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Abstrakt 

Dotazník intenzity náboženské víry (The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire,  

SCSORF; Plante, Boccaccini, 1997b) byl zkoumán na datech dvou souborů – českých (N=522) 

a slovenských (N=456) vysokoškolských studentech. Vnitřní konzistence byla vysoká u obou 

zkoumaných souborů (Cronbachova alfa 0,962 a 0,961). Hodnoty žen byly v obou souborech vyšší než 

mužů. Zjištěná faktorová struktura byla unidimenzionální. Celkově výsledky studie ukazují na dobré 

psychometrické vlastnosti škály. Autoři zvažují budoucí použití škály jako součásti měření integrity 

především v pracovní oblasti. 
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THE SANTA CLARA STRENGTH OF RELIGIOUS FAITH QUESTIONNAIRE – PSYCHOMETRIC 

RESULTS IN CZECH AND SLOVAK UNIVERSITY STUDENTS 
 

Abstract 

The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF; Plante, Boccaccini, 1997b) was 

applied on two groups of respondents, including Czech (N=539) and Slovakian (N=472) university 

students. The internal reliability was found to be high in both studied groups (Cronbach´s alfa 0,962 

and 0,961). Moreover, in both groups female values were found to be higher compared to males. 

Identified factor analysis was unidimensional. Overall, results of the study indicated good 

psychometric properties of the scale. Authors consider future application of the scale as a component 

measure of integrity especially at the workplace area.    
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Úvod 

Spiritualita vyjadřuje duchovní dimenzi lidského života, která přesahuje individuální existenci 

každého jedince a zahrnuje individuální naplňování této potřeby. Oproti tomu v pojmu religiozita je 

vyjádřena již přímo víra v Boha, zbožnost, přesvědčení o správnosti resp. pravdivosti náboženství 

(Hacklová & Kebza, 2014). Religiozita je běžně spojována se sociální skupinou, zatímco spiritualita 

s individualizovanou formou víry (Hacklová & Kebza, 2014). Metoda, které se věnujeme dále, je spíše 

orientována na spiritualitu než na religiozitu. Asi nejpřesněji lze tedy říci, že jde o dotazník 

spirituality/religiozity se snahou vyhnout se konkrétní denominaci. 

Religiozita obyvatel České a Slovenské republiky se podle statistických údajů liší. Zatímco v roce 

1991 se ve Slovenské republice hlásilo k (v této zemi největší) římskokatolické církvi 60,4 %, v roce 

2001 již 68,9 % a v roce 2011 počet hlásících se k církvi klesl na 62 % obyvatelstva (zdroj 

www.statistics.sk, staženo 8.1.2015). Přitom pouze 13,4 % obyvatelstva Slovenské republiky uvedlo 

v roce 2011, že jsou bez vyznání. Oproti tomu statistické údaje pro Českou republiku jsou výrazně 

odlišné, v letech 1921 a 1930 se v České republice k církvi hlásilo 92 – 93 % lidí, v roce 1991 již jen 

44 %. Mezi lety 2001 a 2011 dále poklesl počet lidí hlásicích se k církvi o 44,5 %, tudíž se na základě 

údajů z roku 2011 hlásilo k církvi pouhých 21 % obyvatelstva (zdroj Český statistický úřad – ČSÚ, 

staženo 5.1.2015). ČSÚ dokumentuje, že „vývoj struktury obyvatelstva podle náboženské víry od roku 

1991 vykazoval trvalý pokles podílu věřících osob“. V návaznosti na jiné české autory uvádějí 

Hacklová a Kebza (2014), že spiritualita je v důsledku vysoké sekularizace společnosti v Čechách téma 

mimořádně aktuální a důležité, a že zvláště Česká republika je v tomto směru zcela specifickým 

prostředím. Specifičnost českého prostředí z tohoto pohledu dlouhodobě registrujeme i v klinické praxi, 

při posuzování struktury osobnosti nalézáme odchylky nejen mezi českými a slovenskými respondenty, 

ale i například mezi českou populací a americkou normou pro jednu z dimenzí Cloningerova dotazníku 

temperamentu a charakteru (TCI, TCI-R) sebepřesažení (self-transcendence). V této dimenzi čeští 

respondenti skórují výrazně níže než američtí (Preiss, Klose & Španiel, 2000). Tento rozdíl nemusí, 

podle našeho názoru, znamenat jen nižší míru spirituality/religiozity, může spíše reprezentovat 

mezikulturní rozdíly a odrážet specifičnosti českého prostředí (potlačování náboženské svobody 

v nedávné minulosti, zestátnění majetku církví, „kulturu“ socialismu aj.).  

 

Důvodů pro studium spirituality/religiozity u různých druhů populace je hned několik. Řada studií 

ukázala na pozitivní vztah mezi religiozitou a celkovým psychickým i fyzickým stavem člověka. 

Výsledky těchto studií například spojují religiozitu s lepší kvalitou života, cílevědomostí nebo 

stabilitou v manželství, zatímco z klinického pohledu je spiritualita/religiozita vnímaná jako protektivní 

faktor před depresí, úzkostmi nebo užíváním návykových látek (Aukst-Margetic & Margetic, 2005; 

Coruh, Ayele, Pugh, & Mulligan, 2005). Autoři studií tyto výsledky vysvětlují tak, že věřící méně 

inklinují k chování škodícímu zdraví, jakým je například kouření, nadměrné užívání alkoholu nebo 

nebezpečné sexuální praktiky. Z čehož dále usuzují, že snížení výskytu tohoto chování u věřící 

populace může být přičteno životnímu stylu, ke kterému náboženství vybízí (Koenig, 1997). Vedle 

toho, že náboženství může být vnímáno jako protektivní faktor k rizikovému nebo nežádoucímu 

chování, se některé studie zabývaly i jeho efektem vzhledem k úspěchu léčby. Studie se zabývaly 

například úspěchy léčby nebo jinými atributy poukazujícími na lepšící se stav u pacientů s bakteriální 

sepsí (Leibovici, 2001) nebo kardiovaskulárním onemocněním (Aviles et al., 2002). Přestože v rámci 

některých analýz nebyly výsledky mezi experimentální a kontrolní skupinou statisticky významné, 

studie poukazují na to, že u pacientů v experimentálních skupinách je typická nižší tendence uváděných 

http://www.statistics.sk/
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obtíží a lepší zvládání celkového stavu (Aviles et al., 2002). Vedle těchto studií, které používaly 

převážně experimentální design a konkrétní intervence, byly publikovány studie, které se zabývají 

měřením míry religiozity nebo spirituality pomocí dotazníkových metod a jejich následné porovnání 

s jinými atributy života. Mezi nejčastější používané dotazníky patří Religious Life Inventory (RLI – 

Batson & Schoenrade, 1991; Batson, Schoenrade & Ventis, 1993) měřící náboženskou orientaci 

ve třech dimenzích motivace, a to vedle tradiční vnitřní a vnější i tzv. „quest“ neboli hledající motivaci. 

Dále sem patří také Duke University Religion Index (DUREL – Koenig, Parkerson, & Meador, 1997) 

měřící míru religiozity napříč různými populacemi a Santa Clara Strength of Religious Faith 

Questionaire (SCSORF – Plante & Boccaccini, 1997a), kterému se dále věnujeme v tomto článku.  

 

O vývoj nových českých metod v oblasti spirituality, jako je Test spirituální citlivosti či Pražský 

dotazník spirituality, usiluje především Pavel Říčan (2007). Říčan, Janošová a Tyl (2007) ve své práci 

vnímají starší dotazníky religiozity jako ty, které obsahují výrazy Bůh, bible, církev, spasení apod. 

oproti tomu Planteho metoda (Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire) sice obsahuje 

výraz církev, ale ostatním výrazům typu Bůh, bible nebo spasení se vyhýbá, i proto lze říci, že tento 

dotazník se zabývá spíše mírou spirituality než religiozity. Na podporu vývoje škál typu Dotazník 

intenzity náboženské víry zmiňují Plante a Boccaccini (1997a) řadu výzkumných prací potvrzující 

pozitivní vztah mezi náboženstvím a sebehodnocením, náboženstvím a schopností dobře se adaptovat, 

náboženstvím a nadějí. Čtenáře lze v tomto směru odkázat na velmi podrobný český souhrn výzkumů 

zabývajících se souvislostmi mezi religiozitou, spiritualitou a zdravím (Hacklová & Kebza, 2014).  

 

Nástroj, kterému se věnujeme v tomto článku, má v názvu „Santa Clara“ podle katolické univerzity, 

na níž její hlavní autor, psycholog Thomas G. Plante, působí. Dotazník intenzity náboženské víry – 

v angl. orig. Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF; Plante & Boccaccini, 

1997b) je míněn jako rychlá cesta k měření intenzity víry (strength of religious faith) bez ohledu na 

denominaci u výzkumu duševního zdraví a v praxi. V centru zájmu autorů bylo vyvinout nástroj, který 

by bylo možné korelovat s měřítky sebehodnocení, deprese a úzkosti. Původní validizační studie byla 

provedena na 102 vysokoškolských studentech. Položky byly vytvořeny na základě klinických 

kontaktů Planteho s věřícími pacienty. Dotazník se ukázal jako nástroj s vysokou vnitřní konzistencí 

(0,95; viz Sherman et al. 2001; 0,95 u žen s rakovinou prsu a 0,97 u zdravých osob) i split-half 

reliabilitou (r = 0,92). Výsledky studie ukázaly, že jedinci se silnější vírou byli obecně lépe adaptováni 

než jedinci se slabou vírou. Nástroj je autory hodnocen jako krátká a reliabilní metoda, snadná 

k administraci a vyhodnocení. Jiní autoři ji hodnotí jako unifaktoriální nástroj (Lewis, Shevlin, 

McGuckin, & Navratil, 2001) k měření intenzity víry s vysokou vnitřní konzistencí (Freiheit, 

Sonstegard, Schmitt, & Vye 2006). Test-retest reliabilita s odstupem 3 měsíců byla u žen s rakovinou 

prsu 0,82 a u zdravých osob 0,93 (Sherman et al., 2001). Navíc byl tento nástroj zkoumán i ve vztahu 

k ostatním metodám měřících kvalitu náboženské víry, jakými jsou RLI, AUROS nebo DUREL. 

Statistická analýza poukázala na silnou korelaci mezi celkovým skórem Dotazníku intenzity 

náboženské víry a DUREL (r= 0,49 – 0,73, p<0,01). Dále zde byl prokázaný pozitivní vztah mezi 

škálami vnitřní a vnější náboženské orientace měřené pomocí AUROS a celkového skóru Dotazníku 

intenzity náboženské víry, kde se korelační  koeficient r nacházel v rozmezí od 0,49 do 0,73 (p<0,01).  

V neposlední řadě byla konvergentní validita demonstrovaná korelací mezi celkovým skórem 

Dotazníku intenzity náboženské víry a subškálami vnitřní, vnější a „quest“ orientací (r=0,60 – 0,74, 

p<0,01) v  dotazníku RLI (Pakpour, Plante, Saffari & Fridlund, 2014).     
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Z celkového pohledu je tento instrument využíván v tematicky různorodých výzkumných 

projektech. Škála byla v dalším zkoumání použita vedle pacientů s rakovinou (Sherman et al., 2001) 

i například ve výzkumech zabývajících se vztahem mezi religiozitou a některými psychickými 

vlastnostmi zdraví u žen navštěvujících gynekologickou ambulanci (Sherman, Plante, Simonton, 

Adams, Burris, & Harbison, 1999). Dále pak vztahem mezi vírou a psychickými koreláty copingu u lidí 

zotavujících se ze závislosti na alkoholu nebo drogách (Pardini, Plante, Sherman, & Stump, 2000), 

nebo souvislostmi mezi religiozitou a úspěšností programu zaměřeného na hubnutí, kde ovšem vztah 

mezi těmito dvěma proměnnými nebyl potvrzen (Fitzgibbon et al., 2005). Vedle zmíněných studií byl 

Dotazník intenzity náboženské víry použit i v řadě jiných neklinických výzkumů zabývající se 

například nepoctivostí vysokoškolských studentů (Huelsman & Wasieleski, 2006). V rámci této studie 

autoři zkoumali vztah mezi religiozitou a podváděním u 70 studentů bakalářských programů. 

Statistická analýza nepoukázala na signifikantní vztah mezi těmito dvěma proměnnými. Na druhou 

stranu následná analýza poukázala na rozdílné výsledky u mužů a u žen, a to sice že vztah mezi 

spiritualitou/religiozitou a podváděním byl signifikantní u žen, nikoli u mužů. V souvislosti s těmito 

výsledky autoři studie nabádají k dalším studiím zkoumajícím závislost těchto proměnných a roli 

spirituality/religiozity jako standardu pro poctivé nebo nepoctivé chování, ke kterým také dále směřuje 

i náš budoucí výzkum.  

 

Data, která dále uvádíme, vycházejí z širšího dotazníkového projektu zaměřeného na podvádění 

u souboru českých, slovenských a polských respondentů – studentů státních vysokých škol (Preiss, 

Krámský & Příhodová, 2014). Z dat, která k tomuto projektu máme k dispozici, zpracováváme 

psychometrické údaje Dotazníku intenzity náboženské víry separátně. Zatímco následné souvislosti 

mezi religiozitou/spiritualitou a podváděním uvedeme v jiném článku, cílem této práce je posoudit 

základní psychometrické údaje české a slovenské verze škály u souboru českých a slovenských 

vysokoškolských studentů a napomoci tak využití metody v klinické praxi a ve výzkumu.  

 

Soubor a metodika 

 

Původně jsme zpracovávali data 1518 státních univerzitních studentů z Polska (N= 507, 33 % 

z celkového souboru;  Adam Mickiewicz University, Poznań), Slovenska (N= 472, 31 % z celkového 

souboru, Prešovská univerzita v Prešově) a České republiky (N= 539, 36 % z celkového souboru; 

Karlova univerzita, Praha a Jihočeská univerzita). Pro účely této práce jsme vybrali pouze soubory 

z České a Slovenské republiky. Soubor z ČR (N=539) obsahoval 18 % mužů (průměrný věk celého 

souboru byl 21,9; SD=2,3), soubor ze SR (N=472) 15 % mužů (průměrný věk celého souboru byl 21,3; 

SD=2,1). Převážně se jednalo o studenty denního studia navštěvující druhé ročníky. Výběr účastníků 

výzkumu nebyl systematický a do studie byli zařazeni studenti z různých tříd a ročníků podle možností 

dané univerzity a zájmu účastnit se výzkumu. Všem účastníkům byla zaručena anonymita výsledků.    

 

Studenti dostali balíček dotazníků zaměřených na postoje a chování k podvádění ve škole a v práci, 

dotazník pracovních hodnot a Dotazník intenzity náboženské víry. Překlad české i slovenské verze 

Dotazníku intenzity náboženské víry z angličtiny provedli psychologové spolupracující na výzkumu a 

kvalita překladu byla konzultována s dalšími kolegy. Dotazník hodnotí různé aspekty náboženské víry 

zahrnující intenzitu, postoje a chování. Respondenti odpovídali na jednotlivé otázky pomocí 

čtyřbodové škály, instrukce k vyplnění dotazníku i rozmezí škály jsou uvedeny v Příloze. Na vyplnění 
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všech metod nebyl předem určen časový limit, celkově studentům trvalo přibližně jednu vyučovací 

hodinu, než všechny dotazníky vyplnili. Jednotlivé skóry (1-4 body pro každou položku) v Dotazníku 

intenzity náboženské víry jsme sečetli a uvádíme jej jako celkový skór, který může nabývat minimální 

hodnoty 10 a maximální hodnoty 40. Česká i slovenská verze dotazníku jsou uvedeny v Příloze.  

 

Výsledky 

 

Celkový průměrný skór se mezi oběma soubory statisticky významně liší (Mann-Whitneyův U test, 

u=74387,00, z=-10,1273  p<0,001), proto další výsledky uvádíme pro český a slovenský soubor zvlášť.  

Hodnoty celkového skóru českého souboru jsou signifikantně nižší než hodnoty celkového skóru 

souboru slovenského.   

 

Český soubor 

 

Pro český soubor je celkový průměrný skór 21,0 (SD=9,0; rozpětí 10-40). Šikmost celkového skóru 

byla 0,405, špičatost -0,964 (tab. 1). Vnitřní konzistence měřená pomocí ukazatele Cronbachovo alfy 

celkového skóru je 0,958 (tab. 1). Vedle tohoto ukazatele jsou dále v tabulce 2 uvedeny jako ukazatele 

diskriminace položek statisticky významné korelace jednotlivých položek vzhledem k celkovému skóru 

v rozmezí od 0,72 – 0,92 (p< 0,05). Při použití Mann-Whitneyova U testu bylo zjištěno, že celkový 

skór mužů (M=19,3, SD=8,7) a celkový skór žen (M=21,4, SD=9,1) se významně lišil (u= 18386,50, 

z=2,220031, p=0,026), přičemž celkový skór žen byl signifikantně vyšší. Průměrné hodnoty 

jednotlivých položek, celkového skóru a dalších charakteristik jsou uvedeny v tabulce 2.  Jak je z této 

tabulky patrné, položky nejvíce související s religiozitou ve formě pozorovatelného chování a vnější 

aktivity, mezi něž patří Denně se modlím (M=1,8, SD=1,0) a Považuji se v mé víře nebo církvi za 

aktivního (M=1,7, SD=0,9), jsou v průměru hodnoceny nejníže. Nejvyšší průměrný skór byl dosažen 

u položky Moje víra je pro mě velmi významná (M=2,4, SD=1,1). Ani jeden z průměrných skórů 

položek nepřesáhl hodnotu 3, která koresponduje s odpovědí typu „souhlasím“. Míra chybějících dat 

byla u českého souboru nízká – kompletní data chyběla od 17 osob, tj. výsledné N bylo 522. 

Respondenti s chybějícími daty byli vyřazeni ze všech analýz.  

 

Tab. 1  Český a slovenský soubor – celkové skóry 

 

Český soubor Slovenský soubor 

N 522 N 472 

M 21,0 M 27,0 

SD 9,0 SD 8,6 

Cronb. alfa 0,958 Cronb. alfa 0,961 

Šikmost 0,405 Šikmost -0,462 

Špičatost -0,964 Špičatost -0,650 
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Tab. 2  Český soubor – základní výsledky 

 

 N M SD r 
výrazně 

nesouhlasím 
(%) 

nesouhlasím 
(%) 

souhlasím 
(%) 

výrazně 
souhlasím 

(%) 
1. Moje víra je 
pro mě velmi 

významná. 
522 2,4 1,1 0,88* 25 25 28 19 

2.  Denně se 

modlím. 
522 1,8 1,0 0,84* 55 20 12 10 

3. Vnímám svoji 

víru jako zdroj 

inspirace. 
522 2,1 1,0 0,90* 35 27 24 11 

4. Vnímám svoji 

víru jako zdroj 

smyslu a významu 

pro můj život. 

522 2,2 1,1 0,90* 35 24 25 13 

5. Považuji se 
v mé víře 

nebo církvi 
za aktivního. 

522 1,7 0,9 0,81* 53 27 12 5 

6. Moje víra je 

důležitou součástí 

toho, kdo vlastně 

jsem. 

522 2,2 1,1 0,92* 35 18 30 13 

7. Můj vztah 
k Bohu je pro mě 

velmi významný. 
522 2,2 1,1 0,89* 39 19 24 15 

8.  Jsem rád/a 

mezi lidmi, kteří 

sdílejí moji víru. 
522 2,2 1,1 0,72* 43 22 28 14 

9. Vnímám svoji 

víru jako zdroj 

útěchy. 
522 2,2 1,1 0,90* 35 22 26 15 

10. Moje víra 

určuje řadu z mých 

rozhodnutí. 
522 2,1 1,0 0,88* 39 23 25 10 

Poznámka: * p < 0,05 
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Slovenský soubor 

 

U slovenského souboru je celkový průměrný skór 27,0 (SD=8,6; rozpětí 10-40). Šikmost celkového 

skóru byla -0,462, špičatost -0,650 (tab. 1). Vnitřní konzistence slovenské verze byla měřena pomocí 

ukazatele Cronbachovo alfy, jejíž hodnota u celkového skóru je 0,961 (tab. 1). Vedle tohoto ukazatele 

jsou dále v tabulce 2 uvedeny jako ukazatele diskriminace položek statisticky významné korelace 

jednotlivých položek vzhledem k celkovému skóru v rozmezí od 0,78 – 0,91 (p< 0,05). Při použití 

Mann-Whitneyova U testu bylo zjištěno, že celkový skór mužů (M=24,5, SD=9,0) a celkový skór žen 

(M=27,5, SD=8,4) se statisticky významně lišil (u= 10665,50, z=2,464376, p=0,014), přičemž u žen 

byl signifikantně vyšší. Průměrné hodnoty jednotlivých položek, celkového skóru a další 

charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 3. Položky nejvíce související s religiozitou ve formě 

pozorovatelného chování a vnější aktivity, mezi něž patří Denně se modlím (M=2,5, SD=1,1) a 

Považuji se v mé víře nebo církvi za aktivního (M=2,3, SD=0,9), jsou, podobně jako v českém souboru, 

v průměru hodnoceny nejníže. Nejvyšší průměrný skór byl dosažen u položky Moje víra je pro mě 

velmi významná (M=3,0, SD=1,0). Ani jeden z průměrných skórů položek nepřesáhl hodnotu 3 (pouze 

1 položka tuto hodnotu dosáhla), která označuje odpověď typu „souhlasím“. Míra chybějících dat byla 

u slovenského souboru nízká – ze 472 osob chyběl vyplněný dotazník od 16 osob, tj. výsledné N bylo 

456. Rozdíl mezi českým s slovenským souborem měřeným Cohenovým d byl roven 0,68. Respondenti 

s chybějícími daty byli vyřazeni ze všech analýz.  

 

Tab. 3  Slovenský soubor  - základní výsledky 
 

 N M SD r 
výrazně 

nesouhlasím 
(%) 

nesouhlasím 
(%) 

souhlasím 
(%) 

výrazně 
souhlasím 

(%) 
1. Moje víra je pro 

mě velmi 

významná. 
456 3,0 1,0 0,86* 10 15 37 36 

2.  Denně se 

modlím. 
456 2,5 1,1 0,84* 22 25 27 24 

3. Vnímám svoji 

víru jako zdroj 

inspirace. 
456 2,6 0,9 0,87* 16 25 41 17 

4. Vnímám svoji 

víru jako zdroj 

smyslu a významu 

pro můj život. 

456 2,8 1,0 0,91* 15 20 38 26 

5. Považuji se  
v mé víře  

nebo církvi 
za aktivního. 

456 2,3 0,9 0,78* 24 32 33 10 

6. Moje víra je 

důležitou součástí 

toho, kdo vlastně 

jsem. 
 

456 2,8 1,0 0,91* 15 28 39 26 
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7. Můj vztah 

k Bohu je pro mě 

velmi významný. 

456 2,9 1,0 0,89* 15 10 41 33 

8.  Jsem rád/a mezi 

lidmi, kteří sdílejí 

moji víru. 
456 2,8 1,0 0,82* 15 17 43 24 

9. Vnímám svoji 

víru jako zdroj 

útěchy. 
456 2,7 1,0 0,84* 16 18 43 21 

10. Moje víra 

určuje řadu z mých 

rozhodnutí. 
456 2,7 1,0 0,87* 16 24 35 24 

Poznámka: * p < 0,05 

 

 

Faktorová analýza 

Zvolená faktorová analýza byla použita na základě původní studie představující tento test (Plante & 

Boccaccini, 1997b) a studiích pracujících s tímto dotazníkem a zjišťujících jeho vnitřní konzistenci a 

využití u konkrétních populací (Freiheit et al., 2006; Lewis et al., 2001). Výsledky analýzy hlavních 

komponent vycházely velmi podobně u českého i slovenského souboru, proto je v tabulce 4 uvádíme 

společně pro obě jazykové verze. Hodnota eigenvalue prvního a jediného faktoru byla 7,6. Jediný 

faktor vysvětloval 76,4 % společné variance. Výsledky jsou velmi podobné výsledkům studie 

provedené Freiheitem et al. (2006). Na základě těchto výsledků lze dotazník považovat za 

unifaktoriální nástroj. Stanovené percentilové hodnoty uvádíme v tabulce 5 (vzhledem k odlišnostem 

mezi celkovým skórem u obou jazykových verzí) pro obě jazykové verze zvlášť a odděleně také pro 

muže a ženy.  

 

Tab. 4  Faktorová analýza hlavních komponent pro Dotazník síly náboženské víry (pro oba soubory 

dohromady) 

 

 Faktorová zátěž 

1. Moje víra je pro mě velmi významná.  0,88 

2. Denně se modlím.  0,86 

3. Vnímám svoji víru jako zdroj inspirace.  0,89 

4. Vnímám svoji víru jako zdroj smyslu a významu pro můj život.  0,91 

5. Považuji se v mé víře nebo církvi za aktivního.   0,82 

6. Moje víra je důležitou součástí toho, kdo vlastně jsem.  0,92 

7. Můj vztah k Bohu je pro mě velmi významný.  0,90 

8. Jsem rád/a mezi lidmi, kteří sdílejí moji víru.  0,77 

9. Vnímám svoji víru jako zdroj útěchy.  0,88 

10. Moje víra určuje řadu z mých rozhodnutí.  0,89 
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Tab. 5 

Percentilové normy pro český a slovenský soubor, odděleně pro muže a ženy 
 

 
Český soubor Slovenský soubor 

Percentil Muži Ženy Muži Ženy 

  1 10 10 10 10 

  5 10 10 11 10 

10 10 10 11 13 

20 10 11 13 20 

30 12 14 21 24 

40 14 17 24 27 

50 18 20 26 29 

60 21 24 28 30 

70 24 26 29 33 

80 27 30 33 35 

90 33 35 37 38 

95 36 38 40 39 

99 38 40 40 40 

 

 

Diskuse 

 

Vnitřní konzistence měřená pomocí ukazatele Cronbachovo alfa, české i slovenské verze metody 

(česká – 0,958; slovenská – 0,961) je podle klasifikace míry vnitřní konzistence vynikající a 

umožňující na základě Helmstadterova pravidla hodnocení na úrovni individuálního výkonu 

(Helmstadter, 1964) a i důležitá rozhodnutí (tzv. high-stakes testing).  Rozdíly v celkovém skóru mezi 

pohlavími jsou pro obě jazykové verze statisticky významné a ukazují na vyšší průměrné hladiny 

religiozity/spirituality u žen oproti mužům. Výsledky analýzy u obou souborů ukázaly, že ani jedna 

položka, s výjimkou jedné u slovenského souboru, nepřesáhla průměrnou hodnotu 3, což poukazuje na 

větší počet osob, které se k položkám nestaví zřetelně souhlasně. Položka „Moje víra je pro mě velmi 

významná“ dosáhla u obou souborů nejvyššího průměru, poukazující na částečnou vnímanou důležitost 

víry u testovaných jedinců. Oproti tomu u položek „Denně se modlím“ a „Považuji se v mé víře nebo 

církvi za aktivního“ jsou průměrné hodnoty u obou souborů nejnižší, což ukazuje na nejvyšší míru 

nesouhlasu s těmito položkami. Jde o dvě položky, které lze označit jako nejvíce související 

s religiozitou (spíše vnější projevy víry). Ostatní položky lze spíše hodnotit jako vyjadřující spiritualitu, 

individualizovanou formu víry (např. položka č. 3 – „Vnímám svoji víru jako zdroj inspirace“) a jsou 

hodnoceny pozitivněji.  

 

Pro rozdíly mezi religiozitou a spiritualitou mohou být zajímavé souvislosti mezi odpověďmi typu 

„výrazně souhlasím“ a „souhlasím“. Například u českého souboru je položka „Moje víra je pro mě 

velmi významná“ hodnocena 28 % souboru jako „souhlasím“ a 19 % souboru jako „výrazně 

souhlasím“. Z celkového počtu obyvatelstva ČR v roce 2011 ‒ 10 436 560 se 1 463 584 (zdroj Český 

statistický úřad, staženo 5.1.2015) osob hlásilo k církvi nebo náboženské společnosti, ale vedle toho se 

705 368 (zdroj Český statistický úřad, staženo 5.1.2015)  osob označilo jako věřící ale nehlásící se 

k církvi nebo náboženské společnosti. Je možné, že rozdíly mezi osobami hlásící se k církvi a hlásící se 
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k víře odrážejí vztah mezi religiozitou a spiritualitou podobně, jako rozdíly mezi lidmi, kteří 

v dotazníku odpovídají „výrazně souhlasím“ a „souhlasím“. Taková úvaha by ovšem naznačovala, že 

spirituálně, ale ne religiózně orientovaní jedinci jsou ve svých postojích „vlažnější“ než jedinci 

religiózně orientovaní, což nemusí být smysluplné.  

 

Lze očekávat, že průměrná hodnota celkového skóru v Dotazníku intenzity náboženské víry bude 

u českého souboru nižší oproti anglosaským souborům vzhledem k odlišné historii a kultuře. Pokud 

porovnáme různé anglosaské soubory s českým a slovenským (graf 1) je patrné, že český průměrný 

skór je výrazně nižší a slovenský přibližně odpovídá anglosaským průměrným skórům. V případě 

souborů, které jsou s českým a slovenským souborem porovnávány, použil Plante a Boccaccini (1997a) 

vysokoškolské studenty z USA. Sherman et al. (2001) pracovali s mladými dospělými, kteří 

navštěvovali americké univerzitní kurzy. Freiheit et al. (2006) využili data od studentů soukromé 

katolické univerzity v USA. Lewis et al. (2001) získali data od studentů v Severním Irsku. Rozdíly 

mezi českým a slovenským souborem odpovídají zhruba rozdílům mezi českým souborem a 

anglosaskými soubory. 

 

Graf 1  Porovnání českého, slovenského a 4 anglosaských souborů 

 

 
 

Na základě prezentovaného širokého spektra využití tohoto dotazníku již v úvodu tohoto článku 

předpokládáme, že česká verze této škály může nalézt uplatnění ve výzkumu religiozity/spirituality. 

Vedle toho také v klinické oblasti nebo psychoterapii v souvislosti s traumatem a posttraumatickým 

růstem či v psychoterapii obecně, kde může být užitečná při sledování změn v náhledu/postoji 

v průběhu léčby, na což poukázal i Plante (2007), který připomíná, že Etický kodex APA doporučuje 

všímat si religiozity klientů, což je však jen částečně prováděno v klinické přípravě psychologů. Plante 

představuje model akcentující hodnoty, které Etický kodex APA implikuje se zaměřením na spiritualitu 

v psychoterapii, jako je respekt, odpovědnost, integrita, kompetence a zájem. Např. integrita je v rámci 

tohoto modelu vnímána jako povinnost psychoterapeutů chovat se čestně, spravedlivě, otevřeně a 

pravdivě informovat o profesionálních kompetencích a omezeních, vyhnout se klamání klientů ohledně 

našich schopností a dovedností, opatrné hodnocení profesních a osobních hranic.  
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Spiritualita/religiozita je zde vnímána jako významná součást psychoterapie, ne však (pochopitelně) 

jako záruka integrity, spíše její složka.   

 

Jedním z možných omezení této studie může být otázka míry sociální žádoucnosti (desirability) 

v odpovídání na tento typ dotazníků. Nedokážeme odhadnout, jakým směrem by případná desirabilita 

ovlivňovala výsledky naší studie. Dále, jak uvádí Hacklová a Kebza (2014) „ … doporučení v oblasti 

metodologie výzkumů se týkají důsledné kontroly proměnných, využívání prospektivních místo 

průřezových designů, zařazení jiných než sebehodnotících dotazníkových metod, zaměření se na úlohu 

kontextuálních faktorů, osobnostních proměnných a při výběru populace se zaměřit i na specifické 

soubory, nejen s ohledem na demografické proměnné, jako je pohlaví, věk, socioekonomický status, ale 

zohlednit i etnikum, kulturní kontext a formu religiozity/spirituality“.  Z tohoto ohledu je tato práce jen 

základním průzkumem psychometrických ukazatelů metody, podrobnější pochopení zkoumaného 

nástroje neumožňuje.  

 

Budoucí studie by se měly zaměřit na eliminaci výše zmíněných omezení a zároveň na neurčité 

vztahy mezi religiozitou/spiritualitou a dalšími proměnnými. Například současné studie zabývající se 

vztahem mezi religiozitou/spiritualitou a podvádivým chováním vykazují protichůdné výsledky. 

Zatímco někteří autoři poukazují na vztah mezi religiozitou/spiritualitou a podváděním (Rettinger & 

Jordan, 2005; Huelsman & Wasieleski, 2006), jiné studie tento vztah neprokázaly (Bruggeman & Hart, 

1996; Crown & Spiller, 1998). Vzhledem k rozporuplným poznatkům týkajících se vztahu mezi 

religiozitou a podváděním, neetickým chováním a integritou se plánujeme zaměřit na vztah 

religiozity/spirituality k chování a jednání. Dále chceme posoudit, zda jsou mezi těmito oblastmi 

vztahy a zda může být religiozita/spiritualita protektivním faktorem pro neetické či problematické 

chování. Chceme tak přispět k dalšímu prozkoumání dílčích aspektů integrity ve směru našich 

předchozích prací (Preiss, Krámský & Příhodová, 2014; Krámský & Preiss, 2014).  

 

 

Tento projekt byl podpořen v rámci projektu „Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)“, registrační 

číslo ED2.1.00/03.0078,, financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje a projektem GAČR 

„Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru“, registrační číslo 15-03615S. 
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Příloha 

Dotazník intenzity náboženské víry (Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire) 

 

Česká verze 

Prosíme, odpovězte na následující otázky o náboženské víře s použitím stupnice (viz níže). Označte 

stupeň souhlasu (nebo nesouhlasu) ke každému tvrzení.  

1= výrazně nesouhlasím 

2=nesouhlasím  

3=souhlasím 

4=výrazně souhlasím 

 

1. Moje víra je pro mě velmi významná.  1 2 3 4 

2. Denně se modlím.  1 2 3 4 

3. Vnímám svoji víru jako zdroj inspirace.  1 2 3 4 

4. Vnímám svoji víru jako zdroj smyslu a významu pro můj 

život.  

1 2 3 4 

5. Považuji se v mé víře nebo církvi za aktivního.   1 2 3 4 

6. Moje víra je důležitou součástí  toho, kdo vlastně jsem.  1 2 3 4 

7. Můj vztah k Bohu je pro mě velmi významný.  1 2 3 4 

8. Jsem rád/a mezi lidmi, kteří sdílejí moji víru.  1 2 3 4 

9. Vnímám svoji víru jako zdroj útěchy.  1 2 3 4 

10. Moje víra určuje řadu z mých rozhodnutí. 1 2 3 4 

 



 

                                                    

    2015, roč. 9, č. 2 

                        Výzkumné studie 

 

50 

Dotazník intenzity náboženské víry  (Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire) 

 

Slovenská verze 

Prosíme, odpovedajte na nasledujúce otázky o náboženskej viere s použitím stupnice (viď nižšie). 

Označte stupeň súhlasu (alebo nesúhlasu) ku každému tvrdeniu.  

1 = výrazne nesúhlasím 

2 = nesúhlasím  

3 = súhlasím 

4 = výrazne súhlasím 

 

1. Moja viera je pre mňa veľmi významná. 1 2 3 4 

2. Denne sa modlím.  1 2 3 4 

3. Vnímam svoju vieru ako zdroj inšpirácie.  1 2 3 4 

4. Vnímam svoju vieru ako zdroj zmyslu a významu pre môj 

život. 

1 2 3 4 

5. Považujem sa v mojej viere alebo cirkvi za 

aktívneho/aktívnu. 

1 2 3 4 

6. Moja viera je dôležitou súčasťou toho, kto vlastne som. 1 2 3 4 

7. Môj vzťah k Bohu je pre mňa veľmi dôležitý. 1 2 3 4 

8. Som rád/rada medzi ľuďmi, ktorí zdieľajú moju vieru. 1 2 3 4 

9. Vnímam svoju vieru ako zdroj útechy. 1 2 3 4 

10. Moja viera ovplyvňuje mnoho z mojich rozhodnutí. 1 2 3 4 

 

 
 

.  
____________________________________ 
Preiss, M., Příhodová, T, Babinčák, P., & Příhodová, K. (2015). Dotazník intenzity náboženské víry – psychometrické 

výsledky u českých a slovenských vysokoškolských studentů. E- psychologie, 9(2), 36-50. Dostupný z http://e-

psycholog.eu/pdf/preiss_etal3.pdf 
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