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Abstrakt 

Cílem našeho výzkumu
1
 bylo vyzkoušet českou verzi dotazníku ESI na české populaci. Dotazník 

Expressions of Spirituality Inventory (ESI), který v roce 2000 vytvořil D. A. MacDonald se skládá 

z 32 položek a 5 škál  škála kognitivní orientace na spiritualitu COS, zkušenostně-

fenomenologická dimenze EPD, dimenze existenciální pohody EWB, dimenze paranormálního 

přesvědčení PAR a dimenze religiozity REL. Bylo zjištěno, že náboženské přesvědčení je 

proměnná, která nejsilněji pozitivně koreluje se škálami dotazníku ESI. Prokázali jsme dobré 

parametry dotazníku ESI pro výzkum na české populaci.  
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EXPRESSIONS OF SPIRITUALITY INVENTORY (ESI) AS THE METHOD  

OF MEASURING SPIRITUALITY 
 

Abstract 

The aim of our research was to test the Czech version of the questionnaire ESI on Czech 

population. Expressions of Spirituality Inventory (ESI) created by DA MacDonald in 2000 consist 

of 32 items and 5 scales. These scales are: a range of cognitive orientation to spirituality COS, 

experiential-phenomenological dimension EPD, existential dimension – well-being EWB, dimension 

of paranormal beliefs PAR and dimensions of religiosity REL. It has been found that religion belief 

is the factor that has the strongest correlation with dimensions of ESI inventory. We proofed that 

ESI has good parameters for the research on the Czech population.  
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 Realizace výzkumu byla umožněna díky účelové podpoře na specifický výzkum udělené roku 2013 Univerzitě 

Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. FF_2014_069 (SGS IGA). 
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Úvod 

S pojmem spiritualita se v současné době můžeme setkat v mnoha různorodých oblastech, ať už 

se jedná o oblast vědeckou, teologickou, či běžnou mezilidskou komunikaci. Zatímco se západní 

společnost sekularizuje a ubývá věřících, kteří se hlásí k církvím, spiritualita spojená především 

s východními naukami nabývá na popularitě. Mnoho lidí se považuje za spirituální – ve smyslu 

duchovní, ale nikoliv za nábožné. Užívání slova spiritualita tak často naráží na problém definice.  

Religiozita a spiritualita byly součástí lidské zkušenosti napříč celou historií, přičemž se 

dotýkaly každé oblasti lidského úsilí, například umění, kultury, zbožnosti, morálky a četných 

dalších aktivit. Za posledních sto let byly tyto fenomény zkoumány především z pohledu sociálních 

věd (Zinnbauer & Pargament, 2005). 

Z hlediska západní vědy byl pojem spiritualita součástí dualistického způsobu myšlení, které 

staví materiální svět proti spirituálnímu. Některé věci lze vidět, slyšet, cítit, nebo se jich dotýkat, 

zatímco elementy, které existují pouze v mentálním světě, mohou být při nejlepším pouze odvozeny 

z materiálního světa. Ačkoliv myslitelé z východu chápali tyto dvě oblasti jako blíže propojené, 

duch má i zde stále význam něčeho nemateriálního (Hood, Hill & Spilka, 2009).  

Někteří autoři považují snahu o definici spirituality za mylnou a zavádějící.  Tak například 

Belzen (2009, str. 397) uvádí, že „existují takové druhy lidského jednání, které je možno považovat 

za spirituální, ba dokonce za projev spirituálního hrdinství, které jsou kladným projevem pro jednu 

skupinu lidí, ale záporným pro skupinu druhou. Na jedné straně jde o snahy vedoucí k míru na 

světě, na druhé k násilí a terorismu. Zahrnout to vše do jediného pojetí, pod jednu definici, vše spíše 

zamlžuje, než osvětluje.“  

V posledních dvou dekádách se „spiritualita“ stala populárním slovem. Dnes je běžné mluvit o 

spiritualitě místo o náboženství, přičemž se mnozí nezabývají ani tím, aby tyto dva pojmy od sebe 

nějak odlišili (Hood, Hill & Spilka, 2009). 

P. Říčan (2007) se ve své knize Psychologie náboženství a spirituality věnuje problematice 

náboženské a nenáboženské spirituality. Hovoří zde především o poměrně silné tendenci 

společnosti distancovat se od křesťanské tradice, která má za následek vznik tzv. nenáboženské 

spirituality. Tato spiritualita je charakterizována spirituálními prožitky, ke kterým dochází mimo 

náboženské organizace a jejich doktríny. Tento postoj může být také vyjádřen sloganem „I am not 

religious, but I am spiritual“. Nicméně Říčan upozorňuje i na jeden u nás zajímavý jev – do 

kategorie nenáboženské spirituality jsou často zahrnovány i nauky východních náboženství, ačkoliv 

jsou spojeny s příslušnými náboženskými rituály, organizacemi apod. Autor to vysvětluje právě 

odmítáním u nás tradičního křesťanství.  

Stejně tak Hamplová (2008) ve svém rozsáhlém výzkumu Čemu Češi věří: dimenze soudobé 

religiozity, kterého se účastnilo 1200 respondentů, zjistila, že: „česká populace sice neprojevuje 

příliš velký zájem o tradiční náboženství (církevní křesťanství), přesto je zde značně rozšířená víra 

v nadpřirozeno. Česká společnost by proto neměla být označována jako sekulární, ale hodí se na ni 

spíše pojem „necírkevní“ (unchurched) zavedený do sociologie náboženství britskou socioložkou 

Grace Davie (2002).“ (str. 712) 

 

Spiritualita v psychologii 

 

Termín spiritualita byl do psychologie zaveden teprve nedávno. Impulzem k zavedení tohoto 

pojmu byl především vývoj společnosti ve 20. století. Úbytek věřících, kteří se hlásili k některé 

z církví zároveň s rozvojem osobního pojetí duchovna, vedl k nutnosti nově definovat snahu 

člověka o kontakt s posvátnem mimo doménu náboženství. 
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„Psychologie náboženství se po většinu minulého století obešla bez pojmu spirituality. Jamesovi 

a jeho následovníkům stačil pojem náboženství, náboženského prožitku, případně náboženskosti, 

religiozity.“ (Říčan, 2007, str. 48). 

Ačkoliv byly termíny religiozita a spiritualita v posledním století definovány psychology 

četnými způsoby, existuje obecná shoda, že oba koncepty jsou multidimenzionální. Navíc 

psychologové tradičně viděli náboženství jako širší konstrukt, který není explicitně odlišný od 

spirituality. Nicméně vlivem úbytku věřících tradičních náboženství vzrostlo i napětí mezi pojmy 

religiozita a spiritualita. V nejextrémnější podobě jsou tyto konstrukty definovány v ryze 

dualistickém rámci. Příklady tohoto přístupu mohou být ty definice, které rozlišují substantivní, 

statickou, institucionální, objektivní, na víře založenou, „špatnou“ religiozitu v opozici k funkční, 

dynamické, osobní, subjektivní, na zkušenosti založené, „dobré“ spiritualitě. Je proto třeba mít na 

paměti, že religiozita není jen o víře v Boha a spiritualita není pouhým sjednocením se životem. 

Oba konstrukty obsahují mnohé dimenze, na které však nemohou být omezeny. Těmito dimenzemi 

jsou například biologické procesy, vnímání, afekty, kognice, chování, identita, smysl života, 

morálka, vztahy, role, kreativita, osobnost a sebeuvědomění (Zinnbauer & Pargament, 2005). 

 

Metody měření spirituality 

 

Průzkum soudobé literatury odhalil více než 100 metod určených k měření spirituality a 

transpersonálních konstruktů. Většina škál měřících spiritualitu ji definuje jako multidimenzionální 

konstrukt. Spiritualita skládající se z více než jedné komponenty je spíše pravidlem než výjimkou 

(MacDonald & Friedman, 2002). 

Mezi první dotazníky, které se snažily oprostit od konkrétního náboženského směru, patří 

Dotazník spirituální orientace (Elkins et al. 1988). Tento dotazník vymezuje tyto komponenty 

spirituality: Transcendentální dimenze; Osobní jistota smyslem života; Životní poslání; Zakoušená 

posvátnost celého života; Nezávislost na materiálních hodnotách; Altruismus; Idealismus; Vědomí 

tragičnosti lidské existence; Ovoce spirituality (Elkins, 1998; in Říčan, 2007). 

V minulosti byla v zahraničí často používaná Škála náboženské orientace (ROS) z roku 1967, 

jejímiž autory jsou G. Allport a M. Ross. Tato škála obsahuje 21 položek, na které lze odpovědět 

buď ano, nebo ne. Umožňuje rozlišit vnějškovou a zvnitřněnou náboženskou orientaci. 

Na Slovensku s touto škálou pracovali například M. Stříženec (1995), S. Nejedliková (1997) nebo 

V. Kollár (1997) (Halama et al., 2006). 

Revidovaná škála náboženské orientace (I-E/R) autorů Gorsuche a McPhersona (1989) 

modifikuje původní škálu Allporta a Rosse (1967) na základě Kirkpatrickovy (1989) analýzy 

výsledků několika studií náboženské orientace. Zjistil například, že škála vnějškové spirituality se 

rozděluje do dvou kategorií – osobnostně orientovaná a sociálně orientovaná náboženská orientace. 

Tato stručná čtrnácti-bodová škála je se svými dobrými psychometrickými parametry nejspíše 

nejlepší současnou samostatnou metodou měřící náboženskou orientaci, kdyby ne pro nic jiného, 

tak proto, že je již dvě dekády používaná v rámci výzkumů vnějškové a zvnitřněné náboženské 

orientace (Hood, Hill & Spilka, 2009). 

Další škálou, která stojí za zmínku je Škála spirituální transcendence (1999), jejímž autorem je 

R. L. Piedmont. Tato škála obsahuje 24 položek. Spirituální transcendence se podle Piedmonta týká 

schopnosti jednotlivců pohlížet na život ze širší, objektivní perspektivy než je bezprostřední zážitek 

času a prostoru. Považuje ji za zdroj vnitřní motivace, která řídí chování. Od religiozity se liší tím, 

že klade důraz na osobní spojení s „vyšším posvátnem“, zatímco religiozita klade spíše sociální 

důraz na setkání s božským. Předností této škály je, že vychází ze širokého konceptu spirituality, 

který se týká značné části západních i východních náboženských tradic. Univerzální platnost škály 

byla ověřena např. u hinduistů, křesťanů a muslimů v Indii. Jelikož zachycuje širší motivační oblast, 
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lze spiritualitu srovnat s pětifaktorovým modelem osobnosti a podle jejího autora je možné ji 

považovat za potencionální šestou dimenzi osobnosti (Stríženec, 2007). 

Říčan a Janošová vytvořili v roce 2004 Pražský dotazník spirituality. Říčan (2006, str. 130) jej 

charakterizuje takto: „Při tvorbě položek jsme akcentovali obraznost, metaforu, pathos, prožitky 

tajemství a fascinace, jež považujeme za charakteristické pro spiritualitu; dotazy na relevantní 

názory a přesvědčení mohou také zjišťovat spiritualitu, ale spíše „oklikou“. Faktorová analýza 

identifikovala pět faktorů: Mystická zkušenost (pocit sjednocení s něčím, co člověka přesahuje, 

absolutní vnitřní klid, extatická fascinace uměním atd.), Eko-spiritualita (pocit jednoty s přírodou a 

posvátné odpovědnosti za ni – Země jako matka, strom jako bratr, úcta k přírodě živé i neživé), 

Pospolitost (radost z lidské sounáležitosti a blízkosti v „souznění duší“, ohromení jednotou 

v rozmanitosti atd.), Mravní zaujetí (touha začít znovu a lépe, děs z možnosti nevratně pokazit svůj 

život, obdiv k mimořádnému dobru u druhých lidí, soucit s trpícími a znechucení zlem atd.) a 

Transcendentálně-monoteistická zkušenost (smrt jako „návrat domů“, fascinace „nejvyšší pravdou“ 

a „nejvyšší realitou“ atd.)“.  

Pro účely svého výzkumu jsme se rozhodli použít dotazník ESI, jehož výhodou je, že měří 

klasickou religiozitu stejně jako netradiční formy spirituality. Česká populace je charakteristická 

tím, že zde dochází k velké míře individualizace víry (Říčan, 2007; Hamplová, 2008), proto jsme 

považovali za vhodné použít dotazník, který by byl srozumitelný jak pro tradiční věřící, tak pro 

jedince, kteří vyznávají některou z osobitých forem spirituality.  

 

 

Cíl výzkumu 
 

Cílem našeho výzkumu bylo vyzkoušet českou verzi dotazníku ESI na české populaci. V rámci 

výzkumu jsme sledovali vliv několika nezávislých proměnných na jednotlivé škály dotazníku ESI, 

abychom zjistili, které faktory mají vliv na spiritualitu respondentů. Těmito nezávislými 

proměnnými byly věk, pohlaví, přítomnost/nepřítomnost náboženského přesvědčení a to, zda 

respondenti mají, či nemají děti. 

 
 

Metoda 

 

Dotazník Expressions of Spirituality Inventory (ESI) v roce 2000 vytvořil D. A. MacDonald. 

Jedná se o zkrácenou verzi původně 98-položkového dotazníku. Dotazník ESI měří i postoje 

související s kvazináboženskými jevy. Dotazník ESI se skládá z 32 položek a 5 škál. Těmito 

škálami jsou: škála kognitivní orientace na spiritualitu COS, zkušenostně-fenomenologická dimenze 

EPD, dimenze existenciální pohody EWB, dimenze paranormálního přesvědčení PAR a poslední 

dimenze religiozity REL.  

Kognitivní orientace na spiritualitu (COS) odkazuje na spiritualitu v nenáboženském smyslu. 

Jedná se především o přesvědčení a postoje k otázce významu spirituality jakožto součásti 

každodenního fungování. Ukazuje se, že někteří lidé, kteří skórují na této škále vysoko, mohou mít 

tendenci dosahovat vyšších úrovní sebeaktualizace, ego odolnosti a bývají méně depresivní. Ukázka 

položky: „Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.“  

Experimentálně-fenomenologická dimenze (EPD) v sobě zahrnuje mystické zážitky a 

zkušenosti. Výsledky výzkumů, které v sobě zahrnují tuto škálu, jsou bohužel velmi rozporné. Na 

jednu stranu se nachází pozitivní korelace mezi mystickými zážitky a sebeaktualizací a zdravým 

vztahem k sobě sama, na druhou stranu však existují výzkumy, které tyto výsledky vyvrací. Ukázka 

položky: „Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.“ 

Škála existenciální pohody, well-being (EWB) zahrnuje ty aspekty spirituality, které jsou 

spojeny s existenciálními stránkami lidského bytí. Skládá se ze tří základních komponent, jimiž jsou 
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smysl života, percepce sebe sama jako schopného zvládat základní oblasti života a pohodové 

vnímání sebe sama i každodenních situací. Pozitivně koreluje se zdravím a negativně s patologií a 

celkovou dysfunkcí. Tato škála například silně negativně koreluje s depresí a úzkostí. Ukázka 

položky: „Nejsem se sebou spokojen/á.“ 

Na rozdíl od škály existenciální well-being škála týkající se víry v mimosmyslové vnímání 

(PAR) pozitivně koreluje s patologií, například s psychotickými poruchami. Tato škála například 

souvisí s neobvyklým způsobem myšlení a vzorci chování, které jsou typické pro psychotické 

poruchy. Nicméně škála paranormálního přesvědčení rovněž koreluje s externím místem kontroly a 

sugestibilitou. Ukázka položky: „Je možné předpovídat budoucnost.“ 

Škála religiozity (REL) odkazuje k tomu, co známe jako zvnitřnělou religiozitu. Existují důkazy, 

které potvrzují souvislost mezi touto škálou a mentálním zdravím, rovněž však existují doklady pro 

souvislost s patologií spojenou s autoritarismem, dogmatismem, sugestibilitou a závislostí. 

Rozporné důkazy svědčí také pro vztah religiozity a úzkosti, psychóz, sexuálních poruch a 

inteligence. Ukázka položky: „Myslím si, že je důležité účastnit se náboženských obřadů.“ 

(MacDonald, Friedman, 2002). 
 Subškály se pravidelně střídají v pořadí: COS, EPD, EWB, PAR a REL. Všechny položky 

subškály EWB jsou reverzní (skórují se naopak).  
Dotazník tvoří 32 otázek, přičemž každé dimenzi odpovídá právě 6 z nich a poslední dvě otázky 

se do výsledku nezapočítávají. Respondenti na otázky odpovídají pomocí pětibodové Likertově 

škále, sestavené z hodnot 0 – 4, kde 0 zastupuje odpověď rozhodně nesouhlasím a 4 odpověď 

rozhodně souhlasím. Jedni tvrzení vztahující se ke škále existenciální pohody a tvrzení dimenze 

paranormálního přesvědčení používají opačné hodnocení. Pro každou dimenzi se vypočítává 

celkové skóre nabývající hodnoty v rozmezí 0 až 24.  

V rámci výzkumu jsme sledovali vliv několika nezávislých proměnných na jednotlivé škály 

dotazníku ESI. Těmito nezávislými proměnnými byly věk, pohlaví, přítomnost/nepřítomnost 

náboženského přesvědčení a to, zda respondenti mají, či nemají děti. 

Efekt sledovaných nezávislých proměnných na pět škál dotazníku ESI jsme zjišťovali s pomocí 

mnohorozměrné analýzy rozptylu (MANCOVY) a jednorozměrné analýzy rozptylu ANOVY. 

Výpočty byly provedeny v programu SPSS, data byla tříděna v MS Excel.  

 
 

Výzkumný soubor  

Šetření realizované na skupině 212 respondentů (128 žen, 84 mužů) ve věku 18 až 81 let. 

Průměrný věk byl 35 let (SD=13,74). Mezi respondenty bylo 69 osob, které se považovaly za věřící, 

z toho 33 mužů a 36 žen. Zbývajících 143 osob uvedlo, že jsou ateisté, z toho 51 mužů a 92 žen.  

Mezi věřícími byli respondenti hlásící se k různým směrům křesťanství, většinou pak k 

římskokatolické církvi. V rámci zkoumaného souboru bylo 17 respondentů, kteří měli základní 

vzdělání, 91 respondentů středoškolské, 13 vyšší odborné a 89 vysokoškolské vzdělání. V našem 

souboru jsme rovněž sledovali přítomnost a počet dětí u zkoumaných respondentů. Z celkového 

počtu 212 respondentů mělo děti 92 osob, z toho 30 mužů a 62 žen. Cílem bylo získat soubor 

respondentů, který by byl co nejvíce vyrovnaný, co se týče pohlaví a věku. V případě věku se mi 

bohužel nepodařilo úplně dostatečně pokrýt vyšší věkové kategorie a v souboru je rovněž převaha 

žen.  

 

Sběr dat  

Respondenti byli získáváni metodou lavinového výběru. Podstata tohoto typu výběru 

zkoumaného vzorku bývá srovnávána s nabalováním sněhu na sněhovou kouli, která je spuštěna 

z kopce. Vlhký sníh se nabaluje na původně malou kouli, až doroste do potřebné velikosti. Tento 

způsob sběru dat pomáhá výzkumníkovi získat vzorek v těžko dostupných populacích. Badatel se 

snaží navázat kontakt alespoň s některými členy těchto populací, kteří mu posléze pomáhají 
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zprostředkovat setkání s dalšími členy, které opět požádá o další nominace, dokud se mu nepodaří 

získat dostatečný počet dat (Ferjenčík, 2000).  

Každý účastník výzkumu obdržel testovou baterii, na jejíž čelní straně si mohl přečíst informace 

o cílech výzkumu. Rovněž byli respondenti informováni o tom, že veškerá data budou zpracována 

výhradně anonymně. Ze sociodemografických údajů byli respondenti dotazováni na věk, pohlaví, 

město trvalého bydliště, národnost a vzdělání. 

Věřící respondenty jsme rekrutovali zejména za pomocí kněží a pastorů různých křesťanských 

církví. V souboru je bohužel velmi malý počet respondentů jiných než křesťanských vyznání. 

Kontaktovali jsme s žádostí o účast na výzkumu buddhistické centrum v Olomouci, jeho členové 

však účast na výzkumu odmítli s tím, že se jim nelíbí jeho forma. Dále byla oslovena řada dalších 

křesťanských církví i dvě židovské obce, zde jsme se však nedočkali žádné odpovědi. Počet 

muslimů je v České republice poměrně malý, na jejich internetových stránkách se nachází pouze 

omezené možnosti jejich kontaktování, především nebylo možné poslat v příloze testovou baterii, 

aby do ní mohli potencionální respondenti nahlédnout.  

 
 
Výsledky 
 

Výsledky testu reliability ukazují vysokou vnitřní konzistenci všech pěti škál. Velmi vysokou 

konzistenci mají škály Kognitivní orientace na spiritualitu (0,94) a Religiozita (0,94). O něco nižší 

údaje jsme zjistili u škály Experimentálně-fenomenologická dimenze (0,86) Nejnižší, avšak 

uspokojivé hodnoty jsme zjistili u škály EWB vyjadřující existenciální pohodu (0,76) a škály PAR, 

která se týká víry v mimosmyslové vnímání (0,75). 

Výsledky reliability odpovídají zjištěním autora dotazníku MacDonalda, který na vzorku 938 

respondentů získal obdobné hodnoty: COS (0,97), EPD (0,91), EWB (0,85), PAR (0,91) a REL 

(0,94). Nejvyšších hodnot tedy rovněž nabývají škály COS a REL, nejnižší, avšak uspokojivou 

reliabilitu má škála EWB (MacDonald, 2000). 

Mnohorozměrná analýza rozptylu podpořila celkový signifikantní vliv pouze u nezávisle 

proměnné přítomnost/nepřítomnost náboženské afiliace [Wilksovo λ = 0,445, F(df) = 49,64 (5, 

199), parc. η
2
 = 0,555, p0.001]. 

Jednoduchá analýza rozptylu pro všechny sledované proměnné (tab. 1) ukázala, že existuje 

signifikantní vliv jedné nebo více sledovaných proměnných na všechny škály dotazníku ESI kromě 

škály Existenciální well-being (EWB). 

 

Tab. 1  ANOVA – všechny sledované proměnné 
 

Zdroj df F p R
2
 

 COS 8 18,044 ,000 ,416 

EPD 8 6,860 ,000 ,213 

EWB 8 1,866 ,067 ,069 

PAR 8 3,612 ,001 ,125 

REL 8 35,326 ,000 ,582 

 

 

Proměnná věřící/nevěřící se ukázala být ze všech sledovaných jediná signifikantní, a to u všech 

škál dotazníku ESI. Jak můžeme vidět srovnáním tabulek 1 a 2, například u škály COS bylo 

vysvětleno přibližně 42 % variance, přičemž 39 % vysvětloval faktor věřící. Ještě lepšího výsledku 

bylo dosaženo u škály REL, kde jsme vysvětlili 58 % variance. Na škálách COS, EPD, PAR a REL 
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skórovali výše lidé, kteří sami sebe označili za věřící. Ačkoliv u škály EWB byl nalezen statisticky 

významný efekt na hladině významnosti p0.05, v celkovém modelu se tento vliv neprojevil. 

 

Tab. 2  ANOVA – proměnná věřící/nevěřící 

Zdroj škála věřící nevěřící df F p R
2
 

věřící COS 17,077 8,278 1 128,950 ,000 ,388 

EPD 12,894 7,549 1 45,759 ,000 ,184 

EWB 14,614 16,291 1 7,888 ,005 ,037 

PAR 11,777 9,565 1 10,582 ,001 ,050 

REL 16,518 5,269 1 244,219 ,000 ,546 

 

 

Diskuze 
 

V rámci našeho výzkumu jsme potvrdili, že dotazník ESI je uzpůsoben k použití na české 

populaci. Výhodou tohoto dotazníku je, že měří i netradiční formy religiozity. Česká populace je 

specifická tím, že zde dochází ke značnému individualizování náboženství, což často vede 

k rozporu mezi oficiální naukou dané církve a konkrétním vyznáním jedince, který se k této církvi 

hlásí. Můžeme se tak setkat například s křesťany, kteří zastávají některá stanoviska východních 

nauk. Rovněž je česká populace známá tím, že množství lidí uznává, že nad námi „něco“ existuje, 

přičemž nedokážou konkrétně říct, co si pod tím představují, nejčastěji pak toto „něco“ specifikují 

slovy jako: energie, síla, bůh, osud, vědomí, univerzum, apod.  

Dotazník ESI obsahuje škály, které nejen měří tradiční formy spirituality (škála kognitivní 

orientace na spiritualitu, škála religiozita), ale i škály, které snímají netradiční formy religiozity, 

např. škála paranormálních přesvědčení. Tato škála je obzvláště potřebná pro výzkum spirituality na 

české populaci, neboť jak zjistila Hamplová (2008): „(…) i když česká populace neprojevuje příliš 

velký zájem o organizované církevní náboženství vycházející z křesťanské tradice, přetrvává zde 

vysoká víra v existenci nadpřirozených a magických jevů.“ (str. 721). Velké popularitě se například 

těší kartářky a horoskopy.  

Na škále existenciální well-being níže skórovali věřící, což ukazuje na jejich nižší životní 

spokojenost. Tato škála obsahuje tvrzení jako „Nejsem se sebou spokojen/á.“, „Můj život je často 

těžký.“, „Často pociťuji napětí.“, atp., která se vztahují spíše k postoji k vlastnímu životu a sobě 

samotnému než ke spiritualitě. Je proto otázka, do jaké míry je vhodné spojovat koncept spirituality 

se škálami měřícími existenciální pohodu (existenciální rozměr spirituality). Například Říčan 

(2009) se v rámci diskuze ke stati Ulrike Popp-Baier – Náboženská či existenciální hlediska: 

„Spiritualita jako „most přes rozbouřené vody“ kriticky vyjadřuje k pojetí, že náboženství je třeba 

chápat jako „cokoli, co člověk činí pro vypořádání se s existenciálními otázkami“. Spiritualita by se 

dle jeho názoru neměla stát mostem, který má být svržen poté, co po něm přešla psychologie 

náboženství k existenciální psychologii.“ Dále Halama et al. (2010) v rámci svého výzkumu na 

běžné populaci vysokoškolských studentů a populaci psychiatrických pacientů zjistil, že vztah 

spirituálních a existenciálních konstruktů s mentálním zdravím je komplexní. O spiritualitě lze na 

základě jeho výsledků povědět, že její některé aspekty mohou být i negativními prediktory 

mentálního zdraví. 

Dotazník ESI se jeví vhodnější k výzkumu na české populaci než původní český dotazník 

Pražský dotazník spirituality (Říčan & Janošová, 2005). Pražský dotazník spirituality byl vytvořen 

cíleně na sekularizovanou společnost s cílem prozkoumat spiritualitu respondentů, kteří opustili, 

nebo nepřijali tradiční křesťanské náboženství. Dotazník tak do určité míry diskredituje 

respondenty, kteří se hlásí k tradičnímu křesťanství. Naproti tomu dotazník ESI obsahuje škály, 
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které měří jak nové formy spirituality, tak ty tradiční. Ačkoliv se v české populaci v posledních 

letech počet věřících zde tradičních křesťanských církví snížil, stále tvoří značnou část populace. 

Výzkum spirituality by neměl být omezen pouze na její nové a moderní formy. 

Limity zde prezentované studie vidíme v tom, že se nám bohužel nepodařilo sehnat uspokojivý 

vzorek jiných než křesťanských věřících. Výzkum by rozhodně obohatilo srovnání přístupu ke 

spiritualitě u osob různých, nejen křesťanských vyznání. Nicméně z výsledků sčítání lidu vyplývá, 

že např. k římskokatolické církvi se v České republice hlásí nejvíc osob ze všech věřících. Rovněž 

počet respondentů by mohl být vyšší, aby byly výsledky průkaznější. Vzhledem k formě výběru 

zkoumaného souboru (lavinový výběr) nebyl soubor reprezentativní, neboť výzkumu se v podstatě 

účastnili pouze lidé, kteří o to měli zájem. Zkoumaný soubor bohužel nebyl ideální ani z hlediska 

věkového rozložení, které bylo nerovnoměrné. Nejvíce osob bylo ve věkové kategorii přibližně od 

18 do 40 let, nejméně byly zastoupeny vyšší věkové kategorie. 

V rámci dalších výzkumů by bylo vhodné pomocí dotazníku ESI zjišťovat vliv spirituality na 

další proměnné. Jako perspektivní se jeví výzkumy v oblasti psychologie a sociologie. 

 

 

Závěr 
 

Výsledky našeho výzkumu prokázaly použitelnost dotazníku ESI na české populaci. Přítomnost 

náboženského přesvědčení se ukázala být faktorem, který nejsilněji pozitivně koreluje se škálami 

dotazníku ESI, zatímco u dalších sledovaných nezávislých proměnných věku, pohlaví a rodičovství 

nebyl signifikantní vliv prokázán. 
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