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Abstrakt

V teoretické části práce bude nejprve pojednáno o rozdělení soukromé 

a veřejné sféry. Hranice mezi soukromou a veřejnou sférou je klíčovým 

prvkem při vymezování hranic trhu idejí ze strany společnosti. Trh idejí 

zastává roli mechanismu vzájemné konkurence idejí a myšlenek ve veřejné 

sféře. Právě výrazná bariéra mezi soukromou a veřejnou sférou a historicky 

přetrvávající stigmatizace veřejné sféry v postojích občanů České republiky, 

oslabuje chuť občanů vstupovat s „kůží na tento trh“. Právě občané jsou tím 

potenciálem, který vyživuje trh idejí a myšlenek ze strany společnosti.

Druhým elementem, který vytváří teoretický rámec práce, jsou koncepty 

občanské společnosti a politické kultury, jakožto dvě pojetí implicitně pracující 

s hranicí veřejné a soukromé sféry. Občanská společnost bude představena 

z různých úhlů pohledu, jak je rozebírána v teoretické literatuře. Z historické 

perspektivy pak bude vylíčeno utváření občanské společnosti na území 

dnešní České republiky spolu s vysvětlením jejího vztahu ke státnímu zřízení. 

V tomto popisu je kladen důraz na období nadvlády komunistického režimu, 

přičemž podrobně budou rozebrány komunistické prověrky prováděné v 70. a 

80. letech. Komunistické prověrky jsou zvoleny jako názorný příklad 

mechanismu oddělování soukromé sféry od sféry veřejné té doby. V rámci 

teoretické části je dále představen původní koncept politické kultury.

V empirické části práce je překonávání hranice mezi soukromou a 

veřejnou sférou operacionalizováno způsoby občanské participace na 

veřejných záležitostech. Nejprve jsou v prezentaci výzkumu Region a politika 

2000 sledovány charakteristiky politické kultury české společnosti, především 

pak postoje k osobní participaci jednotlivce ve veřejném prostoru. Na míru 

fakticky uskutečněné participace se následně zaměřuje statistická analýza 

empirických dat z mezinárodního výzkumu ISSP Citizenship 2004. Míra 

občanské participace v české společnosti je srovnávána především s 

vybranými západními společnostmi.
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Abstract

In the theoretical part of the thesis will be treated the diversification of 

the private and the public sphere. Borderline between the private and public 

sphere is the pivot element at enclosing of the market of ideas' limits from the 

side of society. The market of ideas is the mechanism of mutual competition of 

ideas and thoughts in the public sphere. The significant barrier between the 

private and the public sphere and historically persisting stigmatization of the 

public sphere in the attitudes of citizens of the post communistic Czech 

Republic, weak the interest of citizens to enter into this market. The very 

citizens are potential that nourishes the market of ideas and thoughts from the 

side of society.

The second element, which creates the theoretical frame of the thesis, 

are concepts of civil society and political culture, as two concepts of the public 

sphere. Civil society will be presented from various corners, as it is analysed 

in the theoretical literature. From the historical perspective will be then 

described formation of civil society on the territory of present Czech Republic 

together with the explication of its relation to the state system. In this 

description the emphasis is placed on the period of supremacy of the 

communist regime, whereas communist checkups executed in the 1970s and 

1980s are analysed more profoundly. Communist checkups are selected as 

the example of mechanism that demonstrates outstanding diversification of 

private and public sphere by the communist power. Within the theoretical part 

is also presented the concept of political culture.

In the empirical part of the thesis is the surmounting of the borderline 

between private and public sphere operationalized by ways of civil 

participation on public matters. In the presentation of research Region and 

politics 2000 are observed characteristics of the political culture of the Czech 

society, especially individual attitudes to personal participation in the public 

sphere. Following statistical analysis of empirical data of the international 

research ISSP Citizenship 2004 is focused on the amount of factually realized 

participation. Examined measure of civil participation of Czech population is 

compared with the selected western populations.
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1. Úvod

Transformací České republiky k demokratickému zřízení v roce 1989, 

se s opětovným uvolněním liberální ekonomiky také výrazně otevřel liberální, 

demokracií vytvořený svobodný prostor veřejné sféry. Po dekolonizaci této 

sféry komunistickou mocí se opět stala veřejná sféra prostorem svobodného 

vzniku myšlenek a idejí a konečně se mohl projevit jejich vzájemný otevřený 

dialog. Veřejná sféra je tak v novém konkurenčním procesu obsazována a 

dobývána subjekty reprezentující nejrůznější zájmy.

Pokud se podíváme na veřejnou sféru jako na arénu, kde se projevují 

nejrůznější ideje, myšlenky a zájmy, a pokud se podíváme na volný trh jako 

na mechanismus, který nechává prostor jednotlivým subjektům ke 

vzájemnému soupeření, pak můžeme vyvodit, že s obnovením liberálně 

demokratického režimu na území České republiky se ve veřejné sféře otevřel 

„trh myšlenek a idejí“1. Na tomto trhu pak soupeří jednotlivé ideje, myšlenky a 

zájmy prostřednictvím vzájemného dialogu.

Ústupem jediné možné, centrální mocí držené komunistické ideologie, 

se veřejná sféra výrazně otevřela myšlenkám a trendům nové doby. Jistou 

transformací tedy tento trh dozajista prošel. Jaká je ale kvalita nového trhu 

idejí v České republice? Důležitými faktory ovlivňujícími kvalitu trhu idejí je 

jednak ochota jednotlivých subjektů do veřejné sféry na tento trh vstupovat a 

jednak volný přístup na tento trh. Jeho kvalita je dále určena konkurenčním 

střetáváním idejí, myšlenek a zájmů, které by mělo probíhat za pomoci 

veřejného kultivovaného dialogu. Na druhé straně je pro kvalitní rozvoj trhu 

idejí důležité, aby byla důsledně vymezena role monopolních hráčů, kteří drží 

na tomto poli tradičně silnou pozici2.

1 Veřejná sféra s inkorporovaným funkčním mechanismem trhu idejí může být analogickým 
přirovnáním k demokratické otevřené společnosti.

Zde mám na mysli především hrozbu etatismu, jako pokusu státu zvyšovat svoje pravomoci, 
a to na úkor práv, kompetencí a samostatnosti společnosti. Projevem etatismu ve veřejné 
sféře na lokální úrovni je například pojetí role občanů lokálními představiteli. Ti roli občanů 
považují za „laickou“, tedy značně limitovanou (blíže např. Vajdová 1999, Nejdi 2004, 
Bystřičan 2006). Etatismus ve veřejné sféře ale můžeme do určité míry zaznamenat i na 
národní úrovni (příkladem mohou být výroky V. Klause jako předního politika a čelního 
reprezentanta státu o neblahých projevech občanské společnosti mimo oficiální volby, 
NGOismu a „postdemokracie“ obecně).
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Stát, jakožto vždy silný hráč působící ve veřejné sféře, prošel od roku 

1989 značnou transformací a snaží se i ve veřejné sféře formálně opustit 

rozlehlou sféru jeho dřívější dominance. Jaké subjekty ale kolonizovaly či dále 

kolonizují tento neobsazený prostor veřejné sféry? Z podstaty totality 

dřívějšího režimu se ve veřejné sféře, téměř nemohou vyskytovat na státě 

dříve nezávislé subjekty se silnou tradicí, která překračuje datum roku 1989. 

Nově vzniklé nezávislé subjekty však působí na tomto trhu krátce. Jejich 

krátká tradice a často i dosavadní neukotvenost ve veřejné sféře může mít 

vliv na jejich neschopnost konkurence při prosazování idejí, myšlenek a zájmů 

v dialogu na takto nově vzniklém trhu idejí.

Rozvinutost a kvalitu trhu idejí je tedy možno zkoumat různými 

způsoby. Jedním způsobem je analýza institucí působících na tomto trhu (stát, 

subjekty ekonomické sféry, neziskový „třetí“ sektor). Druhým možným 

způsobem je pak zkoumání postojů a různé variety aktivit ve společnosti, 

jakožto nedílné součásti a vlivného aktéra ovlivňující trh idejí. Společnost na 

tento trh vstupuje především prostřednictvím participace a angažovanosti 

občanů ve veřejném prostoru. Právě ochotu participovat na veřejných 

záležitostech ze strany společnosti lze označit za ukazatele rozvinutosti 

„podhoubí“ tohoto trhu. Míru občanské participace tedy také můžeme 

považovat za jeden z ukazatelů kvality tohoto trhu.

Následující teoreticko-empirická stať si vytyčuje za cíl prozkoumat, jak 

je obohacován trh idejí ze strany společnosti prostřednictvím veřejné 

participace občanů na veřejných záležitostech. Toto široké téma bude 

uchopeno pomocí pojmů občanské společnosti a politické kultury, jako dvou 

teoretických konceptů implicitně pracujících s dualitou veřejné a soukromé 

sféry. Oba dva koncepty operují s pomyslnou hranici, která od sebe odděluje 

obě tyto sféry. A právě hranice mezi soukromou a veřejnou sférou se stává 

klíčovým prvkem při vymezování hranic trhu idejí ze strany společnosti. Jak 

ukáži dále, v postkomunistické České republice je silná hranice, či lépe řečeno 

bariéra mezi soukromou a veřejnou sférou klíčovým prvkem k pochopení 

nízké míry občanské participace.
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2. Teoretická část

2.1. Pojetí veřejné a soukromé sféry v západních 

společnostech

Nejprve je třeba osvětlit, co je pojímáno v případě významu slova 

veřejná sféra. V širším pojetí ji lze vymezit jako protipól sféry soukromé. 

Dichotomie pojmů soukromého a veřejného se výrazněji vynořuje a zaostřuje 

s rozvojem moderní společnosti a moderního státu. Postupnou expanzí 

veřejné sféry se jako protireakce na tento nezadržitelný vývoj ustavuje 

konstrukce a obrana soukromé sféry. Novodobá, liberálně demokratická 

společnost počítá s veřejným vymezením a ochranou svobodné soukromé 

sféry jednotlivce. Na druhou stranu lze nedotknutelné soukromí jedince 

současně považovat za jeden ze základních stavebních kamenů dnešní 

liberálně demokratické společnosti.

Institucionální záruky vlastnictví a rodiny výrazně napomohly vyloučení 

soukromé sféry (a politicky činné veřejnosti) z bezprostředního zásahu 

veřejné moci, jak to ostatně odpovídá chápání zákona v právním státě 

(Habermas 2000). Negativní povaha liberálních základních práv má jednak 

ustavit rovnost příležitostí a jednak má chránit před (nejen, ale především) 

státním vměšováním a zasahováním do oblastí vymezených působnosti 

soukromých osob. Historicky tento soubor základních práv a svobod vznikal 

souběžně s expanzí kapitalistické liberální ekonomiky, zprostředkované právě 

soukromými, na mocenském centru nezávislými osobami a obchodními 

sdruženími. V moderních komunikačně a mocensky prostoupených 

společnostech pak vznikal soubor základních práv a svobod jako ochrana 

svobodné činnosti, zahrnující jednak právní základy a předpoklady volného 

trhu, jednak právní základy svobodného veřejného projevu.

Na druhou stranu ale postupně technologicky rozvíjející se moderní stát 

(se stálou tendencí mocensky expandovat a tedy „věčnou“ aspirací na 

ovládání veřejného prostoru a jeho stálého rozšiřování) proniká s čím dál větší 

intenzitou do všech aspektů soukromého života jednotlivce. Tato manipulace 

je prováděna ať už za pomoci přímých, zjevných praktik -  to jest výraznou
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charakteristikou totalitních režimů -  či se soukromou sférou nepřímo, skrytě 

manipuluje3. Nelze porovnávat na jedné rovině praktiky uplatňování moci 

v rámci totalitního a demokratického režimu. V obou případech (ač značně

odlišných) ale dochází k více či méně silné snaze o narušování, vnitřní

manipulaci a postupnou transformaci soukromé sféry jedinců.

Jednoduchým důkazem stálého rozpínání se sociálního státu (jakožto 

charakteristického druhu západoevropského společenského zřízení) a jeho 

intervencionismu, je pohled na stále rostoucí tendenci zvyšování objemů 

státních rozpočtů. K jeho původním funkcím (obranná, vnitřně pořádková...) 

stále přijímá funkce nové (sociální). V současné době stále více sílí sklon 

nahradit nebo rozšířit ochranu před riziky právě pozitivním utvářením

sociálního života. Každá lidská bytost je pro stát příliš důležitá, než aby ji 

pouze trestal negativně vymezenými zákony. Proto ji spíše nabádá a 

doporučuje, než jí dopřává iluzorně deklarované svobody. Důkazem může být 

skutečnost, že státem reprezentovaná moc se v moderní demokratické

společnosti přeměnila z negativního pojetí formy trestů na pojetí pozitivní, 

které svojí podstatou spíše nabízí a reguluje než vyhrožuje (Foucault 1999).

Na druhou stranu se v historii s postupným rozšiřováním voličského 

práva také rozšiřoval význam prostoru veřejné sféry. Tento prostor 

v západních společnostech postupně nabýval nové hodnoty a rozměru. Vedle 

volného trhu zboží se tak rozvíjí, nyní už neméně důležitý, volný trh idejí a 

názorů.

Jednou z hlavních předpokladů této práce je tedy skutečnost, že z 

veřejně formálně definovaného a garantovaného soukromého prostoru může 

teprve vzniknout svobodně vytvořený veřejný diskurz, jež nechává působit 

„neviditelnou ruku trhu a dialogu“ (Kabele 1996). Centrální vliv v rámci 

soukromého i veřejného prostoru, který se pokouší omezit či jinak ovlivnit 

svobodný vznik veřejných debatních diskurzů a neustálé volné soutěže idejí 

v nich probíhající, zamezuje, či jinak ovlivňuje, vzniku idejí a jejich 

konkurenceschopnosti a vyhání značnou část takto spontánně působícího

3 Jako ilustrace může sloužit Foucaultovo pojetí pronikání moci soudobého státu, paradoxně i 
toho „nejsvobodnějšího“ a „nejdemokratičtějšího“, do nejrůznějších aspektů lidského života.
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lidského potenciálu do stínových oblastí4 (v československé sociologii viz. 

Kabele, Kusá, Konopásek, etc.).

Proto je důležité v demokratické společnosti (na rozdíl od té totalitní) 

v první řadě soukromou sféru právně kodifikovat a formálně ji vymezit vůči 

sféře veřejné. Kodifikace soukromé sféry se pak projevuje jako základ její 

reálné i potenciální obrany před silnou přímou expanzí a zasahováním veřejné 

sféry stvořené moderní společností a reprezentované státem do celistvosti 

soukromí a intimity.

2.2. Limity historizujícího přístupu

-  metodologická odbočka

Abychom byli schopni plně pochopit soudobou společnost, vždy 

musíme do značné míry vycházet z kontextů a charakterů doby, kterou tato 

společnost prožila. Nejinak tomu je i u vývoje hranic mezi soukromou a 

veřejnou sférou. Nelze tedy pominout analýzy společenského klimatu dob 

minulých, které se stávají rámcem, a do značné míry klíčem, k pochopení 

současného vývoje. Netvrdím, že je nezbytně nutné z historického diskurzu 

prvotně vycházet, přinejmenším je však nezbytné být informován a implicitně 

-  mezi řádky -  s ním pracovat5.

Pokud již k argumentaci historickými fakty sáhneme, je nutné s nimi a 

s jejich historickými kontexty zacházet opatrně. Při analýze vycházíme ze 

současné situace a při zkoumání historických vlivů se k ní opět vracíme. Je 

snadné a velice účinné vhodně selektovat a skládat střípky minulosti do

4 Prorůstání a expanze veřejné moci, způsobující ovládání soukromé sféry za pomocí praktik 
technologicky rozvíjejícího se moderního státu obecně, je třeba analyticky odlišit od expanze 
(evropského) demokratického sociálního státu.
První případ je obecným trendem dlouhodobého technologického procesu, druhý je jedním z 
konkrétních směrů vývoje v rámci liberální demokracie. Moderní sociální stát „narovnává či 
ohýbá“ společenské poměry na základě již zkonstruovaného řádu ve společnosti. Tento řád 
ve státech západní Evropy (do jisté míry také současné České republiky) vychází a navazuje 
na právní tradice liberálního státu (Habermas 2000).
Expanze moderního státu obecně je, na rozdíl od toho, důsledkem technologického rozvoje a 
expanzí modernity a platí ať už pro totalitní nebo liberálně demokratické státní zřízení.
5 Problémem vztahu projevů minulosti do současnosti se zabývá teorie „Path dependency“, 
která, mimo jiné, upozorňuje na prvky kontinuity v procesech kulturních změn (například 
Mahoney 2000).
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mozaiky ideologie současnosti, jinými slovy manipulovat s historickými 

skutečnostmi účelově ad hoc. O to těžší je se této manipulaci vyhnout. Jak 

tvrdí především autoři hlásící se k postmodernistickému proudu myšlení, není 

zcela jisté, že je ono „objektivní“ hledisko vůbec možno nalézt (např. Lemert 

1995, Seidman 1991). Do jaké míry jsme schopni se vyhnout nechtěné 

manipulaci s historickými fakty a jejich promítnutí a více méně hladkému 

zakomponování do současného vývoje? A do jaké míry jsme schopni 

„objektivně“ interpretovat skutečnost samotnou?

Nechci zde hledat odpovědi na tyto ontologické otázky, jež by mohly 

aspirovat na to stát se arbitrem jednotlivých teorií. Není to ani účelem této 

práce. Na tomto místě jsou zmiňovány hlavně proto, aby byla pootevřena 

dvířka tomuto ožehavému a kontroverznímu tématu sociálních věd par 

excellence a pobídl čtenáře ke kritickému myšlení při analýzách historických 

skutečností, potažmo současnosti, kterých využívá i tato práce.

2.3. Politické transformace -  aneb proč je důležité 

zabývat se politickou kulturou a občanskou společností?

Jak jsem se již uvedl výše, pokud chceme analyzovat jevy probíhající 

v současné společnosti, je třeba rozkrýt historický vývoj s jeho důsledky do 

přítomnosti. V případě zkoumání politické kultury a občanské společnosti 

národa tomu platí dvojnásob. Vývoj politické kultury je dlouhodobým 

procesem, jež se pomalu formuje společně s hodnotami a celkovým 

kontextem doby. Domnívat se ale, že je politická kultura společnosti 

podmanitelná, jednoznačně a rychle přetavitelná a rychle zkonstruovatelná 

podle požadavků a potřeb současného politického vývoje a takzvaného 

směřování země, by znamenalo podlehnout porevoluční euforii a ideologické 

manipulaci nové doby.

Není zapotřebí na tomto místě uvádět četné příklady nepodařených 

minulých i aktuálně soudobých snah o politickou transformaci, jež byly 

vyvolané ať už nástupem radikálního politického vedení země, či přímou 

vnější intervencí a snahy implantovat nová politická pravidla zvenku. Mnoho
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z těchto zemí bylo poškozeno silnou politickou nestabilitou (a následnou 

nestabilitou ekonomickou i sociální), která mnohdy vedla až k vnitřnímu 

rozpadu země. A proto nejen sociální analytici, ale hlavně a především 

samotní političtí představitelé a tvůrci nového směřování země, by měli mít 

nezpochybnitelný fakt značné setrvačnosti společenského systému, potažmo 

politické kultury národa, neustále na mysli.

V kontextu soudobých společností a jejich rostoucí vnitřní svázanosti 

lze neúspěšnou transformaci rozpoznat především ve výrazném rozporu mezi 

nově navrženým konceptem politické správy, a právě z historie vycházejícím 

společenským rámcem nově transformované země. Do tohoto společenského 

rámce spadá i aktuální stav vývoje politické kultury dané země.

Při náhlé změně politického systému může vzniknout rozpor, jež je dále 

vyjádřen odlišnou rychlostí transformace právního, ekonomického a 

společenského (kulturního) systému. V symbolických číslech jej vyjádřil Ralf 

Dahrendorf ve svých Úvahách o revoluci v Evropě. Podle Dahrendorfa je 

právní systém možno reformovat za 6 měsíců, na reformu ekonomického 

systému je třeba 6 let, avšak způsob myšlení a systém hodnot ve společnosti 

je zatížen největší setrvačností v čase. Jeho reforma trvá kolem 60 let 

(Dahrendorf 1991). Součástí společenského systému je i politická kultura 

jakožto analytický pojem svázaný se společenskými hodnotami a procesy. Její 

postupná změna je tedy také velmi pozvolná6.

Tento rozpor mezi různými stupni vývoje politického, ekonomického a 

společenského systému, ale také způsob, jakým jsou tyto jednotlivé systémy 

vnitřně transformovány, má vliv na další stabilitu a efektivitu těchto systémů. 

Nejrůznějších defektů spjatých s transformací bychom mohli najít celou řadu, 

přičemž by se dalo říci, že počáteční problémy spjaté s transformací právního 

a ekonomického systému odeznívají rychleji, než defekty (často latentní) 

spjaté s transformací systému společenského (kulturního).

Problémům se při transformaci nevyhne pravděpodobně žádná země. 

Jde zde především o míru a závažnost těchto problémů, která je spjata 

s rozporem mezi stavem jednotlivých systémů (právní, ekonomický,

6 Pokud tedy v této práci hovořím o společenském systému a systému hodnot, mám 
především na mysli politickou kulturu a její hodnoty, jakožto součást obecnějšího 
společenského systému.
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společenský) zděděných a zapadajících do rámce režimu minulého období a 

mezi ideálním modelem režimu, ke kterému se snaží tyto reálné, minulostí 

zatížené systémy konvertovat. Současný stav jednotlivých systémů je 

historickým dědictvím každé země, které nelze ovlivnit, a stává se buď 

výhodou nebo překážkou konvergence k novému ideálnímu modelu režimu a 

jeho subsystémů. To co je ovlivnitelné, respektive co bylo nutné na počátku 

přerodu vytvořit, je onen ideál (ideály) nového režimu.

Jak tvrdí Sartori (1993), každý ideál je však odtržený od skutečnosti. 

Pokud je při transformaci kladen důraz na jeho důslednou realizaci bez 

vnímání faktů, čili stane se cílem samotným, ne pouze prostředkem jak tohoto 

cíle dosáhnout, pak tento ideál nabývá více charakteru destruktivního, než 

charakteru konstruktivního. Z tohoto důvodu hrají důležitou roli nejrůznější 

zprostředkující struktury, které by měly reflektovat reálný stav a vést tak 

transformaci postupně směrem k tomuto ideálu7 (Sartori 1993). Klíčovým 

faktorem pro úspěšnou transformaci režimu je právě ono nastavení ideálů 

těsně po změně režimu, a jejich platnost, popřípadě jejich konflikt v ostatních 

společenských subsystémech.

Transformován je v první řadě právní, posléze i ekonomický systém a 

jejich změna předchází postupné transformaci systému společenského 

(kulturního). Pokud jsou rámce a limity společenského (kulturního) systému při 

této prvotní transformaci opomenuty, dochází k výraznému ovlivnění 

efektivnosti, ne-li celkovému kolapsu transformace8. Rámec společenského 

systému nemůže být ignorován nejen na počátku transformace, kde se jeho 

analýzou mohou odvozovat dopady nových reforem, ale právě díky jeho 

značné setrvačnosti (Dahrendorf 1991) jej nelze tak pružně ovlivňovat jako 

systém právní a ekonomický.

Pokud je překonána první bouřlivá fáze společenských přerodů a ani z 

dlouhodobé perspektivy není ze strany nových tvůrců režimu projevena snaha 

napomoci transformaci společenského systému (či zájem o transformaci 

společenského systému postupně odezněl), dříve či později se může projevit

7 Pro ideál demokracie jsou zprostředkujícími strukturami například političtí zastupitelé. 
Dalším příkladem mohou být jakákoliv klíčová rozhodnutí motivované nejrůznějšími ideály. Ty 
v rámci demokratického režimu nemohou ignorovat širší rámce svého působení.
8 V případě České republiky jde například o problémy s privatizací majetku, občanskou a 
politickou nezodpovědností spojenou s korupcí, takzvaným tunelováním atd. Případ 
celkového kolapsu transformace můžeme vidět např. na současném dění v Iráku.
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v potransformačním chaosu skrytý latentní rozpor mezi nově ustaveným 

režimem a jeho společenským systémem9.

Těmito argumenty má být dokumentována důležitost vládních kroků 

především těsně po změně režimu, ale také v dlouhodobém horizontu 

vzhledem ke společenskému systému. V situaci intenzivních transformačních 

opatření, ale i po jejich bezprostředním odeznění, je vždy lepší předejít 

problémům v zárodku věci při tvorbě nového opatření, než následná opatření 

zmírňující negativní dopady nevyhovujících rozhodnutí.

2.4. Dvě pojetí veřejné sféry

-  občanská společnost a politická kultura

Zkoumání společenského systému je tedy důležitým krokem 

k pochopení společenských procesů týkajících se ať už efektivnosti či stability 

politického a ekonomického systému dané země. Účelem této práce ovšem 

není zkoumat společenský systém, spíše mi jde o popsání jeho „jedné 

dimenze“. Touto dimenzí je politická kultura a občanská společnost. Oba dva 

teoretické pojmy jsou úzce spjaty s komplexním společenským systémem. 

Jejich analytické vymezení je v komplexitě společenského systému vždy 

problematické, což se také projevuje na množství, více či méně odlišných 

způsobů, jakými jsou oba pojmy definovány, a na jaké aspekty je při jejich 

definování kladen hlavní důraz.

V dalším textu tedy postupně představím oba dva pojmy, jak jsou 

pojímány v odborné literatuře, a pokusím se zachytit jejich dynamiku ve 

vztahu k ostatním systémům, především pak ke státu. Po definování obou 

pojmů nastíním občanskou společnost a politickou kulturu české společnosti, 

jak se o ní vyjadřují v literatuře autoři zabývající se těmito tématy. Zaměřím se 

především na občana jako analytickou jednotku, na jeho zvyky a postoje k 

participaci obecně. Jelikož jsou oba tyto teoretické pojmy úzce spjaty 

s pojmem sociálního systému (ve výše uvedeném smyslu Dahrendorfovy teze

9 Tento rozpor se projevuje v demokratickém režimu jeho nízkou legitimitou a jeho nižší 
stabilitou.

16



o různé setrvačnosti jednotlivých systémů při potřebě jejich transformace), 

jejich vývoj v čase je v této práci považován také za velmi pozvolný.

Setrvačnost způsobů fungování a projevů občanské společnosti je 

dána jednak jejím historicky široce rozvětveným, a tudíž ne tak snadno a 

rychle reformovatelným, institucionálním vzorcem. O to více je na druhé 

straně tato setrvačnost zapříčiněna hluboce zakořeněnými kulturními způsoby 

chování a jednání děděnými z generace na generaci. Postoje a praktiky 

zděděného chování a jednání jednotlivců jsou navíc „náplní“ jak starých, tak 

nově reformovaných institucí. Tato práce předpokládá a později na 

empirických datech testuje hypotézu, že zvyky utvářené v soukromém 

prostoru intimity jsou do značné míry autonomní a poměrně imunní vůči 

vnějším „institucionálním“ vlivům, které je posupně tlačí ke změně. Vycházím 

tedy z předpokladu, že občanská společnost10 a politická kultura disponují 

pouze omezeným potenciálem vlastní změny (oproti nepoměrně vyššímu 

potenciálu změny, například komerčních organizací působících ve veřejné 

sféře).

Oba dva pojmy budou pro lepší uchopení, a pro potřeby této práce, 

nazírány především prizmatem historického utváření otevřené veřejné sféry.

V charakteristických podmínkách vývoje české společnosti pak budu přihlížet 

k utváření veřejné sféry v kontrastu s utvářením sféry soukromé, a to za 

sledování výrazné role státu při historickém formování obou sfér.

2.5. Občanská společnost

2.5.1. Definice občanské společnosti

Přes svou dlouhou existenci je pojem občanská společnost pojmem 

obecným, bez jednotné, všezahrnující definice. Existuje celá řada definic 

občanské společnosti, které mají svůj postupný historický vývoj a ideologické 

pozadí, podle něhož autoři při definování tohoto pojmu zdůrazňují nejrůznější 

aspekty občanské společnosti a především její šíři. Historicky se definice

10 V jejím širším slova smyslu -  viz. následující kapitola 2.5.1. Definice občanské 
společnosti.

17



občanské společnosti formovaly právě v konfrontaci s hranicí, jež vymezují 

soukromou sféru (např. morálky, rodiny, intimity) a veřejnou sféru (především 

práva, realizace osobních zájmů)11. Proto lze obecně vymezit občanskou

společnost jako snahu ....artikulovat problematický vztah mezi soukromým a

veřejným -  individuálním a společenským zájmem, soukromými touhami a 

veřejnou potřebou...“ (Seligman 1992: str. 3). To se také projevuje na vzniku a 

postupném rozšiřování soukromého práva, v němž je kodifikováno předivo 

nejrůznějších společenských vztahů a svobod, jež je fundamentálním 

základem při vymezování občanské společnosti vůči mocenskému působení 

moderního státu.

Základní předpoklady a impulsy, které umožnily vzniku občanské 

společnosti jako emancipovaného funkčního organismu ve společenském 

systému, můžeme spatřit již ve středověké Evropě. Základ toho, co dnes 

označujeme pojmem občanská společnost, byl položen v postupném 

odtrhávání společnosti od středověké politické organizace. Druhým silným 

impulsem k utváření svobodné občanské společnosti bylo výrazné oddělení 

moci světské a duchovní, jakožto dvou ekvivalentních mocí, z nichž žádná 

není podřízena té druhé, a dalším předpokladem ke vzniku samostatné 

občanské společnosti byl postupný vznik relativně nezávislých samovládných 

měst, který měl vliv na částečnou politickou decentralizaci, a tím svým dílem 

přispíval k celkové decentralizaci moci (Můller 2003). Občanská společnost si 

tedy v dějinách vydobývá své místo na základě pluralizace sfér moci a vlivu ve 

veřejné sféře, čímž postupně vzniká jako sféra minimalizace „...všech 

vyhnutelných forem donucování a maximalizace prostoru asociativní svobody“ 

(Parekh 2004: str. 20).

Občanská společnost se tedy vyskytuje jako sféra působení, kterou si 

občané vydobyli v procesu rozpouštění monopolní moci a postupné 

pluralizace a konkurenčního prolínání mocenských sfér. Ve smyslu 

prosazování vlastních zájmů je občanská společnost vytyčena jako sféra 

působení především vůči státu, která se „...sestává z jedinců jednajících ve 

shodě, aby uskutečnili sdílené cíle ve veřejné aréně“ (Fine a Harrington 2004:

11 Hranicí mezi soukromým a veřejným se zabývali už autoři jako například Kant, Hegel, Marx.
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str. 347). Můžeme tedy shrnout, že občanská společnost je výrazem 

emancipace svobodného prosazování vlastních zájmů na poli veřejné sféry.

Polem působnosti občanské společnosti na makroúrovni veřejné sféry

je ....právě samoregulující ekonomika a veřejné mínění jako dva hlavní

způsoby, ve kterých může společnost dosáhnout nějaké jednoty nebo 

koordinace vně politické struktury“ (Taylor in Muller 2003: str. 44). 

Samoregulující se ekonomika a veřejné mínění jsou tedy dvěma hlavními 

způsoby, jak se může občanská společnost projevit jako celek vůči státu, 

jakožto organizaci reprezentující institucionalizovanou politickou strukturu. 

Konkrétní subjekty vytvářející organismus občanské společnosti operujícími 

na polích samoregulující se ekonomiky a veřejného mínění lze vytyčit jako 

souhrn „...institucí mimo rámec státu, zahrnující tržní hospodářství a jeho 

instituce, veřejné mínění, vládu práva, politické strany12, veřejné i soukromé 

asociace, nejrůznější formy společenské spolupráce, jež vytvářejí závazky a 

zakládají vztahy důvěry“ (Múller 2003: str. 69). Muller takovouto definici 

občanské společnosti připisuje autorům v teoretickém proudu myšlení, jejž 

označuje za maximalistický13.

Definici, jež je označována jako minimalistická vyjadřuje občanskou 

společnost jako „...doménu kulturních předpokladů, zažitých tradic, hodnot a 

norem, implicitně sdílených způsobů a mravů, jež podmiňují myšlení i jednání 

každého člena společnosti (...) občanská společnost je zde synonymem 

hodnotového konsenzu, rozvinuté komunity, jež je svázána těsnou sítí 

interpersonálních vztahů loajality, závazků a solidarity“ (Múller 2003: str. 69). 

Dále se pak vyznačuje zralým veřejným míněním, bohatým občanským 

životem, identifikací občanů s veřejnými institucemi, zájmem o obecné blaho a 

úctou k právu. Institucemi občanské společnosti v minimalistickém pojetí jsou 

pak především soudy, instituce masové komunikace, výzkumy veřejného

12 Ve smyslu stran jakožto organizace reprezentující zájmy občanů.
13 V rámci strukturně-normativního pohledu na občanskou společnost vymezuje autor 
maximalistickou definici vůči definici generalistické, jež zahrnuje do charakteristik občanské 
společnosti také existenci omezené a odpovědné veřejné autority, a vůči definici 
minimalistické, o které pojednávají následující odstavce, a ke které se v tomto vymezení hlásí 
i empirická část této práce.
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mínění, vlastní charakteristické elity, dobrovolné asociace, sociální hnutí, ale 

také například univerzity14.

Z pohledu manipulačního prostoru občana ve veřejné sféře můžeme 

občanskou společnost definovat jako „...celkovou sumu občanské 

angažovanosti, která nezasahuje jenom občanská sdružení, iniciativy, 

skupiny, asociace, tedy institucionalizované aktivity, (...) do občanské 

společnosti tak patří i například organizování petic, demonstrací, diskusních 

shromáždění, diskusních fór, jednorázových akcí, které občané organizují a 

kterých se účastní jako občané, ne jako jedinci sledující jen svůj osobní 

prospěch“ (Pehe 2004). Především s důrazem na sdružování jedinců 

(organizované i neorganizované), definuje občanskou společnost například 

Petra Rakušanová jako „...oblast dobrovolného sdružování mimo sféry trhu, 

státu i soukromého života, v níž si uvědomujeme společnou provázanost 

našeho světa“ a zároveň dodává, že: „...existence občanské společnosti je 

založena na tom, že demokratický politický systém je postaven na možnosti 

občana přímou participací ovlivňovat věci veřejné“ (Rakušanová 2006: str. 20 

- 21).

Autorka ve smyslu výše formulované definice poukazuje na časté 

zužování konceptů občanské společnosti při jejich operacionalizaci na 

takzvaný neziskový či třetí sektor, čili organizovanou občanskou společnost. 

Tento sektor je důležitý, ve smyslu jednak jasnější formulace zájmů a snahy o 

jejich institucionalizované prosazování, a jednak ve smyslu získávání 

prostředků k jejich prosazování. Avšak důraz na nevládní organizace a 

neziskový sektor, považované za autonomní sílu mezi státem a trhem „...je 

simplifikací a překroucením ústředních klasických prvků teorií občanské 

společnosti“ (Hann 2004: str. 45).

Zjednodušeně řečeno, redukování občanské společnosti na neziskový 

sektor je redukcionistickým pojetím tzv. institucionálního přístupu. Tento 

přístup je založený na principu „top-down“, jež klade při formování politické 

kultury15 společnosti důraz na strukturální podněty a vliv institucí, tedy na 

„...dlouhodobé vlivy stávajícího režimního uspořádání, institucionální

14 Muller uvádí, že v rámci takzvaného minimalistického proudu je pojímána občanská 
společnost v české sociologii. To co minimalisté víceméně nazývají občanskou společností, to 
maximalisté nazývají veřejnou sférou.
15 Ve smyslu politické kultury podle Almonda a Verby (1963).
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charakteristiky, působení veřejné politiky či socioekonomické zdroje“ 

(Stachová 2005: str. 13, dále např. Marada 2005, Rakušanová 2006).

Vedle formálních a institucionalizovaných skupin však existují také 

neformální skupiny a sdružení, které jsou také relevantním projevem 

občanské společnosti, i když nejsou registrovány či institucionalizovány po 

formální stránce. Tento přístup k operacionalizaci zkoumání občanské 

společnosti využívá především pojmů jakými jsou například sociální kapitál, 

sociální sítě, v obecnějším smyslu pak například občanství, důvěra, či 

politická kultura. Důraz při formování politické kultury je pak kladen na procesy 

socializace ve spolkovém životě, v rodině, ve škole či zaměstnání. Stachová 

takto v kontradikci k institucionálnímu přístupu charakterizuje tzv. „bottom up“ 

přístup, čili přístup sociokulturní (Stachová 2005).

Je ale individuální člověk také součástí takzvané občanské 

společnosti? Pokud bychom pojali četné definice občanské společnosti za 

dogmatické, pravděpodobně by tomu tak nebylo. Individuální člověk je ale 

nakonec vždy nezbytným článkem, který utváří jakoukoliv síť, sdružení či 

organizaci spadající do celku, jež nazýváme souhrnným názvem občanská 

společnost. Míra svobodné občanské participace, jeho důvěra v ostatní a 

obecné občanské postoje tohoto jedince vůči veřejné sféře jsou vyjádřením 

participačního potenciálu čili „podhoubí“, jež rozvíjí étos občanské společnosti 

(např. Marada 2005). Jednotlivec je tedy „poslední instancí“, která dává 

možnost vzniku a rozvoji oněch občanských sítí, sdružení a organizací, tedy 

formálně i neformálně institucionalizované občanské společnosti.

Tato práce si ve své empirické části klade za cíl prozkoumat postoje 

českých občanů k osobní participaci na věcech veřejných, jakožto jednu 

z důležitých charakteristik občanské společnosti. Formou dotazníkového 

šetření je možno dosáhnout na občana jakožto na izolovaného jedince. Takto 

je možné vyjádřit participační potenciál vstupující do veřejné sféry na trh idejí 

a myšlenek. Tento potenciál je důležitý především při utváření kvalitního 

konkurenčního prostředí na tomto trhu. Individuální aktivity občanů z vlastní 

iniciativy tedy můžeme použít jako jeden ze základních ukazatelů a indikátorů 

rozvinutosti občanské společnosti a politické kultury. Na tyto občanské aktivity
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se poprvé v ucelené formě zaměřuje právě výzkum ISSP Citizenship 2004. 

Data z tohoto výzkumu pak budou analyzována v empirické části práce.

2.5.2. Funkce občanské společnosti v postavení vůči státu

Důležitými funkcemi občanské společnosti ve vztahu k demokracii a 

jejího udržování, je na jedné straně účinnější suplování funkcí sociálního 

státu. Na straně druhé jde především o na státě nezávislou kontrolu činností 

státního aparátu a případný tlak na korekci státních opatření. Legitimitu této 

arbitrárni činnosti jí v obecné rovině dodává fakt, že právě občanská 

společnost je ve své podstatě nositelem „občanských“, tedy především 

morálních hodnot a zájmů společnosti. Svobodná občanská společnost 

disponuje ze své podstaty potřebnou legitimitou ke svému jednání a tedy i 

arbitrárni činnosti, a to i přes svůj pluralistický charakter -  na rozdíl od státu, 

který morální hodnoty společnosti odráží „pouze“ zprostředkovaně skrze 

volební systém (Múller 2003). Je tedy důležité, aby spolky, organizace a jejich 

projevy byly skutečně nezávislé na státu a jeho sféře zájmů a nestaly se 

pouhou prodlouženou rukou státní m oci16.

Dosud však hovoříme na obecné rovině problému. Na druhou stranu je 

třeba poukázat, že ne všechny skutečné projevy spolků občanské společnosti 

jsou „posvěcené“, neomylné a nezavádějící. Je proto důležitým ukazatelem 

každého spolku, zda působí v rámci prostoru vymezeného právem a zákony, 

či je záměrně či nevědomky porušuje17. Na občanskou společnost je proto 

také třeba hledět jako na potenciální sféru egoismu, sobeckého

16 Důležitým aspektem nezávislosti občanské společnosti je způsob získávání prostředků 
kjejímu působení (v tomto případě je občanská společnost reprezentována především 
neziskovým sektorem). V kontextu nově vzniklých postkomunistických demokracií tedy jde 
v první řadě o způsob financování neziskového sektoru. Autoři libertariánského proudu 
myšlení jsou pro maximální oddělení sféry státu a organizací třetího sektoru, především 
z důvodu obav, že sdružení jsou postupně spíše integrována do státního aparátu, než aby 
zůstala nezávislá a chod státního aparátu právě svojí nezávislostí ovlivňovala (in Múller 
2003).
Aspekt financování organizací neziskového sektoru v České Republice považují za 
problematický také autorky Rakušanová a Stašková (2007). Podle jejich slov „...nejde ani tak 
o finanční prostředky na projekty, granty a dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a 
v poslední době i z rozpočtu krajů, kterých je relativní dostatek. To platí i pro peněžní 
prostředky z programů EU apod. Jedním z problémů je vysoká míra centralizace těchto zdrojů 
ve srovnání s ostatními zeměmi v regionu.“ (Rakušanová, Stašková 2007: str. 94). Dalším 
charakteristickým znakem je propojenost politické sféry a neziskového sektoru (tamtéž).
17 Terorismus můžeme také považovat za projev občanské společnosti. Jeho působení však 
lze pokládat za jdoucí proti samotné „civilizované“ občanské společnosti -  zde na druhé 
straně narážíme na možnou ideologičnost konceptu občanské společnosti.
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individualismu a sféru svobodného naplňování soukromých cílů, ať už jsou 

jakékoliv. Tento egoismus a individualismus nemusí být v rozporu s ideou 

občanství, ale měl by pak být vyvážen občanským sebevědomím a smyslem 

pro odpovědnost vůči ostatním. Na pozadí celého problému „zdravého" 

fungování občanské společnosti proto hraje veledůležitou roli sebedůvěra 

občanů, jež následně vede k důvěře jednoho k druhému a formuje tak 

schopnost vzájemné občanské kooperace a spolupráce (Muller 2003). Téma 

smyslu a oboustranné výhodnosti občanské kooperace lze vyjádřit za pomoci 

takzvaného vězňova dilematu -  viz. příloha č.1.

2.5.3. Občanská společnost v historickém vývoji na území dnešní 

České republiky do roku 1989

V této kapitole budu především vycházet z díla Karla Mullera: Češi a 

občanská společnost (2003), na kterou bych chtěl plynule navázat. Autor se 

v této práci soustředí především na historický popis vzniku a charakteristiky 

občanské společnosti na území současné České republiky. Muller se věnuje 

především analýze podmínek vzniku české občanské společnosti v období 

působení habsburské monarchie před rokem 1918 a během takzvané První 

republiky. Považuji za důležité nastínit historické podmínky, ve kterých 

postupně česká občanská společnost vznikala, a jež jí vtiskly určitý osobitý 

charakter. Je třeba ale zdůraznit, že těžiště mé práce neleží v analýze zrodu 

této občanské společnosti, ale především ve zkoumání transformace 

občanské společnosti a politické kultury během 40 let komunistické nadvlády 

a v její polistopadové transformaci. Komunistický režim a nedávná obnova 

demokratického zřízení má fundamentální vliv na současné utváření 

občanské společnosti, potažmo míry aktivní participace občanů. Historický 

exkurs do dobových podmínek vzniku občanské společnosti ale považuji za 

nezbytný pro utvoření komplexního pohledu důležitého pro hlubší analýzu 

tohoto problému.

Občanská společnost na území dnešní České republiky vznikala 

postupně, přibližně od poloviny 19. století. Její zrod lze spojit s pádem 

tradičního feudálního řádu v poměrech, které se s přihlédnutí k charakteru 

tehdejší doby dají nazvat liberálními. Působením myšlenek osvícenství a
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hospodářských, společenských a politických změn za vlády Marie Terezie a 

Josefa II. začal postupný proces formování novodobého českého národa a 

jeho emancipace v rámci Rakousko -  Uherské monarchie. Nositelem českého 

vlastenectví byla právě česky hovořící inteligence, která na základě jazykové 

obrody a snahy o hospodářskou a politickou emancipaci v rámci habsburské 

monarchie, začala budovat základy samostatného a nezávislého českého 

národa.

Česká občanská společnost byla tedy formována jako společensko- 

ekonomicko-politický organismus, jehož primárním cílem bylo vlastní národní 

sebeurčení v „multinacionální“ Rakousko-Uherské monarchii. Poněkud 

zkostnatělá monarchistická struktura nebyla příliš nakloněna, v té době 

Evropou obcházející vlně nacionalismu. Česká občanská společnost se tedy 

stala (a za tímto účelem i do jisté míry vznikla) nositelem nově 

zformulovaných českých národních hodnot. Na jedné straně se utvářela 

jakožto opozice vůči opresivnímu byrokratickému státu, který potlačoval její 

plné sebevyjádření, na straně druhé se vyhraňovala vůči německy hovořící 

menšině, jež měla v té době privilegované postavení a vyznačovala se 

silnějším potenciálem, jak ekonomicko-politickým, tak ve sféře vzdělání a 

kultury18.

Za zárodky české občanské společnosti lze považovat kavárenské 

spolky pražského česky hovořícího liberálního měšťanstva, jež se pravidelně 

scházely nad nejnovějšími zprávami ze světa. Nejednalo se pouze o literární 

avantgardu, ale stále častěji také o česky hovořící řemeslníky a především 

obchodníky, kteří si uvědomovali důležitost čerstvých informací pro další 

rozvoj obchodování. Rozvoji české občanské společnosti tedy dále 

napomáhal rozvoj obchodu a zvyšování nákladů česky tištěných novin a 

časopisů. Docházelo ke zrodu řady národně obrozeneckých spolků a 

organizací (příkladem může být v té době velmi rozšířené sdružení Sokol). 

Postupným vývojem tak česká společnost vyzrávala ve svém sebeuvědomění 

a stávala se společností téměř komplexní, avšak bez vlastního samostatného 

státního zřízení. Můžeme vyslovit domněnku, že tento stav národní

18 Česky hovořící obyvatelstvo bylo většinou rolnického a řemeslnického původu. Po 
rozpuštění feudálních vazeb a s rozvojem industriálni společnosti se postupně začalo 
stěhovat do měst, kde se ovšem hovořilo německy. Němčina byla jediným úředním jazykem 
habsburské monarchie, jazykem vzdělanců a obchodníků obecně.
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společnosti bez vlastního státu trval příliš dlouhou dobu. Spolkový život jako 

hlavní projev české občanské společnosti se do jisté míry stával náhradou za 

veřejnou aktivitu, jež je v rámci samostatného národního státu výrazně 

otevřenější a přirozenější.

Propracovaný a hluboce zakořeněný systém byrokracie v původně 

feudálním státě, hrál v té době významnou roli při udržování multinárodnostní 

habsburské monarchie. Centralizovaný byrokratický systém byl vnímán jako 

nositel reforem prováděných „shora“, přičemž iniciativě „zdola“, tedy iniciativě, 

ať už lokálních, či národnostních občanských společenství, byl ponechán 

minimální manipulační prostor. Přes všechny jeho vnitřní reformy tak silný 

byrokratický aparát konzervoval feudální tradice, což zpomalovalo nástup a 

rozvoj liberálního měšťanstva jako symbolu rozvoje svobodného podnikání a 

volného trhu. Centralizovaný, německy hovořící, nadstranický a sebevědomý 

byrokratický aparát se řídil heslem „vše pro lid, ale nic skrze lid“ (Urban 1978 

in Muller 2003: str. 131). Státní správa byla ve své podstatě zosobněna 

„rakouským“ úředníkem, jež se vyznačoval hrdým stavovským vědomím s 

nadřazeným statusem nad statusem běžného měšťana. Proto poněkud 

nesebevědomé české, v té době převážně na agrární sféru orientované 

měšťanstvo, nedokázalo a často ani nechtělo vtisknout mocenským 

strukturám svůj vlastní charakter. „Dobrá správa je lepší než samospráva“ se 

nakonec stalo obecně uznávaným heslem (Muller 2003: str. 131). Tato 

skutečnost dále napomáhala utužování a dalšímu šíření byrokratického étosu 

a zamezování liberálním politickým reformám ve smyslu decentralizace moci 

a výraznějšímu pokroku při utváření politické samosprávy jak regionálního, tak 

i národního charakteru.

Jazykově emancipovaná česká občanská společnost se ale rozhodně 

neidentifikovala se státem a jeho politickými institucemi. Dalo by se říci, že 

jakožto organický celek vznikala stranou již široce zavedeného státního 

byrokratického aparátu, jež byl ze strany Rakousko -  Uherské monarchie 

považován za hlavní orgán působnosti. Česká společnost tak rakouskou 

byrokracii brala jako nutné zlo, které sice plní svoji funkci, ale neidentifikovala 

se s ní, tak jako se čím dál tím více neidentifikovala s celou monarchií. To 

dokládá skutečnost, že vstup a kariéra v rámci státního byrokratického 

aparátu se mezi českými obrozenci téměř rovnala národní zradě. Klimatu
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rodící se národnostní emancipace využila česká vlastenecká inteligence, která 

za ovací česky mluvícího občanstva nabuzeného národními ideály, namísto 

konstruktivního dialogu a snahy o postupné prosazování dílčích nároků na 

mocenském centru, nezřídka prosazovala politiku pasivního odporu a 

nezodpovědnosti. Svůj podíl na tomto jednání také měla habsburská 

monarchie, jež v rámci snahy o udržení moci nenechala volnější průběh vlně 

nacionalizace. „Nesamozřejmost existence národů habsburské monarchie, 

jejich pocit ohrožení, jejich touha po uznání a zároveň neschopnost ovlivňovat 

způsobovaly, že v pozadí všech politických snah byla touha po národní 

jednotě a nacionalismus se stal jmenovatelem všech politických změn. Duše 

pokřivená strachem však nedovede žít podle toho, co je, nýbrž podle toho, co 

požaduje, a nakonec ztrácí samotný smysl pro povinnost a odpovědnost vůči 

svému vlastnímu společenství“ (Múller 2003: str. 173 -  174).

Ztrátu odpovědnosti si ale v dané situaci zaníceného a angažovaného 

diskutování ožehavých otázek málokdo uvědomí. Zde se dostávám k 

druhému charakteristickému prvku české občanské společnosti té doby (vedle 

demonstrovaného odporu vůči „zvnějšku“ zasahujícímu státu), a tím je její 

jednolitost, způsobena silným nesmiřitelným konfliktem s německy hovořící 

menšinou. Jak můžeme z výše uvedených řádků vytušit, stěžejním 

charakteristickým rysem české občanské společnosti nebylo liberální 

smýšlení, jež upřednostňuje a prosazuje individuální občanské svobody (a 

které se i přes veškeré překážky poměrně značně rozvíjelo). Bylo to 

především nacionálni smýšlení vedoucí k národní emancipaci, a které tak 

zastínilo a do jisté míry i potlačilo individuální myšlenkovou diverzifikaci. 

Závažnost konfliktu mezi českou a německou veřejností marginalizovala 

možnost působnosti ostatních „podružných“ ideologií, které v té době vnitřně 

politicky diverzifikovaly ostatní evropské země. Česká národně-občanská 

společnost tak dávala přednost formování národní jednoty nad ideou rozvíjení 

individuální lidské svobody. Národnostní konflikt tak zvnějšku vymezil a 

vnitřně utužil občanskou jednotu, což zabránilo dalšímu výraznějšímu 

ideologickému členění19.

19 Nesmiřitelný spor s německou menšinou na českém území byl charakterizován soubojem 
dvou občanských společností na jednom území. Tento souboj se přenesl také do ekonomik 
obou národnostních společností. Obchod nebyl považován za výhodnou směnu sloužící ku
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Rozpad habsburské monarchie spojený s koncem první světové války a 

následný vznik samostatného Československa neuzavřel problém existence 

dvou nesmiřitelných národností, a také dvou nezávislých občanských 

společností žijících na jednom území a nyní už i v jednom společném státě. 

Český národ se konečně dočkal své úplné samostatnosti ve formě národního 

státu, na jehož správě ale minimálně participovali miliony občanů německé 

národnosti (svým způsobem bylo i jejich plné participaci zamezováno, nově 

vzniklý československý stát tak do značné míry opakoval chybný postup 

rakousko -  uherského státního aparátu (Múller 2003)). Situace se ale i 

navzdory národnostní xenofóbii postupně zlepšovala, až do vypuknutí 2. 

světové války, kdy početná německá menšina posloužila jako argument 

k expanzi německé říše a okupaci Československa. Z hlediska vývoje 

občanské společnosti byl tento „problém“ dvou národností v jednom státě ve 

finále „vyřešen“ odsunutím kolem tří milionů německých spoluobčanů po 

skončení druhé světové války.

Československo tedy z dob Rakouska - Uherska zdědilo velmi bohatý 

spolkový život, jež se také dále rozvíjel. Spolkový život v českých zemích se 

však neutvářel jako přirozený obsah občanské společnosti. Nefungoval tedy 

jako přirozená protiváha nově vzniklého československého státu, ale spíše 

jako náhrada státu. Silné veřejné spolky20 byly většinou protiněmecky 

orientované a tato jejich orientace se po založení československého státu, 

kde spolu oba národy musely žít pohromadě, stala spíše obtíží. Státotvorná 

role spolkového života se tedy pomalu vytrácí a její funkci v této oblasti 

přebírají politické strany (české i německé), na které jsou pak tyto spolky 

hojně navázány (Muller 2003).

Muller se domnívá, že v období První republiky se orientace českých 

spolků příliš snadno přetavila z negativního demokratismu21 vůči rakouskému 

státu v pokorné přitakávání nově vzniklému, „konečně našemu“ 

československému státu. „Neprostupnost „občanské společnosti“22 (ať už

prospěchu obou stran a hospodářskému růstu. Spfše se řídil heslem „svůj k svému“, což mělo 
za následek pojetí ekonomiky jako boje o omezené zdroje.
20 Jakými byly například Sokol, Ústřední matice školská, Národní jednota pošumavská a 
Národní jednota severočeská atd.
21 V této souvislosti pojem negativního demokratismu poprvé použil T. G. Masaryk.
22 Uvozovky u sousloví občanská společnost jsou v textu původní. Vyjadřují autorovu skepsi 
k její vnitřní svobodě -  primárnímu aspektu, jež je jí dnes připisován.
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v jakémkoliv smyslu) a státu za Rakouska -  Uherska je vystřídána její až 

přehnaně těsnou symbiózou se státem v období První republiky. Nedostatek 

občanské sebedůvěry se může snadno zvrátit v emfatické přitakání státu“ 

(Múller 2003: str. 189). Na jedné straně tedy vyjadřují tehdejší občané 

značnou nechuť k úřadům, zděděnou z dob působení monarchistického 

státního aparátu, na straně druhé je to právě až mystická víra v tyto úřady, 

které se mají o všechno postarat, jelikož jsou pro tento účel stvořeny a 

disponují dostatečným množstvím veřejných prostředků k příslušné akci. 

Slabá samospráva je jenom jasným výrazem nezájmu, nepolitičnosti a chabé 

iniciativy českého obyvatelstva té doby.

Hypotézu o symbióze a nekritickém vztahu mezi společenskými celky a 

státem v průběhu trvání První republiky lze doložit poměrně přesvědčivým 

faktem. Po komunistickém převratu se občanské spolky staly nenásilně, 

jednoznačně ovládanými komunistickou stranou, a tím se také staly 

reprezentanty totalitního státu a účinnými zprostředkovateli jeho moci vůči 

samotným občanům.

Ke kolonizaci občanské společnosti totalitním režimem došlo až 

překvapivě snadno. Jak jsem již zmínil v předchozím textu, česká občanská 

společnost byla v té době poměrně rozsáhlým organismem. V otázce udržení 

liberálně demokratického systému ovšem ale kvantita nepodmiňuje kvalitu. 

Samostatnost a dostatek konstruktivní kritičnosti vůči českému státu, jakožto 

charakteristický a nezastupitelný prvek funkční občanské společnosti, se 

nestačil v průběhu dvacetiletého trvání První republiky dostatečně rozvinout. 

Naopak, netečnost skloubená s bezmocností vůči postupným politickým 

změnám převažovala a rozpustila v ní jednotlivé eventuální tendence, které se 

snažily dovolat zodpovědnosti státních kroků učiněných v kritických 

okamžicích druhé světové války a především po válce.

Během První republiky byl onen „negativní demokratismus“ ve 

společnosti, formovaný zdob Rakouska -  Uherska, vystřídán „...tradicí 

politické poddanosti a závislosti na státu, který byl permanentně ohrožován 

menšinami a mezinárodní politickou situací“ (Múller 2003: str. 190). Bylo 

zapotřebí právě silného pozitivního ducha realizace svobodných zájmů, jež je 

výrazem pluralitního liberálního myšlení, a který si ani nestačila česká 

společnost za První republiky plně osvojit, natož pak jej dále rozvíjet. Ač
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v těžké poválečné situaci, mohl být tento duch iniciačním základem 

demokratického dialogu v záležitostech kontroly státu a nakonec by se třeba i 

podařilo udržet zárodek křehkého liberálně demokratického zřízení, jež bylo 

načrtnuto během První republiky.

Česká občanská společnost, ať už pochybujeme o její kvalitě či nikoliv, 

se částečně již za Rakouska -  Uherska a během období První republiky 

teprve učila žít ve svobodě a demokracii. Nejprve za německé okupace, a 

posléze během padesátileté nadvlády centrálně řízeného totalitního 

komunistického režimu však obdržela výrazné rány „shora“, které takřka 

zdevastovaly zbytky její samostatnosti a akceschopnosti vůči svrchované 

moci státu.

Dlouhých čtyřicet let totalitní komunistické nadvlády, jež pod 

populistickou rouškou hesla rovnosti všech, opět nakonec vyprovokovalo a 

utvrzovalo ve svých obecných charakteristikách důvěrně známý občanský 

stereotyp zažitý v dobách Rakouska -  Uherska. Stát byl působením 

komunistického režimu opět ve výsledku chápán jako něco zcela cizího, 

vnuceného a nepřátelského.

Sovětská vojska přišla jako osvoboditelská a komunistické myšlenky se 

staly po válce všeobecně lákavými „velkými příběhy“23. Z toho důvodu první, 

válkou ovlivněné generace, jež zažily nástup komunismu (a také se na jeho 

nástupu podílely), úplně netušily, jak se původní komunistická myšlenka rovné 

socialistické společnosti bude „do nekonečna“ realizovat za pomoci vlády 

pevné ruky takzvaných osvícených proletářů. Svobodně a demokraticky 

smýšlející vrstvy obyvatelstva prořídly jednak během poměrně složité válečné 

a poválečné situace a jednak po realizovaném státním převratu, kdy byly 

všichni odpůrci monopolního komunistického režimu systematicky 

zastrašováni čistkami a soudními procesy v padesátých letech. Proto už tak 

dost vrávorající a slabý hlas této, alespoň v mysli svobodné a liberální 

demokracii zastávající opozice, nemohl po dlouhá léta ideově „nakaziť, natož 

zmobilizovat, válkou ústupků otupělou, nyní již komunistickou mocí skrz

23 Právě onen velký příběh byl v počátcích režimu hlavním nástrojem legitimity moci.
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naskrz prostoupenou, vyvlastněnou a z hlediska postoje ke státu poměrně 

jednolitou většinovou a „lidovou“ společnost.

Vize budovatelského lepšího zítřku a centrálně spravovaného 

hospodářského pokroku vpřed se postupně stávala pouhou, režimem umně 

vykonstruovanou iluzí. A každý jedinec to dříve nebo později pocítil na vlastní 

kůži. Nové generace víceméně tušily ekonomickou regresivní tendenci celého 

systému, zvláště díky rozvoji komunikačních technologií, které umožňovaly 

srovnání s odlišně vyvíjející se situací za ostnatým drátem. Plíživý fakt 

nefunkčnosti celého systému ale zjišťoval každý člověk zvlášť nebo při 

komunikaci ve skupině svých blízkých. Dělo se tomu tak v 

jednoduché konfrontaci propagandistických hesel s vlastní soukromou realitou 

každodennosti, jelikož okupovaný veřejný prostor prakticky znemožňoval 

šíření odlišných myšlenek, které nebyly v souladu s vyžadovaným jediným 

správným náhledem na realitu. Především díky těmto zkušenostem se 

jediným, po dlouhou dobu nejvýznamnějším svobodným projevem občanské 

společnosti staly demonstrace v roce 1968 po vpádu spojeneckých vojsk. 

Avšak výjimka potvrdila pravidlo. I přes tento veřejný projev svobodné vůle 

byla výsledná bezmocnost české občanské společnosti stále do očí bijící.

Techniky a praktiky komunistické moci a kontroly byly díky užití 

moderních prostředků manipulace logicky mnohem důmyslnější, důslednější a 

účinnější, než systém udržování moci za pomoci rakousko -  uherského 

byrokratického aparátu. Tato moc zosobněná monopolní komunistickou 

stranou ovládla pomocí účinné propagandy a vytvoření atmosféry strachu 

bezezbytku celý veřejný prostor a vědomě také aspirovala o nabourání se do 

prostoru soukromého, jakožto potenciálního zdroje neurčitosti a odporu. Byla 

to právě vládnoucí třída, která usilovala o destrukci důvěry mezi obyčejnými 

lidmi a jejich atomizaci, aby se stali mnohem snáze ovladatelní. Na důležitou 

roli státní bezpečnosti a sítě jejích tajných informátorů při destrukci občanské 

důvěry poukazovalo lidové pravidlo: „sejde-li se víc jak deset lidí, je již jisté, že 

je mezi nimi jeden fízl“24 (Kabele a kol. 2004). Ve své nejzazší podobě pak 

totalitní moc usilovala o usměrnění plurality vůle každého člověka do touto

24 Nedůvěra se ale nešíří pouze přímým stykem jako AIDS, ale spíše jako rýma -  pouhým 
pobytem v infikovaném prostředí. Bylo-li tedy zhroucení vzájemné důvěry až na úroveň 
jednotlivých rodin pro rodiny malých nepříjemné, mělo pro vládnoucí třídu nakonec důsledky 
přímo zničující (Možný 1991).

30



mocí vymezených hranic, to vše ve jménu blahobytu, pokroku, rovnosti a 

demokracie25.

Prvotní infiltraci moci do soukromí všech lidí paradoxně výrazně 

napomohl zděděný bohatý spolkový život z předválečného období. Občanské 

spolky a sdružení, jakožto zprostředkovatelé zájmů mezi soukromou a 

veřejnou sférou se staly jedním z velmi účinných mechanismů prosazování 

ideologie ale i nátlaku. Z toho důvodu byl také vznik početných veřejných 

spolků a sdružení režimem otevřeně podporován. Například i obyčejné 

zájmové aktivity tak byly záměrně uměle politizovány a ideologizovány.

Systém kladoucí důraz na všeobecný materiální blahobyt se ale 

postupně dostával do nerovnováhy mezi jím deklarovanými ekonomickými 

cíly, které byly po formální stránce vždy dosaženy na sto a více procent, a 

každodenní realitou, která zveřejňovaný dlouhodobý progres neodrážela. 

Ztráty v makroekonomickém měřítku centrálního plánování se začaly 

projevovat do jednotlivých mikroekonomik se zpožděním, ale s neúprosnou 

vytrvalostí. Centrálně řízená ekonomika ve výsledku nabízela obyčejnému 

člověku stále užší sortiment zboží ke konzumaci. Nadstandardní zboží si 

musel člověk sehnat „jinak a jinde“ než na pultech obchodů. Navíc bylo 

z ideologického hlediska soukromé vlastnictví redukováno na lidový standart a 

jakákoliv transparentní akumulace kapitálu se stala nelegální26.

Komunistickou mocí prostoupená veřejná sféra nabízela obyčejnému 

člověku čím dál tím méně zisků v porovnání s vynaloženým úsilím, a to jak po 

materiální stránce, tak po stránce osobní realizace. Pro důslednou politizaci 

všech veřejných sektorů se svobodná osobní realizace (stačilo, když se 

nevhodně angažoval člen rodiny), jakkoliv se nepatrně křížící s hlavní 

ideologií, mohla stát dostačující záminkou k diskvalifikaci v boji o stále 

ztenčující se zdroje, či přímo k perzekuci. Komunistickou mocí atomizovaná 

většina se tedy opět začala uchylovat do svého soukromého světa -  ke svým 

rodinám. Soukromá sféra se nyní v mnohem větší míře než kdykoliv předtím 

stala hlavním referenčním rámcem a mikrosvětem osobní realizace.

25 Transparentním mechanismem této snahy se staly takzvané kádrové prověrky. Kjejich 
bližšímu popisu viz. kapitola 2.5.4. Praktiky komunistické moci: oddělení veřejné a 
soukromé sféry.
26 Což nakonec vadilo i samotné vládnoucí třídě, která sice měla moc, ale nemohla se stát 
viditelným veřejným vlastníkem rozsáhlého majetku.
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I přesto ale bylo životně nutné, aby většina populace do veřejné sféry 

pravidelně vstupovala, a to z nejrůznějších důvodů -  ať už profesních, 

odborných či kariérních. Při sledování vlastních zájmů museli na veřejnosti 

hrát všichni svoji roli dle systémem vytyčených pravidel. Tato pravidla se ale 

začala s železnou pravidelností „neveřejně“ obcházet, a to bez větších 

vnitřních morálních zábran, právě s odkazy na soukromou sféru zájmů a 

vzájemně žitou realitu zúčastněných aktérů. Ne nadarmo se šířilo heslo: „Kdo 

nekrade, okrádá svoji rodinu“, jež názorně ilustruje vztah mezi státem (a 

komunistickou stranou) reprezentovanou veřejnou sférou a sférou soukromou. 

Veřejný státní kapitál byl všech a zároveň nikoho, proto se k němu také tak 

začalo v podmínkách postupného hospodářského úpadku přistupovat.

Původní aspirace totalitní moci na kolonizaci soukromé sféry se 

nakonec zdařila pouze do takové míry, do jaké občané věřili, a s postupem 

času spíše chtěli věřit (či byli režimem donuceni věřit), celému ideologickému 

konstruktu. Se zjištěním každého „izolovaného“ jedince, v konfrontaci s vlastní 

životní situací, že celý systém není tak bezchybný, jak se navenek prezentuje, 

se proces kolonizace soukromé sféry sférou veřejnou postupně obracel. 

Systému socialistické ekonomiky již důvěřoval málokdo, a kdo se ještě řídil 

veřejně deklarovanými hesly, rychle je v měnících se podmínkách 

přehodnocoval a dále sledoval už jen svůj soukromý prospěch. Oficiální 

propaganda oslavující přednosti komunismu stále ostřeji kontrastovala 

s intersubjektivně vnímanou realitou. Schizofrenní dav národa nedokázal 

propojit svět veřejné a soukromé sféry, postupně ale přicházel na svoji nemoc.

V blízké historii ale nenašel žádný dostatečně silný příklad, a tak nevěděl jak 

tuto nemoc léčit. Proto na veřejnosti mlčky (a někdy i s křivým úsměvem) plnil 

svoji systémem vymezenou úlohu, v katarzi soukromí pak nadával na poměry.

Ve společnosti přitom spíše než tabuizovaný ekonomický kapitál, hrál 

rozhodující roli sociální kapitál kontaktů a konexí, jehož pomocí se 

obskurizovaly vztahy dominance, vykořisťování a sociální nerovnosti. 

Soukromé zájmy začaly, jak jsem také výše naznačil, čím dál tím více 

podrývat veřejný a kolektivně budovaný systém podivné směsy moderní 

ekonomiky fungující na principech archaické reciproční směny darů a 

protislužeb (Možný 1991). Situace se stávala s narůstajícím časem trvale 

neudržitelnou.
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Jedinými, kdo měli ještě zbytky zájmu na udržení celého systému, byly 

vládnoucí vrstvy. Ty držely moc pevně v rukou až do posledních chvil pádu 

komunistického režimu v Československu. V porovnání s okolními 

komunistickými zeměmi, postupně korodující systém komunistické nadvlády 

výrazněji neuvolnil mocenský tlak v české společnosti ani v posledních letech 

své existence. Umožňovala to především téměř neexistující opozice. Role a 

historický úkol disidentských kruhů, které pracovaly tajně a k nimž neměl 

tehdejší občan zrovna blízko, natož by se s nimi osobně identifikoval, 

spočívala především po revoluci. Proč ale proběhla změna režimu tak hladce?

Na otázku, „proč tak snadno?“, odpovídá Ivo Možný jednoduše. 

Nakonec již nevyhovoval starý režim ani společnosti a ani politickým elitám. 

Po pádu berlínské zdi již bylo pouhou otázkou, kdy přijde změna i do 

tehdejšího Československa - čekalo se pouze na onu záminku ke svržení 

režimu. Komunistická elita „...na jedné straně cítila jako hrozbu svou zužující 

se základnu vzhledem k vnějšímu obklíčení populací, které už neměla téměř 

co nabídnout a na niž už skoro nic neplatilo, na druhé straně děsila se toho, 

že i uvnitř hradeb snad už většina obránců sympatizuje s oblehateli“ (Možný 

1991: str. 59). Nemožnost transparentní akumulace kapitálu, prostředí 

nedůvěry mezi politickými špičkami a vzájemného podezírání se -  to byly 

hlavní příčiny hladkého pádu celé komunistické hierarchie jako domečku 

z karet. Symbolická kolonizace veřejného prostoru soukromým tak byla 

dovršena.

2.5.4. Praktiky komunistické moci: oddělení veřejné a soukromé 

sféry

Na tomto místě se podrobněji podíváme na mechanismus mocenských 

praktik, které ve svém důsledku rozdělovaly a oddalovaly soukromou sféru od 

sféry veřejné. Tématem mocenských praktik komunistického režimu a jeho 

celkové funkčnosti se v České republice zabývala a do současnosti zabývá 

celá řada autorů (Konopásek, Kusá, Kabele, Hájek, Valeš etc.). Speciálně 

téma vlivu komunistické moci na uspořádání veřejného politického života 

zpracovali Zdeněk Konopásek a Zurana Kusá. Jejich stať Budovanie 

komunistickej moci a bezmocnosti (Konopásek, Kusá 1999) je podrobnou 

analýzou takzvaných kádrových a stranických prověrek v 70. a 80. letech po
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vojenské invazi do tehdejšího Československa. Tyto prověrky se kvalitativně 

lišily od prověrek v 50. letech. Prověrky prováděné v první dekádě 

komunistického režimu byly projevem teroru komunistické strany vůči 

společnosti, zatímco prověrky ze 70. a 80. let byly spíše symbolem určitého 

druhu společenské smlouvy mezi komunistickou vládnoucí třídou a 

společností. Autoři tyto prověrky analyzují a interpretují jako „test reálnosti“ 

anebo „reálnou transformaci“ nejen komunistického režimu, ale také všech 

jeho aktérů. Smyslem jejich výzkumu je nahlédnout do způsobu, jakým se 

vytváří a utvrzuje komunistická moc v posledním dvacetiletí jeho působení na 

území Československa.

Komunistická moc je poněkud odlišná od moci soudobé, tak jak ji 

zkoumáme dnes. Hlavní rozdílnou charakteristikou soudobé „demokratické“ 

moci od moci komunistické je to, že soudobá moderní moc je technologicky 

složitě zprostředkovaná a není tak zjevná. Komunistická moc je naopak 

viditelná a velmi jasně lokalizovatelná. Má podobu hotového faktu, který jasně 

určuje co je a co není možné, přičemž prvoplánově aspiruje proniknout do 

všech složek lidského života.

Ze studií zabývajících se touto problematikou je patrné, že tato moc 

nebyla vždy a všude tak koncentrovaná, jednoznačně distribuovaná a 

viditelná. Pro lepší pochopení utváření politické kultury na historickém pozadí, 

je pro nás nejdůležitější všímat si způsobu, jakým tato moc formovala 

jednotlivé lidské osudy a v obecném hledisku, jak se její vliv na populaci 

odráží v současném vývoji politické kultury, především pak na míře občanské 

participace a angažovanosti ve veřejných záležitostech. Co bylo podstatou 

této moci definováno jako normální a co pak hodnoceno jako jednání 

deviantní, respektive jaké dopady měla tato moc a jí vymezené normy na 

utváření rámců jednání jednotlivých aktérů?

Komunistická moc používala své strategie, jak působit na aktéry, kteří 

byli prakticky neustále vystaveni jejímu působení. Aktéři komunistického 

režimu byli takto nuceni promítat si komunistickou doktrínu do svých životních 

příběhů. Komunistická moc z důvodu svého uchování musela působit jako 

katalyzátor jež redukuje a usměrňuje „...pluralitu vůlí a činů“ (Konopásek, 

Kusá 1999, str. 5). Aby tohoto usměrnění dosáhla, musela pomocí 

konkrétních mechanizmů a praktik zdisciplinovat všechno, „...co tyto vůle
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konstituje, vyjadřuje, následuje, definuje, podporuje, udržuje, nahrazuje, 

rozšiřuje“ (tamtéž).

Komunistická moc ve svojí podstatě aspirovala stát se všudypřítomnou, 

objektivní a zjevnou ve všech oblastech sociální reality, proto se během jejího 

dlouhodobého působení projevuje touto mocí vytvořený latentní efekt. Tento 

efekt je spojen s redefinováním jednotlivými aktéry konstruované a kolektivně 

internalizované definice sfér veřejného a soukromého života. Respektive se 

jedná o počátek vzájemného výrazného rozlišování obou těchto životních sfér: 

veřejné, komunistickou mocí plně a transparentně ovládané sféry a sféry 

soukromé, snažící se z nejrůznějších důvodů a v rámci svých možností 

vymezit hranice vůči vlivu všudypřítomné arbitrárni moci pramenící z veřejné 

sféry. Obě tyto abstraktně zkonstruované sféry se pak v sociální realitě 

vzájemně prolínají.

Autoři výzkumu Budivanie komunistickej moci a bezmocnosti 

(Konopásek, Kusá 1999) na příkladu komunistických prověrek demonstrují, 

jak byly oba tyto světy ve vzájemné závislosti utvářeny. Stranické pohovory a 

prověrky kádrů byly pojímány jako zkoušky, které testovaly reálnost 

socialismu na poli soukromé sféry. Otázky typu: „Souhlasíte se vstupem 

spojeneckých vojsk?" znamenalo: „Do jaké míry je  socialismus (ještě, anebo 

opět znovu) reálný?", ale také: „Kdo jsme my? Političtí představitelé nebo 

šašci a samozvanci?“ a „Kdo jste Vy? Náš člověk, anebo člověk na kterého si 

musíme dát pozor?". Ve výsledném efektu za celým prověřováním stála často 

jen tušená otázka „Jsme my tady, na tomto místě, spojenci nebo nepřátelé?“. 

Výsledek zkoušky většinou prozradila pouze jednoslovná odpověď 

(Konopásek, Kusá 1999).

Pokud prověřovaný člověk nechtěl vystupovat otevřeně jako nepřítel 

socialismu, tedy „nás všech“, tak byla tato odpověď povětšinou vyřčena 

navzdory jeho osobním názorům a morálním hodnotám. Dočasné popření 

vlastního názoru prověřovaného sloužilo jeho dlouhodobějším cílům, na 

jejichž pozadí se nacházelo především uchování vlastního společenského 

statusu. Důvodů proč podlehnout „lámání charakterů“ byla v každém případě
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celá řada27. Tazatelé navíc tázané často osobně znali, proto se ony prověrky 

odehrávaly účelovými změnami mezi „politickým“ (veřejným) a „lidovým“ 

(soukromým) diskurzem rozhovoru. Skutečná soukromá pravda, ať už byla 

jakákoliv (a kterou na pozadí problému bohatě vyživoval postupný 

hospodářský rozklad a úpadek komunistického hospodářství), byla veřejně 

potlačena v zájmu zachování veřejné zpolitizované a komunistickou mocí 

prostoupené sféry. Tak jak byly sporné prvky komunistické reality veřejně 

prověřované, byly zároveň na hranici světa veřejného a soukromého odlišně 

interpretované a redefinované.

Komunistická moc tedy ve svém latentním efektu stále upevňovala 

dichotomické rozlišování veřejné sféry, a sféry soukromí do takové míry, do 

jaké se postupně vzájemně rozcházely a oddalovaly. Obě tyto sféry se za 

doby trvání komunistické nadvlády vzájemně podmiňovaly, konstituovaly a 

utvářely jedna druhou (Konopásek, Kusá 1999). Tedy alespoň do doby pádu 

komunistického režimu.

2.6. Politická kultura

2.6.1. Teoretický koncept a definice politické kultury

Pojem politické kultury původně vznikl jako koncept s jehož pomocí se 

různí myslitelé snažili vysvětlit zánik některých demokratických režimů první 

půle 20. století v Evropě, jejich změnu na režimy diktátorské a následné 

rozpoutání 2. světové války. Proč došlo k takovému zvratu a svobodné volby v 

některých státech vyhrály radikální politické strany a programy? Na tuto 

otázku se různí autoři snaží odpovědět právě za pomoci konceptu politické 

kultury.

Co se však skrývá pod oním poměrně všeobjímajícím pojmem politická 

kultura? Empirické výzkumy politické kultury obvykle používají 

operacionalizace, které tak či onak vycházejí z konceptu Civic culture autorů

27 V některých případech se falešná odpověď morálně interpretovala ve snaze legálními 
cestami bojovat za další reformování komunismu, jindy pak za čistě pragmatické vyhnutí se 
perzekuci atd.
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Almonda a Verby (Almond, Verba 1963). Tento koncept je pak většinou do 

jisté míry modifikován podle úlohy, kterou se konkrétní výzkum zabývá a 

smyslu, jež v takovém řešení konkrétní koncept politické kultury hraje. Takto 

formulované výzkumy si většinou kladou za cíl deskripci a srovnání politické 

kultury různých populací. Mají tedy cíl převážně popisovat a srovnávat.

V jiných typech výzkumů se často hledá systematický vztah mezi 

politickou kulturou na jedné straně a politickým a ekonomickým výkonem a 

stabilitou industriálních společností na straně druhé. Výsledky těchto výzkumů 

značně ovlivňuje, mimo jinými faktory, operacionální pojetí konceptu politické 

kultury. Vzhledem k variabilitě jeho různých pojetí se pak může stát, že se 

odlišné výzkumy mohou ve výsledcích vzájemně usměrňovat až popírat. 

Příkladem mohou být právě výzkumy autorů jako Putnam, Inglehart etc.28, 

docházející k závěrům, že politická kultura zásadně ovlivňuje ekonomický růst 

a stabilitu demokracie. Těm na druhou stranu oponují práce proklamující, že 

byla nalezena pouze malá evidence, která by podporovala hypotézu o 

systematickém vztahu mezi politickou kulturou a politickým a ekonomickým 

výkonem společnosti29 (Vajdová, Stachová 2005).

Tato práce využívá konceptu politické kultury jakožto způsobu, kterým 

je možné definovat kulturu či „prostředí“ společnosti. Toto prostředí pak dává 

či nedává prostor pro vznik občanské společnosti, především pak její 

organizované složky. Dříve než se dostaneme k faktické analýze stavu 

politické kultury na území České republiky, bude na tomto místě představen 

koncept civic culture, jak jej pojímají jeho původní tvůrci Almond a Verba 

(1963).

Kulturu společnosti obecně autoři definují jako „...psychologickou 

orientaci jednotlivců k sociálním objektům“ (Almond, Verba 1963: str. 14) což 

vychází z jejich kulturně-psychologického přístupu ke studiu politických 

fenoménů. Politickou kulturu společnosti, pak vztahují „...k politickému 

systému, jak je internalizován v poznání, cítění a hodnocení členů 

společnosti“ (tamtéž).

28Putnam 1993, Granato, Inglehart, Leblang 1996
29 například studie Jackmana a Millera 1996 (in Vajdová, Stachová 2005).
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Koncept politické kultury autoři operacionalizují pomocí definování 

typologie politických orientací a politických objektů. Operacionalizovat 

politickou kulturu společnosti podle Almonda a Verby tedy znamená určit 

frekvence tří typů politických orientací -  kognitivních, emotivních a 

evaluativních, vůči politickým objektům: 1) politickému systému obecně, dále 

pak vůči politickým a administrativním procesům jako 2) vstupním a 3) 

výstupním aspektům politického systému a 4) vůči sobě jako politickému 

aktéru (Almond, Verba 1963).

Jen ve zkratce se na tomto místě zmíním o definici třech základních, 

takzvaných čistých typech politické kultury. Těmi je parochiální, poddanský 

(subjektivní) a participativní typ politické kultury. Tyto čisté typy politické 

kultury jsou definovány na základě příslušných politických orientací 

vůči jednotlivým druhům politických objektů -  viz. tabulka 1.

Tabulka 1. Typy politické kultury

politické objekty

typ

politické kultury

politický

systém

obecně

vstupy do 

politickéh 

o systému

výstupy 

z politickéh 

o systému

„já“ jako 

politický 

aktér

parochiální 0 0 0 0

poddanský 1 0 1 0

participativní 1 1 1 1

Zdroj: (Almond, Verba 1963)

Parochiální typ politické kultury se nachází ve společnostech 

kmenových a v lokálních komunitách, kde neexistují specializované politické 

role a veřejné záležitosti se prolínají se soukromými. Politické orientace 

občanů nejsou odděleny od náboženských, přičemž řád věcí je pevně dán a 

v takovéto společnosti není očekávána podstatná společenská změna. Tento 

typ se tedy vyskytuje v oblastech, kde převládá tradiční komunitní 

decentralizovaná politická struktura.

Poddanský nebo také subjektivní typ politické kultury se vyznačuje 

submisivním postojem k politickému systému, kde je kladena pozornost 

občanů především na výstupy systému, než na proces tvorby těchto výstupů. 

Samotná angažovanost občanů v politickém systému je nulová a občan je
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pojat jako konzument vydaných opatření. Subjektivní typ politické kultury je 

charakteristický především pro centralistické autoritářské politické režimy.

Posledním typem politické kultury, který Almond s Verbou definují, je 

typ participativní. Typický zástupce (aktér) charakterizující tento typ politické 

kultury se aktivně angažuje v procesu rozhodování systému, přičemž se 

nezajímá pouze o výstupy politického systému, ale aktivně se zapojuje do 

procesu tvorby těchto výstupů. Jde o jednoznačnou orientaci aktéra na 

politický systém, na jeho administrativní i politické struktury. Tento typ politické 

kultury je charakteristickým prvkem demokratického režimu (Almond, Verba 

1963).

Politická kultura (civic culture) občanů (jednotlivců i celku) je vždy 

smíšeným vzorcem, v němž některý zvýše zmíněných čistých typů politické 

kultury převažuje. Každý z těchto tří základních modelových typů politické 

kultury se objevuje ve větší, či menší míře ve většině současných společností. 

Jejich kombinace není negativním jevem a autoři na ni hledí jako na určitý 

prvek stability ve společnosti. Inklinace většiny společnosti k parochiálnímu, či 

poddanskému typu politické kultury může brzdit vývoj demokracie, a naopak, 

hypoteticky vzato, silné zastoupení prvků participativní kultury, kdy se občané 

vyjadřují ke všem otázkám, může v jistých situacích brzdit výkon pravomocí 

veřejných demokratických institucí. Jde tedy o jistou rovnováhu mezi těmi, co 

ve finále rozhodují a těmi, co kontrolují způsob rozhodování.

Dalším faktorem při posuzování politické kultury občanů na určitém 

území, je kongruence, respektive inkongruence zástupců jednoho zvýše 

zmíněných typů politické kultury k politickému systému. Silná kongruence 

znamená důvěru, oddanost, či loajalitu občanů k politickému systému, slabá 

pak lhostejnost a rezignaci. Inkongruence je pak definována úplným 

odcizením občanů od politického systému. Intenzita procesů kongruence a 

inkongruence se podle Almonda a Verby mění v čase závisle na proměnách 

politického systému dané země.

V českých podmínkách empirického zjišťování politické kultury občanů 

se předpokládaná vyšší míra inkongruence odrazila v zkonstruování nového 

modelového typu politické kultury, jež byl nazván „odcizeným“30.

30 Podrobněji k tomuto čistému typu politické kultury viz. kapitola 3.1. Politická kultura 
současné české populace.
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2.6.2. Politická kultura postkomunistických zemí

Jak už bylo několikrát řečeno, významný vliv na současnou politickou 

kulturu země hraje její historický vývoj. Většinou se kořeny současné politické 

kultury národa hledají v době před zhruba padesáti až sto lety31. Důležitým, 

ale ne jediným prvkem určujícím současnou politickou kulturu je pak vývoj 

politických institucí, jejich obraz ve vědomí národa a vzájemný vztah občanů a 

těchto institucí.

S rozpadem Východního bloku a přechodem zemí Sovětského Svazu a 

jejich přidružených satelitů k demokratickému politickému systému vyvstala 

nová otázka: Jaká byla a jaká je současná politická kultura v těchto zemích? 

Mnoho lidí se domnívalo, že po čtyřicetileté nadvládě komunismu se rychle 

vytvoří nový typ politické kultury. Postupem času se naopak ukazuje, že se 

v těchto zemích, i přes radikální demokratické změny v jejich legislativě a po 

krátkém období porevoluční euforie, znovu obnovují určitá tradiční schémata 

jednání a myšlení nejen občanů, ale i samotných politiků a úředníků, vůči 

fungování nejrůznějších politických institucí a vůči jejich úloze 

v demokratickém systému.

Právě z nedostatku demokratických tradic před nástupem komunismu 

v zemích bývalého Východního bloku autoři zabývající se politickou kulturou 

těchto národů usuzují, že nově ustavené demokratické zřízení nebude 

nabývat takových kvalit jako v zemích, kde je demokracie pevně ustavena již 

řadu desetiletí.

Obtížemi, které provázejí přeměnu společnosti k demokracii se zabývá 

mimo jiné i S. M. Lipset. Ten připomíná, že demokracie ve svém pravém slova 

smyslu vyžaduje silnou občanskou společnost a podpůrnou politickou kulturu, 

přičemž jak občané, tak elity musí sami od sebe respektovat a přijímat 

principy demokratické společnosti. Lipset následně, na základě dat a 

dostupných informací o historickém vývoji postkomunistických zemí, vyjadřuje 

pochyby o jejich demokratické budoucnosti (Lipset 1994).

Kriticky se k fungování nově vzniklých demokracií vyjadřuje i Robert D. 

Putnam (1993). Podle tohoto autora mělo mnoho postkomunistických zemí

31 Někdy se však při analýze politické kultury v ČR hledají historické souvislosti až z období 
po Bílé Hoře. Tato práce se snaží v historickém exkurzu popsat vývoj občanské společnosti a 
tedy i s ní spjatou politickou kulturu od dob Národního Obrození.
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chudé občanské tradice ještě před příchodem komunismu. Proto vyjadřuje 

pochybnosti o trvalosti nově ustaveného demokratického zřízení v těchto 

zemích (Putnam 1993).

Tyto více či méně pesimistické teorie ohledně rozvoje plně funkční 

demokracie v zemích bez výrazné demokratické historie vznikaly těsně, či 

s odstupem pouze několika let po rozpadu Východního bloku. Nasnadě je 

otázka jejich platnosti v současnosti, kdy již mají východní země nejbouřlivější 

transformační změny za sebou a postupně se začleňováním do struktur 

Evropské Unie přejímají hodnoty vlastní západoevropským demokratickým 

zemím.
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3. Empirická část

3.1. Politická kultura současné české populace ve 

výzkumu Region a politika

V České republice se dlouhodoběji výzkumem politické kultury zabývá 

tým výzkumníků Sociologického Ústavu AV ČR. Následující stať bude 

pojednávat o výzkumu politické kultury české populace v regionálním rozměru 

s názvem Region a politika, jež proběhl v roce 200032.

Autoři výzkumu se drželi původního konceptu politické kultury Almonda 

a Verby s jedním rozdílem: do původního tří-složkového

operacionalizovaného modelu takzvaných čistých typů politické kultury byl 

přidán další typ politické kultury - odcizená politická kultura. Autory vedly k 

takovéto úpravě modelu pro české podmínky úvahy nad totalitní minulostí 

České republiky (Feierabend 1992).

Tento specifický typ politické kultury se podle autorů vytvořil z praktik 

režimu reálného socialismu 70. a 80. let minulého století. Jedná se o typ 

politické kultury, kde „...jednotlivec odmítá politický systém nebo jeho část, je 

podezřívavý vůči vládě, chová k ní negativní city, nevěří, že by politická akce 

v rámci zákonů mohla přinést zlepšení; cynismus je převládající orientace vůči 

politice a systému...“ (Vajdová, Stachová, 2005).

Takto upravený model byl tedy operacionalizován do baterie 48 výroků, 

se kterými respondenti vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu na pětibodové 

škále. Tato škála byla zkonstruována od „0“, která je ekvivalentní postoji 

k výroku „určitě nesouhlasím“, až po hodnotu „4“, jež odpovídá postoji „určitě 

souhlasím“ 33.

32 Výstupy tohoto šetření byly zveřejněny v Sociologickém časopise vol. 41 (2005): 5, článek: 
Vajdová, Stachová (2005): Politická kultura české populace v regionálním rozměru. Data 
z výzkumu byla pro potřeby práce dále analyzována.
33 Kompletní baterie otázek se nachází v příloze č.2.
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Výzkum byl proveden kvótním výběrem ve čtyřech regionech České 

republiky a v ČR jako celku:

• Česká republika (1143 respondentů)

• region Praha (878 respondentů)

• region Ostrava (886 respondentů)

• region Zlín (843 respondentů)

• region Louny (837 respondentů)

Tabulka 2. Vzorec politické kultury -  Region PRAHA

typ politické kultury

podmíněná míra identifikace (COMID)
odcizená parochiální poddanská participativní

politické „já" 1,8759 2,0089 1,9784 1,7993

input (strany) 1,3715 1,6789 1,3883 1,9650

output (zákony a politiky) 1,6548 1,8114 1,6374 2,8392

systém (stát a vláda) 1,8413 1,7324 1,7523 2,8427

míra identifikace (MID) 1,6502 1,7894 1,6774 2,3691

Zdroj: (Vajdová, Stachová, 2005)

Tabulka 3. Vzorec politické kultury -  Region OSTRAVA

typ politické kultury
podmíněná míra identifikace (COMID)

odcizená parochiální poddanská participativní

politické „já“ 2,0031 2,1351 2,1006 1,7356

input (strany) 1,4957 1,7801 1,4798 2,0369

output (zákony a politiky) 1,7000 1,8686 1,5828 2,9372

systém (stát a vláda) 1,8652 2,1006 1,7647 2,8838

míra identifikace (MID) 1,7548 1,9020 1,7331 2,4332

Zdroj: (Vajdová, Stachová, 2005)

Tabulka 4. Vzorec politické kultury -  Region ZLÍN

typ politické kultury

podmíněná míra identifikace (COMID)

odcizená parochiální poddanská participativní

politické „já“ 2,0299 2,1635 2,1074 1,9478

input (strany) 1,5063 1,8644 1,5540 2,1247

output (zákony a politiky) 1,7219 2,0099 1,8376 2,9206

systém (stát a vláda) 1,8787 1,9151 1,9704 2,9107

míra identifikace (MID) 1,7660 1,9667 1,8570 2,5097

Zdroj: (Vajdová, Stachová, 2005)

43



Tabulka 5. Vzorec politické kultury -  Region LOUNY

typ politické kultury

podmíněná míra identifikace (COMID)

odcizená parochiální poddanská participativní

politické „já" 1,9810 2,1667 2,2042 1,8238

input (strany) 1,5213 1,7490 1,5607 2,0361

output (zákony a politiky) 1,7570 1,8200 1,5434 2,8570

systém (stát a vláda) 1,8874 1,8086 1,7885 2,7867

míra identifikace (MID) 1,7409 1,8195 1,7405 2,3992

Zdroj: (Vajdová, Stachová, 2005)

Tabulka 6. Vzorec politické kultury v České republice

typ politické kultury

podmíněná míra identifikace (COMID)

odcizená parochiální poddanská participativní

politické „já" 1,9934 2,1877 2,1852 1,7550

input (strany) 1,4721 1,7935 1,5042 2,0396

output (zákony a politiky) 1,7153 1,9028 1,7799 2,9177

systém (stát a vláda) 1,8395 1,8524 1,9119 2,8739

míra identifikace (MID) 1,7370 1,8922 1,8345 2,4306

Zdroj: (Vajdová, Stachová, 2005)

Poznámky k tabulkám:

Podmíněná míra identifikace (COMID = Conditional Measure of Identification) s čistým

typem politické kultury vzhledem k jednomu z bloků politického systému je průměrnou 

hodnotou souhlasu se třemi výroky, které vyjadřují poznávací, hodnotící a afektivní aspekt 

postoje k danému bloku politického systému -  viz baterie otázek v příloze č.2.

Míra identifikace (MID = Measure of identification) je průměrem čtyř podmíněných měr 

identifikace vztahujících se k jednomu čistému typu politické kultury.

Kurzívou je v každé tabulce v každém řádku vyznačena největší podmíněná míra identifikace 

s jedním blokem politického systému vzhledem ke všem čistým typům politické kultury a 

označuje, u kterého typu politické kultury má vybraný blok politického systému největší váhu. 

Tučně je vyznačena v každém sloupci největší podmíněná míra identifikace (COMID) 

v jednom čistém typu politické kultury. Takto označené číslo udává, který blok politického 

systému nejvíce přispívá k míře identifikace s daným čistým typem politické kultury.

Z tabulek je patrné, že se mezi jednotlivými regiony politická kultura liší 

málo a také se málo liší od celé ČR jako celku. „Dá se předpokládat, že Česká
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republika je vzhledem k politické kultuře dosti homogenní a jako územní 

jednotka pro srovnávání politické kultury vhodná“ (Vajdová, Stachová, 2005: 

str. 889).

Z výsledků můžeme postřehnout, že v součtu celkové nejvyšší hodnoty 

souhlasu s danými výroky se nacházejí právě u participativní složky politické 

kultury (vyjádřeno ukazatelem MID). To autoři vysvětlují tím, že v rámci 

působení komunistického režimu se vytvářely některé postoje blízké 

participativním postojům, tak jak je známe a jsou zaběhnuté v západních 

demokraciích34.

Při bližším pohledu na výsledky spatříme, že v rámci participačních 

postojů, které jsou dále rozděleny do 4 složek, největší podporu mají výroky 

zaměřené na Output (zákony a politiky) a Systém (stát a vláda). Ostatní 

složky participativního typu politické kultury (Input -  politické strany a Politické 

„já“) jsou zastoupeny podstatně slaběji a složka Politické „já“ je zastoupena 

dokonce nejslaběji v porovnání s ostatními modelovými typy politické kultury.

Tyto výsledky můžeme interpretovat jinými slovy jako skutečnost, že 

Češi se osobně plně ztotožnili s myšlenkou demokracie a obecně uznávají, že 

je třeba se podílet na věcech veřejných a tak, ať už přímo či nepřímo 

kontrolovat své politické zástupce. Dalo by se říci, že se ztotožnili s ideologií 

demokracie. Na druhou stranu je nasnadě otázka, do jaké míry se ztotožnili 

s jejím praktikováním.

Je zřejmé, že složka participativní politické „já“, v níž se jedná o aktivní 

osobní účast v otázkách veřejné politické diskuze, ve výzkumu 

operacionalizovaná souborem otázek v 1. osobě, je oproti ostatním složkám 

slaběji zastoupena a participativní postoje jako celek jsou lépe vyjádřeny

....neosobními příkazy k participaci ve výrocích vztažených k politickému

systému...“ (Vajdová, Stachová 2005, str. 892).

Při analýze dat jsem se tedy dále zajímal o rozdíly ve významnosti 

participativního politického „já“ mezi různými sociálními skupinami. Testoval 

jsem proto hypotézu o vyšší osobní postojové politické aktivitě mladších 

ročníků oproti ročníkům starším (nejstarším z této skupiny bylo v roce 1989 18

34 Proklamace participace hrála za komunistického režimu významnou roli: například volební 
účast dosahovala 99%, téměř každý občan byl členem některé z organizací Národní Fronty 
etc. „Dlouhodobé působení takového stavu mohlo mít za následek, že se utvářelo cosi jako 
participativní postoje“ (Vajdová, Stachová, 2005: str. 891).
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let a nejmladším pak 7 let -  můžeme tedy hovořit o první generaci, jejíž část 

již dospívala v novém demokratickém režimu a již si mohla interiorizovat 

demokratická pravidla a svobodně se realizovat v nových demokratických 

podmínkách). Tato hypotéza se však nepotvrdila. Názory mladých lidí na 

osobní aktivní angažovanost v politice se nijak neodlišovala od ostatních 

věkových ročníků35.

Spíše než věk mělo vliv na deklarovanou aktivní angažovanost 

v politice vzdělání: středoškoláci s maturitou a vysokoškoláci deklarovali vyšší 

postojovou angažovanost v politice než lidé s dosaženým základním 

vzděláním a vyučení bez maturity; rodinný stav: ženatí (vdané) byli 

angažovanější než rozvedení a vdovci; pohlaví: muži byli postojově politicky 

aktivnější než ženy; také se objevil nepatrný rozdíl mezi typem povolání, kde 

soukromníci, podnikatelé a zástupci nejrůznějších svobodných povolání jsou 

více nakloněni myšlence osobní angažovanosti v politických záležitostech než 

nezaměstnaní a nepracující důchodci. Postoje k osobní politické aktivitě 

studentů a učňů pak nijak nevybočovaly z celkového průměru. Náznak 

setrvačnosti generačně předávaných pasivních politických postojů ve 

společnosti je tedy v empirické analýze patrný.

Obecně nízkou zangažovanost v politických otázkách vyslovuje při 

hodnocení specifičnosti politické kultury Čechů E. Rendlová: „Češi vnímají 

demokracii hlavně jako možnost vyjádřit svůj názor, svobodně cestovat, mít 

přístup k informacím a nebýt perzekuován. To je pasivní pojetí -  představa, co 

demokracie lidem dává. Aktivní pojetí -  možnost prosazovat své potřeby a 

dosáhnout jejich naplnění -  s naším pojetím demokracie zatím příliš 

nesouvisí“ (Rendlová 2000: str. 60-61).

Co tedy může být příčinou pasivity českých občanů v otázkách veřejné 

participace a angažovanosti? Odpověď je třeba opět hledat v době nedávno 

minulé. Celkově nižší míra participativního politického „já“ v České republice 

může naznačovat přetrvávající stigmatizaci veřejné sféry a tedy neochotu či 

nezájem občanů do této sféry vstupovat. Příčinu této neochoty je třeba hledat

35Naopak, u mladších lidí byly participativní názorové postoje vyjadřující jejich participativní 
orientace dokonce o něco slabší než u starších generací. To se především týká testování 
politického „já“ odpověďmi na výrok „Aktivně se účastním politiky, zvláště když jde o důležité 
věci nebo když se mě něco přímo týká". Například souhlas právě s tímto výrokem byl u 
mladších ročníků slabší než u starších generací.
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v zachování výrazných hranic mezi veřejnou sférou a sférou soukromí. Tyto 

hranice byly výrazně vyznačeny za éry komunistické nadvlády, a jak výsledky 

výzkumu Region a politika naznačují, bariéry mezi oběma sférami jsou stále 

patrné. Tato hypotéza bude dále testována na datech z výzkumu ISSP 

Citizenship 2004.

3.2. Mezinárodní empirické šetření ISSP Citizenship 2004

Do roku 1989 měla většina občanů v komunistickém Československu 

zkušenost s nedobrovolnou politickou a občanskou participací v komunistické 

straně, v zájmových organizacích, či na veřejných manifestacích. Tyto 

participační aktivity byly často mechanicky rutinní36. Zkušenosti se svobodnou 

a dobrovolnou občanskou angažovaností však byly za minulého režimu 

ojedinělé. Po odeznění porevolučního nadšení tak máme po více než patnácti 

letech života v demokratickém režimu možnost s odstupem času analyzovat 

míru občanské participace ve veřejné sféře.

Jak už bylo v kapitole 2.5.1. Definice občanské společnosti uvedeno, 

rozvinutost a kvalitu občanské společnosti je možno zkoumat jednak 

z pohledu rozvinutosti institucí takzvaného třetího sektoru (organizovaná 

občanská společnost), jednak pomocí sociálního kapitálu a sítí aktérů, a 

jednak pomocí dotazníkového šetření, pomocí něhož „dosáhneme“ až na 

individuálního člověka, jakožto nezbytný článek, který utváří jakoukoliv síť37, 

sdružení či organizaci.

Rozvinutost občanské společnosti (respektive také participativní složky 

politické kultury) tedy můžeme operacionalizovat pomocí dobrovolných aktivit 

občanů z vlastní iniciativy. A právě na dobrovolné občanské aktivity se (mimo 

jiné) poprvé v ucelené formě zaměřuje výzkum ISSP Citizenship 2004.

36 Příkladem může být Havlův zelinář každodenně vyvěšující do výlohy obchodu transparent 
hlásající: „Proletáři všech zemí, spojte se!“
37 Sociálními sítěmi se zabývají například výzkumy ISSP Social Network 1984 a 2001.
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3.2.1. Metodologie
3.2.1.1. Výběr zkoumaných zemí

Výzkum ISSP Citizenship 2004 byl proveden v 39 vybraných zemích 

z celého světa. Distribuovaný dotazník obsahoval základ otázek, jež byly 

přeloženy do příslušného jazyka a v případě nutnosti modifikovány podle 

specifických charakteristik dotyčné země.

Do analyzovaného vzorku jsem zahrnul země, jež by měly pokrývat co 

nejširší spektrum současných demokratických režimů v Evropě (do vzorku 

jsem pro možnost srovnání zahrnul také USA). V Tabulce 7. jsou zobrazeny 

země, které jsem vybíral na základě několika kritérií. Jednak byly země 

vybírány vzhledem k charakteru institucionálního formování občanství státem 

„shora“ (např. Velká Británie, Německo) -  či na základě účasti v aktivních 

participačních institucích „zdola“ (např. Francie, Španělsko) (Turner 1990).

Druhým kritériem výběru byl vzájemný vztah mezi soukromou a 

veřejnou sférou, tedy konzervativním pojetím občanství, které jej chápe jako 

pasivní a soukromé (např. USA, Německo), oproti aktivnímu a veřejně 

expresivnímu občanství (např. Velká Británie, Francie, Španělsko) (Turner 

1990).

Pro lepší srovnání s Českou republikou byly do výběru dále zahrnuty 

další postkomunistické země, a to Polsko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko.

V neposlední řadě jsem se za účelem srovnání občanské 

angažovanosti zaměřil na geografické a demografické faktory, jakými jsou 

velikost území a počet obyvatel. Proto jsem do výběru zahrnul také Rakousko 

(z postkomunistických zemí pak opět Maďarsko, Slovensko a Bulharsko).

48



Tabulka 7. Seznam vybraných zemí

země počet respondentů metoda sběru dat
Německo (západ) 896 dotazník vyplněn respondentem 

za přítomnosti tazazele

Velká Británie 853 dotazník vyplněn respondentem 

za přítomnosti tazazele

USA 1472 face-to-face interview

Rakousko 1006 face-to-face interview

Maďarsko 1035 face-to-face interview

Česko 1322 face-to-face interview

Polsko 1277 face-to-face interview

Bulharsko 1121 face-to-face interview

Španělsko 2481 face-to-face interview

Slovensko 1072 face-to-face interview

Francie 1419 dotazník zaslán poštou

3.2.1.2. Občanská angažovanost ve vybraných zemích

Dotazník výzkumu ISSP Citizenship 2004 osahuje baterii výroků, jež 

zjišťují míru nevolební občanské angažovanosti ve společnosti. Tato baterie 

výroků si klade za cíl empiricky zachytit občanskou angažovanost mimo své 

základní oficiální formy, které jsou hlavními mechanizmy reprezentativní 

demokracie (volby, dále také oficiálně vyhlášená státní referenda). Takto 

zachycená občanská angažovanost je dobrovolná a vychází z vlastní iniciativy 

na základě osobních soukromých pohnutek. Osobní soukromé pohnutky jsou 

fundamentálním prvkem pro artikulaci myšlenek, postojů a zájmů a vedou k 

jejich veřejnému vyjádření. Svobodné veřejné vyjádření osobních myšlenek, 

postojů a zájmů, je právě oním elementem, který na úrovni jednotlivce 

překonává hranici ležící mezi sférou soukromí a sférou veřejnosti.

Seznam následujících aktivit můžeme považovat za operacionalizaci 

způsobů a iniciativ občanské angažovanosti, jakými je možno vyjádřit svůj 

svobodný názor ve veřejném prostoru liberálně demokratického režimu, a to, 

jak již bylo výše řečeno, nad rámec oficiálních forem občanské participace.
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Jedná se o následující aktivity:

1. podepsání petice

2. bojkotování nebo naopak dobrovolný nákup určitého výrobku 

z politických, etických či ekologických důvodů

3. účast na demonstraci

4. účast na politické manifestaci nebo demonstraci

5. kontaktování či pokus o kontaktování politika nebo státního 

úředníka, za účelem vyjádření vlastních názorů

6. věnování peněžitého daru nebo snaha získat peníze na 

občanské a politické aktivity

7. kontaktování médií/vystoupení v médiích, za účelem vyjádření 

vlastních názorů

8. účast na internetovém politickém fóru nebo v diskusní skupině

Respondenti byli u každé aktivity dotázáni:

• zda se podíleli na této činnosti v uplynulém roce.

• zda se podíleli na této činnosti ve vzdálenější minulosti.

• zda se na této činnosti doposud nepodíleli, ale možná ji v budoucnu 

uskuteční.

• zda se na této činnosti doposud nepodíleli a nikdy a za žádných 

okolností se na ní nebudou podílet ani v budoucnosti.

Pokud tuto baterii výroků srovnáme s bateriemi výroků, které testují 

model politické kultury, spatříme hlavní odlišnost v tom, že otázky obsažené v 

bateriích zabývající se politickou kulturou se zaměřují především na 

hodnotové postoje respondentů (viz. příloha č.2). Na rozdíl od toho, testovaná 

baterie výroků výzkumu ISSP 2004 zjišťuje především respondentem již 

fakticky vykonané občanské aktivity. Nejedná se tedy o obecně postojové 

otázky jako v případě výzkumu politické kultury, ale o otázky, jež vedou 

k dichotomickému rozlišování: zkoumaná činnost nastala či nikoliv. Až v 

případě, že tato činnost u respondenta nenastala, teprve pak je zjišťován 

osobní postoj k této činnosti.

Jedná se tedy o další způsob, jak je možné zkoumat participativní 

složku takzvaného politického „já“. Tento způsob již nesleduje hodnotové

50



postoje ve svém prvotním záměru, ale zaměřuje se především na konkrétně 

vykonané občanské aktivity. Svůj postoj k aktivitě mohl respondent 

v dotazníku vyjádřit až v případě, že zkoumanou danou aktivitu doposud 

nevykonal (v případě, že ji vykonal, je jeho postoj k této formě angažovanosti 

automaticky považován za kladný). Postoje k aktivitám tedy mají za úkol 

baterii občanských aktivit rozšířit a dát tak možnost odlišit ty občany, jež se 

doposud nikdy občansky neangažovali, ale za jistých okolností by se 

takovýmto způsobem mohli angažovat, od občanů, kteří by se nikdy takto 

občansky neangažovali38.

3.2.2. Občanská angažovanost podle jednotlivých 

veřejných aktivit
Než se začneme jednotlivými veřejnými aktivitami podrobněji zabývat, 

je důležité si uvědomit, že způsoby, jakými se lze občansky angažovat nemusí 

být kvalitativně na stejné úrovni. Důležitou roli při vstupování do veřejného 

prostoru hrají náklady a zisky každého občana, jež se rozhoduje občansky 

angažovat. Autoři Klára Vlachová a Tomáš Lebeda (2006) rozlišují z tohoto 

hlediska projevy občanské participace do tří kategorií: 1) pasivní způsob 

občanské angažovanosti (do této kategorie řadí např. petice, bojkot zboží, 

koupě zboží z politických, etických či ekologických důvodů); dále 2) aktivní- 

konvenční způsob občanské angažovanosti (např. kontakt veřejných činitelů, 

darování peněz); a posledním způsobem občanské angažovanosti je 3) 

způsob aktivní-manifestační (např. účast na legální demonstraci, účast na 

nelegální demonstraci). Toto rozdělení bylo na datech ISSP 2004 testováno 

za pomoci faktorové analýzy. Její výsledky by teoreticky měly potvrdit výše 

uvedenou typologii způsobů občanské participace. Za pomoci faktorové 

analýzy se však nepodařilo jednotlivé kategorie participace statisticky rozlišit.

38 Zde se naskytuje otázka, do jaké míry nahrávají občanské angažovanosti příhodné 
strukturální podmínky, jakými je například rozvinutost organizační složky občanské 
společnosti. Jinými slovy: občané, kteří se doposud neúčastnili žádné z výše vyjmenovaných 
aktivit a do budoucna tuto účast nevylučují, se mohou jednodušeji zapojit, pokud „někdo“ 
zorganizuje petici, demonstraci etc.
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se občansky angažovali v průběhu posledního roku ode dne, kdy byl s 

respondentem učiněn rozhovor. Následující tabulka 8. zobrazuje procenta 

těchto respondentů roztřízených podle zemí a konkrétní participační činnosti.

Tabulka 8. Participační činnosti podle jednotlivých zemí
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Německo (západ) 20,5 30,6 5,2 8,6 9,3 39,9 5,2 2,0

Velká Británie 33,5 22,7 2,4 2,9 9,0 14,2 3,2 1,7

USA 35,2 24,1 5,3 12,5 21,9 30,8 5,1 5,5

Rakousko 22,6 39,1 3,1 8,9 13,9 45,4 7,0 3,3

Maďarsko 6,4 2,7 1,5 3,2 2,3 3,0 2,0 1,6

Česko 8,7 5,8 1,8 1,7 3,4 7,4 1,3 1,9

Polsko 6,5 3,0 0,8 1,0 2,5 12,2 1,3 2,6

Bulharsko 2,2 0,5 0,6 2,6 2,1 6,9 1,6 0,7

Španělsko 23,1 13,5 30,4 11,6 7,0 11,9 3,6 2,5

Slovensko 15,2 8,5 1,7 7,5 6,1 13,8 2,3 2,0

Francie 35,1 34,2 16,7 12,5 8,9 27,7 6,0 3,9

Pozn: číselné údaje jsou uvedené v % (z celkového počtu respondentů). Jedná se o
respondenty, kteří uvedli, že se v uplynulém roce občansky angažovali daným způsobem.

Z tabulky 8. je patrné, že existují výrazné rozdíly v jednotlivých 

aktivitách mezi sebou navzájem (v rámci jedné země), ale také mezi 

jednotlivými zeměmi jakožto celky. V následujícím textu budou postupně 

rozepsány jednotlivé participační aktivity vzhledem k národnostnímu hledisku 

s důrazem na Českou republiku a její věkovou strukturu.



Pro lepší orientaci je v následujícím grafu 1. vyjádřena preference 

jednotlivých participačních činností u jednotlivých zemí. Tento vztah je 

vyjádřen graficky za pomoci vzájemných vzdáleností39.

Graf 1. Zobrazení 
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V grafu 1. můžeme spatřit, že pro občany České republiky je 

charakteristické vyjádření občanské angažovanosti (v poměrném srovnání 

s četnostmi u jednotlivých aktivit v ostatních zemích) především pomocí 

internetového fóra, podepsání petice či osobním kontaktováním politika.

Pro potřeby srovnání mezi českými občany a občany západních zemí 

v případě jednotlivých projevů občanské angažovanosti byly uvažovány 

západní země jako jeden celek, ve kterém nehrají roli národní hranice. 

Sjednocením občanů všech vybraných západních zemí (v našem souboru se 

jedná o Německo - západní, Velkou Británii, USA, Rakousko, Španělsko a 

Francii) je tak vytvořen referenční rámec, ke kterému budu dále vztahovat

39 Vzdálenosti mezi zeměmi a participačními činnostmi byla vytvořeny pomocí 
korespondenční analýzy. Relevantními údaji při čtení z grafu jsou pouze délky vzdáleností 
mezi zeměmi a participačními aktivitami.
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údaje o občanské angažovanosti českých občanů, a to z hlediska věkové 

struktury obou celků.

Věkovou strukturu sleduji z důvodu empirického ověření vyslovené 

hypotézy o mezigeneračním vlivu a tedy značné setrvačnosti politické kultury 

v České republice -  v mé analýze zúžené na její participativní složku, 

respektive složku jejího angažovaného politického (a tedy také občanského) 

„já“.

3.2.2.1. Podepsánípetice

Četnosti respondentů, kteří během uplynulého roku podepsali petici, je 

dvakrát až třikrát nižší u postkomunistických zemí než v případě zaběhlých 

západních demokracií. V tomto směru nejaktivnějšími jsou Američané 

(35,2%), Francouzi (35,1%) a Britové (33,5), na opačném pólu se pak 

nacházejí občané Bulharska (2,2%), Maďarska (6,4%) a Polska (6,5%).

V České republice (v celé populaci 8,7%) se podepsáním petice 

vyjadřují především mladší ročníky občanů: 13,5% občanů do třiceti let 

podepsalo v průběhu minulého roku petici. V západních zemích je pak 

podepsání petice hlavním výrazovým prostředkem především u občanů 

střední generace (lidé mezi třiceti a šedesáti lety: 32,0%). Pro srovnání jsou 

údaje o závislostech věku a konkrétní veřejné aktivity občana názorně 

zobrazeny v tabulce 9.

3.2.2.2. Spotřebitelské chování

Ještě výraznější rozdíl v jednání občanů mezi postkomunistickými a 

ostatními demokraciemi můžeme najít u spotřebitelského chování občanů40. 

Zboží z nějakého politického, etického či ekologického důvodu bojkotuje, 

popřípadě preferuje, až šestkrát více občanů v západních zemích, než v 

zemích bývalého Východního bloku. Způsob vyjádření osobních preferencí 

prostřednictvím tohoto uvědomělého spotřebního chování souvisí do značné 

míry s kupní silou domácností. Cena výrobků zakupovaných z politických,

40 Spotřebitelské chování, vedle již zmíněného podepsání petice, lze považovat za pasivnější 
způsoby participace. „K participaci tohoto typu obvykle není třeba vynaložit velkého úsilí a 
často může být taková forma participace dána spíše příznivými okolnostmi (např. potkali jsme 
místo, kde se podepisuje petice, mohli jsme se rozhodnout mezi více druhy zboží a tím 
některé z nich bojkotovat anebo naopak z politických, etických či ekologických důvodů 
zakoupit)“ (Vlachová, Lebeda 2006: str. 20).
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etických či ekologických důvodů je většinou o něco vyšší než cena 

konkurenčního zboží. Proto nižší ochotu občanů postkomunistických 

demokracií bojkotovat, či preferovat určité druhy zboží, můžeme v porovnání 

s občany západních zemí vysvětlit relativně vyšším platebním potenciálem 

občanů západních zemí. Na základě tohoto platebního potenciálu se pak 

může teprve začít odvíjet vyšší ochota investovat do výrobků, jejímž 

zakoupením občan vyjádří svůj postoj. Na druhé straně je také dobré si 

uvědomit, že významnou roli hraje také šíře nabídky a dostupnost těchto 

výrobků na trhu.

V tomto směru se spotřebitelsky uvědoměle nejčastěji chovají občané 

Rakouska (39,1%), Francie (34,2%) a Německa (30,6%), na opačném pólu 

můžeme spatřit občany Bulharska (0,5%), Maďarska (2,7%), Polska (3,0%), 

Česka (5,8%) a Slovenska (8,5%).

U spotřebitelského chování se v České republice nevyskytuje výrazný 

rozdíl mezi mladšími a staršími ročníky občanů. Může to být způsobeno 

především jejich hlavní orientací na cenu výrobku. Ve srovnání se 

spotřebitelským chováním západních zemí lze usuzovat, že pozadí výroby 

zboží je pro českého spotřebitele doposud sekundárním údajem. V západních 

zemích jsou pak nejsilnější skupinou s tendencí chovat se takto spotřebitelsky 

uvědoměle především věkové kategorie občanů mezi třiceti a padesáti lety 

(31,1%), což je způsobeno jejich nejsilnějším ekonomickým potenciálem mezi 

všemi věkovými kategoriemi. Naopak starší ročníky (šedesát a více let) nejsou 

tak silně nakloněni této formě pasivní angažovanosti (14,9%).

3.2.2.3. Peněžní dar

Vyjádřit svůj názor lze také prostřednictvím darování určitého 

finančního obnosu nějaké organizaci či veřejné skupině. Rozšířenost této 

činnosti je taktéž spojena s finančním potenciálem občanů, ale také se 

samotnou ochotou a tedy přikládání významu tuto částku věnovat. Z výsledků 

průzkumu je patrné, že se prostřednictvím finančního daru určeného na 

politické či občanské aktivity nejčastěji vyjadřují občané Rakouska (45,4%), 

Německa (39,9%) a USA (30,8%). Na opačném pólu pak nalezneme občany 

Maďarska (3,0%), Bulharska (6,9%) a České republiky (7,4%).
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Trend dárcovství peněz je vzhledem kvěku respondentů v České 

republice obdobný jako v západních zemích, i když míra mezigeneračních 

rozdílů v případě darování finančního obnosu u českých občanů není tak 

markantní jako u jejich západních protějšků. V obou srovnávaných celcích 

jsou hlavními přispěvateli na politické či občanské aktivity především občané 

ve věkovém rozmezí mezi čtyřiceti a padesáti lety. v České republice darovalo 

peníze 11,0% v této věkové kategorii, v západních zemích to pak bylo 

v průměru 29,3%. To je dáno opět pravděpodobnou lepší finanční situovaností 

starších ročníků. Slabší účast při dobrovolném darování peněz pak vykazují 

mladí lidé do třiceti let věku (v ČR 4,3%, v západních zemích 19,3%).

3.2.2.4. Demonstrace a politická manifestace

Co se týče demonstrací a politických manifestací jakožto aktivních 

projevů občanské participace, není jejich výskyt ve srovnání s ostatními 

občanskými aktivitami příliš obvyklý, a to napříč jednotlivými zeměmi. Rozdíly 

mezi jednotlivými zeměmi nejsou až tak markantní, až na dva výrazně odlišné 

případy: Španělska (30,4% demonstrace, 11,6% politická manifestace) a 

Francie (16,7% demonstrace, 12,5% politická manifestace). V těchto zemích 

lze demonstraci či politickou manifestaci považovat za tradiční způsob 

vyjádření osobního politického názoru a angažovanosti ve veřejných 

záležitostech. Pomineme-li tyto dva charakteristické případy, i tak lze 

vypozorovat rozdíly mezi postkomunistickými a západními zeměmi

V České republice se, ani v případě demonstrací, ani v případě 

politických manifestací, jakožto aktivních forem občanské participace, 

neprojevují statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými generacemi (viz. 

tabulka 8). Účast na demonstracích či politických manifestacích se 

pohybovala v obou případech velmi nízko: mezi 1% až 2%. Tato situace v ČR 

je výrazně odlišná od západních zemí. Co se týče demonstrací, 

nejaktivnějšími jsou v tomto směru mladší ročníky populace (občané do třiceti 

let věku). Ti se účastnili z 21,6% demonstrací. Na druhou stranu nejméně 

aktivními občany jsou v tomto směru občané starší šedesáti let (6,6% těchto 

občanů se v minulém roce zúčastnilo demonstrace). Veřejné demonstrace 

jsou tedy způsobem, jakým se nejčastěji veřejně vyjadřují mladší ročníky 

populace.
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Poněkud odlišná situace panuje v případě veřejných politických 

meetingů či manifestací. Politických manifestací se v západních zemích 

nejčastěji účastní občané mezi padesáti a šedesáti lety věku, a to 13,5%41. Na 

druhou stranu se těchto aktivit v západních zemích výrazněji zdržují pouze 

občané starší sedmdesáti let (6,9%).

3.2.2.5. Kontaktování veřejného činitele

Kontaktování politika či státního úředníka jako způsob občanské 

angažovanosti se projevuje výrazněji pouze v USA (21,9%), částečně ve větší 

míře také v Rakousku (13,9%). Pro občany ostatních zemí není kontakt 

veřejného činitele příliš frekventovaným způsobem osobního vyjádření. I 

přesto lze zpozorovat určitý procentní rozdíl u celkových počtů občanů 

kontaktujících politiky mezi západními a postkomunistickými zeměmi.

V České republice se neprojevily výrazné rozdíly ve věku respondenta 

vzhledem k faktu, zda v minulém roce kontaktoval veřejného činitele. To 

znovu výrazně kontrastuje s věkovou strukturou participace západních zemí. 

Nejaktivnější jsou v tomto směru občané v rozmezí čtyřiceti a šedesáti let 

věku (16,0%). Na druhou stranu nejméně zájmu o kontaktování veřejného 

činitele projevili nejmladší občané do třiceti let (7,3%) a občané nejstarší 

věkové kategorie nad sedmdesát let věku (6,7%).

3.2.2.6. Kontaktování médií a vstup do internetového fóra

Posledními způsoby (last but not least), které byly tvůrci výzkumu ISSP 

Citizenship 2004 považovány za možnosti občanského angažování se ve 

veřejných záležitostech, bylo kontaktování médií a vstup do internetového fóra 

za účelem vyjádření vlastních názorů. Tyto dva druhy jednání, jakožto 

způsoby vyjádření vlastního občanského stanoviska, nejsou tak rozšířenými 

způsoby občanské komunikace jako ostatní výše uvedené formy participace. 

Nejaktivnějšími občany, ve smyslu kontaktování médií za účelem vyjádření 

vlastního názoru, jsou občané Rakouska (7,0%), Francie (6,0%), popřípadě 

Německa (5,2%) a USA (5,1%). Celkově je tato aktivita opět

41 I když nelze srovnávat absolutní hodnoty míry angažovanosti, tak je v případě politických 
manifestacích trend angažovanosti v ČR u této věkové kategorie obdobný jako v západních 
zemích. V ČR se také nejčastěji na politických manifestacích angažují lidé mezi padesáti a 
šedesáti lety věku a to 3,5% oproti 1% -  2% u zbytku populace.
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v postkomunistických zemí méně běžná než v zavedených západních 

demokraciích.

V případě využití internetového fóra, jakožto způsobu vyjádření 

vlastních názorů, se nejaktivněji podílejí občané USA (5,5%) a Francie (3,9%). 

U ostatních zemí nelze hovořit o masivnějším zapojení občanů do těchto 

aktivit. Ze všech výše zmiňovaných občanských aktivit, pouze v tomto jediném 

případě nehraje délka demokratického zřízení dané země významnou roli na 

podíl aktivních občanů.

V Česku se opět neprojevila výraznější závislost kontaktování médií na 

věku. Občané napříč všemi věkovými kategoriemi kontaktovali média v 1% -  

2% případů. To není z hlediska věkové struktury takový rozdíl oproti západním 

zemím, kde z průměru pouze slaběji vyčnívá aktivita občanů mezi padesáti a 

šedesáti lety věku (6,4%).

Co se týká vstupu do internetového fóra, mezi jeho nejčastější uživatele 

patří nejmladší ročníky a to jak v České republice (4,4%), tak v západních 

zemích (5,1%).

Tabulka 9. Závislost mezi veřejnou aktivitou a věkem

veřejná aktivita Česko západní země

Kendall's tau-b Kendall's tau-b

petice 0,074** 0,083**

bojkot 0,068** 0,113**

demonstrace 0,042 0,173**

politická manifestace 0,023 0,013

kontaktování veřejného činitele 0,014 0,002

peněžní dar -0,002 0,019*

kontaktování médií 0,056* 0,090**

internetové fórum 0,184** 0,201**

* byla prokázána statistická závislost mezi veřejnou aktivitou a věkem na 5% hladině 
významnosti.
** byla prokázána statistická závislost mezi veřejnou aktivitou a věkem na 1% hladině 
významnosti.
Pozn. : pokud je  číslo v tabulce kladné, znamená to, že čím je  občan mladší, tím se častěji 
angažuje a naopak.
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3.2.3. Souhrnná analýza občanské angažovanosti
3.2.3.1. Ukazatel míry občanské angažovanosti (MOA42)

Za účelem lepšího srovnání občanské angažovanosti ve vybraných 

zemích jsem zkonstruoval ukazatel míry občanské angažovanosti každého 

občana. Tento ukazatel je zkonstruován za předpokladu možnosti 

odstupňování míry občanské angažovanosti, jak je vyjádřena v dotazníku 

ISSP Citizenship 2004 u jednotlivých způsobů participace.

Nejvyšší možnou mírou občanské angažovanosti u daného konkrétního 

případu je osobní účast na dané činnosti v uplynulém roce (přiřazena hodnota 

4). Naopak za nejslabší způsob vyjádřené participace je považována osobní 

neúčast při dané aktivitě v minulosti a zároveň striktní odmítání podílet se na 

této činnosti i do budoucna (hodnota 1). Ukazatel je tedy konstruován pomocí 

součtu hodnot přiřazených respondentem jednotlivým občanským aktivitám a 

tento součet je pak vydělen celkovým počtem všech aktivit (v našem případě 

je počet participačních aktivit rovný 8)43.

8

M O A  =  - & —
8

i e N

Vi je  proměnnou vyjadřující jednotlivé občanské aktivity.

Ukazatel míry občanské angažovanosti (MOA) tedy z podstaty svého 

výpočtu přikládá, veškerým zmíněným participačním aktivitám stejný důraz. 

Hodnoty tohoto ukazatele taktéž nabývají velikosti od 1 (občané bez 

jakéhokoliv zájmu o angažování se ve veřejných záležitostech) po 4 (výrazně 

angažující se občané).

Na základě souhrnného ukazatele MOA lze souhrnně srovnávat 

angažovanost občanů mezi jednotlivými zeměmi. Hodnoty průměrů MOA pro 

každou zemi názorně zobrazuje Graf 2.

42 MOA -  Míra Občanské Angažovanosti
43 Konstrukcí ukazatele MOA dochází k určité nezbytné modulaci konstruované škály. Ta je 
původně škálou ordinální bez možnosti přesně charakterizovat vztah či „vzdálenost" mezi 
jednotlivými hodnotami proměnné. Ukazatel MOA je tak tvořen za předpokladu konstantní 
„vzdálenosti" mezi jednotlivými hodnotami proměnných.
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Graf 2. Průměrná míra občanské angažovanosti 
podle jednotlivých zemí

Z grafu 2. je patrný rozdíl ve velikosti průměrné míry občanské 

angažovanosti mezi jednotlivými zeměmi. Lze tedy konstatovat, že občané 

západních zemí (Rakouska, Francie, USA, Německa (západ), Velké Británie a 

Španělska) jsou podle průzkumu ISSP 2004 občany v souhrnu 

angažovanějšími ve veřejných záležitostech než občané v zemích bývalého 

Východního bloku. Z postkomunistických zemí jsou ve veřejném prostoru 

nejaktivnější občané Slovenské republiky. Ti jsou dokonce bližší ve své 

„průměrné angažovanosti“ občanům západních zemí, než průměru ostatních 

postkomunistických zemí. Pro lepší názornost jsou v příloze č. 3 vyobrazena 

statistická rozdělení ukazatele míry občanské angažovanosti u každé z 

jednotlivých zemí.

3.2.3.2. Srovnání angažovanosti českých občanů a občanů

západních zemí (vliv sociodemografických proměnných)

Pro potřeby srovnání občanské angažovanosti mezi českými občany a 

občany západních zemí byly opět uvažovány západní země jako jeden celek, 

ve kterém nehrají roli národní hranice, a který vytváří referenční rámec. 

K tomuto rámci jsou vztahována data o občanské angažovanosti české

60



populace. Ústřední otázkou této kapitoly je povaha faktorů, které nejvíce 

souvisí s ukazatelem míry občanské angažovanosti (MOA) 44. Jaké faktory to 

tedy jsou?

Mezi proměnné, které vstoupily do analýzy vlivu na míru občanské 

angažovanosti v první fázi, jsem zahrnul tyto sociodemografické proměnné: 

věk, pohlaví, dosažené vzdělání, rodinný stav, zaměstnanecký status a údaj o 

sektoru, kde je respondent zaměstnán45. Následující tabulka 10. zobrazuje 

jednotlivé proměnné a statistické koeficienty jejich závislosti na míře občanské 

angažovanosti.

Tabulka 10. Závislosti a vliv sociodemografických proměnných na MOA

proměnná Česko západní země

Phi Kendall's

tau-b

R2 Phi Kendall's 

tau-b .

věk — 0,051* 0,004 0,107** 0,027

pohlaví 0,091* 0,010 0,061** 0,004

dosažené — -0,199** 0,078 — -0,320** 0,161

vzdělání

rodinný stav 0,119 0,014 0,173** 0,031

zaměstnanecký 0,189** 0,025 0,220** 0,054

status

sektor zaměstnání 0,161** 0,027 0,171** 0,026

** byla prokázána statistická závislost mezi proměnnou a MOA na 1% hladině významnosti 
* byla prokázána statistická závislost mezi proměnnou a MOA na 5% hladině významnosti 
ordinální proměnná 
nominální proměnná

Z tabulky 10. je patrná jednak rozdílná závislost mezi jednotlivými 

proměnnými a ukazatelem míry občanské participace (MOA), a jednak je 

patrný rozdíl mezi Českem a západními zeměmi ve velikostech závislosti 

proměnných na MOA.

Faktorem nejvíce spjatým s mírou občanské angažovanosti bylo 

vzdělání, a to u obou srovnávaných celků (v pořadí 1. ve výši vysvětlené

44 Pro potřeby analýzy závislosti ordinálních proměnných (ukazatel Kendall's tau-b) byla MOA 
transformována ze spojité na ordinální proměnnou.
45 Rozepsané kódování vybraných proměnných se nachází v příloze č. 4.
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variance R2 v ČR i u západních zemích). Míra dosaženého vzdělání tedy 

výrazně ovlivňuje občanskou angažovanost jak u českých občanů, tak u 

občanů západních zemí: čím vyššího vzdělání občan dosáhne, tím se ve 

veřejných záležitostech angažuje intenzivněji a naopak. U občanů ze 

západních zemí je pak tento fakt ještě o poznání výraznější než u českých 

občanů. V České republice se ve veřejných záležitostech angažují hlavně a 

především občané s vysokoškolským vzděláním, v případě ostatních nižších 

úrovní vzdělání (od nedokončeného základního až po vzdělání středoškolské 

s maturitou, popřípadě VOŠ) pak nebyly rozdíly tak znatelné. V západních 

zemích je míra občanské angažovanosti (MOA) více odstupňována i mezi 

nižšími úrovněmi vzdělání než je vysokoškolské.

Zaměstnanecký status je dalším významným sociodemografickým 

faktorem souvisejícím s občanskou participací (v případě ČR je na 3. místě ve 

výši vysvětlené variance, u západních zemí na místě 2.). U obou 

srovnávaných celků se ve veřejných záležitostech více angažovali občané 

zaměstnaní na plný úvazek a studenti, oproti důchodcům a ženám (mužům) 

v domácnosti.

Co se týče sektoru zaměstnání (ve výši vysvětlené variance je sektor 

zaměstnání v ČR v pořadí 2., až 5. v pořadí je pak v západních zemích), 

v západních zemích se ve veřejných záležitostech nejvýrazněji angažují lidé 

pracující pro stát a občané svobodných povolání (self-employed). Naopak 

oproti ostatním skupinám projevují výraznou občanskou pasivitu především 

zaměstnanci soukromého sektoru. U českých občanů je výraznější projev 

zájmu o veřejné dění patrný pouze u svobodných povolání. Další skupiny 

českých občanů nijak nevybočovaly z průměru.

V západních zemích se projevila závislost mezi rodinným stavem a 

MOA (tuto závislost se v případě ČR nepodařilo prokázat). Jako občansky 

angažovanější se projevili občané svobodní (kteří nikdy předtím nebyli 

ženatí/vdané). Objevila se také poměrně značná část občanů rozvedených, 

jež se silně angažují ve veřejných záležitostech. Naproti tomu snížený zájem

o veřejné záležitosti projevují vdovci a vdovy.

Dále lze říci, že existují rozdíly v participaci mezi muži a ženami. Muži 

se zabývají veřejným děním intenzivněji než ženy. Tato hypotéza byla 

prokázána jak v západních zemích, tak v České republice.
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Proměnnou s významným vlivem na občanskou angažovanost je věk, a 

to především v případě západních zemí oproti ČR (výše vysvětlené variance 

je u západních zemí 4. v pořadí, v ČR je pak zanedbatelná a občanskou 

angažovanost vysvětluje nejslaběji ze všech proměnných). V ČR byl navíc 

statisticky prokázán slabší vztah mezi věkem a MOA než u západních zemí.

V západních zemích je nejaktivnější generace občanů v produktivním věku 

(do 60-ti let věku). Celkově nejaktivnějšími jsou ve veřejném prostoru občané 

ve věku mezi třiceti a šedesáti lety. Mladí lidé do třiceti let se ve veřejném 

prostoru angažují o něco méně než tyto ročníky, ale jejich aktivita je také 

výrazná. Naopak u starších občanů pak s rostoucím věkem zájem o veřejné 

záležitosti znatelně upadá.

Na souvislost věku s mírou občanské angažovanosti v České republice 

se podívejme trochu podrobněji. Pokud předpokládáme, že nejmladší 

generace občanů už do značné míry dospívala v demokratickém režimu (od 

roku 1989 do doby šetření ISSP 2004 již uplynulo 15 let a tedy nejmladším 

respondentům byly v době státního převratu teprve 3 roky), měla by se 

hypoteticky objevit pozitivní odchylka v míře jejich občanské angažovanosti. V 

případě občanů ČR se ale nepodařilo najít výrazněji, či naopak méně výrazně 

angažovanou věkovou skupinu občanů napříč věkovými kategoriemi46. 

Nejmladší generace občanů (ve věku do 30-ti let) nevykazuje známky vyšší 

občanské angažovanosti ve veřejných záležitostech. Tento fakt potvrzuje 

hypotézu o mezigenerační dědičnosti postojů a míry aktivity ve veřejné sféře. 

Důvodem nevýrazné aktivity mladých ročníků může být přejímání pasivnějších 

postojů vůči veřejné sféře, jež reprodukuje bariéru mezi veřejnou a soukromou 

sférou.

Na tomto místě analyticky rozlišíme veřejnou sféru a veřejnou sféru 

politiky. Veřejná sféra veřejnou sféru politiky do sebe bezesporu inkorporuje. 

Vzhledem ke způsobu pojetí veřejné sféry v této práci ale nelze na druhou 

stranu ztotožňovat sféru politiky se sférou veřejnou. Veřejná sféra je obecně 

širším pojmem, který je sféře politiky analyticky nadřazena. Veřejná sféra 

politiky se nachází především v té části veřejné sféry, kde působí oficiální

46 Výraznější postojová občanská angažovanost některých ročníků se neprojevila ani ve 
výzkumu A V ČR Region a politika (2000) -  viz. kapitola 3.1. Politické kultura současné 
české populace.
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politický systém, stát a jeho instituce47 (teoreticky se tedy jedná o pojem, 

kterým se zabývá především koncept politické kultury. Obě sféry se navzájem 

výrazně prolínají a ovlivňují. Následující kapitola se bude zabývat některými 

postoji občanů k politice především v souvislosti s ochotou vstupovat a jednat 

ve veřejné sféře politiky a tedy i ve veřejné sféře obecně.

3.2.4. Ochota vstupovat do veřejné sféry politiky
Slabá vůle nejen mladých občanů angažovat se ve veřejné sféře 

(operacionalizovaná koeficientem MOA) je z předchozího textu patrná. Na 

tomto místě bude dále popsána ochota vstupovat do veřejné sféry politiky, 

která je silně spjata s ochotou vstupovat do veřejné sféry vůbec.

První představu o míře zasahování do veřejné sféry politiky nám 

poskytne míra volební účasti v oficiálních volbách. Ta je názorně zachycena 

v grafu 3.

Graf 3. Volební účast 1990 - 2006
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Zdroj: www.czso.cz

47 teoreticky se tedy jedná o pojem, kterým se zabývá především koncept politické kultury. Srovnej kap. 
2.5.1. Definice občanské společnosti a 2.6.1. Teoretický koncept a definice politické kultury.
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Použité zkratky:
ČNR - Česká národní rada (1990 a 1992)
EP - Evropský parlament 
O+M - obce a města
PS - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (od 1996)
R - Celostátní referedum
SE-1 - Senát Parlamentu ČR l.kolo
SE-2 - Senát Parlamentu ČR 2.kolo
SL - Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSFR
SN - Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR
KZ - zastupitelstva krajů
ZO - zastupitelstva obcí

Dá se říci, že po porevoluční euforii, která se výrazně odrážela na 

vysoké volební účasti, se vnímání politické veřejné sféry občany ustálilo. 

Především liberální myšlenky, veřejností na zpočátku tak nekriticky přijímané, 

jsou již hodnoceny i s přihlédnutím k problémům, které vyplývají z jejich 

realizace. To se odráží ve „vystřízlivění“ společnosti a kritičtějšímu pohledu na 

skutečný stav, což dokazují i nejrůznější výzkumy veřejného mínění již 

v druhé půli 90. let (např. Haberlová 1997), ale také změna vlády v roce 1998. 

Současným důkazem dalšího ustalování demokratického režimu také může 

být již druhá změna vlády od vyhlášení samostatné České republiky. Po 

dlouhodobém trvalém poklesu volební účasti může být důkazem stabilizace 

vnímání veřejné sféry také slabý nárůst účasti v parlamentních volbách v roce 

2006. Jak je tedy vnímána sféra politiky, která do značné míry konstituuje 

veřejnou sféru, v očích českých občanů ve srovnání se západními zeměmi?

Nejprve se podívejme, jaký je vůbec zájem o politiku v jednotlivých 

společnostech národních států. Politické dění je významnou součástí 

veřejného dění obecně. Charakter, a tedy i způsoby řešení politických otázek 

ve veřejné sféře jistě hrají významnou roli při dalším formování zájmu občanů

o tuto sféru. Právě zájem občanů o politiku (či veřejné dění obecně) může být 

jedním z hlavních předpokladů nerezignace na veřejnou sféru jakožto celek.

Zájem o politiku byl ve výzkumu ISSP 2004 testován dvěma způsoby. 

Prvním z nich bylo subjektivní deklarování osobního zájmu o politiku, který byl 

ověřován otázkou, jak často dotazovaný diskutuje o politice se svými blízkými, 

přáteli či kolegy z práce (druhý způsob). V tabulce 11. jsou u jednotlivých zemí 

zobrazena příslušná procenta.
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Tabulka 11. Zájem o politiku

země zajímá se o politiku (v%) diskutuje o politice (v%)

Německo (západ) 69,8 64,2

Velká Británie 50,7 46,3

USA 69,9 52,4

Rakousko 57,6 53,9

Maďarsko 33,8 40,8

Česko 35,6 40,8

Polsko 34,1 33,0

Bulharsko 54,6 39,4

Španělsko 31,1 44,2

Slovensko 49,4 44,8

Francie 59,2 67,1

V České republice uvedlo, že se o politiku zajímá 35,6% respondentů 

(40,8% pak o politice hovoří s přáteli). To je poměrně méně než uvedli 

v průměru občané západních zemí. O politiku se v průměru zajímá 52,3% 

občanů západních zemí, což je o 16,7% více než v ČR (52,6% pak o politice 

hovoří spřátelí, tento rozdíl je menší o 11,8%). V porovnání se západními 

zeměmi je tedy zájem o politiku u českých občanů slabší a nijak nevybočuje 

z průměru postkomunistických zemí48.

Zájem o politiku byla dále testován v závislosti na míře občanské 

angažovanosti (MOA). Korelační koeficienty a míra vysvětlené variance jsou 

znázorněny v tabulce 12.

48 Pozorný čtenář si všimne, že z postkomunistických zemí se nejvíce zajímají o politiku 
občané Bulharska a Slovenska. Pokud velikost zájmu o politiku srovnáme s mírou občanské 
angažovanosti (MOA) v těchto zemích, spatříme, že zatímco je v Bulharsku zájem o politiku 
výraznější než u ostatních postkomunistických zemí, míra občanské angažovanosti Bulharů 
se nevymyká z průměru postkomunistických zemí (viz graf 2). U Slovenska tomu ale tak není. 
Na základě těchto údajů můžeme Slovensko označit zemi s nejaktivnějším obyvatelstvem ve 
veřejné sféře ze všech vybraných postkomunistických zemí.
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Tabulka 12. Vliv zájmu o politiku na MOA

proměnná česko
s r a m n i západní země

Kendall's R2 Kendall's R2 I

tau-b

zájem o politiku 0,258** 0,084 0,375** 0,210

frekvence diskuzí o politice 0,224** 0,103 0,399** 0,234

** byla prokázána statistická závislost mezi proměnnou a MOA na 1% hladině významnosti 
pozn.: vzájemná korelace mezi zájmem o politiku a frekvencí diskuzí o politice je 0,547** u 
občanů ČR (Kendall's tau-b) a 0,503** u občanů západních zemí. Tyto vysoké koeficienty 
závislostí naznačují výraznou vzájemnou zástupnost obou proměnných.

Z této tabulky je zřejmé, že zájem o politiku výrazně ovlivňuje míru 

občanské angažovanosti v ČR, a o to pak výrazněji v západních zemích. Je 

zřetelné, že čím více se občan zajímá o politiku, tím intenzivněji se angažuje 

ve veřejné sféře. Výše vysvětlené variance míry občanské angažovanosti byla 

v případě občanů západních zemí více než dvojnásobná oproti českým 

občanům. To znamená, že i případ, kdy se český občan více zajímá o politiku, 

ještě nemusí vést k vyjádření jeho občanské angažovanosti ve veřejném 

prostoru. Tento předpoklad silněji platí pro občany západních zemí.

Nyní si představme situaci, že byl v poslanecké sněmovně projednáván 

zákon, který občané považují za nesprávný či škodlivý pro jejich zemi.

V případě, že tento případ nastane, můžeme si položit otázku, jestli 

se nastalou situaci budou občané snažit ovlivnit svým působením ve veřejné 

sféře. Druhou otázkou pak bude, zda se vůbec poslanecká sněmovna o 

názory občanů bude zajímat.

Jaké názory mají občané jednotlivých zemí v tomto hypotetickém 

případě přehledně zobrazuje tabulka 13.
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Tabulka 13. Ochota ovlivnit špatné opatření a víra ve vyslyšení
požadavků občanů poslaneckou sněmovnou

země ochota ovlivnit špatné víra ve vyslyšení občanů

opatření (v%) (v%)

Německo (západ) 27,3 9,1

Velká Británie 40,9 18,4

USA 60,4 36,2

Rakousko 36,8 13,9

Maďarsko 12,7 8,7

Česko 26,1 12,6

Polsko 25,6 25,1

Bulharsko 20,2 9,1

Španělsko 36,5 12,3

Slovensko 29,6 12,1

Francie 54,1 14,0

V případě snahy ovlivnit projednávaný špatný zákon se jako 

potenciálně nejaktivnější projevili občané USA a to velmi výrazně (celkem 

60,4% amerických občanů by se pokusilo s touto situací nějakým způsobem 

naložit). Tito občané se také v největším počtu domnívají, že američtí 

zastupitelé budou na jejich apel odpovídajícím způsobem reagovat (36,2%). 

Podle průzkumu by druhými nejaktivnějšími občany v této situaci 

pravděpodobně byly občané Francie (54,1%), kteří však s odpovídající 

odezvou volených reprezentantů příliš nepočítají (14,0%). Opačným 

extrémem je naopak mínění polských občanů. Ti, v případě projednávání 

špatného zákona, nemají příliš velký zájem se ve veřejné sféře příliš 

angažovat (25,6%), ale věří, že v případě, kdy by se pokusili přijetí špatného 

zákona ovlivnit, tak by je jejich sněmovna reprezentantů vyslyšela (v úspěch 

takového občanského jednání ve veřejné sféře věří 25,1% polských občanů).

Kromě tohoto druhého, poněkud výjimečného případu, jsou opět 

zřetelné rozdíly v absolutních číslech názorů občanů postkomunistických zemí 

a zemí západních. V tomto případě existuje ještě další výjimka, a tou jsou 

občané Západního Německa. Ti se vzhledem ke své slabší ochotě občansky 

se angažovat (27,3%) a předpokládané velmi nízké možnosti touto
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angažovaností něčeho dosáhnout (9,1%), postojově řadí v tomto směru spíše 

mezi občany postkomunistických zemí.

Občané České republiky opět nijak výrazněji nevybočují ze skupiny 

občanů postkomunistických zemí. Celkem 26,1% občanů by se pokusilo 

nějakým způsobem zasáhnout a ovlivnit přijetí špatného zákona, přičemž 

průměr za západní země činí 40,7%, tedy o 14,6% více než v ČR. V situaci, 

že by poslanecká sněmovna vzala vynaloženou veřejnou aktivitu českých 

občanů při projednávání špatného zákona vůbec v potaz, věří 12,6% občanů 

ČR. Tento rozdíl není již tak markantní oproti názorům občanů západních 

zemí, kde ve vyslyšení apelu věří v průměru 16,7% občanů. To je o 4,1% více 

než podíl obdobně smýšlejících Čechů.

Ochota občanů ovlivnit špatné opatření a jejich víru ve vyslyšení 

občany vznesených námitek volenými reprezentanty byla dále testována 

v závislosti na míře občanské angažovanosti (MOA). Korelační koeficienty a 

míra vysvětlené variance jsou znázorněny v tabulce 14.

Tabulka 14. Vliv ochoty ovlivnit špatné opatření a víra ve vyslyšení 

občanů na MOA

** byla prokázána statistická závislost mezi proměnnou a MOA na 1% hladině významnosti 
pozn.: vzájemná korelace mezi ovlivněním špatného opatření a vírou ve vyslyšení občanů je  
0,475** (Kendall's tau-b) u občanů ČR a 0,398** u občanů západních zemí.

Koeficienty vzájemné závislosti v tabulce prokazují, že existuje silný 

vztah mezi oběmi testovanými veličinami navzájem. V tomto případě 

koeficienty nepoukazují na výrazný rozdíl mezi českými občany a občany 

západních zemí. Pokud se český občan domnívá, že by se byl ochoten 

v budoucnosti veřejně vyjádřit ke špatnému zákonu, pak se s vyšší 

pravděpodobností již v minulosti nějakým způsobem ve veřejné sféře 

angažoval (Kendall's tau-b 0,292**). Již ne tak silně, ale stále to platí i 

v případě jeho víry v kladnou odezvu ze strany jím volených reprezentantů

0,292** 0,140 0,294** 0,130ochota ovlivnit špatné opatření

víra ve vyslyšení občanů 0,169** 0,041 0,179** 0,039
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(Kendall's tau-b 0,169**). Tedy, aby se občan v minulosti aktivně angažoval, 

není nezbytně nutné, aby věřil v pozitivní odezvu jím volených reprezentantů. 

Svůj vliv však odpověď oficiálních reprezentantů občanovi na jeho další 

angažovanost do budoucna dozajista má (Kendall's tau-b 0,475***).

Právě ve vnímání negativní odpovědi na občanskou participaci od 

oficiálních reprezentantů existuje určitý rozdíl v postojích Čechů oproti svým 

západním protějškům. Pokud je český občan ochoten v budoucnu se ve 

veřejné sféře angažovat, potřebuje být o něco silněji přesvědčen, že bude mít 

jeho veřejné vyjádření vůči špatnému zákonu náležitou odezvu od 

reprezentantů politického systému (Kendall's tau-b: 0,475**). To je také velmi 

důležité pro občana západní země (Kendall's tau-b: 0,398**), ale přece jen ne 

v takové míře jako pro českého občana.

Zajímají se tedy političtí představitelé o názory občanů? Nižší celkové 

počty českých občanů očekávajících, že budou při vyjádření veřejného 

nesouhlasu se špatným zákonem vyslyšeni (viz. tabulka 13.) může 

naznačovat, že se čeští politici nebudou o občanské názory zajímat do takové 

míry, jako se jimi budou zabývat politici v západních zemích49. Ve výzkumu 

ISSP 2004 byla proto položena další otázka, která zjišťuje, zda se občané 

domnívají, že se bude vláda starat o to, co si myslí. Výsledky za jednotlivé 

země jsou zobrazeny v tabulce 15.

49 V této souvislosti lze poukázat na tento problém především na lokální úrovni politiky 
v českém kontextu - viz. Vajdová 1999, Nejdi 2004, Bystřičan 2006.
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Tabulka 15. Vláda se nezabývá názory občanů50

země souhlas s výrokem (v%) nesouhlas s výrokem (v%)

Německo (západ) 66,3 18,7

Velká Británie 59,2 23,4

USA 44,4 37,1

Rakousko 68,9 16,4

Maďarsko 64,6 13,8

Česko 69,0 14,2

Polsko 87,6 6,0

Bulharsko 81,7 8,0

Španělsko 55,0 25,2

Slovensko 73,8 9,3

Francie 59,8 27,2

Dojem, že vláda nenaslouchá názorům občanů je v České republice 

poměrně rozšířený. O to výraznější je v některých postkomunistických zemích 

jakými například Bulharsko a Polsko51. Údaje v tabulce 15. se stávají 

zajímavými především ve srovnání s údaji z druhého sloupce v tabulce 13. Ze 

srovnání obou zdrojů údajů vidíme, že i v některých západních zemích jakými 

jsou Rakousko a Německo se občané častěji domnívají, že jejich 

reprezentanti se nezabývají názory „obyčejných“ občanů.

Názor, že se vláda nestará o mínění občanů je v České republice 

rozšířenější, než u občanů západních zemí jako jednoho územního celku (zde 

činil průměr souhlasu s výrokem 55,3%, rozdíl tedy činí 13,7%).

Tedy, aby čeští občané byli vůbec ochotni se občanských aktivit 

účastnit (takto odpovědělo 26,1% občanů ČR, ve srovnání s 40,6% 

občanů západních zemí), potřebují mít dojem, že se jejich veřejná aktivita 

projeví v jednání politických představitelů (Kendall's tau-b: 0,475** v ČR oproti

0,398** u západních zemí). Výrazná většina občanů ČR se ale domnívá, že

50 Přesné znění otázky v dotazníku ISSP: „Nemyslím si, že se vláda zajímá o to, co si myslí 
lidé jako já“.
51 Případ Polska je ve srovnání s předchozími údaji pozoruhodný. Velmi mnoho polských 
občanů se domnívá, že se jejich vláda o jejich názory nezajímá. V případě, že by se ale 
zmobilizovali k veřejnému vyjádření svých názorů, věří, že by je jejich vláda vyslechla (viz. 
tabulka 13.)
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vláda nebere ohled na jejich názory (69,0% oproti 55,3%). Tento názor je tedy 

výrazněji diskvalifikuje ještě před tím, než se osobní názory pokusí veřejně 

vyjádřit. Ve srovnání s občany západních zemí, jakoby si čeští občané řekli, 

že pokud jejich političtí představitelé nereagují adekvátně, občanská 

angažovanost nemá smysl. K vyjádření vlastního postoje tedy nakonec 

veřejným způsobem nedojde52. Pomocí tohoto mechanizmu se utváří a znovu 

reprodukuje bariéra mezi veřejnou sférou politiky a sférou soukromou.

3.3. Shrnutí empirické části

Učiňme tedy na tomto místě krátké resumé poznatků, které jsme získali 

v celé empirické části práce. Analyzována byla dvě empirická šetření 

provedená na území České republiky: Region a politika 2000 a mezinárodní 

šetření ISSP 2004 Citizenship. Data z výzkumu Region a politika 2000 

demonstrují, že se většina občanů na území České republiky plně ztotožnila 

s myšlenkou demokracie. Na druhou stranu data prokázala nižší míry 

takzvaného participativního politického „já“, které je vyjádřením 

(operacionalizací) náhledu na vlastní roli v politickém systému. Naskýtá se 

tedy otázka, do jaké míry se čeští občané ve svém jednání také ztotožnili 

s aktivním tedy participačním pojetím demokracie.

Na tuto otázku odpovídá analýza empirických dat z výzkumu ISSP 

2004 Citizenship. Aktivní pojetí demokracie je v tomto výzkumu 

operacionalizováno pomocí škály osmi odlišných participačních aktivit. Vlastní 

analýza dat pak potvrzuje stav, který už naznačoval výzkum Region a politika

2000. Občanská angažovanost českých občanů je porovnávána vůči 

vybraným demokratickým západním zemím, které tvoří rámec srovnávání. 

Analýza dochází k závěru, že celková míra občanské participace a 

angažovanosti českých občanů ve veřejné sféře je oproti západním zemím 

výrazně nižší. Z tohoto úhlu pohledu se tak Česká republika řadí po bok

52 Tento příklad je poněkud absolutizovaným tvrzením, které ve skutečnosti data při 
srovnávání postojů českých občanů a občanů západních zemí demonstrují v jemnějších 
nuancích. Z pohledu na velikosti srovnávaných statistických ukazatelů lze zhruba vystupňovat 
sílu tohoto tvrzení.
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ostatních srovnávaných postkomunistických zemí. Pro občany České 

republiky je charakteristické vyjádření občanských postojů především 

prostřednictvím nejrůznějších internetových fór, podepsáním petice či 

osobním kontaktováním politika. Nejvýraznějším sociodemografickým 

faktorem, který ovlivňoval velikost míry občanské angažovanosti je vzdělání.

V České republice se ve veřejných záležitostech angažují hlavně a především 

občané s vysokoškolským vzděláním, v případě ostatních nižších úrovní 

vzdělání pak nebyly rozdíly v míře občanské angažovanosti příliš znatelné.

K zajímavému závěru také vedla data při testování závislosti věku na 

míře občanské angažovanosti. Analýza dat se soustředila především na 

nejmladší dospělou generaci občanů. Vzhledem ktomu, že tito občané již 

podstatnou část svého života vyrůstali ve svobodných společenských 

podmínkách, byla při analýze očekávána jejich vyšší míra participace. 

Socializace nejmladších ročníků již proběhla v demokratickém režimu, a tyto 

ročníky tedy měly příležitost okusit „chuť svobody“ od svého útlého dětství. 

Míra jejich participace na veřejných záležitostech však není tímto vývojem 

výrazněji poznamenána a neodlišuje se od míry participace ročníků starších. 

Na základě empirických výsledků byla tedy přijata hypotéza o silné dědičnosti 

společenských zvyků (tedy alespoň co se svobodné občanské angažovanosti 

týče). Povaha českých občanských zvyků tedy v tomto směru odolává 

nepoměrně rychlejší změně v míře otevřenosti klimatu veřejné sféry, jež je 

garantována státní legislativou po roce 1989.

Další analýza dat se zabývá hledáním příčin nízké míry participace ve 

veřejné sféře politiky53. Příčiny slabé participace českých občanů ve veřejných 

záležitostech jsou opět spatřovány na základě výrazného oddělení veřejné 

sféry od sféry soukromé. Tuto skutečnost dále umocňuje přistupování státního 

aparátu (tedy všech jeho aktérů: politiků, ale i úředníků) k veřejné sféře, a tedy

i k veřejným občanským názorům. Aby byli čeští občané ochotni se veřejných 

občanských aktivit vůbec účastnit, potřebují nabýt dojmu, že se jejich veřejná 

aktivita projeví v jednání politických představitelů. Značná část občanů ČR se 

ale domnívá, že vláda nebere ohled na jejich názory. Takovéto mínění je dále

53 Veřejná sféra politiky je v této práci výrazným způsobem spjata s pojetím veřejné sféry 
obecně. Je třeba ji ale analyticky odlišit, jelikož není s veřejnou sférou identická a týká se 
především státu a politického systému země.
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diskvalifikuje z veřejného angažování ještě před tím, než se tyto názory 

pokusí veřejně vyjádřit. Ve srovnání s občany západních zemí, jakoby si čeští 

občané řekli, že pokud politici nereagují adekvátně k jejich názorům, 

občanská angažovanost nemá hlubšího významu. Proto následně nedojde 

k veřejnému vyjádření vlastního postoje. Tímto způsobem se také utváří a 

znovu reprodukuje bariéra mezi veřejnou sférou politiky a sférou soukromí.
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4. Závěr

Předkládaná teoreticko-empirická stať si vytyčuje za cíl uchopit pojem 

občanské společnosti a politické kultury jako dva teoretické koncepty 

implicitně pracující s dualitou veřejné a soukromé sféry. Oba dva koncepty 

pracují s pomyslnou hranicí, která od sebe odděluje soukromou sféru od sféry 

veřejné. Právě tato hranice se stává klíčovým prvkem při vymezování hranic 

trhu idejí ze strany společnosti, jakožto mechanismu vzájemné konkurence 

idejí a myšlenek na poli veřejné sféry. Vývoj moderní liberální demokracie je 

ve své podstatě vyvozen z vývoje na tomto trhu idejí a myšlenek.

Po více než patnácti letech života v demokratickém režimu a po 

odeznění nejsilnější vlny bouřlivých porevolučních změn tak máme konečně 

možnost rozhlédnout se, jak je trh myšlenek a idejí rozvíjen ze strany české 

společnosti. Vzhledem k faktu, že prvorepubliková demokracie i ta současná 

byly takříkajíc vytvořeny cestou „shora“, tak se zatím doposud nikdy v české 

historii občanská společnost nestala dostatečně silným hráčem, aby mohla 

výrazně ovlivnit politický vývoj své země. Navíc čtyřicetileté období 

komunistické totalitní nadvlády výrazně zpustošilo zárodky svobodně 

smýšlející liberální společnosti, která postupně vznikala již za Rakouska- 

Uherska a První republiky. Působení moci komunistického režimu ve svém 

latentním efektu od sebe dále výrazně oddělila veřejnou a soukromou sféru. 

Jaký je tedy současný stav „podhoubí“ trhu idejí, který je v této práci nazýván 

společností?

Většina občanů na území České republiky se plně ztotožnila 

s myšlenkou demokracie. Na druhou stranu výzkumy prokazují nižší míry 

takzvaného participativního politického „já“, které vyjadřuje náhled na vlastní 

roli v politickém systému. Do jaké míry se tedy čeští občané ve svém jednání 

také ztotožnili s aktivním, tedy participačním pojetím demokracie?

Odpověď je hledána v další analýze občanské participace a 

angažovanosti českých občanů ve veřejné sféře. Na základě analýzy dat je 

vyvozen závěr, že celková míra participačních aktivit je v České republice 

oproti západním zemím o poznání nižší. Z tohoto úhlu pohledu se tak Česká 

republika řadí po bok ostatních postkomunistických zemí.
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Na základě empirických výsledků byla také přijata hypotéza o silné 

dědičnosti zvyků a postojů ve společnosti vůči veřejné sféře. Povaha 

občanských zvyků české populace v tomto směru odolává nepoměrně 

rychlejší změně v klimatu veřejné sféry a její otevřenosti (tato otevřenost 

veřejné sféry je dnes garantována především funkční státní legislativou). 

Dědičnost zvyků vůči veřejné sféře dále reprodukuje především tradiční a 

v současné době stále výrazné oddělení soukromé sféry od sféry veřejné.

Skutečnost nízké ochoty českých občanů participovat na veřejných 

záležitostech dále umocňuje způsob přistupování státního aparátu (tedy všech 

jeho aktérů: politiků, ale i úředníků) k veřejné sféře, a tedy i k veřejným 

občanským názorům. Značná část občanů ČR se domnívá, že vláda nebere 

ohled na jejich názory. Takovéto mínění je dále diskvalifikuje z veřejného 

angažování ještě před tím, než se tyto názory pokusí veřejně vyjádřit. Ve 

srovnání s občany západních zemí, jakoby si čeští občané řekli, že pokud 

politici nereagují adekvátně na jejich názory, občanská angažovanost nemá 

hlubšího významu. Proto následně nedojde k vyjádření vlastního postoje 

veřejným způsobem. Příčina občanské pasivity je tedy jednak společenským 

problémem, ale také problémem v přístupu aktérů státního aparátu 

k občanům jakožto veřejnosti.

Na závěr této práce si můžeme položit otázku, zda je nízký zájem o 

veřejné záležitosti projevem tradičně silného motivu takzvané „nepolitické 

politiky“. Václav Bělohradský (1992) politiku vidí jako „nepolitickou“, pokud v ní 

převáží nadpolitické instance. Nepolitická politika je ale rozšířeným 

přirozeným stavem politiky pouze v období krize. Pak musí přijít okamžik 

normální politiky, která je „pouhým“ racionálním prosazováním relativně 

rozumných zájmů občanů.

Onou nadpolitickou instancí, která znehodnocuje obyčejnou „politickou 

politiku“, by v podmínkách České republiky mohla být například obecná 

orientace na ekonomický růst a osobní blahobyt spolu s porevolučním 

hledáním vlastní identity občanů v současné společnosti. Bude tedy spolu 

s postupným nasycováním ekonomické poptávky dále růst také občanská 

participace? Anebo ona bariéra mezi soukromým a veřejným zůstane dále 

zakonzervována? Tyto otázky už jsou ale předmětem jiné práce.
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Vězňovo dilema
Vězňovo dilema označuje v teorii her typ hry s nenulovým součtem, ve které 

mají dva vězni možnost spolupracovat nebo nespolupracovat a výsledný stav 

doby, ke které budou odsouzeni, závisí na jejich rozhodnutí. Tak jako u 

mnoha jiných her se předpokládá, že každý hráč se stará především o svůj 

prospěch -  snaží se maximalizovat své výhody a nebere ohled na prospěch 

ostatních hráčů.

Stručný princip vězňova dilematu je tento: dva vězni spolu spáchali 

zločin, ale důkazy na jejich usvědčení nejsou dostatečné. Vězni sedí 

v oddělených celách a soudce, aby z nich vynutil přiznání, učinil každému 

následující nabídku: Pokud se oba přiznáte, dostanete po pěti letech vězení. 

Pokud se nepřizná žádný z vás, čekají každého dva roky vězení. Ale pokud 

zločin přizná jen jeden z vás, bude osvobozen a ten druhý dostane deset let.

Příloha č. 1

Na prvním místě u každé varianty přiznání prvního vězně je počet let, 

který dostane on, a na druhém místě počet let pro druhého vězně. Každý 

z vězňů by samozřejmě raději seděl dva roky než pět let. Pokud se rozhodují 

oba racionálně sami za sebe, každý dostane pět let. Bez ohledu na chování 

toho druhého, první získá lepší výsledek, když vše přizná: 5 let místo 10, když 

se druhý také přizná, propuštění místo dvou let, když se druhý nepřizná. Ten 

druhý také ví, že přiznání mu přinese lepší výsledek. A ten první ví, že ten 

druhý to ví. Pro oba je tedy lepším herním tahem přiznat, ačkoliv kdyby oba 

zapírali, dostali by jen po dvou letech.

Pokud se však hra (situace) opakuje, pak se racionální strategií může 

stát spolupráce, která je výhodná pro obě zúčastněné strany (iterované 

vězňovo dilema).
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Operacionalizace čtyř typů politické kultury
1. Odcizená politická kultura

Příloha č. 2

Politické „já“

Poznávací: Co bych se staral o politiku! Politici se o mne také nestarají.

Hodnotící: Když jdete do politiky, stáváte se součástí podvodného systému 

a pomáháte zkorumpovaným politikům.

Afektivní: Nesnáším politiku. Vyplaví na povrch to nejhorší v lidech i ve 

společnosti.

Input

Poznávací: Politické strany jsou tím nejhorším ve státě.

Hodnotící: Správný občan by měl bojkotovat strany a jejich volby; žádná 

poctivá strana totiž neexistuje.

Afektivní: Nenávidím politické strany a jejich nesnesitelné členy.

Output

Poznávací: Zákony a politika státu a vlády nemají nic společného 

s tím, co lidé chtějí a potřebují.

Hodnotící: Politika našeho státu a vlády je nemorální fraškou a urážkou 

zdravého rozumu.

Afektivní: Kdo dodržuje zákony a věří jim, je blázen.

Politický systém jako celek

Poznávací: Pro lidi jako jsem já, stát a vláda nic nedělá.

Hodnotící: Důvěřovat státu, vládě, politikům není normální.

Afektivní: Kdykoliv pomyslím na stát a vládu, ztratím náladu nebo dostanu 

zlost.
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2. Parochiální politická kultura

Politické „ já i

Poznávací: 0  politice toho vím málo.

Hodnotící: Nemá smysl se zajímat o politiku; politika v mém životě moc 

neznamená.

Afektivní: Nechápu, co lidi na politice přitahuje.

Input

Poznávací: Nevím, k čemu vlastně jsou politické strany.

Hodnotící: Činnost politických stran a politických hnutí se mě netýká.

Afektivní: Nerozumím tomu, když někdo říká, že má rád nebo nenávidí tu 

či onu politickou stranu.

Output

Poznávací: Po pravdě řečeno, vůbec nevím, jak stát a vláda fungují.

Hodnotící: Je pro mne těžké říci, co je dobrý nebo špatný zákon.

Afektivní: Jak by mohl stát a vláda pomoci lidem! Jenom rodina a přátelé, 

kteří mají člověka rádi, mohou pomoci.

P o litický  systém  ja ko  celek

Poznávací: Nerozumím tomu, jak politické systémy fungují.

Hodnotící: Nemám jasnou představu, jak posoudit, jestli režim a vláda jsou 

dobré nebo špatné.

Afektivní: Vůči vládě a státu nepociťuji nic; jsou mi lhostejné.
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3. Poddanská politická kultura

Politické „já“

Poznávací: Já osobně se politického života neúčastním; politika je 

záležitostí státu a vlády.

Hodnotící: Lidé by si měli hledět svého a nechat stát a vládu dělat, co má.

Afektivní: Nesnáším aktivisty, kteří státu a vládě dělají problémy.

Input

Poznávací: Politické strany nemohou plnit žádnou rozumnou funkci ve 

státě.

Hodnotící: Politické strany narušují hladký chod státu a vlády.

Afektivní: Dobrý občan nevstoupí do žádné politické strany.

Output

Poznávací: Povinností vlády a státu je, aby rozhodovaly za lidi a povinností 

lidí je, aby se těmto rozhodnutím podřídili.

Hodnotící: Dobrá vláda se stará o to, aby občané dodržovali zákony, ať 

jsou dobré nebo špatné.

Afektivní: Ty, co dohlížejí na dodržování zákonů, musíme mít v úctě, ať 

dělají cokoliv.

Politický systém jako celek

Poznávací: Společnost funguje nejlépe tehdy, když všichni lidé 

bezpodmínečně dodržují zákony.

Hodnotící: Správný občan se nesnaží měnit vládu nebo režim.

Afektivní: Lidé mají mít úctu ke státu a vládě bez ohledu na to, co dělá.
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4. Participativní politická kultura

Politické „já“

Poznávací: Aktivně se účastním politiky, zvláště když jde o důležité věci 

nebo když se mě něco přímo týká.

Hodnotící: Čím více lidí se aktivně zajímá o politiku, tím lépe.

Afektivní: Rád se angažuji v politice, třeba i účastí v pokojné demonstraci 

za něco, v co věřím.

Input

Poznávací: Bez politických stran není možný stát a vláda, které by 

představovaly zájmy lidí.

Hodnotící: Správný občan vstoupí do politické strany a účastní se práce v 

aktivistických zájmových skupinách.

Afektivní: Mám rád politickou stranu, kterou podporuji a mám z toho dobrý 

pocit.

Output

Poznávací: Zákony a politika by měly být výsledkem co největšího počtu 

lidí zapojených do politického života.

Hodnotící: Zákony, ke kterým se dospělo s podporou většiny lidí, by měly 

být dodržovány.

Afektivní: Zákony a politika, k nimž se dospělo ve všelidové diskusi, si 

zaslouží úctu.

Politický systém jako celek

Poznávací: Vedení státu vzešlé ze svobodných voleb funguje nejlépe.

Hodnotící: Nejlepší je ten stát a vláda, které plní vůli svých občanů.

Afektivní: Občan může být hrdý na vládu a stát, v němž se všichni lidé 

mohou účastnit politického života.
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Příloha č. 3
Rozdělení míry občanské angažovanosti (MOA) 

pro jednotlivé země
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Graf 9. Polsko Graf 10. Bulharsko
Poland Bulgaria
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Příloha č. 4
Kódování vybraných proměnných ve výzkumu 

ISSP Citizenship 2004*

Věk:

1 = 15 -  29 years

2 = 30 -  39 years

3 = 40 -  49 years

4 = 50 -  59 years

5 = 60 -  69 years

6 = 70 years and more

Rodinný stav:

1 -  married, living as married

2 -  widowed

3 -  divorced

4 -  separated, but married

5 -  single, never married

Zaměstnanecký status:

1 -  employed full time

2 -  employed part time

3 -  employed < part time

4 -  helping family member

5 -  unemployed

6 -  student, vocational training

7 -  retired

8 -  housewife, -man, home duties

9 -  permanently disabled

10 -  other, not in labour force

*pozn.: původní jazyk, v němž jsou data kó

Dosažené vzdělání:

0 -  no formal qualification

1 -  lowest formal qualification

2 -  above lowest qualification

3 -  higher secondary completed

4 -  above higher secondary level, other

education

5 -  University degree completed

Sektor zaměstnání:

1 -  work for government

2 -  public owned firm (of national id.)

3 -  private firm, others

4 -  self employed

5 -  charity, voluntary, non-profit sector

ána, je kvůli vyšší autenticitě zachován.
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Příloha č. 5

Politická kultura, občanská společnost a participace

Hlavním tématem mé diplomové práce bude, v širším pojetí, téma 

politické kultury, která by měla být výchozím konceptem při zkoumání postoje 

občan -  politický objekt (státní instituce, občanské sdružení, ale i politické 

rozhodnutí). V užším slova smyslu se budu zabývat rolí občanské společnosti 

a politické participace v zemích, které před několika lety prošli transformací 

k demokracii.

Popis současného stavu využití politické participace v politické praxi se 

bude odvíjet od dvou odlišných úhlů pohledu na téma politické participace. 

Dva odlišné pohledy na politickou participaci proto, že se jedná o vztah mezi 

občanem a politickým objektem (státní instituce, političtí zastupitelé, spolky...). 

Jedním úhlem pohledu tudíž bude zájem občanů o věci veřejné a jejich ochota 

do nich zasahovat, participovat a druhým pak institucionalizované možnosti 

této participace. Práce proto bude strukturována do dvou částí.

I. část

Vývoj politické kultury, jak jej uvádí jednotliví autoři (Almond, Verba, 

Lipset) by mělo na začátku otevřít problém rozvoje občanské společnosti 

v zemích transformujících se k demokracii. Tuto první část práce budu 

věnovat pohledu občanů „zdola“ směrem k politickým objektům, jak se utváří 

obraz a důvěra v politické instituce, zabývat se budu jejich legitimitou v očích 

veřejnosti. Tato část by měla vycházet jak z literatury, tak empirických dat.

II. část

Naopak na téma participace bych se chtěl podívat směrem „shora“, kde 

předmětem zkoumání budou přístupné kanály participace, které umožňují 

politické instituce. Chtěl bych se podívat na participaci jakožto mechanismus 

redistribuce politické moci a jejího užití při udržování (či narušování) stability 

politické instituce. Tato redistribuce moci by měla být vyjádřena na pomyslné
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škále, na jejímž jednom pólu bude rozhodování více autoritářské s plnou 

kontrolou moci a rozhodováním držené jedincem či úzkým kolektivem, až po 

rozhodování otevřené, participativní, se značnou redistribucí moci, kdy se 

dává prostor občanům a občanským sdružením i mimo volební období. Státní 

instituce hrají v tomto případě především roli zastřešující organizace*.

V úvodu II. části se tedy budu zabývat otázkou, kdy je veřejná participace 

prospěšná a kdy se už stává obtíží při řešení konkrétních problémů.

Na tomto místě je pak nutno zamyslet se nad jejími dvěmi rovinami: 

participace na lokální a participace na národní úrovni. Referenční rámec 

posuzování prospěšnosti či již škodlivosti přílišné participace v konkrétních 

situacích vytvořím na základě studia literatury autorů, jež se participací 

dlouhodobě zabývají (autoři participace, zastupitelská vs participativní 

demokracie). Na základě tohoto referenčního (teoretického) rámce pak budou 

dále zkoumána a porovnávána empirická data týkající se způsobu politického 

rozhodování u konkrétních institucí, na jejichž základě by bylo možno 

poukázat na některé aktuální problémy, popřípadě problémy latentní, ke 

kterým by v souvislosti s občanskou participací (či její absencí) mohlo 

v budoucnosti dojít.

Pohled „shora“ by měl především poukázat, do jaké míry politický 

systém umožňuje a zohledňuje participaci občanů ve veřejných záležitostech 

(II. část). Na opačný pól bych pak položil potenciály občanské společnosti, čili 

samotný zájem občanů aktivně se spolupodílet na řešení politických otázek 

(řešené v I. části práce).

Zkoumání rozvoje občanské společnosti a její institucionální podporu 

bych chtěl provést na srovnání dat v případě České Republiky (demokracie 16 

let po revoluci) a Španělska (28 let po transformaci k demokracii). To 

především z oblasti srovnání tvorby lokálních a regionálních politik (např. 

ochota zapojování občanů do věcí veřejných) a v případě úrovně národní 

srovnání dat z celonárodních a mezinárodních výzkumů týkajících se politické 

kultury a politických institucí.

*pozn.: Pod pojmem autoritářské rozhodování mám mimo jiné na mysli vžitý technokratický 

způsob rozhodování. Vlastní otevřená politika a komunikování jednotlivých rozhodnutí je pak 

zatlačována do pozadí.
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V závěru tedy bude kladen důraz na srovnání empirických dat obou 

zemí v kontextu nastíněných důsledků zapojení občanů do veřejného života: 

rychlost versus kvalita rozhodování, smysl pěstování participační politické 

kultury v demokratickém státě, až po její roli v socializačním procesu.
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