodnotovým orientacím není zcela jednoznačný a přímý, 
ale můžeme říci, že hodnotové preference získávají ve spojení orientace konkrétnější, přesnější 
podobu.

Hodnotové rámce už podle svého jména něco vymezují. Můžeme říci, že dávají hranice 
hodnotám, v rámci hodnotové struktury poskytují smysl. Mají podobu právě otázek o smyslu 
života a možnosti jeho (ne)ovlivnění. Hodnotové orientace jsou právě výrazně ovlivněny podo-
bou hodnotových rámců. Zjednodušeně řečeno, hodnotové orientace se tvoří teprve na základě 
nějakého hodnotového rámce, který vlastně nelze překročit. To by mohlo vést k „disharmonii“ 
hodnot nebo dokonce jejich rozpadu.

7  Například platí, že rodina je ve všech zemích Evropy vždy nejdůležitější hodnotovou preferencí, další pořadí se 
ale docela viditelně odlišuje a Česká republika je stabilně jedinou evropskou zemí, kde náboženství v šestičlen-
ném žebříčku zaujímá poslední pozici.
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Poslední a velmi specifickou část hodnotové struktury jsou normy, které  představují beha-
viorální aspekt hodnot. Subjekt, jedinec, skupina se „chovají“ (nebo by se měli chovat) právě 
v intencích s přijatými hodnotovými preferencemi, orientacemi a rámci. A pak toto chování 
nějak deklaruje respektive deklarují, protože v našem výzkumu nesledujeme skutečné chování, 
ale deklaraci o něm. Přesněji sledujeme, co je pro jednotlivce, skupiny, společnosti, přijatelné 
a co ne. K tomuto účelu používáme baterii otázek právě o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti růz-
ných druhů chování (např. šizení na daních, homosexualita, potrat, nevěra, atp.). Normy může-
me v našem pojetí považovat za určitý „výstup“ – byť ne zcela přímý - hodnotových orientací, 
preferencí a rámců.

Schéma 2.1.: Schéma hodnotové struktury podle použitého konceptu výzkumu hodnot 

Rámce: ohraničení hodnot, smysl 
života, důvěra (i psychologický 
rozměr)

Normy:

deklarovaná
ne/přijatelnost 
určitého chování, 
„praktické“
hodnoty

Preference:

symboly 
hodnot,
stabilní, často
žebříčky

Orientace:

zacílení, zaměření
hodnot, až do 
podoby typů
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První část výsledků, které reprezentují nový koncept výzkumu hodnot, se týká hodnotových 
preferencí. V našem výzkumu jsou hodnotové preference měřeny pomocí dvou základních ba-
terií otázek (celkem 13 indikátorů). (viz obrázek 1).

Obrázek 3.1.: Hodnotové preference ve výzkumu (indikátory a škála odpovědí, výskyt) 

1. Jak jsou ve Vašem životě důležité 

a) práce; b) rodina; c) přátelé a známí; d) volný čas; e) politika; f) náboženství 

1- velmi důležité; 2- docela důležité; 3- spíše nedůležité; 4- vůbec nedůležité 

(soubory: děti (1021), děti (610) a rodiče (610)) 

2. Jak je ve Vašem životě důležité 

a) být užitečný/á pro druhé; b) být atraktivní/přitažlivý(á); c) mít co nejlepší vzdělání; d) mít 

hodně peněz; e) být oblíben/a ve společnosti; f) mít vysoké postavení v práci; g) být 

skromný/á, šetrný/á. 

1- velmi důležité; 2- docela důležité; 3- spíše nedůležité; 4- vůbec nedůležité 

(soubor: děti (1021)) 
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Nejprve budeme prezentovat základní výsledky souboru celé vybrané věkové kohorty 
(tj. s i bez návaznosti na rodiče) 30 až 35 let.

Tabulka č. 3.1.: Děti (1021) Jak jsou ve Vašem životě důležité…? (pořadí podle průměrů+ %) 

 Průměr

Velmi 

ano

Docela

ano Spíše ne

Vůbec

ne nevím 

rodina 1,29  74,6 21,4 2,4 0,9 0,7 

práce 1,62 47,6 43,5 7,0 1,3 0,7 

přátelé 1,80 31,4 58,3 8,7 1,2 0,4 

volný čas 1,79 33,8 54,5 9,7 1,4 0,7 

politika 3,35 1,3 8,9 42,8 46,0 1,0 

náboženství 3,57 3,3 5,5 20,3 67,9 3,0 

Poznámka: u průměru nižší hodnota znamená větší důležitost; barevně zvýrazněny jsou nejčastější odpovědi pro 
každou hodnotovou preferenci 

Základní struktura důležitosti hodnotových preferencí je patrná z tabulky (č. 3.1.). Nejdůle-
žitější hodnotovou preferencí je rodina (75 % ji považuje za velmi důležitou), dále potom práce 
(48 %, velmi důležitá). Přátelé a známí a volný čas jsou hodnotové preference, které jsou vní-
mány do značné míry podobně (nejen z hlediska frekvenční analýzy průměrů, ale často také ve 
faktorových analýzách z jiných výzkumů, kde byla použita shodná baterie8). Výrazně oddělená 
je důležitost politiky a náboženství (průměr přes 3). Tyto dvě preference jsou důležité (jako 
součet odpovědí velmi důležité a spíše důležité) jen pro zhruba 10 % dotázaných. Platí také, že 
podíl odpovědí nevím je obecně velmi nízký, a zároveň je relativně největší právě u náboženství 
(jen 3 %).

Tabulka č. 3.2.:  Faktorová analýza hodnotových preferencí 

  1 2 3

Volný čas ,877   

Přátelé a známí ,845 ,106  

Rodina   ,799  

Práce   ,796  

Náboženství    ,836

Politika   ,191 ,754

8  Např. EVS za ČR (1999) nebo Soudržnost (2006). Kromě toho volný čas a přátelé a známí jsou v dalších celopo-
pulačních výzkumech nejen za Českou republiku na vzestupu (pozn. aut.)
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Faktorová analýza v podstatě kopíruje strukturu odpovědí ve frekvenční analýze. Úzce spo-
juje volný čas a přátele a známé (podíl vysvětlené variance 25 %, faktor nazvaný „blízké spo-
lečenské vztahy“), rodinu a práci – faktor nejdůležitějších preferencí (22 %) a také politiku 
a náboženství – faktor nejméně důležitých preferencí (21 %).

V tomto textu také prezentujeme základní korelační vztahy s vybranými indikátory. Uka-
zuje se, že čím vyšší vzdělání respondent dosáhl, tím jsou pro něj důležitější rodina, práce, 
náboženství a zejména politika. U volného času je vztah opačný (a také slabší). Platí také, že 
pro respondenty, kteří by si přáli, aby jejich rodina byla podobná té jejich z dětství (respektive 
z doby, kdy jim bylo 14 let) považují stejné hodnotové preference (tj. rodina, práce, politika 
i náboženství) za důležitější. Poměrně často se objevují také korelace s příjmem respondentů. 
V tomto případě statisticky významně častěji platí, že s výší příjmu roste také důležitost práce, 
volného času a slabě i politiky. S pohlavím korelují čtyři ze šesti hodnotových preferencí a to 
tak, že ženy považují za důležitější rodinu a náboženství a muži práci a volný čas.

Korelace se třemi identifikovanými výchovnými styly se soustředí zejména na dvě hodno-
tové preference a to na rodinu a práci. Výrazně preferovány jsou tyto skutečnosti v souvislosti 
s výchovnými styly založenými na „vzoru“ a na „panování“. Poslední statisticky významný 
vztah jsme zaznamenali mezi důležitostí politiky a preferováním výchovného stylu podle „vzo-
ru“. Zdá se, že v rodinách, kde převládal výchovný styl „volnost“ se předávání preferencí (pří-
padně i jiných „hodnot“?) neděje, alespoň s ohledem na statisticky významné vztahy. Právě 
„volnost“ může být v tomto smyslu synonymem také pro (hodnotovou) lhostejnost.

Do našeho výzkumu (respektive do designu dotazníku pro „děti“) jsme se rozhodli včlenit 
také novou baterii preferencí.

Tabulka č. 3.3.: Korelace Děti 1021 a vybrané soc-dem. indikátory výchovné styly (vzor, 
panování, volnost)9

 Vzdělání Pohlaví Příjem 

chtěl/a by 

podobnou

rodinu

„vzor“ „panování“ „volnost“

rodina -0,110 
0,000

(ženy)
 0,158 -0,221 -0,166  

práce -0,131  -0,112 0,152 -0,206 -0,124  

přátelé        

volný čas   -0,122     

politika -0,244  -0,084 0,122 -0,143   

náboženství -0,186 
0,011

(ženy)
 0,108    

Poznámka: všechny indikátory reprezentuje Spearman, kromě pohlaví (chí kvadrát)

9 Konstrukce výchovných stylů viz kapitola Čížka, Šmídové a Vávry.
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 průměr
Velmi 

ano

Docela

ano
Spíše ne

Vůbec

ne
nevím 

být užitečný/á pro 

druhé 
1,85 28,8 57,2 11,9 1,0 1,2 

mít hodně peněz 1,89 27,7 55,9 14,5 1,2 0,7 
být oblíben/a ve 

společnosti 
2,07 17,1 60,5 19,9 1,9 0,6 

mít co nejlepší vzdělání 2,19 20,3 45,2 28,3 5,7 0,5 
být atraktivní / 

přitažlivý(á) 
2,23 17,4 45,3 32,3 3,9 1,0 

být skromný/á a 

šetrný/á 
2,26 14,4 49,6 28,1 6,0 2,0 

mít vysoké postavení 

v práci 
2,49 10,6 38,5 40,0 9,3 1,7 

Poznámka: barevně zvýrazněny jsou nejčastější odpovědi pro každou z hodnotových preferencí 

Tabulka č. 3.4.:  Nové preference (jen pro kohortu 30 - 35 let) - průměry a %

Reakce respondentů na důležitost předkládaných skutečností (jakýchsi životních aspirací) 
nejsou tak jednoznačné a vzájemně diferencované, jako je tomu v případě tradiční baterie šesti 
preferencí. To je patrné jak z prostého porovnání průměrů tak i z pohledu na jednotlivé mož-
nosti odpovědí. Ve všech případech (kromě jediného – vysokého postavení v práci) se nejvíce 
odpovědí koncentruje směrem k možnosti docela ano. Obecně méně se respondenti soustředí 
na krajní odpovědi a jsou méně jednoznační ve svých názorech. Odpověď nevím se relativně 
nejčastěji vyskytla u preference být skromný/á a šetrný/á (ale i tady je to pouze 2 %).

Nejdůležitější preferencí je pro dotázané užitečnost pro druhé. (Už formulace této nové pre-
ference je ale poněkud dvojznačná. Je to užitečnost ve smyslu solidarity a pomoci nebo tak 
trochu „naopak“ užitečnost pragmatická? Bylo by potřeba každopádně dále a hlouběji zkou-
mat možnosti souvislostí s výchovnými hodnotami, orientacemi, v dalším zpracování se může 
propojení a zpřesnění prokázat – pozn. aut.). Hned druhou nejdůležitější skutečností je ale 
preference mít hodně peněz. Těmto dvěma skutečnostem se přibližuje ještě oblíbenost ve spo-
lečnosti. Velmi podobně jsou hodnoceny tři další hodně rozdílné (hodnotově) aspirace, a to mít 
co nejlepší vzdělání, být atraktivní a přitažlivý a nakonec být skromný a šetrný. Možná poněkud 
překvapivé je poměrně nízké ohodnocení důležitosti vysokého postavení v práci, kdy jen 10 % 
respondentů tuto skutečnost hodnotí jako velmi důležitou.
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Faktorová analýza naznačila rozdělení nových preferencí do dvou faktorů. První z nich 
(vnější či materiální úspěch) tvoří skutečnosti oblíbenosti ve společnosti, vysoké postavení 
v práci, hodně peněz a atraktivita, přitažlivost. Druhý spojuje skromnost a šetrnost s užitečností 
pro druhé (zodpovědnost a solidarita). K předchozím úvahám o preferenci být užitečný pro 
druhé (tj. pragmatická nebo solidární užitečnost) je možné dodat, že tato užitečnost je vnímána 
jako spíše solidární nebo zodpovědná vůči druhým. Je rovněž zajímavé, že preference mít co 
nejlepší vzdělání se prolíná v podstatě stejně silně do obou až diametrálně odlišných faktorů. 
Zjednodušeně, vzdělání může být jak prostředkem k společenskému úspěchu, tak k solidární-
mu chování. I to je poznatek, který by mohl být dále rozvíjen.

Tabulka č. 3.5.: Faktorová analýza nových preferencí 

 1 2 

být oblíben/a ve společnosti ,740

mít vysoké postavení v práci ,729 ,257 

mít hodně peněz ,727 -,307 

být atraktivní / přitažlivý(á) ,653

být skromný/á a šetrný/á -,107 ,783

být užitečný/á pro druhé  ,700

mít co nejlepší vzdělání ,500 ,579

Tabulka č. 3.6.: Korelace Děti (1021) s vybranými soc.dem. indikátory a výchovné styly 

 pohlaví vzdělání příjem
chtěl/a by 
podobnou
rodinu

„vzor“ „panování“ „volnost“

být užitečný/á 
pro druhé 

0,000
(ženy) -0,140  0,112 -0,214 -0,236  

mít hodně peněz     0,081   
být oblíben/a ve 
společnosti 

       

mít co nejlepší 
vzdělání 

0,000
(ženy) -0,481 -0,095 0,194 -0,358 -0,158  

být atraktivní / 
přitažlivý(á) 

0,000
(ženy!)     -0,066  

být skromný/á 
a šetrný/á 

0,002
(ženy) -0,085  0,163 -0,182 -0,207 -0,101 

mít vysoké 
postavení 
v práci 

 -0,252 -0,199 0,107 -0,138   

Poznámka: všechny indikátory reprezentuje Spearman, kromě pohlaví (chí kvadrát)
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I v případě korelací se ukazují některá zajímavá propojení. V pěti případech (užitečnost pro 
druhé, mít vzdělání, být oblíbený/á ve společnosti, být atraktivní/užitečný(á) a také být skrom-
ný(á) a šetrný(á)) jsou tyto skutečnosti důležitější pro ženy (v korelacích s pohlavím). Nejvyšší 
dosažené vzdělání koreluje se šesti proměnnými. Evidentní a zcela logický silný vztah je s pre-
ferencí mít co nejlepší vzdělání (-0,481!) a také s vysokým postavením v práci a užitečností 
pro druhé. O něco slabší, ale stále statisticky významné, jsou vztahy s atraktivitou, přitažlivostí 
a skromností a šetrností. Vždy platí, že čím vyšší vzdělání, tím důležitější je i hodnotová prefe-
rence. Opačný vztah jsme zaznamenali pouze u preference mít hodně peněz.

S příjmem nejsilněji koreluje mít vysoké postavení v práci, slaběji mít co nejlepší vzdělání. 
Nakonec také platí, že čím, více si respondent přeje, aby jeho rodina byla podobná té z dětství, 
tím jsou pro něj důležitější užitečnost pro druhé, co nejlepší vzdělání, skromnost a šetrnost 
i vysoké postavení v práci. Nakonec v opačném vztahu je s podobností rodiny mít hodně peněz, 
ale pouze velmi slabě.

V korelacích s výchovnými styly se opět ukazuje, že největší důraz na hodnotové preference 
(možná snad na hodnoty vůbec ?) je kladen tam, kde výchova má podobu „vzoru“ (demokratic-
ký přístup), naopak v rodinách preferující lhostejný, volný styl výchovy se nepojí téměř žádná 
silná korelace s jedinou výjimkou a to ve vztahu ke skromnosti a šetrnosti. I v tomto případě je 
ale v porovnání s ostatními dvěma výchovnými styly korelace nejslabší.

Základní propojení mezi baterií šesti preferencí a novými preferencemi ukáže následující 
korelační analýza (Spearman) - získáme tam přehled, jestli a kde spolu oba typy preferencí 
souvisí.

Tabulka č. 3.7.: Korelace děti preference „šestka“ a „nové preference“ 

 Děti (1021) 

Děti(1021) práce rodina přátelé volný čas politika náboženství  

Užitečný 0,226 0,291 0,143   0,090 0,130  

Atraktivní 0,082 0,089 0,239 0,197      

Vzdělání 0,242 0,192     0,260 0,103  

Peníze   0,155 0,230   -0,117  

Oblíbený 0,110   0,306 0,259      

Vysoké

postavení
0,192   0,088 0,100 0,208    

Šetrný,

Skromný 
0,196 0,209     0,099 0,170  

Poznámka:  všechny indikátory reprezentuje Spearman

Pokud se pokusíme naznačit interpretaci tabulky korelačních vztahů, povšimneme si něko-
lika zajímavých propojení.

Pro lidi, kteří preferují práci, jsou výrazně důležitější užitečnost pro druhé, co nejlepší vzdě-
lání a také šetrnost a skromnost, slaběji (ale stále v intencích statistické významnosti) i oblí-
benost ve společnosti, atraktivita a přitažlivost a vysoké postavení v práci. Pouze vlastnictví 
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velkého množství peněz vztah s prací nemá. Zdá se tedy, že vysoká důležitost práce vede k vyš-
šímu oceňování i dalších hodnot. To ale platí i opačně, pokud práce není oceňována, ani další 
hodnotové preference z nové baterie „nestojí za to“.

S důležitostí rodiny roste zejména užitečnost a také co nejlepší vzdělání, šetrnost a skrom-
nost a také (ne zcela logicky) atraktivita a přitažlivost.

U respondentů, kteří zdůrazňují důležitost přátel a známých, je pak evidentní silné spojení 
s důležitostí oblíbenosti (0,310), ale rovněž i užitečností pro druhé a atraktivitou. Koreluje také 
mít hodně peněz a vysoké postavení v práci. Podobně se strukturuje také vztah k volnému času. 
Pro obě zmíněné preference je příznačné, že nejsou ve statisticky významném vztahu se vzdě-
láním a šetrností a skromností.

Důležitost politiky je spojená jen s co nejlepším vzděláním (ale silně!) a také s vysokým 
postavením v práci. Dá se předpokládat, že ten, kdo preferuje důležitost politiky ji často vnímá 
ve spojení s určitou společenskou prestiží a ta vyvstává právě ze vzdělání a postavení (nikoliv 
ale z vlastnictví peněz!). Nicméně politika také pozitivně, i když slaběji, koreluje, s užitečností, 
atraktivitou a skromností, šetrností.

Důležitost náboženství je spojená se šetrností a skromností a také užitečností pro druhé 
a vzděláním. Naopak platí, že menší důležitost náboženství spíše znamená větší důležitost pe-
něz.
Na korelace je ale možné se podívat i z druhé strany.

V tom případě je příznačné, že důležitost šetrnosti a skromnosti koreluje s důležitostí práce, 
rodiny, politiky a náboženství.

Být užitečný pro druhé je široce rozkročenou preferencí vůči hodnotám práce, rodina, přáte-
lé a známí, politika i náboženství.

Platí také, že atraktivita a přitažlivost je preference spojená zejména s volným časem a přá-
teli a známými ale i s rodinou a prací, ale ne s náboženstvím.

Vysoké postavení v práci je důležitější pro lidi, kteří považují za důležitou práci a zejména 
politiku, ale také pro ty co více preferují přátele a známé a volný čas. Vše platí i opačně.

Být oblíbený ve společnosti koreluje s přáteli, volným časem a rodinou.
Mít hodně peněz je aspirace spojená také s přáteli a volným časem a kromě toho i negativně 

s náboženstvím (tj. spíše větší důležitost peněz je spojena s menší důležitostí náboženství).
Nakonec důležitost vzdělání je ve statisticky významném vztahu s důležitostí práce, rodiny 

a politiky – to je v určitém smyslu konzervativními preferencemi…. Vůbec nekoreluje se vol-
ným časem a přáteli.
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Pořadí hodnot-preferencí je zcela shodné, jak u rodičů, tak u dětí. Rozdíly nejsou většinou 
velké, největší je ale u vnímání důležitosti náboženství a politiky (2 nejméně důležité h. pre-
ference) a pak také rodiny (naopak nejvíce důležitá h. preference) – ve všech případech rodiče 
tyto preference považují ve srovnání s dětmi za důležitější. Naopak slabě jsou pro děti důleži-
tější přátelé a volný čas. Obojí přinejmenším částečně koresponduje s jinými celopopulačními 
výzkumy, kde věk podmiňuje důležitost preferencí-hodnot.

Souhrnně platí, že pro děti jsou důležitější hodnoty spojené s volným časem a přáteli, pro 
rodiče rodina, politika a náboženství.

Naskýtá se ještě další možnost srovnání. Pokud totiž budeme preference porovnávat mezi 
třemi možnými „podsoubory“ (kromě 1) dětí, kteří uvedli své rodiče, 2) rodičů, také 3) děti, 
kteří rodiče neuvedli), všimneme si mnohem větší blízkosti mezi dětmi vzájemně než mezi dět-
mi a rodiči. Je tedy možné, že více platí příslušnost ke generaci než rodinná hodnotová afiliace. 
Asi nejzajímavější se jeví rozdíl v hodnocení důležitosti náboženství. Tady jsou rodiče nejvíce 
„náboženští“, jejich děti výrazně méně, ale děti, kteří neuvedli své rodiče zdaleka náboženství 
preferují nejméně.

Graf č. 1: Porovnání preferencí mezi třemi soubory
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Tabulka č. 3.8.: Jak jsou ve Vašem životě důležité…? (pořadí podle průměrů + %) 

 Průměr Velmi ano Docela ano Spíše ne Vůbec ne nevím 

 D R D R D R D R D R D R

práce 1,62 1,64 49,5 48,7 41,8 40,7 7,2 8,0 1,8 2,5 1,7 0,2 

rodina 1,27 1,17 76,1 85,1 20,2 12,8 1,8 2,1 1,1 0,0 0,8 0,0 

přátelé 1,81 1,88 31,3 27,2 57,2 58,9 9,8 13,0 1,3 1,0 0,3 0,0 

volný čas 1,81 1,89 33,3 27,4 53,8 58,7 10,5 11,5 2,0 2,3 0,5 0,2 

politika 3,36 3,02 0,8 3,9 9,2 21,5 43,3 43,5 46,6 31,0 0,2 0,2 

náboženství 3,55 3,31 3,9 6,6 6,7 10,5 18,7 27,2 68,4 53,8 2,3 2,0 
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I hodnotové preference rodičů jsme podrobili základní korelační analýze s několika vybraný-
mi socio-demo indikátory. Ukázalo se, že mezi hodnotovými preferencemi volný čas a přátelé 
a známí s vybranými indikátory nejsou žádné statisticky významné vztahy s jedinou výjimkou, 
a to volný čas koreluje se sebezařazením do společenské vrstvy (v době, kdy bylo dítěti kolem 
14 let) – ve smyslu vyšší důležitost volného času roste s vyššími vrstvami. Právě indikátor sebe-
zařazení do společenské vrstvy koreluje kromě přátel a známých s ostatními pěti preferencemi. 
Již jsme hovořili o volném čase, ale úplně stejně platí, že s vyšší vrstvou se zvyšuje důležitost 
rodiny, práce, politiky i náboženství. Poměrně tradiční je zjištění, že ženy více preferují nábo-
ženství a rodinu, zatímco muži práci a politiku. Naproti tomu korelace se vzděláním se v tom-
to souboru rodičů vůbec nevyskytly, a to je poměrně překvapivý poznatek, protože vzdělání 
je obvykle poměrně hodně diferencující socio-demografický ukazatel. Výše příjmu statisticky 
souvisí pozitivně s prací a náboženstvím a negativně s politikou.

Nakonec se pokusíme prostřednictvím korelací mezi preferencemi rodičů a dětí o naznače-
ní „přenosu“ preferencí potažmo hodnot. Samozřejmě s poměrně velkým omezením, že nejde 
o kauzální vztah, ale o jednoduché byť statisticky významné spojení. V této souvislosti jsou 
další analytické kroky téměř nezbytné, aby bylo možné potvrdit nebo vyvrátit úzký vztah mezi 
hodnotami dětí a hodnotami rodičů.

Tabulka č.3.9.: Korelace hodnotových preferencí rodičů a vybrané soc.dem. indikátory 

 vzdělání pohlaví příjem spol.vrstva

rodina    0,104 

práce  0,005 

(muži) 

-0,132 0,100 

přátelé     

volný čas    0,090 

politika -0,152 0,000 

(muži) 

 0,181 

náboženství  0,001 

(ženy) 

 0,108 

Poznámka: všechny indikátory reprezentuje Spearman kromě pohlaví (chí kvadrát)
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Tabulka č. 3.10.: Preference dětí a preference rodičů – korelační vztahy 

DětiRodiče

práce rodina přátelé volný čas politika náboženství

práce 0,193 0,181      

rodina 0,142 0,218  0,101    

přátelé  0,097 0,274 0,205   

volný čas   0,185 0,254   

politika    0,091 0,235  

náboženství    -0,088 0,152 0,453 

Poznámka: všechny indikátory reprezentuje Spearman

Naprosto dominantní je korelace mezi náboženstvím rodičů a dětí! To vlastně také potvrzuje 
roli náboženství jako důležitého indikátoru, který se často přenáší právě v rámci rodiny. Ovšem 
je třeba vzít do úvahy také to, že se téměř dokonale předává hlavně nenábožnost. Když má ně-
kdo (zjednodušeně řečeno) nevěřící rodiče, tak je téměř jistě sám taky nevěřící. Když má někdo 
rodiče věřící pak existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že bude taky věřící, ale celkem 
podstatná část dětí věřících rodičů je nevěřící. Nicméně otevřenou otázkou zůstává v jaké po-
době se tento silný (oboustranný) vztah projeví v propojení s ostatními součástmi hodnotových 
struktur a s podobou hodnotových struktur vůbec.

Silně koreluje také dvojice politika děti a politika rodiče a rovněž volný čas a přátelé u dětí a ro-
dičů.

Do jisté míry neočekávané je vzájemné propojení mezi rodinou a prací u obou skupin re-
spondentů.

Statisticky významné vztahy mezi tradičně používanou šestičlennou baterií u rodičů a nově 
použitou u dětí jsou zde uvedeny i s tím vědomím, že hledat vztah mezi nimi je už výrazně 
méně přesvědčivé. Ukazuje se, že statisticky významná propojení jsou přece jenom viditelně 
slabší a případná interpretace je nejasná, nespolehlivá. Zatím je tak můžeme jen konstatovat, 

Tabulka č. 3.11.: Korelace rodiče („šestka) a děti („nové preference“) 

 Děti

Rodiče užitečný atraktivní vzdělání peníze oblíbený vysoké 
postavení

šetrný,
skromný 

práce 0,124  0,145   0,086 0,095 

rodina 0,127   -0,092 -0,083   0,103 
přátelé 0,107 0,119   0,139 0,084  
volný čas 0,107 0,143  0,104 0,117 0,142 0,142 

politika  0,130 0,115 0,087  0,102  

náboženství 0,126   -0,112   0,094 

Poznámka: všechny indikátory reprezentuje Spearman
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protože bez dalších analýz je pokus o interpretaci nekorektní.
Nejčastěji a kromě politiky se všemi h. preferencemi koreluje užitečnost pro druhé. Naopak 

méně se ukazují propojení s h. preferencí rodičů se vzděláním (práce a politika), atraktivitou 
a přitažlivostí (přátelé a známí, volný čas a politika) a oblíbeností ve společnosti (rodina, přá-
telé a známí a volný čas).

Relativně nejsilnější korelace jsou s důležitostí volného času, kromě vzdělání se prokázal 
vztah se všemi dalšími skutečnostmi-aspiracemi. Přičemž trochu zvláštní je vztah mezi volným 
časem a šetrností, skromností.

Preference jsou takovým typem indikátoru, který větší rozdíly zaznamenává především na 
úrovni celospolečenské (kde zvláště pak mezinárodní srovnání ukazuje na diference mezi kul-
turně historickými základy jednotlivých zemí), na úrovních nižších, jako jsou např. generační, 
jsou rozdíly menší. Přesto se pokusíme naznačit vztah preferencí z našeho vlastního souboru 
k reprezentativnímu souboru za celou ČR.

V rámci celé populace ČR dochází k několika základním trendům. Jsou to posilování vol-
ného času a přátel a známých, doprovázené poklesem důležitosti práce a oslabováním politiky 
a náboženství. Rodina stále zůstává zdaleka nejdůležitější a nejstabilnější hodnotovou preferen-
cí. Z tabulky č. 3.12. je patrné, že oproti celé populaci ČR je soubor generace dětí (30 až 34 let, 
z roku 2008, připomínáme) v některých ohledech nastavený jinak. Dobře viditelné je to zejmé-
na u vztahu k důležitosti náboženství, ale i k politice. V obou případech jsou v rámci populace 
podíly odpovědí velmi důležité + docela důležité dvakrát vyšší než u generace dětí. Rodiče se 
nicméně celopopulačním výzkumům naopak velmi podobají. Děti také podstatně méně prefe-
rují rodinu jako velmi důležitou, naopak dobře se shodují s trendem posilování hodnot volného 

Tabulka č. 3.12.: Preference (procenta odpovědí je pro mě velmi důležité + v závorce součet
procent velmi důležité + docela důležité)
 1991 

(celá

populace)

1999

(celá

populace)

2008

(celá

populace)

Děti

(všechny)

rodiče

Rodina 86 (98) 85 (99) 81 (97) 75 (96) 85 (98) 

Práce 59 (96)  53 (94) 43 (82) 48 (91) 49 (89) 

Přátelé 21 (78) 27 (87) 40 (91) 31 (90) 27 (86) 

Volný čas 22 (75) 21 (79) 36 (87) 34 (88) 27 (86) 

Politika 9 (37) 6 (31) 5 (20) 9 (10) 4 (25,5) 

Náboženství 10 (28) 7 (19) 6 (19) 5,5 (9) 7  (17) 

Zdroj: EVS 1991, 1999, 2008 + Distinkce 2008 

času a přátel a známých.
U mladší generace je tak evidentní určité rozvolnění hodnot, které jsou spojeny s přesahem 

ať už směrem k duchovním hodnotám (náboženství), nebo k hodnotám, jež reprezentují zájem 
o veřejné (jako mimosoukromé) záležitosti (politika) a ani důraz na rodinu není v dané generaci 
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V minulosti existoval jeden morální „metanariativ“. „Jeho vypravěčem byl Bůh, toto vy-
právění bylo zapsáno v Bibli a všechny vztahy mezi lidmi a porozumění jevům ve světě bylo 
založeno na referenci k němu a jeho slovům. Tento metanariativ byl klíčem, který otevíral dveře 
k jasnému a srozumitelnému univerzu.“ (Kowalski, Orla-Bukowska 2003: 357)

Normy chování lze definovat jako hranice dovoleného a ospravedlnitelného v té které spo-
lečnosti. V dnešní „postmoderní“ době ovšem nelze apriori předpokládat, že normy jsou pro 
všechny pevně dány, a že jsou všemi vnímány stejným způsobem a také všemi uznávány. Nikdy 
pravděpodobně neexistovala doba, kdy by normy chování byly (téměř) všemi sdíleny10. Ovšem 
jak naznačuje úvodní citát, ještě v nepříliš vzdálené minulosti, kdy byla morálka ovládána do 
značné míry náboženstvím, bylo o podobě morálky v podstatě jasno – to neznamená, že by-
chom si měli tyto časy idealizovat. Spíše jde o to uvědomit si poměrně radikální odlišnost naší 
společnosti od té minulé. Tradiční morální kodexy jsou stále přítomné, ale téměř nic (výjim-
ku představují nejvážnější překročení norem, obvykle kodifikovaná v trestních zákonících) již 
není mimo oblast diskusí a sporů. Proto má smysl – více než kdykoli dříve – soustředit se mo-
rální diference uvnitř společnosti. Data z výzkumu Hodnoty a distinkce představují příležitost 
k takovému podniku.

Otázky na které chci hledat odpověď v tomto textu jsou: Jaké normy chování zastává ge-
nerace lidí ve věku 30 až 34 let a jaké generace jejich rodičů? A s jakými dalšími proměnnými 
normy chování souvisí? Data (pokud není uvedeno jinak)pocházejí z výzkumu Distinkce a hod-
noty 2008.

Podnět v dotazníku zněl „Prosím, uveďte u každého z následujících výroků, zda dané 

jednání je vždy přijatelné, nebo není nikdy přijatelné, nebo něco mezi tím“. Respondent 

se zařazoval na 10stupňové škále, kde 1 znamenalo „zcela nepřijatelné“ zatímco 10 

„zcela přijatelné“. V dotazníku pro „děti“ bylo položek 15. V dotaznících pro rodiče

byla baterie redukována na 10 položek. 

10  A je tomu tak pravděpodobně i dobře – společnost v které by neexistovaly žádné polemiky o tom co je správné 
a co již není by neumožňovala žádnou změnu morálních pravidel a byla by v jistém smyslu patologická.
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Stejně jako v ostatních částech této práce sledujeme i zde cíl základního popisu z hledis-
ka tématu relevantních proměnných (frekvenční analýza) a analýzy bivariátních vztahů těchto 
proměnných mezi sebou (pomocí faktorové analýzy) i k dalším charakteristikám respondentů 
– především sociodemografickým (pomocí korelační analýzy).

V následující tabulce vidíme průměrná hodnocení a variaci hodnocení ospravedlnitelnosti 
různých typů jednání. Jednotlivé položky jsou seřazeny od těch nejvíce tolerovaných k nejmé-
ně tolerovaným.

Tabulka 4.1.: Normy chování – průměry a rozptyly za jednotlivé položky. Soubor „dětí“

Průměr
Variační  

koeficient11

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 5,26 0,53 

Potrat 4,94 0,54 

Používat nelegální software 4,63 0,57 

Netřídit domovní odpad 4,49 0,53 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 3,73 0,68 

Lhát ve vlastním zájmu 3,69 0,64 

Šidit na daních, když je příležitost 3,65 0,71 

Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít milostný poměr 3,45 0,79 

Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu 3,38 0,65 

Národnostní či etnická nesnášenlivost 3,36 0,66 

Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění 2,98 0,76 

Denně užívat alkohol 2,87 0,79 

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 2,25 0,88 

Řídit auto pod vlivem alkoholu 1,69 0,91 

Domácí násilí 1,51 0,89 

11  Variační koeficient se počítá jako podíl směrodatné odchylky a průměru dané proměnné. Jde o míru variability. 
Jde o míru relativního rozptýlení dat, to znamená, že tato míra umožňuje dobře posoudit, zda je variabilita dané 
proměnné relativně malá nebo velká.

12  Ještě vyšší přijatelnost má jednání, které bychom mohli nazvat třeba „překročení etiketních pravidel“. Z výzku-
mu CVVM provedeném v březnu 2008, kde byla škála posuzovaného chování širší, víme, že například líbání na 
veřejnosti nebo opití se z radosti dosáhlo na stejné škále průměrných hodnot 7,19 respektive 6,38. Jde o výsledek 
reprezentativní pro celou dospělou populaci, respondenti ve věku 30 až 34 byli i zde ještě „permisivnější“ – je-
jich průměrné hodnocení líbání na veřejnosti mělo hodnotu 8,32, u opití se z radosti to bylo 7,15.

Vidíme, že nejméně tolerované jsou podle očekávání činy odsuzované i dle trestního záko-
níku (domácí násilí, řízení pod vlivem alkoholu), následují „drogové delikty“ – užívání návy-
kových látek. Na druhém konci škály - a tedy nejvíce tolerovány – jsou euthanasie a potrat. 
Rozdíl průměrů mezi krajními položkami je značný (je to 3,75 co lze při používání desetistup-
ňové škály hodnotit jako relativně vysoké číslo). Zároveň ovšem platí, že i nejvíce tolerované 
jednání, euthanasie, má průměrné hodnocení blízko středu škály, to znamená že ani ono není 
zdaleka hodnoceno jako „bezproblémové“12. Relativně silně je tolerováno použití nelegálního 
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softwaru, přestože z hlediska práva jde přinejmenším o přestupek. Zdá se, že ve vnímání velké 
části společnosti (přinejmenším ve věkové skupině 30 až 34 let) nepatří toto jednání do katego-
rie „zločinů“ ani „přestupků“. Z tohoto výsledku je samozřejmě obtížné vyvozovat nějaká kon-
krétní doporučení pro veřejnou politiku, přesto by mohlo vést alespoň k zamyšlení nad vztahem 
právní úpravy určitého jednání a vnímáním tohoto jednání ze strany veřejnosti. Samozřejmě, že 
z výsledku výzkumu postojů neplyne, že nějaký zákon je špatný. Neplynulo by to koneckonců 
ani z převahy či sílící tendence samotného protizákonného chování. Jak píše právní vědkyně 
Mahdalíčková pro případ užívání marihuany: „Podle posledních průzkumů celá třetina české 
populace (u mládeže se jedná o vyšší podíl) užila marihuanu alespoň jednou. Jestliže podstatná 
část mládeže nemá vnitřní zábrany jednat v tomto směru nezákonně, lze z toho usuzovat, že 
zákon je špatný? Posláním zákona by mělo být jasné definování pravidel chování bez ohledu 
na počet obyvatel, kteří jej případně porušují (dekriminalizujeme ze stejného důvodu nedodr-
žování pravidel silničního provozu?). Jinak se jedná o rezignaci společnosti na řešení problému 
a o pouhé vylepšování statistik. Důsledkem je prohlubování úpadku právního vědomí“ (Mah-
dalíčková 2009: 127). Netrpí ale právní vědomí více tím, že názor velké části společnosti se se 
zákonnou úpravou rozchází?

V tabulce 4.2. jsou uvedeny průměrné hodnoty jak za „děti“, tak i za „rodiče“ u položek, 
které byly v dotaznících obou generací. V posledním sloupci jsou pak rozdíly mezi průměrný-
mi hodnotami.

Tabulka 4.2.: Normy chování – průměry za soubory „rodičů“ a „dětí“
Průměr  Rodiče Děti Rozdíl D - R 

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 4,74 5,26 0,52

Potrat 4,54 4,94 0,40

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 3,33 3,73 0,40

Lhát ve vlastním zájmu 3,21 3,69 0,48

Šidit na daních, když je příležitost 3,00 3,65 0,65

Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít milostný poměr 2,62 3,45 0,83

Denně užívat alkohol 2,38 2,87 0,49

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 1,59 2,25 0,66

Řídit auto pod vlivem alkoholu 1,44 1,69 0,25

Domácí násilí 1,29 1,51 0,22

Stejné pořadí platí jak pro „rodiče“ tak i pro „děti“. Ovšem jak vidíme v posledním sloupci 
generace třicátníků se oproti svým rodičům posunula směrem k výraznější ospravedlnitelnosti 
u všech jednání. Nejvýraznější je tento posun u nevěry a užívání lehkých drog (tedy u jednání 
u kterých jeho aktér ubližuje pouze sám sobě a svým blízkým), ovšem následuje šizení na da-
ních - tedy jednání, které zasahuje do fungování celé společnosti. Nejmenší posun nacházíme 
u oběma generacemi nejméně tolerovaných činů. Výsledky napovídají, že morální diference 
mezi generacemi sice existují (jak napovídá posun směrem k větší ospravedlnitelnosti), ale jen 
stěží vedou k vytváření neproniknutelných morálních hranic mezi generacemi na celospolečen-
ské úrovni - vzhledem k výši rozdílů.

Následující tabulka ukazuje již přímo korelace mezi normami „rodičů“ a „dětí“ (na rozdíl od 
tabulky předchozí, která se vztahovala k rozdílům na úrovni celých generací. Zde vidíme, do 
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jaké míry se shodnou obě generace na úrovni jednotlivých dvojic rodič-dítě. U všech položek 
jsou korelace vyšší než 0,3, což vypovídá o relativní mezigenerační podobnosti.

Tabulka 4.3.: Korelace zastávaných norem mezi rodiči a dětmi

Normy 

Hodnota 

korelačního 

koeficientu

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 0,46

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 0,44

Potrat 0,41

Lhát ve vlastním zájmu 0,40

Řídit auto pod vlivem alkoholu 0,39

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 0,39

Denně užívat alkohol 0,37

Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít 

milostný poměr 0,36

Šidit na daních, když je příležitost 0,36

Domácí násilí 0,30

V roce 2008 byly na území ČR sbírána data pro výzkumnou sérii European Values Stu-
dy. Vzhledem k tomu, že jde o časové období velmi blízké tomu, kdy probíhaly terénní práce 
v rámci našeho projektu a zároveň dotazník EVS také obsahuje baterii zjišťující přijatelnost 
různých druhů chování, je možné data z EVS použít jak pro určitou „kontrolu“ našich výsledků 
(v případě že se při jejich analýze soustředíme pouze na respondenty ve věku 30 až 34 let) tak 
i pro jejich srovnaní s výsledky za celou dospělou populaci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tabulka 4.4.: Normy chování v EVS – průměry za jednotlivé položky. Soubor „dětí“

 celý vzorek

lidé ve 

věku 30 až 

34

Potrat 5,39 6,16 

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 5,33 5,93 

Lhát ve vlastním zájmu 3,22 3,36 

Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít milostný poměr 3,06 3,16 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 2,62 2,95 

Šidit na daních 2,55 2,83 

Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění 2,42 2,77 

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 2,19 2,44 

Zdroj: EVS 2008, data za ČR

Poznámka: pro celý vzorek bylo nejnižší N u proměnné „euthanasie“ (N=1676), stejně tak u vě-

kové skupiny 30 až 34 let kde přijatelnost euthanasie hodnotilo 169 respondentů z této věkové 

skupiny.   

Vidíme, že pozice jednotlivých položek v žebříčku odpovídá výsledkům našeho výzkumu 
Distinkce a hodnoty. Drobné odchylky existují (například potrat a euthanasie si vyměnily po-
zice) nejsou ale zásadní – struktura vzájemných distancí zůstává zachována. I v EVS můžeme 
také identifikovat trend směrem k výraznějšímu odsuzování všech uvedených druhů chování se 
zvyšujícím se věkem respondentů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na baterii s jednotlivými příklady jednání jsem aplikoval faktorovou analýzu, abych zjistil 

jak jsou položky strukturovány. Analýza identifikovala tři faktory13. V tabulce číslo 4.5. vidíme 
korelace položek s těmito faktory po rotaci a také podíl celkové variability vysvětlený faktory. 

Platí, že zařazení položek do faktorů odráží jejich pozici v tabulce 4.1. Jde tedy vlastně 
v prvním faktoru, do kterého spadá nejvíce položek a který také vyčerpává největší podíl cel-
kové variability, o středně závažná (rozuměj „respondenty zařazené do středu žebříčku seřa-
zeném podle přijatelnosti“) překročení norem. Druhý faktor jsem pojmenoval „vážné trestné 
a trestuhodné činy“ – jsou v něm jednání, která jsou respondenty hodnocena jako nejzávažnější 
překročení norem a s výjimkou každodenního užívání alkoholu, jde také o jednání postižitelná 
trestním řádem. Třetí faktor je poměrně specifický, řadí se do něj pouze dvě položky vyjadřující 
nějakou formu ukončení života (potrat, euthanasie), které jsou ovšem značnou částí responden-
tů vnímány jako legitimní.

13 Použito Kaiserovo kritérium, tj. vlastní číslo větší než jedna.
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Provedl jsem faktorovou analýzu i v souboru „rodičů“ (její výsledky jsou v příloze tohoto 
textu v tabulce 4.7.). Lze říci, že i v tomto souboru jsou identifikovány tři stejné faktory, což 
svědčí o tom, že nalezená latentní struktura není jen nějakým náhodným výsledkem statistické 
operace, ale je založená hlouběji. Na základě faktorové analýzy jsem vytvořil tři součtové škály 
– jednu pro každý z faktorů. V tabulce 4.8. v příloze vidíme, které položky byly do každé ze 
škál zařazeny a reliabilitu škál měřenou pomocí Cronbachova &.

V poslední části textu se podíváme na vztah zastávaných norem chování k dalším fenomé-
nům. Do analýzy jsem zařadil tři skupiny proměnných – sociodemografické, potom proměnné 
vyjadřující podobu života v rodině původu respondenta (v době, kdy mu bylo cca 14 let). Síla 
vztahu byla měřena pomocí Pearsonových korelačních koeficientů. V úvahu se snažím brát 
věcnou významnost zjištěných korelací, ne pouze významnost statistickou. Zatímco statisticky 
významné (na hladině významnosti 5 %) jsou zde všechny korelace s absolutní hodnotou vyšší 
než cca 0,08, pro věcnou interpretaci bereme v úvahu pouze smysluplně interpretovatelné vzta-
hy, které jsou ovšem samozřejmě zároveň statisticky významné.

Tabulka 4.5.: Výsledky faktorové analýzy norem. Soubor „dětí“
1,00 2,00 3,00

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 0,76 0,21 0,18

Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu 0,74 0,25 -0,07

Šidit na daních, když je příležitost 0,70 0,22 0,17

Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění 0,69 0,37 -0,03

Používat nelegální software 0,66 0,06 0,43

Lhát ve vlastním zájmu 0,65 0,29 0,31

Netřídit domovní odpad 0,58 0,05 0,21

Národnostní či etnická nesnášenlivost 0,58 0,32 0,18

Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít milostný poměr 0,46 0,36 0,29

Řídit auto pod vlivem alkoholu 0,22 0,84 -0,02

Domácí násilí 0,17 0,83 -0,08

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 0,24 0,72 0,28

Denně užívat alkohol 0,36 0,59 0,27

Potrat 0,17 0,07 0,80

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 0,17 0,06 0,84

Vysvětlená variabilita v % 27,811 19,280 13,331
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Tabulka 4.6.: Hodnoty korelačních koeficientů mezi zastávanými normami chování a dalšími 
fenomény. Soubor „dětí“

Vážné trestné

a trestuhodné činy

Středně odmítané činy – 

překročení norem ve „veřejné 

sféře“

Nejméně odmítané činy – 

legitimní ukončení života 

Socioekonomický status 

respondenta (EGP) 0,10 0,14 -0,01

Socioekonomický status otce 

respondenta (EGP) 0,02 0,05 0,00

Socioekonomický status 

matky respondenta (EGP) 0,03 0,05 0,01

Příjem respondenta 0,09 0,09 0,01

Vzdělání -0,12 -0,15 -0,02

Vzdělání rodičů 0,00 0,06 0,00

Subjektivní zařazení do 

společenské vrstvy  0,08 0,08 0,03

Pohlaví respondenta  -0,17 -0,15 -0,05

Výchovný styl – „lhostejná 

výchova“ -0,34 -0,28 0,00

Výchovný styl – „autoritativní 

výchova“ 0,17 0,17 0,04

Výchovný styl – 

„demokratická výchova“  0,24 0,29 0,15

Atmosféra v rodině  0,16 0,24 0,15

Podívejme se nejdříve na vztahy mezi zastávanými normami a socioekonomickým statu-
sem respondenta14. Se zvyšujícím se statusem (měřeným podle pozice v zaměstnání na zákla-
dě klasifikace EGP) klesá tolerance vůči nejvážnějším a středně závažným přečinům. Příjem 
respondenta má k zastávaným normám v podstatě identický vztah. EGP a příjem představují 
„objektivní“ charakteristiku statusu, ovšem i sebezařazení respondenta do sociální struktury 
(respondent sám volí mezi tím kam v sociální struktuře patří) má stejný efekt – korelace uka-
zuje, že lidé, kteří se zařazují spíše do vyšších vrstev jsou k překračování norem méně tolerant-
ní. Celkově vzato ovšem tento vztah mezi tolerancí k porušování norem a pozicí respondenta 
v sociální struktuře není nijak silný. Jak ovšem vidíme na grafech 4.1. až 4.3 (v příloze), je to 
částečně způsobeno i tím, že tento vztah není lineární. Grafy zobrazují průměrné hodnoty (a zá-
roveň i chybové intervaly těchto průměrů) pro jednotlivé „subjektivní“ společenské třídy ve 

14  Zmiňujeme jej zde podrobněji proto, že vztah sociální struktury a hodnot patří v sociologii k těm významným, 
což se projevuje i ve v současnosti velmi vlivných konceptech symbolických hranic nebo kulturního kapitálu.
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všech třech normativních dimenzích. Vidíme, že u nejvážnějších a středně závažných překro-
čení norem jsou nejméně tolerantní k jejich překračování ti, kdo se hlásí ke střední společenské 
vrstvě. U nejvíce tolerovaných překročení norem (potrat, euthanasie) nejsou mezi jednotlivými 
vrstvami prakticky žádné rozdíly – to platí pro vztah této normativní dimenze ke všem sociode-
mografickým proměnným zařazeným v analýze. Také vzdělání respondenta ovlivňuje zastáva-
né normy podobně – čím vyššího vzdělání respondent dosáhl, tím méně překračování norem 
toleruje (zde je vztah v podstatě lineární). Vzdělání rodičů ani status rodičů významný vztah 
k „normativnímu profilu“ respondenta nemá. Mezi sociodemografickými proměnnými vstupo-
valo do analýzy ještě pohlaví. Výsledek je ten, že ženy posuzují překračování norem v prvních 
dvou dimenzích přísněji (u třetí znovu není významný rozdíl).

Nejvyšší hodnotu korelačních koeficientů nacházíme u vztahu norem k výchovným stylům 
v rodině a také k atmosféře v rodině (obojí vztaženo k době kdy bylo respondentovi cca 14 let). 
To dokládá, že co se týče hodnot, na rodině skutečně záleží, a to nejen (možná ani ne přede-
vším) na jejich statusu a vzdělání, ale především na jejich vztazích k dítěti a celkové atmosféře 
v rodině. To samozřejmě není žádný velký objev, alespoň v psychologii (Mareš, Čáp 2001), 
sociologie ovšem dosti často na vliv vnitřní dynamiky rodinného života pozapomíná a soustře-
ďuje se místo toho právě na „tvrdé socioekonomické charakteristiky“.

Výchovný styl „lhostejné výchovy15“ má k zastávaným normám (alespoň těm spadajícím do 
prvního a druhého faktoru) relativně velmi silný vztah. Platí, že čím více byla na někoho uplat-
ňována „výchova“, která rezignuje na vedení dětí, jejich kontrolu a v podstatě i na komunikaci 
s nimi, tím je tento člověk více srozuměn s porušováním norem. Oproti tomu „autoritativní 
výchova“ (kladoucí důraz na posilování autority rodičů, na disciplínu a trestání jejího porušení) 
a „demokratická výchova“ (zdůrazňující význam aktivní výchovy dětí a pozitivní komunikace 
s nimi) mají opačný efekt – vedou k tomu, že lidé porušování norem tolerují méně. Důraz kla-
dený na dodržování norem je posilován (alespoň se ta můžeme prozatímně domnívat na základě 
korelační analýzy) i dobrými vztahy v rodině v době dospívání našich respondentů.

V naší práci nepřijímáme žádný striktně konsensualistický pohled na normy, tak jak byl snad 
nejlépe prezentován v klasických pracích Talcotta Parsonse z doby po druhé světové válce. 
V naší postmoderní (nebo už post-postmoderní) a také „post – parsonsovské“ době se normy 
stávají stále více předmětem debat a nejrůznějších „kulturních válek.“ Znamená to ale, že je 
můžeme pustit ze zřetele jako něco málo významného?

Profesor Milan Nakonečný v odkazu na psychologa Irvinga Sarnoffa píše, že hodnoty lze 
definovat jako „emocionálně tónovaná pojetí dobra a zla“ (Nakonečný 1995: 123). Definic 
hodnot je celá řada a ne všechny by byly souhlasné s tímto citátem. Pokud ovšem neplatí pro 
hodnoty jako celek, platí téměř jistě pro normy. Ty jsou společenským „vynálezem“ (byť by se 
těm, kdo podle těchto norem žijí mohlo zdát, že jde o pravidla daná přirozeností věcí), který 
slouží společnosti k tomu, aby stanovila meze chování svých členů, tak udržela určitou míru 
„řádu“ bez toho, že by bylo potřebné neustále vykonávat nátlak a dohled. Ovšem zároveň jsou 
fenoménem prožívaným, existujícím na individuální úrovni. „Hodnoty se stávají součástí sebe-
pojetí a s nimi jsou pak spojovány emocionální postoje“ (Nakonečný 1995: 123).

15 Více k výchovným stylům nalezne čtenář v kapitole Čížka, Šmídové a Vávry v tomto svazku.
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Náš přístup je sociologický, soustřeďujeme se spíše na vnější projevy zastávaných norem, 
na to, co nám respondenti zaškrtnou v dotaznících mezi nabízenými odpověďmi a naše závěry 
se týkají spíše „podoby norem ve společnosti“ než nějakého niterného vztahu k normám u na-
šich respondentů. To ale neznamená, že bychom měli ztrácet ze zřetele tuto podvojnost hodnot 
a mezi nimi i norem. I my koneckonců při svých interpretacích vycházíme z toho, že aby mohl 
člověk vést smysluplný život, potřebuje mít alespoň do nějaké míry jasno nejen v tom, co je 
ve společnosti tolerováno a co již ne, ale také musí mít nějaký vnitřní normativní řád, jakýsi 
kompas, který jej vede. Bez něj by bylo chování takového člověka dosti chaotické, a to nejen 
pro ostatní, ale i pro něj samotného.

Co nám o normách a jejich předávání v rodině řekla naše data? Nejvíce respondenty odsu-
zované jsou ta jednání, která vedou nebo mohou vést k ublížení na zdraví druhých lidí (domácí 
násilí, řízení auta pod vlivem alkoholu) a také jednání, související s užíváním drog (zde „měk-
kých drog“ a alkoholu). Na opačné straně žebříčku jsou euthanasie a potrat jako činy nejvíce 
tolerované. Hodnocení těchto činů je navíc velmi silně navzájem zkorelováno, což znamená, že 
ti kdo obhajují jeden z nich, obhajují ve většině případů i ten druhý.

Mezi dvěma generacemi zařazenými v našem výzkumu došlo k podstatnému posunu smě-
rem k větší toleranci u všech typů jednání s tím, že pořadí podle míry odsouzení je jak u dětí, 
tak u rodičů v podstatě totožné. Tento rozdíl vypovídá o rozdílu na úrovni celých generací, jak 
je to ale s předáváním norem v rámci rodiny? Jsou si rodiče a děti v tomto ohledu podobní? 
Odpověď zní rozhodně ano. Hodnoty korelačních koeficientů se pohybují mezi 0,3 a 0,46 což 
lze považovat za poměrně silný vztah.

Co se týče vztahu norem k dalším proměnným, ukazuje se zde, že nejsilněji působí16 podoba 
výchovy v rodině (výchovné styly) v níž byl respondent vychováván i celková atmosféra v této 
rodině. Lidé, kteří byli vychováváni pomocí příkladu spíše než nátlaku a s nimiž rodiče hodně 
komunikovali a poskytovali jim emocionální podporu („demokratický výchovný styl“), a stejně 
tak i ti respondenti, při jejichž výchově se rodiče soustřeďovali především na disciplínu a posi-
lování vlastní autority bez ohledu na postoje dětí („autoritativní výchovný styl“), vykazují men-
ší toleranci k porušování norem. Oproti tomu ti, jejichž rodiče projevovali pouze velmi málo 
zájmu o výchovu svých dětí a kteří je nechávali dělat si co chtějí („styl výchovné lhostejnosti“) 
jsou k porušování norem mnohem tolerantnější. Lze zde snad říci, že výchovná lhostejnost 
rodičů vede v pozdější době i k určité lhostejnosti co se týče norem chování. Významné je toto 
působení u nejvážnějších a středně vážných překročení norem, zatímco u nejvíce tolerovaných 
jednání je velmi slabé.

Sociodemografické proměnné mají k normám (ve srovnání s výchovou a hodnotovými rám-
ci) slabší vztah. Ovšem všeobecně lze říci, že ti kdo jsou ve stratifikačním žebříčku výše (ať už 
měřeno pomocí EGP, příjmu nebo vzdělání), kladou na dodržování norem větší důraz. Stejně 
tak přísněji hodnotí překračování norem ženy ve srovnání s muži.

16  Nesmíme samozřejmě zapomenout na to, že velmi silně působí i věk, ovšem jeho vliv jsme mohli ověřovat 
pouze na vztahu vzorku „dětí“ a „rodičů“. V našem základním vzorku „dětí“ jsou lidé lišící se navzájem svým 
věkem maximálně o čtyři roky, což samozřejmě neumožňuje v rámci něj testovat vliv věku.



35

Tabulka 4.7.: Výsledky faktorové analýzy. Soubor „rodičů“
1,00 2,00 3,00 

Šidit na daních, když je příležitost 0,87 0,10 -0,01 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 0,85 0,12 0,16 

Lhát ve vlastním zájmu 0,77 0,17 0,22 

Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít milostný poměr 0,60 0,35 0,27 

Domácí násilí 0,00 0,85 0,00 

Řídit auto pod vlivem alkoholu 0,17 0,85 -0,03 

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 0,31 0,72 0,14 

Denně užívat alkohol 0,46 0,53 0,14 

Potrat 0,10 0,09 0,88 

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 0,22 -0,01 0,85 

Vysvětlená variabilita v % 28,266 24,272 16,858 

Tabulka 4.8.: Rozdělení položek do škál a jejich reliabilita. 

Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 

Šidit na daních, když je příležitost 

Lhát ve vlastním zájmu 

Středně

odmítané činy 

– překročení 

norem ve 

„veřejné 

sféře“

Reliabilita dle 

Cronbachova 

alfa =  ,8168

Řídit auto pod vlivem alkoholu 

Domácí násilí 

Užívat lehké drogy, např. marihuanu 

Vážné trestné 

a trestuhodné 

činy 

Reliabilita dle 

Cronbachova 

alfa =     ,7689

Potrat

Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 

Nejméně

odmítané činy 

– legitimní 

ukončení

života

Reliabilita dle 

Cronbachova 

alfa =     ,6886
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Grafy 4.1. – 4.3.: Vztah sebezařazení do společenské vrstvy a tolerance vůči porušování
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Dva následující texty pracují s konceptem výzkumu hodnotových struktur, který jsme vy-
vinuli v rámci řešení tohoto projektu.17) Předpokládáme, že tento koncept bude na výsledky 
výzkumu „Distance a hodnoty“ aplikován v celku, teď v této části pojednáváme jen o hodno-
tových orientacích a hodnotových rámcích. Každé z těchto částí nového konceptu výzkumu 
hodnot je věnována jedna část a každá z těchto částí je záměrně zpracovávána odlišně. Důvo-
dem je snaha ukázat na bohatost možností, které v sobě výsledky našeho empirického výzkumu 
skrývají a také ověřit některé metodické možnosti zpracování.

První část se zabývá hodnotovými orientacemi a dává je do souvislostí jednak mezi dvěma 
základními soubory, a na závěr i výsledky za celou dospělou populaci České republiky a záro-
veň do vztahu k vybraným mediátorům jako zdrojům hodnotových orientací, které dotazovaní 
(mluvíme o „dětech“, tedy o reprezentativním souboru za věkovou kohortu mezi 30 až 34 roky 
včetně) během svého dosavadního života získali. Smyslem je poukázat na váhu rozhodujících 
mediátorů, tedy rodiny, školy, společného působení rodiny a školy a „ostatních“ mediátorů, 
včetně samostatné aktivity respondentů. (Vše podle jejich vidění problematiky.) Vedlejším 
efektem je pak mj. i to, do jaké míry a v jakém směru působí škola a rodina na osobnostní vývoj 
jednotlivců. V této kapitole jsme záměrně nevzali v úvahu detailnější pohled na soubor dětí, ani 
analýzu aktérů jednotlivých typů hodnotových orientací.

Druhá část je věnovaná hodnotovým rámcům. Analýza je postavena především na položení 
otázky po tom, do jaké míry existuje shoda mezi hodnotovými rámci dětí a jejich rodičů proti 
hodnotovým rámcům dětí, jejichž rodiče se neúčastnili našeho výzkumu. Za tímto přístupem 
je hypotéza o porovnání vlivů rodičů a vlivů generačních: které z nich jsou na přijatých hod-
notových rámcích respondentů (dětí, které jsou ve stádiu relativního ukončení socializačního 
procesu) patrnější? V jakém vztahu je „vliv rodiny“ a „vliv přináležitosti k jedné generaci“? 
Tentokrát bylo základem detailní srovnávání výsledků mezi dílčími soubory a samozřejmě ana-
lýza indikací, které charakterizují jednotlivé aktéry.

Jde o analýzu jednotlivých součástí hodnotové struktury ještě bez vzájemného srovnání. 
Tomu se budeme věnovat v dalších analýzách, jež budou následovat po této studii. Nicméně 
jsme přesvědčeni, že i uvedená prvotní srovnávání ukazují na řadu pozoruhodných poznatků, 
které jsou možná někdy i zcela nové.

17  Jeho popis najde čtenář v publikaci Prudký L. a kol., 2009. Inventura hodnot, Academia, str. 98 – 118, aplikaci 
na str. 232 – 271.
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V konceptu výzkumu hodnot vyvinutém v rámci tohoto projektu mají hodnotové orientace 
významné místo, protože mohou nejlépe sloužit ke konstrukci hodnotových typů. Ověřili jsme 
si v mnoha šetřeních (blíže Prudký L. a kol, 2009), že je možné mírou souhlasu s výroky po-
užitými i v tomto výzkumu vyjádřit převažující hodnotové orientace pro celý soubor i nalézt 
charakteristiky aktérů (nositelů těchto hodnotových orientací).

Analýza bude i zde vycházet především z využití srovnání výsledků výzkumu mezi „dět-
mi“ (reprezentanty kohorty mezi 30 až 34 roky v populaci ČR na přelomu roku 2007 a 2008) 
a „rodiči“, s občasným doplněním ještě na porovnání souboru dětí právě těch rodičů, kteří se 
účastnili na výzkumu a dětí, jejichž rodiče se výzkumu neúčastnili. U souboru „dětí rodičů“ lze 
předpokládat, že jde o rodiče, jejichž vztah obecně ke zkoumaným dětem je otevřenější a příz-
nivější. Tudíž lze i předpokládat, že jejich vztahy budou užší, působení rodičů jako socializač-
ních mediátorů na jejich děti intenzivnější a výraznější.

Hypotéza je nasnadě: do jaké míry jsou si v hodnotových orientacích více blízcí rodiče a je-
jich děti, nebo tyto děti a děti „ostatní“ (čili: jejich vrstevníci, příslušníci generace „dětí rodičů“ 
z našeho výzkumu)? Nebo také: do jaké míry jsou si blíže v hodnotových orientacích přísluš-
níci jedné generace než příslušníci rodinou spojených dvou generací? A ještě obecněji: co lze 
brát jako intenzivnější mediátor pro přijetí hodnotových orientací: rodinu, nebo přináležitost 
k jedné generaci?

A to nejen v samotné přijatých hodnotových orientací, ale i v aktérech, či přesněji v soci-
álních, demografických i kulturních charakteristikách nositelů jednotlivých hodnotových ori-
entací uvnitř a mezi generacemi. Tato druhá výzkumná otázka může podat i bližší objasnění 
konkretizace působení jak rodičů, tak i (do určité míry) vrstevnických či širších společensko-
-kulturních vlivů na utváření a přijímání hodnotových orientací.

Ve výzkumu bylo celkem použito 11 indikátorů na hodnotové orientace u dětí a 10 indiká-
torů na totéž u rodičů. U rodičů byl počet nižší o náboženskou hodnotovou orientaci. V tomto 
směru tudíž nejsou soubory srovnatelné. Proti předchozím šetřením (ISSP 2007 a výzkumy 
vysokoškolské mládeže) jsme hodnotové orientace rozšířili o tři, a to:
 - orientace na úspěch (indikátor: “Usilovat o úspěch je to hlavní“)
 -  orientace pragmatická („Cíle je třeba dosáhnout bez ohledu na prostředky, které slouží 

k jeho dosažení“)
 - pohodová („Pohoda v práci je důležitější než úspěch“)

Indikátory v další analýze jsou převedeny na označení písmeny podle dětí. (U rodičů tudíž 
není indikátor f.)
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Tabulka č. 5.1.: Porovnání souhlasných odpovědí (rozhodně souhlasí plus souhlasí) na 
jednotlivé hodnotové orientace u souboru rodičů, dětí celkem a dětí dotazovaných rodičů
Hodnotová orientace Rodiče Děti

celkem 

Děti

rodičů

Děti

ostatní 

a. xenofobní 62,8 50,3 50,0 50,9 

b. etatistická 58,4 51,4 51,8 50,9 

c. neliberální 36,8 32,3 31,8 33,1 

d. konformní 70,6 58,7 59,8 56,9 

e. rovnostářská 80,3 69,7 71,1 67,6 

f. náboženská - 18,2 20,0 15,6 

g. individualistická 76,9 76,3 77,7 74,2 

h. hédonistická 95,0 92,1 92,1 92,0 

i. na úspěch 43,2 47,0 46,4 47,9 

j. pragmatická 23,1 27,3 28,2 26,0 

k. pohodová 67,4 61,1 61,1 61,1 

Graf č. 5.1.: Průměry hodnotových orientací u souboru rodičů a dětí celkem (stupnice 1 - 5,
čím vyšší průměr, tím větší nesouhlas)
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Podle obou těchto pohledů se ukazuje, že:
 -  existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými hodnotovými orientacemi. Největší váhu 

u všech souborů mají orientace hédonistické, pak individualistické, na třetím místě 
jsou orientace rovnostářské a na místě čtvrtém orientace pohodové – vždy u všech 
souborů.

 -  naopak nejnižší váhu mají náboženské orientace, ale také orientace neliberální (pre-
ferující bohatství a bezpečnost proti svobodě: z toho vyplývá, že liberální orientace, 
orientace preferující svobodu, jsou výrazné – u všech tří souborů se pohybují mírně 
pod 70 % celku).

 -  shoda mezi soubory je sice poměrně vysoká, ale podstatné je, že blízkost hodnotových 
orientací mezi rodiči a jejich dětmi je menší než míra shody hodnotových orientací 
dětí oněch rodičů s dětmi celkem. Z tohoto srovnání lze vyvozovat významný pozna-
tek, totiž, že v předávání hodnotových orientací má výraznější postavení přináležitost 
ke generaci než vliv vlastní rodiny. Nebo, z jiného pohledu, působení mediátorů mimo 
rodinu je na tvorbu hodnotových orientací výraznější, než je působení rodiny.

K tomu tvrzení přispívá i srovnání s výsledky přímých otázek na to, od koho se některé pod-
statné součásti svých hodnotových orientací respondenti – děti naučili.

Dotazovaní se měli vyjádřit k 13 indikacím, které lze brát jako součást podmínek pro tvorbu 
hodnotových orientací. U každé měli určit, jaký byl podíl školy, rodičů či něčeho jiného na tom, 
když je získali, nebo dokonce vyjádření, že „danou schopnost si dosud ještě nevytvořili“.

Graf č. 5.2.: Porovnání průměrů hodnotových orientací – rodiče, děti rodičů, děti ostatní 
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Grafické vyjádření ukáže na některé pozoruhodné diference plastičtěji.

Tabulka č. 5.2.: Kde se děti co z navržených dispozic pro získání hodnotových orientací 
naučily?
Dispozice, schopnost Dosud 

ne

škola Škola 

a rodiče

rodiče Někdo jiný, 

 já sám/a 

neví

a. Snažit se prosadit 8,1 14 33,2 25,1 17,6 2 

b. Samostatně myslet 0,9 20,1 38,8 26,2 12,4 1,6 

c. Umět získat pro sebe výhody 13 10,2 25,1 20,8 25,8 5,2 

d. Poslouchat autority 5,6 22,4 37 26,4 6,5 2,1 

e. Vycházet s ostatními v týmu 0,9 30,9 41,8 15,6 9,9 1,0 

f. Mít dobré způsoby chování 0,8 7,4 35,5 51,5 3,6 1,2 

g. Užívat si života 7,8 6,4 19,6 22,2 40,7 3,2 

h. Dotahovat věci do konce 4 9 30 41,2 13,6 2,2 

i. Dodržovat dané slovo 2 5,5 25,3 26 9,6 1,7 

j. Věřit v Boha 49,2 2,4 4,5 16,6 19 8,4 

k. Pomáhat potřebným 2,8 7,2 35,6 39,8 10,9 3,7 

l. Rozvíjet svou mužskost/ženskost 3,9 5,9 24,3 35,8 25,1 5 

m. Být snášenlivý, ohleduplný 1,3 7,5 39 40,6 9,9 1,7 

Graf č. 5.3.: Podíly dětí, které se dosud nabízeným dispozicím či schopnostem nenaučily
(kromě j. Věřit v Boha) v % 
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Porovnání toho, co má „do života“ osoba ve stádiu relativního ukončení socializačního pro-
cesu umět (čeho má být schopna) s tím, jak vypadají podíly těch, „kteří to dosud neumí“ je 
samozřejmě nemožné. Ale diference v míře nabízených dovedností mohou mnohé napovědět.

Když ze srovnávání vynecháme možnost pod písmenem j. Věřit v Boha, a toto vynechání 
je korektní, protože se v podmínkách společnosti České republiky netýká obecných dispozic či 
schopností, tak se především ukázalo, že
 -  největší „nedovednosti“ jsou v „získání výhod pro sebe“ (c) a ve „snaze prosadit se“ 

(a). K nim se přiřazuje „užívat si života“ (g). Následuje „rozvoj své mužskosti/žen-
skost(l), „poslouchání autorit“ (d), „pomáhat potřebným“ (k) a „dotahovat věci do 
konce“ (h).

 -  naopak nejvíce připraveni jsou dotazovaní ve „vycházení s ostatními v týmu“ (e), 
v dobrých způsobech chování (f), v „samostatnosti myšlení“ (b), ve snášenlivosti 
a ohleduplnosti (m) a v dodržování svého slova (i).

Samy o sobě tyto dvě poměrně nesourodé skupiny mnoho neříkají. Připomínáme, že je to 
sebehodnocení dotazovaných. Je v něm jistě mnoho stylizace a mnoho zcela odlišných výkladů 
obsahu jednotlivých výroků. Snad je důležité hlavně to, že větší podíly „nedovednosti“ jsou 
vlastně jen u tří skutečností – umět získat pro sebe výhody, snažit se prosadit a užívat si života. 
Prvé dvě jsou úzce spojeny s rovnostářstvím, konformitou a také s představou, že by asi bylo 
vhodné a možné, umět získat pro sebe víc výhod, než jak se to dosud daří. Podobný výklad 
snad lze použít i na poměrně značnou nevybavenost pro „užívání si“ života. Jde zřejmě také 
o porovnání představ a skutečnosti.

Z hlediska srovnávání diferencí v hodnotových orientacích je podstatné spíše to, jak se na 
přípravě oněch dovedností a schopností pro tvorbu hodnotových orientací podílejí – podle mí-
nění dotazovaných – tak zásadní socializační mediátory, jako jsou škola a rodina. Ve vztahu 
k působení „jiných, včetně mně samotného/samotné“. Srovnání v celku ukazuje, že „průměrné 
působení“ (tedy průměr z voleb za všechny možnosti) je nejvyšší u společného působení školy 
a rodičů (29,94 %) a hned za ním je působení rodičů (29,83 %). S určitým odstupem uvedli 
dotazovaní vliv „někoho jiného či sebe sama“ (průměr 15,74 %) a na posledním místě je škola 
s průměrem 11,45 %. Jsou však zřetelné rozdíly u jednotlivých dispozic.

Graf č. 5.4.: Porovnání podílu rodiny, školy a společného působení rodiny a školy na 
navržené dispozice k získání hodnotových orientací u „dětí celkem“ v % 
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Samotní respondenti či „někdo jiný než škola či rodiče“ měli nejvyšší vliv na schopnost (g) 
„užívat si života“. Dispozici k hédonismu, podle dotazovaných, získávají především vlastní 
zkušeností a působením mediátorů mimo školu a rodinu. Blízko tomuto určení zdrojů je i „umět 
získat pro sebe výhody“ (c). Tato souvislost je logická. Na druhé straně je v tomto směru pů-
sobení školy podstatně nižší, než pokud jde o společné působení školy a rodičů i než samotné 
působení rodičů. Překvapivě nízké je působení samotných respondentů při rozvíjení vlastní 
mužskosti či ženskosti (l).

Škola sama je hluboce pod průměrem působení vůči ostatním zde prezentovaným mediáto-
rům samozřejmě (v českých poměrech) v pomoci ve víru v Boha ale také v dodržování daného 
slova, rozvoji mužskosti či ženskosti, v užívání si života, pomoci potřebným, ale také v získá-
vání dobrých způsobů chování a dotahování věcí do konce.

Konečně rodiče se nejvýrazněji podílejí na vzniku „dobrých způsobů chování“, dotahování 
věcí do konce, snášenlivosti a ohleduplnosti a pomoci potřebným. Naopak je podprůměrné je-
jich působení na „vycházení s ostatními v kolektivu“ a také ve víře v Boha.

Společné působení rodičů a školy je zřetelné především v učení se jak vycházet s ostatními 
v kolektivu, v učení se snášenlivosti a ohleduplnosti, je nejmarkantnější i v učení se samostat-
nému myšlení, pomoci potřebným a dobrým způsobům chování. Podstatné je také v učení se 
respektu vůči autoritám.

Jestliže srovnání diferencí v hodnotových orientacích mezi rodiči a jejich dětmi a dětmi 
vůbec vycházelo spíše v prospěch blízkosti generací a širšími vlivy na ně, než ve prospěch pů-
sobení rodičů, v předchozím srovnání vychází rodiče jako vliv stejně silný jako škola, zvláště 
ve vzájemné podpoře. Na druhé straně škola sama je ještě za působením i „sebe sama“ či jiných 
„učitelů“.

Bližší pohled na shody či diference hodnotových orientací může nabídnout srovnání výsled-
ků faktorové analýzy.

Tabulka č. 5.3.: Porovnání výsledků faktorových analýz hodnotových orientací u souborů
rodičů, jejich dětí a dětí celkem  
Děti celkem Rodiče Děti rodičů

1.f. 2.f. 3.f. 4.f 1.f 2.f 3.f 1.f 2.f 3.f 4.f 

,716    ,674  -,273 ,691 -,117 ,114  

,632    ,633 ,114 ,215 ,583

,609 ,311 ,466 ,469 -,103 ,676 ,140 -,105  

,608  ,241 ,138 ,619 ,149 ,621  ,266  

,387 ,268   ,156 ,347 ,372 ,233 -,205 ,110 

,792 ,174   ,751 ,252 ,789 -,173

,236 ,688  ,219 ,459 ,730 ,311 ,593  ,129 

,103  ,135 ,766 -,289   ,754 ,428 ,387 -,581

-,191 ,364 ,625  -,211 ,238 ,620 -,172 ,607 ,353

,249 -,318 ,572 ,437  -,248 ,423 ,105 ,831

,106 -,111 

e.

b.

c.

d.

a.

i.

j.

h.

g.

k.

f. ,866     ,131 ,182 ,875
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I tady nacházíme náznaky snad větší blízkosti dětí celkem a dětí rodičů, kteří byli responden-
ty v našem výzkumu, než rodičů a jejich dětí. Počet faktorů je u rodičů menší, ale jde zřejmě 
o důsledek vyloučení náboženské hodnotové orientace (která je s ostatními orientacemi velmi 
málo zkorelovaná) při výzkumu rodičů. Vysoká je i blízkost složení faktorů. V prvním faktoru 
je patrná výrazná shoda u všech souborů. Spojují se v něm rovnostářství, etatizmus, neliberální 
vidění světa a konformita, u „dětských souborů“ ještě s xenofobií, u souborů rodičů a jejich 
dětí také (mírněji) s pragmatizmem. Druhý faktor je méně podobný. Ve všech třech souborech 
jej tvoří orientace na úspěch a pragmatická orientace, u dětí rodičů spojena s individualistickou 
orientací a u dětí celkem s negativním přičleněním pohodové orientace. U rodičů jde o spojení 
s neliberalismem a xenofobií. (To je mimochodem velmi podobné výsledkům dalších výzkumů 
mezi celou dospělou populací v této zemi.) Třetí faktor je velmi podobný a spojuje hédonismus, 
individualismus a pohodu. Zásadní je ale propojování hodnotových orientací v hlavním směru, 
kdy se ukazuje, že blízkost rovnosti, etatizmu, konformity, pragmatizmu a neliberálnosti je pří-
značná. Stejně tak to platí o úspěchu, pragmatizmu, individualizmu. A také hédonizmu, pohodě 
i individualizmu. Zastupitelnost těchto hodnotových orientací je příznačná, tedy – vzájemné 
„živení“ těchto hodnotových orientací v uvedených seskupeních také. Když roste hédonismus, 
znamená to také podporu individualistickému přístupu k životu a pohodovému přístupu k práci 
– zvláště u „dětí“. Nebo – při růstu rovnostářských tendencí se posilují etatistické orientace, 
orientace na konformitu i orientace proti svobodě. A zaměření na úspěch je spojeno s pragma-
tizmem a individualizmem.

Náboženské orientace jsou svébytné, spojuje je většinou nepříznivý vztah k hédonizmu.
Poslední srovnání hodnotových orientací v tomto textu uvede výsledky analyzovaného vý-

zkumu ve srovnání s porovnatelnými údaji za celou dospělou populaci tak, jak vystoupily ze 
šetření v roce 2007. Konkrétně šlo o výzkum v řadě ISSP (Leisure and sports), ve kterém byla 
využita část baterie zachycující hodnotové orientace shodným způsobem jako v našem výzku-
mu. V grafickém vyjádření byly výsledky následující.



45

Graf č. 5.5.: Porovnání vybraných hodnotových orientací mezi dětmi a rodiči z výzkumu 
generací (přelom 2008 a 2009) a celou dospělou populací v ČR (Výzkum ISSP 2007), v % 
souhlasných odpovědí.
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Porovnání ukazuje, že ve všech sedmi typech hodnotových orientací se míra souhlasu dětí 
z výzkumu generací (připomeňme, že jde o reprezentativní soubor za věkovou kategorií 30 až 
34 let včetně) blíží údajům za celou populaci, i když jde téměř vždy o míru souhlasu o něco 
vyšší, než byla zaznamenána u celé populace. Údaje za rodiče představují vždy zřetelně větší 
souhlas, než byl u dětí a o to větší proti údajům za celou populaci.

Když budeme nad výsledky uvažovat v souvislostech se směřováním jednotlivých typů 
hodnotových orientací spíše k otevřenosti nebo naopak uzavřenosti společnosti – kdy podíly 
nesouhlasu s výroky vyjadřujícími jednotlivé typy napovídají právě o rozměrech směřování 
k otevřenosti – pak vidíme, že generace dnešních třicátníků směřuje k otevírání společnosti 
o něco méně, než to platí za celou dospělou populaci. Jde o generaci, která v sobě nenese ná-
znaky změn hodnotových orientací proti těm, které provázejí tuto společnost po celou dobu od 
osmdesátých let dvacátého století. Jejich rodiče ale jsou v tomto smyslu ještě podstatně uza-
vřenější. Údaje o dalších věkových kohortách v reprezentativní podobě nemáme k dispozici. 
Nicméně i tak lze říci, že generace, která ve společnosti ČR zažila politický zlom v roce 1989 
na konci základní školní docházky, a tedy už většinu svého žitého času prožila v transformující 
se společnosti směrem k demokracii a otevřenosti, nebyla novými nabídkami hodnotových ori-
entací výrazněji zasažena.
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Výraz „hodnotové rámce“ používáme pro základní ohraničení hodnotových struktur. Jde 
o vyjádření prostoru, v němž se základní hodnoty „zahnízďují“. (Ve vertikální dimenzi v po-
době hodnotových preferencí, v dimenzi pohybu a směru v podobě hodnotových orientací.) 
Vytvářejí se tak limity či ohraničení, které jsou hraniční jak pro hodnotové preference (žebříčky 
životních hodnot), tak pro hodnotové orientace – čili nasměrování a zobsažnění hodnotových 
struktur.

Hodnotové rámce jsou spojeny především s indikátory týkajícími se obsahů života, toho, co 
dává smysl života danému dotazovanému. Mluvíme proto o hodnotovém rámci aktivním (spo-
jeným s tím, že smysl jsme schopni dát životu sami svou činností), náboženském (smyslem je 
existence Boha a míra přiblížení se mu), fatalistickém (smysl dává osud, my s tím mnoho nenadě-
láme), nihilistickém (kdy dotazovaný dává přednost výroku, že pro něj život žádný smysl vlastně 
nemá), ale také racionalistickém (kdy lidé vyjadřují přesvědčení, že smysl životu dává rozum, 
racionální chování), proti tomu vysloveně citovém (vyjádření smyslu života v lásce), atd.

V našem šetření jsme se pokoušeli srovnávat právě uvedené podoby hodnotových rámců 
mezi dětmi (jak víme, jde o reprezentanty kohorty mezi 30 až 34 lety života v ČR), rodiči (těch 
dětí, které připustily, aby jejich rodiče byli účastni na výzkumu), s korekturou porovnání mezi 
jejich dětmi a ostatními dětmi.

Tabulka č. 5.4.: Srovnání hodnotových rámců lidí ve věku 30 – 34 let a jejich rodičů v roce 
2008/9 ve společnosti České republiky 

Grafické vyjádření může prezentovat výsledky srovnání přehledněji.

Děti celkem Rodiče Děti rodičů Děti ostatní Mému životu 

dává smysl průměr % souhlasu průměr % souhlasu % souhlasu průměr % souhl. průměr

a. Rozum, racionalita 2,13 71,7 2,22 66,7 68,4 2,25 70,8 2,18 
b. Bůh 3,77 18,8 4,13 13,1 11,6 4,10 9,2 4,18 
c. Láska 1,90 79,1 1,84 81,8 81,4 1,81 80,8 1,88 
d. Vlastní aktivita 1,83 83 1,83 84,9 85 1,82 85,2 1,84 
e. Fatalizmus 3,17 28,6 3,43 22,3 21,3 3,39 19,7 3,50 
f. Nihilizmus 4,00 10,6 4,03 12,8 10,9 3,97 8,3 4,13 
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Graf č. 5.6.: Srovnání hodnotových rámců lidí ve věku 30 – 34 let (děti celkem) a rodičů
v roce 2008/9 podle podílu souhlasu (v % souhlasících a spíše souhlasících s tím, co dává 
životu smysl) 
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Graf č. 5.7.: Srovnání dětí rodičů a ostatních dětí v % souhlasu s tím, co dává životu smysl 
(hodnotové rámce) 
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Oba grafy ukazují především na tyto skutečnosti:
 -  Mezi všemi soubory zaznamenáváme vysokou podobnost. Znamená to, že z hlediska 

hodnotových rámců nenacházíme významnější diference mezi rodiči a dospělými dět-
mi v populaci společnosti České republiky. Děti, které ukončily základní školu právě 
v období kolem roku 1989, tedy i závěr puberty, adolescenci a ranou dospělost prožily 
ve společnosti této země už po roce 1989, se nijak výrazně v hodnotových rámcích 
neliší od svých rodičů.

 -  Když se pokusíme přece jen nalézt určité rozdíly, pak snad lze uvést: U dětí vzrostla 
váha vlastní aktivity a lásky jako zdrojů smyslu či základních hodnotových rámců. To 
jsou trendy logické a lze je chápat jako pozitivní posuny. Stejně jako zřetelný pokles 
fatalistického přístupu k existenci. Pokles váhy smyslu daného Bohem je příznačný: 
váha náboženskosti se mění v životní dráze a pro každou stárnoucí generaci s postu-
pujícím věkem roste. Pokud jde o pokles váhy racionality u dětí mezi zdroji smyslu, 
jde o ambivalentní vyjádření. Může jít o obecný odklon od racionalizace existence 
spojený s věkem, což by bylo přirozené, ale také o odklon od u nás tak výrazně pře-
važujícího orientování na racionalitu jako rozhodující kritérium pro vše, zvláště když 
je počitatelná, nejlépe v penězích. Pokud by šlo o tento druhý proces, pak by šlo o po-
zitivní posun. Nicméně – stále jsou to dvě třetiny těchto „nových dospělých“, které 
preferují racionalitu jako zdroj smyslu. Pozoruhodný je sice nízký, avšak v zásadě 
shodný podíl nihilistů.

 -  Distance mezi souborem dětí, jejichž rodiče se účastnili výzkumu, a jejich rodiči na 
jedné straně a distance mezi těmito dětmi a ostatními dětmi chápeme jako možný ná-
znak přiblížení se mediacím z rodiny či naopak z vrstevnické skupiny (či spíše: vlastní 
generace a jejího reflektování nabídky hodnot v současné společnosti). Čili – bližší 
shoda s hodnotovými rámci rodičů ukazuje na vyšší vliv rodiny, naopak bližší shoda 
s hodnotovými rámci „ostatních dětí“ napovídá spíše o generačním vlivu. Ve srovnání 
se ukazuje, že ze šesti možností jsou ve čtyřech blíže hodnotové rámce dětí ostatních 
a „dětí rodičů“ (Konkrétně jde o „vlastní aktivitu“, „lásku“, „fatalismus“ a „Boha“). 
Naopak význam „rozumu“ je o něco bližší u rodičů a velmi blízcí jsou si rodiče a jejich 
děti ve váze „nihilizmu“. Lze z toho usuzovat, že pokud vůbec jsou zaznamenávány 
rozdíly mezi generacemi, tak jsou spíše výsledkem generačních vlivů než mediačního 
působení rodiny. Vlastně pokud jde o „předávání náboženského smyslu existence“ jde 
o zjištění překvapivé. Zároveň je pozoruhodná blízkost rodičů a jejich dětí v nihilis-
tickém přístupu k životu. Především v souvislostech, které ukážeme ohledně nositelů 
nihilistického vidění světa později.

Faktorová analýza přináší sdružené pohledy na hodnotové rámce. Míra shody ve složení 
a intenzitě jednotlivých faktorů mezi soubory poslouží také jako zdroj srovnání míry blízkosti 
mezi jednotlivými soubory.
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Ani tady se nepotvrzuje shoda mezi soubory rodičů a jejich dětí, spíše mezi soubory dětí 
celkem a rodičů. Rozdíly ale nejsou velké. Vlastně se projevují především v posledním faktoru, 
kde u „dětí rodičů“ vidíme přímé spojení smyslu života daného Boží existencí a smyslu života 
daného láskou. Takto intenzivně se tento vztah u dalších dvou souborů neprojevil.

U souboru „ostatních dětí“ došlo k vytvoření jen dvou faktorů. První sdružuje fatalistické 
a nihilistické rámce hodnot (shodně jako u ostatních – jde o indikátory ad f/ a ad e/), ale k nim 
se přidal i smysl života opřený o existenci Boží. Druhý faktor spojil lásku, racionalitu a vlastní 
aktivitu. (Láska se ukazuje v blízkém vztahu i vůči smyslu nacházeném v Bohu, ale mnohem 
slaběji. Naopak je příznačné, že jak fatalistický, tak nihilistický přístup k životu je v negativním 
vztahu vůči druhému faktoru.)

Rozdíl proti všem ostatním souborům spočívá v tom, že se nevyskytuje smysl opřený o Boží 
existenci samostatně, ale v úzkém spojení s fatalizmem a nihilizmem. Zdá se, že hodnotový 
rámec opřený o Boží existenci má u „ostatních dětí“ zdroje spíše v rezignaci jak na aktivitu, 
tak i vlastně na lásku. V tomto směru jsou hodnotové rámce rodičů a jejich dětí bližší než hod-
notové rámce ostatních dětí a dětí rodičů – respondentů v tomto výzkumu. Z tohoto hlediska 
se spíše potvrzuje váha předávání náboženského smyslu existence v rodině – proti náznakům, 
které vycházely z přímého srovnání vah jednotlivých podob hodnotových rámců mezi rodiči 
a jejich dětmi a ostatními dětmi.

I v této analýze se budeme zabývat nejen vztahy mezi jednotlivými hodnotovými rámci, ale 
také vztahy mezi charakteristikami jejich nositeli u rodičů, jejich dětí a dětí ostatních. Centrál-
ní otázky zde tedy zůstávají. Co k nim dodáváme a zároveň tím konfrontujeme míru platnosti 
a pravdivosti předchozích zjištění o diferencích mezi soubory, je shoda či rozdíl v aktérech 
– nositelích hodnotových rámců. Tato shoda může být nahlížena obecně (čili: do jaké míry 
jsou aktéři hodnotových rámců blízcí u jednotlivých souborů. Tento pohled představuje dopl-
nění předchozího) a také pokud jde o míru podobnosti aktérů jednotlivých druhů hodnotových 
rámců napříč mezi soubory. (Tento pohled umožní specifikovat možné obecné charakteristiky 
jednotlivých hodnotových rámců.)

Tabulka č. 5.5.: Faktorová analýza hodnotových rámců – tři soubory 
Děti celkem Rodiče Děti rodičů

F.1 F.2 F.3 F.1 F.2 F.3 F.1 F.2 F.3 

f.. ,835   -,220 ,770 ,840

e. ,830    ,8520 ,837

a. ,901 ,843    ,744

d. ,509 ,688    ,706 -,237

c.-,178 ,503 ,219 ,500  ,249 -,212 ,536 ,538 

b. ,989 ,991 ,865

Poznámka: indikátory přináležející do daného faktoru jsou označeny boldem.
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U souboru rodičů jsme pracovali s výběrem charakteristik respondentů, které reprezentují 
základní demografické a sociální indikace (celkem 7 indikátorů), největší skupinu tvořily indi-
kace obsahu a podmínek socializačního vývoje v dětství (ucelenost a kvalita rodiny z hlediska 
výchovy, hlavně pokud jde o míru komunikace a osobního působení rodičů na děti jako na 
bytosti vyžadující komunikaci a citovou blízkost: celkem 14 indikací) a také z hlediska „vý-
sledků“ tohoto působení, naznačeného mírou spokojenosti se svým životem, zdravím, životní 
úrovní a kariérou u sebe (to u dětí) a vůči dětem (to u rodičů). V této skupině šlo o baterii 5 in-
dikátorů. Celkem šlo u rodičů o 26 indikací.

V celku bylo možných 156 vztahů, z nichž bylo celých 82 statisticky významných (Na úrov-
ni pod 0,05, většinou šlo ale o vztahy silnější – měřeno u Chí kvadrátu.) To znamená, že skoro 
53 % z možných vztahů byly vztahy signifikantní.

Sedm demografických a sociálních charakteristik rodičů (věk, pohlaví, počet dětí, vzdělání 
respondenta, vzdělání partnerky/partnera, statusové sebezařazení v současnosti a míra obecné 
důvěry) mohlo být celkem ve 42 souvislostech, z nichž 13 bylo statisticky významných. To je 
30,9 %.

Největší počet indikací se týkal průběhu socializace v dětství. (Konkrétně šlo o to, jak vy-
cházeli s příjmy v době dětství dítěte; sebehodnocení statusu domácnosti ve věku 14 let dítěte; 
míra podílení se na rozhodování o jeho dalším vzdělávání, včetně toho, zda si přáli rodiče, aby 
dítě co nejdříve vydělávalo nebo ne; dále o to, zda žila rodina pospolu v době dětství dítěte, zda 
dítě muselo doma pomáhat, zda rodiče dbali o jeho prospěch; zda rodičům bylo/nebylo jedno, 
co dítě dělá; zda dítě vedli k víře v Boha; a pak skupina indikátorů týkající se četby a komuni-
kace: zda dítě četlo, zda rodiče o čteném s dítětem diskutovali, zda dítěti v předškolním věku 
vyprávěli pohádky, říkadla, apod.; kolik asi tehdy měli doma knih.) Šlo o 84 možných vztahů 
mezi nimi a charakteristikami hodnotových rámců. Z nich bylo 45 statisticky významných, 
tedy asi 53,6 %.

Konečně „výsledky“ dosavadního životního běhu jak vlastního, tak dětí, byly nazírány pro-
střednictvím baterie míry spokojenosti s vlastním životem, s vlastním zdravím a hlavně s uplat-
něním dítěte v práci, mírou vzdělanosti dítěte a tím, jak dítě žije. Celkem mohlo jít o 30 vztahů, 
z nichž bylo 24 statisticky významných, tedy celých 80 %. Ve „výsledcích“ se projevily nejvíce 
diference v hodnotových rámcích, nebo naopak: diference v hodnotových rámcích byly nejvíce 
patrné v míře spokojenosti rodičů, vlastně s tím, jak se děti „povedly“.

Jediné dva indikátory, které byly ve statisticky významném vztahu vůči všem hodnotovým 
rámcům, byly:
 -  to, jak rodiče vycházeli s penězi v době jeho dětství (ale nešlo o příliš zřetelné a silné 

vztahy)
 -  především míra spokojenosti s tím, jak dítě žije. Tady šlo o vztahy velmi intenzivní 

a jasné. Konkrétně: spokojenější byli ti rodiče, kteří preferovali hodnotový rámec raci-
onální, citový a také s odpovědností k sobě samému („my sami rozhodujeme o smyslu 
existence“), i ti rodiče, kteří dávali smysl života do vztahu s Boží existencí. Naopak 
čím vyšší byla u rodičů váha fatalistického a nihilistického hodnotového rámce, tím 
menší byla jejich spokojenost s životem jejich dětí. Je samozřejmé, že tento vztah lze 
číst i opačně: čím menší byla spokojenost rodičů s životem jejich dětí, tím výraznější 
byl jejich sklon k fatalizmu či nihilizmu. (Vzhledem k dalším poznatkům se zdá, že je 
možná právě tato druhá interpretace přesnější.)

Jako vysoce diferencující vystoupily ještě další indikátory, a to pětkrát ze šesti možných:
 -  další z „výsledků“, konkrétně míra spokojenosti s kariérou dítěte. Pouze vztah k nábo-

ženskému hodnotovému rámci zde nebyl významný, jinak ostatní ano, a to ve stejném 
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směru jako tomu bylo u míry spokojenosti s tím, jak dítě žije. Znovu se nespokojenost 
s pracovním uplatněním dítěte ukázala v úzkém vztahu k fatalismu a nihilismu rodičů.

 -  Pozoruhodné je, že podobně strukturovaný byl vztah míry spokojenosti s vlastním ži-
votem a hodnotovými rámci. Jen náboženský nebyl ve statisticky potvrzeném vztahu 
vůči míře spokojenosti s vlastním životem, jinak ostatní ano, a to znovu v obdobném 
směru jako u spokojenosti s životem dítěte a s profesním uplatněním dítěte.

Ze socializačních indikací šlo také o dva indikátory. Konkrétně to, jaký měli k dítěti vztah, 
když mu bylo 15 let (zase při hodnocení pozitivního vztahu rostla váha racionálního, citového, 
náboženského a aktivního hodnotového rámce, zatímco při konstatování, že takový vztah byl 
problematický, nedobrý, rostla váha nihilistického vidění života. Fatalismus byl bez vztahu.) 
a také to, do jaké míry rodičům bylo jedno, co dítě dělá v době jeho puberty. Tentokrát šlo o to, 
že čím více nesouhlasili s tímto popisem situace, tím výrazněji dávali přednost citovému, racio-
nálnímu, aktivnímu, i náboženskému hodnotovému rámci a znovu: čím více souhlasili, tím více 
se blížili k nihilistickému hodnotovému rámci.

Podobně směřovaly vztahy mezi hodnotovými rámci a tím, zda si rodiče s dětmi povídali 
o čteném, zda jim vyprávěli pohádky a i jaký počet knih měli doma (tam nebyl vztah u „racio-
nalistů“).

Také míra spokojenosti se vzděláním dítěte měla podobné konotace a také to, jak statusově 
zařazovali rodiče svou domácnost v době, kdy dítěti bylo 14 let.

Na druhé straně je pozoruhodné, že ve vztahu k hodnotovým rámcům ani jednou nevystoupil 
ve statisticky významném vztahu fakt, zda rodiče v době dětství žili či nežili spolu. Velmi slabé 
byly i vztahy k dalším demografickým a sociálním charakteristikám rodičů: věk byl ve vý-
znamném vztahu jen vůči míře aktivity jako zdroje smyslu (u mladších výrazně víc než u star-
ších rodičů), pohlaví jen ve dvou vztazích, konkrétně ve vztahu k náboženskému a citovému 
obsahu života (oba ve prospěch žen proti mužům), vzdělání rodiče také jen ve dvou vztazích, 
s poklesem vzdělání a růstu váhy náboženského obsahu existence a také u nihilistického vztahu 
k životu. Ale i statusové ohodnocení současnosti rodiny bylo jen ve dvou vztazích k hodnoto-
vým rámcům. Konkrétně k racionalistickému a aktivnímu pojetí života, vždy tak, že čím vyšší 
hodnocení statutu rodiny, tím větší váha těchto dvou hodnotových rámců.

Tabulka č. 5.6.: Podíly statisticky významných vztahů z celku možných vztahů podle skupin 
indikátorů u jednotlivých hodnotových rámců – soubor rodičů

Sociodemografické Socializační Výsledky Celkem Hodnotové

rámce možné významné možné významné možné významné možné významné 

Racionalita 7 1 14 10 5 4 26 15 

Bůh 7 3 14 4 5 2 26 9 

Láska 7 3 14 9 5 5 26 17 

My sami 7 3 14 7 5 4 26 14 

Fatalismus 7 1 14 8 5 5 26 14 

Nicota 7 2 14 7 5 4 26 13 

  Celkem 42 13 84 45 30 24 156 82 
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Přehled statisticky významných vztahů ke vztahům možným uvádí tabulka č. 5.6.
Přehled rozsahu diferencujících indikátorů je sám o sobě důležitý, ještě podstatnější jsou 

ovšem směry těchto diferenciací.
Nejvíce diferencované jsou vztahy k lásce jako smyslu existence. Vlivy sociodemografické 

nejsou bohaté, socializační indikace jsou hned po „racionalitě“ nejsilnější, ale především se 
ukázaly jako významné vztahy vůči všem sledovaným podobám míry spokojenosti s vlastním 
životem a se životem (kariérou, vzdělaností) dětí. Vesměs šlo o vztahy spojující pozitivní pól 
indikátoru s preferencí lásky jako smyslu existence. Tedy: s vahou lásky roste důvěra, roste 
spokojenost s vlastním životem i životem dítěte, i s vlastním zdravím. Zcela jednoznačné byly 
vztahy mezi pohádkami a debatami nad přečteným i s počtem knih v domácí knihovně a pre-
ferencí lásky. Rodiče preferující lásku jako smysl existence byli podstatně pečlivější v péči 
o prospěch dítěte ve škole, nepřicházela v úvahu lhostejnost vůči tomu, jak dítě žije, vztah 
k dítěti v jeho 15 letech byl otevřený a vstřícný; tito rodiče spíše vycházeli s příjmy v hospo-
daření domácnosti a také se podíleli na výběru budoucího uplatnění dítěte. Úzký vztah jsme 
zaznamenali i mezi láskou jako smyslem existence a tím, že rodiče vedli dítě k náboženskosti. 
Naopak nevystoupil vztah mezi statusovým sebehodnocením (současným i v době 14 let dítěte) 
a láskou jako smyslem existence. Z demografických charakteristik vzešlo, že jde o hodnotový 
rámec spíš vlastní ženám než mužům a se souvislostí se vzděláním partnera či partnerky.

Diference „racionality jako smyslu života“ jsou proti „lásce jako smyslu“ v tom, že u „ra-
cionality“ přibyly indikace, které vyjadřují aktivitu a socioekonomické indikace. Tak je tu ve 
statisticky významném vztahu to, že si rodiče přáli, aby děti začaly brzy pracovat, je tu zřetelný 
vztah mezi statusovým oceněním (dnes i v době 14 let dítěte) a také mezi faktem čtenářství 
dětí. Žádný vztah se neukázal mezi mírou všeobecné důvěry a racionalitou, ani mezi výchovou 
k náboženskosti a racionality jako hodnotového rámce. Zajímavé je, že z „výstupů“ nevystou-
pil jako významný vztah mezi racionalitou jako smyslem a mírou spokojenosti se zdravotním 
stavem. (To u „lásky“ bylo.)

Blízké strukturaci racionality je hodnotový rámec vyjadřující vlastní aktivitu a odpovědnost 
za naplnění smyslu existence („My sami dáváme smysl životu). Tentokrát je ale vztah mezi 
výchovou k náboženskosti a odpovědností za smysl života, avšak v tom smyslu, že s menším 
podílem výchovy k náboženskosti roste váha odpovědnosti za svůj život. (Opačně než u „lás-
ky“ a samozřejmě i „boží existence jako zdroje smyslu“, ale i „fatalismu“.) Pozoruhodné je, 
že u tohoto hodnotového rámce se ukázal jako v zásadě nevýznamný vztah k tomu, zda rodiče 
v předškolním věku dítěti četli pohádky. Jediný statisticky významný vztah vůči věku byl právě 
u tohoto hodnotového rámce: čím mladší, tím větší váha smyslu dodávanému sebou samým 
a opačně.

Pro hodnotové rámce „fatalistický“ a „nihilistický“ je příznačná vysoká míra shody v obsa-
hu statisticky významných vztahů k nim. Nejmarkantnější je to – i ve vztahu k ostatním hod-
notovým rámcům – u vztahů k „výsledkům“. Jestliže se vůči fatalistickému či nihilistickému 
přístupu k smyslu existence objevil statisticky významný vztah vůči míře spokojenosti s vlast-
ním životem a životem dítěte, vždy šlo o vztah toho druhu, že preference nihilizmu či fatalizmu 
byla spojována s poklesem spokojenosti. U fatalismu to bylo u všech pěti vztahů, u nihilismu 
mimo vztahu ke spokojenosti se vzděláním dítěte. Z tohoto hlediska se zdá, že čtení tohoto 
druhu vztahů v tom smyslu, že míra nespokojenosti s vlastním životem a s tím, že se „ani děti 
nepovedly“, jsou zdrojem fatalizmu a posléze nihilizmu rodičů. Jde o náznak obrácení vztahu 
rodičů a dětí v době dospělého věku dětí? Upozorňuje tato skutečnost na to, že pro vlastní 
míru spokojenosti se životem potřebují stárnoucí rodiče úspěchy svých dětí? Nebo dokonce to 
naznačuje, že zatímco v raném dětství se děti neobjedou bez rodičů, v dospělém věku dětí se 
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rodiče neobejdou bez svých dětí? Pozoruhodné ovšem je, že pro fatalisty a nihilisty mezi rodiči 
je příznačné, že s dětmi nevycházeli, že se jim osobně zřejmě nevěnovali (nedebatovali nad 
přečteným, pohádky jim vyprávěli mnohem méně či vůbec než rodiče s jinou podobou hodno-
tových rámců), nezajímal je jejich školní prospěch a vlastně jim bylo jedno, co děti dělají. Mů-
žeme dodat – jak vyplyne z dalších analýz – že právě tento nezájem uvádějí jako charakteristic-
ký ty z dětí – respondentů našeho výzkumu, které samy také dávají přednost fatalistickému či 
nihilistickému vidění smyslu existence.

I pro rodiče je příznačné, že hodnotový rámec odvozený od Boží existence je poměrně řídký. 
Diferenciace je tu nejmenší ze všech. Těmto rodičům jejich děti nepochybně nebyly a nejsou 
lhostejné, ale zájem o ně se soustředí především právě na náboženskost. Nezaznamenáváme 
významnější vztahy jak k výsledkům (až na příznivý vztah tohoto hodnotového rámce a míry 
spokojenosti s tím, jak dítě žije), tak k socializačním vlivům (kromě pohádek v raném dětství, 
zájmu o život dítěte a většinou pozitivních vztahů k dítěti v jeho čtrnácti letech), ale ani tu 
nejsou výrazné statusové rozdíly. (Byť jde zřejmě o lidi chudší, s většími problémy s příjmy 
během výchovy dítěte.)

Detailnější pohled na strukturu indikací jednotlivých hodnotových rámců rodičů podporuje 
výsledky získané faktorovou analýzou. Blízkost rámců opřených o lásku, odpovědnost a racio-
nalitu je zřejmá, nicméně přece jen indikace spojené s láskou jako základem smyslu existence 
jsou výrazně „lidštější“ a samozřejmě „citově zabarvené“, než je tomu u racionálního a odpo-
vědnostního rámce. Spojení všech tří však zřejmě představuje jak dobrý zdroj pro socializaci 
dítěte, tak významný základ pocitů spokojenosti jak s vlastním životem, tak s životem dětí.

U souboru dětí byly některé indikace samozřejmě odlišné, nicméně jsme se snažili o zacho-
vání struktury co nejbližší analýze u rodičů.

U obou souborů dětí pracujeme celkem se 32 indikátory, které jsou rozděleny do tří skupin:
 -  sociální a demografické charakteristiky respondentů (dětí): věk, vzdělání, ekonomic-

ké postavení, pohlaví, náboženskost, počet osob v domácnosti, čistý měsíční příjem 
a celkový příjem domácnosti, statusové sebezařazení nyní, vzdělání otce, matky, bydlí 
s rodiči, bydlí se stálou partnerkou/partnerem. Jde celkem o 13 indikací, mohlo být 
tedy celkem 78 vztahů. U souboru dětí rodičů bylo z těchto 78 vztahů celkem statis-
ticky významných 23 vztahů (tj. 29,5 %), u dětí ostatních celkem 22, tj. 28,2 %. (I zde 
podle Chí kvadrátu nad 5 % stupňů volnosti.)

 -  socializační vlivy: chodil/a do jeslí; výsledky na ZŠ; vycházel s rodiči; rodiče se podí-
leli na rozhodování o dalším uplatnění; přáli si aby šel/šla hned pracovat; míra úplnosti 
domácnosti, v níž vyrůstal; četl/a knihy; povídali si s ním rodiče o přečteném; vyprá-
věli mu pohádky v předškolním věku; počet knih v domácnosti, kde vyrůstal; rodiče 
dbali o jeho prospěch; rodičům bylo jedno, co dělá; musel pomáhat v domácnosti; ro-
diče se rozešli; statusové sebezařazení v jeho 14 letech. Celkem šlo o 15 indikací, tedy 
o 90 možných vztahů. Statisticky významných bylo u dětí rodičů celkem 36 vztahů, 
tedy 40 %, u ostatních dětí nepatrně víc, celkem 38 statisticky významných vztahů, 
tj. 42,2 %.

 -  konečně ve skupině „výsledky“ (stejně jakou rodičů) to byly indikace vyjadřující míru 
spokojenosti s vlastním životem. Celkem šlo o 4 indikátory, a to míru spokojenosti se 
životem, s životní úrovní, se zdravím a s profesní kariérou. Z 24 možných vztahů bylo 
u souboru „dětí rodičů“ významných celkem 13 (tj. 54,2 %) a u ostatních dětí 12, čili 
50 %.
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Celkem bylo u souborů dětí rozložení statisticky významných vztahů následující:

Tabulka č. 5.7.: Podíly statisticky významných vztahů z možných u jednotlivých skupin 
indikátorů podle souborů „děti rodičů“ a „ostatní děti“

Sociodemografické Socializační Výsledky Celkem indikátory Soubor

možné  významné možné významné možné významné možné významné 

děti rodičů 78 23 90 36 24 13 192 72 

děti ostatní 78 22 90 38 24 12 192 72 

Pokud jde o počty i strukturu diferencujících indikací jsou rozdíly mezi soubory dětí zane-
dbatelné. Nejvíce diferencují „výsledky“ (přes 50 % u obou souborů), pak socializační vlivy 
a nejméně sociální a demografické charakteristiky respondentů (méně než 30 % z možností). 
Celkový podíl statisticky významných vztahů ze vztahů možných je 37,6 % u obou souborů.

U obou souborů je vždy jen jeden indikátor, který diferencuje vůči všem podobám hodnoto-
vých rámců a u obou souborů je totožný. Konkrétně to, zda rodiče dbali o prospěch respondenta 
během jeho školní docházky.

Z ostatních jsou nejčastější vlivy, které se týkají čtenářství, povídání si o přečteném, pohá-
dek, které rodiče dětem vyprávěli v jejich předškolním věku. A také toho, zda dítě bylo rodičům 
lhostejné nebo ne. Důležité je, že vždy jde o pozitivní vztah mezi rozvojem čtenářství, častěj-
ším vyprávění o přečteném, častějším vyprávění pohádek a méně častém hodnocení situace, 
že rodiče neměli o dítě zájem tehdy, když děti volily hodnotové rámce spojené s láskou, racio-
nalitou, odpovědností a i vírou v Boha. Naproti tomu pro volbu nihilistického a fatalistického 
přístupu k životu jsou příznačné opačné póly uvedených indikací. Míra nezájmu a odtažitosti 
rodičů vůči dítěti se i zde promítá do fatalistického či nihilistického vztahu k vlastnímu životu 
u dětí v dospělosti.

Z demografických a sociálních charakteristik se jako nejvíce diferencující objevuje celkový 
příjem domácnosti, vzdělání otce a míra náboženskosti, ale nejvíce vůči třem hodnotovým rám-
cům. Pohlaví diferencovalo vždy jen u lásky a náboženského hodnotového rámce, a to u obou 
souborů výrazněji u žen než u mužů. Velmi malá je diferenciace vyplývající z rozdílů ve vzdě-
lání – u každého souboru jde vždy jen o jeden statisticky významný vztah, vesměs s vyšším 
vlivem nižšího vzdělání – konkrétně u dětí rodičů ve vztahu k nihilismu a u ostatních dětí zase 
vůči fatalistickému hodnotovému rámci.

Vztahy k míře spokojenosti jsou vyrovnané – téměř vždy jde o tři statisticky významné 
vztahy. Pokud se vyskytují vůči nihilistickému a fatalistickému hodnotovému rámci (a celkem 
je to u souboru dětí rodičů z osmi možností šestkrát, u dětí ostatních dokonce sedmkrát), jde 
vždy o vztahy potvrzující vzájemné podporování nespokojenosti právě s fatalistickým či nihi-
listickým vztahem k životu.

Jako naprosto nediferencující se objevily u obou souborů dětí indikátory „rodiče se podíleli 
na spolurozhodování o budoucím vzdělávání“, to, „zda se rodiče během dětství dotazovaných 
rozešli, nebo ne“, ale také věk respondentů. U věkově homogenní skupiny je to pochopitelné. 
Fakt, že nehraje na socializační vývoj mířící k určitým hodnotovým rámcům, zda rodina zůstala 
nebo nezůstala během dětství respondentů ucelená, je překvapivý. Připomeňme ale, že je v sou-
boru dotazovaných dětí podprůměrný podíl dětí z neucelených rodin.

Ani pohled na míru statistických vztahů, které se vážou k jednotlivým hodnotovým rámcům 
u souborů dětí, neukazuje velké diference mezi dětmi rodičů a dětmi ostatními. (Tabulka č. 5.8.)
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Relativně jsou nejvíce diferencované „výsledky“ (míra spokojenosti s různými atributy 
vlastního života). U ostatních dětí vychází statisticky významná polovina všech vztahů, u dětí 
rodičů je to jen o jeden méně. Pozoruhodné je, že největší diference jsme zaznamenali u obou 
souborů dětí u hodnotového rámce vázaného s fatalismem i nihilizmem. (Vesměs jde o úzký 
vztah nespokojenosti s vlastním existováním a volbou právě těchto hodnotových rámců.) Mimo 
srovnání vystoupily jako statisticky významné vztahy vůči všem charakteristikám „výsledků“ 
a volbou hodnotového rámce spojeného s existencí Boha. Průběh je proměnlivý: s nábožen-
ským hodnotovým rámcem je spojena vyšší spokojenost se životem a pracovní kariérou, opač-
ný vztah je vůči spokojenosti s životní úrovní a vlastním zdravím, a to u souboru dětí rodičů, 
u ostatních dětí jde jen o jediný významný vztah, a to negativní mezi spokojeností s pracovní 
kariérou a volbou tohoto hodnotového rámce. Je to poprvé, kdy se setkáváme s odlišnými indi-
kacemi volby hodnotového rámce mezi soubory dětí. Zdá se, že podoba i rozsah náboženského 
vztahu k životu je u každého souboru dětí odlišná. (Ale je odlišná i vůči souboru rodičů.) Stejně 
tak je pozoruhodné, že ani u jednoho souboru dětí nevystoupil jako statisticky významný žádný 
z možných vztahů mezi „výsledky“ a láskou jako rozhodujícím rámcem hodnot. Pravděpodob-
ně tu hraje roli i fakt, že pro soubor dětí je láska podstatným hodnotovým rámcem. Diferenci-
ace v jeho volbě je obecně malá. Podobně je tomu u hodnotového rámce opřeného o aktivitu 
a individuální odpovědnost. Tady je vůbec málo diferencujících vlivů – pro generaci dětí jde 
o výrazně obecně platné zaměření smyslu existence.

Druhá největší je diferenciace mezi hodnotovými rámci a skupinou indikátorů označenou 
jako „socializační vlivy“. Rozdíly mezi soubory dětí nejsou nijak výrazné. U obou souborů 
jsou nejvíce diferencované rámce spojené s osudovostí (fatalismem) a nihilizmem. Následují 
diference spojené s racionalitou.

U fatalizmu a nihilizmu jsou směry vztahů opačné než u ostatních hodnotových rámců. 
(Pokud se vyskytují u shodných škál.) I zde se zřetelně ukazuje pozitivní vztah mezi nezájmem 
rodičů (od explicite formulovaného nezájmu, přes nezájem o výsledky ve škole, až po nede-
batování nad přečteným, nevyprávěním pohádek, ostatně i s faktem toho, že děti s preferencí 
tohoto hodnotového rámce vůbec málo četly) a směřováním k fatalizmu i nihilizmu. Podobně 
je to i ve vztahu k tomu, že rodiče těchto dětí si přáli, aby děti šly co nejdříve vydělávat, ko-
responduje to i s nižším vzděláním otce a konec konců i s tím, že v době dospívání dětí měli 
rodiče potíže s penězi. Ukazuje se tu obecnější ráz těchto souvislostí. Netýkají se totiž jen „dětí 
rodičů“ – vzpomeňme, že rodiče právě tyto vztahy prezentovali jako významné – ale i dětí 
ostatních. Míra osobního zájmu, projevu zájmu, blízkosti a přináležitosti rodičů a dětí navzá-

Tabulka č. 5.8.: Porovnání míry statisticky významných vztahů k hodnotovým rámcům 
u rodičů děti a ostatních dětí

Sociodemografické Socializační výsledky Celkem 
děti rod. ostat.děti děti rod. ostat.děti děti rod. ostat.děti děti rod. ostat.děti

hodnot

rámce 
mož význ mož význ mož význ mož význ mož význ mož význ mož význ mož význ 

Racio 13 6 13 5 15 7 15 8 4 3 4 2 32 16 32 15 

Bůh 13 3 13 5 15 6 15 6 4 4 4 1 32 13 32 11 

Láska 13 5 13 5 15 7 15 6 4 0 4 0 32 11 32 10 

My sami 13 2 13 2 15 3 15 3 4 0 4 2 32 5 32 7 

Fatalism. 13 4 13 2 15 8 15 9 4 4 4 3 32 16 32 14 

Nicota 13 3 13 3 15 8 15 8 4 2 4 4 32 13 32 15 

Celkem 78 23 78 22 90 39 90 40 24 13 24 12 192 75 192 74 
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jem se ukazuje jako jeden z rozhodujících činitelů (ne-li rozhodující) mezi vlivy na směřování 
k odevzdanosti a nicotě či naopak k aktivitě, odpovědnosti, racionalitě a lásce.

Hraje to, i pokud jde o charakteristiky nositelů hodnotového rámce spojeného s láskou. Sou-
střeďují se především do skupiny indikací právě vyjadřujících osobní zájem a těsnost vztahů 
mezi rodiči a dětmi. Bez ohledu na soubor – i u dětí rodičů i u dětí ostatních. Tíhnutí k raciona-
litě je mírně chudší v těchto osobních vztazích, bohatší v úkolovém chování a věcných i mate-
riálních podmínkách vztahů mezi rodiči a dětmi.

Zajímavé je velmi řídké diferencování indikací těch, kteří dali přednost hodnotovému rámci 
opřeném o individuální aktivitu a odpovědnost. „My sami“ si odpovídáme za svůj život přede-
vším u těch, jejichž rodiče dbali o jejich prospěch ve škole a měli méně starostí s penězi v době 
dospívání svých dětí. A zase je to u obou souborů.

Už bylo konstatováno, že v samotném rozsahu voleb jednotlivých hodnotových rámců jsou 
diference spíše mezi soubory dětí na jedné straně a rodiči na straně druhé. Zdá se, že lze usuzo-
vat na výraznější vliv vrstevníků než rodičů na hodnotové rámce dětí, které přijaly za své v ob-
dobí relativního „ukončení“ socializačního procesu, tedy právě ve věku mezi 30 až 34 roky.

Toto konstatování vyplývající z prostého srovnání výsledků frekvenční analýzy mezi sou-
bory je při pohledu doplněném o strukturu nositelů jednotlivých hodnotových rámců u jednot-
livých souborů možné zpřesnit.

Především se ukázalo, že se soubor rodičů liší od obou souborů dětí (a to zase téměř shodně) 
i v míře diferenciace. Z celkového počtu možných vztahů bylo statisticky významných u sou-
boru rodičů více než 52 %, u souboru jejich dětí to bylo 39,2 % a u souboru ostatních dětí 
38,7 %.
U srovnatelných indikátorů se ukázalo, že
 -  diferenciační „záběr“ náboženskosti dotazovaných vůči hodnotovým rámcům je u ro-

dičů, jejich dětí i ostatních dětí v zásadě shodný. Jde zřejmě o obecnější projev – ani 
převaha vlivu rodičů, ani převaha vlivu vrstevníků (generačních) se tu nepotvrdila;

 -  rodiče výrazněji preferují ekonomickou situaci rodiny jako diferencující vliv na volbu 
hodnotových rámců než jejich děti i než ostatní děti.

Pokud jde o podstatný vliv kvality vztahů na volbu hodnotových rámců, ukázalo se, že tren-
dy jsou shodné: intenzivní vztahy viděny rodiči vůči dětem i dětmi vůči rodičům jsou zdrojem 
pro volbu hodnotových rámců opřených především o lásku, ale i racionalitu a náboženskost, 
méně o osobní iniciativu a odpovědnost. Prázdnota v těchto vztazích je přímým zdrojem fatalis-
mu až nihilizmu jak u rodičů, tak u jejich dětí i u dětí ostatních. Jde zřejmě o obecný poznatek 
– poznatek zásadního významu. Platí zároveň, že u rodičů se tento druh vztahů k nihilizmu 
a fatalizmu umocňuje s postupujícím věkem především mírou nespokojenosti s tím, jak se „děti 
povedly“. Lze říci, že osobnostní nezájem o děti během jejich dětství se rodičům vrací v jejich 
pozdním věku jako posílení fatalizmu až nihilizmu. Bohužel se to ale promítá i do voleb jejich 
dětí. Možná s pokračováním i v další generaci.
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Téma vztahu náboženství a hodnot lze označit za „klasické“, a to jak v tom smyslu, že se 
jím zabývali sociologičtí klasikové (především Durkheim a Weber – vzpomeňme na díla jako 
je Weberova Protestantská etika a duch kapitalismu nebo Durkheimovy Elementární formy 
náboženství), tak i tím, že je tématem v sociologii tradičně frekventovaným. Proč se ovšem 
zabývat náboženstvím jako zdrojem a mediátorem hodnot i české společnosti, která je podle 
mediálního podání společností „bezvěreckou“? Ovšem lze považovat za ateistickou společnost, 
kde si 45 % dospělých myslí, že amulety občas přinášejí štěstí a dokonce ještě o něco málo větší 
procento se domnívá, že někteří věštci skutečně mohou předvídat budoucnost? Jistě, z hlediska 
věřícího (křesťana) všechny zmíněné jevy mohou být považovány za projev krize duchovnos-
ti, ale přesto ukazují na určitý hlad po transcedenci, na potřebu mít kontakt s nějakou „jinou“ 
dimenzí zkušenosti. Na to poukazuje i fakt, že sice téměř 60 % dospělých v ČR se přihlásilo 
k výroku „nejsem věřící a nepovažuji se za duchovního člověka, který se zajímá o posvátno 
nebo nadpřirozeno“, ovšem zároveň 30 % z lidí, kteří zvolili tuto možnost, věří v nadpřirozené 
schopnosti věštců a 35 %18 v sílu amuletů pro štěstí. Jsou tedy Češi národem racionalistů zcela 
zbavených spirituality? Zdá se, že ne. Jsou ale národem (vzato jako průměr ze všech obyvatel) 
lidí církevně věřících a v církvích aktivních? Zde vypadá obrázek již zcela jinak. V církvích se 
angažuje (srovnáno s jinými evropskými zeměmi) relativně málo lidí a církve mají ve společ-
nosti špatnou pověst.

Vraťme se ale k našemu výchozímu tématu, jímž je vztah náboženství a hodnot. Řada v mi-
nulosti prováděných výzkumů ukázala, že existuje silný vztah mezi náboženstvím a hodnotami. 
Důležitou součástí většiny náboženských věroučných systémů i náboženské praxe je hodnocení 
toho, co je správné a co není a jakým způsobem bychom měli o to dobré usilovat. Ve většině 
společenství také najdeme nějaké náboženství, které je výrazně spojeno s hodnotovým systé-
mem té které společnosti. V případě naší země je tímto náboženstvím samozřejmě křesťanství. 
Díky tomu, že působilo a působí na vytváření obecného hodnotového klimatu, ovlivňuje všech-
ny členy společnosti, nejen ty, kdo se k tomuto náboženství explicitně hlásí. S touto skutečností 
je ovšem spojena řada komplikací pro výzkum náboženství a obecně pro pochopení jeho vlivu. 
Zkoumání společenské role náboženství a náboženských hodnot je velmi obtížné a také svým 
způsobem kontroverzní, jak se ukázalo například v debatách o preambuli „evropské ústavy“. 

18  Údaje v tomto odstavci pocházejí ze sociologického dotazníkového výzkumu ISSP 2008 Náboženství. V tomto 
byl dotazován reprezentativní vzorek dospělých obyvatel ČR.
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V této kapitole necháme tyto „makrosouvislosti“ existence náboženství ve společnosti stranou 
a soustředíme se „pouze“ 19 na předávání náboženství v rodinách a na vliv náboženství na ně-
které hodnoty na individuální úrovni – jak to také umožňuje dotazníkové šetření.

V současné pluralistické společnosti nabývá zkoumání svého významu, neboť náboženská 
výchova je v rodině pod tíhou imperativu svobodné volby a individualismu oslabená a víra 
rodiny je pouze jedním z mnoha kamínků mozaiky, které utváří víru jednotlivce20. K tomu se 
v česku přidává čtyřicet let komunismu, který předávání víry vytlačil z veřejné sféry a i v rodi-
nách se ho snažil systematicky potírat. Podívejme se nejdříve, jak respondenti výzkumu – dneš-
ní třicátníci – popisovali svou náboženskou víru, a jak ta souvisí s vírou jejich rodičů.

19  Ovšem ono pouze je skutečně v uvozovkách. Jak píše Sherkat: „Zatímco většina vlivných prací o sociologii 
náboženství se zaměřuje na velká témata makrokulturní transformace, vysvětlující mechanismus náboženské 
dynamiky leží na individuální úrovni.“ (Sherkat 2003: 162).

20  Záleží i na situaci v širším sociálním okolí. Náboženství se sice předává zejména v rodinách, ale vždy (ve všech 
společnostech) existuje určitá část nové generace, která náboženství rodičů nepřijme nebo je později z různých 
důvodů odmítne. Pokud by tedy rodiny byly jediným zdrojem pro náboženskou socializaci, pak by náboženství 
již dávno vymizelo. To, že k tomu nedošlo, je způsobeno předáváním mimo rodinu – mezi přáteli, kolegy z prá-
ce, studenty, partnery. Toto předávání je ovšem logicky mnohem efektivnější ve státech, kde je podíl věřících 
vysoký, protože je prostě mnohem pravděpodobnější, že jejich přátelé, kolegové, partneři atd. budou věřící. 
Tj. z jiného hlediska ve státech kde je podíl věřících vysoký se tento podíl udržuje, protože náboženská socia-
lizace v rodině je s velkou pravděpodobností podporována socializací mimo rodinu a i když někdo víru svých 
rodičů ztratí, je „nahrazen“ někým jiným kdo víru v rodině nezískal, ale získal ji díky tomu že lidé kolem něj 
jsou pravděpodobně věřící.

Graf 6.1.: Náboženské přesvědčení „dětí“
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Rozložení kategorií není – se znalostí dat z jiných výzkumů – příliš překvapující. Podobná 
otázka – po povaze víry v Boha – ve velkých šetřeních umožňuje rozlišit mezi lidmi tíhnoucí-
mi spíše k tradiční religiozitě (ti věří v osobního Boha) a lidmi New Age spirituality. V našem 
výzkumu se otázka bohužel netýká pouze víry, ale kombinuje ji s praktikami i příslušností 
k náboženské organizaci. Nabízené kategorie navíc evokují víru pouze v jejím tradičně-kon-
fesním významu, což může vést k zvýšení počtu respondentů, kteří vybrali odpověď „nejsem 
věřící“, přestože by je třeba podle jinak položené otázky bylo možné zařadit mezi věřící novou 
spiritualitou. V datech, která máme k dispozici, tradiční věřící nalezneme nejspíše pod prvními 
dvěma odpověďmi a částečně odpovědí třetí, věřící ze širokého proudu New Age zase nejspíše 
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pod třetí, ale též částečně čtvrtou odpovědí. Stojí však možná za to zastavit se u toho, že se té-
měř čtvrtina dotázaných „Husákových dětí“ explicitně definuje jako „ateista“, což neodpovídá 
poslednímu trendu sociologického psaní, že totiž skutečných ateistů je málo a že ve skutečnosti 
lidé patří k neviditelné ne-tradiční spiritualitě (např. Hamplová 2008).

Nás v tuto chvíli zajímá, jak náboženské přesvědčení souvisí s výchovou v rodině. Ve vý-
zkumu byla položena jedna otázka, která přímo zjišťovala podíl rodiny na současném nábožen-
ském přesvědčení. Odpovědi jsou v prvním grafu, v dalším jsou pak vztaženy k vlastní víře:

Graf 6.2.: Myslíte si, že Vás věřit v Boha naučila spíše základní škola nebo rodiče?
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Není překvapující, že většina respondentů, kteří se považují za nevěřící či ateisty, odpovídá, 
že se v Boha věřit ještě nenaučila. Nejasný je v tomto případě ovšem význam odpovědi „naučil 
mne někdo jiný / já sám“, která se v těchto kategoriích pohybuje okolo nepřehlédnutelné pětiny 
respondentů, protože nevíme, zda se respondent sám (či někdo jiný) naučil nevíře nebo ateismu, 
anebo víře, která se však do kategorií nevešla. Důležité zjištění je, že u těch, které můžeme po-
važovat za tradiční věřící, hraje v předávání víry hlavní roli rodina a to ze tří čtvrtin, resp. čtyř 
pětin! Charakteristické také je, že u respondentů, kteří sami sebe považují za věřící bez církve, 
mezi něž tedy také zřejmě patří příslušníci nové spirituality, je nejčastější odpovědí získání víry 
prostřednictvím někoho jiného, či úplně bez pomoci. Zároveň i zde je však stále značně vysoký 
podíl těch, kterým k této víře pomohla rodina. O nejednoznačnosti této kategorie věřících však 
svědčí také vysoký podíl těch, kdo tvrdí, že víře v Boha se dosud nenaučili.

Graf 6.3.: Myslíte si, že Vás věřit v Boha naučila spíše základní škola nebo rodiče? – dle 
náboženského přesvědčení

75 %

81 %

26 %

9 %

6 %

8 %

13 %

34 %

23 %

17 %

31 %

70 %

74 %

11 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ano, jsem praktikující věřící

Věřím v Boha, do kostela nechodím

Moje víra není věcí církve, jsem však věřící

Nejsem věřící

Řekl(a) bych, že jsem ateista

Spíše rodiče

Škola i rodiče stejně

Spíše škola

Ani škola ani rodiče, naučil mne někdo jiný / já sám/a

Dosud jsem se to nikde nenaučil/a



60

Prozkoumejme nyní podrobněji vliv rodiny na víru dětí. Využijeme k tomu regresní analýzu, 
která porovnává vliv různých faktorů na zvolenou skutečnost, v tomto případě na náboženské 
přesvědčení. Faktory, které porovnáme, budou různé aspekty vztahu rodičů k náboženství – dů-
ležitost náboženství, Boží existence jako smysl života, přesvědčení o vhodnosti výchovy dětí 
k víře, a náboženská praxe respondentů v dětství, kterou bude reprezentovat návštěva kostela. 
Výsledky analýzy jsou v následujícím grafu.

Graf 6.4.: Regresní analýza (koeficienty beta) závislosti náboženského přesvědčení „dětí“ na 
náboženských prvcích v rodině
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Pozn: Rsquare=0,489, Regression Method: Stepwise, N=610.

Údaje v grafu (beta koeficienty) ukazují, jak relativně velký je vliv jednotlivých faktorů 
– čím vyšší hodnota, tím je vliv významnější. Kromě ne bezvýznamného faktu, že pouze z ně-
kolika málo faktorů můžeme odvodit zkoumanou proměnnou (hodnota statistiky Rsquare je 
poměrně vysoká), je důležité, že názory rodičů na náboženskou výchovu nehrají žádnou roli, 
a že jen malý význam má deklarovaná hodnota náboženství. To, co má jednoznačně největší 
vliv, je praktikování víry, v tomto případě chození do kostela. Je ale třeba připomenout, že 
proměnná zjišťující náboženské přesvědčení „dětí“ je konstruována jako přesvědčení tradič-
ně-konfesněkřesťanské. Chození do kostela v dětství je nejdůležitějším faktorem pro přenos 
tohoto typu víry z dětí na rodiče, což je poznatek známý i z jiných výzkumů (např. Hamplová 
2008: 29). Toto a zároveň další fakt, že pro věřící bez církve či, chceme-li, věřící New Age tento 
faktor není vůbec důležitý, ilustruje další graf.

Graf 6.5.: Vztah náboženského přesvědčení a chození do kostela v dětství 
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Z grafu je vidět, že praktikující věřící si svou víru i praxi přinesli z dětství; nepraktikující 
věřící mají s chozením do kostela v dětství zkušenost mnohem menší. Z grafu lze vyvodit hy-
potézu: tradiční religio, víra v Boha doprovázená praxí, není možná bez náboženské výchovy 
v dětství, která se projevuje mimo jiné náboženskou praxí (frekventováním bohoslužeb). Zají-
mavé je zároveň zjištění, že pro nevěřící je typická absence náboženské praxe v dětství, tedy že 
mezi Husákovými dětmi nenajdeme lidi, kteří by v dětství chodili do kostela a pak o víru přišli. 
Ještě jasněji je to vidět v následujícím obráceném grafu, kde je zobrazena závislost náboženské-
ho přesvědčení na praxi v dětství.

Graf 6.6.: Náboženské přesvědčení v závislosti na návštěvnosti kostela v dětství 
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Přestože není zřejmé, co přesně znamenají kategorie „často, velmi často“, je vidět, že úspěš-
nost předání tradiční víry je přímo úměrná frekvenci chození do kostela, při časté návštěvnosti 
je téměř stoprocentní. Při občasné a řídké návštěvnosti se pak zvyšuje pravděpodobnost přijetí 
bezkonfesní, „nové“ religiozity. Odpovídá to zjištěním Dany Hamplové (2008: 31) týkajících 
se celé populace: „Pokud respondent chodil v dětství do kostela jen čas od času, zvyšoval se 
sice jeho zájem o nadpřirozeno, ale nepomáhalo to udržovat tradiční, tedy církevně-křesťanské 
formy víry.“

Z dalších otázek, které byly v rámci výzkumu položeny, můžeme získat poměrně plastic-
ký obrázek o povaze rodin, z nichž pocházejí praktikující věřící. Nebudeme detailněji uvádět 
všechna čísla, tabulky či grafy, ale omezíme se na souhrn, pro jehož podklad slouží výpočty 
testových statistik X2, t-test a ANOVA, které měří rozdíly mezi skupinami. Rodiny těch, kdo 
o sobě mluví jako o „věřících“, mají větší počet dětí, než rodiny ostatní, polovina z nich žila 
na vesnici, byly také dostatečně ukotvené v širších vztazích, které byly v případě potřeby vyu-
žívány. Rodiče spolu dobře vycházeli, měli podobný názor na výchovu dětí, vzájemné soužití 
sami rodiče i děti označují za šťastné a pouze desetina manželství rodičů se rozpadla. Primární 
rodiny praktikujících věřících „Husákových dětí“ byly kompaktnější než průměrné rodiny: ro-
diče v dětství více četli pohádky či říkadla, více své děti podporovali, více se zajímali o jejich 
volný čas, více vodili děti na kulturní akce, ale také od nich více vyžadovali pomoc na chodu 
domácnosti. Dnešní třicátníci, kteří mluví o své víře a náboženské praxi, lépe než jiní vycházejí 
s oběma rodiči. Z toho všeho je vidět, že praktikující věřící pocházejí z rodin tradičnějšího ra-
žení; a náboženská praxe (chození do kostela) se ukazuje jako součást tohoto tradičně laděného 
rodinného modelu.
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Teď by bylo na místě popsat podobným způsobem rodiny těch „dětí“, které mluví o tom, že 
jsou „věřící, ale jejich víra není věcí církve“, přestože rodina nehraje pro přijetí tohoto typu víry 
tak důležitou roli. Důležitým zjištěním však je, že rodina tohoto typu věřících, které bychom 
snad mohli zařadit do skupiny New Age, nemá téměř žádné odlišující charakteristiky a ve vět-
šině prvků naprosto splývá s průměrem.

Pluralita a individualismus se přirozeně netýkají pouze socializace k náboženské víře v ro-
dině, ale zasahují její celou oblast. Podívejme se proto nyní, jak si stojí předávání náboženství 
mezi jinými hodnotami.

Graf 6.7.: Pearsonovy korelační koeficienty – hodnotové preference rodiče a děti
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V grafu 6.7. je najednou zobrazeno několik údajů. Jedním z nich jsou Pearsonovy korelační 
koeficienty (levá osa, tmavé sloupce), které udávají, nakolik se hodnoty dnešních třicátníků 
podobají hodnotám jejich rodičů. Čím vyšší číslo (koeficient může nabývat hodnoty od mínus 
jedničky do jedničky), tím větší shoda mezi generacemi. Nejvíce jsou si rodiče s dětmi podobní 
právě v důležitosti, kterou přikládají náboženství, nejméně se shodnou naopak v ohodnocení 
politiky a práce. Šedé a černé pole (pravá osa, hodnoty od jedné do čtyř) udávají absolutní 
důležitost daných hodnotových preferencí pro rodiče (černá barva) i děti (šedá barva). Nejdů-
ležitější ze šesti zde zobrazených hodnot je tak rodina. Co se týče náboženství, rodiče a děti se 
v jeho hodnocení shodnou – ovšem shodnou se na tom, že náboženství není důležité. To lze vy-
číst z tabulky 6.1: Pokud je náboženství pro rodiče důležité, shodne se s nimi pouze 40 % jejich 
dětí. Naopak, pokud rodiče vnímají náboženství jako nedůležité, pak tento postoj k náboženství 
nalezneme téměř stoprocentně také u jejich dětí. Z tabulky vyplývá, že děti přijímají většinové 
postoje k hodnotám: hodnoty ve společnosti akceptované budou spíše považovat za důležité 
než nedůležité a naopak. Ale i oněch 40 % dětí, které zdědí menšinový postoj k náboženství po-
važující ho za důležitou hodnotu, je hodně. Při srovnání s jinými (např. „rodina není důležitá“ 

Tabulka 6.1.: Předává se důležitost či nedůležitost hodnoty? 
  náboženství přátelé volný čas rodina politika práce 

pro rodiče je důležité 40% 91% 90% 97% 14% 92% děti se 

shodnou s 

rodiči pro rodiče není důležité 95% 26% 25% 8% 91% 20% 



63

nebo „politika je důležitá“) vidíme, že z menšinových postojů se kladné hodnocení náboženství 
přenáší nejlépe, tj. nejvíce odolává společenskému tlaku.

Pozici náboženství mezi jinými hodnotami nalezneme také v tom, co udává smysl života. 
Respondentům bylo v dotazníku nabídnuto šest tezí o smyslu života a dotázaní měli u každého 
z nich vyjádřit míru souhlasu. Měli se vyjádřit ke smyslu života daném láskou, Boží existencí, 
rozumem, smyslem, který životu dáme sami, k nemožnosti život ovlivnit (v grafu označeno 
jako fatalismus) či k tomu, že život žádný smysl nemá. Protože na tytéž otázky odpovídali 
dnešní třicátníci i jejich rodiče, můžeme opět porovnat míru shody.

Graf 6.8.: Pearsonovy korelační koeficienty – smysl života rodiče a děti.
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Pokud připustíme, že rodiče mohou vlastním postojem ovlivnit, jaký smysl dají jejich děti 
svému životu, pak se to daří nejlépe opět v případě smyslu náboženského. Přesněji, že životu 
náboženský smysl není dáván. Graf je totiž nutno číst stejně jako ten předchozí, tj. čím vyšší 
hodnoty nabývá Pearsonův korelační koeficient (levá osa, tmavé sloupce, hodnoty -1 až 1), tím 
více se děti podobají svým rodičům. Ovšem nakolik přítomný je daný smysl života, o tom vy-
povídá šedé (děti) a černé (rodiče) pole (pravá osa, hodnota 1 až 5, čím vyšší, tím je daný smysl 
života důležitější). Češi tedy nejvíce hledají smysl života v lásce, rozumu či ve vlastní interpre-
taci své biografie, ale ve všech těchto věcech se rodiče a děti shodnou méně, než smysl životu 
Boží existence nedává, což je vidět v tabulce 6.2.21

Tabulka 6.2.: Předává se to, co je, nebo není smyslem života? 

Bůh žádný smysl rozum fatalismus 
vlastní

smysl 
láska

pro rodiče je smysl života 49% 44% 76% 34% 88% 86% děti se 

shodnou s 

rodiči pro rodiče není smysl života 88% 78% 19% 65% 14% 8% 

21  Tu je třeba číst podobně jako tabulku předchozí, tj. např. pokud Bůh představuje smysl života pro rodiče, pak pro 
49 % jejich dětí taktéž; pokud Bůh pro rodiče smysl života nepředstavuje, pak pro 88 % jejich dětí taktéž.
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Oba zobrazené grafy i obě tabulky nás ujišťují o tomtéž. Náboženství není v České společ-
nosti důležitou hodnotou, která by dokázala dát životu smysl. Toto neohodnocení nábožen-
ství se úspěšně přenáší z rodičů na děti, a to dokonce lépe, než pozitivní ocenění jiných hod-
not. V případě, že je pro rodiče náboženství důležité (nebo Boží existence je dokonce zdrojem 
smyslu života), sdílí postoj svých rodičů maximálně polovina jejich dětí.

V české společnosti, v generaci dnešních třicátníků, se více než jiné hodnotové preferen-
ce dědí postoj k náboženství jako k něčemu naprosto nedůležitému. Zde ovšem působí nejen 
rodina, ale také okolní společnost, což se zřetelně projeví v situaci, kdy naopak rodiče patří 
mezi menšinu, která náboženství za důležité považuje – jen 40 % dětí zdědí tento menšinový 
postoj svých rodičů. I to je ovšem hodně ve srovnání s jinými menšinovými postoji. Vliv rodiny 
na hodnotovou preferenci náboženství je tedy silný.

O zděděné náboženské identitě můžeme zřejmě mluvit v případě tradiční religiozity. Pouze 
necelá pětina tradičně věřících nedospěla ke své víře v rodině. Nejdůležitějším faktorem přitom 
není náboženské přesvědčení rodičů, ale náboženská praxe, ke které jsou děti vedeny. Zároveň 
však svou roli hraje celkové rodinné a sociální klima, v němž je tradiční náboženství jedním 
z konstitutivních prvků. Pro takto religiózní třicátníky tedy zřejmě platí, že rodiče ovlivňují 
náboženské přesvědčení svých dětí jak přímo (předávání hodnot, znalostí, tím že spolu s dětmi 
absolvují náboženské obřady – kulturní kapitál) tak nepřímo tím, že rodina existuje v určitém 
sociálním okolí a díky tomu se děti seznamují s určitými lidmi skrze své rodiče (role sociálního 
kapitálu). V případě new-age religiozity se naopak o dědění z rodiny nejedná, což samozřejmě 
není příliš překvapující, protože new-age spiritualita či holistická scéna se rozšířeným sociál-
ním jevem stává víceméně až s pádem komunismu.

Když se zaměříme ne na náboženskou víru jako takovou, ale na náboženství jako určitou 
hodnotu mezi jinými hodnotami, vidíme, že si v české společnosti nestojí příliš vysoko. Pro 
velkou většinu jejích obyvatel není zkrátka důležitou hodnotou, která by dokázala dát životu 
smysl a tato nedůležitost se mezi generacemi také velmi dobře přenáší.
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Ivo Možný ve své Sociologii rodiny (1999) píše, že až do sedmdesátých let zůstávala výcho-
va v rodině a rodičovství vůbec pro sociologii do značné míry skryta. S tím jak ale rodičovství 
přestalo být samozřejmé, především s poklesem porodnosti, vstoupilo do centra zájmu. Toto 
tvrzení Možný vztahuje především na sociologii v zemích západu, kde proběhl druhý demo-
grafický přechod už v této době. V české (i slovenské) sociologii byla situace před rokem 1989 
odlišná nejméně ze dvou důvodů. Tím prvním byl politický režim ovlivňující výzkumnou agen-
du. Ta se zaměřovala v oblasti výzkumu rodiny na „socialistický životní způsob“ nebo „ko-
munistickou výchovu“. Socializace a výchova tedy byla ve středu výzkumného zájmu, ovšem 
současně, díky politicky spoluurčenému obsahu kladených otázek i možných odpovědí byla 
reálná sociologická praxe značně omezená. Druhým důvodem pak byla značně vyšší porod-
nost v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech ve srovnání s většinou západních 
zemí. Od devadesátých let ovšem došlo k prudkému poklesu porodnosti i u nás, a tak lze Mož-
ného závěry vztáhnout i na situaci v naší zemi. S určitým časovým odstupem také skutečně 
vznikly v sociologii práce, které na tuto situaci reagují a hledají příčiny tohoto jevu. Tyto práce 
se ale soustřeďují spíše na kontext, ve kterém se rodiny a (potenciální) rodiče nacházejí, než 
by se podrobněji zabývaly vnitřním životem rodiny. Máme tedy sociologické práce o vlivu 
hodnotové proměny v oblasti plánování rodičovství i na sňatkové/partnerské chování, stejně 
jako texty o vlivu ekonomické transformace a ekonomických obtíží na porodnost. Ovšem textů 
zabývajících se přímo výchovou a jejími důsledky mnoho v sociálních vědách není.

Přitom důvody pro to zajímat se o proces výchovy jsou zřejmé. Existuje konsenzus na tom, 
že právě v období dětství je socializační působení nejsilnější, a že také rodina je stále nejsilněj-
ším socializačním mediátorem.22 Od šedesátých let také akcelerují další procesy, jako je vzestup 
rozvodovosti, díky kterému stoupl počet dětí vychovávaných ve „složitých rodinných systé-
mech“ (s nevlastními rodiči i sourozenci) nebo zmiňované zvýšení úlohy médií v socializaci 
(Alan 1989). Od šedesátých let se také v rámci sociologie objevili sociologové soustřeďující se 
na vliv rodiny na potomky. Například Pierre Bourdieu se svými spolupracovníky se soustředil 
na předávání habitu a získávání kulturního kapitálu v rodině a na vliv těchto procesů na repro-
dukci společenské struktury. Jedním z ústředních bodů jeho výzkumu bylo to, jak se liší čin-
nosti, které rodiče provádějí se svými dětmi v jednotlivých společenských vrstvách. Americký 
sociolog Melvin Kohn zase zkoumal to, jak zařazení rodičů v určité pozici v sociální struktuře 
(zejména na pracovišti) ovlivňuje jejich výchovné strategie uplatňované vůči dětem.

22 Přestože jí stále více konkurují média.
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V této kapitole se zaměříme právě na aktivity, které společně provádějí rodiče a děti a na 
výchovné styly uplatňované rodiči vůči dětem. Výchovné styly vyjadřují celkovou výchovnou 
„strategii“ rodičů respondenta. V našem výzkumu je samozřejmě můžeme zjišťovat pouze tak, 
jak je v současnosti interpretuje sám respondent, který o svém dětství, respektive o období kdy 
své malé děti vychovával (v případě rodičů) vypovídá. Takto zkonstruované výchovné styly 
lze dále použít k analytickým účelům, jak je tomu ukázáno u vlivu výchovných stylů na normy 
chování (viz kapitola Martina Vávry). Stejně je tomu i u aktivit.

Cílem této části textu je podat výsledky výzkumu vycházející ze série otázek, které zkouma-
ly, jak u dětí tak u rodičů, výchovné styly, které byly při výchově dotazovaných „dětí“ uplatňo-
vány. Soubory, které budou pro analýzu použity jsou dva, prvním je soubor „dětí“, druhým je 
pak spojený soubor části „dětí“ a rodičů. Zde jsou zahrnuti ti respondenti, jejichž rodiče bylo 
možné v rámci výzkumu dotazovat a právě tito rodiče. Následující tabulky ukazují procentuální 
frekvence jednotlivých odpovědí na otázky zkoumající výchovné styly v takto definovaných 
datových souborech.
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Tabulka 7.1.: Výchovné styly v pohledu „dětí“

 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví 

Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý 

prospěch ve škole. 
49,5 38,4 10,9 0,3 1 

Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým 

trávím svůj volný čas
44,6 45,2 9,1 0,9 0,3 

O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo, 

muselo se poslouchat 
34,6 52,5 10,6 1 1,4 

Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku 28,9 59,3 10,8 0,7 0,4 

Rodiče mě podporovali za každé situace 26,7 54,6 14,6 1,3 2,8 

Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili

mi proč
29,2 50,9 17,1 1,4 1,4 

Rodiče se mi snažili porozumět 23,7 60 13 1,1 2,2 

Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti 29,3 47,4 20 2,7 0,6 

Rodiče si se mnou hodně povídali 25,4 47,7 24 2,1 0,9 

Rodiče mě nechávali plánovat si věci

podle svého 
6,7 55,4 32,7 3,5 1,7 

Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení 

nových zajímavých věcí
9 46,3 33,4 9 2,3 

Rodiče na mě kladli velké nároky 9,1 34,4 48,7 6,1 1,8 

Rodiče používali při mé výchově fyzické 

tresty.
5,2 26,3 39,1 29 0,4 

Rodičům bylo jedno, co dělám 1,8 11,9 28,7 57,2 0,5 

Soubor N = 1021 (všechny „děti“)

Provedli jsme frekvenční analýzu i pro soubor pouze těch respondentů „dětí“, jejichž rodiče 
byli ve výzkumu dotazováni. Ti se obecně od souboru všech respondentů z generace dětí samo-
zřejmě trochu liší, některé významnější rozdíly uvádí Ondřej Špaček v této publikaci, v části 
věnované technickému popisu celého výzkumu. Nicméně co se týče hodnocení výchovných 
stylů, není rozdíl mezi soubory všech dětí a dětí s dotazovanými rodiči nijak věcně významný.

Poslední souhrnnou tabulku představují hodnocení vlastní výchovy dětí rodiči. Výroky jsou 
použity významově stejně jako v případě dotazníku pro „děti“.

Na první pohled je patrné, že se názory na výchovu liší u rodičů a dětí. Míra rozdílnosti 
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odpovědí u obou skupin respondentů se dá měřit různými způsoby (viz znovu kapitola Ondřeje 
Špačka). Nicméně v případě výchovných stylů rozdíl není až tak veliký a výpovědi jsou po-
měrně vzájemně konzistentní, lehce nadpoloviční většina rodičů i dětí se v hodnocení výchov-
ných stylů shodovala. Tato shoda vynikne ještě více, pokud původní škálu redukujeme. My 
jsme zvolili způsob redukce překódováním na úplně jednoduchý souhlas či nesouhlas s danými 
výroky (možnosti Ano, Ne, Nevím23). Následující tabulka pak ukazuje míru konzistence pro 
jednotlivé výroky. Znění výroku je uvedeno ve variantě dotazníku pro „děti“.

Z uvedených údajů lze vidět, že průměrná shoda v širším hodnocení výchovných stylů mezi 

Tabulka 7.2.: Výchovné styly v pohledu „rodičů.“ Řádková procenta 

 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví 

Dbali jsme na to, aby dítě mělo dobrý 

prospěch ve škole. 
57,2 38,4 3,8 0,2 0,5 

Chtěli jsme vědět, jak, kde a s kým tráví 

svůj volný čas 
57,9 36,9 3,8 1,1 0,3 

O našich rozhodnutích se nediskutovalo, 

muselo se poslouchat 
26,7 53,9 15,6 2 1,8 

Velmi jsme dbali na dodržování pořádku 28,9 57,7 12,0 1 0,5 

Dítě jsme podporovali za každé situace 40,2 51,5 5,9 0,3 2,1 

Když jsme po dítěti něco chtěli, vysvětlili

jsme mu, proč to má být 
40 51,5 7,5 0,2 0,8 

Snažili jsme se dítěti porozumět 40,2 55,9 2,6 0,3 1 

Dítě často muselo pomáhat v domácnosti 25,4 50,7 20,2 3,1 0,7 

Hodně jsme si s dítětem povídali  31,1 52 14,6 1,5 0,8 

Nechávali jsme dítě plánovat si věci podle 

svého 
9,7 59,8 24,4 4,4 1,6 

Našli jsme si čas na hru a vymýšlení 

nových zajímavých věcí
14,8 52,5 27,2 3 2,6 

Na dítě jsme kladli velké nároky 7,4 31,5 51,3 8,2 1,6 

Při výchově dítěte jsme se nevyhýbali 

použití fyzických trestů
9 33,6 36,2 19,8 1,3 

Bylo nám vlastně jedno, co dítě dělá 3,3 7,4 16,9 72 0,5 

N=610 (rodiče) 

23  Odpovědi „určitě ano“ a „spíše ano „ byly překódovány jako „ano“, odpovědi „ určitě ne“ a „spíše ne“ byly 
kódovány jako „ne“. Odpověď „nevím“ byla zachována.
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Tabulka 7.3.: Výchovné styly – shoda mezi „rodiči“ a „dětmi.“ Řádková procenta 

 Počet

shodných

 hodnocení24

Počet

neshodných

hodnocení25

Hodnota

tetrachorické 

korelace 

Hodnota

pořadové

korelace26

Rodiče dbali na to, abych 

měl/a dobrý prospěch ve 

škole. 

541 69 0,68 0,46

Rodiče chtěli vědět, jak, 

kde a s kým trávím svůj

volný čas

543 67 0,52 0,35 

O rozhodnutích rodičů se 

nediskutovalo, muselo se 

poslouchat 

481 129 0,42 0,32

Rodiče velmi dbali na 

dodržování pořádku
512 98 0,52 0,33 

Rodiče mě podporovali za 

každé situace 
484 126 0,32 0,33 

Když po mně rodiče něco 

chtěli, vysvětlili mi proč
493 117 0,41 0,33

Rodiče se mi snažili 

porozumět
505 105 0,23 0,29

Často jsem musel/a 

pomáhat v domácnosti 
487 123 0,70 0,52 

Rodiče si se mnou hodně

povídali 
475 135 0,58 0,45

Rodiče mě nechávali 

plánovat si věci podle 

svého 

391 219 0,36 0,27 

Rodiče si našli čas na hru 

a vymýšlení nových 

zajímavých věcí

410 200 0,57 0,42

24 Zahrnuje i shodu v položce „nevím“ 
25 Zahrnuje i shodu v položce „nevím“.
26 Spearmanova pořadová korelace počítaná na původní neredukované škále.
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rodiči a dětmi byla v našeho výzkumu opravdu značná a průměrná shoda nastala v 78 procen-
tech případů.

Na závěr této popisné části se ještě podívejme na průměrné hodnoty výroků u skupiny „dětí“, 
kterou budeme nadále používat pro další analýzy. Zde přehledněji než v případě celkových 
frekvenčních tabulek vidíme, jaké výchovné styly byly v rodině nejvíce frekventované (čím 
nižší hodnota průměru, tím více byl daný styl podle respondentů v jejich rodinách používán).

Vidíme, že respondenti reportují o výchovných stylech svých rodičů vcelku příznivě – nej-

Rodiče na mě kladli velké 

nároky 
408 202 0,54 0,41

Rodiče používali při mé 

výchově fyzické tresty. 
419 191 0,58 0,40

Rodičům bylo jedno, co 

dělám 
528 82 0,68 0,41

Pr ůměrná shoda a 

neshoda
478 133 - - 

Tabulka 7.4.: Výchovné styly v rodině původu z pohledu respondentů – „dětí“

Průměr

Variační 

koeficient 

Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý prospěch ve škole. 1,62 0,43

Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým trávím svůj volný čas 1,66 0,41

O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo, muselo se poslouchat 1,78 0,38

Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku 1,83 0,34

Rodiče mě podporovali za každé situace 1,90 0,36

Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili mi proč 1,91 0,38

Rodiče se mi snažili porozumět 1,91 0,34

Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti 1,96 0,40

Rodiče si se mnou hodně povídali 2,03 0,38

Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle svého 2,34 0,28

Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení nových zajímavých věcí 2,43 0,32

Rodiče na mě kladli velké nároky 2,53 0,30

Rodiče používali při mé výchově fyzické tresty. 2,92 0,30

Rodičům bylo jedno, co dělám 3,42 0,22
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nižší průměrné hodnoty a tedy nejvíce používané (pouze podle retrospektivních výpovědí re-
spondentů samozřejmě) jsou ty, které vyjadřují orientaci rodičů na děti – emocionální i z hle-
diska dohledu a nenásilného výkonu autority nad nimi.

Kvůli zjednodušení analýzy a také zvýšení její reliability jsme na základě faktorové analýzy 
a také na základě teoretických úvah vytvořili tři výchovné styly „vyššího řádu“ - styl demo-
kratické autority, styl autoritářský a konečně styl „výchovné lhostejnosti“. Výsledek faktorové 
analýzy uvádíme v tabulce číslo šest.

Obsah jednotlivých výchovných stylů (faktorů) je částečně zřejmý ze znění jednotlivých 

Tabulka 7.5.: Když si vzpomenete na své dětství, jak moc se na Vaši rodinu hodí následující 
charakteristiky (faktorová analýza) 

Demokratická 

výchova Autoritativní výchova Lhostejná výchova 

Rodiče si se mnou hodně povídali 0,80 0,12 -0,10

Rodiče se mi snažili porozumět 0,74 0,05 -0,11

Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili mi 

proč 0,73 0,13 -0,11

Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení nových 

zajímavých věcí 0,70 0,14 0,09

Rodiče mě podporovali za každé situace 0,68 0,08 -0,10

Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý 

prospěch ve škole. 0,59 0,27 -0,37

O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo, 

muselo se poslouchat -0,02 0,70 -0,23

Rodiče na mě kladli velké nároky 0,26 0,58 0,12

Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku 0,36 0,55 -0,20

Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti 0,10 0,54 -0,05

Rodiče používali při mé výchově fyzické 

tresty. -0,37 0,49 0,42

Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým trávím 

svůj volný čas 0,46 0,27 -0,48

Rodičům bylo jedno, co dělám -0,33 -0,02 0,75

Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle 

svého 0,39 -0,15 0,59

položek, přesto stojí zato si jej zde zpřesnit s pomocí psychologické literatury zabývající se vý-
chovou (Čáp, Mareš 2007; Čáp 1975). Při aplikaci demokratické výchovy děti nejen ví, co po 
nich rodiče chtějí, ale vědí i proč to chtějí, protože rodiče s dětmi o způsobech svého výchov-
ného působení komunikují. Rodiče zde také působí spíše příkladem než rozkazem a projevují 
otevřeně porozumění pro potřeby dětí. V rámci provádění autoritativní výchovy rodiče použí-
vají vůči dětem především rozkazy, hrozby a dávají jim také málo samostatnosti v rozhodování 
– vše se musí dít podle vůle (jednoho nebo obou) rodičů. Možná lepším pojmenováním je zde 
výchova autoritářská. Lhostejná výchova pak znamená, že rodič neprojevuje přímo téměř žád-
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né požadavky a provádí jen málo kontroly chování dětí. Zároveň ale také neposkytuje dětem 
citovou oporu. Výsledkem pak může být citová deprivace dětí a tento výchovný styl nedává 
„dětem požadavky a normy potřebné pro rozvoj osobnosti“ (Čáp 1975: 53).V tabulce 7. 6. jsou 
hodnoty korelačních koeficientů mezi těmito výchovnými styly a dalšími proměnnými.

V tabulce nacházíme koeficienty s relativně vysokou absolutní hodnotou. To naznačuje, že 

Tabulka 7.6.: Korelace mezi výchovnými styly a dalšími proměnnými 
Demokratická 

výchova 

Autoritativní 

výchova 

Lhostejná 

výchova 

Kulturní aktivity prováděné v dětství s rodiči 0,54 0,20 -0,27 

Výchovný styl – „demokratická výchova“ 1,00 0,35 -0,49 

Výchovný styl – „autoritativní výchova“ 0,35 1,00 -0,17 

Výchovný styl – „lhostejná výchova“ -0,49 -0,17 1,00 

Respondent má odborné povolání -0,20 -0,11 0,17 

Respondent má rutinní povolání -0,02 -0,01 0,05 

Respondent má dělnické povolání 0,21 0,12 -0,21 

Pohlaví respondenta -0,13 -0,14 0,19 

Respondent žije se stálou partnerkou/partnerem -0,06 -0,04 0,05 

Respondent má děti -0,01 -0,05 -0,05 

Rozešli se rodiče do 16 let respondenta? 0,11 0,11 -0,07 

Místo bydliště v době dospívání (město/ venkov) -0,06 0,09 0,13 

Atmosféra v rodině v době dospívání 0,51 0,19 -0,30 

Matka  resp. měla odborné povolání -0,16 -0,02 0,19 

Otec respondenta  měl odborné povolání -0,13 -0,02 0,15 

Matka  resp. měla rutinní povolání -0,06 0,03 0,04 

Otec resp.  měl rutinní povolání -0,03 -0,02 0,03 

Matka  resp. měla dělnické povolání 0,11 -0,04 -0,14 

Otec resp.  měl dělnické povolání 0,04 0,00 -0,08 

Respondent dosáhl maximálně vyučení 0,27 0,16 -0,26 

Respondent má maturitu -0,11 -0,06 0,12 

Respondent má ukončenou VOŠ nebo VŠ -0,21 -0,13 0,18 
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některé v analýze zařazené proměnné mají ke stylům výchovy silný vztah. Samozřejmě by-
chom neměli tento korelační vztah zaměňovat za vztah kauzální – korelace nám ukazují „pou-
hý“ společný souvýskyt jevů. Velmi těsný vztah mají k výchovným stylům kulturní aktivity 
prováděné s rodiči. Demokratický výchovný styl stejně jako výchovný styl založený na vymá-
hání autority (ten ovšem podstatně méně) koreluje s aktivitami pozitivně, zatímco „výchovná 
lhostejnost“ negativně. Je zřejmě zbytečné zjišťovat, co je zde příčinou a co následkem. Nej-
spíše se zde jedná o vzájemně propojené aspekty fungování rodinného systému. Stejné to bude 
zřejmě i s proměnnou „atmosféra v rodině v době dospívání27“, kdy dobré soužití souvisí silně 
s demokratickým výchovným stylem a slaběji i se stylem autoritativním. Naopak lhostejný 
výchovný styl nacházíme více u těch respondentů, kteří zároveň vidí atmosféru v rodině v do-
bě svého dospívání jako špatnou. Zdá se také, že demokratická výchova stejně jako výchova 
autoritativní (tedy výchovné styly, jejichž důležitou součástí je dohled nad vychovávanými) 
byl uplatňován vůči dívkám, než vůči chlapcům – ti mají vyšší skóry u výchovy lhostejné. De-
mokratická výchova se také vyskytovala častěji v rodinách, kde měli rodiče odborná povolání 
(tedy povolání, vyžadující vysokou míru kvalifikace a dávající relativně větší míru autonomie). 
Oproti tomu výchovnou lhostejnost nacházíme více v rodinách dělnických. U autoritativní vý-
chovy nejsou v tomto ohledu žádné výrazné rozdíly. Naopak, z pohledu dospělého respondenta, 
souvisí demokratická výchova i výchova autoritativní s relativně vyšším vzděláním a vyšší 
pravděpodobností odborného povolání.

27  Tato proměnná je konstruktem vytvořeným z několika proměnných zjišťujících vztahy mezi členy rodiny re-
spondenta opět přibližně v době kdy mu bylo 14 let. Zahrnuje zejména (ne)úctu kterou si členové rodiny navzá-
jem projevují a míru komunikace a vzájemného emocionálního uspokojení.
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Tabulka 7.7.: Aktivity v rodině. Řádková procenta 
Velmi

často Často Občas Zřídka Nikdy

Aktivity, které s dítětem dělali rodiče/prarodiče

Práce na zahradě, poli, péče o zvířata 19,3 33,7 21,8 10,1 15,1

Sledování televize, poslech hudby a mluveného slova 15,8 42,4 32,4 7,6 1,8

Výlety do přírody, za památkami 12,2 30,3 37,2 15,3 5,0

Vaření, ruční práce 11,7 23,8 24,6 14,3 25,6

Návštěvy zoologických či botanických zahrad 6,6 21,3 41,6 24,7 5,8

Technické činnosti 6,0 20,1 27,8 22,2 23,9

Hraní společenských her 5,8 29,0 41,2 17,9 6,0

Aktivní sportování 5,1 14,5 20,9 22,9 36,5

Rodiče si se mnou povídali o knihách, které jsem četl/a. 4,4 17,6 31,5 28,7 17,8

Umělecké aktivity (hudební, výtvarné) 3,2 8,9 21,3 27,6 39,1

Chození do kostela 3,2 4,5 7,0 13,8 71,5

Návštěvy sportovních akcí 3,1 9,5 23,4 28,9 35,1

Návštěvy kulturních akcí 1,1 13,5 37,0 35,0 13,4

Chození do kina 0,8 12,2 44,1 29,1 13,8

Návštěvy koncertů populární a folkové hudby 0,4 4,3 17,8 32,9 44,6

Aktivity ve volném čase dítěte, které dítě provádělo samo + případně reakce rodičů

Díval/a jsem se na televizi. 19,2 49,0 28,9 2,6 0,3

Četl/a jsem knihy. 18,5 32,3 28,7 17,1 3,4

Četl/a jsem časopisy pro děti a mládež. 15,8 40,8 29,5 10,0 4,0

Poslouchal/a jsem dětské pořady a inscenace v rozhlasu. 7,2 24,8 32,4 22,7 12,9

Poslouchal/a jsem vzdělávací pořady v rozhlasu. 1,6 10,7 26,4 32,1 29,2

Pozn. V tabulce jsou zvýrazněny nejčastější odpovědi respondentů u každé aktivity 

Další faktor, který zde bereme do úvahy, byly aktivity ve volném čase dítěte.
Neřešíme aktivity respondentů v dětství obecně, ale aktivity, kterým se věnovali s rodiči 

nebo prarodiči. V rámci těchto společných rodinných aktivit se tedy setkávali dvě různé gene-
race, a možná proto je složení nejčastěji prováděných „mezigeneračních“ aktivit v následující 
podobě: práce na zahradě, poli, péče o zvířata; sledování televize, poslech hudby a mluveného 
slova; výlety do přírody, za památkami; vaření, ruční práce (spojení kategorií často a velmi 
často představuje podíl mezi 35 % až 52 %). Naopak nejméně časté jsou tyto společné aktivity 
dětí a rodičů/prarodičů: koncerty populární a folkové hudby, chození do kina, návštěvy kultur-
ních akcí a návštěvy sportovních akcí. To jsou, jak se zdá spíše aktivity, které se dělají společně 
s vrstevníky, kamarády než s rodiči (v daném věku – tj. na konci základní školy - to možná platí 
ještě silněji). I když respondenti zároveň připouštěli, že do kina nebo na kulturní akce s rodiči 
chodili občas (v naší škále střední hodnota) – kolem 40 % z nich.

Nejčastější odpovědi respondentů jsou nicméně velmi různé (viz tabulka). Ale jednoznačně 
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nejčastější odpověď se objevuje v případě chození do kostela, kde více než 70 % respondentů, 
uvádí, že do kostela nechodí nikdy. V tomto případě to pravděpodobně znamená i to, že nechodí 
do kostela vůbec a s nikým, tj. nejsou věřící. Když pomineme tento krajní případ, který souvisí 
s obecně nízkým zájmem o církevní a náboženský život v české společnosti, pak na druhém 
místě nejčastějších odpovědí nechodilo s rodiči/prarodiči na koncerty populární a folkové hud-
by nikdy skoro 45 % respondentů a dále 39 % nemělo společně s rodiči výtvarné nebo hudební 
aktivity.

Aktivity ve volném čase, které dítě provádělo samo, se soustředí především na trávení vol-
ného času s „médii“ kam kromě televize, rozhlasu a časopisů patří také čtení knih. Nejčastější 
aktivitou v tomto směru je sledování televize, když alespoň občas ji sledovalo 97 % respon-
dentů a nejčastější odpovědí bylo často (49 %), jen zhruba 3 % respondentů sledovalo televizi 
zřídka nebo nikdy. Znamená to tedy, že sledování televize bylo téměř všemi sdílenou aktivitou 
(znamená to tudíž také, že na formování hodnot respondentů měla televize významný vliv, 
že je byť třeba mimoděk a nezáměrně „vychovávala“?), i když její náplň může být vzájemně 
velmi odlišná. Velmi časté čtení knih lze do určité míry chápat jako protiváhu velmi častému 
sledování televize, ale tento vztah se pomocí statistického testování prokázal jen ve velmi slabé 
podobě. Platí nicméně, že pětina respondentů prakticky vůbec nečetla (v době svého dětství) 
a naopak skoro pětina četla velmi často (18,5 %) a 80 % četla alespoň občas. Podobné rozložení 
odpovědí respondentů platí také u čtení časopisů pro děti a mládež.

Naopak zdá se, že role rozhlasu byla nejslabší, když nejméně respondenti poslouchali vzdě-
lávací pořady (vůbec + zřídka přibližně 2/3 z nich) a o něco více věnovali pozornost dětským 
pořadům a inscenacím v rozhlase. Je rovněž příznačné, že aktivní posluchači rozhlasu jsou vý-
znamně častěji také aktivními čtenáři. (viz následující tabulka korelačních vztahů 7.8. - Spear-
man a Chí kvadrát)

Dokonce se zdá, že aktivity jsou spolu velmi úzce pozitivně provázané – zjednodušeně řeče-
no aktivita v jedné oblasti znamená aktivitu také v dalších oblastech. Jedinou výjimkou je vztah 
mezi čtením a sledováním televize. Respondenti, kteří čtou, se méně intenzivně věnují sledo-
vání televize (nesmíme zapomínat, že sledování TV se týká (týkalo) takřka všech respondentů, 
rozdílná je pravděpodobně pouze intenzita této činnosti).

V následující tabulce 7.9. vidíme to samé s průměry a variancí. Čím nižší je hodnota průměru, 
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tím častěji byla daná činnost vykonávána.
Provedli jsme faktorovou analýzu. Její výsledky jsou prezentovány v následující tabulce.

Tabulka 7.8.: Korelační vztahy mezi aktivitami s „médii“ 
Díval/a jsem se 

na televizi.

Četl/a jsem 

knihy.

Četl/a jsem 

časopisy pro 

děti a mládež.

Poslouchal/a jsem 

dětské pořady 

a inscenace 

v rozhlasu. 

Poslouchal/a 

jsem 

vzdělávací 

pořady v 

rozhlasu 

Díval/a jsem se na 

televizi. 
--- -0,081 (+) 0,082 (++) 0,159 (+++) - ( ++) 

Četl/a jsem knihy. 

 --- 0,456 (+++) 0,214 (+++) 0,292 

(+++)
Četl/a jsem 

časopisy pro děti

a mládež. 

  --- 0,336 (+++) 0,270 

(+++)

Poslouchal/a jsem 

dětské pořady 

a inscenace 

v rozhlasu. 

   --- 0,464 

(+++)

Poslouchal/a jsem 

vzdělávací pořady

v rozhlasu. 

    --- 

Pozn. Uvádíme korelační koeficient (Spearman) a znaménkové schéma (Chí kvadrát ), kde 
+++ = 0,000, + 0,010 a 0,0001 až 0,009 = ++ 
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Faktorová analýza přinesla poměrně dobře interpretovatelné výsledky. Tři ze čtyř faktorů 

Tabulka 7.9.:

  Průměr

Variační 

koeficient 

Aktivity, které s dítětem dělali rodiče/prarodiče

Sledování televize, poslech hudby a mluveného slova 2,37 0,38 

Práce na zahradě, poli, péče o zvířata 2,68 0,49 

Výlety do přírody, za památkami 2,71 0,38 

Rodiče mi zakazovali dívat se na určité typy pořadů. 2,77 0,34 

Hraní společenských her 2,89 0,33 

Návštěvy zoologických či botanických zahrad 3,02 0,32 

Vaření, ruční práce 3,18 0,43 

Technické činnosti 3,38 0,36 

Rodiče si se mnou povídali o knihách, které jsem četl/a. 3,38 0,33 

Chození do kina 3,43 0,26 

Návštěvy kulturních akcí 3,46 0,27 

Aktivní sportování 3,71 0,33 

Návštěvy sportovních akcí 3,83 0,29 

Umělecké aktivity (hudební, výtvarné) 3,91 0,28 

Návštěvy koncertů populární a folkové hudby 4,17 0,21 

Chození do kostela 4,46 0,23 

Aktivity ve volném čase dítěte, které dítě provádělo samo

Díval/a jsem se na televizi. 2,16 0,36 

Četl/a jsem časopisy pro děti a mládež 2,46 0,41 

Četl/a jsem knihy. 2,54 0,42 

Poslouchal/a jsem dětské pořady a inscenace v rozhlasu. 3,09 0,36 

Poslouchal/a jsem vzdělávací pořady v rozhlasu. 3,77 0,28 
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Tabulka 7.10.: Výsledky faktorové analýzy (rotované řešení, rotace Varimax) 

Kulturní 

aktivity

„Ženské“ 

aktivity 

v rodině

„Mužské“ 

aktivity 

v rodině

Náboženská 

aktivita

Návštěvy kulturních akcí 0,83 -0,01 0,03 0,05 

Chození do kina 0,74 -0,05 0,01 -0,18 

Návštěvy zoologických či botanických zahrad 0,70 0,17 0,12 -0,18 

Výlety do přírody, za památkami 0,70 0,23 0,12 -0,15 

Návštěvy koncertů populární a folkové hudby 0,68 -0,02 0,15 0,30 

Umělecké aktivity (hudební, výtvarné) 0,68 0,12 -0,11 0,29 

Aktivní sportování 0,61 -0,15 0,51 -0,03 

Hraní společenských her 0,56 0,31 0,18 -0,30 

Práce na zahradě, poli, péče o zvířata -0,06 0,77 0,31 0,04 

Vaření, ruční práce 0,20 0,76 -0,18 0,00 

Technické činnosti -0,10 0,28 0,77 0,05 

Návštěvy sportovních akcí 0,45 -0,18 0,70 0,01 

Chození do kostela 0,09 0,29 0,07 0,75 

Sledování televize, poslech hudby a mluveného slova 0,17 0,31 0,02 -0,56 

Vysvětlená variabilita v % 29,5 12 11,2 8,8 

se dají chápat jako odraz situace v rodině, kde se některé věci podnikají dohromady (takových 
aktivit je jednoznačně nejvíce, viz faktor kulturní aktivity), ale některé jsou spíše záležitostmi 
tradičně ženskými (druhý faktor: ženské aktivity v rodině) a některé naopak spíše tradičně muž-
skými (třetí faktor: mužské aktivity v rodině). Čtvrtý faktor je pak specifický solitér, který dává 
do protikladu chození do kostela a „zcela neduchovní“ sledování televize atd.

Z položek, které mají nejvyšší korelace s prvním faktorem, jsme vytvořili součtovou škálu, 
kterou jsme pak zkorelovali s dalšími proměnnými, abychom zjistili vztah mezi „kulturní“ ak-
tivitou v dětství k jiným proměnným – jak těm, které mohly aktivitu ovlivňovat (vzdělání a pra-
covní zařazení rodičů, pohlaví respondenta), tak těch, na které naopak mohla mít vliv samotná 
aktivita (vzdělání respondenta - „dítěte“, jeho pozice v práci).

Vztah výchovných aktivit a výchovných stylů byl již popsán výše. Co se týče vztahu atmo-
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Tabulka 7.11.: Korelace mezi kulturními aktivitami v rodině a dalšími proměnnými 
Kulturní aktivity 

v dětství  

Výchovný styl – „demokratická výchova“ 0,54 

Výchovný styl – „autoritativní výchova“ 0,20 

Výchovný styl – „lhostejná výchova“ -0,27 

Respondent má odborné povolání -0,20 

Respondent má rutinní povolání -0,01 

Respondent má dělnické povolání 0,25 

Pohlaví respondenta -0,05 

Respondent žije se stálou partnerkou/partnerem -0,09 

Respondent má děti 0,02 

Rozešli se rodiče do 16 let respondenta? 0,05 

Místo bydliště v době dospívání (město/ venkov) -0,20 

Atmosféra v rodině v době dospívání 0,33 

Matka  resp. měla odborné povolání -0,14 

Otec respondenta  měl odborné povolání -0,10 

Matka  resp. měla rutinní povolání -0,08 

Otec resp.  měl rutinní povolání -0,06 

Matka  resp. měla dělnické povolání 0,17 

Otec resp.  měl dělnické povolání 0,12 

Respondent dosáhl maximálně vyučení 0,23 

Respondent má maturitu -0,09 

Respondent má ukončenou VOŠ nebo VŠ -0,19 

sféry v rodině původu respondenta, platí, že v rodinách, kde bylo problémové soužití, a kde si 
její členové neprojevovali respekt, bylo společných aktivit podstatně méně. Když se podíváme 
na korelace aktivit se statusem rodičů, můžeme si všimnout toho, že „aktivnější“ byly ty rodiny, 
kde měli rodiče spíše vyšší zaměstnanecký status. Více kulturních aktivit také dělali se svými 
rodiči ty děti, které žily ve městě. Zde se zřejmě projevuje jak to, že na venkově bylo (a stále je) 
méně příležitostí k většině kulturních aktivit, což je činí časově náročnějšími (je nutno připočíst 
dopravu), tak i skutečnost, že na venkově je větší podíl času dětí i rodičů věnován manuálním 
pracím v domácnosti. Co se týče korelací, které indikují již výsledky socializačního procesu, 
pak vidíme, že menší intenzita kulturních aktivit se vyskytuje spíše u těch, kteří dosáhli pouze 
vyučení a kteří také vykonávají spíše dělnická povolání.
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Co je možné uvést jako závěr příspěvku? Samozřejmě v první řadě to, co je takto obecně 
řečeno málo překvapivé, tedy že na stylu výchovy a na rodinných aktivitách záleží. Zcela nové 
nejsou ani konkrétní poznatky o jejich vlivu. Mezi ty nejvýznamnější patří to, že autoritativní/
demokratický výchovný styl 28, tedy způsob výchovy v němž je kladen důraz na emoční pod-
poru a komunikaci mezi rodiči a dětmi a zároveň na pozitivní vedení dětí a na dohled nad nimi 
(Čáp, Mareš 2007) společně s dobrou (emoční a komunikační) atmosférou v rodině (všechny 
tyto fenomény jsou navzájem pozitivně zkorelovány) a se stoupající intenzitou aktivit prová-
děných s rodiči nacházíme spíše v rodinách, kde mají rodiče vyšší vzdělání a kde zastávají 
odborná povolání. Ve svém důsledku, zdá se na základě korelační analýzy, souvisí tyto způsoby 
rodinné výchovy a aktivity s vyšším vzděláním a odborným zaměstnáním respondenta v do-
spělosti. Samozřejmě – jak dokládá řada jiných výzkumů, projevuje se zde i přímá „reprodukce 
statusu“ z rodičů na děti, kdy více vzdělaní rodiče vzbuzují ve svých dětech vyšší ambice, ve-
dou je ke kvalitnějšímu vzdělání, kontrolují více jejich studijní aktivity atd. Reprodukce soci-
ální struktury není něco automatického, co by se dělo jen tak. Styly výchovy a rodinné aktivity 
jsou prostředky, skrze které se tyto „makrostrukturální“ procesy uskutečňují.

28  Na rozdíl od stylu autoritářského, kladoucího důraz na kontrolu a přísnost a stylu „volného“, který neklade důraz 
v podstatě na nic a představuje ve svém plném uplatnění nejspíše lhostejnost vůči dětem a nezájem o ně.
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Výzkum Distinkce a hodnoty 2008 je stěžejním reprezentativním dotazníkovým šetřením 
projektu „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překoná-
vání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“. Na základě teoretické a metodologické 
debaty týmu byl zvolen poměrně unikátní výzkumný design, který zachycuje úzce vymezenou 
věkovou kohortu populace zároveň s rodiči těchto respondentů.

Data jsou tedy složená ze dvou datových souborů, které zde nazýváme DĚTI a RODIČE. 
Oba soubory jsou vzájemně propojené, každého rodiče můžeme jednoznačně přiřadit k jedno-
mu dítěti. Ovšem vzhledem k tomu, že ne každý kontaktovaný rodič byl ochoten na výzkumu 
participovat, není u každého respondenta - dítěte dotazován také jeho rodič29.

Následující technická zpráva se zaměřuje na posouzení základních metodologických para-
metrů provedeného šetření. Posouzena je reprezentativita souboru i jednotlivých podsouborů. 
Hlavní část zprávy se poté věnuje měření konzistence mezi odpověďmi rodičů a dětí u otázek, 
které zjišťovaly shodné skutečnosti.

Základ výzkumu tvoří datový soubor DĚTI, který je reprezentativním vzorkem populace 
ČR ve věku 30 - 34 let. Soubor byl sebrán kvótním výběrem, který zachovával strukturu zá-
kladního souboru podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a NUTS II. Sběr dat 
proběhl v období od 24. 9. do 12. 11. 2008 a datový soubor celkem obsahuje 1 021 respondentů. 
Kvótní výběr výzkumu zahrnoval pohlaví, vzdělání (bez vzdělání, základní; vyučen/a, střední 
bez maturity; střední s maturitou; vysokoškolské), věk (30; 31; 32; 33; 34). Dále zohledňoval 
regionální rozdělení (NUTS II) spojené s velikostí místa bydliště (0 - 999; 1 000 - 4 999; 5 000 
- 19 999; 20 000 - 99 999; více než 100 000).

29  Podle dokumentace GfK bylo podmínkou dotazování to, že respondent ze základního souboru „dětí“ byl ochoten 
uvést kontakt na rodiče – to ovšem samozřejmě nijak nezaručilo, že tento rodič bude ochoten se na výzkumu 
podílet.
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Pro druhou fázi sběru dat byla od každého respondenta získána adresa otce i matky, pokud 
byli naživu a v kontaktu s dětmi. Z těchto adres byl náhodně vybrán rodič tak, aby ve výsled-
ném souboru bylo proporční zastoupení otců i matek. Cílem sběru dat bylo dotazovat jednoho 
rodiče alespoň u 600 respondentů. Sběr dat souboru RODIČE proběhl v období od 25. 11. 
- 4. 12. 2008 a datový soubor celkem obsahuje 610 respondentů, které je možné přímo propojit 
s datovým souborem DĚTI.

V následující pasáži se zaměřujeme na posouzení reprezentativity výběrového souboru 
a jednotlivých podsouborů z hlediska pohlaví a vzdělaní. Rozdělení respondentů podle pohlaví 
a podle jednotlivých kategorií vzdělání se statisticky významně (na hladině významnosti 0,01) 
neliší od údajů uváděných ČSÚ (tab. 8.1. a 8.2.). Vzhledem k omezení dostupných dat není 
možné posoudit vzdělanostní strukturu v odpovídající věkové kategorii, použita proto byla širší 
kategorie kohorty ve věku 30 - 44 let.

Struktura podsouboru respondentů, u kterého byli dotazováni i rodiče (DĚTI s rodičem), 
se od celého souboru statisticky významně neliší. Základní sociodemografické charakteristiky 
respondentů tedy nehrají roli v tom, jestli se podařilo kontaktovat a dotazovat rodiče.

Tabulka 8.1.: Reprezentativita výběrového šetření podle pohlaví 
ČSÚ 2008, 
30 - 34 let  DĚTI 

DĚTI 
(s rodičem)

 tis. %  % % 
muži 477 51,4  48,1 50,3
ženy 451 48,6  51,9 49,7

sig. odlišnosti DĚTI oproti VŠPS 0,039
sig. odlišnosti DĚTI (s rodičem) oproti DĚTI 0,274
Data z Českého statistického úřadu jsou podle stavu obyvatelstva k 31. 12. 2008 

Tabulka 8.2.: Reprezentativita výběrového šetření podle vzdělání 
VŠPS 2008, 
30 - 44 let  DĚTI 

DĚTI 
(s rodičem)

 tis. %  % % 
základní 144 6,0  4,7 4,4
střední bez maturity 988 40,9  41,1 40,0
střední s maturitou 929 38,4  41,4 41,0
vysokoškolské 357 14,8  12,8 14,6

sig. odlišnosti DĚTI oproti VŠPS 0,049
sig. odlišnosti DĚTI (s rodičem) oproti DĚTI 0,609
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Dotazovaní rodiče byli vybráni tak, aby zastoupení otců a matek bylo přibližně stejné. Toto 
zastoupení je v datovém souboru naplněno (tab. 8.3.). Vzdělanostní struktura rodičů přibližně 
naplňuje očekávanou vzdělanostní strukturu, byť vzhledem ke specifické definici této populace 
nelze ze statistik určit přesné rozložení jednotlivých kategorií (tab. 8.4.).

Tabulka 8.3.: Dotazování rodiče respondentů
 % 
otcové 46,6 
matky 53,4 

N = 610  

Tabulka 8.4.: Dotazování rodiče respondentů - vzdělání (v %) 
 otcové matky 
základní 8,1 19,3
střední bez maturity 53,2 22,4
střední s maturitou 25,0 45,4
vysokoškolské 13,7 12,9

N = 610   

Než přistoupíme k porovnání vzdělanostní struktury rodičů dotazovaných a nedotazova-
ných, provedeme základní srovnání nejvyššího dosaženého vzdělání rodičů tak, jak ho uváděli 
respondenti zprostředkovaně (děti), a tak, jak bylo získáno přímo od rodičů. Vycházíme při-
tom z předpokladu, že přímé dotazování rodičů poskytuje informace o skutečném nejvyšším 
dosaženém vzdělání (přestože ve skutečnosti bude i tento údaj zatížen chybou, byť malou), 
zatímco zprostředkované dotazování jejich dětí může být zkreslené a poskytovat tak chybnou 
informaci.

Správnou informaci o vzdělání rodičů poskytlo necelých 84 % respondentů (z těch, u kte-
rých byli dotazováni i rodiče) (tab. 8.5.). Ostatní respondenti v přibližně stejné míře vzdělání 
svého rodiče nadhodnotili (7,7 %) nebo naopak podhodnotili (8,6 %). Vzhledem k relativně 
„tvrdému“ charakteru proměnné nejvyššího dosaženého vzdělání je tato nepřesnost poměrně 
vysoká. Nejvíce zaměňováno bylo základní vzdělání se středním bez maturity, naopak v přípa-
dě vysokoškolského vzdělání rodiče byla shoda nejvyšší. Nezjistitelným zdrojem chyby mohou 
být náhradní rodiče (respondent např. referoval o biologickém otci, dotazován byl otčím), byť 
v designu výzkumu a instrukcích pro tazatele byla tato možnost vylučována.

Tabulka 8.5.: Vzdělání rodičů - údaje od dětí oproti skutečnosti
 N % 
Shodné 499 83,7
Skutečné vyšší 51 8,6
Skutečné nižší 46 7,7
Celkem 596  
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V dalším kroku srovnáváme odlišnosti vzdělanostní struktury rodičů dotazovaných oproti 
struktuře dotazovaných i nedotazovaných (využíváme výpovědi dětí - populaci rodičů nelze 
definovat tak, aby bylo možné získat informace o její sociodemografické struktuře z ČSÚ). Cí-
lem je zjistit, zda rodiče, kteří byli dotazováni, významným způsobem vybočují z charakteristik 
vzdělanostní struktury rodičů respondentů. Ukazuje se, že určitá statisticky významná odlišnost 
zde je (tab. 8.6.). V menší míře se podařilo získat odpovědi od matek se středním vzděláním bez 
maturity. Oproti tomu vzdělanostní struktura dotazovaných otců se neodlišovala od předpoklá-
dané struktury souboru.

Tabulka 8.6.: Vzdělání rodičů - celý soubor oproti dotazovaným (v %) 
Celkem Matky Otcové 

 podle dětí dotazovaní podle dětí dotazovaní podle dětí dotazovaní 
základní 10,4 14,1 13,4 19,3 7,3 8,1
střední bez maturity 50,9 36,7 44,6 22,4 57,4 53,2
střední s maturitou 30,3 35,9 35,4 45,4 25,1 25,0
vysokoškolské 8,4 13,3 6,6 12,9 10,2 13,7

N 1938 610 989 326 949 284
sig. rozdílu  0,000  0,000  0,203

Jak bylo ukázáno výše, soubor s odpověďmi rodičů není výrazně zkreslen z hlediska vzdě-
lanostního statusu. Lze ale předpokládat, že zde existují jiné relevantní zdroje systematických 
výběrových chyb. Jednou z nich může být současná podoba vztahu mezi rodiči a dítětem.

Rodiče dětí byli častěji dotazováni pokud se s nimi respondent-dítě častěji stýká (tab. 8.7.). 
U dotazovaných rodičů se polovina dětí stýká s rodiči denně, u nedotazovaných je tomu tak jen 
u 40 %. Naopak nižší kategorie frekvencí (jednou za měsíc, několikrát do roka) jsou častěji za-
stoupené mezi respondenty, u kterých výpověď rodičů získána nebyla. Nutno podotknout, že 
rozdíl je sice statisticky významný, ale z věcného hlediska se jedná o relativně drobné zkreslení.

Tabulka 8.7.: Zahrnutí do výzkumu podle frekvence styku s rodiči (v %) 
Rodič
dotazován Denně

Jednou 
týdně

Několikrát 
za měsíc

Jednou za 
měsíc

Několikrát 
do roka Méně často Vůbec

ne 40,1 25,2 19,5 8,0 5,0 1,5 0,7
ano 51,8 28,0 13,1 4,4 1,5 0,8 0,5

sig. χ2 testu 0,000       

N = 998 998       

Vztah dětí s rodiči možnosti dotazování pravděpodobně příliš neovlivnil. Nebyl zjištěn statis-
ticky významný rozdíl vztahu k rodičům mezi těmi respondenty, u kterých rodiče byli dotazováni 
a těch, u kterých nebyli (tab. 8.8.). Pokud bychom odlišovali vztah k otci a k matce, rozdíl vy-
stoupí do popředí. Zatímco vztah k matkám zůstává nezávislý na možnosti dotazovat rodiče, u re-
spondentů s horším vztahem k otci byla menší pravděpodobnost zahrnutí rodiče do výzkumu.
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Dotazníky určené pro děti a jejich rodiče obsahovaly záměrně řadu otázek zjišťujících shod-
né věci. Jednalo se o takové skutečnosti, které byly klíčové pro některé analýzy zaměřené pouze 
na děti, a u kterých nebylo možné podstoupit riziko chybějících odpovědí v důsledku neúspěš-
ného dotazování rodičů. Zároveň se ale jednalo také o skutečnosti, ke kterým mohl pravděpo-
dobně fundovanější odpovědi poskytnout rodič respondenta. Většina z těchto otázek zjišťovala 
retrospektivní skutečnosti o dětství a vyrůstání dítěte. V následující pasáži provedeme srovnání 
odpovědí dětí a rodičů a pokusíme se zhodnotit konzistenci jejich odpovědí.30

Otázky q48 a p20 na shodné škále měřily přibližnou finanční situaci rodiny v době dospívání 
dítěte. Situace byla charakterizována tím, jak rodina vycházela s příjmy, jaké nákupy si mohla 
dovolit. Naprosto shodnou odpověď uvedla necelá polovina párů rodič-dítě. Ostatní dvojice se 
lišily, přičemž nelze říci, že by rodiče nebo děti systematicky uváděli lepší či horší hodnocení 
finanční situace (tab. 8.9.). Celková korelace obou proměnných dosahuje 0,48, což vypovídá 
o středně silné závislosti. S ohledem na to, že se jedná o výpověď o shodné skutečnosti, je hod-
nota korelačního koeficientu poměrně nízká. Ovšem na druhou stranu je potřeba vzít do úvahy, 
že se jedná o poměrně měkkou definici příjmů.

Tabulka 8.8.: Zahrnutí do výzkumu podle vztahu s rodiči* (v %) 

Rodič dotazován 
Velmi
špatně

Spíše 
špatně

Ani
špatně, ani 

dobře
Spíše 
dobře

Velmi
dobře

ne 0,2 0,7 6,9 27,3 64,9
ano 0,7 1,2 4,8 22,7 70,7
sig. χ2 testu 0,165     
N = 1015      
* započítán lepší ze vztahů (otec či matka) 

Tabulka 8.9.: Příjmy rodiny - q48 a p20 
 % 
shodné 48,8
podle dětí chudší 22,9
podle dětí bohatší 28,4

korelace 0,48
N = 564 

Na základě otázek v dotazníku bylo možné zkonstruovat několik proměnných měřící sociál-
ní status rodičů respondentů. Tato informace byla získávána jak od dětí, tak od rodičů. Vždy se 
týkala obou rodičů respondenta-dítěte a vztahovala se k době, kdy dítěti bylo přibližně 14 let. 
Sociální status zachycuje přímá otázka na zařazení do skupin zaměstnání, dále pak dvě zkon-

30  Pro měření míry konzistence je mimo jiné použit i korelační koeficient. V případě kardinálních proměnných se 
jedná o Pearsonův korelační koeficient, v případě ordinálních proměnných Spearmanův korelační koeficient.
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struované proměnné ISEI a EGP, které se standardně k měření statusu používají (ke konstrukci 
se využívá zařazení zaměstnání respondenta podle klasifikace ISCO, v případě EGP doplněné 
o počet podřízených a ekonomický status).

Nejvyšší konzistence z porovnávaných ukazatelů sociálního statusu dosahovali rodiče a děti 
v případě EGP (okolo 60 %). Vyšší shoda zde může být způsobena i nižším počtem kategorií, 
které tato proměnná rozlišuje. U proměnné sledující pouze skupinu zaměstnání a ISEI je shoda 
nižší, pohybuje se kolem 50 %. Ve všech případech nejsou patrné výrazné odlišnosti v konzis-
tenci odpovědí u matek a otců.

Tabulka 8.10.: Sociální status rodičů
otec matka 

 shodné neshodné N shodné neshodné N 
skupina zaměstnání (15 kategorií) 53,0 47,0 545 53,8 46,2 561
EGP (11 kategorií) 61,6 38,4 495 62,9 37,1 539
ISEI 49,3 50,7 495 54,7 45,3 539
ISEI - korelace 0,77  495 0,85  539

Baterie otázek obsahovala shodně formulované možnosti náplní volného času a zjišťovala 
frekvenci, s jakou se daným aktivitám zabývali rodiče v době dospívání dítěte (v době ukončení 
základní školy). Vzhledem k tomu, že posuzování frekvence aktivit bylo založeno na subjek-
tivně interpretovatelné škále (od „velmi často“ až po „nikdy“), lepší informaci o konzistenci 
odpovědí mohou poskytnout korelační koeficienty než srovnání absolutních hodnot.

Korelační koeficienty u většiny otázek se pohybují mezi 0,3 - 0,5, přičemž u volného času 
matek jsou na o něco vyšší úrovni (tab. 8.11. a 8.12.). Hodnocení trávení volného času samot-
nými rodiči a oproti tomu jejich dětmi je tedy konzistentní pouze do určité míry. Ve většině 
případů přitom nehraje zásadní roli to, zda daný rodič vypovídá sám za sebe nebo za svého 
tehdejšího partnera (druhého rodiče). Pozoruhodné je, že konzistentnější jsou výpovědi dětí 
s výpověďmi matek, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o referování o jejich volném času nebo 
volném času otců.

Tabulka 8.11.: Trávení volného času (minulost) - korelace odpovědí rodičů a dětí (otec) 
 celkem otec matka N 
Návštěva divadel, koncertů, výstav 0,50 0,38 0,61 531 
Sportování, cvičení 0,53 0,54 0,51 533 
Domácí práce, práce na zahradě 0,40 0,37 0,42 552 
Čtení knih 0,49 0,46 0,53 538 
Sledování TV 0,38 0,38 0,38 559 
Setkávání s přáteli a známými  0,30 0,33 0,28 550 
Chození do hospody, kaváren, restaurací 0,52 0,60 0,45 544 
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Další baterie otázek se zaměřila na volný čas, který trávili rodiče a děti spolu. V úvodu otáz-
ky přitom bylo upřesněno, že není důležité kdo danou aktivitu s dítětem dělal (rodič či dokonce 
prarodič), ale pouze její frekvence. Stejně jako v předcházejícím případě byla sledována přede-
vším konzistence odpovědí rodiče a dítěte prostřednictvím korelačních koeficientů. Korelace 
se většinou pohybuje mezi 0,4 - 0,5, mezi aktivitami se výrazně neliší a roli ani nehraje to, zda 
jako rodič odpovídal otec či matka (tab. 8.13.).

Tabulka 8.12.: Trávení volného času (minulost) - korelace rodičů a dětí (matka) 
 celkem otec matka N 
Návštěva divadel, koncertů, výstav 0,51 0,45 0,56 565 
Sportování, cvičení 0,42 0,33 0,50 561 
Domácí práce, práce na zahradě 0,25 0,24 0,26 583 
Čtení knih 0,46 0,41 0,50 568 
Sledování TV 0,38 0,35 0,38 583 
Setkávání s přáteli a známými  0,29 0,28 0,31 581 
Chození do hospody, kaváren, restaurací 0,43 0,44 0,42 564 

Tabulka 8.13.: Trávení volného času s dítětem (minulost) - korelace odpovědí
rodičů a dětí

 celkem otec matka N 
Umělecké aktivity 0,46 0,38 0,53 598 
Sledování televize, poslech hudby 0,42 0,45 0,38 606 
Chození do kina 0,47 0,44 0,48 603 
Návštěvy kulturních akcí 0,53 0,48 0,57 595 
Návštěvy koncertů populární a folkové hudby 0,45 0,46 0,45 590 
Výlety do přírody, za památkami 0,48 0,40 0,54 606 
Návštěvy ZOO 0,48 0,42 0,53 604 
Aktivní sportování 0,52 0,51 0,55 604 
Návštěvy sportovních akcí 0,46 0,46 0,46 595 
Práce na zahradě, péče o zvířata 0,55 0,53 0,56 598 
Vaření, ruční práce 0,42 0,38 0,48 599 
Technické činnosti 0,48 0,53 0,45 601 
Hraní společenských her 0,45 0,47 0,43 603 

Tři položky sledující trávení volného času dítěte na druhém stupni základní školy byly také 
dotazovány u jejich rodičů, stejně jako jedna položka zaměřená na předškolní předčítání dítěti. 
Stejně jako v předchozích případech byla i zde sledována konzistence výroků za pomoci kore-
lací. I zde se hodnota korelačních koeficientů pohybuje mezi 0,4 - 0,5. Žádný z výroků ve své 
konzistenci výrazně nevybočuje, ani nelze zaznamenat výrazné rozdíly v konzistenci odpovědí 
otců či matek s odpověďmi dítěte (tab. 8.14.).
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Sledování velikosti knihovny patří mezi standardně používané indikátory kulturního kapitálu 
rodin. U rodičů i dětí byla zjišťována velikost knihovny v době dětství dítěte. Odpověď na otáz-
ku byla zaznamenána v pěti kategoriích. Shoda rodičů a dětí je v tomto případě nižší než tomu 
bylo u vzdělání, korelační koeficient je ale vyšší než u výše uvedených výpovědích zaměřených 
na frekvence činností. O něco více než 54,5 % dvojic rodič-dítě zařadilo velikost knihovny do 
shodné kategorie (tab. 8.15.). U neshodných odpovědí neexistuje jednoznačná tendence rodičů 
či dětí k nadhodnocení či podhodnocení, oba směry odchýlení jsou přibližně stejně zastoupené. 
Neshody se přitom pohybují většinou v řádech jedné kategorie, výrazně rozdílné hodnocení se 
v datech prakticky neobjevuje. Koeficient korelace proměnných dosahuje hodnoty 0,67.

Tabulka 8.14.: Trávení volného času dítěte (minulost) - korelace odpovědí rodičů a dětí
 celkem otec matka N 
Díval se na televizi 0,42 0,47 0,37 600
Četl knihy 0,54 0,56 0,54 596
Rodiče si povídali o knihách s dítětem 0,53 0,49 0,56 599
V předškolním věku četli pohádky, básničky… 0,46 0,39 0,52 569

Tabulka 8.15.: Velikost knihovny - q56 a p27 
 % 
shodné 54,5
podle dětí méně 21,4
podle dětí více 24,0

korelace 0,67
N = 541 

Rozsáhlá baterie otázek se dotýká výchovných stylů v rodině dítěte. Na rozdíl od předchá-
zejících baterií zjišťujících frekvenci činností zde můžeme předpokládat vyšší vliv odlišné per-
spektivy rodiče a dítěte a s tím spojenou nižší konzistenci výroků. Korelační koeficienty se sku-
tečně pohybují na o něco nižší hladině (mezi 0,3 - 0,4), byť rozdíl není příliš veliký (tab. 8.16.). 
U většiny výroků nejsou zaznamenány výrazné odlišnosti v konzistenci odpovědí u otců a ma-
tek. Nejvyšší korelace jsou u výroků, které se vztahují spíše k jasně „vykazatelným“ činnostem 
(pomoc v domácnosti, komunikace s rodiči) zatímco ty nejnižší vypovídají o jevech které nema-
jí (a často ani nemohou mít) jasnou definici – jako například „rodiče se mi snažili porozumět“.
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Jedna z otázek sledovala názor na to, zda respondent-dítě je spíše podobnější otci či matce. 
Vzhledem k tomu, že u rodičů obsahovala otázka navíc variantu odpovědi „oběma stejně“, 
v následující analýze jsme pracovali pouze s těmi respondenty - rodiči, kteří vybrali variantu 
odpovědí přítomnou i v dotazníku dětí („otci“, „matce“, „ani jednomu“). Shodné zařazení vy-
bralo 62,5 % dvojic rodič - dítě, kontingenční koeficient dosahuje hodnoty 0,46 (tab. 8.17.).

Tabulka 8.16.: Výchovné styly - q58 a p28 - korelace odpovědí rodičů a dětí
 celkem otec matka N 
Rodiče dbali, abych měl dobrý prospěch 0,46 0,45 0,48 602
O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo 0,32 0,33 0,31 595
Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili mi proč 0,33 0,25 0,39 599
Rodiče si se mnou hodně povídali 0,45 0,46 0,45 603
Rodiče na mě kladli velké nároky 0,41 0,41 0,41 593
Rodičům bylo jedno, co dělám 0,41 0,42 0,40 604
Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení zajímavých věcí 0,42 0,50 0,35 583
Rodiče se mi snažili porozumět 0,29 0,26 0,31 594
Rodiče používali fyzické tresty 0,40 0,43 0,38 599
Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku 0,33 0,33 0,33 605
Rodiče mě podporovali za každé situace 0,33 0,37 0,29 588
Rodiče chtěli vědět, jak trávím svůj volný čas 0,35 0,32 0,37 608
Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle svého 0,27 0,31 0,22 592
Často jsem musel pomáhat v domácnosti 0,52 0,51 0,54 604

Tabulka 8.17.: Podobnost s rodiči - q60 a p31 
 % 
shoda 62,5
opačné zařazení 18,0
ani jednomu* 19,4

kontingenční koeficient 0,46
N = 427 
* dítě nebo rodič vybralo variantu odpovědi „ani jednomu“, nikoli oba 

V následující části srovnáváme konzistenci odpovědí na otázky dotýkajících se toho, zda se 
rodiče dítěte rozešli, a případně kdy se tak stalo. Přestože se jedná o poměrně jednoznačnou 
otázku, ani zde nebylo dosaženo naprosté shody mezi rodiči a dětmi. 93,1 % dvojic rodič-dítě 
na otázku odpovědělo shodně. Se zbývajících dvojic 5,4 % dětí rozporně odpovědělo, že se 
rodiče rozešli, 1,5 % rozporně odpovědělo, že se rodiče nerozešli. Tyto odlišnosti lze vysvětlit 
pouze jako chybu přepisu a zpracování dat, případně jako nedostatek tazatelské práce. V rámci 
rozhovoru mohli respondenti s komplikovanější rodinnou situací chybně interpretovat, zda se 
dotaz týká biologických rodičů či jiných. Stejně tak mohl být odlišně interpretován rozchod 
a rozvod rodičů.

Časové určení rozchodu rodičů bylo možné vypočíst v obou případech. U rodičů byl zjišťo-
ván přímo rok, u dětí jejich věk. Vzhledem k nepřesnosti přepočtu věku na rok je nutné počí-
tat s tolerancí jednoho rok pro porovnávání případné shody obou proměnných. Přesnou shodu 
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v roku rozvodu bylo možné zaznamenat u necelé jedné třetiny dvojic rodič-dítě (tab. 8.18.). 
V toleranci rozdílu jednoho roku bylo shodné časové zařazení u 44,6 % dvojic, při rozšíření 
tolerance na tři roky pak u 66, 3 % dvojic.

Tabulka 8.18.: Rok rozchodu rodičů
 ano ne N 
přesná shoda 30,1 69,9 83
shoda +/- 1 rok 44,6 55,4 83
shoda +/- 3 roky 66,3 33,7 83

Vzdělání prarodičů dítěte bylo ve zjednodušené podobě dotazováno u samotných dětí (zda 
prarodiče měli či neměli vysokoškolské vzdělání), podrobněji u rodičů (dosažené vzdělání ve 
čtyřstupňových kategoriích). Rodiče přitom byli dotazováni jak na vzdělání svých rodičů, tak 
na vzdělání rodičů partnera. Po odpovídající úpravě dat byly odpovědi rodičů a dětí srovnány. 
Při posuzování otázky je nutno podotknout, že samotná proměnná vzdělání prarodičů má velmi 
nevyvážené rozdělení. Vysokoškolského vzdělání v generaci prarodičů dosáhlo pouze nepatrné 
procento populace (podle šetření okolo 5 % dědečků a 1-2 % babiček).

Vzhledem k tomuto nízkém procentu je výsledná konzistence odpovědí velice nízká 
(tab. 8.19.). Například z 5,9 % dědečků z otcovy strany, u kterých dítě uvedlo, že dosáhl vy-
sokoškolského vzdělání, tuto skutečnost potvrdilo pouze 2,5 % rodičů, což není ani polovina. 
Oproti vzdělání rodičů se jedná o velice nízkou míru shody.

Tabulka 8.19.: Vzdělání prarodičů (v %) 
 shoda rozpor* N 
 ano ne ano (x ne) ne (x ano)  
dědeček (přes otce) 2,5 91,2 3,3 2,9 239 
babička (přes otce) 0,4 98,4 0,4 0,8 245 
dědeček (přes matku) 3,7 91,1 2,6 2,6 270 
babička (přes matku) 1,1 97,5 0,7 0,7 281 
* odpověď dítěte (x odpověď rodiče)

Na základě dostupných statistik lze potvrdit dobrou reprezentativitu výběrového souboru 
u analyzovaného dotazníkového šetření Distinkce a hodnoty 2008. Respondenti, u kterých jsou 
dostupné odpovědi rodičů, se z hlediska svých základních charakteristik výrazně neliší od zbyt-
ku souboru. Omezení výběru způsobené dotazováním rodičů tedy nejspíš výrazně systematicky 
nezkreslilo kvótní charakteristiky populace.

Horších metodologických výsledků bylo dosaženo při měření konzistence odpovědí mezi 
dětmi a jejich rodiči. Z objektivně zjistitelných skutečností dosahovalo výrazné shody odpovědí 
pouze vzdělání rodičů, a i zde byly rozdílné odpovědi poměrně časté (shodné zařazení u 84 % 
dvojic rodič-dítě). Ostatní skutečnosti (např. velikost knihovny, příjem domácnosti, socioeko-
nomický status) dosahovaly shody daleko nižší. Zvláštní pozornost si žádá zjišťování vzdělání 
prarodičů. Vzhledem k malému rozšíření vysokoškolského vzdělání v populaci prarodičů klade 
otázka q87 obzvlášť velké nároky na přesnost. Výsledky srovnání ale ukazují, že podíl prarodi-
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čů, u kterých by se rodiče i děti shodli na tom, že dosáhli vysokoškolského vzdělání je značně 
nižší než těch, u kterých by se na tom neshodli. Výpověď respondentů-dětí o dosaženém vzdě-
lání prarodičů bychom tedy měli brát jako extrémně nepřesnou a pracovat s ní pouze s nejvyšší 
opatrností.

Subjektivní charakteristiky trávení volného času v dětství, ať už s rodiči nebo o samotě, 
nutně zahrnují určitý podíl nepřesností a neshod. Ve většině případů se korelační koeficienty 
vyjadřující konzistenci odpovědí rodičů a dětí pohybují mezi 0,3 - 0,5. Jedná se sice o korelace 
statisticky významné, ale vzhledem ke stejnému předmětu dotazování poměrně nízké. Na dru-
hou stranu, pokud u těchto subjektivních výpovědí provedeme podrobnější analýzu (viz napří-
klad shody hodnocení výchovných stylů mezi dětmi a rodiči v kapitole Čížka, Šmídové a Vávry 
v tomto svazku) zjistíme, že většinou nejde o dramatické neshody, kdy dvojice „rodič – dítě“ 
vypovídá o stejném jevu zcela opačně. Přesto tyto neshody upozorňují na to, že odpovědi rodi-
čů a dětí nelze volně zaměňovat. Rýsují se proto v zásadě dvě možnosti práce s daty. Zaměřit se 
můžeme pouze na generaci dětí a analyzovat celkový datový soubor čítající 1 021 respondentů. 
V takovém případě ale můžeme použít pouze data od těchto respondentů. Druhou možností je 
analyzovat spojené datové soubory, které ale omezíme pouze na 610 dvojic rodič-dítě. U ostat-
ních respondentů-dětí nebyl nikdo s rodičů dotazován a jejich výpovědi by byly neúplné.31

Celkově vzato, chyby můžeme z hlediska jejich původu rozdělit do dvou skupin. Do první 
patří „chyby“ záměrné, způsobené tím, že respondent své odpovědi přizpůsobuje určitému ob-
razu sebe sama (nebo obrazu rodičů v případě kdy podává informace o nich), který považuje 
za správný a žádoucí. Tento jev (nazývaný v metodologické literatuře „social desirability“) se 
projevuje zejména u takových zjišťovaných fenoménů, které jsou z různých důvodů pro respon-
denta „citlivé“. Můžeme sem zařadit i ty odpovědi, kde respondent správnou odpověď nezná, 
ovšem místo možnosti „nevím“ zvolí některou z nabízených kategorií (či u otevřené otázky 
sám nějakou odpověď zformuluje). Do druhé skupiny pak patří chyby nezáměrné, způsobené 
především nedostatky paměti respondenta. Ve výzkumu Distinkce a hodnoty 2008, kde se ptá-
me respondentů retrospektivně na řadu věcí (například na to, jakým způsobem trávili čas jejich 
rodiče) lze předpokládat, že dopad tohoto druhu chyby je poměrně výrazný.

Rozpor mezi výpověďmi rodičů a dětí ovšem může mít i příčinu, kterou lze jen obtížně na-
zvat chybou (ať už záměrnou či nezáměrnou). Některé zjišťované fenomény jsou zkrátka pro 
respondenty natolik subjektivní, že odpověď nutně odráží způsob, jakým je vnímá či rekonstru-
uje. I zde přitom může hrát roli rozdílný sociální kontext respondenta a jeho rodiče. V takovém 
případě by bylo dokonce možné tento rozpor chápat i za věcný předmět dalších analýz.

31  Pracovat pouze se souborem rodičů je nevhodné vzhledem k tomu, že se jedná o respondenty, kteří nebyli vy-
bráni podle samostatně akceptovatelného klíče (rodiče kvótně vybraných dětí). U těchto respondentů není jasná 
cílová populace výběrového šetření, proto výpovědi o nich neposkytují zcela spolehlivé informace.
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Hodnoty neměly v sociologii jednoduchý osud. Poté, co byly vyzdviženy strukturním funk-
cionalismem jako jedna z nejdůležitějších složek kultury32, došlo od šedesátých let k určitému 
utlumení zájmu o toto téma. Neznamená to ovšem, že ze zorného pole sociologie zmizelo. Na 
jedné straně pro některé významné autory zůstaly hodnoty fenoménem ústředním. Jmenujme 
alespoň Miltona Rokeache, nebo co se týče současnosti Ronalda Ingleharta – jednoho z nejcito-
vanějších sociálních vědců vůbec. Inglehartův v podstatě klasický přístup k hodnotám našel své 
vyjádření i ve významných výzkumných sériích World Values Survey a European Values Study. 
Na straně druhé jiní sociální vědci inkorporovali téma hodnot do svých vlastních konceptů, 
často od původního strukturně funkcionálního pojetí velmi odlišných. Jde například o socio-
ložku Michele Lamont, která v rámci výzkumu symbolických hranic ve společnosti zkoumá 
i diference v (morálních) hodnotách.

Dnes se nacházíme v situaci, kdy současně platí, že neexistuje jedna „velká teorie“ hodnot 
a není ani shoda nad rolí hodnot ve společnosti, ovšem současně jsou „hodnotové baterie“ 
neustále zařazovány do výzkumů, sociologové o hodnotách píší a existuje i zájem (odborné 
veřejnosti, médií) o informace týkající se hodnot ve společnosti.

Sociologické přístupy k hodnotám lze rozdělit podle toho, zda je dotyční autoři chápou jako 
autonomní nebo závislý fenomén, tedy zda na začátku kauzálního řetězce jsou pro nás hodno-
ty nebo obecněji kultura jako autonomní fakta, anebo pojímáme hodnoty spíše jako výsledek 
vývoje jiných jevů – typicky sociální a/nebo ekonomické struktury. Za teoretika pojetí hodnot 
jako samostatných jevů lze označit právě Parsonse, který umisťuje jejich zdroj do kulturního 
systému, jehož podoba není odvoditelná ze systému ekonomického nebo sociálního. Mezi za-
stánce chápání hodnot jako fenoménu víceméně závislého lze podle našeho názoru zařadit, ved-
le řady marxistických a nemarxistických sociologů kladoucích důraz na dominanci ekonomiky 
a ekonomických vztahů, i několikrát již zmíněného Ingleharta. I on odvozuje významné změny 
hodnotové struktury od změn ekonomických, i když u něj tyto změny nepůsobí nějak přímo, ale 
skrze socializaci v určité situaci ekonomického bezpečí, či ekonomické tísně.

Další možné dělení se týká obecného rozporu konsensualistického a kofliktualistického 
přístupu ke společnosti, který se projevuje i v chápání hodnot. Většina konsensualistických 
(samozřejmě znovu Parsons, ale také Rokeach nebo Hofstede a do značné míry i Inglehart) 
pojetí se shoduje na tom, že hodnoty je potřeba chápat jako to, co společnost drží pohroma-
dě, jakýsi společenský tmel. Hodnoty, interiorizované při socializaci, orientují jednotlivce při 
jejich jednáních tak, aby spolu mohli navzájem kooperovat, a také aby byl zachován sociální 
32  Bryan S. Turner (1991) v předmluvě k novému vydání Parsonsovy práce Social System píše: „Sociální řád je 

[podle Parsonse] možný, když lidé ve společnosti sdílejí kulturu se společnými hodnotami, které je navzájem 
spojují a umožňují jim spolupráci. Jsou to právě tyto všeobecné hodnoty, které determinují nejobecnější cíle 
jednání a které strukturují pravidla, která určují výběr prostředků, jimiž tyto cíle dosahujeme.“
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řád. Představují tedy zásadní element společnosti nutný pro její přežití. Konfliktualisté oproti 
tomu kladou důraz na význam společenských nerovností pro podobu společenských hodnot. 
Ty pro ně nejsou neproblematickou součástí kultury, ale spíše fenoménem, o kterém probíhá 
ve společnosti neustálý (skrytý či otevřený) spor, ve kterém různé skupiny usilují o dosažení 
a kulturní hegemonie.

Poslední rozpor, který zde zmíníme, existuje mezi autory, kteří se soustřeďují na teoretickou 
spekulaci o hodnotách a těmi, kteří jsou orientováni empiricky. Do prvního tábora patří soci-
ologové, kteří, jako například Parsons nebo v současnosti Habermas, vytvářejí teorie, v nichž 
významnou roli hrají hodnoty a tyto teorie nanejvýš doprovázejí ilustračním empirickým mate-
riálem, který má tyto teorie doložit. Na druhé straně jsou pak sociální vědci přímo napojeni na 
empirický výzkum hodnot, někdy i bez toho, že by jej měli podložený nějakou solidní teorií.

Východiskem naší práce je, že hodnoty nejsou něčím okrajovým, ale mají své důležité funk-
ce jak vzhledem k individuu, tak i ke společnosti. Pro jednotlivce představují zdroj motivace je-
jich jednání a pomůcku pro ospravedlňování tohoto jednání. Hodnoty mají i důležité kognitivní 
funkce - poskytování standardy k hodnocení lidí a událostí a také usměrňují pozornost a vnímá-
ní lidí. Z hlediska společnosti se díváme na hodnoty tak, že představují také jednu ze základních 
složek kultury. Umožňují integraci kultury samotné i její sepětí se systémem osobnosti a se so-
ciálním systémem (Velký sociologický slovník 1997). Obsah hodnot je odvozen od základních 
cílů, o jejichž dosažení musejí členové každé společnosti usilovat. Například hodnota bezpečí 
odpovídá potřebě každé společnosti zachovat samu sebe a bránit se. Samostatnost pak vychází 
z potřeby seberealizace a tak dále. Z toho vyplývá, že se nacházíme blíže konsenzualistickému 
pólu. Nejsme (doufáme) ovšem žádní naivní optimisté, kteří by říkali, že žijeme v nejlepším 
z možných světů ani apokalyptici, kteří vidí současnou společnost jako úpadkovou, protože se 
odchýlila od těch pravých hodnot a žije v hodnotovém „zmatku“ či „vakuu“. Máme také blíže 
k empirické sociologii než k sociologii teoretické, neznamená to ale, že bychom teorie nebrali 
do úvahy33.

Každá z předchozích kapitol obsahovala shrnutí svého obsahu, není tedy nutné uvádět zde 
znovu všechny závěry. Pokusme se tedy spíše postoupit na o něco vyšší úroveň a podívat se na 
data z alespoň mírného odstupu. Analýza dat ukázala, že mezi hodnotami a dalšími fenomény 
existuje řada významných a interpretovatelných vztahů. Ve všeobecnosti lze říci, že náš výzkum 
přinejmenším naznačuje, že hodnoty lze chápat jako jiný rozměr společenské struktury (a tedy 
nejde jen o stratifikaci na základě sociálních a demografických indikátorů – nebo různých druhů 
„kapitálu“), ale že je tu taky něco jako hodnotová struktura, která se do značné míry přenáší 
(dokonce snad více než zmiňované „kapitály“) z generace na generaci.

Co z toho všeho vyvodit pro potřeby veřejné politiky? Veřejné politiky jako akademické 
disciplíny i veřejné politiky jako praktické aplikace. Veřejná politika v obou uvedených význa-
mech (a to nejen v ČR) se opírá především o data vypovídající co nejbezprostředněji o předmě-
tu který je „problémem“, který má být „řešen“. Už nepoměrně méně se analytici (a snad ještě 
méně praktici) veřejné politiky zajímají o data, která nějakým způsobem popisují širší kontext 
věci, do kterého patří i společenské postoje a hodnoty. Bez odhalení a interpretace posunů 
v hodnotové struktuře lze ale jen těžko očekávat, že aplikace veřejných politik bude účinná. 
Na špatných odhadech chování „cílových skupin“ selhává nejen komerční sektor, ale i veřejná 
správa.

33  Více k teoriím hodnot lze najít v předchozí práci týmu – Libor Prudký a kol. Inventura hodnot, která vyšla v roce 
2009 v nakladatelství Academia.
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Hodnoty nelze nějak jednoznačně uchopit, ukázat na ně a popsat je. Vždy se musíme spo-
léhat na naše omezené poznání, založené na dílčích konceptech a metodách zkoumání. Záro-
veň ale není možné je pro jejich důležitost ignorovat. Hodnoty mají praktický význam nejen 
v životě jednotlivců nebo lokálně vymezených skupin, ale díky tomu, že v politice, ekonomice 
i společnosti dochází k stále častějším setkáním a střetům mezi jednotlivými kulturami, mají - 
mnohdy navzájem kontrastní - hodnoty a jejich poznání význam i pro předcházení konfliktům.
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The starting for this text is that values are not something marginal, but they have 
their important functions both to individuals, as well as to society. For individu-
als, they are a source of motivation for their action and justification for this action. Val-
ues have also important cognitive functions - the provision of standards to evaluate peo-
ple and events, and direction of the attention and people‘s perceptions. Values holds 
culture together and help to link it with personality system and social system as well.
Most of the analysis in this book is based on research Values and distinctions 2008. This is 
a relatively unique contribution to the empirical sociology, at least in the Czech context. While 
the usual strategy in such projects is to survey a representative sample of the entire adult popu-
lation, the research team has chosen a different approach – team selected age cohort 30-34 
years, and than carried out (for this age cohort representative) research on the transmission of 
values and lifestyles. Parents of these respondents were questioned as well. This age category 
was deliberately chosen for the research, because people of this age have relatively stable value 
structures and the parents of the respondents are still able to participate in the investigation.
The first chapter is (very short) introduction to the topic of values in society. In the section that 
follows Michaela Smidova describes the concept of values, from which the team was coming. 
The second part concerns itself with the empirical analysis of the various thematic areas. Mi-
chaela Smidova offers an overview of the results of the value preferences, Martin Vavra presents 
the first outputs from the analysis of norms of behaviour and Libor Prudky in his text presents 
research results of value orientations and frameworks. Two chapters that connect social values 
to issues that are important for the research team are following. The first of them illustrates 
how the transmission of religion and religious values in the family look like. The second is the 
Michaela Smidova, Tomas Cizek and Martin Vavra article addressing the issue of parenting, 
parenting styles and atmosphere in the family and their influence on the socialization of values. 
The third part describes the research itself - but it goes beyond the traditional technical report 
and the reader finds here assessment of the quality of measuring instruments. The author of this 
section is Ondrej Spacek.
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