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Abstrakt  

 

Bakalářská práce si klade za cíl zachytit zásadní hodnotové proměny ve vyb-

raných státech regionu východní Evropy. Na základě studia opakovaných průřezo-

vých šetření z období po roce 1989 bude představeno, jak se v Polsku, Česku, 

Maďarsku a na Slovensku měnily hodnotové preference. Jedním ze základních cílů 

je dokázat, že strukturální proměny a relativně stabilní růst ekonomiky v tomto 

regionu vedly v období 90. let minulého století k vytvoření nové štěpící linie. Poro-

vnávání výstupů z výzkumných šetření napříč státy sdílejícími zeměpisnou blízkost 

a moderní historický vývoj by mělo osvětlit vztah struktury a kultury v této části 

kontinentální Evropy. Zkoumaná problematika bude zasazena do širšího teoretic-

kého rámce. 

 

Abstract 

 

The main goal of this bachelor thesis is to capture fundemantal value change 

in selected countries within the region of Eastern Europe. This work bases its find-

ings on repeated cross-sectional surveys collected after 1989 and will present cohe-

rent picture of the culture shift in Poland, the Czech Republic, Hungary and Slova-

kia. One of the core aims of this work is to prove whether structural alteration or 

stable economic growth in the region could give rise to a new cleavage. By compa-

ring outcomes of various surveys carried out in states which share relative similari-

ties in terms of geographical vicinity and contemporary historical development, I 

shall shed light on the relation between structure and culture in this part of continen-

tal Europe. Researched topic will be further introduced within a broad theoretical 

framework. 

 

 

  



   

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

V4 – Visegrádská čtyřka 

EVS – European Values Study 

WVS – World Values Survey  

ISSP – International Social Survey Programme  

WB – World Bank 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 

PDI – Percentage Difference Index 

CPI – Consumer Price Index 

  



   

 

 

 

Obsah 

1 Téma ................................................................................................. 8 

1.1 Vymezení tématu ........................................................................ 8 

1.2 Teoretické východisko ................................................................ 9 

1.3 Cíle bakalářské práce .................................................................10 

2 Metodologie .....................................................................................12 

2.1 Metoda zkoumání ......................................................................12 

2.2 Hypotéza ...................................................................................13 

3 Současný stav bádání ......................................................................15 

3.1 Rozbor literatury ........................................................................15 

3.2 Statistické zdroje .......................................................................19 

3.3 Struktura práce ..........................................................................20 

4 Hodnotový posun ............................................................................22 

4.1 Měření kulturní proměny a její úskalí ........................................22 

4.2 Hodnotová proměna ve zkoumaných státech ..............................23 

4.3 Kohortní analýza .......................................................................29 

4.4 Vliv ekonomických faktorů .......................................................34 

5 Politické orientace hodnotových typů ............................................39 

5.1 Postoj k odborům .......................................................................39 

5.2 Pohled na feminismus ................................................................42 

5.3 Sociální protekcionismus vs. liberalismus ..................................46 

5.4 Pozice hodnotových typů na levopravé škále .............................53 

6 Závěr ...............................................................................................60 

7 Prameny a literatura ......................................................................64 

7.1 Empirické zdroje .......................................................................64 

7.2 Metodologické publikace ...........................................................64 

7.3 Sekundární literatura ..................................................................65 

7.4 Periodická literatura ...................................................................68 



   

 

8 

 

 

1 Téma 

1.1 Vymezení tématu  

V období 1989–1991 se uskutečnila jedna ze zásadních událostí ve 

světových dějinách od konce druhé světové války. Rozpad východního bloku a 

následná parcelace SSSR umožnila dříve ujařmeným státům nabýt svrchovanosti 

nad vlastní interní a externí politikou. Tyto nově vzniklé útvary se mezi sebou lišily 

jak geografickou polohou a ekonomickým vývojem, tak i předtotalitní historií. 

Záběr této práce se zaměří pouze na limitovaný počet těchto zemí. Pro účely mého 

výzkumu jsem se rozhodl komparovat vývoj ve státech nynější Visegrádské čtyřky 

(Česká republika, Slovenská republika, Polská a Maďarská republika). Výběr 

těchto celků mi umožňuje zkoumat socio-politické změny v těchto společnostech, 

které se ve výše uvedených aspektech liší a lišily pouze minimálně. Přestože se ve 

zkoumaných objektech socialismus vyvíjel podle odlišné trajektorie a přijal jinou 

dynamiku, mně takový fakt nezamezuje v provedení komparace. 

Nyní, když jsem označil předmět svého zájmu, bych rád uvedl, čím se budu 

ve své bakalářské práci zaobírat. V tomto textu se pokusím zevrubně analyzovat na 

základě teoretického východiska Ronalda Ingleharta přeměnu materiálních hodnot 

a postojů ve vybraných státech a dopad tohoto fenoménu na rozličné stránky 

politického života. Jak blíže uvedu v další kapitole, Inglehartova vývojová teorie se 

soustředí zejména na reciproční vztah kultury, struktury a ekonomického systému 

(v tomto případě kapitalismu). Abych byl schopen zachytit tento hodnotový posun, 

je nezbytné sledovat dlouhodobý vývoj ve zkoumaných společnostech. Důležitým 

elementem této práce je tedy longitudinální analýza socio-kulturních a politických 

ukazatelů napříč transformačním obdobím devadesátých let minulého století. 

Záměrem tohoto textu je nejen otestovat Inglehartovy premisy, nýbrž taktéž osvětlit 

případná specifika a variace mezi zkoumanými státy. Bakalářská práce se tedy 

konceptuálně propojuje s disciplínou sociologie a politologie, ale taktéž s výzku-

mem komparativní tranzice a konsolidace. 

Rozhodnutí zpracovat téma hodnotové a kulturní proměny vzešlo z mého 

zájmu o politickou kulturu jako subdisciplínu politické vědy. Tento předmět bádání 

jsem si vytyčil po seznámení se s ostatními konceptualizacemi politické kultury a 

dílem Ingleharta. Zkoumání bezprostředního vývoje v postkomunistických státech 
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v devadesátých letech představuje určitou sondu do myslí lidí v takto předělovém 

období, při kterém se ustanovovaly základy demokracie ve východní Evropě. Pojetí 

politické kultury v této práci má potenciál interpretovat tyto změny z trochu jiné 

perspektivy, než z jaké byly doposud zachyceny. 

 

1.2 Teoretické východisko  

Zásadní výzvou, které musí čelit každý student politické kultury, je absence 

jejího uceleného teoretického ukotvení. Již od druhé poloviny dvacátého století se 

političtí vědci snaží uchopit tento pojem a doposud se nepodařilo najít kompromis 

mezi rozličnými pohledy na takto konfliktní téma. Centrální problém vzniká nejen 

při samotné konceptualizaci politické kultury, ale taktéž při určení její role. Jedná 

se o závislou, nezávislou či dokonce reziduální proměnou? Je to příčina nebo důsle-

dek makropolitických změn?1  

Vzhledem k zaměření této práce jsem se rozhodnul na základě Skovajsovy 

klasifikace vycházet z objektivistického makropřístupu. Tento postoj při zkoumání 

politické kultury patří bezpochyby mezi osvědčené proudy bádání a s ohledem na 

záběr této práce představuje nejvhodnější variantu. Na rozdíl od ostatních interpre-

tativních přístupů chápe makropřístup kulturu jako soubor objektivizovaných částí, 

které lze empiricky měřit. Jedinec v tomto případě vystupuje jako minimální držitel 

kultury. Tyto objektivizované prvky (hodnoty, orientace) jsou mu však skryty a ne-

vysvětlují jeho motiv jednání. Smysl svého jednání jedinec tedy nekonstruuje, není 

mu vlastně vůbec znám. Makropřístup využívá jako stavební blok postoje či orien-

tace jednotlivce, tyto výsledky však seskupuje do zkoumaného společenství (v tom-

to případě státu). Jak uvádí Skovajsa, „základní kulturní jednotkou jsou v jeho ana-

lýze frekvence objektivizovaných postojů na úrovni kolektivity“.2 Povaha kultury 

je tedy určena agregovanou četností výskytu dílčího obsahu politické kultury, jenž 

často trpí terminologickou nejednotností.3 

                                                
              1 Politická kultura je častokrát mimo akademické prostředí používána velice vágně a 

nejasně. Partikulární politické kultuře jsou přisuzovány různorodé prvky postojů, nálad a je na ni 
dokonce uplatňováno i hodnotící hledisko. Více v Pecka, Emanuel: Politická kultura v ČR. 2000, s. 

29. 
2 Skovajsa, Marek: Politická kultura. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky. 

2006, s. 34–43. 
3 U Almonda a Verby se například setkáváme s četností participativních postojů, jež podle 

jejich výkladu vedou ke stabilitě systému. Více v Almond, Gabriel A. – Verba, Sidney: The Civic 

Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 1989, s. 43.  
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Inglehart jako pokračovatel tohoto proudu pojímá kulturu jako „subjektivní 

aspekt společenských institucí: přesvědčení, hodnoty, vědomosti a dovednosti, jež 

byly internalizovány lidmi určité společnosti.“4 Jeho developmentaristická teorie se 

přiklání ke kultuře jako k jedné ze sady proměnných vedle struktury a ekonomické-

ho systému, která může působit jako nezávislá i závislá proměnná. Ve výsledku je 

však její kauzální role minimální a v jeho konceptualizaci představuje spíše jakousi 

reziduální proměnnou. Roli kultury vidí tedy jako reflexi předchozích strukturál-

ních změn, čímž se plně přiklání k myšlence kulturního zpoždění (cultural lag), 

které pomocí dat zevrubně analyzuje.5 

Reprodukce Ingelhartovy konceptualizace založené na měření objektivizo-

vaných prvků ve formě hodnotových orientací, shlukujících se na úrovni kolektivit, 

s sebou nese řadu nevýhod. Vidění kultury jako výsledku předchozích strukturních 

změn je dosti redukcionistický pohled, který selhává v rozpoznávání skutečného 

charakteru kauzální spojitosti mezi strukturou a kulturou. Přijetím objektivistického 

makropřístupu rezignuji na hlubinný výklad takového vztahu a upřednostňuji více 

relativizovaný postoj, který mi umožní uplatnit empirické výsledky sociologických 

šetření. Odmítnutím interpretativních přístupů se snažím vyvarovat obšírnému vý-

kladu těchto směrů a zaměřit se spíše na testování univerzálně přijatých kauzalit a 

hledání výskytu korelací. 

 

1.3 Cíle bakalářské práce 

Téma hodnotové a kulturní proměny ve východní Evropě se pokusím ve své 

bakalářské práci zkoumat z různých perspektiv. Pád lidově-socialistických režimů 

ve sledovaných státech byl neočekávanou událostí, která utvořila ideální podmínky 

pro zkoumání vývoje politické kultury. Prakticky ze dne na den přestala existovat 

železná opona a společně s ní režimy spřátelené s Moskvou. Takto náhlé přeskupení 

politické struktury představovalo zásadní politický šok pro miliony obyvatel. Jak-

koli jednotlivci přijímali tento proces, rozvrat politického a ekonomického systému 

společně s rozpadem uceleného souboru dogmat, který utvářel hierarchické dělení 

socialistické společnosti, musel zanechat svoje stopy. Přesvědčení, jaká ztělesňoval 

tento systém, dávala obyčejným lidem pocit účelu při výstavbě komunismu. Kolaps 

                                                
              4 Inglehart, Ronald: Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and 

Political Change in 43 Societies. 1997, s. 15. 
              5 Inglehart, Ronald: Culture Shift in Advanced Industrial Society. 1990, s. 82. 
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socialistických režimů musel způsobit jisté hodnotové vakuum. To je přesně 

problematika, která bude stát v popředí mého zájmu. Na základě Ingelhartovy deve-

lopmentaristické teorie se pokusím odpovědět na otázku, jak probíhala proměna 

hodnot ve čtyřech zkoumaných státech v období tranzice v devadesátých letech. 

Cílem této práce bude analýza odrazu změny ekonomické situace v hodno-

tových ukazatelích. Zároveň s tím bude předmětem mé práce, jaká specifika zane-

chaly strukturální tlaky ve zkoumaných společnostech. Občan socialistických států 

byl pod stálým vlivem nesouhlasných stimulů. Ačkoli navenek byli lidé nuceni 

zúčastňovat se různých modů participace, ve skutečnosti se rozpor mezi nimi a 

vedením státu stále více umocňoval.6 Všeprostupující moc státu nejen podněcovala 

poddanskou loajalitu, kooptovala taktéž všechny formy občanské participace. Po 

zániku takto omnipotentního státu je mým záměrem zjistit, jakou měrou se lidé 

odlišné hodnotové preference stavěli k různým aspektům politického života. Tedy 

jaké byly jejich volební preference a do jaké míry se lišily od preferencí ostatních 

členů společnosti ve vztahu k pozůstatkům minulého režimu. Zkoumání tohoto 

procesu v období konsolidace 90. let by mělo napovědět, jakou dynamiku tyto 

testovatelné aspekty politické kultury nabraly v regionu, procházejícím hlubinnou 

přeměnou jak jejich politického, tak ekonomického systému.  

 

  

                                                
              6 Almond, Gabriel A. – Powell, G. Bingham: Comparative Politics. System, Process, and 
Policy. 1978, s. 130–131. 
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2 Metodologie 

2.1 Metoda zkoumání    

Výše uvedené výzkumné otázky budu zkoumat na základě výsledků dlouho-

dobých sociologických šetření. V sociologii se vyskytuje řada konfliktních pohledů 

na měření postojů obyvatel. Pro účely této práce se přikláním k Zalerrově teorii dis-

tribuce názorů, která postuluje, že respondent při provádění dotazníkového šetření 

nevychází z předem utvořené představy, ale naopak odpovídá na základě rozvahy 

o vznesené otázce. Jeho odpověď je tedy utvořena úvahou z množství poznatků, jež 

se mohou v čase měnit.7 

K analyzování postojů a hodnot využiji opakovaná průřezová šetření (re-

peated cross–sectional study). Základním principem těchto studií je dotazování na 

stejnou sadu otázek pokaždé s nově vybraným souborem jedinců z cílové skupiny.8 

To mi umožňuje zachytit proměnu stanovisek a zejména povahu kulturního zpož-

dění. Zkoumání hodnotového posunu v regionu východní Evropy je omezeno limi-

tovaným počtem empirických studií.9 To vede k určitým problémům. Jednou z pře-

kážek provedení rozboru dat byla diference v užití jednotlivých baterií otázek mezi 

sociologickými programy. Absence jednotné konceptualizace se může projevit i ve 

výsledcích této práce.10 Nevyhnutelným problémem, kterému se musí čelit při opí-

rání se o dotazníková šetření, je agreeing response bias. Tendence souhlasit, nesou-

hlasit či dávat stejné odpovědi jako v předchozích otázkách souvisí nejenom s kon-

ceptem dotazníku, ale i s jinými faktory. Mapování přeměny hodnot má tu výhodu, 

že nevyžaduje po respondentech artikulaci abstraktních jevů. Výběr a následná kla-

sifikace příkladů materiálních a nemateriálních položek podle preference limituje 

takto předpojaté jednání.11 Navzdory snaze o snížení nedokonalostí spojených 

s touto metodou, je potřeba mít stále na paměti případnou chybu kalkulace či práci 

s nedokonalým pracovním designem.  

                                                
              7 Linek, Lukáš: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho 

institucím a jejich důsledky. 2010, s. 31–32. 

              8 Hendl, Jan: Statistika pro každého. 2013, s. 61. 

              9 Ulram, Peter A. – Waldrauch, Harald – Plasser, Fritz: Democratic Consolidation in East-

Central Europe. 1998, s. 65. 

              10 V tomto textu nicméně pracuji s otázkami, jejichž stylizace je totožná, ačkoli se jedná o 

jiný výzkumný program. O komplikacích s odlišnou formulací otázek více v Nie, Norman H. – 

Verba, Sidney – Petrocik, John R.: The Changing American Voter. 1979, s. 10. 
              11 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 119–120. 
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Pro výpočet dat uvedených v této práci jsem využil program IBM SPSS 

Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) verzi XXIV. Z dostupných 

statistických procedur jsem využil explorační faktorovou analýzu, jednofaktorovou 

analýzu rozptylu (ANOVA) a mnohonásobnou lineární regresi. 

  

2.2 Hypotéza 

Ve své bakalářské práci budu pracovat se základními premisami kulturního 

zpoždění.12 Ty podle Ingleharta vycházejí z hypotéz o nedostatku zdrojů (scarcity 

hypothesis) a mezigenerační obměně obyvatelstva (socialization hypothesis). Sub-

jektivní preference jednotlivce jsou podle tohoto předpokladu podmíněny jeho ak-

tuálním socioekonomickým postavením. Jinými slovy, při uspokojování potřeb ma-

teriálního charakteru by měl jedinec klást větší důraz na jiný typ požadavků.13 To 

společně s přirozeným fyziologickým cyklem smrti a narození by mělo eventuálně 

vést k transformaci společnosti, aniž by byl člověk nucen za dobu svého života revi-

dovat svůj hodnotový rámec. Z evolučního hlediska kultura selektuje pouze ty ho-

dnoty, které mají výhodu při vypořádání se s nynější existenciální situací.14 Za před-

pokladu změny těchto podmínek bych měl sledovat pozvolné přizpůsobení hodno-

tových orientací v čase. 

Ve světle výzkumných otázek se domnívám, že proměna hodnot v období 

tranzice napříč všemi sledovanými státy musela být poznamenána náhlým pádem 

řízené ekonomiky a zavedením volného trhu. Již z předchozích výzkumů z období 

80. let vyplývala priorita pro materii.15 Nečekám tedy znatelné zlepšení těchto indi-

kátorů. Na druhou stranu ve výsledcích kohortní analýzy usuzuji, že se v ní projeví 

                                                
              12 Inglehart, Ronald – Welzel, Christian. c. d., s. 97–98. 

              13 Inglehart staví svoji hypotézu o nedostatku zdrojů na práci Abrahama Maslowa. Tento 

americký psycholog byl proponentem teorie, že lidé usilují o uspokojení svých tužeb na základě 

jejich relativní poptávky. Jakmile člověk dosáhne bodu, kdy netrpí fyziologickým či finančním ne-

dostatkem, jeho potřeby naberou předvídatelný směr. Takto definovaný hierarchický systém hodnot 

je podmíněn socio-ekonomickým postavením jednotlivce a je schopen působit oboustranně. Jedinec 

může v období relativního dostatku usilovat o intelektuální a estetické uspokojení, a naopak při eko-

nomické krizi vyžadovat pouze nejzákladnější nezbytnosti jako dostatečné zásobení základními po-

travinami. Více v Dalton, Russell J.: Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in 
Advanced Industrial Democraties. 2nd ed., 1996, s. 84–85. 

              14 V tomto směru je důležité připomenou vliv biologických faktorů na kulturu. Podle vědců 

Chiao a Blizinskyho měl vliv prostředí znatelný dopad na formulování kulturních hodnot. Ty podle 

nich měly jiný charakter v geografických podmínkách, kde hrozilo eminentní ohrožení nákazou 

nebo útokem predátora. Více v Inglehart, Ronald: Cultural Evolution. People's Motivations are 

Changing, and Reshaping the World. 2018, s. 53. 
15 Viz kapitola 3.2 Statistické zdroje. 

 



   

 

14 

 

pouze minimální rozdíly mezi věkovými skupinami a jejich hodnotovými preferen-

cemi. Je pravdou, že státy socialistické Evropy zažily v druhé polovině dvacátého 

století celkem znatelný ekonomický růst, v porovnání se státy asijského regionu se 

však jednalo pouze o mírně inkrementální nárůst. Nebude tedy podle mého názoru 

na místě hovořit o hodnotovém přesunu rovnajícímu se změně paradigmatu.16 

Zkoumání přístupu postmaterialistů k různým aspektům sociální reality by 

mělo odhalit anomálie zkoumaného regionu, a to zejména setrvačnost předchozích 

strukturních tlaků. Postmaterialisté ze sledovaných států by se měli lišit od svých 

současníků v západní Evropě v přístupu k sociálnímu státu, tržní ekonomice či od-

borům. Svoji domněnku zakládám na dříve zmiňované politizaci veřejného života 

a soustředění moci v rukou státu. Zánik socialistických republik podle mého názoru 

musel zapříčinit reverzibilní reakci u postmaterialistů a přispět k jejich upředno-

stnění liberálního trhu. To se muselo odrazit taktéž v jejich politických inklinacích 

k pravici. Tento předpoklad je veskrze antagonistický vůči dopadům postmateriali-

stických hodnot na jednání jedinců ve vyspělých státech západní Evropy, nicméně 

podle mého názoru lépe odpovídá realitě tranzice po prožití desítek let v socialismu. 

Individuální autonomie, jakožto základní princip tohoto myšlenkového proudu, by 

se u východoevropských postmaterialistů měla projevit v jejich důrazu na osvobo-

zení jednotlivce od státu. Bádání po charakteru politické kultury by mělo v tomto 

textu odhalit stálost vlivu historicko-strukturního vývoje v těchto zemích.  

  

                                                
16 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 14. 
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3 Současný stav bádání 

3.1 Rozbor literatury 

Politická kultura jako subdisciplína politické vědy prošla během období své 

existence rozličnými etapami. Prvotní impulz po bližším poznání povahy toho, jak 

kultura působí na postoje jednotlivců, vzešel z psychologie. Skutečnost, že se zkou-

maný předmět politické kultury nachází ve středu zájmu více než jednoho vědního 

oboru, umožnila badatelům implementovat výzkumné instrumenty dříve politolo-

gům neznámé. Mezi pionýrské práce v oblasti kvantitativní empirické analýzy se 

dá bezesporu zařadit Civic Culture.17 Autoři této práce Gabriel Almond a Sidney 

Verba vydali svoji studii v období velkého zájmu o poznání charakteru, myšlení a 

zvyků ostatních národů. Navzdory relativní popularitě, které se dostalo této práci, 

tkvěl její génius v uplatnění nové konceptualizace politické kultury, založené na 

specifickém rozdělení vzorců orientací k politickým objektům.18 Výsledkem jejich 

snažení bylo behaviorální pojetí zkoumaného předmětu, jež se po dlouhou dobu 

stalo zlatým standardem pro velký počet badatelů. Přínos Civic Culture pro studium 

politické kultury se však nenacházel v replikování jejich přístupu, nýbrž v kritické 

reakci na tuto publikaci.19 Ta dala vznik celé řadě pokusů o redefinici „původní“ 

konceptualizace a alternativnímu vymezení politické kultury na úkor výzkumné 

kompaktnosti. Neucelenost přístupů ke zkoumání tohoto subjektu společně s kolí-

savým zájmem se jeví jako zásadní výzvy současného bádání nad charakterem jed-

notlivých politických kultur. 

Vzhledem k uplatnění objektivistického makropřístupu čerpám v této práci 

zejména z publikací autorů, které lze považovat za nástupce výše zmíněných vý-

zkumníků. Mezi tyto pokračovatele patří i Robert Putnam. Ve své často citované 

knize Making Democracy Work si vytyčil úkol objasnit příčiny odlišného ekono-

mického a politického vývoje na severu a jihu Itálie. Obdobně jako ostatní badatelé 

využívající tohoto přístupu, přichází s vlastní konceptualizací politické kultury, do 

                                                
17 Almond, Gabriel A. – Verba, Sidney. c. d., 1989. 
18 Almond, Gabriel A. – Powell, G. Bingham. c. d., 1978. 
19 Odpůrci přístupu Almonda a Verby podrobili jejich dílo velké kritice. Ta se zaměřila 

nejen na absenci samotné definice politické kultury a etnocentrické prosazování superiority 

anglosas-ké kultury, ale dokonce i na jejich naivní vizi politicky aktivního občana. Více v Skalník, 

Petr: Politická kultura. Antropologie, sociologie, politologie. 2004, s. 52–53. 
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níž zařazuje hlavně strukturní proměnné.20 Putnam se v této knize zaměřuje zejmé-

na na interpersonální důvěru, která podle jeho interpretace hraje stěžejní roli pro 

vysvětlení různého ekonomického postavení severu a jihu Itálie.21 Otázka sociální-

ho kapitálu se stala pro Putnama na dlouhou dobu klíčovým tématem, což potvrdil 

vydáním knih Bowling Alone a Democracy in Flux, kde hlavní úlohu hraje mezilid-

ská důvěra a její dopad na různorodé aspekty lidského života.22 

Při rozboru použité literatury je nutné taktéž zmínit Huntingtonovu studii 

Střet civilizací.23 Tato kniha okamžitě po své publikaci vyvolala plamennou kritiku. 

Rozdělení lidstva na civilizace podle kulturních charakteristik, mezi kterými domi-

nuje zejména náboženství, se tímto výkladem blížilo ke kulturnímu determinismu.24 

Z jiné perspektivy k tomuto tématu přistupuje Ronald Inglehart. Jeho kniha The 

Silent Revolution představila jeho postmateriální teorii založenou na relativním 

materiálním dostatku a absenci exogenní hrozby. Dosažení těchto prerekvizit vede 

k projevu postmateriálních hodnot a ke změně postojů k rozmanitým tématům.25 

Inglehart ve svých dalších publikacích dále rozvádí svoji teorii pomocí utilizace 

výsledků bádání z ostatních vědeckých oborů. Využití široké datové základny mu 

umožňuje zachytit přeměnu hodnot napříč velkým množstvím států.26 Včetně zpra-

cování konkrétních dopadů této změny v oblasti ženských práv, náboženství, kos-

mopolitní komunikace nebo současné politické situace.27 

                                                
             20 Putnam, Robert D. – Leonardi, Robert – Nanetti, Raffaella: Making Democracy Work. 

Civic Traditions in Modern Italy. 1993. Na straně 96–98 představuje autor svojí konceptualizaci 

Community indexu, ve které lze najít proměnné jako účast ve sportovních a kulturních asociacích, 

v referendech a podíl preferenčního hlasování. 
21 Zde je patřičné uvést, že Putnam ve své studii dokazuje, že uplatnění nového správního 

systému mělo blahodárné účinky na řadu vybraných ukazatelů, což ze studie Making Democracy 
Work vytváří především příspěvek v oblasti institucionalismu. Jedním z jeho základních objevů je 

důkaz, že ideologická polarizace politické elity daného regionu negativně koreluje s ukazateli 

politického výkonu. Více o metodě a datech v Putnam, Robert D. – Leonardi, Robert – Nanetti, Ra-

ffaella. c. d., 1993, s. 117. 

              22 I v těchto příspěvcích jeho operacionalizace sociálního indexu obsahuje jak strukturní, 

tak behaviorální proměnné. Konkrétně se jedná o faktory jako počet neziskových organizací či účast 

v prezidentských volbách. Více v Putnam, Robert D.: Bowling Alone. The Collapse and Revival of 

American Community. 2001. Putnam, Robert D.: Democracies in Flux. The Evolution of Social 

Capital in Contemporary Society. 2002. 

               23 Huntington, Samuel P.: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. 2001. 
24 Více o jeho definici civilizace na straně 33–34. 

              25 Inglehart, Ronald. c. d., 1977. 

               26 Inglehart, Ronald: Human Values and Social Change. Findings from the Values Surveys. 

2003. Inglehart, Ronald – Basanéz, Miguel – Menendes Moreno, Alejandro. Human Values and 

Beliefs. a Cross-cultures Sourcebook. 1998. Inglehart, Ronald. c. d., 1997. Inglehart, Ronald. c. d., 

1990. Inglehart, Ronald. c. d., 2018. Inglehart, Ronald – Welzel, Christian. c. d., 2005. 

              27 Inglehart, Ronald – Norris, Pippa: Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change 

Around the World. 2003; Inglehart, Ronald: Islam, Gender, Culture, and Democracy. Findings 
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Z českých příspěvků na téma politické kultury bych chtěl vyzvednout knihu 

Marka Skovajsy Politická kultura, systematickou metastudii o konceptualizacích 

tohoto předmětu.28 Do kategorie teoretických prací bych k tomuto příspěvku zařadil 

ještě články Zdenky Vajdové a Ladislava Rabušice.29 Edice Petra Skalníka zpraco-

vává téma politické kultury z mezioborového hlediska za pomoci předních sociolo-

gů, antropologů a politologů.30 Emanuel Pecka ve svém vydání Politická kultura 

v ČR sleduje transformaci české politické kultury napříč 19. a 20. stoletím pomocí 

interpretativních technik.31 Příspěvek Ondřeje Císaře Občanská kultura se věnuje 

aspektu politického aktivizmu v České republice v devadesátých letech minulého 

století. Tuto knihu považuji za užitečnou vzhledem k teoretickému ukotvení a de-

tailnímu mapování požadavků protestujících.32  

Mezi další upotřebené knihy v této práci patří studie sahající svým obsahem 

do transitivního a komparativního proudu politologie. Mezi hlavní počiny na tomto 

poli patří jednoznačně publikace Linze a Stephana, kteří pomocí svého teoretického 

přístupu mapují tranzici ve východní Evropě, Jižní Americe a jižní Evropě.33 V 90. 

letech vznikla řada edic rozdílné kvality na téma demokratizace východní Evropy. 

Mezi ty lepší mohu zařadit příspěvky Martiny Klicperové-Baker, Fritze Plassera 

Karen Dawishy či Herberta Kitschelta. Autoři těchto sborníků analyzují proces de-

mokratické konsolidace ve vybraných státech východní Evropy na základě výsled-

ků vlastních sociologických šetření.34 V průběhu této práce budou jejich zjištění 

sloužit jako referenční zdroj k mým nálezům. Vzhledem k práci s datovými sou-

bory výzkumného programu EVS (European Values Study) jsem čerpal z knih vy-

daných v rámci tohoto projektu. Publikace pod vedením Hanse-Dietera Klingeman-

                                                
From the World Values Survey and the European Values Survey. 2003. Norris, Pippa – Inglehart, 

Ronald: Cosmopolitan Communications. Cultural Diversity in a Globalized World. 2009. 

              28 Skovajsa, Marek. c. d., 2006. 

               29 Rabušic, Ladislav: Je česká společnost „postmaterialistická“? s. 3–21.Vajdová, 

Zdenka: Politická kultura – teoretický koncept a výzkum, s. 339–352. 

              30 Skalník, Petr. c. d. 

              31 Pecka, Emanuel. c. d., 2000.  

              32 Císař, Ondřej: Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská 

společnost v období transformace a evropeizace. 2008. 

              33 Linz, Juan J. – Stepan, Alfred C.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. 1996. 

              34 Klicperová-Baker, Martina – Feierabend, Ivo: Demokratická kultura v České republice. 

Občanská kultura, étos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu. 2007. Ulram, Peter A. – Waldrauch, 

Harald – Plasser, Fritz: Democratic Consolidation in East-Central Europe. 1998. Dawisha, Karen – 

Parrott, Bruce: The Consolidation of Democracy in East-Central Europe. 1998. Kitschelt, 

Herbert.: Post-communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-party 

Cooperation. 1999. 
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na, Yilmaze Esmera a de Ruuda zpřístupňují náhled do procesu kulturní proměny 

uvnitř evropského prostoru.35 

V důsledku toho, že se bakalářská práce pohybuje napříč několika vědními 

obory, čerpal jsem taktéž z literatury zabývající se elektorální proměnou. Mezi ve-

doucí experty v tomto odvětví lze zařadit Russella J. Daltona. Jeho edice knih 

Citizen Politics usiluje o zachycení změn mezi samotnými voliči, ale taktéž uvnitř 

stranické struktury.36  Mezi publikace akcentující později jmenované téma lze zahr-

nout Parties Without Partisans či Political Parties and Democratic Linkage.37 Dal-

tonovy publikace jsou zajímavé proto, že mezi ostatními vlivy na politické směřo-

vání stran i voličů zdůrazňují hodnotové orientace. Těm se blíže věnuje i v případě 

tématu snižující se participace a důvěry, jež v minulých letech získalo mezi polito-

logy velkou popularitu: Democratic Challenges, Democratic Choices a Political 

Realignment. Economics, Culture, and Electoral Change. Práce Daltona i Putnama 

jsou založeny na empirických výzkumech elektorální proměny datující svůj počátek 

v knize Participation in America vypracované Sidneym Verbou a kolektivem v 70. 

letech minulého století.38 

Pro české prostředí jsou velice důležité publikace Lukáše Linka. Jeho práce 

osvětlují nejenom konsolidaci politického systému u nás, ale taktéž detailně zachy-

cují rostoucí rozčarování obyvatel. Ve svých textech pracuje s veřejně dostupnými 

zdroji, které zasazuje do hlubšího teoretického rámce.39   

                                                
              35 Esmer, Yilmaz R. – Pettersson, Thorleif (ed.): Measuring and Mapping Cultures. 25 
Years of Comparative Value Surveys. 2007. Klingemann, Hans-Dieter (ed.): Democracy and 

Political Culture in Eastern Europe. 2008. Moor, Ruud de: Values in Western Societies. 1995. 

              36 Dalton, Russell J.: Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced 

Industrial Democracies. Sixt Edition. 2013. Dalton, Russell J.: Citizen Politics. Public Opinion and 

Political Parties in Advanced Industrial Democraties. 2nd ed. 1996. 

              37 Dalton, Russell J. – Wattenberg, Martin P. (ed.): Parties Without Partisans. Political 

Change in Advanced Insustrial Democraties. 2002. Dalton, Russell J. – Farrell, David M. – 

Mcallister, Ian. Political Parties and Democratic Linkage. How Parties Organize Democracy. 2013.  

               38 Putnam, Robert D. – Leonardi, Robert – Nanetti, Raffaella: Making Democracy Work. 

Civic Traditions in Modern Italy. 1993. Nie, Norman H. – Verba, Sidney – Petrocik, John R.: The 

Changing American Voter. Verba, Sidney – Niré, Norman H. – Kim, Jae-On: Participation and 
Political Equality. a Seven-nation Comparison. 1978. Verba, Sidney – Nie, Norman 

H.: Participation in America: Political Democracy and Social Equality. 1972. 

               39 Linek, Lukáš – Císař, Ondřej – Petrůšek, Ivan – Vráblíková, Kateřina: Občanství a 

politická participace v České republice. 2017. Linek, Lukáš – Lyons, Pat: Dočasná stabilita? 

Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010. 2013. Linek, 

Lukáš: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich 

důsledky. 2010. 

 



   

 

19 

 

3.2 Statistické zdroje 

Výsledky mojí bakalářské práce budou založeny na analýze sociologických 

dat. Provedení opakovaných průřezových sociologických šetření ve zkoumaných 

objektech bylo bohužel před rozpadem socialistických režimů omezeno pouze na 

několik regionů. Nicméně v devadesátých letech proběhl ve všech objektech dosta-

tečný počet průzkumů veřejného mínění, jenž mi umožňuje testovat moji hypoté-

zu.40 Koncept hodnotové proměny a různé techniky měření tohoto procesu jsou 

pravidelně zařazovány do sociálně vědních studií. Pro účel analýzy jsem pracoval 

s daty z těchto institucí: (WVS) World Values Survey, (EVS) European Values 

Survey, (ISSP) International Social Science Programme, (WB) The World Bank. 

 

World Values Survey  

World Values Survey zaštiťuje globální síť sociálních vědců analyzujících 

proměnu hodnot datující svůj vznik v roce 1981. V současné době se jedná o jednu 

z největších nekomerčních institucí na světě, provádějících detailní průzkum míně-

ní, hodnot a postojů ve více než 100 státech světa. Za dobu své existence se z WVS 

stal díky vysoce kvalitnímu výzkumnému schématu vhodný zdroj pro zkoumání 

různých aspektů sociální reality. Nemám proto žádné pochyby o autenticitě jejich 

zdrojů.41 

European Values Study 

European Values Survey patří společně s WVS do výzkumného programu 

zabývajícího se základními lidskými hodnotami. Na rozdíl od Inglehartova projektu 

EVS obsahuje širší spektrum témat a soustředí se výhradně na evropský prostor. 

                                                
             40 Mimo státy západní Evropy, WVS provedlo sběr dat v roce 1982 na území Maďarska 

(viz. World Values Survey. Wave 1 (1981–1984) [on-line]. 29. dubna 2014. Dostupné z 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV1.jsp, [cit. 13. února 2019].), v roce 

1988 v Polsku viz Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 158–159 a v roce 1981 v městě Tambov (SSSR) 

viz Inglehart, Ronald – Welzel, Christian. c. d., s. 111. Ostatní zdroje pocházející ze statistic-kých 

ústavů ve zkoumaných zemích nepovažuji za důvěryhodné.  
             41 World Values Survey [on-line]. Dostupné z http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp, 

[cit. 13. února 2019]. Metoda průzkumu je založena na osobním interview s respondentem uvnitř 

jeho příbytku, který byl vybrán na užší seznam kandidátů odpovídajících reprezentativnímu vzorku 

dané společnosti. Během limitovaného období jsou jejich odpovědi zaznamenány profesionálními 

organizacemi (povětšinou zaměstnanci tamní akademie věd) buď písemnou formou přímo do 

dotazníku, nebo pomocí přenosného počítače. Každé zkoumané zemi je přidělen vrchní výzkumník 

odpovídající za správné plnění všech pokynů a nařízení.  

 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV1.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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Čtvrtá série této studie pokrývá více než 40 států Evropy. Výhodou tohoto projektu 

je pravidelnost sběru dat v rozmezí každých devíti let.42 

International Social Science Programme 

ISSP je mezinárodní projekt zveřejňující každoročně data na rozličná témata 

relevantní pro badatele v oblasti sociálních věd. Jejich primárním zaměřením není 

proměna hodnotových ukazatelů, nýbrž ostatní aspekty společenského života jako 

náboženství, životní prostředí, národní identita či občanství. Pro účely této práce 

budu primárně pracovat se studiemi na téma enviromentalismu.43 

The World Bank 

Světová banka v rámci svého programu poskytuje široké spektrum statistic-

kých dat. Kromě klasických ekonomických ukazatelů, pokrývá další témata napříč 

ukazateli životního prostředí až výdaji státu na zdravotnictví. Potenciální problém 

může vzniknout v oblasti spolehlivosti dat, která je zaručena výhradně statistickými 

institucemi dané země. Vnímám jako velice nepravděpodobné, že by došlo k možné 

manipulaci s daty.44 

 

3.3 Struktura práce 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou kapitol. Záměr tohoto rozvržení spo-

čívá v poskytnutí dostatečného prostoru hlavním předmětům výzkumu tohoto textu. 

První kapitola je konstruována tak, aby poskytla čtenáři náhled do hodnotového po-

sunu ve zkoumaných státech. Po zhodnocení výzkumného nástroje a jeho slabších 

a silnějších stránek jsou prezentovány výsledky longitudinální analýzy hodnotové 

proměny a následná interpretace těchto výstupů. Třetí podkapitola se zaobírá kohor-

tní analýzou, mající potenciál blíže přiblížit dynamiku rozvrstvení hodnotových 

kategorií mezi mladší a starší částí populace. Poslední oddíl této části bude získaná 

zjištění z přechozího segmentu dávat do kontrastu s ekonomickými indikátory ve 

sledovaném období. Kombinace těchto hodnot by měla poskytnout systematickou 

představu o působení inflačních ukazatelů na rozpoložení hodnotových typů. 

                                                
42 European Values Study [on-line]. Dostupné z https://europeanvaluesstudy.eu/, [cit. 13. 

února 2019]. Metoda provádění průzkumu veřejného mínění se shoduje s WVS. 
43 International Social Survey Programme [on-line]. Dostupné z http://w.issp.org/menu-

top/home/, [cit. 13. února 2019].  
44 World Bank Open Data [on-line]. Dostupné z https://data.worldbank.org/, [cit. 15. února 

2019].  

https://europeanvaluesstudy.eu/
http://w.issp.org/menu-top/home/
http://w.issp.org/menu-top/home/
https://data.worldbank.org/
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Druhá kapitola tohoto textu se zabývá postojem nositelů odlišných hodnoto-

vých preferencí k různým aspektům politického života. Cílem tohoto segmentu je 

dát do kontrastu postoje postmaterialistů k myšlenkovým směrům či institucím ve 

vyspělých industriálních zemích a ve východní Evropě. První podkapitola se snaží 

osvětlit vztah držitelů rozdílných hodnotových postojů ke struktuře organizovaných 

odborů, představujících jeden z mocenských instrumentů v období socialistické 

vlády. Předmětem další pasáže není odhalit stanovisko hodnotových kategorií 

k jedné z integrálních institucí, nýbrž zjistit úroveň preference základních premis 

ženského emancipačního hnutí. V předposlední podkapitole je zkoumána existence 

statisticky významných rozdílů mezi hodnotovými typy a jejich přístupem k libe-

rálnímu trhu. Finální oddíl této kapitoly navazuje na předchozí úsek a analyzuje, 

jak se mezi sebou materialisté a postmaterialisté liší v umístění na levopravé škále. 

Společně s tím je zkoumáno, jakou sadu témat je možné označit za signifikantní 

prediktor pozice respondenta na této stupnici.    
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4 Hodnotový posun  

4.1 Měření kulturní proměny a její úskalí 

Inglehartovy teze o kulturní proměně zmíněné v jeho publikaci z roku 1977 

výrazně ovlivnily tehdejší diskuzi o zachycení tohoto fenoménu. Předtím než se bu-

du věnovat problematice indikátorů je však nutné zmínit, co vlastně postmaterialis-

mus znamená. Tomuto myšlenkovému směru je v současném diskurzu připisována 

řada významů, což častokrát vede k chybnému použití tohoto pojmu. Jak v archi-

tektuře, tak literatuře se tento koncept aplikuje ve spojitosti s odepřením minulých 

stylů a inkorporací lidského rozměru.45 V tomto textu bude postmaterialismus upo-

třeben ve smyslu celoplošné změny pohledu na současný politický a ekonomický 

systém. Postmoderní společnost by měla vykazovat podobné rysy v oblasti opuštění 

důrazu na ekonomický růst a kladení většího zřetele na rozvoj jednotlivce a seberea-

lizaci. Inglehart v tomto ohledu hovoří dokonce o finálním stádiu vývoje společ-

nosti od dob průmyslové revoluce.46 

Ustanovení teoretických základů a výzkumných nástrojů, pomocí nichž se 

měla zkoumat multikulturní proměna hodnot bylo samo o sobě kontroverzním té-

matem, které vedlo k vlně kritiky, mířící zejména na spolehlivost badatelských in-

strumentů. Položky měřící postmaterialismus se s postupnou popularizací tohoto 

badatelského proudu začaly zařazovat do většiny výzkumných projektů a používat 

napříč velkým spektrem zkoumaných společenství. Konstrukce postmaterialistic-

kého indexu tkví ve snaze podchytit preferované cíle jednotlivce v oblasti směřová-

ní vlastního státu a tím určit jeho hodnotový typ.47 Zásadní problém tohoto pozná-

vacího instrumentu spočívá v samotné podstatě měření hodnot. Tato baterie otázek 

s sebou beze sporu nese řadu metodologických nedostatků, které se staly terčem 

mohutné kritiky. Přes řadu nezodpovězených otázek ohledně validity tohoto indiká-

toru ji považuji za praktický ukazatel při posuzování společenské změny. Příklad-

                                                
              45 Z postmodernistických spisovatelů lze uvést Jeana-Françoise Lyotarda, Allena Gins-
berga či Michela Foucaulta. 

              46 Více v Inglehart, Ronald – Welzel, Christian. c. d., s. 54. 

              47 q530: Hodně se dnes hovoří o tom, k jakým cílům by naše země měla směřovat v nejbliž-

ších deseti letech. Na tomto lístku jsou uvedeny některé z cílů, jimž by různí lidé dali přednost. 

Kdybyste si musel(a) vybrat, kterou ze snah na tomto lístku byste označil(a) za nejdůležitější? (q530) 

První výběr (q531) Druhý výběr. Odpovědi: (1) Udržet pořádek ve státě, (2) Dát lidem větší možnost 

hovořit do důležitých vládních rozhodnutí, (3) Bojovat proti růstu cen, (4) Bránit svobodu projevu. 
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ným může být i to, že konkurenční přístup Schwartze, který operuje s odlišnými 

dimenzemi, dochází při srovnání výsledků obou studií k totožným závěrům.48 

Cílem této podkapitoly nebylo detailně rozebrat všechny kritické body vyř-

čené proti současnému měření hodnotové proměny. Těm je vyhrazen větší prostor 

jinde.49 Skutečným záměrem bylo ukázat, že při výzkumu hodnotových orientací 

nelze použít přímého pozorování vzhledem k abstrakci zkoumaného objektu. 

K zachycení tohoto fenoménu je tedy nutné užití předem stanovených indikátorů, 

které se mohou lišit ve formulaci a informaci, kterou se pokoušejí získat. Čtyřpo-

ložková baterie otázek má potenciál odkrýt pouze limitované spektrum hodno-

tových preferencí jednotlivce a neměla by být používána nad rámec svého účelu. 

 

4.2 Hodnotová proměna ve zkoumaných státech 

Za dobu provádění pravidelných empirických sociálně vědních výzkumů se 

podařilo týmu okolo WVS sestavit komprehensivní obraz hodnotového vývoje ve 

státech západní Evropy a severní Ameriky.50 V případě, že budeme vycházet z In-

glehartovy teorie, kulturní posun bude možné zaznamenat pouze ve společnostech, 

ve kterých byl dán prostor k rozvoji nezbytných předpokladů.51 Přední roli v mo-

dernizační teorii hraje stabilní ekonomický vývoj, podobný tomu v industriálně vy-

spělých zemích po druhé světové válce.52 V případě zkoumaných států východní 

Evropy je nutné připomenout, že efektivita plánované ekonomiky nedosahovala ta-

kových výsledků jako na západě. Vysoký růst HDP zejména v sovětských republi-

kách by se dal považovat za úspěch, pokud by nebyl doprovázen rozkladem v 80. 

letech. Nedá se tedy jednoznačně prohlásit, že by podmínky pro vznik postmate-

rialistických hodnot byly totožné ve východní Evropě jako na západě. 

                                                
              48 Esmer, Yilmaz R. – Pettersson, Thorleif. c. d., s. 73. 

              49 Zoltan, Lakatos: Traditional Values and the Inglehart Constructs, Public Opinion 

Quarterly, Vol. 79 (2015), s. 291–324. a Rabušic, Ladislav: Je česká společnost 

"postmaterialistická“?, Sociologický časopis, (2000). No. 1, s. 3–21, kapitola 4. Inglehart a jeho 

kritici.  

              50 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 103. 

              51 Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 7–9. 
              52 Inglehart, Ronald – Welzel, Christian. c. d., s. 21. 
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Ve zbytku této podkapitoly budu prezentovat vývoj hodnotových typů ve 

zkoumaných státech na podkladu čtyřpoložkové baterie.53 Při vypočítávání těchto 

výsledků jsem využil výhod logické exprese, statistického nástroje umožňujícího 

výběr kombinace relevantních případů.54 Graf 4.2.1 demonstruje proměnu hodnot 

v České republice (Československu). Po chvilkové observaci je zřetelný pokles po-

čtu postmaterialistů začátkem roku 1991 a následná stagnace ke konci sledovaného 

období. Takto výrazný přesun mezi oběma hodnotovými typy je nejvýraznější ze 

všech zkoumaných států. Pro objasnění takto razantního pádu je potřeba se obrátit 

i na vývoj ve Slovensku (Graf 4.2.2), který dokládá fakt, že příčiny tohoto procesu 

mají s největší pravděpodobností společného jmenovatele. 

                                                
53 Tato sada otázek (uvedena v kapitole 1.1 Měření kulturní proměny a její úskalí) nutí 

respondenta vyjádřit svoje preference ohledně potenciálních cílů tohoto státu. Postmaterialistický 

index je zpracován na základě odpovědí. V případě, že dotazovaný vybere postmaterialistické polo-

žky (2) „Dát lidem větší možnost hovořit do důležitých vládních rozhodnutí“ a (4) „Bránit svobodu 

projevu“ jako první a druhou variantu, je automaticky označen za „postmaterialistu“. Za předpo-

kladu, že odpověď bude (1) „Udržet pořádek ve státě“ a (3) „Bojovat proti růstu cen“ je respondent 

zařazen mezi „materialisty“. Jakákoli kombinace materialistických a postmaterialistických položek 

(dohromady osm možných variant) dává za vznik „smíšenému“ typu. 
54 V následujících výstupech budu z praktických důvodů užívat výhradně kvantitu postma-

terialistů a materialistů. Souhrnný počet obou těchto hodnotových typů vzhledem k vynechání „smí-

šené“ skupiny tedy nedosahuje počtu sta procent. Ve výše uvedené expresi se jedná o tuto kombinaci 

(V106=3 & V107=1) OR (V106=1 & V107=3) PM= 1. (V106=2 & V107=4) OR (V106=4 & 
V107=2) PM= 2.  
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Při interpretaci těchto výstupů je nutné mít na paměti, že zkoumané státy se 

v tomto období nacházely na rozcestí mezi dvěma protikladnými politickými a eko-

nomickými systémy. Náhlý kolaps předchozího režimu společně s dramatický-

mi ekonomickými otřesy (jak bude detailněji probráno v podkapitole 4.4) musel mít 

výrazný vliv na preferenci položek, zohledňující udržení zákona o pořádku.55 Vznik 

transformačního procesu a s ním spuštění cenové liberalizace vedlo k nevídanému 

růstu cen spotřebního zboží. Pro běžné občany východního bloku znamenal nárůst 

inflace opak toho, co si představovali pod pojmem demokracie. To se s největší pra-

vděpodobností projevilo zejména v bývalém Československu.56 V zemi, ve které 

prakticky až do roku 1989 využíval státní aparát represivní orgány, zatímco se 

v Maďarsku a Polsku jednalo o přeskupení moci. Přístup předlistopadového sys-

tému k opozici do jisté míry formoval očekávání politicky aktivní části obyvatel-

stva. Získání kontroly nad státem proběhlo náhle a bez předchozí koopera-

ce s komunistickým vedením. Právě kontrast mezi těmito protipóly – na jedné stra-

ně donucovacím systémem a na druhé demokracií – přispěl k vytvoření idylické 

                                                
55 Je pravděpodobnější, že se respondenti uchýlili k odpovědím (1) „Udržet pořádek ve 

státě“ a (3) „Bojovat proti růstu cen“. 

              56 Inglehart, Ronald. c. d., 2003, s. 81. 
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představy o později jmenovaném.57 Všeobecný entuziasmus a touha po navázání na 

meziválečnou tradici demokracie byl po vyplynutí překážek v podobě rostoucí in-

flace nahrazen rozčarováním.58 Za podstatné se dá považovat taktéž dlouhodobé 

jednání o osudu federace a následující rozřešení tohoto oboustranně tíživého prob-

lému.59 

 
Příklad Polska (Graf 4.2.3) dokládá pozoruhodnou stabilitu podílu materi-

alistů a postmaterialistů, kolísajícího okolo 35 %, respektive 8 %. Určitou anomálií 

je v tomto případě výsledek z roku 1993, kdy je patrný prudký nárůst obyvatel pre-

ferujících materialistickou orientaci. Tyto výsledky se přibližují výstupům předcho-

zích empirických studií, v nichž polská společnost vystupuje se zřetelnými materia-

listickými postoji.60 V případě roku 1993 si tento výsledek lze vyložit jako dopad 

politické krize v zemi. Polsko od počátku studené válko hrálo prominentní roli 

uvnitř východního bloku. Silná katolická církev ubránila společnost před inkorpo-

                                                
              57 Klicperová-Baker, Martina – Feierabend, Ivo. c. d., s. 28–29. 

              58 Rostoucí rozpor mezi očekáváním a realitou byl typickým jevem pro řadu nových států 
procházejících demokratickou tranzicí. V případě východoslovanských států rozpor mezi státem a 

společností vedl k utlumení politické aktivity a chvílemi až k absolutní apatii. Více v Almond, 

Gabriel A. c. d., 2010, s. 296. Blíže v českém kontextu Linek, Lukáš. c. d., 2010, s. 209–211.  

               59 Za zajímavý dodatek považuji výsledky Ulramovy studie, která dokládá, že zločin byl 

po zániku federace vnímán v obou státech jako hlavní politická výzva. Více v Ulram, Peter A. – 

Waldrauch, Harald – Plasser, Fritz. c. d., s. 158–159. 

              60 Klingemann, Hans-Dieter. c. d., s. 222. 
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rací totalitní struktury a vytvořila alternativní mocenský proud uvnitř země. Polsko 

neodmyslitelně přispělo ke konci studené války, svým podílem na něm však zaplati-

lo opožděnou konsolidací demokracie. Výsledek jednání u kulatého stolu nepřinesl 

rozsáhlé změny a pro Solidaritu znamenal pouze částečné vítězství. Právě smluvní 

charakter revoluce znemožnil vykonání úplné dekomunizace. O tom svědčí udrže-

ní komunistické nomenklatury v dolní sněmovně do roku 1991.61 Náhlý nárůst po-

čtu materialistů v roce 1993 připisuji polarizujícímu charakteru polského politické-

ho systému. Fragmentace Solidarity po roce 1989, souboj o moc mezi Lechem Wa-

lesou a Tadeuszem Mazowieckim a institucionální krize museli přispět k výskytu 

těchto preferencí.62  

  
Zdaleka nejvýraznější kontrast mezi oběma hodnotovými typy lze sledovat 

u výsledků Maďarska (Graf 4.2.4). Ve všech zkoumaných letech je zřejmá převaha 

materialistických cílů před těmi postmaterialistickými. Ty ani v jednom případě ne-

překročily pětiprocentní práh, zatímco podíl materialistů fluktuoval v rozmezí 47–

59 %. Díky výsledkům z první vlny WVS je možné vidět, že za posledních sedm-

náct let došlo pouze k minimálním změnám. Pátrání po příčinách tohoto jevu je 

složité. Maďarsko se v období vlády Kadára vyznačovalo nepsaným společenským 

                                                
61 Linz, Juan J. – Stepan, Alfred. c. d., s. 267. 

              62 Dawisha, Karen – Parrott, Bruce. c. d., s. 78–83. 
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kontraktem. Vedoucí činitelé se díky zahraničním úvěrům snažili uspokojit materi-

ální požadavky obyvatelstva za což požadovali civilní poddajnost. Harmonické 

soužití takového charakteru bylo ke prospěchu oběma stranám a trvalo fakticky až 

do roku 1989.63 I při pohledu na události 90. let je složité zjistit přesnou příčinu ta-

kové hodnotové disproporce. Politická konsolidace byla jako v předchozích přípa-

dech doprovázena mírnou frakcionalizací. Nejednalo se však o tak závažné spory 

jako například na Slovensku a v Polsku.64 Naopak, po prvních volbách v roce 1990 

se maďarský politický a partijní systém vyznačoval svojí nebývalou stabilitou.65 

Skutečnou povahu tohoto neočekávaného vývoje se pokusím blíže objasnit v další 

části práce. 

  
Tato podkapitola demonstruje, jakým způsobem se formovala hodnotová 

proměna ve vybraných státech východní Evropy. Ačkoli se země mezi sebou lišili 

ve frekvenci hodnotových typů, výsledky z empirických bádání dokázaly, že napříč 

všemi zkoumanými státy velice výrazně převládal materialistický pohled na svět.66 

                                                
63 Linz, Juan J. – Stepan, Alfred C. c. d., s. 298–299. 
64 Klingemann, Hans-Dieter. c. d., s. 180–182. 
65 Dawisha, Karen – Parrott, Bruce. c. d., s. 125.  

              66 Výsledy této podkapitoly do jisté míry odmítají Inglehartův předpoklad o vlivu benefitů 

sociálního státu na vývoj postmaterialistických hodnot. Přes zjevné výhody, které byly poskytnuty 

prakticky všem občanům těchto států, nebyly schopné zvrátit dopad obtíží spojených s tranzicí. Více 

v Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 144. 
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Tyto závěry do jisté míry odpovídají spíše pozvolné změně politické kultury v po-

válečném Německu v důsledku kulturního zpoždění.67 Zkoumané státy místo eko-

nomického zázraku prožily krušné období cenové destabilizace a politické nejisto-

ty. Graf 4.2.5 zachycuje longitudinální hodnotový posun od dob prvního měření 

čtyřbodové baterie po to nejnovější.68 Mimo případ Polska, zbývající státy vykazují 

podobné hodnoty jako při prvním měření tímto nástrojem. Tyto závěry nedokazují 

výrazný růst postmaterialistických orientací, jaký by se dal očekávat za předpokla-

du relativní fyzické a ekonomické bezpečnosti. Na druhou stranu návrat k hodno-

tám ze začátku 90. let je ve světle finančních krizí roku 1998 a 2008 očekávatelný.69  

 

4.3 Kohortní analýza 

Pro potvrzení Inglehartovy socializační hypotézy je potřeba zmapovat rozdíl 

mezi hodnotovými prioritami mladší a starší části obyvatelstva. Přirozený koloběh 

smrti a narození by ve státech, kde nedošlo k výrazným ekonomickým proměnám, 

neměl narušit hladké přenesení dominující hodnotové sféry na další generaci. Náhlá 

změna v oblasti relativního dostatku zdrojů a absence ekonomické nejistoty by se 

naopak měla odrazit v nerovné distribuci hodnotových typů u jednotlivých kohort. 

Dočasné kolísání ekonomických indikátorů má potenciál manipulovat s touto čet-

ností, přes to by měla mezigenerační hodnotová proměna po bližším zkoumání vy-

plynout jako v případě Japonska.70 Čím je dotyčná strukturální změna razantnější, 

tím více by se měl projevit mezigenerační nepoměr v oblasti hodnotových orientací. 

Pro zachycení mezigenerační hodnotové proměny jsem analyzoval soubory 

z programu EVS (1991). Výhoda tohoto programu spočívá v termínu, kdy probíhal 

sběr dat, který byl ve všech státech V4 totožný. To mi umožnilo bezproblémové 

                                                
              67 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 21 

             68 Na ose x je četnost obou hodnotových typů znázorněna pomocí „indexu procentuálních 
rozdílů“ neboli PDI (Percentage Difference Index), jenž je vypočítán jako procentuální rozdíl mezi 

podílem postmaterialistů a materialistů na základě čtyřpoložkové baterie otázek. Při čtení tohoto 

grafu je důležité uvědomit si, že nezobrazuje absolutní přírůstek nebo úbytek obou zvolených typů. 

Více v Rabušic, Ladislav. c. d., s. 8–9.  

             69 Inglehart při zkoumaní hodnotových proměn v Belgii došel k zjištění, že při kontrole in-

flačních indikátorů a ukazatelů nezaměstnanosti se pomalý nárůst počtu postmaterialistů v tomto 

státě dá vysvětlit jako vedlejší produkt ekonomického strádání. Pro zjištění dynamiky vývoje hodno-

tové proměny budu muset do tohoto textu zařadit kohortní analýzu a rozebrat vliv ekonomických 

faktorů. Více v Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 141.    

             70Zmíněná studie zkoumala postoj jednotlivých kohort k důležitosti finanční bezpečnosti. 

Výsledky vypověděly o snižujícím se významu peněz ve všech sledovaných skupinách v období 

1953–1983. Tedy periodě nebývalého ekonomického růstu v této zemi. Více v Inglehart, Ronald. c. 
d., 1990, s. 73. 
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zařazení věkových kategorií do datového souboru. Následné grafy prezentují vý-

sledky jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVA) a následného Bonferroniho tes-

tu mnohonásobného srovnání. 

 
Z grafu číslo 4.3.1 je zcela zřetelná nerovnoměrnost jednotlivých generací 

v oblasti hodnotové preference v České republice. Sestupná distribuce materialistů, 

a naopak stabilní růst postmaterialistů jsou typické pro všechna pokolení kromě to-

ho meziválečného. V tomto případě můžeme pozorovat dopad ekonomické a poli-

tické volatility té doby na proces vnímavých let daných ročníků. V raných fázích 

svého života prochází jedinec obdobím osvojování základních společenských mo-

delů a norem (socialization theory). Nabytí určitých hodnot je právě v období ado-

lescence nejvíce náchylné ke změnám. Během periody formativních let lidé nutně 

neabsorbují všechny normy, které jsou jim vštěpovány, naopak převezmou pouze 

ty, jež jsou konsistentní s jejich bezprostřední zkušeností. Selekce hodnot podle 

jejich utility vzhledem k aktuálním existenciálním podmínkám umožňuje mezige-

nerační proměnu. Socializace v etapě dospívání je taktéž kritická z toho pohledu, 

že získané hodnoty si po zbytek života zachovávají svoji stabilitu. Takto nabyté 

postoje jsou velice resistentní ke změně a v některých případech se mohou vzáje-
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mně upevňovat.71 V případě generace let 1924–1933 hovoříme o skupině, jejíž při-

mární socializace byla ovlivněna Velkou hospodářskou krizí a okupací. Byla do 

nich vepsána zkušenost s materiální deprivací a fyzickou zranitelností a její pozů-

statky si nesou stále s sebou. Mimo tuto věkovou kategorii se v případě České repu-

bliky setkáváme se statisticky významnou odchylkou v případě obou nejmladších 

pokolení.72 Můžeme konstatovat, že nejmladší generace české společnosti v roce 

1991 vykazovala znatelně větší počet obyvatel, kteří se označili za postmaterialisty. 

I přes tato zjištění se nedá hovořit o skokovém charakteru ekonomického růstu, 

nýbrž o pozvolném stoupání životní úrovně. 

 
Podobnou tendenci jako v případě České republiky lze zaregistrovat v Grafu 

4.3.2, znázorňujícím odlišnosti mladší a starší generace v Polsku ve sledovaných 

letech. Jak bylo zmíněno již dříve, všechny věkové kategorie mimo meziválečnou 

ukazují následující schéma – snižující se rozdíl mezi materialisty a postmaterialisty. 

V případě Polska je tato proporce zesílena nejmladším pokolením ve věku 19–28 

                                                
              71 Linek, Lukáš – Císař, Ondřej – Petrůšek, Ivan – Vráblíková, Kateřina. c. d., 2017, s. 42-

43. Socializační teorii však nelze aplikovat v extrémní formě, při které si jedince není schopen po 

dovršení adolescence osvojit žádné nové poznatky a je naprosto imunní vůči vnějším stimulům, jako 

může být inflace či nezaměstnanost. Více v Almond, Gabriel A. – Powell, G. Bingham. c. d., s. 79–

80. 
72 Bonferroniho test ukázal, že rozdíl mezi oběma nejmladšími pokoleními a zbytkem 

kohort je statisticky signifikantní.  
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let v období provedení sběru dat, kdy je poměr mezi oběma typy 3:2. Tyto hodnoty 

patří napříč sledovanými státy mezi ty nejvýraznější. Abnormální postmaterialis-

tické orientace generace let 1964–1973 jsou viditelné i v další verzi EVS (1999), 

kdy svým počtem postmaterialistů zastiňují nejmladší pokolení.73 Ve světle výsled-

ků z minulé podkapitoly, se dá zřetelný hodnotový posun v Polsku přisoudit mezi-

generační obměně a zejména zvýšené preferenci postmaterialistických hodnot u 

nejmladší části populace.74 

Méně očekáváný vývoj lze vyčíst z grafů 4.3.3 a 4.3.4, které srovnávají me-

zigenerační diference v hodnotových preferencích na Slovensku a v Maďarsku. Za-

tímco u výše zmíněných příkladů byla hodnotová disparita lineární, výsledky koho-

rtní analýzy u těchto států vykazují spíše proměnlivost hodnotových ukazatelů. 

V případě obou pozorovaných subjektů je nápadná vysoká koncentrace materi-

alistů u obyvatel narozených v první polovině století, a naopak její sestupná tenden-

ce u zbytku kohort. Počet postmaterialistů ve zkoumaných generacích kolísá a její 

posloupnost neutváří lineární křivku. V případě Slovenska hovoříme dokonce o po-

klesu u nejmladšího pokolení, které by zkoumaných věkových kategorií mělo proje-

vit na strukturní změny největší adaptabilitu.75 To potvrzuje i Bonferriho test, který 

nalezl jediný statisticky významný rozdíl mezi generací let (1954–1963) a mezivá-

lečným pokolením (1924–1933). Skutečná povaha těchto nesrovnalostí by měla vy-

plynout v další podkapitole, kde se tyto výkyvy dají do kontextu s reálnými ekono-

mickými ukazateli. 

                                                
73 Po provedení kohortní analýzy v tomto datovém souboru dosahuje procentuální podíl 

postmaterialistů v této generaci 9,62 %, zatímco věková kategorie 19–25 (ročník 1974–1981) pouze 

7,56 %. 
74 Po provedení bližší analýzy k určení, mezi kterými skupinami existují signifikantní 

rozdíly, byly tyto rozdíly významné mezi dvěma nejmladšími pokoleními a třemi nejstaršími.  
              75 Linek, Lukáš – Lyons, Pat. c. d., s. 138–139. 
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Cílem této podkapitoly bylo kontrastovat mezigenerační hodnotové rozdíly 

mezi zkoumanými státy. Zajímavým zjištěním byla bezesporu persistence mezi-

válečné generace v preferenci materialistických orientací, přibližující důsledek rané 

adolescence v tomto chaotickém období. Neprůkazným se však ukázala distribuce 

sledovaných hodnotových kategorií. Ta v případě České republiky a Polska rostla 

lineárně, kdežto v Maďarsku a na Slovensku hodnoty spíše oscilovaly. Odmyslíme-

li si tyto obtížněji vysvětlitelné odchylky, lze ve většině případů zachytit 

univerzální jev. Čím starší je obyvatel vybraného státu, tím větší je 

pravděpodobnost, že jeho orientace budou identické s těmi materialistickými.76 

Tyto preference však nejsou generačně podmíněné, nýbrž zrcadlí míru finanční a 

fyzické bezpečnosti v období dospívání.77 Socialistický režim ve východním bloku 

svým obyvatelům zajistil, že nehrozila vysoká zaměstnanost, růst cen základních 

potravin ani nájmu. Navzdory tomu se tato štědrá politika projevila v růstu postma-

teriálních hodnot pouze zanedbatelně.78 

                                                
76 V postsocialistických státech, kde proběhla rychlá politická a ekonomická transformace 

převládal jednotný vzorec – starší generace hlasovali pro nástupnické strany minulého režimu. Více 

v Linek, Lukáš – Lyons, Pat. c. d., s. 130. 
77 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 82. 
78 Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 144.  
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4.4 Vliv ekonomických faktorů 

Měření postmaterialismu čtyřpoložkovou baterií otázek má předpoklad za-

chytit pozvolnou proměnu pohledu na široké spektrum společenských otázek. Jak 

jsem již zmínil v této kapitole, tento nástroj má řadu slabin. Zdaleka nejzásadnější 

je v tomto ohledu vliv ekonomického vývoje země. Při výběru preferencí je respon-

dentovi předložena karta s replikami obsahující položku „Bojovat proti růstu cen“. 

Vyskytne-li se tedy situace, kdy ekonomika představuje palčivý problém, k jehož 

vyřešení „by naše země měla směřovat v nejbližších deseti letech“, dá se očekávat 

růst podílu materialistů. Výběr této položky nemusí nutně znamenat zamítnutí 

ostatních odpovědí, ale spíše fakt, že aktuální růst cen patří mezi vážné problémy. 

Zdůraznění nutnosti zakročit proti rostoucím cenám v období inflace je tedy spíše 

reakcí na tuto skutečnost než projev fundamentální hodnotové proměny.79 Z po po-

rovnání podílu postmaterialistů a materialistů s ekonomickými indikátory by měl 

vyplynout reciproční vztah těchto veličin. Křivka vztahu mezi inflací a cenou spo-

třebního zboží by měla zrcadlit vývoj podílu hodnotových kategorií, za předpokla-

du, že jsou tyto fluktuace zapříčiněny špatnou finanční situací ve státě. Do této ana-

                                                
79 Inglehart, Ronald. c. d., 1977, s. 39. 
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lýzy jsem zakomponoval index DPI, indikátor inflace, nezaměstnanosti a index spo-

třebitelských cen CPI (consu-mer price index).80 Selekce těchto ukazatelů spočívá 

v jejich bezprostředním dopadu na pocit finanční bezpečnosti. Na rozdíl od růstu 

HDP má nezaměstnanost či inflace okamžitý efekt na jedince, zatímco dříve zmíně-

ný indikátor nemá zas takový dopad na dennodenní život respondenta.81 

 

Na příkladu grafů 4.4.1 a 4.4.2 lze spatřit longitudinální vliv ekonomických 

faktorů na index PDI v České republice a na Slovensku.82 V případě prvně zmíněné 

země lze zaregistrovat pozvolné klesání obou inflačních ukazatelů na míru okolo 

dvou procent v roce 1999, které je doplněno růstem hodnotového indexu, po němž 

následuje prudký pokles.83 Objasnění tohoto pádu je kombinací obnovení růstu in-

                                                
80 Konstrukce indexu DPI je zmíněna v kapitole 4.2 Hodnotová proměna ve zkoumaných 

státech. Index CPI, zobrazuje míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotře-bitelských cen. Jednotka uvedená v grafu jako Inflace představuje roční deflátor hubeného 

domácího produktu, jehož hodnota se vypočítává vydělením nominálního HDP reálným HDP a tento 

podíl se vynásobí stem. Jako indikátor nezaměstnanosti jsem použil univerzálně přijímanou metodu 

World Bank založenou na výpočtu jejich modelů. Ke zvolení této varianty jsem byl přinucen 

v důsledku ab-sence jednotného přístupu k definici nezaměstnaného ve sledovaných státech.  
81 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 94. 
82 V případě Slovenska a dalších států, kde byly provedeny sběry dat před rokem 1991, 

nejsou k dispozici údaje ze Světové banky. Rozhodl jsem se proto zařadit výsledky ze 

sociologických pro-gramů datující svůj vznik po začátku nového tisíciletí. Výsledky v grafech tak 

mohou být zkresleny vzhledem k velkým mezerám mezi provedenými studiemi.  

              83 Ondřej Císař, který ve své práci mapuje různé mody participace, dokládá, že „Vysoký 

počet environmentálních a lidskoprávních požadavků dokazuje (v ČR) pro rok 1999 převahu post-

materialistických témat nad tématy materialistickými.“ Více v Císař, Ondřej. c. d., s. 43–44. To 

samé potvrzuje i Inglehart. Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 124.  
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flace, který „naboural mýtus o úspěšné transformaci,“ a podepsání smlouvy o vy-

tvoření stabilního politického prostředí v ČR.84 Důsledek tohoto překotného politi-

ckého vývoje, do něhož můžeme zařadit i skandály s financováním politických 

stran, se musel náležitě odrazit v preferenci položky zdůrazňující potřebu udržet 

pořádek ve státě. V případě Slovenska musíme brát v úvahu velké rozptyly měře-

ných let. Navzdory tomuto nedostatku se ukazuje zřetelný vztah mezi všemi indiká-

tory. Zajímavou je v tomto ohledu citlivost indexu DPI na zvýšenou nezaměstna-

nost, jež hrála v případě České republiky nedůležitou roli. 

 
Další dvojice zkoumaných států Maďarska a Polska (Graf 4.4.3 a 4.4.4) se 

liší v odezvě na ekonomické indikátory. Zatímco v Polsku je index DPI nejvíce sen-

zitivní na inflační ukazatele prakticky ze všech sledovaných objektů, v Maďarsku 

se snižující se inflace zejména v roce 1998 nijak neprojevila v rozložení hodnotový-

ch kategorií. Interpretace této odchylky je složitější, jelikož prakticky celá oblast 

v té době prožívala v průměru 4% růst HDP a reálných mezd.85 V případě Polska 

můžeme zpozorovat postupné přibližování hlavních indikátorů. Nečekané výsledky 

z roku 2017, kdy bylo Polsko jediným státem, kde počet postmaterialistů výrazně 

převýšil počet materialistů, lze nyní uzavřít. Postupná eliminace inflace společně se 

stabilním růstem ekonomiky dala za vznik generaci, u níž převažují zejména post-

                                                
              84 Do historie se tato dohoda zapsala jako opoziční smlouva. Více v Linek, Lukáš. c. d., 

2010, s. 15. 
              85 Ulram, Peter A. – Waldrauch, Harald – Plasser, Fritz. c. d., s. 168. 
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materialistické orientace. S nevyhnutelnou populační obměnou se tak polská spole-

čnost zařadila mezi státy, jejíž obyvatele lze většinově označit za postmaterialisty. 

 
Cílem této podkapitoly bylo srovnat vývoj koncentrace hodnotových typů 

s ekonomickými ukazateli v období po zániku východního bloku. Z výsledných vý-

stupů je očividná ekonomická stabilizace po transformační fázi. V případě vývoje 

hodnotových typu se naskýtá všestranný úkaz. Prakticky ve všech zkoumaných stá-

tech hlavní inflační indikátory reflektují dynamiku indexu DPI. Takovéto empirické 

výsledky potvrzují citlivost čtyřpoložkové baterie na ekonomický vývoj a zejména 

na tempo růstu inflace.86 Podle očekávání se podíl nezaměstnanosti výrazně nepro-

jevil na směřovaní indexu PDI. Tento výsledek přisuzuji komprehensivnímu soci-

álnímu systému těchto států. Poskytnutí benefitů nezaměstnaným obyvatelům jim 

umožňilo prožít i periodu finanční nepřízně v relativním dostatku. To je příznačné 

pro Polsko a Česko, kde křivka nezaměstnanosti kopíruje index DPI. 

                                                
86 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 85–86. 
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5 Politické orientace hodnotových typů 

5.1 Postoj k odborům 

Po rozebrání hodnotového vývoje ve zkoumaných objektech se nyní zamě-

řím na charakter politické orientace u materialistů a postmaterialistů. V průběhu let 

po druhé světové válce Inglehart empiricky zachytil hodnotový přerod ve vyspělých 

státech západní Evropy a severní Ameriky.87 Mimo změny pohledu na sekularizaci 

a rozvoj ekonomiky se proces modernizace odrazil taktéž v postoji ke státní autori-

tě. Nárůst nedůvěry postmaterialistů vůči všem institucím ztělesňujícím hie-

rarchicky řízený aparát pramenil z jejich odporu k takovému principu mocenského 

vládnutí. Na základě analýz vychází, že podpora těchto institucí kolísá.88 Nerovné 

rozdělení takovéto podpory lze vysvětlit následovně. Změna orientací ke státu pro-

bíhá ve dvou rovinách, individuální a společenské. Zatímco první reflektuje změnu 

základních hodnot a důraz na restrukturalizaci dosavadní formy mocenského systé-

mu, v rovině společenské se jedinci střetávají s odlišnými aspekty vládní politiky. 

Například v oblasti sociálních benefitů existují znatelné rozdíly mezi postmateria-

listy v zemích, kde expanze této oblasti dosáhla bodu, kdy případné navýšení by se 

neblaze odrazilo ve výši daní. Na jedné straně se tedy mohou vyskytnout postmate-

rialisté s restriktivním pohledem na případné rozrůstání role státu v sociální politice 

a na druhé straně proponenti většího zásahu ze strany mocenských orgánů.89 

Proměnlivost pohledu hodnotových typů na odlišné stránky politické reality 

je do jisté míry určována interním vývojem daného státu. Ze široké palety institucí, 

které jsou zahrnuty v mnoha sociologických šetřeních, odbory představují pravidel-

ně organizaci mající mezi postmaterialisty největší důvěru. Pozitivní reputace 

odborových svazů spočívá v jejich primárním účelu. Kolektivní obrana zaměstnan-

ců proti exploataci je v očích postmaterialistů nástrojem k eliminaci svévolnosti 

velkých kapitalistů. Zohledňování svébytnosti jedince na úkor ekonomického vý-

voje je základní součástí tohoto myšlenkového proudu.90 Co se týče států východní-

ho bloku, pozice odborů neplnila svojí roli ochránce zájmů pracovníků před zájmy 

kapitálu. Poté, co se komunistické strany ve zkoumaných zemích dostaly k moci, 

                                                
87 Inglehart, Ronald. c. d., 1977, s. 120. 
88 Inglehart, Ronald. c. d., 2018, s. 116. 
89 Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 262–263. 
90 Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 64–65. 
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odbory byly kooptovány do širokého spektra mocenských instrumentů.91 Jejich při-

mární úkol tak tkvěl v potlačení nesouhlasu a vynucení konformity. V následujících 

výstupech by se tedy měl odrazit odkaz odborů jakožto jednoho z represivních 

orgánů komunistické vlády. Vyjádření důvěry ze strany postmaterialistů by mělo 

reflektovat tuto indoktrinační roli odborů a jejich snahu limitovat svobodné myšle-

ní. 

Tabulka 5.1.1 Důvěra v odbory mezi hodnotovými typy v roce 1991 

 
Jakou důvěru máte v odbory? 

Total Velmi 
vysokou 

Značnou 
Ne moc 
velkou 

Vůbec 
žádnou 

Czech 
Republic 

post-
materialist 
index 4-

item 

Materialist 5,90 % 19,80 % 53,70 % 20,70 % 100,00 % 

Mixed 4,80 % 20,20 % 51,50 % 23,50 % 100,00 % 

Postmaterialist 0,90 % 23,70 % 43,90 % 31,60 % 100,00 % 

Total 4,90 % 20,20 % 51,70 % 23,10 % 100,00 % 

Hungary 

post-
materialist 
index 4-

item 

Materialist 4,80 % 25,80 % 39,50 % 29,90 % 100,00 % 

Mixed 5,70 % 26,20 % 40,00 % 28,10 % 100,00 % 

Postmaterialist 2,60 % 18,40 % 31,60 % 47,40 % 100,00 % 

Total 5,10 % 25,70 % 39,40 % 29,70 % 100,00 % 

Poland 

post-
materialist 
index 4-

item 

Materialist 5,80 % 14,70 % 48,20 % 31,30 % 100,00 % 

Mixed 4,70 % 19,70 % 44,60 % 30,90 % 100,00 % 

Postmaterialist 3,80 % 22,50 % 32,50 % 41,30 % 100,00 % 

Total 5,00 % 18,30 % 44,70 % 32,00 % 100,00 % 

Slovak 
Republic 

post-
materialist 

index 4-
item 

Materialist 6,60 % 31,70 % 40,30 % 21,40 % 100,00 % 

Mixed 5,70 % 26,10 % 47,50 % 20,70 % 100,00 % 

Postmaterialist  32,30 % 56,90 % 10,80 % 100,00 % 

Total 5,70 % 28,70 % 45,30 % 20,30 % 100,00 % 

Czech Republic (F6, 12.931, p = 0.044), Hungary (F6, 6.668, p = 0.353), Poland (F6, 9.639, p = 0.141), Slovak Republic (F6, 
15.177, p = 0.019) 
Zdroj: EVS (1991) 

 

K získání následujících výstupů v tabulce 5.1.1 jsem využil funkce kontin-

genčních tabulek k analýze kategorické proměnné (čtyřpoložková baterie) a ordi-

nální proměnné (důvěra v odbory). Analýza dat z empirického výzkum EVS v roce 

1991 takovéto údaje poskytla. Ve všech hodnotových kategoriích je zřetelné nega-

tivní stanovisko k odborovým organizacím. Avšak při bližším seznámení se s vý-

stupy vyplyne zřetelný vzor. Postmaterialisté se ve všech zkoumaných státech odli-

šují od zbylých hodnotových typů svojí nedůvěrou vůči odborovým organizacím. 

                                                
              91 Klingemann, Hans-Dieter. c. d., s. 111. 
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Například v České republice a na Slovensku (žlutě vybarvená políčka) jim méně, 

než jedno procento postmaterialistů projevilo velmi vysokou důvěru. Naopak více 

než čtyřicet procent nositelů postmaterialistických hodnot v Polsku a Maďarsku po-

važovalo tento orgán za nedůvěryhodný. 

 

Tabulka 5.1.2 Důvěra v odbory mezi hodnotovými typy v roce 1999 

 
Jakou důvěru máte v odbory  

Total Velmi 
vysokou 

Značnou 
Ne moc 
velkou 

Vůbec 
žádnou 

Czech 
Republic 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 2,70 % 23,60 % 49,40 % 24,30 % 100,00 % 

mixed 2,40 % 19,10 % 53,10 % 25,40 % 100,00 % 

postmaterialist 2,30 % 11,50 % 50,00 % 36,20 % 100,00 % 

Total 2,50 % 19,50 % 51,90 % 26,20 % 100,00 % 

Hungary 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 0,50 % 19,60 % 43,20 % 36,70 % 100,00 % 

mixed 3,10 % 24,80 % 40,90 % 31,30 % 100,00 % 

postmaterialist 4,30 % 26,10 % 30,40 % 39,10 % 100,00 % 

Total 1,80 % 22,20 % 41,70 % 34,20 % 100,00 % 

Poland 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 4,60 % 25,70 % 50,20 % 19,50 % 100,00 % 

mixed 7,30 % 28,30 % 44,70 % 19,70 % 100,00 % 

postmaterialist 5,70 % 28,60 % 54,30 % 11,40 % 100,00 % 

Total 6,30 % 27,40 % 47,30 % 19,00 % 100,00 % 

Slovak 
Repulic 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 4,30 % 37,70 % 40,80 % 17,30 % 100,00 % 

mixed 5,00 % 39,30 % 39,10 % 16,60 % 100,00 % 

postmaterialist 2,10 % 41,70 % 45,80 % 10,40 % 100,00 % 

Total 4,50 % 38,70 % 40,20 % 16,60 % 100,00 % 

Czech Republic (F6, 18.214, p = 0.006), Hungary (F6, 14.704, p = 0.023), Poland (F6, 7.236, p = 0.300), Slovak Republic (F6, 
3.046, p = 0.803) 
Zdroj: EVS (1999) 

 

Ze závěrů tabulky 5.1.1 vyplývá univerzální odpor vůči odborovým organi-

zacím napříč sledovanými státy. Oproti výsledkům ze západní Evropy je toto ve-

lice nestandardní zjištění. Zatímco ve vyspělých státech postmaterialisté považují 

odbory za nástroj ke zmírnění dopadů laissez-faire kapitalismu, v oblasti východní 

Evropy jsou tyto organizace vnímány jako pozůstatek předchozího režimu. Takto 

paradoxní vývoj stál za těmito protikladnými výsledky. Do hodnocení odborů v ro-

ce 1991 se tedy bezpochyby promítlo dědictví tohoto orgánu. Přisuzujeme-li takto 

neobvyklé postoje postmaterialistů k odborovým organizacím výhradně zvláštnímu 

vývoji v tomto regionu, s postupem času by se toto stanovisko mělo měnit. Ta-
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bulka 5.1.2 prezentuje podobnou metodou jako v předchozím případě výsledky 

z roku 1999. Ve srovnání s daty z roku 1991 je nápadný nárůst podílu postmateria-

listů vyjadřujících sympatie k této organizaci. V případě zbylých hodnotových ka-

tegorií se jedná naopak o posun spíše ke kritičtějšímu hledisku. Pearsonův chí-kva-

drát test k zjištění povahy závislosti mezi hodnotovými typy a důvěrou v odbory 

vyšel ve všech státech kromě Polska statisticky signifikantní. Letmým pohledem na 

výsledky v této zemi lze zaregistrovat pouze minimální disperzi hodnot ve všech 

kategoriích. Absenci většího rozptylu přisuzuji neobyčejné roli organizovaných od-

borů v novodobé historii tohoto státu. Ačkoli přednesení politických požadavků vů-

či polské komunistické vládě vzešlo ze skupiny pracujících, Solidarita jakožto hlav-

ní představitel disentu v devadesátých letech dokázala sjednotit všechny odpůrce 

režimu napříč sociálními vrstvami.92 Prakticky identické výsledky u všech hodnoto-

vých kategorií svědčí o celospolečenském významu tohoto hnutí. Celkovou změnu 

v rozpoložení důvěry mezi jednotlivými nositeli hodnot přisuzuji postupnému ná-

vratu původního účelu odborů. Odpojení od systému moci a plnění role zastánce 

pracujících v období přechodu k tržnímu hospodářství pozvolna přispělo k redefini-

ci přístupu k této struktuře. Ve světle těchto zjištění lze usoudit, že nezvyklé výsled-

ky z roku 1991 mimo Polsko odrážely efekt předchozího politického systému a jeho 

prostoupení do všech sfér společenského dění. S postupnou normalizací funkce od-

borů by měla důvěra v tyto organizace ze strany hodnotových typů emulovat vý-

sledky ve státech západní Evropy. 

 

5.2 Pohled na feminismus 

Dalším z témat, které bych chtěl blíže rozebrat, je pozice hnutí za rovno-

právnost a zvýšení vlivu žen ve zkoumaných státech a jeho podpora ze strany hod-

notových typů. Feminismus zastával od počátku komunistického hnutí jeden z hla-

vních bodů v ideologickém směřování tohoto proudu. Zdůrazňování ženské eman-

cipace umožnilo komunistickým stranám získat velkou popularitu právě této části 

populace. Po získání moci v jednotlivých státech nicméně skutečná podpora tomuto 

hnutí pohasla. Na jednu stranu byla do ústavy vetkána rovná reprezentace mužů a 

žen ve všech společenských a politických skupinách, reálná situace se však od pro-

                                                
92 Kitschelt, Herbert. c. d., s. 98. 
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klamovaných cílů lišila.93 Feminismus v období demokratické transformace strádal 

svým myšlenkovým napojením na předchozí režim a představou o genderových ne-

rovnostech jako dávno překonaných.94 Otázky ohledně platové nerovnosti či dis-

proporčního zastoupení žen ve státních orgánech byly pouze okrajovými záleži-

tostmi ve státech procházejících ekonomickou recesí. Ostrakizace tohoto myšlen-

kového proudu vedla k jeho stáhnutí se do akademických kruhů.95  

Cílem této podkapitoly je osvětlit, zda ve vybraných zemích existoval vztah 

mezi hodnotovými kategoriemi a jejich postoji k ženskému emancipačnímu hnutí. 

Z teoretického hlediska by zde měl existovat viditelný rozdíl mezi preferencemi 

idejí souvisejících s postavením žen ve společnosti. Postmaterialisté by se měli pro-

jevit jako proponenti boje za práva žen a vyjádřit negativní stanovisko vůči pře-

vládajícímu paternalistickému pohledu na genderové role. Pro ověření této premisy 

jsem použil kontingenční tabulku a Pearsonův chí-kvadrát test k zjištění povahy zá-

vislosti mezi dvěma proměnnými. Tabulka 5.2.1 prezentuje na řádcích hodnotové 

typy a ve sloupcích jejich podíl ve vytvořeném indexu feminismu.96 Potencionální 

respondent se na něm umisťuje podle počtu prvních odpovědí na níže uvedené otáz-

ky. Pokud dotazovaný vybral u všech odpovědí druhou variantu, bude mu přiřazena 

v indexu hodnota nula, pokud zvolil pouze jednu tak dva. Index feminismu byl zko-

nstruován tak, aby zachytil, do jaké míry se dá respondent považovat za obhájce či 

odpůrce emancipačního hnutí. 

 

Tabulka 5.2.1 Pozice hodnotových kategorií na indexu feminismu v roce 
1991 

 
Femindex 

Total 
0 1 2 3 

Czech 
Republic 

post-
materialist 
index 4-

item 

Materialist 54,70 % 33,40 % 10,20 % 1,70 % 100,00 % 

Mixed 48,30 % 36,70 % 13,50 % 1,40 % 100,00 % 

Postmaterialist 35,90 % 47,90 % 14,50 % 1,70 % 100,00 % 

Total 49,70 % 36,30 % 12,50 % 1,50 % 100,00 % 

                                                
93 Klingemann, Hans-Diete. c. d., s. 107–108. 

              94 Inglehart, Ronald. c. d., 2003, s. 155. 
95 Císař, Ondřej. c. d., s. 108–109.  
96 Tato proměnná byla vytvořena pomocí procedury Count ze tří proměnných zohledňují-

cích pozici ženy ve společnosti. Jedná se o následující otázky: 442. (rekódováno) Myslíte si, že žena 

musí mít děti, aby se jí splnilo její poslání nebo to není nutné (Odpověď: 1) Není to nutné 2) Potře-

buje děti) 443. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem: Manželství je zastaralá insti-

tuce (Odpověď 1) Ano 2) Ne) 444. Chce-li žena dítě, ale chce-li je vychovávat sama a žít bez muže, 
schvalujete to nebo ne? (Odpověď 1) Schvaluji 2) Neschvaluji). 
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Hungary 

post-
materialist 
index 4-

item 

Materialist 58,90 % 33,80 % 6,70 % 0,70 % 100,00 % 

Mixed 51,90 % 42,80 % 5,30 %  100,00 % 

Postmaterialist 42,50 % 40,00 % 17,50 %  100,00 % 

Total 54,80 % 38,40 % 6,50 % 0,30 % 100,00 % 

Poland 

post-
materialist 

index 4-
item 

Materialist 65,00 % 29,10 % 4,60 % 1,20 % 100,00 % 

Mixed 66,60 % 27,20 % 5,40 % 0,80 % 100,00 % 

Postmaterialist 63,30 % 28,90 % 7,80 %  100,00 % 

Total 65,70 % 28,00 % 5,40 % 0,90 % 100,00 % 

Slovak 
Republic 

post-
materialist 
index 4-

item 

Materialist 57,20 % 33,20 % 8,70 % 1,00 % 100,00 % 

Mixed 53,70 % 33,90 % 11,00 % 1,40 % 100,00 % 

Postmaterialist 47,70 % 40,00 % 12,30 %  100,00 % 

Total 54,70 % 34,00 % 10,20 % 1,10 % 100,00 % 

Czech Republic (F6, 18.526, p = 0.005), Hungary (F6, 19.823, p = 0.003), Poland (F6, 3.089, p = 0.798), Slovak Republic (F6, 
4.774, p = 0.573) 
Zdroj: EVS (1991) 

 

Při letmém pohledu na tabulku 5.2.1 lze rozpoznat, že majoritní většina ve 

zkoumaných státech zastávala spíše tradiční postoj k otázkám role ženy ve společ-

nosti. V případě všech států více než polovina materialistů neodpověděla ani na jed-

nu otázku z indexu v souladu s premisami feminismu. Nejvyšších hodnot v tomto 

ohledu dosahovalo Polsko, kde procento respondentů napříč hodnotovými kate-

goriemi dosáhlo 65,7 %. Při porovnání vztahu mezi hodnotovými typy a indexem 

feminismu se postmaterialisté zásadně neodlišovali od ostatních. Například v Pol-

sku, Maďarsku a na Slovensku nikdo z výše zmíněné kategorie nedosáhl plného 

počtu odpovědí v indexu. Z výsledků Pearsnova chí-kvadrátového testu vyplývá, 

že signifikantní závislost vzniká pouze v případě České republiky a Maďarska.97 

V Polsku a na Slovensku jsem nucen držet nulovou hypotézu o nezávislosti vztahu 

mezi hodnotovými typy a indexem feminismu.98 Výsledky této procedury nám za-

braňují v přijetí kauzálního napojení mezi hodnotovými orientacemi respondenta a 

jeho postoji k feminismu. Selhání v této predikační činnosti přisuzuji jak marginali-

zaci feministického hnutí, tak zejména roli náboženství ve státech, kde je tento 

vztah statisticky nesignifikantní. V Polsku i na Slovensku katolická církev předsta-

vovala neoficiálního ideologického konkurenta komunistickým stranám. Se záni-

kem socialistických států logicky vyplynula jako jeden z pretendentů na určování 

                                                
97 V tomto případě (p = 0.005), respektive (p = 0.003)  
98 Polsko dosahuje zdaleka nejvyšších hodnot (p = 0.798), Slovensko (p = 0.573). 
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morálních hodnot postsocialistické společnosti. Výstupy z roku 1991 do jisté míry 

reflektují vliv křesťanské morálky na předem vytyčené genderové stereotypy.99 

Dosavadní analýza nepřinesla přesvědčivé potvrzení naší hypotézy o exi-

stenci asociace mezi hodnotovými typy a jejich odlišnými postoji k emancipačnímu 

hnutí, jak předpokládá teorie. Pro zachycení vývoje postojů k feminismu, jsem vy-

užil dat z empirického programu EVS. V tabulce 5.2.2 je zpracován výstup na zá-

kladě dříve použitých principů. Při porovnání s daty v tabulce 5.2.1 vidíme stabilní 

posun všech respondentů směrem k více liberálnímu postoji k genderovým rolím. 

Zdaleka největší změnu postojů lze zaznamenat v Polsku, kde 83 % dotazovaných 

spadalo na indexu feminismu do první a druhé kategorie, namísto 94 % před osmi 

lety. Posun ve vnímání genderových rolí u postmaterialistů je nejvíce nápadný na 

Slovensku a v České republice, zatímco v Maďarsku evidujeme ve srovnání se změ-

nami u zbylých hodnotových typů v této zemi spíše mírný růst na indexu feminis-

mu. Pří zkoumání závislosti mezi oběma proměnnými vychází neprůkazné výsled-

ky o universálním vlivu hodnotových kategorií na postoje k emancipačnímu hnutí. 

Paralelně s rokem 1991 vychází tento vztah statisticky signifikantní v České repu-

blice a nově na Slovensku. V případě Maďarska a Polska jsem nucen držet nulovou 

hypotézu. 

 

Tabulka 5.2.2 Pozice hodnotových kategorií na indexu feminismu v roce 
1999 

  
Femindex 

Total 
0 1 2 3 

Czech 
Republic 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 36,40 % 38,30 % 21,20 % 4,10 % 100,00 % 

mixed 29,80 % 40,00 % 24,80 % 5,50 % 100,00 % 

postmaterialist 22,50 % 45,50 % 24,70 % 7,30 % 100,00 % 

Total 30,70 % 40,10 % 23,90 % 5,30 % 100,00 % 

Hungary 

post-
materialist 

index 4-
item 

materialist 53,40 % 36,30 % 9,70 % 0,60 % 100,00 % 

mixed 49,00 % 40,20 % 10,20 % 0,70 % 100,00 % 

postmaterialist 43,50 % 30,40 % 26,10 %   100,00 % 

Total 51,10 % 38,00 % 10,30 % 0,60 % 100,00 % 

Poland 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 46,00 % 38,80 % 12,70 % 2,60 % 100,00 % 

mixed 39,80 % 42,10 % 16,20 % 1,90 % 100,00 % 

postmaterialist 41,30 % 41,30 % 16,30 % 1,30 % 100,00 % 

                                                
              99 Pippa Norris a Inglehart ve své knize nacházejí korelaci mezi tradičním viděním role že-
ny v domácnosti a mírou religiozity. Více v Inglehart, Ronald – Norris, Pippa. c. d., s. 145. 
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Total 42,20 % 40,80 % 14,90 % 2,10 % 100,00 % 

Slovak 
Repulic 

post-
materialist 
index 4-

item 

materialist 39,10 % 46,40 % 12,50 % 2,00 % 100,00 % 

mixed 35,20 % 44,10 % 16,40 % 4,30 % 100,00 % 

postmaterialist 24,00 % 48,00 % 24,00 % 4,00 % 100,00 % 

Total 36,50 % 45,30 % 15,00 % 3,20 % 100,00 % 

Czech Republic (F6, 15.239, p = 0.018), Hungary (F6, 8.291, p = 0.218), Poland (F6, 5.623, p = 0.467), Slovak Republic (F6, 
14.589, p = 0.024) 
Zdroj: EVS (1991) 
 

Navzdory měnícímu se postoji mezi všemi hodnotovými typy k feministic-

kému hnutí a postupnému snižování ukazatelů, existence závislosti mezi oběma 

proměnnými byla v periodě demokratické tranzice nalezena pouze v České republi-

ce. Tyto závěry jsou překvapujícím výsledkem, jelikož po celou dobu Klausových 

vlád byly podobné neziskové organizace systematicky marginalizovány a odkazo-

vány na finanční pomoc ze zahraničí.100 V případě Maďarska a Slovenska se sta-

tisticky signifikantní asociace mezi pozicí nositelů hodnotových typů na indexu fe-

minismu prokázala pouze v jednom ze sledovaných období. Nejméně průkazná 

spojitost mezi proměnnými byla zjištěna v Polsku, kde i po povrchním seznámení 

se s daty se respondenti odlišných orientací od sebe výrazně nelišili. Ve světle těch-

to zjištění jsem nucen konstatovat, že výstupy ve všech sledovaných zemí přinej-

menším povrchně svědčí o existenci disparity mezi hodnotovými kategoriemi a 

jejich postoji k základním aspektům ženského emancipačního hnutí. Bohužel tyto 

hodnoty nabývají statistickou významnost pouze v některých sledovaných státech. 

Dostupná zjištění z roku 1991 však potvrzují odolnost tradičních postojů k manžel-

ství, roli ženy jako rodičky a jejímu postavení ve společnosti. Existenci těchto 

předsudků přisuzuji spíše chladnému postoji socialistické vlády k otázkám ženské 

emancipace, než jejich selhání ve snaze o ideologickou indoktrinaci. 

 

5.3 Sociální protekcionismus vs. liberalismus 

Jedním z hlavních témat v období demokratické tranzice se stala otázka role 

státu v ekonomice. Komunistické strany ve sledovaných zemích stavěly svoji eko-

nomickou politiku na ideologických základech Marxe. Centrálně řízená ekonomika 

se stala základním principem ve všech socialistických zemích k dosažení spravedli-

vé společnosti. Takto fungující státní paternalismus poskytl svým obyvatelům řadu 

sociálních benefitů a nabídl ochranu sociálně znevýhodněným jedincům. Expanze 

                                                
100 Císař, Ondřej. c. d., s. 96–97. 
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výdajů státu nicméně dosáhla stádia, kdy ochromila ekonomický růst a vedla 

k dlouhodobé stagnaci.101 Zaostávání tohoto ekonomického uspořádání za systé-

mem tržního hospodářství podkopalo legitimitu komunistické politické elity. 

Zkostnatělost centrálně řízené ekonomiky, a naopak efektivita kapitalismu vedly 

k odsouzení dříve zmíněného ekonomického řádu navzdory jeho zřetelným úspě-

chům.102  

Ekonomická konsolidace ve východní Evropě s sebou nesla znatelnou soci-

ální proměnu. Odstoupení od sociálně protekcionistického systému vlády k admini-

strativně usměrňovanému kapitalismu rozštěpilo společnost v těchto státech na vý-

herce a poražené tranzice.103 Mladí jedinci s vysokoškolským vzděláním, širokými 

jazykovými znalostmi v kontrastu s lidmi vyššího věku s manuální prací a limito-

vanými výhledy do budoucna přistupovali k těmto změnám z jiné perspektivy. Vý-

sledek prudkého přechodu k tržnímu hospodářství dal za vznik sociálním třídám za-

loženým na povolání a vztahu k tomuto systému. Restratifikace společnost vytvoři-

la podhoubí pro vznik konfliktní linie definované na základě vlastnictví výrobních 

prostředků.104 Cílem této podkapitoly je odhalit, zdali se jednotlivé hodnotové typy 

lišily v postoji k tržnímu hospodářství. Budu-li vycházet ze zjištění v této kapitole, 

existuje hmatatelný rozdíl v hodnocení pozůstatků komunistické vlády mezi nosite-

li odlišných hodnotových preferencí. Realita těchto nálezů mě nutí zamítnout před-

poklady modernizační teorie, v níž postmaterialisté figurují jako obhájci zajištění 

co největší míry rovnosti příležitosti pro jednotlivce.105 Vzhledem k historickému 

vývoji v tomto regionu a výše zmíněným faktům, usuzuji, že následná analýza 

odhalí protichůdné výsledky na rozdíl od průmyslově vyspělých států západní 

Evropy. 

 

Tabulka 5.3.1 Rozložení hodnotových typů na indexu liberalismu v roce 
1991 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Czech 
Republic 

Materialist 608 3,8997 1,73769 0,07047 3,7613 4,0381 

Mixed 1218 3,1541 1,71754 0,04921 3,0575 3,2506 

                                                
101 Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 239. 

              102 Huntington, Samuel P. c. d., 1991, s. 258. 
103 Ulram, Peter A. – Waldrauch, Harald – Plasser, Fritz. c. d., s. 106. 

              104 Linek, Lukáš – Lyons, Pat. c. d., s. 144. 
105 Inglehart, Ronald. c. d., 1997, s. 264. 
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Postmaterialist 116 2,9598 1,85314 0,17206 2,619 3,3006 

Total 1942 3,3759 1,76763 0,04011 3,2972 3,4546 

Hungary 

Materialist 382 4,5585 1,79658 0,09192 4,3777 4,7392 

Mixed 406 4,6125 1,86523 0,09257 4,4305 4,7945 

Postmaterialist 38 4,5175 2,16399 0,35105 3,8063 5,2288 

Total 826 4,5831 1,84647 0,06425 4,457 4,7092 

Poland 

Materialist 288 4,9456 1,75981 0,1037 4,7415 5,1497 

Mixed 476 4,6408 1,90082 0,08712 4,4696 4,812 

Postmaterialist 84 4,4841 2,15491 0,23512 4,0165 4,9518 

Total 848 4,7288 1,88599 0,06477 4,6017 4,8559 

Slovak 
Republic 

Materialist 353 4,7753 2,11816 0,11274 4,5535 4,997 

Mixed 524 4,2176 1,82241 0,07961 4,0612 4,374 

Postmaterialist 61 3,6995 1,88435 0,24127 3,2169 4,1821 

Total 938 4,3937 1,96728 0,06423 4,2677 4,5198 

Zdroj: EVS (1991) 

Při vytváření následujících výstupů jsem použil data ze sociologických pro-

gramů EVS (1991) a WVS III (1995–1998). K zjištění asociace mezi hodnotovými 

typy a tržním hospodářstvím byl zkonstruován index míry liberalismu. Ještě před 

tím jsem pomocí explorační faktorové analýzy (metody hlavních komponent) extra-

hoval dva faktory, z nichž byl po provedení ortogonální rotace vybrán ten, jehož 

proměnné měly nejsilnější faktorovou zátěž.106 Následně jsem ze tří proměnných 

pomocí procedury Recount vytvořil sumarizační index liberalismu.107 Pro objas-

nění, zda existují statisticky signifikantní rozdíly mezi průměrným postavením res-

pondentů s odlišnými hodnotovými preferencemi na indexu liberalismu, jsem do-

stupná data testoval pomocí analýzy rozptylu ANOVA. V tabulce 5.3.1 prezentuji 

deskriptivní data. Jak je vidět ve sloupci Mean, ve všech komparovaných státech se 

většina respondentů přiklání spíše k liberálnímu pohledu na funkci trhu. Z tohoto 

výstupu bych rád vyzdvihl zejména výsledky v České republice, kde průměrná ho-

                                                
106 Konkrétně se jedná o tyto otázky: Teď bych byl rád, kdybyste mi mohl říci své názory 

k rozmanitým tématům. Kam byste umístil svůj názor na takovéto škále (škála od jedné do deseti). 
(q518b) Soukromé vlastnictví obchodu a průmyslu by mělo vzrůst (1) x Státní vlastnictví obchodu 

a průmyslu by se mělo v co nejvyšší míře zachovat (10). (q520c) Jednotlivci by měli převzít více 

odpovědnosti, aby se o sebe dokázali postarat (1) x Stát by měl převzít více odpovědnosti a zajistit, 

aby o každého bylo postaráno (10). (q524e) Konkurence je prospěšná, podněcuje k usilovné práci a 

tvorbě nových myšlenek (1) x Konkurence je škodlivá, vyvolává v lidech to nejhorší (10). Faktorové 

zátěže: q518b (0,756), q520c (0,753), q524e (0,685). 
107 Výpočet desetibodové škály vypadal následovně: lib = (q518b + q520c + q524e) /3. 
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dnota napříč všemi hodnotovými typy dosáhla hodnoty 3,4. Na druhou stranu, při 

povrchním pohledu na výstupy v Maďarsku a Polsku můžeme zaregistrovat 

minimální rozptyl hodnot. Analýza rozptylu nicméně vychází v případě prvního 

objektu jako nesignifikantní, zatímco u Polska naopak.108 Pro zjištění skutečné 

povahy této asociace mezi hodnotovými typy provedu Bonferriho test 

mnohonásobného srovnání, jehož výsledky jsou vidět v tabulce 5.3.2. 

 

Tabulka 5.3.2 Mnohonásobné srovnání průměrů hodnotových typů na 
indexu liberalismu v roce 1991 

 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

95 % Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Czech 
Republic 

Materialist 

Mixed ,74559* 0,08601 0 0,5395 0,9517 

Postmaterialist ,93990* 0,1755 0 0,5194 1,3604 

Mixed 

Materialist -,74559* 0,08601 0 -0,9517 -0,5395 

Postmaterialist 0,19431 0,16831 0,745 -0,209 0,5976 

Postmaterialist 
Materialist -,93990* 0,1755 0 -1,3604 -0,5194 

Mixed -0,19431 0,16831 0,745 -0,5976 0,209 

Hungary 

Materialist 

Mixed -0,05402 0,13176 1 -0,3701 0,2621 

Postmaterialist 0,04092 0,31442 1 -0,7133 0,7952 

Mixed 

Materialist 0,05402 0,13176 1 -0,2621 0,3701 

Postmaterialist 0,09494 0,31358 1 -0,6573 0,8472 

Postmaterialist 
Materialist -0,04092 0,31442 1 -0,7952 0,7133 

Mixed -0,09494 0,31358 1 -0,8472 0,6573 

Poland 

Materialist 

Mixed 0,30485 0,14044 0,091 -0,032 0,6417 

Postmaterialist 0,46147 0,23328 0,145 -0,0981 1,0211 

Mixed 

Materialist -0,30485 0,14044 0,091 -0,6417 0,032 

Postmaterialist 0,15663 0,22263 1 -0,3774 0,6907 

Postmaterialist 
Materialist -0,46147 0,23328 0,145 -1,0211 0,0981 

Mixed -0,15663 0,22263 1 -0,6907 0,3774 

Slovak 
Republic 

Materialist 

Mixed ,55770* 0,13378 0 0,2369 0,8785 

Postmaterialist 1,07581* 0,26939 0 0,4297 1,7219 

Mixed 

Materialist -,55770* 0,13378 0 -0,8785 -0,2369 

Postmaterialist 0,5181 0,26284 0,147 -0,1123 1,1485 

Postmaterialist 
Materialist -1,07581* 0,26939 0 -1,7219 -0,4297 

Mixed -0,5181 0,26284 0,147 -1,1485 0,1123 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

                                                
108 V případě České republiky vyšlo (p <0.001), Maďarska (p = 0.897), Polska (p = 0.044), 

Slovenska (p <0.001) 
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Zdroj: EVS (1991) 

Ve výše uvedeném výstupu je možné vyčíst mezi kterými konkrétními sku-

pinami se objevuje statisticky významný rozdíl. Pro účely naší hypotézy je přede-

vším důležitá asociace mezi materialisty a postmaterialisty, jež je zvýrazněna žlutou 

barvou. Z těchto výsledků vyplývá, že pouze v případě České republiky a Sloven-

ska jsme schopni odmítnout nulovou hypotézu, že rozdíly mezi sledovanými ho-

dnotovými kategoriemi jsou nulové. Při interpretaci těchto nálezů je nutné pozna-

menat, že přestože je výstup dat rozdělen zvlášť pro Českou republiku a Slovensko, 

v této době stále existovala společná federace. Tato informace je důležitá z hlediska 

toho, že tyto výsledky můžeme přisoudit povaze předchozího režimu a procesu 

tranzice. Velký rozptyl mezi postoji k liberalismu a sociálnímu protekcionismu 

mezi sledovanými státy na začátku devadesátých let podle Kitschelta vycházel ze 

způsobu napojení následnických uskupení komunistických stran do politické sou-

těže.109 Zatímco v Maďarsku a Polsku se reformní komunistické křídlo adaptovalo 

a přijalo základy tržní ekonomiky, v Československu se bývalí představitelé moci 

stali ztělesněním odporu vůči takovýmto reformám. Výsledkem takto protichůdné-

ho vývoje byla nerovnoměrná disperze politických podnětů v oblasti eko-nomické 

reformy. Výstupy v tabulce 5.3.2 si tak lze vysvětlit jako absenci ideologické vyhra-

něnosti politické reprezentace. Ačkoli neobhajuji jednostranné působení podmínek 

politického systému na formování názorů voličů, v případě východní Evropy hovo-

říme o nascentní politické společnosti, v níž docházelo k postupné krystalizaci ná-

zorů.110 Politické strany v tomto ohledu mohly udržet vliv nad svými voliči a u-

směrňovat jejich ideologické směřování.111 

 

Tabulka 5.3.3 Rozložení hodnotových typů na indexu liberalismu v letech 
1995–1998 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Czech 
Rep. 

Materialist 314 5,6688 1,57049 0,08863 5,4944 5,8432 

Mixed 632 4,9947 1,65047 0,06565 4,8658 5,1236 

Postmaterialist 100 4,1433 1,68858 0,16886 3,8083 4,4784 

                                                
109 Kitschelt, Herbert. c. d., s. 72–73. 

              110 Dalton, Russell J. – Farrell, David M. – Mcallister, Ian. c. d., 2013, s. 14. 

              111 Východoevropské společnosti po zániku socialistických režimů vykazovaly v typologii 

Civic culture „poddanskou kompetenci,“ kdy pouze politické elitě byla připisována „schopnost či 

možnost politicky jednat.“ Více ve Skalník, Petr. c. d., s. 80–81 a Hloušek, Vít. c. d., s. 367.  
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Total 1046 5,1157 1,68671 0,05215 5,0133 5,218 

Hungary 

Materialist 357 5,5537 1,51233 0,08004 5,3963 5,7111 

Mixed 236 5,1102 1,54342 0,10047 4,9122 5,3081 

Postmaterialist 13 4,7436 2,05099 0,56884 3,5042 5,983 

Total 606 5,3636 1,55215 0,06305 5,2398 5,4874 

Poland 

Materialist 388 5,6667 2,02978 0,10305 5,4641 5,8693 

Mixed 541 5,1362 2,04742 0,08803 4,9633 5,3091 

Postmaterialist 56 4,7024 2,41015 0,32207 4,0569 5,3478 

Total 985 5,3205 2,08163 0,06633 5,1903 5,4506 

Slovakia 

Materialist 449 6,1819 1,51065 0,07129 6,0418 6,322 

Mixed 505 5,5927 1,55081 0,06901 5,4572 5,7283 

Postmaterialist 66 4,803 1,51345 0,18629 4,431 5,1751 

Total 1020 5,801 1,57761 0,0494 5,704 5,8979 

Zdroj: VWS (1995–1998) 

V tabulce 5.3.3 jsou uvedeny výstupy deskriptivní analýzy z dat programu 

VWS III (1995–1998). Sloupec Mean demonstruje průměrnou hodnotu vybraných 

hodnotových kategorií. Jak je vidět ve žlutě zbarveném řádku Total, střední hodnota 

na indexu liberalismu se oproti datům z roku 1991 markantně zvýšila. To platí zvlá-

ště pro Českou republiku a Slovensko, kde tyto hodnoty narostly o 1,5, respektive 

1,8 bodu na desetibodové škále. Oproti předchozí tabulce analýza rozptylu vyšla ve 

všech státech jako statisticky signifikantní.112 Následující Bonferriho test, jehož vý-

sledky lze vyčíst v tabulce 5.3.4, blíže představuje charakter asociace mezi hodno-

tovými typy. Výsledky mezi dvěma protichůdnými hodnotovými typy dosahují 

statistické významnosti ve všech zkoumaných objektech kromě Maďarska, kde roz-

díly mezi materialisty a postmaterialisty na indexu liberalismu vychází neprůkazně. 

Budu-li se držet výše formulovaného výkladu o vlivu programové difúze stran v ob-

lasti ekonomické reformy na nerovnoměrnou pozici hodnotových typů na indexu 

liberalismu, vychází tyto výsledky v souladu s nálezy Kitschelta. Ten po provedení 

sociologického průzkumu politických elit nachází ve všech státech mimo Maďarska 

dispersi postojů k řešení ekonomických otázek.113 Další možnou interpretací, nejen 

v případě Polska, může být nárůst ekonomických obtíží v devadesátých letech. Ne-

příznivé dopady finančních protiopatření mohly přispět k rychlejšímu rozevření po-

                                                
112 P-value dosáhlo v České republice hodnot (p <0.001), v Maďarsku (p = 0.001), v Polsku 

(p <0.001) a na Slovensku (p <0.001). 
113 Kitschelt, Herbert. c. d., s. 165–167. 
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myslných nůžek mezi výherci a poraženými revoluce. Nalezení statisticky význam-

ného rozdílu mezi hodnotovými kategoriemi tak může odrážet tento rozpor. 

 

Tabulka 5.3.4 Mnohonásobné srovnání průměrů hodnotových typů na 
indexu liberalismu v letech 1995–1998 

Country 
Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Czech 

Rep. 

Materialist 

Mixed ,67406* 0,11258 0 0,4041 0,944 

Postmaterialist 1,52546* 0,18723 0 1,0765 1,9744 

Mixed 

Materialist -,67406* 0,11258 0 -0,944 -0,4041 

Postmaterialist ,85139* 0,17549 0 0,4306 1,2722 

Postmaterialist 
Materialist -1,52546* 0,18723 0 -1,9744 -1,0765 

Mixed -,85139* 0,17549 0 -1,2722 -0,4306 

Hungary 

Materialist 

Mixed ,44352* 0,12895 0,002 0,134 0,7531 

Postmaterialist 0,8101 0,43398 0,187 -0,2317 1,8519 

Mixed 

Materialist -,44352* 0,12895 0,002 -0,7531 -0,134 

Postmaterialist 0,36658 0,43787 1 -0,6846 1,4178 

Postmaterialist 
Materialist -0,8101 0,43398 0,187 -1,8519 0,2317 

Mixed -0,36658 0,43787 1 -1,4178 0,6846 

Poland 

Materialist 

Mixed ,53050* 0,13721 0 0,2014 0,8596 

Postmaterialist ,96429* 0,29484 0,003 0,2572 1,6713 

Mixed 

Materialist -,53050* 0,13721 0 -0,8596 -0,2014 

Postmaterialist 0,43379 0,28953 0,403 -0,2605 1,1281 

Postmaterialist 
Materialist -,96429* 0,29484 0,003 -1,6713 -0,2572 

Mixed -0,43379 0,28953 0,403 -1,1281 0,2605 

Slovakia 

Materialist 

Mixed ,58915* 0,0993 0 0,351 0,8273 

Postmaterialist 1,37886* 0,20181 0 0,8949 1,8628 

Mixed 

Materialist -,58915* 0,0993 0 -0,8273 -0,351 

Postmaterialist ,78971* 0,20037 0 0,3092 1,2702 

Postmaterialist 
Materialist -1,37886* 0,20181 0 -1,8628 -0,8949 

Mixed -,78971* 0,20037 0 -1,2702 -0,3092 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Zdroj: VWS (1995–1998) 

Po představení nálezů mé analýzy v této kapitole konstatuji nalezení proti-

chůdných výsledků vůči předchozím z Inglehartových analýz. Nositelé postmo-

derních hodnotových orientací ve všech zkoumaných státech vynikali svým liberál-

ním postojem k tržní ekonomice. Tato zjištění se však ukázala být statisticky signi-

fikantní pouze v případě nástupnických států Československa a Polska. Výklad tak-
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to proměnlivého efektu hodnotových orientací na přístup k liberalismu přikládám 

absenci programové krystalizace a celkové nevyzrálosti politického prostředí. Res-

pondentův hodnotový pohled na svět se ukázal ve více než polovině případů být 

spolehlivým predikátorem jeho pozice na indexu liberalismu. S následnou konsoli-

dací politické scény by se však jeho preference měla zvrátit ve prospěch více prote-

kcionistického vidění funkce trhu.114 Vliv předchozího režimu a pozůstatek zkuše-

nosti s neúčelností centrálně řízené ekonomiky se však jeví jako zásadní překážka 

naplnění těchto předpokladů.  

 

5.4 Pozice hodnotových typů na levopravé škále 

Předchozí podkapitoly přinesly náhled do vztahu hodnotových typů k roz-

manitým aspektům politického života. Cílem této podkapitoly bude dokázat, zda se 

mezi nositeli odlišných hodnotových preferencí nachází statisticky signifikantní dů-

kaz o jejich nerovnovážném postavení na levopravé desetibodové škále. Budu-li 

vycházet z předchozích zjištění o pozici hodnotových kategorií na indexu liberalis-

mu, měl by vyniknout jasný vzor. Oba polární typy by se měly umístit na protileh-

lých stranách této stupnice. Materialisté by se měli ztotožňovat s levicí a postmate-

rialisté by naopak měli inklinovat více k pravici. Předpoklad takového rozložení je 

nicméně v nesouladu s výsledky v západních zemích, kde lidé vyjadřující pozitivní 

postoj k ideám postmaterialismu identifikují s levicovými stranami a myšlenka-

mi.115 K zjištění asociace mezi hodnotovými kategoriemi a politickou identifikací 

jsem dostupná data podrobil analýze rozptylu ANOVA a Bonferroniho testu. V ta-

bulce 5.4.4 jsou prezentovány deskriptivní výstupy z této procedury.116 

 

Tabulka 5.4.1 Pozice hodnotových typů na levopravé škále v roce 

1991 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 

                                                
              114 Postoj ke státu jako instrumentu k dosažení větší sociální změny staví postmaterialisty 

do složité pozice. Ačkoli odmítají hierarchicky řízený byrokratický aparát, jeho existence je 

k dosažení tohoto cíle stěžejní. Rozdílný pohled na roli státu má potenciál dále rozdělit starou a 

novou levi-ci na odpůrce a proponenty velkého rozsahu vládních pravomocí. Více v Dalton, Russell 

J. – Flanagan, Scott C. – Beck, Paul A. c. d., s. 56. 
115 Inglehart, Ronald. c. d., 1990, s. 374–375.  
116 Zde je na místě uvést, že otázka o sebe zařazení na levo-pravé škále (q478 V politice se 

hovoří o „levici“ a „pravici“. Kam byste zařadil své názory na této škále?) byla rekódována. Pokud 

respondent nejvíce ztotožňoval své názory s pravicí, vybral by na desetibodové škále číslo 1, za 
předpokladu že s levicí, tak číslo 10.    
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Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Czech 
Republic 

Materialist 490 5,4082 2,06755 0,09340 5,2246 5,5917 

Mixed 1083 4,9317 2,14643 0,06522 4,8037 5,0596 

Postmaterial
ist 

108 4,9167 2,10085 0,20215 4,5159 5,3174 

Total 1681 5,0696 2,13068 0,05197 4,9677 5,1715 

Hungary Materialist 317 5,6877 1,59517 0,08959 5,5114 5,8640 

Mixed 345 5,6870 1,77694 0,09567 5,4988 5,8751 

Postmaterial
ist 

30 5,5000 1,57020 0,28668 4,9137 6,0863 

Total 692 5,6792 1,68538 0,06407 5,5534 5,8050 

Poland Materialist 245 5,0776 2,03406 0,12995 4,8216 5,3335 

Mixed 416 5,2692 1,88453 0,09240 5,0876 5,4509 

Postmaterial
ist 

74 4,8243 1,81590 0,21109 4,4036 5,2450 

Total 735 5,1605 1,93176 0,07125 5,0207 5,3004 

Slovak 
Republic 

Materialist 220 5,4409 2,51228 0,16938 5,1071 5,7747 

Mixed 401 5,3840 2,32640 0,11617 5,1557 5,6124 

Postmaterial
ist 

49 4,9388 2,45296 0,35042 4,2342 5,6433 

Total 670 5,3701 2,39775 0,09263 5,1883 5,5520 

Czech Republic (F2, 8.815, p <0.001), Hungary (F2, 0.177, p = 0.838), Poland (F2, 2.011, p = 0.135), Slovak Republic (F2, 
0.895, p = 0.409). 
Zdroj: EVS (1991) 

Data z roku 1991 přinášejí překvapivé hodnoty. Napříč všemi zkoumanými 

státy se respondenti na desetibodové škále situovali spíše do levého spektra. Oproti 

očekávanému výsledku se hodnoty mezi materialisty ani postmaterialisty více neli-

ší. Analýza rozptylu v tomto ohledu vychází pro všechny země mimo Českou repu-

bliku jako statisticky nevýznamná. I po provedení procedury mnohanásobného sro-

vnání vyplyne v tomto sledovaném objektu signifikantní hodnota pouze mezi mate-

rialisty a smíšeným hodnotovým typem. Nedostatečný důkaz o existenci konzisten-

tního rozvrstvení těchto skupin na levopravé stupnici lze interpretovat jako konti-

nuum etatistické tradice a důrazu na solidaritu v socialistických společnostech. Ab-

sence politické soutěže v těchto státech umožnila komunistickým vládám vštěpovat 

populaci východní Evropy důležitost rovnosti, tolerance a solidarity.117 Spíše levi-

covou orientaci mezi všemi respondenty tak připisuji setrvačnosti těchto dříve inter-

nalizovaných postojů. Přestože data z roku 1991 neposkytla přesvědčivý důkaz o 

existenci statisticky signifikantních rozdílů mezi zkoumanými skupinami, lze z vý-

še uvedené tabulky vyčíst vývoj v předvídatelném směru. S postupem času po usta-

novení konsolidované kompetitivní politické scény by měla vyplynout následná 

                                                
117 Klingemann, Hans-Diete. c. d., s. 50–51. 
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diferenciace v sebezařazení na levopravé škále ve zkoumaných objektech. Tabulka 

5.4.2 přináší výsledky z rozmezí let 1995–1998. 

Tabulka 5.4.2 Pozice hodnotových typů na levopravé škále mezi roky 
1995–1998 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound Upper Bound 

Czech Rep. Materialist 301 5,3688 2,32670 0,13411 5,1049 5,6327 

Mixed 596 4,9966 2,28771 0,09371 4,8126 5,1807 

Postmateriali
st 

95 4,3158 2,30754 0,23675 3,8457 4,7859 

Total 992 5,0444 2,31741 0,07358 4,9000 5,1887 

Hungary Materialist 316 5,7753 1,85596 0,10441 5,5699 5,9807 

Mixed 218 6,0642 2,19876 0,14892 5,7707 6,3577 

Postmateriali
st 

12 5,7500 2,17945 0,62915 4,3652 7,1348 

Total 546 5,8901 2,00797 0,08593 5,7213 6,0589 

Poland Materialist 307 5,4658 2,40533 0,13728 5,1957 5,7359 

Mixed 495 5,2485 2,18406 0,09817 5,0556 5,4414 

Postmateriali
st 

52 4,4231 2,25220 0,31232 3,7961 5,0501 

Total 854 5,2763 2,28014 0,07802 5,1232 5,4295 

Slovakia Materialist 417 5,9041 2,15960 0,10576 5,6962 6,1120 

Mixed 470 5,5979 2,12258 0,09791 5,4055 5,7903 

Postmateriali
st 

64 4,9688 2,18195 0,27274 4,4237 5,5138 

Total 951 5,6898 2,15443 0,06986 5,5527 5,8269 

Czech Republic (F2, 7.878, p <0.001), Hungary (F2, 1.367, p = 0.256), Poland (F2, 4.780, p = 0.009), Slovak Republic (F2, 
6.140, p = 0.002)  
Zdroj: VWS (1995–1998) 

V tomto výstupu lze zaznamenat postupný rozptyl všech hodnotových typů 

na této škále oproti výsledkům z roku 1991. Například v Polsku a v České republice 

průměrná poloha postmaterialistů na levopravé stupnici dosahovala 4.4, respektive 

4.3 bodu. Při pohledu na celkové hodnoty všech respondentů nevidíme reversibilní 

tendenci, nýbrž nárůst levicových orientací. Ty začaly dramatický růst zejména na 

Slovensku a v Maďarsku. Provedení analýzy rozptylu odhalilo statisticky význam-

né rozdíly mezi hodnotovými kategoriemi na levopravé škále v Polsku, v Česku a 

na Slovensku. Zajímavým zjištěním je sinusoidní charakter postavení těchto skupin 

na stupnici ideologického zařazení v Maďarsku. Materialisté zde zaujímají stejně 

pravicové postavení jako postmaterialisté, zatímco smíšený typ se prakticky nejvíce 

ze všech zkoumaných států sbližuje s levicovými myšlenkami. Výsledky v rozpětí 

let 1995–1998 poskytly náhled do vývoje rozvrstvení hodnotových typů na levopra-
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vé škále. Pozvolné rozložení těchto skupin na protichůdných osách se nápadně po-

dobá závěrům z předchozí podkapitoly. S největší pravděpodobností lze prohlásit, 

že rostoucí koncentrace respondentů v levé části ideologického spektra byla způso-

bena potížemi s ekonomickou konsolidací. Tento fakt nicméně nevysvětluje roz-

prostření jednotlivých typů na na indexu politického sebezařazení. Ačkoli paralelní 

nálezy mezi postoji na indexu liberalismu a při výběru vlastní politické identifikace 

zachycují odlišné aspekty politické reality, dohromady zpřístupňují informace o po-

vaze politického systému. Prakticky ve všech postsocialistických zemích otázka 

ekonomického směřování státu patřila mezi hlavní konfliktní linie mezi různými 

sociálními skupinami. Sebezařazení na levopravé škále zobrazuje tento rozpor 

v perspektivě ideologických preferencí.118 Neprůkazné výsledky v Maďarsku se te-

dy dají v tomto případě vysvětlit nevyspělostí této politické scény a absencí ideolo-

gické vyhraněnosti mezi tehdejšími stranami. 

Z této i předchozí podkapitoly lze vysledovat, že mezi hodnotovými kate-

goriemi existují statisticky významné rozdíly v jejich rozvrstvení na stupnici ideo-

logického sebezařazení. Mým zájmem je však dokázat, že působení postmateria-

listů ve sledovaných státech přispělo ke vzniku nové štěpící linie. Lipset a Rokkan 

ve své vlivné práci popsali soutěž v evropských stranických systémech založenou 

na existenci hluboce zakořeněných konfliktních dimenzí, předurčující volbu 

konkrétní strany.119 Tyto štěpící linie reflektují zpolitizované konflikty vzniknuvší 

na pozadí strukturní charakteristiky jedinců. Mezi hlavní osy konfliktu se dá zařadit 

náležitost k sociální třídě, role náboženství nebo etnicita.120 Takto definované kon-

fliktní linie mají velký potenciál strukturovat obsah politického diskurzu. Zamrznu-

tí politického uspořádání podél strukturálně vytyčených linií nicméně s postup-

ným vlivem sociální modernizace získalo trhliny. Kladení většího důrazu na kvalitu 

života, seberealizaci, estetické uspokojení, a naopak nedůvěra k autoritě či hierar-

chickému zřízení uvedlo do diskurzu novou sadu témat. Ta se svým obsahem lišila 

                                                
              118 Dichotomická levopravá škála představuje pro většinu občanů heuristický nástroj, po-

mocí něhož se orientují v širokém spektru politických otázek. Z výsledků řady sociologických šetře-
ní je známo, že ideologická podstata liberalismu či socialismu je známa pouze limitované části vzdě-

laného obyvatelstva. Pro všechny ostatní je bipolární rozdělení na levici a pravici stěžejní při zpraco-

vávání podnětů a navigovaní ve spletité politické realitě. Více v Nie, Norman H. – Verba, Sidney – 

Petrocik, John R.: The Changing American Voter. Cambridge: Harvard University Press, 1979, s. 

17. 

              119 Leduc, Lawrence – Niemi, Richard G. – Norris, Pippa. c. d. s. 189. 

              120 Linek, Lukáš. c. d., 2010, s. 17 
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od tradičních otázek zohledňujících redistribuci zdrojů nebo třídní konflikt.121 Při 

inkrementálním růstu počtu postmaterialistů se dá očekávat vznik nové postmateri-

alisticko-materialistické konfliktní dimenze v jejímž popředí se budou nacházet té-

mata jako environmentalismus, práva žen či sociální spravedlnost. 

K zachycení vývoje tematických konfliktních linií jsem využil funkce mno-

honásobné lineární regrese, jejímž predikátorem bylo sebeurčení na pravolevé šká-

le.122 V tabulce 5.4.3 přináším výsledky této statistické procedury. Předvedené mo-

dely tematických okruhů vysvětlují pouze zlomek variance závislé proměnné. Jak 

environmentální, tak feministický model lze považovat za velice slabý – nejvyšší 

podíl rozptylu dosáhl pouze jednoho procenta. V případě zbylých dvou témat však 

naměřené hodnoty dosahují uspokojivé hladiny. Třípoložková sada ekonomic-

kých, respektive dvoupoložková baterie klerikálních témat kolísá mezi třemi až še-

sti procenty. Při porovnání obou zkoumaných let je vidět pouze minimální změna 

ve variaci. Jako podstatný však vnímám posun u environmentálních témat, který se 

dá interpretovat jako důsledek působení postmaterialistů.  

 

Tabulka 5.4.3 Prediktory levopravé pozice 

  1991 1995–1998 

Ekonomická témata 
Rovnost příjmů 0.13 0.12 

Vlastnictví podniků 0.16 0.13 

Odpovědnost za jedince 0.06 0.09 

R² 0.06 0.06 

Environmentální témata 
Zvýšení daní 0.07 0.07 

                                                
              121 Dalton, Russell J. – Wattenberg, Martin P. c. d., s. 25–26. 

122 Konkrétní znění těchto otázek: Ekonomická témata – 1) Teď bych byl rád, kdybyste mi 

mohl říci své názory k rozmanitým tématům. Kam byste umístil svůj názor na takovéto škále (škála 

od jedné do deseti). (q518b) Soukromé vlastnictví obchodu a průmyslu by mělo vzrůst (1) x Státní 
vlastnictví obchodu a průmyslu by se mělo v co nejvyšší míře zachovat (10). (q520c) Jednotlivci by 

měli převzít více odpovědnosti, aby se o sebe dokázali postarat (1) x Stát by měl převzít více 

odpovědnosti a zajistit, aby o každého bylo postaráno (10). (q524e) Konkurence je prospěšná, 

podněcuje k usilovné práci a tvorbě nových myšlenek (1) x Konkurence je škodlivá, vyvolává 

v lidech to nejhorší (10). (q125) Environmentální témata: Souhlasil bych se zvýšením daní, kdyby 

se takto získané peníze použily k ochraně před znečišťováním životního prostředí. (q126) Vláda 

musí omezovat znečišťování životního prostředí, ale mě by to nemělo stát žádné peníze. (q127) 

Preferujete ekonomický rozvoj na úkor životního prostředí. Feministická témata: (q442) Myslíte si, 

že žena musí mít děti, aby se jí splnilo její poslání nebo to není nutné. (q443) Souhlasíte nebo 

nesouhlasíte s následujícím výrokem: Manželství je zastaralá instituce. (q444) Chce-li žena dítě, ale 

chce-li je vychovávat sama a žít bez muže, schvalujete to nebo ne? Náboženská témata: (q336) 

Nehledě na svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby. (q340) Nezávisle 
na tom, zda chodíte do kostela nebo ne, mohl byste říci, že jste věřící člověk.  
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Role státu –* –* 

Ekonomický rozvoj –* 0.06 

R² 0.009 0.01 

Feministická témata 
Nutnost dítěte –* –* 

Zastaralost manželství –* –* 

Žena bez manžela –* 0.04 

R² 0.008 0.003 

Náboženská témata 
Věřící jedinec 0.14 0.06 

Návštěva kostela 0.08 0.11 

R² 0.03 0.03 

–* nalezené hodnoty jsou statisticky nevýznamné 
Zdroje: EVS (1991), VWS (1995–1998). 

Provedení mnohonásobné lineární regrese v jednotlivých státech poskytlo 

informaci o vývoji konfliktní linie na národní úrovni. Za zajímavé zjištění považuji 

vysvětlovací hodnotu ekonomického modelu v České republice a na Slovensku. 

V roce 1991 zde R² dosáhlo totožných hodnot (ČR=0.103, SVK=0.100), kdežto 

v dalším sledovaném období hodnoty variovaly (ČR=0.236, SVK=0.024). Výklad 

takto protikladného vývoje lze připsat specifičnosti politického vývoje. Slovenská 

republika po zániku federace procházela obdobím interní nestability a relativní 

izolace od centra Evropy.123 V případě České republiky se jednalo o periodu politic-

ké konsolidace a urychleného přechodu k tržnímu hospodářství pod vedením pre-

miéra Klause. Diferenci v predikační schopnosti ekonomického modelu tak lze při-

soudit zvýšené relevanci této konfliktní linie v později jmenovaném státu.124 Oproti 

očekávání v Polsku náboženská témata nedosahovala velkých hodnot. Náboženské 

vyznání se univerzálně pojí se sympatiemi k pravici, což platí ve všech studovaných 

objektech (čím častěji respondent navštěvuje bohoslužbu, tím více se identifikuje 

s pravicí).125 U hyperkatolického Polska však model nabývá středních hodnot (R²= 

0.08).126 

Zveřejněné výstupy z analýz v této kapitole přinesly ambivalentní výsledky. 

V roce 1991 byla mezi odlišnými nositeli hodnotových preferencí nalezena statis-

                                                
123 Klingemann, Hans-Dieter. s. 173. 
124 Ulram a spol. nahází v České republice existenci pouze jedné konfliktní linie. Více v 

Ulram, Peter A. – Waldrauch, Harald – Plasser, Fritz. c. d., s. 152–153.  
125 Inglehart, Ronald. c. d., 1977, s. 222.  
126 Prakticky ve všech postkomunistických společnostech lze dohled během devadesátých 

let navrácení spirituality a víry. Přestože Polská katolická církev historicky sehrála ústřední roli 

odporu proti všem utlačovatelům, Inglehart ve své poslední publikaci nachází nevídaný pokles 

religiozity u polského obyvatelstva. Ve sledovaném období se otázky víry jevily V Polsku jako do-

statečný prediktor sebezařazení na levopravé škále, jak nálezy Ingleharta napovídají, závažnost této 

sady otázek musela rapidně sestoupit, což napovídá o rostoucí racionalizaci. Více v Inglehart, Ro-
nald. c. d., 2018, s. 71.      
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ticky významná diference pouze v nástupnických státech Československé federace. 

Nicméně postupem času se tyto rozdíly začaly postupně zvětšovat. Co se týče 

politické polarizace ve sledovaných státech, jsem povinen shledat výsledky jako 

dostačující pro zamítnutí existence konfliktní linie v souladu s postmaterialistický-

mi tématy. Ze všech okruhů baterie ekonomických a náboženských otázek vysvě-

tlovaly největší podíl variace. Ačkoli byly nalezeny mírné odchylky mezi státy, je 

více než pravděpodobné, že v postsocialistických státech tematická polarizace zahr-

novala pouze omezený počet otázek. Po prožití většiny svého života v nekompeti-

tivním politickém systému si jedinci v těchto státech teprve vytvářeli partijní iden-

tifikace. Z tohoto pohledu je vyplynutí ekonomických a náboženských témat jakož-

to hlavních prediktorů pozice respondenta na levopravé škále logické. Vzhledem 

k limitované sofistikovanosti voličů hrají tyto tradiční štěpící linie roli zpro-

středkovatele při usměrňování jejich volby. Neprůkazné výsledky u ostatních témat 

si tak lze vysvětlit redukcí jejich významu v období tranzice, kdy byly centrem poli-

tického diskurzu zejména otázky přechodu k tržnímu hospodářství.127 

  

                                                
              127 Dalton uvádí výsledky studie o vlivu médií na změnu ústředních témat. Z ní vyplývá, že 

čím více televizní programy pokrývaly problematiku kriminality, tím větší pozornost ji byla dávána 
důležitost ze strany diváků. Více v Dalton, Russell J. c. d., 1996, s. 112. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zachytit hodnotové proměny ve vybraných státech vý-

chodoevropského regionu a přiblížit dopad strukturálních tlaků socialistických reži-

mů na charakter politické kultury. Hodnotová proměna v tomto textu byla založena 

na teoretických osnovách Ronalda Ingelharta a měřena pomocí jeho postmaterialis-

tického indexu. Přes nedostatky tohoto badatelského instrumentu, které jsou spoje-

ny se samotnou podstatou měřitelnosti abstraktních pojmů, jsem zvolil takovýto ná-

stroj, i když selhává v poodkrývání celého rozsahu hodnotové proměny. 

 Zmapování vývoje hodnotových preferencí v periodě demokratické a eko-

nomické transformace devadesátých let potvrdilo moji hypotézu. Strukturální pro-

měny společně s dramatickými hospodářskými otřesy této doby se promítly do roz-

vrstvení hodnotových kategorií. Ve všech zkoumaných státech markantně převládal 

počet materialistů. Z tohoto pohledu vyčnívá příklad Maďarska, kde počet nositelů 

postmateriálních hodnot dosáhl mizivého podílu 4,2 %. Opačný vývoj, nicméně o 

nic lepší, byl nalezen v České republice, kde podíl postmaterialistů osciloval oko-

lo 10 %. Vysvětlení takto dominantní preference materiálních hodnot tkví v zá-

vislosti postojů respondentů na krátkodobých strukturálních vlivech. Při kvantifika-

ci míry vlivu ekonomických faktorů indikátory míry inflace zrcadlily disperzi ho-

dnotových kategorií. Tedy čím více byl stát zasažen inflační vlnou, tím více se ná-

růst existenční nejistoty odrazil na preferenci materialistických položek v indexu. 

Ačkoli je index volatilní při existenci dočasných ekonomických, sociálních a poli-

tických krizí, je nutné konstatovat, že po celé období se zkoumané společnosti vy-

značovaly inklinací k materii. Rozložení hodnotových kategorií mezi mladší a starší 

populací přiblížilo příčiny těchto nálezů. Provedení kohortní analýzy poskytlo ná-

hled do hodnotové preference jednotlivých pokolení. V nejmladší kohortě v každé 

sledované zemi se sice koncentrovalo největší procento postmaterialistů, rozdíly 

mezi dalšími generacemi však byly minimální.128  

Na základě těchto výsledků lze usoudit, že během socialistické vlády nebyly 

vytvořeny podmínky pro vznik postmaterialistického hnutí. Inglehart poprvé za-

chytil hodnotový růst ve státech, kde bezprecedentní ekonomický růst přinesl i bě-

žnému občanovi nebývalou prosperitu. Ve východním bloku se nikdy takhle razan-

tní růst blahobytu neuskutečnil, na druhou stranu se ale životní úroveň zvyšovala, 

                                                
128 Mimo případ Polska. 
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hodnota HDP stabilně stoupala a většina společnosti netrpěla materiální deprivací. 

Otázkou zůstává, proč se ve zkoumaných státech navzdory poskytnutí štědrých so-

ciálních benefitů u starších pokolení setkáváme s prakticky totožným podílem post-

materialistů. Predominance materialistů ve východní Evropě přisuzuji charakteru 

socialistických režimů. K dosažení fundamentální hodnotové proměny musí být 

splněna určitá sada předpokladů mezi, něž kromě relativního dostatku patří prostor 

pro dosažení seberealizace, naplnění svých cílů a sebevyjádření. Vzhledem k repre-

sivní povaze socialistického systému byli jeho občané nuceni zanechat aspirací, 

které se neshodovaly s vizí socialistického člověka. Místo toho, aby se občané řídili 

vlastní volbou, museli se uchýlit do soukromí, které bylo imunní vůči ideologické 

penetraci režimu. Úsilí redefinovat společnost podle určitého modelu nepočítalo 

s poskytnutím prostoru potenciálně nebezpečným myšlenkovým proudům. Existen-

ci minimálních rozdílů v hodnotovém rozložení mezi poválečnými generacemi lze 

tedy připsat ideové kontrole ve východním bloku. Vymezení veřejného prostoru 

pouze pro přívržence režimu zamezilo artikulování postmaterialistických 

témat širší části populace. Všudypřítomnost socialistického státu společně s jeho 

ideologickým monopolem vidím jako jednu z příčin malého růstu počtu nositelů 

postmaterialistických hodnot. Nedostatek autonomie, myšlenkové svobody, a nao-

pak vynucená konformita a subordinace jsou v tomto smyslu klíčová. 

Druhá část tohoto textu se zaměřila na postoje hodnotových kategorií k růz-

ným aspektům politického života. Cílem této kapitoly bylo odhalit, zda se postmate-

rialisté a materialisté lišili v hodnocení pozůstatků socialistického systému, kon-

krétně role státu v politice a ekonomii. Výstupy z této podkapitoly poskytly dvoj-

značná zjištění. Statisticky signifikantní nálezy disproporce mezi těmito skupinami 

se projevily pouze u zlomku zkoumaných objektů, a to zejména v sociologických 

studiích na začátku devadesátých let. Nicméně po zahrnutí pozdějších výzkumů ví-

ce vyplynul univerzální jev. Postmaterialisté se ve všech státech vyznačovali svými 

liberálními postoji k fungování trhu a odporem většímu zásahu státu do ekonomi-

ky. Takovéto závěry jsou antagonistické vůči Ingelhartovým nálezům v průmyslo-

vě vyspělých státech, kde většina nositelů postmaterialistických hodnot preferuje 

sociální protekcionismus. Rozpor mezi těmito protikladnými nálezy by bylo možné 

vyložit jako limitaci postmaterialistického modelu. Před přijetím takovýchto závěrů 

je však nutné pozastavit se nad vývojem ve východní Evropě. Z teoretického hledis-

ka respondenti vyjadřující preferenci postmaterialistických hodnot kladou důraz na 
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svobodu, kvalitu života, humanitu a seberealizaci. Postoj nositelů těchto hodnot 

k ekonomickému systému a roli státu v něm může variovat. Pro obyvatele východní 

Evropy to nebyl neregulovaný kapitalismus, který zabraňoval v naplnění této sady 

předpokladů, ale naopak represivní socialistický systém společně s centrálně říze-

nou ekonomikou. Přiklonění východoevropských postmaterialistů k zavedení prin-

cipů tržní ekonomiky se jeví ve světle nálezů v západní Evropě jako anomálie. Při 

bližším seznámení se s historickým vývojem v tomto regionu však tyto nálezy od-

povídají teoretickému východisku Ingleharta. Liberalizace trhu je vnímána jako 

instrument k redukování vlivu státu a k dosažení svobody individua od jeho autori-

ty. Odlišný postoj postmaterialistů k funkci trhu ve východní Evropě je podmíněn 

protichůdným externím vývojem v politické, ekonomické a sociální sféře.129 

Čtyřpoložková baterie otázek v kontextu zkoumaných státu odhaluje soupe-

ření ohledně míry státních pravomocí při zasahování do života společnosti. Zatímco 

materialisté se ztotožňují s etatismem, postmaterialisté jsou obhájci liberalismu. 

V důsledku rozpadu socialistických států se vytvořila propast mezi těmito hodno-

tovými typy. Restratifikace společnosti na pozadí ekonomické transformace dala 

vzniknout tradiční konfliktní linii podél ekonomických a náboženských témat. Na 

rozdíl od vyspělých států, charakter těchto politických systémů připomínal svojí 

štěpící osou preindustriální polarizaci. Zjištění v této práci zamítají působení vlivu 

postmaterialistých témat na sebezařazení na levopravé škále. Ve světle těchto nále-

zů docházím k závěru, že ve sledovaném období devadesátých let se manifestace 

postmaterialistických myšlenek projevila pouze okrajově. Zajisté v postsocialistic-

kých státech existoval a existuje potenciál pro to, aby postmaterialistická hnutí 

získala větší popularitu mezi obyvateli, období systémové transformace devade-

sátých let nicméně neposkytlo vysokou míru existencionální jistoty pro naplnění 

všech nutných podmínek k dosažení výrazné hodnotové proměny. Z teoretického 

pohledu negativní efekt doby (period effects) nebyl dostatečně kompenzován 

mezigenerační obměnou obyvatelstva (cohort effects). 

Komparace čtyř sledovaných objektů přinesla důkazy o lišícím se rozptylu 

hodnotových kategorií při zkoumání aspektů politických systémů. Většina těchto 

různorodostí je vysvětlitelná strukturálními odlišnostmi. Mezi ně náleží například 

                                                
129 Linek například dochází k závěru, že v České republice se u postmaterialistů neprojevila 

nespokojenost s fungováním politického systému, kterou nachází Dalton ve svých studiích. Více v 
Linek, Lukáš. c. d., 2010, s. 130. 



   

 

63 

 

dynamika tranzice v jednotlivých státech, programová vyzrálost politických stran 

nebo v případě Polska role Solidarity při přesunu moci. Za předpokladu, že se poku-

sím objasnit všechny tyto drobné diference, budu v širším měřítku nucen stejně 

konstatovat persistenci kulturní kontinuity. Ingelhartův developmentaristický mo-

del je schopen predikovat trajektorii kulturní proměny, ta má ovšem počátek v urči-

té kulturní zóně. Všechny zkoumané státy v tomto textu jsou situovány v regionu 

východní Evropy, historicky se řadí mezi katolické státy a velká část z jejich novo-

dobé historie je velmi úzce provázána. Náležitost k této robustní kulturní oblasti ne-

determinuje tyto společnosti k určitému vývoji, nicméně je vybavuje specifickou 

sadou hodnot. To bylo ještě více umocněno záměry socialistických režimů v rekon-

strukci společnosti a vynucování uniformity. Nalezené nerovnosti v tomto textu 

svědčí zejména o strukturálních odlišnostech v těchto státech. Zkoumání politické 

kultury pomocí jiných nástrojů a metod má možnost zachytit detailnější povahu 

těchto rozdílů, nálezy v této práci nicméně poukazují na stálost kulturních celků. 
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