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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat podporu demokracie a zjistit, zda existují 

rozdíly v podpoře demokracie u mladších a starších generací. Dále byly zjišťovány rozdíly 

v podpoře u podskupin definovaných sociodemografickými faktory (vzdělání, pohlaví, 

velikost místa bydliště) a politickými postoji (zařazení se na škále politických orientací, 

sympatie ke KSČM, spokojenost s ekonomickou situací a vládou ČR) a byl zjišťován vliv 

těchto faktorů na podporu demokracie. Pro potřeby této práce byly využity sekundární data 

z poslední 4. vlny výzkumu Proměny české společnosti z roku 2018. Postoje vůči 

demokracii a podpora demokracie v podskupinách byly analyzovány skrze deskriptivní 

statistiky a párová srovnání. Vliv vybraných faktorů na podporu demokracie byl 

analyzován pomocí binární logistické regrese. Výsledky ukázaly poměrně vysokou úroveň 

podpory demokracie, ale také rozdíly v úrovni podpory podle položené otázky. V 

hodnocení jednotlivých typů režimů byla demokracie hodnocena nejlépe, existuje však 

skupina lidí, kteří by za určitých podmínek podporovali alternativní formy, či jsou 

rezignovaní na typ režimu, ve kterém žijí. Byly zjištěny určité rozdíly v podpoře 

demokracie mezi staršími a mladšími generacemi, především pak při nahlédnutí dovnitř 

těchto skupin. Velká část faktorů, které byly vybrány pro analýzu, měla vliv na podporu 

demokracie u obou skupin generací. Prokázala se vyšší šance podpory demokracie u žen, 

pravicově orientovaných respondentů, lidí s nesympatiemi vůči KSČM a u 

vysokoškolského vzdělání. Byl zjištěn také výskyt tzv. kritických občanů, kteří podporují 

demokratické principy, ale jsou kritičtí k fungování režimu.  

 

 

 

Klíčová slova 

Legitimita demokracie, generace, logistická regrese, Česká republika, mladí lidé, občanská 

společnost 

 

 

  



 

Abstract  

 

The aim of this diploma thesis was to analyze support for democracy and find out whether 

there are differences in democracy support by younger and older generations. Furthermore, 

differences in democracy support were determined for subgroups defined by socio-

demographic factors (education, gender, size of the place of residence) and political 

attitudes (the left-right scale of political orientations, sympathy for the KSČM, satisfaction 

with the economic situation and the Czech government) and was analyzed the influence of 

these factors on democracy support. For the needs of this work were used secondary data 

from the 4th wave of the research Transformations of Czech Society from 2018. Attitudes 

towards democracy and support for democracy in subgroups were analyzed through 

descriptive statistics and pairwise comparisons. The influence of selected factors on 

democracy support was analyzed by binary logistic regression. The results show a 

relatively high level of support for democracy, but also differences in the level of support 

according to the type of question which was used. In the evaluation of regime types, 

democracy was evaluated as the best regime. But exists a group of people who would 

support alternative forms under certain conditions, or who are resigned to the type of 

regime in which they live. There are some differences in democracy support between the 

older and younger generations, especially inside these groups. Many factors selected for 

this analysis influenced support for democracy in both groups of generations. There was a 

higher chance of supporting democracy among women, right-wing respondents, people 

without sympathy for the KSČM and people with higher education. The occurrence of so-

called critical citizens, who support democratic principles but are critical to the functioning 

of the regime, was also found. 
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1. Úvod 

Demokracie je ve svém nejobecnějším smyslu starobylým jevem, kdy v průběhu času 

nabírala různé podoby podle toho, jak byla vykládána. V posledních dvou stoletích se však 

z demokracie stal ideál a začala být spojována s především kladnými konotacemi. Jelikož 

se jedná o vícedimenzionální pojem, autoři se často neshodnou na jejím vymezení. V této 

práci jsou představeny myšlenky a pojetí demokracie pěti vybraných autorů, kteří jsou 

významnými představiteli teorie demokracie. Dále je v první části této práce popsána 

legitimita demokracie v České republice a generační rozdíly v její podpoře. 

V současných demokratických společnostech je velkou částí občanů a politických 

elit demokracie považována za důležitou součást života. Podpora občanů je důležitou 

podmínkou fungování demokracie, kdy jejím ohrožením nejsou pouze nefunkční instituce, 

ale také vytrácející se podpora členů společnosti. V současné době je běžné, že občané 

kritizují politiku a fungování demokratického režimu, a přesto velká část těchto lidí stále 

zůstává prodemokratických. Výzkumy k tomuto tématu naznačují, že negativní hodnocení 

vlády a dalších institucí totiž nutně neznamená pokles legitimity či podporu alternativ a 

spíše se může projevit ve volbách.   

Někteří autoři dále hovoří o vyprazdňování demokratického režimu, které je v 

současnosti možné pozorovat v některých zemích (například v Maďarsku či Polsku). 

Přestože míra podpory demokracie v Evropě není úplně stabilní, je možné říct, že je 

podporována velkou částí veřejnosti. V České republice míra podpory zaostává za 

hodnotami v západoevropských zemích a pohybuje se v rozmezí 60-90 % podle způsobu 

položené otázky. I když platí, že Češi jsou demokraté, existuje významná skupina těch, 

kteří podporují alternativní uspořádaní.  

Pokud hovoříme o demokracii v České republice, je potřeba zmínit komunistickou 

minulost, jež má vliv na podobu demokracií i v mnoha dalších zemích střední a východní 

Evropy. Přechody k demokraciím byly v těchto zemích doprovázeny na počátku 90. let 

vysokou mobilizací obyvatelstva. V důsledku vývoje po roce 1989 (skandály pravicových 

vlád apod.) na konci devadesátých let došlo v České republice k nárůstu politické 

nespokojenosti, k mírnému nárůstu politického odcizení a negativních hodnocení 

legitimity. Občané tak v období 1997-2000 přešli od „naivního a idealistického 
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demokratismu první poloviny 90. let do fáze kritického a nespokojeného demokratismu 

počátku 21. století“. [Linek 2010: 14, 28, 201] Důsledkem těchto jevů je efekt, jenž je 

často označován jako „zklamání z demokracie“ či „ukončené líbánky“. [Linek a kol. 2017: 

15]  

Přestože má česká společnost za sebou více než třicet let vývoje v podmínkách 

demokratického politického režimu, nemalá část populace prožila část 20. století 

v komunistickém či socialistickém režimu. Většina vědců a veřejnosti v té době věřila, že 

komunismus je hluboce zakořeněn a je trvalou součástí světové politické scény a Sovětský 

svaz zůstane stabilní. [Foa a Mounk 2016: 6, Giddens 2013: 909] Pak ovšem započaly 

demokratizační procesy doprovázené sametovými revolucemi v roce 1989. Následně došlo 

k masovému šíření demokracie, jehož důvodem bylo pojetí demokracie jako nejlepšího 

typu politického uspořádání. První roky po revoluci tak byly doprovázeny velkým zájmem 

o politiku, následně však došlo k opadnutí euforie a k již zmíněnému poklesu zájmu o věci 

veřejné. V kontextu postkomunistických zemí se hovoří také o dědictví komunismu, které 

se vyznačuje větší mírou cynismu a nedůvěrou k politickým elitám občanů těchto zemí. 

[Linek a kol. 2017: 15] 

V souvislosti s podporou demokracie se hovoří také o rozdílech v podpoře mezi 

mladými a staršími generacemi, kdy někteří v mladých lidech spatřují naději, a jiní zase 

upozorňují na snižující se podporu demokracie u mladých generací. Generační podoba 

podpory demokracie je významná, vzhledem k tomu, že oproti 80. a 90. létům minulého 

století podporují mladé generace demokracii méně než starší. [Linek a kol. 2017: 23] Vliv 

však mají také další faktory, které budou diskutovány v této diplomové práci. 

Tato práce se zaměřuje na podporu demokracie v České republice a na rozdíly 

v podpoře mezi mladšími a staršími generacemi. Na datech ze šetření Proměny české 

společnosti (4. vlna z roku 2018) byla analyzována míra podpory demokracie a rozdíly 

mezi mladými a staršími generacemi, rozdíly v podpoře demokracie u podskupin uvnitř 

těchto dvou skupin generací a vliv sociodemografických faktorů a politických postojů na 

podporu demokracie. Faktory ovlivňující podporu demokracie byly vybrány na základě 

odborné literatury a budou dále představeny v teoretické části této práce. V analytické části 

byly faktory analyzovány pomocí logistické regresní analýzy.  
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V první kapitole analytické části byly prezentovány také rozdíly v míře podpory 

demokracie u jednotlivých typů položených otázek, která v rámci výzkumu byla zjišťována 

třemi typy otázek. Zároveň byly v této kapitole částečně představeny rozdíly v úrovni 

podpory demokracie mezi věkovými skupinami uvnitř generací. Vzhledem k diskusi na 

téma vlivu hodnocení fungování režimu na podporu demokracie bylo do analýzy zahrnuto 

hodnocení ekonomické situace a vlády ČR, které souvisí s normativním a instrumentálním 

pojetím demokracie, a dále důvěra v některé instituce a názory na aspekty demokracie.  

Podpora demokracie je důležitým tématem, které je zjišťováno různými výzkumy 

na české i mezinárodní úrovni. Jak poukazuje Šerek, poznání demokratických orientací 

v dané zemi „představuje důležitou součást pomyslné skládačky v úvahách nad tím, jaké 

vyhlídky má demokracie v této zemi do budoucna“ [Šerek 2017: 182]. Sledovat legitimitu 

demokracie je důležité také z toho důvodu, že demokracie není podporována celou českou 

společností a „naopak podle různých indikátorů existuje zhruba 10-40 % občanů, kteří o 

potřebnosti demokracie nejsou přesvědčeni“ [Linek 2010: 69]. Zároveň demokracie může 

být ohrožena malou spokojeností s jejím fungováním a nízkou důvěrou hlavním aktérům. 

Vzhledem k tomu, že základem legitimity demokratických systémů je zapojení občanů do 

chodu státu, sledování postojů veřejnosti k politickým tématům i aktuálnímu systému 

vlády má význam. Jedná se tedy o aktuální a důležité téma, které je spojeno s různými 

faktory a vzhledem ke generační podmíněnosti je zajímavou oblastí pro výzkum.  

Na závěr je vhodné odůvodnit odchýlení tématu této diplomové práce od 

původního záměru. Vzhledem k situaci v České republice nebylo možné uskutečnit 

plánovaný sběr dat (rozhovory a dotazníkové šetření na školách). Byly proto využity 

sekundární data dostupná z datového archivu Akademie věd a na základě prostudování 

dostupných dat došlo k rozhodnutí zaměřit se pouze na jednu část problematiky přístupu 

mladých lidí vůči politice – na podporu současného demokratického režimu. Pro posouzení 

podpory demokracie mladými lidmi byla pro porovnání přidána skupina starších generací, 

kdy je v odborné literatuře často diskutován rozdíl v podpoře právě u těchto dvou skupin 

(mladší a starší generace).  

V diplomové práci je nadále řešen zmíněný problém, který poukazuje na nízkou 

důvěru mladých lidí vládě a téměř 80 % nespokojenost se současnou politickou situací 

(výsledky vyplývají z výzkumů CVVM a MŠMT). Tyto jevy jsou v práci důkladněji 

analyzovány a jsou řešeny ve vztahu k podpoře demokracie. Téma se tudíž, i přes 
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odchýlení od původního plánu, zaměřuje na mladé lidi ve vztahu k politice. Téma je však 

více zúženo na konkrétní problém, kterým je legitimita demokracie a s ní spojené postoje 

(např. spokojenost s výkonem politického režimu či důvěra demokratickým institucím a 

názory na některé aspekty demokracie). V práci se podle původního plánu objevují otázky 

občanství a proměny politického chování u mladých generací.  

 

 

1.1. Definice klíčových pojmů 

 

V této kapitole budou přestaveny klíčové pojmy této diplomové práce. Některé z těchto 

pojmů, jako například mladší a starší generace se budou v textu vyskytovat častěji, jiné 

pojmy slouží spíše jako vymezení kontextu pro téma podpory demokracie a obecně pro 

potřeby této diplomové práce. 

 

Pojem generace, vymezení skupiny mladších a starších generací 

 

Pro potřeby této práce je nutné definovat pojem generace a konceptualizovat mladší a 

starší generace, které jsou využívány v této práci. „Problematika generací má své 

nezastupitelné místo z hlediska důležitých úvah o společnosti. Představuje jedno 

z nepostradatelných vodítek sloužící k porozumění sociální a intelektuální dynamiky 

struktury společnosti. (…) Mannheim jako jeden z prvních zhodnotil historii používání 

tohoto pojmu a začal se věnovat problematice generací, když zdůraznil, že zformované 

zkušenosti pod vlivem historicko-sociální reality se promítají do hodnot a postojů 

generací.“ [Mišovič a Vacek 2019: 15] Giddens dále definuje generaci jako kompletní 

skupinu osob, která se narodila a žije ve stejném období. Daná generace se rodí do 

konkrétní společnosti, jenž ovšem zároveň formuje její společenské prožitky. [Giddens 

2013: 980] Generační jednotka je tudíž charakterizována společným vnímáním událostí a 

reakcí. [Mišovič a Vacek 2019: 15] 

Jedná se tedy o uzavřenou skupinu lidí, která se narodila a byla socializována v 

určitém období. Skrze generační perspektivu lze lépe odlišit období politické socializace, 
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jež je důležité pro vztah jedince k politice. [Linek a Lyons 2013: 129-30] V oblasti politiky 

je toto téma v posledních dekádách spojeno také např. s obavami o pokles občanské a 

politické angažovanosti nastupující generace, či „s podstatnou změnou politické orientace 

mladé generace ve většině západních zemí ve srovnání s jejich předchůdci“ [Mišovič a 

Vacek 2019: 41]. V České republice se na začátku 90. let účastnily politické transformace 

především tehdejší mladé generace, v současnosti mají mladí lidé spíše jiné priority, než je 

politika. [Mišovič a Vacek 2019: 41] 

Mladí lidé jsou v odlišných kontextech definováni různě a pro potřeby této práce 

byla tato skupina vymezena generacemi Y a Z. Generace Y, jindy také označována jako 

mileniálové, zahrnuje lidi narozené přibližně mezi lety 1980-1995. Lidé v této generaci se 

oproti svým rodičům vyznačují větší tolerancí vůči diverzitě, širším pojetím rodiny a u žen 

se také výrazněji zasazují o ženská práva. [Morton 2002: 46] Generace Z je často 

vymezována narozením počínaje rokem 1996 a je pro ni charakteristická orientace ve světě 

technologií a online světa. Jedná se o první generaci, která je vychovávána v éře 

smartphonů a sociálních médií. [Williams 2015: 1] V českém kontextu se jedná o generaci, 

která se narodila a byla vychovávána v demokracii. Skupina starších generací obsahuje 

generace lidí narozených před rokem 1980 a patří do ní především generace označovány 

jako baby boomers a generace X (také označována jako Husákovy děti).  

 

Občanská společnost 

 

Důležitou součástí tématu demokracie je občanská společnost. Tento pojem v současné 

době prožívá svou renesanci, přestože není pojmem snadno srozumitelným. Občanskou 

společnost lze ve stručnosti definovat jako společnost minus stát, či jako hustou spleť 

společenských institucí, které vyvažují vliv státu a fungují jako jistý korigující prvek či 

dokonce protiváha. Tato její role může být garancí proti pokušení státu stát se všemocným, 

či proti degenerativním tendencím demokracie (např. sklonu stát se tyranií většiny). 

Zároveň pak organizace občanské společnosti limitují a revitalizují význam státu jako 

instituce primárně mocenské (neznamená to však, že by jej popíraly). [Pithart in Pinc 1996: 

200-203]  

Dahrendorf občanskou společnost definuje jako „kotviště ústavní svobody“ [Pithart 

in Pinc 1996: 206] a podle Tocquevilla občanské organizace fungují jako „školy 
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demokracie“ [Tocqueville 2012], kdy je pro zdraví demokratické společnosti nezbytná 

angažovanost ve věcech veřejných. Příkladem těchto organizací jsou politické strany 

soutěžící ve volbách o moc a další organizace občanské společnosti, které vytvářejí prostor 

pro vzájemné setkávání a kolektivní koordinaci občanů, která je principem demokratické 

politiky. [Frič a kol. 2016: 19] Plní však také řadu dalších funkcí, které by jinak musel 

plnit stát, izolovaní jedinci, nebo by je neplnil nikdo. V praxi pak existuje přirozené napětí 

mezi občanskou společností a státem.  

Občanská společnost je tvořena sítí „dobrovolných, na státu nezávislých, 

autonomních institucí (asociací, sdružení, spolků…), působících vesměs po horizontálách 

společenské komunikace (…). Občanská společnost je tedy hustě zabydlený sociální 

„meziprostor“, prostor mezi světem čistě privátních, vesměs neekonomických zájmů, a 

světem státu. Je typicky světem veřejného, což ovšem není ani zdaleka totéž jako státního.“ 

[Pithart in Pinc 1996: 202] Patří sem velká škála organizací, jako jsou například církve, 

univerzity, odbory, nevládní a neziskové organizace a mnohé další.  

 

Koncept občanství, aktivní a kritičtí občané  

 

Občanská společnost je tvořena občany, kteří se dobrovolně podílejí na spravování věcí 

veřejných. Mnoho autorů navíc poukazuje na důležitost aktivních občanů, již jsou zdrojem 

a „elixírem života“ občanské společnosti. [Frič a kol. 2016: 13] Jejich existence je o to více 

důležitá v současném režimu, kdy funkční demokracie znamená funkční občany. Zdraví 

demokracie totiž spočívá nejen v podpoře klíčových institucí, jako jsou lidská práva, ale 

také v aktivní participaci informovaných občanů. [Foa and Mounk 2016: 6]  

Důležitou podmínkou pro fungování demokratické státní moci je tedy podpora a 

zapojení občanů. Občanství lze na obecné úrovni chápat jako vztah mezi státem a 

jednotlivcem. Tento vztah je spojen se dvěma koncepcemi, kdy se na jedné straně očekává 

poslušnost a akceptování autority státu a na druhé straně se očekává, že se bude občan 

kriticky a aktivně účastnit. [Linek a kol. 2017: 82-83] Toto pojetí vztahu občana a státu 

souvisí s normami občanství, které určují, jak by se měl člověk v demokracii chovat, a 

poskytují zdůvodnění pro rozličné formy politického jednání. Jejich pojetí se v České 

republice mezi generacemi příliš neliší, ovšem např. nejmladší lidé přikládají relativně 
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malou důležitost jak dodržování pořádku, tak politické participaci. Obecně pak dochází 

k odklonu od občanství založenému na povinnostech k aktivnímu občanství. [Linek a kol. 

2017: 82, 94] 

Občanství se primárně odvíjí od naplňování a uplatňování občanských a politických 

práv a je tvořeno behaviorálními (např. hlasování ve volbách) a normativními aspekty 

(představa „dobrého občana“). [Linek a kol. 2017: 83, 102] Jak jsem již zmínila, tyto 

aspekty mají různou důležitost pro jednotlivé generace občanů, a stejně tak se liší i povaha 

jejich zapojení do politiky. Participace na politickém procesu představuje definující prvek 

demokracie, přičemž se nejedná pouze o účast ve volbách, ale o širší spektrum činností. 

Mladší generace pak rozšiřují repertoár činností, kterými se účastní na politice. [Linek a 

kol. 2017: 84, 85]  

Hlavním cílem v moderních demokraciích je aktivní zapojení občanů, které je 

důležité pro jeho udržitelnost. [Linek a kol. 2017: 17] Tento důraz na aktivní a 

informované občany je doprovázen další transformací občanství, jež ve svém článku 

popisují autoři Schinkel a Van Houdt. Jedná se o zvyšování odpovědnosti občanů, kdy 

v mnoha společnostech došlo k vzestupu neoliberálního důrazu na individuální 

odpovědnost (v souvislosti s nároky na sociální stát). To je spojeno se dvěma procesy, 

odklonem od formálního k morálnímu občanství a odklonem od státní odpovědnosti 

k individuální a tržní odpovědnosti. To znamená, že se proměňuje úloha občanství a 

požaduje se aktivní, a tedy i odpovědné zapojení. Díky tomu dochází k mobilizaci 

společnosti, respektive nestátních aktérů. [Schinkel a Van Houdt 2010] 

V kontextu podpory demokracie je důležité zmínit také koncept kritického 

občanství. Dochází k vnitřní proměně občanů, kteří se stávají kritičtější vůči politickým 

představitelům, ale zároveň zůstávají loajální vůči demokratickým principům. 

V posledních letech jsme svědky toho, že lidé běžně kritizují politiku. K řešení 

nespokojenosti s politickou situací v demokraciích slouží volby, které umožňují obměnu 

politických elit. Je ovšem důležité oddělit nespokojenost s politikou od podpory 

demokratických principů. V případě kritických občanů tak dochází ke kritickému 

hodnocení současné situace, avšak současně také k ustálené podpoře demokratických 

principů. [Linek a kol. 2017: 11, 23] 
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S konceptem občanství se pojí pojem politické rovnosti, která je jedním ze 

základních předpokladů (ideálů) demokracie. Občané si totiž nejsou rovni ve svých 

právech, příležitostech, zdrojích či motivačních faktorech. Někteří lidé nedisponují zdroji 

důležitými pro participaci, především pak penězi, časem či politickými znalostmi. Je zde 

přítomna role kognitivní mobilizace, tedy schopnosti získat informace a schopnosti 

pochopit získané informace. [Linek a kol. 2017: 144-145] Zdroje občanů, ale také 

sociodemografické aspekty a politické postoje jsou důležité nejen pro politickou 

participaci, ale také pro volební preference a podporu demokratického režimu. 

 

Politická participace 

 

Jelikož je demokratická vláda chápána jako vláda lidu, důležitou součástí demokratických 

režimů je politická participace občanů. Politickou participací je možné rozumět způsob, 

jakým lidé realizují demokratickou vládu, tedy např. skrze účast ve volbách, podepsání 

petice apod. [Linek a kol. 2017: 124] Angažovanost občanů jednotlivých demokracií se 

často považuje za indikátor jejich vyspělosti a stability. Zatímco v zemích západní Evropy 

je tak politická participace poměrně vysoká, u postkomunistických zemí je na nízké úrovni. 

[Linek a kol. 2017: 124] 

Politická participace zahrnuje velký repertoár činností, včetně tzv. nových forem. 

Mezi klasické formy se řadí především účast ve volbách, kontaktování politiků, participace 

v politických stranách, nebo účast na demonstracích a stávkách. Mezi nové formy se řadí 

například bojkot výrobků či politický aktivismus na sociálních sítích. Rozšiřování aktivit 

vede v současné době k debatě, co vlastně lze stále považovat za politickou participaci. 

Především u mladé generace totiž klesá či stagnuje využití klasických forem účasti a roste 

oblíbenost nových forem. [Linek a kol. 2017: 125] 

 

Pocit politické efektivity 

 

S tématem účasti osob na politice a podpory demokracie souvisí pocit politické efektivity. 

Tento termín označuje přesvědčení člověka, že může ovlivňovat politická rozhodnutí, tedy 



9 

že má smysl vykonávat občanské povinnosti (zapojení do politiky x politická apatie a 

odcizení). [Linek 2010: 87, Linek a kol. 2017: 104] Zároveň tento koncept odkazuje na dvě 

úrovně: vnitřní a vnější. Vnitřní efektivita souvisí s osobním pocitem politické kompetence 

(vliv zájmu o politiku, politických znalostí a aktivismu) a vnější efektivita souvisí 

s důvěrou v systémovou responzivitu. Pocit politické efektivity je ovlivněn politickou 

socializací, zdroji (vzdělání, třída) a (teorií) motivací, hodnot a znalostí. [Linek a kol. 

2017: 104, 144] 

 

Politická socializace 

 

Politická socializace je součástí studia různých disciplín jako například psychologie, 

sociologie, antropologie. Mezi výzkumníky neexistuje univerzální definice tohoto pojmu, v 

širším pojetí se jedná o celoživotní proces. Zároveň však postoje, víry, hodnoty a normy 

naučené v dětství přetrvávají a ovlivňují pozdější pojetí a chování jedince. Kudrnáč uvádí 

dvě široké kategorie pojetí socializace, podle kterých je politická socializace pojímána jako 

a) způsob, jakým společnost předává svoji politickou kulturu z generace na generaci, b) 

individuální růst, kdy jedinci formují své vlastní hodnoty a identity. [Kudrnáč 2015a: 605-

7] Obecně lze politickou socializaci chápat jako proces, během kterého jedinec získává 

postoje, víry a hodnoty spojené s politickým systémem, jehož je členem. [Greenburg 1970: 

3] 

Většina autorů se shoduje, že v procesu politické socializace hraje významnou roli 

rodina a škola, jejichž efekty jsou vzájemně propojeny. „K nejzákladnějším zjištěním 

socializačních výzkumů patří skutečnost, že rodinné prostředí má významný vliv na 

charakter a hodnotovou orientaci jedince.“ [Kudrnáč 2015b: 529] Zároveň však i přesto, 

že se každá nová generace učí určité postoje a hodnoty od svých rodičů, velká část jejich 

politického rozhledu se tvoří ve skupině jejich vrstevníků a skrze média. [Kudrnáč 2015a: 

610] Rodina a škola (učitelé a vrstevníci) jsou tak společně s médii nejdůležitějšími 

socializačními agenty. 
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2. Co je to demokracie a její pojetí u vybraných autorů 

 

Než se zaměřím na podporu demokracie, je potřeba vysvětlit, co je to vlastně demokracie. 

V této kapitole se tedy soustředím na pojetí demokracie v klasické sociologii. Demokracie 

je v centru zájmu mnoha autorů z různých oborů včetně sociologie, politologie či filozofie. 

Termín demokracie vychází z řeckého výrazu demokratia, jenž je složeninou slov demos 

(lid) a kratos (vláda). [Dahl 2001: 17] Jedná se tak o uspořádání, ve kterém vládne lid. 

V nejobecnějším smyslu je demokracie starobylý jev, o kterém se diskutuje již zhruba 25 

století. [Dahl 2001: 9] Své různé podoby nabírala podle toho, jak byla vykládána, a pod 

pojmem „lid“ se mnohdy ukrývaly pouze určité skupiny obyvatel. [Schumpeter 2004] 

V současném světě tak přebývá nejasnost ve významu tohoto pojmu, především v důsledku 

dlouhého vývoje a původu v mnoha různých pojmech. To, co dnes chápeme demokracií, 

totiž zdaleka není to, co by si pod ní představoval Athéňan v době Periklově. Dahl při 

vymezování demokracie poukazuje na to, že se jedná o směsici teorie a praxe, které je 

často v rozporu.  [Dahl 1989: 8]  

Poměrně čerstvou záležitostí je pojetí demokracie jako ideálu. Od rozpadu antické 

polis (antické demokracie), přestalo být na více než tisíciletí žádoucí politické uspořádání 

označované jako demokracie. V posledních dvou stoletích se však demokracie stala 

výrazem s povětšinou kladnými konotacemi a v otevřené společnosti se stala 

komplikovanější, avšak bezpečnou vládou střídání většin. [Pinc a kol. 1996: 107-110, 207] 

Zároveň v průběhu 20. století téměř zmizely všechny hlavní alternativy k demokratickému 

způsobu vládnutí, i když některá protidemokratická hnutí a přesvědčení existují nadále 

(např. fanatický nacionalismus, náboženský fundamentalismus). V současné době se navíc 

hovoří o krizi demokracie v některých zemích.  

Pokud se tedy pokoušíme o definování demokracie, setkáme se různými názory na 

její vymezení. Pro některé autory je zásadní odpovědná vláda, občanská práva či 

rovnostářská společnost [Linek a kol. 2017: 59], další autoři dokonce ztotožňují 

demokracii se samotným konáním soutěžních voleb. [Linek a Lyons 2013: 11] Některé 

definice navíc akcentují spíše procesuální stránky, jiné i další aspekty (například někteří 

autoři požadují kolektivní účast občanů na rozhodování). [Linek a kol. 2017: 59] Jedná se 

tedy o vícedimenzionální koncept, jehož klíčovou charakteristikou jsou rozdílné názory 

občanů na vše včetně demokracie (co jsou důležité funkce demokracie, jaká je hodnota 
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jednotlivých funkcí, jak jsou spokojeni se současným stavem demokracie). [Lyons a 

Kindlerová 2016: 136] Mezi hlavní mechanismy fungování demokracie je však možné 

zařadit participaci, reprezentaci, opozici a politickou odpovědnost. Její chápání a podpora 

navíc může být sledována skrze její charakteristiky, jako je politická svoboda, právo na 

účast při rozhodování, rovnost před zákonem a mnoho dalších. [Linek a kol. 2017 17, 65] 

Pokud hovoříme o demokratických režimech v současných společnostech, existují 

tři skupiny zemí – a) země s nedemokratickým způsobem vládnutí, b) země, kde 

demokracie začala poměrně nedávno a c) země s dlouhou a relativně stabilní vládou 

demokracie. Jednotlivé státy v každé skupině se mezi sebou liší a každá z těchto skupin 

zemí stojí tváří v tvář jiným výzvám (zda a jak přejít k demokracii, jak je možné ji posílit 

(konsolidovat), zdokonalovat a prohloubit). [Dahl 2001: 177]  

Původním typem demokracie praktikované ve starověkém Řecku byla participační 

(přímá) demokracie, která je dnes ovšem téměř neproveditelná (maximálně skrze 

referenda). V současnosti je mnohem častějším typem zastupitelská demokracie (skrze 

volené zástupce), především liberální model demokracie, ve které má volební právo 

většina dospělé populace a voliči si vybírají ze dvou a více stran. [Dahl 2001: 105] To nás 

přivádí k vymezení modelů demokracie, ovšem ani zde neexistuje shoda, jak studovat, 

řadit a hodnotit politické systémy. Základním rozlišením teorií demokracie je však na 

empirické teorie demokracie (reálně existující demokracie) a normativní teorie demokracie 

(stanovují ideály demokracie). [Novák a kol. 2019: 745] Teorie demokracie tak mohou 

rozlišovat např. liberální (minimalistická verze demokracie), sociálně-demokratický 

(prohlubuje liberální), deliberativní, participativní modely demokracie. [Linek a kol. 2017: 

60-61] 

Shoda ohledně možných rozlišení demokratických režimů panuje také v rozlišení 

na majoritní a konsensuální (konsociační) modely. Tyto teoretické modely jsou utvořeny 

za účelem studia a pochopení systémů, jejichž konkrétní fungování je modelům více či 

méně vzdálené. [Pinc a kol. 1996: 113, 117] Majoritní režimy jsou ty, ve kterých se 

veškeré moci ujímá relativně či absolutně většinová politická strana. Jejich výhody 

spočívají především v několika rysech– občan není klamán (odpovědnost je jasná), jsou 

efektivní, vyvíjí se k plodnému systému dvou stran, a je téměř vyloučen vývoj směrem 

k extrémům. Zároveň však může vznikat neodpovědná konkurence, nesplnitelné sliby a 

umělé konflikty. Tento režim navíc není možný ve všech zemích. V konsensuálních 
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režimech jsou ve vládě delegáti z každé existující skupiny, definované národnostně, 

profesně či sociálním postavením. Dochází k formování zastupitelských sborů jako 

„zrcadel společnosti“ a menšina nesmí být vystavena útlaku momentální většiny. Zároveň 

však dochází k atomizaci při hledání konsensu za účasti všech skupin ve společnosti. 

V důsledku toho se mohou měnit ve svůj opak – v neakceschopné zákonodárné sbory. Ve 

výsledku proporční princip poskytuje výraznější legitimitu celému politickému systému, 

ovšem vzniká problém legitimity vlád. Jejich koalice se utvářejí po volbách, v důsledku 

čehož dochází ke kompromisům. Ty mohou přispívat ke stavu politické apatie, od které 

není dlouhá cesta k podpoře zdánlivě snadných a líbivých alternativních řešení (byť 

nedemokratických). [Pinc a kol. 1996: 114] 

V následující části této kapitoly představím myšlenky některých zásadních autorů 

zabývajících se tématem demokracie. Jedním z nejvýznamnějších teoretiků demokracie je 

Alexis de Tocqueville se svým dílem Demokracie v Americe, dále Robert A. Dahl, John 

Stuart Mill, Josef Alois Schumpeter a v českém kontextu Tomáš G. Masaryk.  

 

2.1. Alexis de Tocqueville 

 

Alexis de Tocqueville byl francouzský politický myslitel a historik. V rámci svých cest do 

Spojených států analyzoval tamní demokracii a porovnával ji se stavem v Evropě (Francii). 

Demokracie podle něj nevychází z myslitelných forem vlády, ale z konkrétní občanské 

společnosti (jedná se tedy o vládu, na níž se lid více či méně podílí), a není tak zakotvena 

pouze politicky, ale také společensky. [Pinc a kol. 1996: 109] Pokud tedy zkoumáme 

nějaké politické zřízení, musíme si uvědomit, že „společenské zřízení je obvykle výsledkem 

nějakého faktu, někdy zákonů, nejčastěji obou současně; ale když už jednou existuje, lze jej 

považovat za hlavní příčinu většiny zákonů, zvyklostí a idejí, které řídí chováním národů; 

co nevytváří, to mění. Abychom poznali zákonodárství nějakého národa, je tedy nutno začít 

zkoumáním jeho sociálního života a společenského zřízení [Tocqueville 2012: 50].“  

Ve své knize Demokracie v Americe Tocqueville analyzoval problémy ve vztahu 

mezi snahou o zachování svobody a snahou o dosažení rovnosti. Na začátku knihy autor 

poukazuje na probíhající demokratickou revoluci, která se stala myšlenkou pro jeho knihu. 

O demokratické revoluci v té době existovaly rozporuplné názory; „všichni ji vidí, ale 
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zdaleka ne všichni o ní usuzují stejně. Jedni ji považují za novou věc, a považujíce ji za 

něco náhodného, doufají, že ji ještě dokážou zastavit, jiní naopak soudí, že je neodvratná, 

protože se jim zdá být nejtrvalejším, starším a nejstálejším jevem, jaký v dějinách známe“ 

[Tocqueville 2012: 9]. S rozvojem civilizace a se stabilizací společnosti se rozmanité 

lidské vztahy staly stále komplikovanějšími a četnějšími. Zároveň bylo možné pozorovat 

události, které měly vliv na život národů a postupně jej obracely ve prospěch demokracií. 

[Tocqueville 2012: 10-12] 

V demokratických společnostech má veřejnost neobyčejnou moc, která byla 

v aristokratických systémech nepředstavitelná. Služebníci si nejsou rovni pouze mezi 

sebou, ale svým způsobem jsou rovni i svým pánům. Zároveň to, že jeden poroučí a nutí 

druhého, aby poslouchal, je momentální a svobodnou dohodou jejich dvou vůlí. Jedná se o 

smlouvu, mimo kterou jsou oba pouze dva občané. [Tocqueville 2012: 629-30] Tímto 

Tocqueville poukazuje na pozici občanů v demokratickém systému a na sílu veřejného 

mínění, které stanovuje meze, přibližuje lidi společné rovině a vytváří mezi nimi jakousi 

imaginární rovnost navzdory reálné nerovnosti jejich životních podmínek. Zároveň může 

mít veřejné mínění v demokracii vůdčí vliv, vzhledem k jeho nekonečně větší váze oproti 

jiným systémům.  

S demokracií je spjat také proces individualizace, jenž byl v době demokratických 

revolucí novým výrazem, který se zrodil z nové ideje. [Tocqueville 2012: 551] 

Demokratická společnost obsahuje velký počet nezávislých občanů a vede lidi k tomu, aby 

se se svými bližními nijak nesbližovali. Ve společnosti s rovnými podmínky se tak lidé 

rádi uzavírají v sobě a zapomínají na veřejnost. Přitom je ovšem v demokratických státech 

dovednost sdružovat se dovedností základní a na jejím rozvoji závisí rozvoj všech 

ostatních. [Tocqueville 2012: 563] Vzniká tak problém, kdy vyrovnáváním životních 

podmínek hrozí rozšiřování individualizace a pocitu, že si je člověk schopen stačit si sám. 

V politice si toto ovšem nikdo myslet nemůže, jelikož sdružování je univerzálním a takřka 

jediným prostředkem pro dosažení různých cílů. [Tocqueville 2012: 568-69] 

Ve výsledku Tocqueville popisuje demokracii jako systém, který ve své podstatě 

zmírňuje extrémy, které existovaly u aristokratické vlády. Lidé v demokracii, podle něj, 

mají rádi změnu, ale bojí se revolucí. Neexistuje totiž revoluce, která by více či méně 

neohrožovala jejich získané vlastnictví. [Tocqueville 2012: 694-97] Rysy nového světa tak 

podle Tocquevilla získávají obrysy, ve kterých „každý jedinec je sám o sobě izolovaný a 
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slabý, ale společnost je agilní, obezřetná a silná; jednotlivci dělají malé věci, stát 

obrovské. Duše nejsou energické, ale mravy jsou mírné a zákonodárství humánní. (…) 

Život není příliš skvělý, ale zato velmi snadný a velmi pokojný. Je málo velmi jemných i 

velmi hrubých zábav, málo zdvořilosti v chování a málo brutality v zálibách. Téměř 

nepotkáme velmi vzdělané lidi ani velmi nevzdělané obyvatelstvo. Géniů ubývá, ale 

vzdělanost je obecnější. Lidský duch se vyvíjí spojeným dobrým úsilím všech, a nikoli 

mocnou hybnou silou několika málo jedinců. Výsledky práce jsou méně dokonalé, ale je 

jich více. Všechna pouta rasy, třídy a vlasti se uvolňují; velké pouto lidství se upevňuje“ 

[Tocqueville 2012: 761-62]. 

 

2.2. Robert A. Dahl 

 

Robert A. Dahl byl americkým profesorem politologie, jehož hlavním zájmem bylo téma 

demokracie a politické participace. Dahl rozlišil tři transformace (koncepce) demokracie, 

které ji historicky shrnují do tří podob. Demokracie podle autora nebyla postupně 

rozšiřována, ale spíše se občasně vyskytla a až nyní postupně stoupá a rozšiřuje se. Byla 

tedy pravděpodobně vynalezena více než jednou. [Dahl 2001: 13-15] 

Prvně lze o demokracii hovořit v souvislosti s malými městskými státy. Klasické 

Řecko a Řím umožnily účast značného počtu občanů na rozhodování. Jak již bylo 

zmíněno, Řekové razili termín demokratia, který je složen ze slov demos (lid) a kratos 

(vláda). Římané svůj systém nazvali republikou, složenou ze slov res (věc, záležitost) a 

publicus (veřejný), tedy republika jako věc náležící lidu. [Dahl 2001: 16-18] V přímé 

demokracii lid sám vykonával moc v podstatě bez úředníků a zmocněnců. 

V reprezentativních demokraciích ji vykonával pomocí volených zástupců. Toto antické 

pojetí však bylo exkluzivní a z občanství byla vyloučena velká část obyvatel (vlády se 

přímo účastnila část dospělých mužů). V těchto systémech vlád lidu v Řecku, Římě a Itálii 

navíc chybělo několik základních znaků moderního zastupitelského způsobu vládnutí, 

chyběly nejméně 3 základní politické instituce: celostátní parlament, volení zástupci, lidem 

volené národní vlády (podřazené vládě celostátní). [Dahl 2001: 21] Nakonec tedy tyto 

demokracie nedokázaly zabránit uchopení moci autoritativními vládci a po vzestupu 

demokracie v prvních stoletích existence starověkého Řecka a Říma došlo k jejímu úpadku 

a zániku. [Dahl 2001: 13-20] 
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Ve druhé demokratické transformaci došlo k posunu od městských států 

k národům. Tato transformace se dala do pohybu v 18. - 19. století v Evropě a v anglicky 

mluvícím světě, kde se vznikající státy postupně stávaly zastupitelskými demokraciemi. 

Tyto demokracie vznikaly na základě myšlenky, že vlády potřebují souhlas těch, jimž 

vládnou. [Dahl 2001: 25] Byl tudíž zvyšován počet zahnutých osob a vládnoucí zástupci 

byli určováni na základě svobodných voleb. [Dahl 1989: 195] I přes mimořádný vliv 

klasického Řecka na rozvoj demokracií však byly moderní demokratické myšlenky a 

instituce formovány také dalšími faktory (republikánství a logika rovnosti). Vytvořila se 

tedy idea, že člověk je ve své podstatě společenský a politický živočich a že dobrý člověk 

musí být také dobrý občan. [Dahl 1989: 27] 

Jak dále uvádí Dahl, do počátku 20. století ve většině světa vládlo přesvědčení, že 

nedemokratické systémy jsou nadřazené těm demokratickým. Tato myšlenka byla 

ospravedlňována tvrzením, že velká část lidí není schopna podílet se na správě státu a ta je 

tudíž přenechána moudřejším (privilegované menšině či jedné osobě). Toto pojetí však 

nikdy v reálném životě nestačilo a nastupovalo tak násilí. [Dahl 2001: 45] V průběhu 20. 

století tak došlo k selhání demokracie (více než ze 70 % se zhroutila), ale i k jejímu 

triumfu skrze globální vliv demokratických myšlenek, který byl způsoben neúspěchem 

alternativ. [Dahl 2001: 131] Došlo k vývoji demokratické kultury a přesvědčení ve spojení 

s tržní ekonomikou (zde existuje určité napětí mezi demokracií a kapitalistickým 

hospodářským systémem) a k rozšiřování téměř univerzální platnosti demokracie jako 

politické myšlenky, cíle a ideologie. [Dahl 2001: 142] Zároveň však moderní demokracie 

čerpá z minulosti a jejími zdroji jsou především klasické Řecko, republikánská tradice 

odvozená spíše z Říma a italských městských států ve středověku a renesanci, myšlenka a 

instituce zastupitelské vlády a logika politické rovnosti. [Dahl 1989: 11] 

Demokracie ovšem dosud nedosáhla konečného úspěchu a její vítězství zatím není 

v dohlednu. Dahl poukazuje na obtíže přímé demokracie, ale i na nemožnost široké účasti 

v zastupitelském způsobu vládnutí (kromě voleb). Vzniká tak dilema mezi účastí občanů a 

efektivností systému. [Dahl 2001: 101-102] Problémem je také nedemokratický proces, 

který vzniká v zastupitelském systému. Lidé totiž nedelegují pravomoci pouze na volené 

zástupce, ale také na různé úředníky (byrokraty, státní zaměstnance či soudce apod.). 

V důsledku toho dochází k dohadování mezi politickými elitami a byrokratickými elitami, 

v hranicích vymezených demokratickými institucemi a postupy. [Dahl 2001: 101, 105] 
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Dahl ve svých textech popisuje vývoj demokracie v průběhu dějin, její vznik a 

zánik a analyzuje její současnou podobu. Za důležitou charakteristiku demokracie 

považuje to, že odkazuje jak na ideál, tak na skutečnost. [Dahl 2001: 29] Tato dvě pojetí je 

užitečné rozlišovat, ovšem je dobré také porozumět tomu, jak jsou vzájemně propojeny. 

Dahl v tomto kontextu rozlišuje pět kritérií – účinnou participaci (účast), volební rovnost, 

poučené porozumění, kontrolu nad nastolováním témat (agendy) k projednávání a zapojení 

(zahrnutí) všech dospělých. Tato kritéria popisují ideální demokratické režimy a slouží 

ke stanovení měřítek, podle nichž je možné srovnávat úspěchy či nedokonalosti skutečných 

politických systémů a institucí. Mohou tak vést k řešení a přibližovat jednotlivé země 

k ideálům. [Dahl 2001: 31, 39] V zemi, kde jsou splněna všechna kritéria, je téměř 100 % 

jistota rozvoje a zachování demokratických institucí. Zároveň však v současnosti taková 

země neexistuje. Nejlépe jsou na tom tak země s demokratickou politickou kulturou, která 

pomáhá formovat přesvědčení občanů, a kde jsou demokratické ideje zakořeněny a 

přenášejí se z generace na generaci. [Dahl 2001: 141-143] 

Zeptáme-li se na závěr, proč je demokracie nejlepší variantou, Dahl přináší deset 

výhod, která má demokracie v porovnání s jakoukoli jinou možnou alternativou: 

• Zabraňuje vzniku tyranie, 

• Zajišťuje základní práva, 

• Zajišťuje všeobecnou svobodu, 

• Umožňuje lidem, aby rozhodovali sami o sobě, 

• Umožňuje mravní samostatnost, 

• Umožňuje rozvoj člověka, 

• Chrání základní osobní zájmy lidí, 

• Zajišťuje politickou rovnost, 

• Usiluje o mír (moderní demokracie), 

• Usiluje o prosperitu (moderní demokracie).  [Dahl 2001: 46] 
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2.3. John Stuart Mill 

 

Mill byl anglický filozof a politický ekonom, jehož pojetí demokracie je založeno na 

klasické liberální teorii. Ve své knize Úvahy o vládě ústavní se věnoval otázkám 

demokracie či např. tyranii většiny (veřejného mínění), které se obával. [Mill 1992] Té se 

věnoval i ve své knize O svobodě, ve které odděluje veřejné a soukromé zájmy a vymezuje 

jako nejvyšší cíl politickou odpovědnost. [Mill 2018] Veřejné mínění má, podle něj, 

tendenci umlčovat osoby s opačným názorem. Přitom většina nemá právo umlčet, byť jen 

jedinou osobu, která má mínění opačné. [Mill 2018: 24] 

Mill se ve svém textu Úvahy o vládě ústavní zabývá také tématem politického řádu 

a poukazuje na to, že jednotlivé politické řády jsou výtvorem lidí a veškeré své bytí 

odvozují z lidské vůle. Forma vlády pak nepracuje sama od sebe, ale musí o ni lidé 

pečovat. Zároveň nepotřebuje pouze jejich podrobení, ale spíše vyžaduje jejich účinnou 

účast. [Mill 1992: 7-9] Toto v sobě zahrnuje tři podmínky: národ danou formu vlády musí 

přijmout; národ musí být schopný udělat vše, co je potřeba pro udržení trvání této formy 

vlády; národ musí být schopen udělat vše, co od něj daná forma vlády vyžaduje. V těchto 

mezích jsou tedy instituce a vládní formy věcí volby. [Mill 1992: 9-14] 

Mill také diskutuje známky dobré formy vlády, a požadavky společnosti dělí na pořádek a 

pokrok. „Tyto vlastnosti záleží v onom stupni, ve kterém instituce podporují všeobecný 

duchovní rozvoj ve státě, rozumíme-li tímto rčením rozvoj ve vzdělání, v cnosti, v praktické 

činnosti a výkonnosti, a zčásti v stupni dokonalosti, ve kterém organizují mravní, 

rozumovou a činnou hodnotu, ať existuje kdekoliv, tak aby s největším účinkem působila na 

veřejné záležitosti. Vláda se má posuzovat podle toho, jak působí na lidi a jak působí na 

věci, podle toho, co činí z občanů a podle toho, co s nimi podniká.“ [Mill 1992: 28-29] 

Mill uvádí, že ideálně nejlepší formou vlády je vláda zastupitelská. Apeluje tudíž na 

aktivní službu veřejnému zájmu u držitelů moci, jelikož hlavní budoucnost demokracie 

podle něj tkví v zastupitelských orgánech. Zároveň však poukazuje na důležitost účasti 

lidu, kdy účast i v nejnepatrnější veřejné funkci je užitečná, a kdy účast všech je ideálně 

dokonalou představou svobodné vlády.  
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2.4. Joseph A. Schumpeter 

 

Joseph A. Schumpeter byl americký politik a ekonom rakouského původu a ve své knize 

Kapitalismus, socialismus a demokracie přinesl nový pohled na demokracii. Kniha se stala 

dominantní prací poválečného období a autor v ní, v rámci analýzy vztahu mezi 

demokracií a socialistickým zřízením, představil dvě pojetí demokracie. Rozlišuje mezi 

demokracií jakožto svrchovanou hodnotou o sobě („vůle lidu“) a demokracií jakožto 

metodou výběru vůdců (způsob, jakým lidé vybírají své vůdce). Zároveň kritizuje první 

pojetí demokracie, jež je označeno jako „Klasická doktrína demokracie“. [Schumpeter 

2004] 

Jedním z problémů Klasické doktríny demokracie je, podle Schumpetera, že 

demokracie neznamená vládu lidu. Definice demokracie jakožto „vlády lidu“ není 

dostačující, jelikož oba pojmy obsahují mnoho různých pojetí, kdy například v různých 

dobách byly za „lid“ považovány různé skupiny lidí. Demokracie podle něj tedy „znamená 

jen to, že lidé mají možnost, aby buď přijali, nebo odmítli ty, kdo jim budou vládnout“ 

[Schumpeter 2004: 303]. Toho se ovšem dá dosáhnout i nedemokratickým způsobem, je 

tedy potřeba zúžit pojetí na kritérium konkurenčního boje o hlasy občanů.  

Útočí navíc na představu, že jedinou úlohou politika je plnit údajnou „vůli lidu“, 

jelikož politici sledují i své specifické zájmy. Klasická doktrína demokracie definuje 

demokracii skrze existenci „Obecného Dobra“, které je orientačním bodem politiky. 

Problémem je ovšem neexistence jednoznačné definice Obecného Dobra, na které by se 

všichni lidé shodli, a problémem je také řešení, které může tento cíl ve výsledku překroutit. 

[Schumpeter 2004: 268] Zároveň poukazuje na potřebu uvědomit si, že většina 

nereprezentuje „lid“, nýbrž právě jen většinu a že „legalizace moci není nikdy zárukou 

schopnosti jejího správného užití“ [Schumpeter 2004: 263].  

Na kritiku tohoto pojetí demokracie autor navazuje představením další teorie, která 

podle něj nabízí uspokojivější interpretaci demokratického procesu. V jejím rámci pak 

označuje demokracie jako konkurenční boj o politické vedení. V tomto pojetí je 

demokratická metoda „takové institucionální zřízení, které umožňuje činit politická 

rozhodnutí a v němž jednotlivci získávají rozhodovací moc v konkurenčním zápase o 

voličův hlas. [Schumpeter 2004: 287] Tato definice tedy obsahuje kritérium, podle něhož 

lze odlišit demokratickou vládu od jiných systémů, zohledňuje roli vůdce, nezanedbává 
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skupinový akt vůle, objasňuje vztah mezi demokracií a svobodou jedince (žádná 

společnost totiž netoleruje absolutní svobodu) a zahrnuje otázku možnosti odvolávat vládu.  

Schumpeter tedy představuje poměrně provokativní názory, které zahrnují také 

kritiku Klasické doktríny demokracie a její představy o „vládě lidu“, problematiky pojetí 

„Obecného Dobra“ i teze, že lidí mají „jednoznačný a racionální názor na každou 

problematiku a že ho v demokracii uplatňují výběrem „zástupců“, kteří se starají o to, aby 

byl tento názor naplněn v praxi“ [Schumpeter 2004: 287]. Podmínkami pro fungování 

demokracie jsou, kromě vnějších podmínek, kvality lidí vstupujících do politiky, nepříliš 

široké rozpětí politického rozhodování a v souvislosti s efektivním konkurenčním bojem 

také potřeba tolerance vůči jiným názorům.  

 

2.5. Tomáš Garrigue Masaryk 

 

V českém kontextu je s pojmem demokracie spjat například T. G. Masaryk, který vnímal 

demokracii jako mnohovýznamový pojem a tvrdil, že „demokracie je diskuse, způsob 

života“. [Masaryk 1991] Zároveň podle něho nebyla demokracie pouze formou státního 

režimu, ale i přístupem k životu. Jak sám poznamenal, pojem demokratismu je „podle 

různých teorií různý a často velmi rozdílný“ [Masaryk 1991: 17]. Sám se zaobíral 

demokracií ve svých spisech (například pojednával o demokracii u Havlíčka a Palackého) 

a projevech.  

Sám Masaryk také poukazuje na obtíže demokracie v tom smyslu, že vláda lidu je 

ve své podstatě nemožná. Není možné, aby se shromáždilo několik milionů lidí, proto je 

potřeba zastoupení. Požadavky přímého vládnutí tak podléhají pochybnostem, avšak jak 

Masaryk poukazuje, „demokracie znamená doslova vládu lidu, ale moderní demokracii 

nejde o vládu, nýbrž o to, aby lid byl spravován lidem a pro lid“ [Masaryk 1991: 49]. 

Demokracie tak není lidovou vládou, ale vlastně lidovou správou, jejímž cílem není 

panování, ale soužití. Oproti vládě aristokracie, ve které se usilovalo o nadřazenost, 

demokracie usiluje o to, aby byl jeden vedle druhého. 

Masaryk zároveň upozorňoval na to, že demokracie není něčím přirozeným a musí 

se na ní usilovně pracovat. [Masaryk 1991: 40] K demokracii „musejí býti vzdělávány i 

vychovávány nové generace; instituce samy netvoří demokratické ústavy“ [Masaryk 1991: 
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48]. Demokratická iniciativa je tak úkolem všech myslících demokratů, kteří by ji měli 

prosazovat. Apel míří na aktivní občany, kteří jsou součástí demokracie. 

 

2.6.  Závěr  

 

Jak ukázala tato kapitola, vymezení demokracie není jednoduché a neexistuje shoda ve 

způsobu jejího pojetí. Demokracie prošla v průběhu dějin dlouhým vývojem, kdy se 

postupně objevovala a zase mizela. Zároveň moderní pojetí demokracie neznamená totéž, 

jako například v klasickém Řecku a Římě. V této kapitole byly představeny myšlenky 

některých důležitých autorů zabývajících se demokracií. Tocqueville je jedním z klasiků, 

který se často spojuje s pojmem demokracie. Tento autor ve svém díle Demokracie 

v Americe analyzoval demokracii a poukázal na sílu občanů a občanských organizací 

jakožto škol demokracie v tomto systému. Dále zdůraznil potřebu zapojení občanů do 

politického procesu, ale také na rostoucí individualizaci a na vliv veřejného mínění.  

Dahl ve svých textech popsal vývoj demokracie skrze její tři podoby neboli 

„transformace“ a analyzoval její současnou podobu. Mill a Schumpeter jsou představiteli 

moderních teorií demokracie a skrze ně zde bylo představeno liberální pojetí demokracie 

(Mill) a nové pojetí u Schumpetera, který kritizoval Klasickou doktrínu demokracie. U 

Schumpetera je zároveň možné pozorovat odlišné pojetí role občanů. Zatímco většina 

zmíněných autorů zmiňuje důležitost aktivních občanů, Schumpeter roli občanů limituje na 

možnost výměny politických elit skrze volby. [Teorell 2006: 788] Samozřejmě existuje 

mnohem více autorů, kteří významně přispěli k tématu demokracie, nicméně v rámci této 

práce nebyl prostor představit všechny důležité autory. Tato kapitola sloužila jako vstupní 

kapitola pro představení a vymezení pojmu demokracie předtím, než bude popsána 

legitimita demokracie v České republice a generační rozdíly v její podpoře.  
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3. Podpora demokracie v České republice 

 

Podpora demokracie je spojena s mnoha různými faktory a procesy. V České republice, 

stejně jako v dalších zemích Evropy, je demokracie považována za samozřejmost a zvyk a 

u většinové části společnosti je považována za nejlepší možný režim. [Linek 2010] Podle 

Foa a Mounka je však otázkou, zda stále žijeme ve světě, kde většina lidí podporuje 

demokracii, kde antisystémové strany jsou v ústraní nebo neexistují a kde hlavní politické 

síly respektují pravidla hry. [Foa a Mounk 2016: 16] Dochází totiž k různým změnám, 

které mohou mít vliv na legitimitu demokracie. S růstem očekávání vůči demokracii je 

možné sledovat také hlubší napětí. I přes fakt, že je demokracie široce podporovaná jako 

legitimní, mnoho občanů ztrácí důvěru, že může pokrýt jejich potřeby a preference. 

V souvislosti s tím občané ztrácejí ochotu podporovat etablované politické strany a 

upřednostňují volby populistů, podporu antisystémových politických stran apod. [Foa a 

Mounk 2016]  

Zároveň občané mnoha demokracií již nejsou kritičtí pouze vůči představitelům, ale 

jsou také více cyničtí ohledně hodnoty demokracie jakožto politického systému. S tím se 

pojí jejich menší důvěra, že by mohli ovlivňovat veřejné politiky, a větší ochota vyjadřovat 

podporu autoritářským alternativám. [Foa a Mounk 2016: 7] To může mít vliv na 

konsolidaci demokracie, kdy roste její dekonsolidace. Dochází tak k rostoucí nedůvěře 

v politické instituce, rozšíření pravicových populistických stran, či ideologické 

transformaci, jakou je možné pozorovat např. v Polsku či Maďarsku. [Foa a Mounk 2016: 

15-16] 

Vliv na podporu demokracie mají ale i další faktory, jako je například 

individualizace. V důsledku postupného obracení se lidí do soukromí dochází k 

podkopávání základů demokracie a jejímu vyprazdňování. [Linek a kol. 2017: 11] O tomto 

hovořil také Sennett, který upozorňoval na to, že lidé stále častěji upřednostňují osobní 

problémy na úkor veřejných a častěji se tak uchylují do svého soukromí. [Sennett 1977] 

V neposlední řadě pak může mít vliv nostalgie po komunismu, kdy některé skupiny lidí 

různého věku (mohly by být označeny za „poražené“ transformace k demokracii) stále 

podporují komunismus jako záruku ekonomické jistoty, menšího stresu či dostatku peněz 

pro život. Podpora alternativních typů uspořádání tak může být vysvětlena jako protest 

proti současnosti. [Lyons 2016: 156-7] Jedním z dalších vysvětlení menšího sepětí 
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s liberální demokracií může být neexistence alternativ a pro mnoho lidí také fakt, že 

nezažili reálnou hrozbu vůči demokracii. [Foa a Mounk 2016: 11-12] 

Ve své práci se zaměřuji na podporu demokracie a rozdíly v podpoře mezi 

mladšími a staršími generacemi. Podpora demokracie je předmětem zájmu mnoha 

výzkumníků a je pravidelně zjišťována řadou výzkumů. Demokracie totiž není v ohrožení 

pouze tehdy, když se hroutí její instituce, ale i v případě, že se vytrácí její podpora mezi 

členy společnosti. Postoje k režimu a jeho institucím mohou být dále rozděleny do čtyř 

dimenzí. Jedná se o (ne)legitimitu režimu, institucionální odcizení (do jaké míry instituce 

reagují na požadavky svých občanů), individuální odcizení (nakolik jedinec považuje 

politiku za věc, která se ho týká, a nakolik je ochoten (a schopen) se jí účastnit) a o 

politickou nespokojenost (hodnocení politické a ekonomické sféry). První dvě dimenze 

odkazují na správnost daného režimu, druhé dvě pak na evaluaci jeho výkonu. [Linek 

2010: 14] 

V této kapitole bude prezentován stav poznání v oblasti podpory demokracie 

v České republice, bude vymezena legitimita demokracie jakožto postoj k režimu a jeho 

institucím, včetně faktorů ovlivňujících postoje občanů vůči režimu. V závěru této kapitoly 

bude popsán vývoj legitimity demokratického režimu v České republice a mezinárodní 

kontext.  

 

3.1. Výzkumy a stav podpory demokracie v České republice 

 

Jak jsem již zmínila, podpora demokracie je v České republice zjišťována skrze různé 

výzkumy. Ve výsledku pak některé z nich ukazují nízkou podporu a jiné nízkou úroveň 

podpory demokracie zpochybňují. [Linek a kol. 2017: 12-13] Trend záleží na způsobu 

měření a podpora demokracie se pohybuje v rozmezí 60-90 % v závislosti na znění otázky 

položené v dotazníkovém šetření. [Linek 2010: 63, 84] Pokud se však obecně podíváme na 

výsledky dotazníkových šetření, vyplývá z nich legitimita demokracie v České republice, 

kterou nezpochybňují ani elity. [Linek 2010: 62] Zároveň však z šetření vyplývá, že 

přestože jsou Češi demokraté, existuje zde významná skupina lidí, kteří podporují 

alternativní uspořádaní. [Linek a kol. 2017: 193]  
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Zmíněná skepse vůči demokracii v ČR vyplývá především z nostalgie vůči 

předchozímu režimu (tento trend je patrný především u starších generací), z nedůvěry vůči 

mechanismům a jejich politickým stranám (ty jsou některými považovány za 

zkorumpované), parlamentům a politikům. Toto dokazují také data o důvěře jednotlivým 

demokratickým institucím, v nichž Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu ČR a politické 

strany vykazují nejnižší důvěru. Dochází však také ke změnám v podpoře demokracie, a i 

přes obecnou platnost její podpory mezi mladými lidmi dochází k poklesu podpory 

demokracie u nejmladší generace. [Linek a kol. 2017: 12] 

V České republice názory a postoje občanů vůči politickému systému a jeho 

fungování sleduje mnoho výzkumů. Například z výsledků šetření pro Český rozhlas 

Rozděleni svobodou vyplývá podpora demokracie jako nejlepšího způsobu vládnutí u ½ 

občanů a zároveň otevřenost autoritativnímu režimu u ¼ obyvatel. Tento výzkum dále 

zjistil provázanost mezi spokojeností s výsledky demokratického vládnutí a spokojeností 

s demokracií. Zajímavým výsledkem bylo, že podpora autoritářství nebyla příliš vysoká u 

lidí na okraji společnosti (těm je typ režimu spíše jedno), ale například byl zjištěn rozdíl u 

pohlaví, kdy u žen podpora autoritářství činila 18 % a u mužů 28 %. [Český rozhlas 2019] 

Agentura Median dále ve výzkumu pro Českou televizi k výročí 100 let Československa 

zjišťovala nutné podmínky demokratického režimu. Mezi základní předpoklady 

demokracie se zařadily svobodné volby (95 %), svoboda cestovat (91 %), svoboda médií 

(90 %), vymahatelnost práva (88 %), zajištění základních sociálních jistot (88 %) a další. 

[Česká televize 2018] 

V České republice dále probíhá pravidelné šetření CVVM, které zjišťuje mimo jiné 

podporu demokracie. Výzkum na podzim roku 2019 zjistil, že necelá polovina (49 %) 

dotázaných Čechů hodnotí současné poměry jako lepší než před listopadem 1989 a 

s politickou situací je spokojeno 39 % občanů. [CVVM 2019] V dalších šetřeních bylo 

zjištěno, že s fungováním demokracie je spokojeno 62 % lidí a z toho rozhodně spokojeno 

9 %. Demokracii jakožto lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády hodnotilo 53 % 

respondentů a 29 % bylo otevřeno alternativám. Podporující skupiny tvořili nejčastěji lidé 

s vysokoškolským vzděláním, lidé spokojení s politickou situací a lidé s pravicovými či 

středovými orientacemi. Zároveň se často jednalo o lidi ve věku od 30 do 40 let a o lidi 

s dobrou životní úrovní. [CVVM 2020] 
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Zjišťovány byly také názory na zájem politiků o názory občanů, kdy mezi 

respondenty převládal spíše skepticismus vůči zájmu politiků o názory občanů. 63 % lidí 

uvedlo, že o názory občanů se zajímá menšina politiků, 11 % uvedlo, že se nezajímá žádný 

politik. V případě možnosti svobodného projevu uvedlo 70 % lidí, že je možné vyjadřovat 

se otevřeně k nedostatkům a problémům ve společnosti. [CVVM 2020] Výzkumy 

prováděné v České republice tedy ukazují, že existuje poměrně velká skupina lidí, kteří 

jsou otevřeni alternativním formám režimu nebo je podporují. Nemalé části je pak jedno, 

v jakém režimu žijí. Podpora demokracie je navíc často spojena s určitými 

charakteristikami, jako je vyšší vzdělání či politická orientace. 

U mezinárodních výzkumů byla podpora demokracie zjišťována například v šetření 

ISSP Občanství (poslední šetření bylo v roce 2014). Tento výzkum proběhl ve 35 zemích 

světa a fungování demokracie bylo hodnoceno pomocí škály 0 až 10 (0 – velmi špatně, 10 

velmi dobře). Česká republika se umístila jako 6. nejhorší s hodnocením 4,5 bodů. Zároveň 

bylo zjištěno, že pouze 40 % respondentů si myslí, že je důležité vždy hlasovat ve volbách. 

[ISSP 2014 Občanství II. 2014] Také ve výzkumu ESS z roku 2014 se Česká republika 

umístila podprůměrně, kdy byla jednou z pěti zemí, v nichž důležitost žít v demokratické 

zemi byla pod 8 body (hodnocení na škále 0 – nedůležité, 10 – velmi důležité). [European 

Social Survey 2014] Demokratické hodnoty občanů jsou zjišťovány také skrze šetření 

Eurobarometru. Výzkum Democratic values z roku 2018 ukázal, že většina respondentů je 

spokojena s většinou aspektů demokracie v Evropě a sdílí názor, že občanská společnost 

má důležitou roli v utváření a ochraně demokracie a společenských hodnot. [Eurobarometr 

2018] 

V kontextu generačních rozdílů je také vhodné zmínit, že v České republice 

proběhlo několik výzkumů zaměřujících se přímo na podporu demokracie u mladých lidí. 

Příkladem je dotazníkového šetření mezi středoškolskými žáky o jejich vztahu k politice 

z roku 2017. V tomto šetření byla zjištěna podpora demokracie u více než poloviny (58 %) 

středoškoláků. Zároveň však existenci okolností, kdy je autoritativní režim nebo diktatura 

lepší variantou než demokracie, připustila čtvrtina (24 %) žáků a pro 14 % středoškoláků 

byly všechny režimy srovnatelné. Se stavem demokracie v naší zemi bylo spokojeno 32 % 

středoškoláků, ovšem téměř polovina (45 %) vyjádřila nespokojenost. Výsledky tak 

ukazují, že středoškoláci byli oproti celé populaci vůči stavu české demokracie kritičtější. 

Dále polovina mladých lidí uvedla, že se naše demokracie se s tou západní nedá srovnat. 
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Při hodnocení různých typů politických systémů 70 % uvedlo demokracii jako dobrý 

systém vlády, téměř čtvrtina (23 %) mladých lidí považuje za dobrou vládu nevoleného 

silného vůdce, vláda armády byla hodnocena jako dobrá 13 % žáků. Velký byl ovšem podíl 

odpovědí nevím, kterou žáci uváděli přibližně dvakrát tak častěji, než je běžné u dospělých. 

[CVVM 2017] 

Na středních školách vznikl také výzkum Jeden svět na školách v roce 2017, který 

zjistil 37 % podporu demokracie jako nejlepšího systému vlády. I v tomto případě mladí 

lidé často uváděli odpověď nevím (23 %) či jim byl typ režimu jedno (7 %). Nejčastěji si 

pod demokracií žáci představili různé typy svobod (41 %). [Jeden svět na školách 2017] 

V srpnu 2019 proběhl výzkum Generace svobody, který ukázal, že pouhých 10 % mladých 

lidí je spokojeno se současnou politickou situací v ČR. Zhruba 57 % mladých lidí 

nepovažuje ústavní činitele za důvěryhodné a 72 % si myslí, že je demokracie i přes své 

problémy lepší než ostatní formy vlády. [Generace svobody 2019] Podpora demokracie u 

starších generací byla zjišťována především skrze šetření v populaci.  

 

3.2. Legitimita demokratického režimu 

 

Legitimitou demokracie se rozumí pozitivní postojové orientace k režimu a jeho institucím 

(správnost a vhodnost stávajících pravidel) a hodnocení jeho fungování. Může jít také o 

přesvědčení, že stávající režim je i navzdory svým chybám nejlepším možným 

uspořádáním, a ostatní možnosti jsou hodnoceny jako horší. Zároveň by však legitimita 

režimu neměla vycházet z hodnocení vlády, ale demokratických principů, svobod a práv. 

[Linek a kol. 2017: 24-26]  

Dále je možné legitimitu chápat jako normativní požadavky vládnoucích na 

příslušníky systému a subjektů moci na vládu. Požadavky na vládu a preference občanů 

jsou projektovány skrze politickou participaci. Za nejdůležitější projev je pak považována 

účast ve volbách, které jsou symbolem demokratické legitimity států a umožňují občanům 

vyjádřit své preference. Jejich funkci Linek rozděluje do dvou kategorií, kdy a) legitimizují 

politický systém (demokracie znamená férové volby) a b) legitimizují držitele moci. [Linek 

2013: 7-8]  
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Pojem legitimity moci je často spojován s Maxem Weberem a jeho pojetím 

legitimity řádu. Podle Webera jednání, „zvláště sociální jednání a zde zase zvláště sociální 

vztah mohou být všemi zúčastněnými orientovány na představu existence nějakého 

legitimního řádu“ [Weber 1998: 163]. Šance, že k tomu dochází, je pak „platností“ daného 

řádu. Řád znamená konvenci a právo a jeho legitimita může být garantována čistě 

afektivně, hodnotově-racionálně a nábožensky. Legitimní platnost je danému řádu 

připisována silou tradice (platí to, co vždycky bylo), silou afektivní víry, silou hodnotově-

racionální víry a „silou pozitivního ustanovení, v jehož legitimitu se věří“. [Weber 1998: 

166-168] 

V rámci legitimity je možné rozlišovat dvě dimenze. Zaprvé se jedná o normativní 

dimenzi, která znamená souhlas s pravidly bez ohledu na fungování a realitu a pojímá tedy 

vztah mezi legitimitou a hodnocením výkonu režimu jako dva na sobě nezávislé postoje. 

Tato explicitní podpora demokratického režimu je považována za uznání legitimity 

demokracie a její nadřazenosti vůči jiným politickým systémům. Toto ale „nijak 

neimplikuje spokojenost s její aktuální realizací v konkrétní zemi či době. Podpora 

demokratického režimu je proto považována za důležitý předpoklad toho, že člověk zůstává 

demokratickému politickému zřízení loajální. (…) Explicitní podporu demokracie ovšem 

nelze zaměňovat s podporou jednotlivým demokratickým principům. Samotný pojem 

demokracie představuje určité projekční plátno, na které si různí lidé mohou promítat 

různé principy. “ [Šerek 2017: 182-3]  

Druhá dimenze je označována jako instrumentální a pojímá hodnocení fungování 

režimu a jeho legitimitu jako dva podmíněné nebo vzájemně související postoje. V reálném 

životě je pak těžké tyto dvě dimenze rozlišit. [Linek 2010: 42] Snižování legitimity vlády 

ovšem nemusí vést ke snížení legitimity demokratického režimu. [Foa a Mounk 2016] 

Existují totiž různé prvky režimu: principy, normy, procedury, instituce a konkrétní 

držitelé moci. Politická nespokojenost a nízká podpora držitelů moci tudíž nezasahuje do 

legitimity demokratického režimu, a to především v důsledku jedné ze základních 

charakteristik demokratického režimu: v pravidelně konaných volbách. [Linek 2010: 44]  

Šerek zároveň uvádí, že například u amerických adolescentů je možné rozlišit tři 

pojetí demokracie. Jednotlivá pojetí kladou důraz buď na rovnost mezi občany, nebo na 

většinové rozhodování, či na individuální práva a svobody. Podpora demokracie navíc 

může být pouhým rituálem, kdy se jedná spíše o naplnění vnímaných očekávání 
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společnosti, za kterým se však neskrývají žádné hlubší hodnotové orientace či postoje. 

[Šerek 2017: 183] 

Při měření legitimity je důležité brát v úvahu čtyři její ukazatele: a) zda občané 

vyjadřují podporu systému jako celku, b) do jaké míry podporují klíčové instituce liberální 

demokracie, jako jsou lidská práva, c) jaká je jejich ochota prosazovat své politické 

požadavky v existujícím politickém systému, d) do jaké míry jsou otevřeni alternativám, 

jako je vojenská vláda. [Foa a Mounk 2016] V České republice je legitimita měřena 

několika způsoby. Jedním ze způsobů je koncept, který rozvinul Richard Rose a který je 

založen na srovnávání současného a minulého režimu. [Linek 2010: 64] Dalším způsobem 

je možnost vybrat ze tří tvrzení: a) demokracie je lepší než všechny ostatní formy vlády, b) 

jsou okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura lepší než demokracie, c) pro lidi, jako 

jsem já, jsou všechny režimy srovnatelné. Různá dotazníková šetření dále pracují 

s různými indikátory měření legitimity demokracie, což může mít vliv na úroveň podpory 

demokracie (ta je v ČR v rozmezí 60 až 90 %). [Linek 2010: 63-69] 

Její fungování je dále hodnoceno skrze koncepty důvěry v politické instituce, 

politickou nespokojenost, politické odcizení. [Linek 2010: 39] Je zřejmé, že legitimita 

demokracie je klíčová pro udržení systému. Ovšem i přes pevné institucionální zakotvení 

demokracie v České republice postoje české veřejnosti tolik prodemokratické nejsou. 

Takže i přes pevnou legitimitu zhruba ½ populace není spokojena s fungováním 

demokracie, a ještě více lidí nedůvěřuje základním politickým institucím (vláda, 

parlament, politické strany). Přibližně 10–15 % voličů je navíc ochotných vyměnit 

demokracii za jiný režim. [Linek 2010: 159, 202] Přesvědčení o nelegitimnosti režimu totiž 

vede k politickému odcizení a k požadování změny systému. Toto může dále vést 

k odcizení se politice jako takové, kdy vzniká pocit politické neefektivity (mimo jiné 

nezájem, cynismus, nedůvěra, lhostejnost), který vede k politické pasivitě. Politické 

odcizení tedy může být chápáno jako opak přesvědčení o legitimitě systému (člověk touží 

po změně režimu). [Linek 2010: 46, 90-91] 

Pro demokracii je přitom podstatné vytvořit účinné vztahy mezi veřejností a elitou. 

Účinnost a důvěra jsou vztaženy k představě o legitimitě politického režimu, přitom 

„moderní demokracie fungují paradoxně v prostředí s poměrně vysokou podporou 

demokracie, což je jejím základním prvkem, avšak s vysokou mírou nespokojenosti s jejím 

každodenním fungováním“ [Řeháková a Rakušanová 2006: 25]. To dokazují různé 
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výzkumy, ve kterých se podpora demokracie často pohybuje na poměrně vysoké úrovni, 

zatímco hodnocení institucí, jako jsou vláda či politické strany, a důvěra v ně jsou na velmi 

nízké úrovni.  

 

3.3. Faktory ovlivňující podporu demokracie 

 

Postoje k demokratickému režimu jsou ovlivněny řadou faktorů. V odborné literatuře je 

podpora demokracie vysvětlována pěti hlavními způsoby: 

a) politickou socializací, 

b) vzdělaností, 

c) sociálním statusem, 

d) výkonností politického systému, 

e) rozdílností hodnot. [Linek a kol. 2017: 32] 

 

Politická socializace, která byla představena již na začátku této práce, je důležitým 

faktorem pro utváření hodnot. Je totiž důležité, v jakém hodnotovém prostředí člověk 

vyrůstá, protože stanovené názory a postoje zůstávají víceméně stabilní po celý život. Toto 

platí také u podpory demokracie, která je považována za relativně stabilní postoj, který se 

nemění každý rok. Vliv má i režim, ve kterém se dotyčný narodil a vyrůstal, jelikož 

formuje zkušenosti v dospívání. [Linek a kol. 2017: 33-41]  

Dalším faktorem je vzdělání, kdy vyšší kognitivní (mentální) schopnosti člověka 

vedou k informovanějšímu rozhodnutí. [Linek 2010: 71] Zároveň může mít vliv sociální 

status a třídní pozice. Existuje relativně silná sociální podmíněnost postojů k demokracii a 

je tudíž zřejmé, že skupiny osob s nevýhodným sociálním statusem ve společnosti mají 

menší zájem na pokračování systému. Sociální status se zjišťuje pomocí indikátorů, jako 

jsou příjmy, vzdělanost, pozice v zaměstnání, pozice na trhu práce. [Linek 2010: 71, Linek 

a kol. 2017: 36] Vliv však mohou mít i další charakteristiky, jako je velikost místa bydliště, 

kdy se obyvatelé větších měst mohou rychleji přizpůsobit se modernímu způsobu života a 

identifikovat se s ním. Se sociální pozicí souvisí také vliv hodnocení spokojenosti 

se životem, jelikož existuje větší podpora u lidí, kteří jsou spokojenější, co se týče 

základních potřeb. [Linek a kol. 2017: 33-41]  
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Podpora demokracie může být dále ovlivněna hodnocením výkonu režimu. Jak již 

bylo zmíněno, při hodnocení demokratického režimu by se mělo odlišovat fungování vlády 

a fungování režimu (jeho principů a hodnot). Podle Lipsetovo argumentace záleží na tom, 

zda se hodnotí demokracie na základě hodnot a principů či zabezpečení a výhod. [Linek a 

kol. 2017: 53] Legitimita režimu proto může záviset také na hodnocení politiky a 

ekonomiky (v ČR pak více než jinde). [Linek a kol. 2017: 194] A v případě politických a 

ekonomických problémů může dojít k oslabení podpory demokracie. [Linek a kol. 2017: 

41] Důležitým prvkem je proto pro lidi schopnost vlád vysvětlit voličům svá rozhodnutí. 

[Lyons 2016: 137] Zároveň však může člověk podporovat demokracii bez ohledu na její 

výkonnost. Nespokojenost s výkonem režimu tudíž nemusí vést ke snížení jeho legitimity, 

ale častěji spíše k požadavku výměny politických elit. 

Posledním z hlavních faktorů je rozdílnost hodnot, která poukazuje na vliv zařazení 

na levo-pravé škále. Toto zařazení je v evropském kontextu považováno za shrnující 

informační zkratku o hodnotách, postojích a ideologii. Je to systematická klasifikace 

vlastních orientací a programů politických stran, která shlukuje jednotlivé preference do 

obecných postojů. Je to také nejběžněji používaný nástroj, u kterého ovšem není jasné, co 

představuje. Implikuje totiž informované voliče, kteří znají vlastní preference a zároveň i 

existující relevantní politické strany. Mohou se tak vyskytovat chyby měření a problémy 

voličů správně určit pozici stran a svých orientací. V ČR je však poměrně dobrá schopnost 

voličů pracovat s levo-pravou škálou. [Linek a Lyons 2013: 81-84, 93]  

Předpokladem této premisy tedy je, že občané z krajů politických škál se většinou 

necítí reprezentováni politickým režimem a pociťují nedostatečné politické zastoupení. 

[Linek 2010: 73, Linek a kol. 2017: 32] Nespokojenost s politikou nakonec může vyústit 

v podporu změny režimu, častěji jde pouze o výměnu politického vedení země. [Linek 

2010: 86] Zde může mít vliv také stranická identifikace, především u sympatizantů KSČM. 

Tyto voliče je možné považovat za víceméně nedemokraticky založené vzhledem k tomu, 

že velká část preferovala nějakou formu autoritářského režimu či diktatury, nebo jim byl 

režim jedno. [Linek 2010: 150] 

Je tedy zřejmé, že na podporu demokracie má vliv mnoho faktorů. Kromě výše 

zmíněných je možné také pozorovat vliv věku. Demokracie je častěji podporována 

mladšími generacemi [Linek a kol. 2017: 194], především v důsledku již zmíněné politické 

socializace, která u starších generací probíhala v komunistickém režimu. Zároveň se ovšem 
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Obrázek 1: Vývoj legitimity demokracie v ČR 

 

hovoří o poklesu podpory demokracie u mladších generací oproti 80. a 90. létům, kdy 

tomu bylo naopak. [Linek a kol. 2017: 23] U všech věkových skupin však záleží na 

spokojenosti, sociálním statusu, socializaci, místu bydliště, vzdělání a mnoha dalších 

faktorech. Zároveň ale nebyl zjištěn významný rozdíl mezi muži a ženami. [Lyons 2016: 

139] Vliv mohou mít rovněž individuální psychologické proměnné a jak ukazuje analýza 

podpory demokracie mladých lidí „identifikace těchto individuálních prediktorů může být 

důležitá pro lepší poznání struktury demokratické podpory a pro pochopení významů, které 

si s demokracií a demokratickými principy adolescenti spojují“ [Šerek 2017: 185-7]. 

 

3.4. Vývoj legitimity demokratického režimu v čase a mezinárodní srovnání 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v České republice došlo po sametové revoluci k silné euforii 

a mobilizaci občanů. Vysoká podpora demokracie však byla vystřídána zklamáním a 

nárůstem politické nespokojenosti, jež vedly také k negativnímu hodnocení legitimity 

demokracie. Od roku 1998 je tak možné pozorovat oslabování podpory demokracie v ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1: Vývoj legitimity demokracie v ČR. Zdroj: LINEK, Lukáš a kol. 2017, str. 29 

 

Při sledování legitimity demokracie je nutné být opatrný ohledně výsledků, jelikož 

pokles může být částečně uměle způsoben položením otázky i umístěním otázky 

v dotazníku. Je tedy složité jednoznačně potvrdit míru poklesu legitimity demokracie. 

Obecně se však potvrzuje trend poklesu legitimity demokracie. [Linek a kol. 2017: 28-32] 
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Obrázek 2: Vývoj hodnocení fungování politického režimu v ČR 

„Demokracii podporují zhruba čtyři pětiny veřejnosti. Tato podpora ale není u řady lidí 

jednoznačná a v určité míře část této skupiny koketuje s autoritářskými myšlenkami. 

Podstatná část lidí totiž demokracii podporuje instrumentálně a byla by ochotná určité 

svobody či instituce opustit.“ [Linek a kol. 2017: 32] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2: Vývoj hodnocení fungování politického režimu v ČR. Zdroj: LINEK, Lukáš 2010, str. 69 

 

Legitimita demokracie může být měřena také skrze hodnocení fungování 

politického režimu. I v tomto případě je možné pozorovat pokles podpory demokracie, a 

naopak nárůst podpory komunistického režimu. Zatímco na začátku 90. let byla podpora 

demokracie okolo 70 %, po roce 1998 došlo k poklesu na zhruba 50 %. Dále platí, že 

nějakou formu diktatury či autoritářského režimu podporuje okolo 20 % lidí a dalším 

zhruba 20 % je jedno, v jakém režimu žijí. [Linek 2010: 65] 

Při mezinárodním srovnávání je potřeba brát v úvahu, že v České republice je 

demokracie poměrně nový režim a není tudíž tolik zakořeněný v politické kultuře země. 

Jak poukázal Dahl, nejvíce demokratické jsou ty země, kde se demokratické principy 

předávají z generace na generaci a jsou tak pevně zakořeněny v politické kultuře dané 

země. [Dahl 2001: 141] V postkomunistických zemích tudíž není možné očekávat podporu 

stejnou jako u západních demokracií. „Současné hodnoty legitimity demokracie v České 

republice jsou – při využití shodného znění otázky – ve srovnání s hodnotami ze 

západoevropských zemí na relativně nízké úrovni. Občané západoevropských států totiž 

v posledních letech podporují demokracii mnohem více.“ [Linek a kol. 2017: 29] 
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V porovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi byly podobné hodnoty 

naměřeny v Maďarsku (kde také došlo k poklesu podpory na konci 90. let) a o něco nižší 

hodnoty byly zaznamenány na Slovensku a v Polsku. Oproti tomu u západoevropských 

demokracií je podpora mnohem vyšší, např. v Dánsku dosahuje úrovně 93 %. [Linek 2010: 

66] Podporu demokracie lze porovnávat se zahraničím např. skrze šetření Eurobarometru, 

ale také skrze proběhlý výzkum ISSP Občanství z roku 2014, výzkum ESS z roku 2014. 

Výsledky těchto šetření byly zmíněny v první podkapitole této kapitoly.  
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4. Generační podmíněnost podpory demokracie 

 

Důležitým faktorem podpory demokracie je věk či případně generační zařazení. Zatímco 

v případě věku je možné potýkat se s problémem neuzavřenosti jednotlivých věkových 

skupin, generační perspektiva přesněji umožňuje odrážet specifické období politické 

socializace a kontaktu s politikou, které mají vliv na formování politických postojů a 

chování. [Linek a Lyons 2013: 129-30] „Jednotlivé generace totiž lze považovat za 

uzavřené sociální skupiny s ohledem na jejich pevně dané období narození a socializační 

zkušenosti.“ [Linek a Lyons 2013: 130]  

Ve své diplomové práci se zaměřuji na podporu demokracie a na rozdíly v podpoře 

mezi staršími a mladšími generacemi. V této kapitole bych proto ráda popsala generační 

podmíněnost jako důležitý faktor podpory demokracie a popsala rozdíly v podpoře 

demokracie mezi generacemi. V kontextu této kapitoly se diskutuji především mladší a 

starší generace. Jak uvádí Linek, nejstarší a nejmladší generace se v podpoře demokracie 

liší o 20 %. [Linek a kol. 2017: 57] Legitimita demokracie je tudíž silně ovlivněna věkem, 

a zatímco u generace narozené po roce 1976 byla podpora 70 %, u generace narozené po 

roce 1956 to bylo pouhých 50 %. [Linek 2010: 76] 

Jak dále zmiňují někteří autoři, výrazný vliv na podporu režimu má socializace. 

Tento předpoklad je založen na modelu stálosti hodnot, podle kterého hodnoty naučené 

v mládí (během primární politické socializace) přetrvávají celý život. [Linek a Lyons 2013: 

138] Důležitým mezníkem je věk mezi 13. a 15. rokem života, během kterého člověk 

začíná uvažovat o politických či společenských otázkách v širších souvislostech. [Šerek 

2017: 184] Je tedy pravděpodobné, že generace socializované v době komunismu budou 

v současné době silněji podporovat alternativy demokratického režimu. [Linek 2010: 70, 

Linek a kol. 2017: 33] Lidé socializovaní v období demokracie by naopak měli více 

podporovat demokracii a zároveň méně podporovat KSČM. [Linek a Lyons 2013:139] 

Očekává se tedy vyšší podpora demokracie u mladších generací. Jak ovšem ukazují 

současné trendy, u mladších generací dochází od 80. a 90. let ke změně, kdy se snižuje 

podpora demokracie a roste u nich podpora autoritářských režimů. [Linek a kol. 2017: 23] 

Tento radikalismus mladších generací lze vysvětlit větší nákloností mladých lidí k 

politické změně, jelikož mají častěji méně zakotvených hodnot a méně co ztratit. [Linek 



34 

2010: 70] Zároveň však někteří autoři argumentují, že se zvyšuje politická sofistikovanost 

mladých generací „kritických“ občanů [Foa a Mounk 2016], kdy mladí lidé podporují 

demokracii, kritizují však její fungování. [Dalton in Linek 2010: 116]  

 

4.1. Rozdíl v podpoře demokracie mezi staršími a mladšími generacemi 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, existují rozdíly v podpoře demokracie mezi 

jednotlivými generacemi. Mezi nejmladší a nejstarší generací je rozdíl v podpoře zhruba 

20 %. Jak ovšem popisuje Foa and Mounk, v Americe je u starší generace (lidí narozených 

mezi válkami) demokracie považována téměř za posvátnou hodnotu. Oproti tomu 

mileniálové (narozeni po roce 1980) hodnotí maximální důležitostí život v demokracii 

pouze z 30 % (v Nizozemí je to jeden ze tří). [Foa a Mounk 2016: 7-8] Tito autoři dále 

tvrdí, že snížení podpory demokracie nesouvisí jen s tím, že by mladí lidé byli kritičtější 

než starší generace. Nedůležité jsou pro ně také svobodné a férové volby – podle 26 % 

mileniálů v USA a 13 % v Evropě. [Foa a Mounk 2016: 10] 

Generační rozdíly se netýkají pouze podpory demokracie, ale i například zájmu o 

politickou situaci v ČR, který narůstá se stoupajícím věkem. Obecně se politicky angažují 

ti, kteří mají větší zdroje, více informací, větší zájem o politiku, vyšší vzdělání, příjem a 

čas. Jak se ovšem ukazuje, zájem o politickou situaci je nejvyšší u nejstarší generace, u 

které všechny tyto charakteristiky neplatí. Stejně tak přikládání důležitosti veřejné 

angažovanosti a dodržování pořádku (tedy normám občanství) je mnohem vyšší u lidí 

starších 60 let oproti nejmladší generaci, která obojímu přikládá pouze malou důležitost. 

[Mišovič a Vacek 2019: 65-72] 

Výzkumy veřejného mínění tak obecně ukazují významný generační zvrat. Ještě 

nedávno byli mladí lidí mnohem více nadšení ohledně demokratických hodnot než starší 

lidé. Dnes se tyto role obrátily a podpora radikalismu je (v Americe a západní Evropě) 

vyšší mezi mladšími lidmi a podpora svobody slova je u nich nižší. Zároveň stejně tak, 

jako jsou mladé generace méně zavázány důležitosti demokracie, je u nich také méně 

pravděpodobné, že budou politicky aktivní. Zájem o politiku se v západní Evropě a severní 

Americe snížil u mladších generací a zvýšil či zůstal stejný u starších generací. [Foa a 

Mounk 2016: 8-10] 



35 

I přesto je obecně demokracie stále podporována více mladšími generacemi. 

V České republice „v souvislosti s relativně nízkou podporou demokracie u dospělé české 

populace vkládají někteří komentátoři veřejného dění naději do generace současných 

adolescentů – mladých lidí narozených přibližně okolo roku 2000. Jakožto generace 

nepoznamenaná předlistopadovým režimem ani demokratickou deziluzí druhé poloviny 

devadesátých let a jakožto generace vyrůstající v demokratických podmínkách s možností 

cestovat a využívat informační technologie mají současní adolescenti představovat příslib 

budoucí rozvinuté občanské společnosti vystavěné na demokratických principech. U jiné 

části komentátorů však tento pohled vyvolává skeptickou protireakci, která místo o 

„spasitelích české demokracie“ hovoří o mladé generaci spíše jako o zklamané naději.“ 

[Šerek 2017: 182]  

Obecně nejsou postoje mladších generací v České republice příliš prozkoumaným 

tématem a jak uvádí Šerek, jedním z mála výzkumů byla mezinárodní studie International 

Civic and Citizenship Education Study (pro studenty 8. tříd základních škol). Z výsledků 

této studie vyplývá, že adolescenti silně podporují základní demokratická práva, jako např. 

právo volit či protestovat. [Šerek 2017: 185] Z výsledků dosud realizovaných studií dále 

vyplývá, že podpora demokracie u českých adolescentů „nedosahuje úrovně obvyklé v 

zavedených západních demokraciích [Dalton 2004], což naznačuje, že se i do nejmladší 

generace částečně otiskuje místní politická kultura se svou demokratickou deziluzí. 

Celkové výsledky ukazují, že generace současných adolescentů je charakteristická 

relativně výraznou neprovázaností mezi obecnou podporou demokracie a podporou jejích 

jednotlivých principů.“ [Šerek 2017: 200-4] 

Dále v této diplomové práci budou zkoumány rozdíly v podpoře demokracie mezi 

mladšími a staršími generacemi. Z odborné literatury vychází předpoklad, že existují 

rozdíly v podpoře demokracie mezi těmito dvěma skupinami. Existuje velká 

pravděpodobnost, že podpora demokracie souvisí s tím, kdy se člověk narodil a v jakém 

režimu vyrůstal. [Linek a kol. 2017: 41] Tento předpoklad byl diskutován v této a 

předchozí kapitole a bude diskutován v kapitolách následujících. Je však potřeba si 

uvědomit, že generační podmíněnost je provázána s dalšími faktory. S nižší podporou 

demokracie u starších generací může souviset také nižší úroveň vzdělanosti u této skupiny, 

či nižší platy, a tudíž i horší sociální pozice. [Linek a kol. 2017: 48] 
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5. Metody analýzy 

 

V rámci této diplomové práce je analyzována podpora demokracie v České republice a 

rozdíly v podpoře mezi mladšími a staršími generacemi. Sociální jevy mohou být 

zkoumány různými metodami, při výběru metodologie si výzkumník vybírá ze dvou 

hlavních paradigmat: kvalitativního a kvantitativního výzkumu. [Hendl 2012: 25] Já jsem 

si vzhledem ke stanoveným cílům a otázkám zvolila kvantitativní výzkum, který pracuje 

s hromadnými daty a klade důraz na měření vlastností. Zároveň kvantitativní výzkum 

zkoumá vztahy mezi proměnnými, které jsou symbolickým vyjádřením vlastností nějaké 

entity (nejčastěji jedince, rodiny, skupiny či například organizace). [Jeřábek in Novák 

2019: 499, Punch 2008: 16] 

 

5.1. Cíle a výzkumné otázky 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda je podporován demokratický režim jako 

nejlepší možný režim, a popsat rozdíly v podpoře demokracie mezi staršími a mladšími 

generacemi. Další cíl představovala analýza podpory demokracie v jednotlivých 

podskupinách v rámci generací a vliv vybraných faktorů na podporu demokracie. Vybrané 

faktory zahrnují politické postoje a demografické ukazatele – pohlaví, vzdělání, či místo 

bydliště. Posledním cílem bylo zjistit, zda jsou lidé v obou skupinách generací spíše kritičtí 

demokraté, či politicky odcizení.  

 

Výzkumné otázky: 

1) Podporují obě skupiny generací demokracii jako nejlepší možný způsob vládnutí? 

2) Existují rozdíly v podpoře demokracie mezi mladšími a staršími generacemi?  

3) Liší se podpora demokracie v podskupinách generací? Mají vybrané faktory vliv na 

podporu demokracie? 

4) Jsou lidé v mladších a starších generacích spíše kritičtí demokraté, či politicky 

odcizení? 
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5.2.  Využité metody  

 

Jako zdroj dat byla v práci využívána sekundární data dostupná z datového archivu 

Akademie věd. Konkrétně byla použita data z výzkumu Proměny české společnosti. Jedná 

se o mezioborové šetření s velkým tematickým záběrem, které navazuje na tradici 

úspěšných šetření v zahraničí. Pro analytickou část této práce byla využita 4. vlna (zatím 

poslední) šetření z roku 2018, která byla doplněna o některé otázky a obsahovala tudíž 

všechny proměnné, které jsou využity pro analýzu. Zároveň se jedná o aktuální data, která 

zahrnují respondenty velké části věkových kategorií. 

Využitou metodou byla analýza sekundárních dat, která nabízí možnost využít již 

shromážděné datové soubory, což může poskytnout větší a kvalitnější data, která by 

jednotlivý výzkumník nemohl nasbírat sám. Zároveň tato metoda může šetřit čas a je 

atraktivní z ekonomických i gnozeologických důvodů. Jedná se o užití kvantitativní 

metody, u které probíhá nová aktivní a tvůrčí práce s již využitými výzkumnými materiály. 

[Buriánek 1988: 74] Nevýhody sekundární analýzy mohou být technologické (dostupnost 

dat, informace o datech), ontologické, gnozeologické (hledisko kvality, zadání apod.) 

[Buriánek 1988: 85-90] či metodologické, kdy data mohou obsahovat chyby, které 

výzkumník není schopný odhalit [Jeřábek 1993: 83]. 

Data byla analyzována ve statistickém programu IBM SPSS Statistics. Byly 

použity deskriptivní statistiky, kontingenční tabulky pro párové srovnání a binární 

logistická regrese pro zjišťování vlivu vybraných faktorů na podporu demokracie. Analýza 

byla provedena ve třech krocích. V prvním kroku byla shrnuta data a byly vytvořeny 

proměnné pro analýzu, následně byla provedena analýza na popisné úrovni a nakonec 

vztahová analýza (dvojrozměrná a následně vícerozměrná). [Punch 2008: 62] Chybějící 

údaje (missing values) nebyly do analýzy zahrnuty. 

Pro zjišťování vlivu faktorů byla použita binární logistická regrese, která zjišťuje 

nezávislý vliv každé proměnné při kontrole vlivu ostatních proměnných [Linek 2010: 79]. 

Vybrané faktory jsou komentovány dále v této kapitole a následně v analytické části a byly 

vybrány na základě předpokladů z odborné literatury. „Logistická regrese se liší od 

lineární regrese v tom, že predikuje pravděpodobnost, zda se daná událost stala nebo 

nestala. Vypočtená pravděpodobnost je tedy buď rovna 0, nebo 1.“ [Meloun a kol. 2017: 

259] V logistické regresi se tak pracuje s pojmy logitu, pravděpodobnosti a šance – ta je 
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podílem pravděpodobnosti jevu a jevu opačného (tedy podílem pravděpodobnosti, že jev 

nastal, a pravděpodobnosti, že nenastal). [Rabušič a kol. 2019: 409]  

Binární logistická regrese pracuje s binární (dichotomickou) závisle proměnnou, 

která nabývá pouze dvou hodnot, jako například přítomnost a nepřítomnost jevu. V analýze 

byly vytvořeny tři modely, jeden pro mladší a jeden pro starší generace a jeden model 

zjišťující vliv proměnné generace. Modely byly počítány metodou ENTER, u které jsou 

všechny proměnné vloženy najednou. [Hendl 2012] 

 

5.3. Charakteristika výzkumného souboru  

 

Výzkumný soubor z roku 2018 zahrnoval 8654 respondentů. Spodní věková hranice pro 

dotazování na otázky vybrané pro tento výzkum byla 15 let, tudíž bylo možné do výzkumu 

zahrnout i velmi mladou věkovou skupinu. Analýza podpory demokracie byla provedena 

jako porovnání dvou skupin generací a v první kapitole dále také u věkových podskupin 

uvnitř těchto generačních skupin. Proměnná generace byla vytvořena z roku narození, kdy 

skupina mladších generací zahrnuje tzv. generace Y (narození po roce 1980 zhruba do roku 

1994) a Z (narození od poloviny 90. let, spodní věkovou hranicí je zde 15 let) a skupina 

starších generací zahrnuje generace narozené před rokem 1980 (horní věková hranice byla 

97 let). Lidé patřící do generace Y jsou často nazýváni mileniálové, lidé z generace Z pak 

jako internetová generace a obě tyto skupiny jsou předmětem zkoumání v různých 

oborech. 

Skupina starších generací byla tvořena 5026 respondenty a skupina mladších 

generací byla tvořena 2484 respondenty. Do analýzy nebylo zahrnuto 1144 respondentů, 

kteří patřili do věkové kategorie 0-14 let a nebyli tudíž dotazováni na vybrané otázky.  

 

5.4. Popis použitých proměnných  

 

Jak poukazuje Jeřábek, proměnná je vlastnost, na kterou se ptáme. [Jeřábek in Novák 

2019: 497] Hlavní proměnnou, se kterou se pracovalo ve všech kapitolách analytické části 

této práce je proměnná generace, která byla vytvořena z otázky H5. Rok narození člena 



39 

domácnosti (původní proměnná birthy). Respondenti byli podle roku narození rozděleni do 

dvou skupin generací, které byly nazvány mladší generace (narozeni v roce 1980 a později, 

spodní hranicí byl věk 15 let) a starší generace (narozeni před rokem 1980). Další analýzy 

pro jednotlivé skupiny generací byly v SPSS prováděny po zadání příkazu Select if.  

Podpora demokracie byla ve 4. vlně šetření domácností měřena skrze tři otázky, 

které jsou v analýze pojmenovány jako otázka A, B a C. Otázka A byla vytvořena z otázky 

I163./Y53. Demokracie je lepší než ostatní vlády (proměnná demo) a byla využita pro 

kapitoly zjišťující podporu v podskupinách a vliv faktorů. V regresní analýze byla závisle 

proměnnou a byla překódována na dichotomickou proměnnou (podpora demokracie = 1, 

ostatní = 0). Otázka B obsahuje hodnocení čtyř forem vlády: 

a) proměnná poslead: I107a./Y57a. Politické systémy: a) silný vůdce, který se nemusí 

starat o parlament a volby, 

b) proměnná posexp: I107b./Y57b. Politické systémy: b) experti přijímají rozhodnutí 

podle svého přesvědčení, 

c) proměnná posarmy: I107c./Y57c. Politické systémy: c) zemi vládne armáda,  

d) proměnná posdem: I107d./Y57d. Politické systémy: d) země má demokratický systém. 

Odpovědi u této otázky byly překódovány na dobré hodnocení (velmi a poměrně 

dobrý) a špatné hodnocení (poměrně a velmi špatný). Poslední způsob měření podpory 

demokracie byla otázka C: I108. Demokracie je lepší než kterákoli jiná forma vlády 

(proměnná dembet). Tato otázka zjišťovala míru souhlasu s výrokem, že demokracie má 

možná své problémy, ale je lepší než kterákoliv jiná forma vlády. Odpovědi byly 

překódovány na souhlas (rozhodně a spíše souhlasím) a nesouhlas (spíše a rozhodně 

nesouhlasím). 

V kapitole analyzující podporu demokracie v podskupinách bylo kromě proměnné 

generace a otázky A využito sedm proměnných. První skupinou proměnných byly 

sociodemografické ukazatele. První proměnnou bylo vzdělání, které bylo vytvořeno 

proměnné educ: otázka H9. Nejvyšší dosažené vzdělání člena domácnosti. Pro analýzu 

vzdělání byly použity tři kategorie, neúplné a základní vzdělání, středoškolské vzdělání a 

vysokoškolské vzdělání. Druhou proměnnou bylo pohlaví (proměnná sex: H3. Pohlaví 

člena domácnosti) a poslední byla velikost místa bydliště, kterou tvořilo pět kategorií 

(proměnná msize: Velikost obce, kategorie do 999 obyvatel, 1 000-4 999 obyvatel, 5 000-

19 999 obyvatel, 20 000-99 999 obyvatel a 100 000 obyvatel a více).  
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Druhou skupinou proměnných byly politické postoje. Zařazení na levo-pravé škále 

politických orientací bylo vytvořeno z proměnné lfrg: I159./Y50. Levice-pravice a tvořily 

jej tři kategorie: levice (0-2), střed (3-7) a pravice (8-10). Pro následující tři proměnné byly 

vyřazeny odpovědi ani, ani a ponechány pouze dichotomické odpovědi 

sympatie/nesympatie a spokojenost/nespokojenost. Proměnná sympatie vůči KSČM byla 

vytvořena z původní proměnné symkscm: A70d./Y49d. Stranické sympatie: d) KSČM. 

Odpovědi stejně jako u předchozí proměnné byly měřeny pomocí škály, kategorie byly 

tedy utvořeny jako nesympatie (0-4) a sympatie (6-10). Spokojenost s ekonomickou situací 

byla vytvořena z proměnné ecosat: I109a. Spokojenost: a) ekonomická situace ČR a tvořily 

ji nespokojenost (0-4) a spokojenost (6-10). Poslední proměnnou byla spokojenost 

s vládou, jenž byla vytvořena z proměnné govsat: I109f. Spokojenost: f) vláda ČR a opět ji 

tvořily nespokojenost (0-4) a spokojenost (6-10). Všechny proměnné ze skupiny 

sociodemografických ukazatelů a politických postojů byly nezávislými proměnnými 

v regresní analýze. Poslední tři proměnné byly společně s pohlavím v regresní analýze 

dichotomickými proměnnými. Ze zbylých proměnných byly vytvořeny tzv. dummy, tedy 

umělé proměnné.  

Poslední sadou proměnných byly názory na některé aspekty demokracie. V této 

kapitole bylo využito devět proměnných, které zjišťovaly postoje respondentů k 

demokratickým institucím a aspektům. Jednalo se o: 

• Pojetí voleb: proměnná duty: I161./Y51. Volební účast právo nebo povinnost, 

kategorie povinnost, právo, ani jedno. 

• Vyjadřování politických názorů v demokracii: proměnná extrem: otázka A51./Y54, 

kategorie a) každý by měl mít právo svobodně a otevřeně vyjadřovat své politické 

názory, i když jsou extrémní, b) lidem, kteří zastávají extrémní politické názory, by 

mělo být zabráněno, aby je otevřeně vyjadřovali. 

• Zájem vlády o názory občanů: proměnná eficare: I160c. Výroky: c) vláda se 

nezajímá o to, co si lidé myslí, kategorie souhlasím (rozhodně a spíše souhlasím) a 

nesouhlasím (spíše a rozhodně nesouhlasím). 

• Zájem politiků o názory občanů: proměnná efisay: I160d. Výroky: d) politici se 

zajímají o hlasy, ne názory, kategorie souhlasím (rozhodně a spíše souhlasím) a 

nesouhlasím (spíše a rozhodně nesouhlasím). 
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• Důvěra vládě: proměnná trugov: otázka A50a, kategorie důvěřuji (rozhodně a spíše 

důvěřuji) a nedůvěřuji (spíše a rozhodně nedůvěřuji). 

• Důvěra politickým stranám: proměnná trupar: otázka A50b, kategorie důvěřuji 

(rozhodně a spíše důvěřuji) a nedůvěřuji (spíše a rozhodně nedůvěřuji). 

• Záleží na tom, kdo je u moci: proměnná powmat: otázka A68, kategorie záleží (1,2) 

a nezáleží (4,5). 

• Koho lidé volí, může věci změnit: proměnná votmat: otázka A69, kategorie může 

změnit hodně (1,2) a nezmění vůbec nic (4,5).  

 

Kompletní seznam s úplným zněním otázek a odpovědí je přiložen na konci této práce.  
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6. Analytická část  

 

V této části práce bude analyzována podpora demokracie u mladších a starších generací. 

Generace byly rozděleny podle roku narození na dvě skupiny. Podpora demokracie a 

názory na vybrané aspekty demokracie byly zjišťovány skrze deskriptivní analýzu v SPSS 

(především skrze průměry, mediány) a skrze párová srovnání (kontingenční tabulky), které 

shrnují informace o vztahu mezi dvěma proměnnými. Skrze párová srovnání byla pro 

generace analyzována také podpora demokracie v jednotlivých podskupinách společnosti. 

Poslední částí této kapitoly je analýza vlivu vybraných proměnných na podporu 

demokracie u obou skupin generací, jenž byl analyzován binární logistickou regresní 

analýzou. Faktory byly zařazeny do analýzy na základě odborné literatury a budou dále 

vysvětlovány v kapitole 6.1.2..  

Analyzována byla data z poslední vlny Českého panelového šetření domácností 

v roce 2018, kde jsou obsaženy všechny proměnné vybrané pro analýzu. Některé 

proměnné byly v jednotlivých letech do výzkumu postupně doplňovány (např. další 

způsoby měření podpory demokracie, hodnocení ekonomické a politické situace ČR a 

některé aspekty demokracie). Jedná se o aktuální data, která dohromady zahrnula 8654 

osob. Analýza podpory demokracie byla provedena jako porovnání dvou skupin generací a 

v první kapitole dále také u věkových podskupin uvnitř těchto generačních skupin. 

Hlavním cílem bylo analyzovat podporu demokracie a zjišťovat rozdíly v podpoře 

demokracie mezi mladšími a staršími generacemi. Proměnná generace byla vytvořena 

z roku narození a tvoří ji 5026 lidí (starší generace) a 2484 lidí (mladší generace). Jak již 

bylo zmíněno, vzhledem k věkovému omezení dotazování byla spodní hranice mladších 

generací definována věkem 15 let.  

 

6.1. Podpora demokracie u mladších a starších generací  

 

Podpora demokracie je poměrně analyzované téma a je sledována skrze různé dotazníkové 

šetření a výzkumy. Zjišťování podpory demokracie je důležité mimo jiné z toho důvodu, že 

demokracii nepodporuje celá česká společnost, a naopak různé indikátory ukazují, že o 

potřebnosti demokracie není přesvědčeno zhruba 10-40 % občanů. [Linek 2010: 69] 
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Graf 3: Podpora demokracie, otázka A 

Poznání demokratických orientací občanů zároveň „představuje důležitou součást 

pomyslné skládačky v úvahách nad tím, jaké vyhlídky má demokracie v této zemi do 

budoucna“. [Šerek 2017: 182] 

Ve vybrané 4. vlně šetření byla podpora demokracie každý rok zjišťována skrze 

klasickou otázku stávající se ze tří výroků, kdy a) demokracie je lepší než všechny ostatní 

formy vlády, b) existují okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura lepší než 

demokracie a c) pro lidi jako je respondent, jsou všechny režimy srovnatelné (otázka A). 

Zároveň však byla podpora demokracie v posledních dvou šetřeních (roky 2017 a 2018) 

zjišťována také skrze hodnocení čtyř typů politického systému: vláda silného vůdce, 

expertů, armády či demokratického systému (otázka B). V těchto dvou ročnících byla 

podpora zjišťována ještě posledním způsobem, a to skrze míru souhlasu s výrokem, že 

demokracie je lepší než kterákoli jiná forma vlády (otázka C). 

Jak poukazuje Linek, úroveň podpory demokracie se pohybuje v rozmezí 60-90 % 

podle toho, jak je položena otázka. [Linek 2010: 63] To se prokázalo také ve zvoleném 

šetření z roku 2018, kde se podpora demokracie lišila v závislosti na položené otázce. 

Zatímco u otázky A byla míra podpory nejnižší a dosahovala v průměru 73,5 %, u dalších 

dvou typů otázek byla podpora demokracie výrazně vyšší a pohybovala se okolo 90 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Podpora demokracie, otázka A. Zdroj: Autor na základě Českého panelového šetření domácností 4. vlna, rok 

2018. Sloupec A označuje odpověď „Demokracie je lepší než všechny ostatní formy vlády“, sloupec B označuje 

odpověď „Jsou okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura, lepší než demokracie“ a sloupec C vyznačuje odpověď 

„Pro lidi, jako jsem já, jsou všechny režimy srovnatelné“. Výsledky jsou uvedeny v procentech. 

 

Obecně považovalo demokracii (u otázky A) za lepší než všechny ostatní formy 

vlády 73,5 % respondentů. Názor, že existují okolnosti, kdy je autoritativní režim, nebo 
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Graf 4: Podpora demokracie, otázka C 

diktatura lepší než demokracie, mělo 14,5 % respondentů. A odpověď, že jsou všechny 

režimy srovnatelné, uvedlo 12 % lidí. Pokud se podíváme na odpovědi u těchto výroků u 

jednotlivých generací, je možné pozorovat určité rozdíly. Vyšší míra podpory demokracie 

byla u starších generací, kde dosáhla 74 %. Výběr odpovědi, že existují okolnosti, za nichž 

je diktatura či autoritativní režim lepší než demokracie, byl nižší u starších generací (14 %) 

a u mladších generací dosahovala podpora alternativ 16 %. Naopak odpověď, že všechny 

režimy jsou stejné, byla o něco častěji u starších generací (12 %) než u mladších generací 

(11 %). Lidé, kteří souhlasí s myšlenkou demokracie a požadují demokratický systém za 

nejlepší, by tedy měli vybrat první tvrzení. [Linek 2010: 65] Z výsledků tudíž vyplývá 

mírně vyšší podpora demokracie u starších generací a u mladších generací vyšší podpora 

alternativních uspořádání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Podpora demokracie, otázka C (míra souhlasu s výrokem, že demokracie je lepší než kterákoli jiná forma 

vlády). Zdroj: Autor na základě Českého panelového šetření domácností 4. vlna, rok 2018. Uvedená procenta jsou 

vzhledem k téměř totožným výsledkům u všech generací průměrem všech tří výsledků. 

 

Rozdílné výsledky jsou ovšem u odpovědí na míru souhlasu s výrokem, že 

demokracie je lepší než kterákoli jiná forma vlády. Po spojení odpovědí rozhodně 

souhlasím a spíše souhlasím je u otázky C možné sledovat nárůst podpory. Zatímco u 

otázky A byla podpora demokracie v průměru 73,5 %, v tomto případě byla podpora 

demokracie mnohem vyšší a dosahovala v průměru 91,5 %. Jako nejlepší formu ji 

rozhodně či spíše považuje 91 % starších generací a 92 % mladších generací. Ovšem jako 

rozhodně nejlepší způsob vlády ji považuje přibližně 48 % lidí (v obou skupinách). Je zde 

tedy patrný silný vliv způsobu dotazování na míru podpory demokracie jakožto nejlepšího 
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Graf 5: Podpora demokracie, otázka B 

politického režimu a zároveň hraje roli to, zda spojíme odpovědi rozhodně a spíše 

souhlasím.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Podpora demokracie, otázka B (hodnocení jednotlivých režimů). Zdroj: Autor na základě Českého panelového 

šetření domácností 4. vlna, rok 2018. Graf zobrazuje kladné odpovědi (hodnoceno jako velmi dobrý a poměrně dobrý 

způsob vládnutí). Výsledky jsou uvedeny v procentech.  

 

Poslední způsob zjišťování legitimity režimu se opíral o hodnocení čtyř typů 

politických systémů. Výsledky ukazují výrazně vyšší podporu demokracie oproti jiným 

typům politického uspořádání. I v tomto případě se podpora demokracie jako velmi či 

poměrně dobrého způsobu vládnutí pohybuje na vyšší úrovni, v průměru okolo 91 %. 

Poměrně vysokou podporu má také politický systém, ve kterém experti přijímají 

rozhodnutí podle svého přesvědčení. Zde dosahuje podpora 60 % u starších generací a 55 

% u mladších generací.  

Nejnižší podporu má politický systém, ve kterém zemi vládne armáda. V tomto 

případě dosahuje podpora v průměru 4 % u odpovědí hodnocení režimu jako velmi a spíše 

dobrý. Příliš vysokou podporu nemá ani politický systém se silným vůdcem, který se 

nemusí starat o parlament a volby, kdy za velmi či spíše dobrý ho považuje 20 % 

z mladších generací a 28 % lidí ze starších generací. V tomto případě je ovšem rozdíl 

v podpoře 8 % a jedná se o nejvýraznější rozdíl mezi skupinami generací. 

Jak tedy ukazují výsledky, nejvyšší podporu oproti jiným systémům má výrazně 

demokracie, a to u obou skupin generací. Vyšší podporu má také politický systém, kde 

rozhodnutí přijímají experti. Naopak slabou podporu je možné sledovat u politického 

systému, kde vládne armáda či silný vůdce, který se neohlíží na parlament a volby. 
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Zároveň je možné sledovat rozdílnou míru podpory demokracie podle typu položené 

otázky, na což poukazuje také například Linek [Linek 2010: 63] a určité rozdíly v podpoře 

mezi generacemi. Zatímco starší generace častěji podporují silného vůdce a vládu expertů, 

mladší generace častěji podporují vládu armády. 

Pro hlubší interpretaci podpory demokracie mezi mladšími a staršími generacemi 

budou v následující části kapitoly přechozí tři otázky (A-C) interpretovány dále pro menší 

věkové skupiny uvnitř obou skupin generací. Výsledky budou prezentovány v tabulkách a 

následně dále interpretovány.  

 

Tabulka 1: Podpora demokracie, otázka A 

   A B C 

Mladší generace       

15-24 let 69 15,5 15,5 

25-34 let 72 19 9 

35-38 let 80 11 9 

Starší generace       

39-54 let 73 16,5 10,5 

55-64 let 74 13 13 

65-74 let 75 13 12 

75+ let 76 12 12 
 

Tabulka č. 1: Podpora demokracie podle věku, otázka A. Zdroj: Autor podle dat z Českého panelového šetření 

domácností 4. vlna, rok 2018. Sloupec A označuje odpověď „Demokracie je lepší než všechny ostatní formy vlády“, 

sloupec B označuje odpověď „Jsou okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura, lepší než demokracie“ a sloupec C 

vyznačuje odpověď „Pro lidi, jako jsem já, jsou všechny režimy srovnatelné“. Hodnoty jsou uvedeny v procentech, 

chybějící odpovědi nebyly zařazeny do analýzy. 

 

Jak ukazuje tabulka č. 1, uvnitř mladších a starších generací je možné pozorovat 

rozdíly v podpoře demokracie. Nejnižší podpora demokracie byla zjištěna u nejmladších 

skupin ve věku 15-24 let a 25-34 let. Nejvyšší podpora byla u skupiny ve věku 35-38 let. 

V obou skupinách zároveň podpora demokracie s věkem roste, což neodpovídá 

předpokladům, že mladší lidé podporují demokracii více než starší lidé. Nejvyšší podpora 

alternativních forem režimu (diktatura a autoritářský režim) byla u skupiny ve věku 25-34 

let a 39-54 let. Rezignace na podobu režimu byla u nejmladší skupiny, tedy u lidí ve věku 

15-24 let.  
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Tabulka 2: Podpora demokracie, otázka C 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Podpora demokracie podle věku, otázka C. Zdroj: Autor podle dat z Českého panelového šetření 

domácností 4. vlna, rok 2018. Hodnoty jsou uvedeny v procentech, chybějící odpovědi nebyly zařazeny do analýzy. 

Jednotlivé odpovědi obsahují spojené odpovědi spíše a rozhodně (ne)souhlasím. 

 

Otázka C (souhlas s výrokem, že demokracie i přes své nedostatky je nejlepší 

forma vlády) ukázala výrazně vyšší podporu demokracie. Opět je možné sledovat rozdíly 

uvnitř generací, kdy v obou případech byla nejvyšší podpora u nejstarších věkových 

skupin. Nejnižší podpora demokracie byla u této otázky u skupiny 55-64 let. Nejvyšší 

úroveň podpory byla i v tomto případě u věkové skupiny 35-38 let. Celkově byla u tohoto 

způsobu měření podpory demokracie vysoká úroveň podpory, a to u obou skupin generací i 

u jednotlivých věkových podskupin. 

 

Tabulka 3: Podpora demokracie, otázka B 

   Silný vůdce Vláda expertů Vláda armády Demokracie 

Mladší generace         

15-24 let 22 51 7 92 

25-34 let 22 57,5 4,5 91 

35-38 let 13 57 3 94 

Starší generace         

39-54 let 24 60 3 90 

55-64 let 25 62 2 90 

65-74 let 30 59 3 90 

75+ let 38 61 2 94 
 

Tabulka č. 3: Hodnocení typů režimů podle věku, otázka B. Zdroj: Autor podle dat z Českého panelového šetření 

domácností 4. vlna, rok 2018. Hodnoty jsou uvedeny v procentech a obsahují kladná hodnocení režimu (velmi a poměrně 

dobrý). Chybějící odpovědi nebyly zařazeny do analýzy.  

 

   Souhlas  Nesouhlas 

Mladší generace     

15-24 let 92 8 

25-34 let 91 9 

35-38 let 94 6 

Starší generace     

39-54 let 91 8 

55-64 let 89 11 

65-74 let 92 8 

75+ let 93 7 
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Posledním typem měření podpory demokracie byla otázka na hodnocení 

jednotlivých typů režimů. Jak již bylo zmíněno, nejvyšší podporu měl demokratický režim, 

který byl opět nejlépe hodnocený skupinami ve věku 35-38 let a 75+ let. Nejnižší 

hodnocení měla demokracie u lidí ve skupinách věku od 39 do 74 let. Druhým nejlépe 

hodnoceným režimem byla vláda expertů, která byla silněji podporována staršími 

generacemi, nejvíce pak lidmi ve věku 39-64 let a 75+ let. Nejméně podporován byl tento 

typ režimu u nejmladší věkové skupiny, u které byl zhruba o 10 % nižší. Tato nejmladší 

skupina naopak nejvíce ze všech podporovala vládu armády (7 %). Tato forma vlády měla 

ve všech věkových skupinách výrazně nejhorší hodnocení a kladné hodnocení se 

pohybovalo na úrovni několika procentních bodů.  

Rozdíl je možné sledovat také u podpory režimu se silným vůdcem. Zde byla 

podpora výrazně nejvyšší u věkové skupiny 75+ let, dále byla vysoká u skupiny ve věku 

65-74 let. Naopak nejnižší byla u skupiny 35-38 let. Tato věková skupina vykazovala u 

všech tří otázek nejvyšší míru podpory demokracie a nejnižší míru podpory alternativních 

forem režimu. Nejmladší skupina měla u první otázky nejnižší míru podpory demokracie a 

nejvyšší míru odpovědi, že všechny režimy jsou stejné. Zatímco vládu expertů hodnotila ze 

všech věkových skupin nejhůře, u vlády armády měla naopak nejvyšší míru kladného 

hodnocení. Velmi prodemokratická byla také skupina ve věku 75+ let, která ovšem také 

výrazně nejčastěji kladně hodnotila vládu silného vůdce.  

Míra podpory demokracie tedy může být odlišná podle typu otázky, kterou je 

měřena. V případě tohoto výzkumu dosahovala podpora úrovně v rozmezí zhruba 73-91 % 

lidí v obou skupinách generací. V porovnání s ostatními typy režimu byla demokracie 

hodnocena nejlépe, následně byl poměrně dobře hodnocen také systém s vládou expertů. 

Mezi oběma skupinami generací byly určité rozdíly v podpoře, především pokud se 

nahlédlo dovnitř těchto skupin, kdy se jednotlivé věkové skupiny částečně lišily v míře 

podpory demokracie jakožto nejlepšího systému vlády. 
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6.1.1. Podpora demokracie v jednotlivých podskupinách generací 

 

V této kapitole bude analyzována podpora demokracie v jednotlivých podskupinách 

v rámci dvou skupin generací. Podpora demokracie byla v tomto výzkumu zkoumána 

několika způsoby, pro účely této a následující kapitoly jsem zvolila otázku A obsahující tři 

výroky. Je pravdou, že existují různé názory na jednotlivé způsoby měření legitimity 

demokracie, nicméně tato sada tří tvrzení byla vybrána z důvodu zahrnutí v potaz i dalších 

vlivů, kdy například dokáže odhalit přetrvávající sentimenty k minulému režimu. Jedná se 

tudíž o lepší indikátor demokratičnosti, jelikož umožňuje sledovat podporu demokracie vs. 

diktatura, či rezignaci. I v případě této otázky je ovšem důležité brát v úvahu možné 

nedostatky, jako je například nejasnost významu třetí odpovědi, kdy tato odpověď jasně 

neznamená vyvrácení podpory demokracie. [Linek 2010: 75] 

Podpora demokracie byla v této kapitole zkoumána u skupin definovaných 

politickými postoji a sociodemografickými charakteristikami pro dvě skupiny generací. U 

těchto faktorů pak byl dále v následující kapitole analyzován vliv na podporu demokracie u 

mladých lidí a u starších generací. Na následující straně je uvedena shrnující tabulka (tab. 

4) procentuálních výsledků pro jednotlivé podskupiny a generace. Odpovědi, které byly 

měřeny pomocí škály, byly pro účely analýzy překódovány a hodnoty jsou popsány 

v závorkách u jednotlivých skupin.  
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Tabulka 4: Podpora demokracie v podskupinách 

 

 

Mladší 

generace 
    

Starší 

generace 
    

 A B C A B C 

Celkem 73 16 11 74 14 12 

Vzdělání             

Neúplné základní a ZŠ 63 16 21 54 13 33 

SŠ 72 15 13 74 13 13 

VŠ 82 17 1 79 18 3 

Místo bydliště             

Do 999 75 16 9 68 16 16 

1 000-4 999 70 14 16 74 12 14 

5 000-19 999 66 18 16 74 14 12 

20 000-99 999 75 15 10 75 15 10 

100 000 a víc 78 16 6 78 13 9 

Pohlaví             

Muž 67 23 10 72 19 9 

Žena 77 11 12 75 11 14 

Zařazení na levo-pravé škále (0-10)           

Levice (0-2) 42 29 29 63 22 15 

Střed (3-7) 74 15 11 74 14 12 

Pravice (8-10) 81 15 4 86 10 4 

Sympatie KSČM (0-10)             

Nesympatie (0-4) 77 15 8 80 12 8 

Sympatie (6-10) 45 35 20 57 23 20 

Spokojenost s ekonomickou situací ČR (0-10)         

Nespokojenost (0-4) 62 20 18 60 18 22 

Spokojenost (6-10) 80 16 4 79 14 7 

Spokojenost s vládou ČR (0-10)           

Nespokojenost (0-4) 74 18 8 74 13 13 

Spokojenost (6-10) 73 19 8 75 16 9 

 

Tabulka č. 4: Podpora demokracie v jednotlivých podskupinách. Zdroj: Autor podle dat z Českého panelového šetření 

domácností 4. vlna, rok 2018.  

Sloupec A označuje odpověď „Demokracie je lepší než všechny ostatní formy vlády“, sloupec B označuje odpověď „Jsou 

okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura lepší než demokracie“ a sloupec C vyznačuje odpověď „Pro lidi, jako jsem 

já, jsou všechny režimy srovnatelné“. Uvedené hodnoty jsou v procentech, chybějící odpovědi nebyly zařazeny do 

analýzy. 
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Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, podpora demokracie v rámci otázky A 

byla mírně nižší u mladších generací. Zároveň bylo v této skupině vyšší zastoupení těch, 

kteří podporují alternativní formy režimu. Co se týče politických postojů, respondenti se na 

levo-pravé škále nejčastěji zařazovali na střed (71 %), zatímco 19 % se zařadilo mezi 

pravici a 10 % mezi levici. Mezi pravicí bylo stejné zastoupení v obou skupinách generací 

(zařadilo se 19 %) a mezi levicí zastoupení starších generací, ze které se zařadilo mezi 

levici 11 %. Sympatie ke KSČM byly nejvyšší také ve starších generacích, kde dosahovaly 

18 %, a zároveň nesympatie dosahovaly nižší hodnoty než u mladších generací (71 %). 

Obecně cítilo nesympatie vůči KSČM 75 % respondentů a u mladších generací 

sympatizovalo s touto stranou pouhých 6 % lidí.  

S ekonomickou situací bylo spokojeno 54 % a nespokojeno 21 % respondentů. 

Více nespokojeni s ekonomickou situací byli mladí lidé (24 %). Mnohem horší výsledky 

lze pak sledovat u spokojeností s vládou ČR, se kterou bylo nespokojeno 58,5 % a 

spokojeno 24 % respondentů. V tomto případě byla nejvyšší spokojenost u starších 

generací, kde dosahovala 28 %, a nejvyšší nespokojenost byla opět u mladších generací, 

kde bylo nespokojených 66 % lidí.  

Pokud se podíváme na podporu demokracie v podskupinách, lze sledovat různé 

rozdíly u jednotlivých podskupin i mezi skupinami generací. V případě vzdělání byla u 

obou generací podpora nejvyšší u vysokoškolsky vzdělaných respondentů (tento výsledek 

odpovídá předpokladům z literatury, kdy se vzdělaností roste také podpora demokracie). U 

obou skupin generací také platí, že mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním je 

minimální počet těch, kterým všechny režimy připadají stejné. To je výrazný rozdíl oproti 

skupině se základním a neúplným základním vzděláním, kde se počet respondentů 

pohybuje okolo 30 % u starších generací a okolo 20 % u mladších generací. Zajímavým 

výsledkem je také podpora alternativních režimů, která je v obou případech nejvyšší u 

vysokoškolsky vzdělaných respondentů.  

V případě místa bydliště je podpora demokracie vyšší u obyvatel větších měst. 

V tomto případě však lze pozorovat zvyšující se podporu s velikostí města pouze u starších 

generací. I u mladších generací je úroveň podpory vysoká u respondentů žijících ve 

velkých městech (poslední dvě kategorie v tab. 1), avšak podpora je vysoká například i u 

lidí z obcí do 999 obyvatel. Nejnižší je u mladších generací podpora demokracie u 

obyvatel měst od 5 000 do 19 999 obyvatel, kde je dále poměrně vysoká úroveň těch, 
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kterým je jedno v jakém režimu žijí, a kde se také setkáváme s nejvyšší podporou 

alternativních forem režimu.  

Zajímavý výsledek rovněž představuje rozdíl v podpoře demokracie u mužů a žen. 

U pohlaví v České republice většinou nejsou příliš výrazné rozdíly, v tomto případě však 

byla podpora demokracie vyšší u žen. U starších generací byl rozdíl v několika procentech, 

u mladších generací byl ovšem rozdíl výraznější a dosahoval 10 %. U žen bylo zároveň 

vyšší zastoupení těch, kterým je jedno, v jakém režimu žijí.  U všech generací muži častěji 

podporovali alternativní formy režimu, kdy u mladších generací byl mezi pohlavími rozdíl 

11 %.  

Nyní se dostáváme k podskupinám, které jsou definované politickými postoji. První 

podskupina je definována zařazením se na levo-pravé škále politických orientací. Obecně 

se očekává nižší podpora u občanů z okrajů této škály, a to především u levicově 

orientovaných občanů. I v případě tohoto výzkumu byla zjištěna u levicově zařazených 

respondentů nižší podpora demokracie a vyšší podpora alternativních forem režimu. 

Zároveň bylo v této skupině nejvyšší zastoupení těch, kterým je jedno, v jakém režimu žijí 

(především v případě mladších generací). Nejvyšší byla u všech generací podpora 

demokracie u pravicových občanů. Ti zároveň nejméně často uváděli, že jsou všechny 

režimy stejné. Úroveň podpory alternativních forem režimu byla u mladších generací 

stejná a u starších generací nižší než u středově orientovaných občanů.  

Výrazné rozdíly lze sledovat u podskupin definovaných sympatiemi vůči KSČM. U 

lidí, kteří nesympatizují s KSČM, byla úroveň podpory demokracie výrazně vyšší a 

zároveň podpora zbývajících dvou tvrzení nižší. U mladších generací byla u lidí, kteří 

chovají sympatie ke KSČM, úroveň podpory demokracie o 10 % vyšší než podpora 

alternativ, která dosahovala 35 %. Poměrně vysoká byla u sympatizantů i odpověď, že pro 

lidi jako jsou oni, jsou všechny režimy stejné. U obou skupin dosahovala 20 %.  

Předposledním rozdělením je spokojenost s ekonomickou situací ČR. Je vidět, že 

lidé, kteří jsou s ekonomickou situací spokojeni, podporují demokracii častěji než ti, kteří 

uvedli, že jsou nespokojeni. I přesto, že je úroveň podpory demokracie poměrně vysoká i u 

nespokojených respondentů, je u této skupiny vyšší podpora alternativ a výrazně více těch, 

pro které jsou všechny režimy stejné. Tyto výsledky je možné pozorovat u obou skupin 

generací. Rozdílné výsledky však ukazuje spokojenost s vládou ČR, kdy rozdíly v podpoře 
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mezi spokojenými a nespokojenými respondenty nejsou téměř žádné. Zároveň je u 

spokojených lidí v obou skupinách generací vyšší procento těch, kteří podporují 

alternativní formy režimu. Zatímco tedy u skupiny lidí spokojené s ekonomickou situací 

ČR je podpora demokracie vyšší, u skupiny spokojené s vládou ČR je podpora demokracie 

na podobné úrovni jako u nespokojených.  

Z výsledků vyplývají rozdíly v podpoře demokracie mezi skupinami a částečně 

mezi jednotlivými generacemi. Obecně lze vyšší podporu demokracie sledovat u skupin, 

které jsou pravicově orientované, nemají sympatie vůči KSČM, a dále pak u žen. U 

sociodemografických faktorů lze sledovat mírné odchylky od standardních výsledků 

podpory demokracie v České republice, a to především u mladších generací. Zajímavým 

výsledkem je také spokojenost s ekonomickou situací a vládou ČR, kdy byla mezi 

respondenty výrazně vyšší spokojenost s ekonomickou situací a nespokojenost s vládou. 

Ovšem v případě ekonomické situace je podpora demokracie vyšší u spokojených občanů a 

v případě vlády je úroveň podpory demokracie podobná u obou skupin. To částečně může 

odrážet propojenost hodnocení ekonomické výkonnosti a podpory režimu a zároveň 

oddělenost spokojenosti s politickými elitami a podporou režimu. Tento výsledek odkazuje 

k Dahlovu pojmu kritického občana, který označuje občany kritické vůči fungování 

režimu, avšak podporující jeho principy. [Linek a kol. 2017: 11, 23] 

U mladších generací byla v případě vzdělání nejvyšší podpora demokracie u 

vysokoškolsky vzdělaných lidí. Mezi vysokoškoláky bylo ovšem také nejvíce těch, kteří 

podporují alternativní formy režimu, a výrazně nejméně lidí, kterým je jedno, v jakém 

režimu žijí. Demokracii u mladších generací častěji podporují ženy, které zároveň více 

uváděly, že je jedno, v jakém režimu žijí. Muži častěji podporovali alternativní formy 

režimů (výsledky pro pohlaví jsou u obou skupin generací podobné). V případě místa 

bydliště podporovali demokracii mladí lidé nejvíce ve velkých městech, nad očekávání ale 

také v obcích do tisíce obyvatel. Starší generace měly u vzdělání podobné výsledky jako 

mladší generace, platil u nich nicméně výraznější rozdíl v podpoře demokracie u lidí se 

základní školou a vysokou školou. Lidé s neúplným a základním vzděláním podporovali 

demokracii výrazně méně než vysokoškoláci a zároveň výrazně častěji uváděli, že pro lidi 

jako jsou oni, jsou všechny režimy stejné. U velikosti místa bydliště se podpora 

demokracie zvyšovala s velikostí obce.  
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U politických postojů byla u mladších generací podpora demokracie výrazně vyšší 

u těch, kteří se zařadili na škále politických orientací mezi pravici. Tito lidé také méně 

často uváděli, že jsou pro ně všechny režimy stejné, a méně podporovali alternativy. U 

levicově orientovaných respondentů byla podpora demokracie nižší než 50 % a podpora 

alternativ dosahovala 30 %. Je také zajímavé, že navzdory předpokladu nižší podpory 

z okrajů škály byla podpora demokracie u pravicově orientovaných lidí vyšší než u lidí 

zařazených na střed. Vliv měly také sympatie vůči KSČM, kdy u sympatizantů v mladších 

generacích byla podpora demokracie opět nižší než 50 % a podpora alternativ 35 %. 

Zároveň rozdíl v podpoře mezi sympatizanty a nesympatizanty byl u mladších generací 

vyšší než u starších generací. 

U starších generací byla také podpora demokracie nejvyšší u pravicově 

orientovaných lidí (dosahovala dokonce 86 %) a nejnižší u levicově orientovaných 

respondentů. Roli hrály také sympatie vůči KSČM, avšak, jak ji bylo zmíněno, ne tak 

výrazně jako u mladších generací. U žádné podskupiny navíc podpora demokracie nebyla 

nižší než 50 %. Spokojenost s ekonomickou situací ČR hrála u starších generací poměrně 

velkou roli při podpoře demokracie, ovšem spokojenost s vládou téměř vůbec ne (podpora 

alternativních forem byla dokonce vyšší u spokojených občanů). Podobné výsledky byly u 

mladých generací. Spokojenost s ekonomickou situací ČR byla vyšší než spokojenost 

s vládou ČR a hrála významnější roli u podpory demokracie.    

Na závěr bych ráda shrnula, které skupiny nejvíce podporovaly demokracii či její 

alternativy v obou skupinách generací. U mladších generací byla nejvyšší podpora 

demokracie u skupin s vysokoškolským vzděláním (82 %), s pravicovými orientacemi (81 

%) a spokojených s ekonomickou situací ČR (80 %). Alternativní režimy byly nejvíce 

podporovány skupinami se sympatiemi vůči KSČM (35 %), s levicovými orientacemi (29 

%) a muži (23 %). Nejvíce rezignovaní byli také lidí s levicovými orientacemi (29 %) a 

sympatiemi ke KSČM (20 %) a dále lidé se základním a neúplným vzděláním (20 %).  

Starší generace měly nejvyšší podporu demokracie u podskupin pravicově 

orientovaných respondentů (86 %), vysokoškolsky vzdělaných lidí (79 %), lidí s pocitem 

nesympatií vůči KSČM (80 %) a lidí, kteří jsou spokojeni s ekonomickou situací ČR (79 

%). Podpora alternativních forem režimu byla nejvyšší u sympatizantů s KSČM (23 %) a u 

lidí s levicovou orientací (22 %). Poslední tvrzení mělo nejvyšší podporu u skupiny 
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s neúplným a základním vzděláním (33 %), nespokojené s ekonomickou situací (22 %) a u 

sympatizantů s KSČM (20 %).  

Je tedy zřejmé, že existují určité rozdíly v podpoře demokracie mezi podskupinami 

u obou skupin generací. Zároveň však z výsledků vyplývají určité podobnosti u mladších a 

starších generací a v některých případech poměrně neočekávané výsledky. Příkladem může 

být poměrně vysoká podpora demokracie i v menších obcích a vyšší podpora demokracie u 

žen. Částečně zajímavým výsledkem je také nejvyšší podpora demokracie u lidí, kteří se 

zařadili na pravý okraj škály politických orientací, kdy by se dala očekávat nejvyšší 

podpora u středově orientovaných voličů. Zároveň byla vyšší podpora demokracie u 

skupiny spokojené s ekonomickou situací v ČR a v případě spokojenosti s vládou byla 

podpora téměř stejná u skupin spokojených i nespokojených.  

 

6.1.2. Faktory ovlivňující podporu demokracie 

 

Zatímco v předchozí kapitole jsem se hlouběji zabývala rozdíly v podpoře demokracie u 

podskupin dvou skupin generací, v této kapitole se zaměřím na popis vlivu vybraných 

faktorů na podporu demokracie mladými a staršími generacemi. Vliv proměnných byl 

analyzován pomocí binomické logistické regrese, která sleduje nezávislý vliv každé 

proměnné při kontrole vlivu ostatních proměnných. Závislou proměnnou byla v analýze 

podpora demokracie, která byla vytvořena z otázky A (tato otázka byla využívána také 

v předchozí kapitole). Tato proměnná byla překódována na dichotomickou proměnnou (1 = 

podpora demokracie, 0 = ostatní). Mezi nezávislé proměnné byly zařazeny 

sociodemografické faktory a politické postoje. Chybějící případy byly vyloučeny z analýzy 

a regresní analýza byla provedena v programu IBM SPSS Statistics zvlášť pro mladší a 

starší generace. Třetím modelem byl v závěru této kapitoly zjišťován vliv proměnné 

generace na podporu demokracie při kontrole proměnných využitých v prvních dvou 

modelech. Pro analýzu byla zvolena metoda Enter.  

Na začátek je nutné zmínit, že u proměnné vzdělání může dojít k určitému zkreslení 

z důvodu věku respondentů v mladších generacích, kde je počáteční věk 15 let, tudíž je 

vyloučeno dosažení vysokoškolského vzdělání. Vzdělání je ovšem důležitým faktorem, 

kdy vyšší kognitivní schopnosti jsou často prediktorem vyšší podpory demokracie. Ve 

spojení s pohlavím a velikostí místa bydliště navíc alespoň částečně odráží sociální status, 
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který je také jedním z teoretických vysvětlení podpory demokracie. Do analýzy jsou 

zařazeny i další faktory, jež z teoretického hlediska vysvětlují podporu demokracie. 

Prvním z nich je zařazení na levo-pravé škále (rozdílnost hodnot), kdy se předpokládá nižší 

podpora u lidí z okrajů škály (především pak u krajní levice), u nichž může existovat pocit 

nedostatečné politické reprezentace. Dalším faktorem jsou sympatie vůči KSČM, jelikož 

lidé podporující KSČM pravděpodobně nebudou podporovat demokracii.  

Posledním je hodnocení výkonnosti politického systému, které vychází z Lipsetovo 

argumentace o instrumentální podpoře demokracie. Výkonnost je v této analýze hodnocena 

skrze dvě otázky – hodnocení ekonomické situace ČR a hodnocení vlády ČR. V teorii je 

často diskutován vztah hodnocení fungování režimu a podpora demokracie skrze její 

principy, tedy normativní a instrumentální pojetí podpory demokracie. Jedná se o nesnadno 

definovatelný vztah. Již dříve bylo v této práci zmíněno, že negativní hodnocení fungování 

režimu většinou nevede k poklesu legitimity, ale k požadavku výměny politických elit. 

Nespokojenost se tudíž spíše projeví ve volbách. Zároveň však např. v Linkově analýze 

z roku 2010 byl zjištěn vztah mezi podporou demokracie a hodnocením výkonnosti 

režimu, kdy s vyšší spokojeností s ekonomickou situací byla vyšší také podpora 

demokracie (a stejně tomu bylo u spokojenosti s vládou). [Linek 2010: 76] 

Pro analýzu byly zvoleny tři sociodemografické faktory – pohlaví (v datovém 

souboru proměnná sex), vzdělání (v datovém souboru proměnná educ) a velikost místa 

bydliště (v datovém souboru proměnná msize). Z literatury vyplývá sociální podmíněnost 

podpory demokracie, a proto byl analyzován vliv těchto proměnných u mladých lidí a 

porovnán se skupinou zahrnující starší generace. Proměnná pohlaví byla pro účely analýzy 

překódována na muž = 0, žena = 1. Vzdělání bylo překódováno do tří kategorií, na neúplné 

a základní vzdělání, středoškolské vzdělání a vysokoškolské vzdělání. Tato kategorie spolu 

s místem bydliště a zařazením na levo-pravé škále politických orientací byly později 

označeny jako proměnné kategorické a programem SPSS změněny na sadu nových 

proměnných v podobě dummy (s kódováním 0 a 1). Jako srovnávací kategorie byla 

nastavena první (First), tj. nejnižší vzdělání, nejmenší obce a levice.  

Pro analýzu byly dále vybrány čtyři faktory postojových orientací – zařazení na 

levo-pravé škále (v datovém souboru proměnná lfrg), sympatie vůči KSČM (v datovém 

souboru proměnná partycl) a spokojenost s ekonomickou situací (v datovém souboru 

ecosat) a s vládou ČR (v datovém souboru govsat). Všechny vybrané proměnné byly 
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měřeny pomocí škály, přičemž pro lepší přehlednost deskriptivních statistik byly 

překódovány na menší počet kategorií. Zařazení na politické škále bylo překódováno na 

levici (0-2), střed (3-7) a pravici (8-10). Zbývající proměnné byly pro účely analýzy 

překódovány na dichotomické proměnné.  

Jako první byla provedena analýza vlivu těchto faktorů na podporu demokracie u 

mladých a starších generací. Zatímco v předchozí kapitole byly porovnávány rozdíly 

v podpoře demokracie u podskupin mezi generacemi, v této kapitole bylo zjišťováno, zda 

mají diskutované faktory vliv na podporu demokracie. Tyto faktory byly vybrány na 

základě literatury, v níž byl popisován jejich vliv především obecně u populace, a byly 

analyzovány u cílové populace této práce, tedy mladších a starších generací.  

 

Tabulka 5: Logistická regresní analýza vlivu proměnných na podporu demokracie pro mladé generace 

 
B Sig.  Exp(B) 

Pohlaví .571 .022 1.770 

Vzdělání 
 

.008 
 

Vzdělání (1) .377 .378 1.458 

Vzdělání (2) 1.131 .014 3.099 

L-P škála 
 

.023 
 

L-P škála (1) 1.604 .026 4.973 

L-P škála (2) 2.059 .007 7.836 

Sympatie KSČM -.930 .027 .394 

Spokojenost ekonomika ČR .169 .551 1.185 

Spokojenost vláda ČR .641 .038 1.899 

Velikost obce 
 

.267 
 

Velikost obce (1) -.064 .893 .938 

Velikost obce (2) -.672 .139 .511 

Velikost obce (3) -.059 .896 .943 

Velikost obce (4) -.543 .210 .581 

Tabulka č. 5: Vliv proměnných na podporu demokracie u mladých generací. Zdroj: výpočty autora, binární logistická 

regrese z dat Českého panelového šetření domácností 4. vlna, rok 2018.  

 

Před začátkem interpretace této tabulky je potřeba zmínit vhodnost modelu pro 

analýzu. U logistické regrese se využívá několik ukazatelů (pseudo R 2), já použiji 

Nagelkerkovo R Square, které je jedním z nejběžněji využívaných. Jeho hodnoty se 

pohybují mezi 0 a 1; v případě tohoto modelu mělo hodnotu 0,126. Formální test (Sig. byla 
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rovna nule) dále ukázal, že minimálně jedna nezávisle proměnná má průkazný vliv na 

závisle proměnnou. 

První sloupec (označen jako B) obsahuje regresní koeficienty, které poskytují 

základní zhodnocení efektu nezávisle proměnných. Jako první interpretujeme záporné 

koeficienty. V rámci této analýzy byla modelována šance podpory demokracie mladými 

lidmi a záporný koeficient u sympatií s KSČM poukazuje na to, že mladí lidé se 

sympatiemi vůči komunistické straně budou demokracii podporovat méně. S velikostí 

města ovšem neroste šance podpory demokracie. Zbylé koeficienty jsou kladné. U pohlaví 

se ukázalo, že šance podpory demokracie je vyšší u žen (muži jsou s kódem 0), a stejně tak 

se zvyšuje šance podpory demokracie se spokojeností s ekonomickou situací a vládou ČR. 

U vzdělání srovnáváme zbývající kategorie se základním vzděláním a po sobě jdoucí 

kladné hodnoty ukazují, že lidé s vyšším vzděláním mají vyšší šanci, že budou podporovat 

demokracii. Posledním koeficientem je zařazení na levo-pravé škále politických 

orientacích, kdy ostatní kategorie porovnáváme se zařazením na levý okraj škály 

politických orientací. Výsledky tak ukázaly, že směrem doprava se zvyšuje šance podpory 

demokracie, tj. že pravicově orientovaní mladí lidé mají vyšší šanci podporovat 

demokracii.  

Třetí sloupec (označený jako Exp(B)) zobrazuje poměr šancí. V tomto případě 

veličiny vyšší než 1 znamenají zvyšující se šanci výskytu podpory demokracie a u hodnoty 

menší než 1 se šance snižují. U pohlaví byla hodnota 1.770 (zaokrouhleně 2), která 

ukazuje, že ženy mají přibližně dvakrát vyšší šanci podporovat demokracii než muži. U 

vzdělání opět srovnáváme s kategorií neúplného a základního vzdělání a výsledky ukazují, 

že vysokoškolsky vzdělaní lidé mají ve skupině mladých lidí přibližně třikrát vyšší šanci 

podporovat demokracii. Výrazné rozdíly byly u zařazení na levo-pravé škále, kdy lidé 

zařazení na pravém okraji škály mají téměř osmkrát vyšší šanci podporovat demokracii než 

lidé, kteří se zařadili na levý okraj.  

Sympatie s KSČM ukazují hodnotu nižší než 1, zaokrouhleně 0,4. Je tedy potřeba 

hodnotu podělit (1/0,4=2,5) a při interpretaci obrátit kategorie. Z výsledku tudíž vyplývá, 

že mladí lidé, kteří nesympatizují s KSČM, mají 2,5krát vyšší šanci podporovat 

demokracii. U spokojenosti s ekonomickou situací je hodnota přibližně 1,2, což je hodnota 

velmi blízko 1, a nemá tudíž téměř žádný vliv na podporu demokracie. Oproti tomu 

spokojenost s vládou znamená téměř dvakrát vyšší šanci podpory demokracie. Posledním 
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faktorem je velikost obce, kdy se u větších měst ukázala nižší šance podpory demokracie 

oproti první kategorii (obce do 999).  

Poslední sloupec zobrazuje statistickou významnost (sig.) vlivu nezávisle 

proměnné (jednotlivé faktory) na závisle proměnnou (podpora demokracie). Z výsledků 

vyplývá, že navzdory předpokladům vyplývajícím z literatury nemá u mladých lidí na 

podporu demokracie statisticky významný vliv spokojenost s ekonomickou situací v ČR a 

velikost místa bydliště.  

 

Tabulka 6: Logistická regresní analýza vlivu proměnných na podporu demokracie pro starší generace 

 
B Sig.  Exp(B) 

Pohlaví .276 .046 1.318 

Vzdělání 
 

.002 
 

Vzdělání (1) 1.006 .001 2.734 

Vzdělání (2) .770 .014 2.161 

L-P škála 
 

.042 
 

L-P škála (1) .355 .090 1.426 

L-P škála (2) .647 .012 1.910 

Sympatie KSČM -.867 .000 .420 

Spokojenost ekonomika ČR .778 .000 2.177 

Spokojenost vláda ČR .008 .961 1.008 

Velikost obce 
 

.183 
 

Velikost obce (1) .408 .075 1.504 

Velikost obce (2) .256 .242 1.292 

Velikost obce (3) .345 .108 1.413 

Velikost obce (4) .533 .018 1.703 

Tabulka č. 6: Vliv proměnných na podporu demokracie u starších generací. Zdroj: výpočty autora, binární logistická 

regrese z dat Českého panelového šetření domácností 4. vlna, rok 2018.  

 

Dále byla provedena analýza pro skupinu označující „starší“ generace. U tohoto 

modelu bylo Nagelkerkovo R 0,190 a formální test opět prokázal statisticky významný vliv 

minimálně jedné nezávislé proměnné (sig.=0).  I v tomto případě byly postupy stejné jako 

u analýzy vlivu faktorů na podporu demokracie u mladých lidí. Regresní koeficienty 

ukazují, že i v případě starších generací lidé se sympatiemi vůči KSČM mají menší šanci 

podporovat demokracii. Zároveň mají u starších generací vyšší šanci podporovat 

demokracii ženy, pravicově orientovaní občané a lidé spokojení s ekonomickou situací a 
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vládou ČR. Šance na podporu roste s vyšším vzděláním a oproti mladším generacím také 

s velikostí obce.  

Výsledky poměrů šancí (Exp(B)) dokládají, že pohlaví nemá téměř žádný vliv na 

podporu demokracie u starších generací (hodnota je blízko 1). U vzdělání bylo srovnávací 

kategorií neúplné a základní vzdělání, vysokoškolské vzdělání tedy znamená dvakrát vyšší 

šanci na podporu demokracie než základní či neúplné vzdělání. U zařazení na levo-pravé 

škále politických orientací je šance na podporu demokracie dvakrát vyšší u pravicově 

orientovaných lidí, u starších generací tudíž nejsou o tolik vyšší rozdíly v případě 

politických orientací jako u mladých lidí (pravicová orientace znamenala zhruba osmkrát 

vyšší šanci podpory demokracie). U sympatií vůči KSČM jsou však výsledky podobné 

jako mladých generací a lidé, kteří nesympatizují s KSČM, mají 2,5krát vyšší šanci 

podpory demokracie.  

Rozdíly oproti mladým generacím jsou také u vlivu spokojenosti s ekonomickou 

situací a s vládou ČR. Zatímco u mladých lidí neměla spokojenost s ekonomickou situací 

téměř žádný vliv, u starších generací znamenala spokojenost dvakrát vyšší šanci podpory 

demokracie. Naopak spokojenost s vládou neměla na podporu demokracie vliv. Poslední 

rozdíl byl u velikosti obce, jelikož u starších generací byla podpora demokracie téměř 

dvakrát vyšší u obyvatel měst nad 100 000 obyvatel oproti první kategorii, tedy 

obyvatelům obcí do 999 obyvatel. Zároveň však velikost obce společně se spokojeností 

s vládou ČR neměly statisticky významný vliv na podporu demokracie. Velikost obce se 

tak ukázala nesignifikantní navzdory očekávání u mladých lidí i starších generací, a 

zatímco u první skupiny neměla statisticky významný vliv spokojenost s ekonomickou 

situací ČR, u druhé skupiny se jednalo o spokojenost s vládou ČR.  

Logistická regresní analýza ukázala vliv jednotlivých faktorů na podporu 

demokracie u mladých a starších generací. Výsledky ukazují některé zajímavé výsledky 

v kontextu vlivu faktorů na podporu demokracie, kdy například oproti předpokladům 

z literatury se u mladých lidí prokázal vliv pohlaví, zatímco velikost obce se projevila jako 

nevýznamná. Ve světle diskuse ohledně vlivu hodnocení fungování / výkonnosti režimu se 

jeví jako zajímavé výsledky spokojenosti s ekonomickou situací ČR a vládou ČR. Byly 

zjištěny také rozdíly ve vlivu faktorů na podporu demokracie u mladých generací a starších 

generací, kromě spokojenosti s fungováním režimu u pohlaví a velikosti obce. U 
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posledních dvou kategorií poměry šancí u starších generací spíše odpovídaly 

předpokladům z literatury.  

Po analýze podpory demokracie dvěma skupinami generací zjišťované skrze tři 

typy otázek v první kapitole a skrze posouzení podpory demokracie v podskupinách 

generací, bude v této kapitole analyzován vliv vybraných faktorů na podporu demokracie 

mladšími a staršími generacemi. Poslední částí této kapitoly bude model zahrnující vliv 

generace na podporu demokracie. Proměnná generace byla pro lepší přehlednost 

překódována na 0 = mladší generace, 1 = starší generace. Analýza byla pro posouzení 

vlivu proměnné generace provedena na celý soubor, postupy byly stejné jako u 

předchozích dvou modelů.  

 

Tabulka 7: Logistická regresní analýza vlivu proměnné generace 

 
B Sig.  Exp(B) 

Generace .380 .023 1.462 

Pohlaví .307 .005 1.359 

Vzdělání  .003  

Vzdělání (1) .670 .004 1.953 

Vzdělání (2) .837 .001 2.311 

L-P škála  .000  

L-P škála (1) .425 .011 1.529 

L-P škála (2) 1.071 .000 2.917 

Sympatie KSČM -.793 .000 0.453 

Spokojenost ekonomika ČR .308 .008 1.361 

Spokojenost vláda ČR .490 .000 1.632 

Velikost obce  .702  

Velikost obce (1) .270 .154 1.310 

Velikost obce (2) .129 .487 1.138 

Velikost obce (3) .130 .468 1.139 

Velikost obce (4) .182 .315 1.199 

Tabulka č. 9: Vliv proměnné generace na podporu demokracie. Zdroj: výpočty autora, binární logistická regrese z dat 

Českého panelového šetření domácností 4. vlna, rok 2018.  

 

Jelikož se tato práce zaměřuje na podporu demokracie mladšími a staršími 

generacemi, byl vytvořen ještě třetí model, který posuzuje vliv proměnné generace (dvě 

skupiny) na podporu demokracie. Z literatury vyplývá, že věk a období narození má vliv 

na míru podpory demokracie, kdy se očekává nižší podpora u starších generací. To je 



62 

mimo jiné dáno vlivem socializace, sympatiemi vůči KSČM i možnou nostalgií vůči 

socialistickému režimu. Jak však ukázala první kapitola, v rámci šetření domácností z roku 

2018 byla zjištěna mírně vyšší podpora demokracie (u otázky A) u starších generací. U 

zbývajících otázek byla podpora demokracie v podobné míře a lišilo se především 

hodnocení dalších forem režimu.  

U tohoto modelu bylo Nagelkerkovo R stejné jako u prvního modelu, tedy 0,126. 

Formální test i zde prokázal statisticky významný vliv minimálně jedné nezávislé 

proměnné (sig.=0).  Jak ukázala regresní analýza, u kategorie generace existuje vyšší šance 

podpory demokracie u starších generací (sloupec B). Poměr šancí (Exp(B)) u generace 

ukazuje, že rozdíl není příliš vysoký a starší generace mají zhruba 1,5krát vyšší šanci 

podporovat demokracii. Prostřední sloupec ukázal, že generace má statisticky významný 

vliv na podporu demokracie. Dále se v tomto modelu ukázala, podle regresních 

koeficientů, vyšší podpora demokracie u žen, u vysokoškolského vzdělání, pravicové 

orientace, spokojenosti s vládou i ekonomikou ČR, nesympatií vůči KSČM a u větších 

měst. Zároveň poměr šancí podporovat demokracii nebyl velký v případě pohlaví, velikosti 

bydliště a spokojenosti s ekonomickou situací. Poslední dva faktory se prokázaly také jako 

statisticky nevýznamné. Kromě spokojenosti s vládou u starších generací tak model 

vychází podobně jako u jednotlivých generací.  

Z výsledků binární logistické regrese vyplývá, že velká část faktorů má vliv na 

podporu demokracie. Zároveň však existují i další faktory, které mohou mít vliv a které 

byly diskutovány v teoretické části této práce. Vyšší podpora byla u sociodemografických 

faktorů zjištěna u žen (statisticky významně pouze u mladších generací) a u vyššího 

vzdělání. Velikost místa bydliště se ukázala jako nevýznamná. U politických postojů mělo 

vliv zařazení na škále politických orientací, kdy vyšší šanci podporovat demokracii měli 

pravicově orientovaní voliči (u mladých generací až osmkrát vyšší). Vliv měly také 

sympatie vůči KSČM a lidé pociťující nesympatie měli zhruba 2,5krát vyšší šanci na 

podporu demokracie. Spornější byl vliv hodnocení výkonnosti režimu, tedy spokojenosti 

s ekonomickou situací a vládou v ČR. Zatímco u mladých lidí se ukázal jako významný 

vliv spokojenosti s vládou, u starších generací to byla naopak spokojenost s ekonomickou 

situací. V celkovém modelu se neprokázal vliv spokojenosti s ekonomickou situací na 

podporu demokracie.  
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6.2. Názory na některé aspekty demokracie 

 

S podporou demokracie souvisí také podpora prvků demokracie, jako jsou politické 

svobody, rovnost před zákonem a další. V této kapitole se zaměřím na názory dvou skupin 

generací na charakteristiky demokracie obsažené ve výzkumu, a to především pro lepší 

interpretaci podpory demokracie. V této kapitole však nejde o komplexní představení 

názorů a podpory jednotlivých prvků demokracie, ale spíše o doplňující vhled na pojetí 

základních institucí demokracie mladými lidmi. Nejprve se zaměřím na to, zda jsou volby, 

jakožto jedna z klíčových institucí, pro mladé lidi povinností či právem. Následně se budu 

věnovat názoru na problematiku vyjadřování politických názorů v demokracii. Poslední 

část se bude týkat názorů na vládu a politiky, tedy na ty, kteří jsou u moci, zda se vláda a 

politici zajímají o názory občanů a zda jim občané důvěřují.  

Jak ukazují různí autoři (Linek a kol. 2017, Foa and Mounk 2016), klesá podpora 

klíčových demokratických institucí, jako jsou volby. Volby jsou jednou z hlavních institucí 

demokracie a slouží jako pojistka pro její fungování. Jejich pravidelné opakování slouží 

jako hodnocení výkonu dané vlády a jako možnost projevu politických preferencí. 

V současné době však v moderních demokraciích dochází k poklesu volební účasti a ke 

snížení přesvědčení o důležitosti existence férových voleb (jak již bylo zmíněno v této 

práci). S tím souvisí pojetí voleb, které v tomto výzkumu byly velice často oběma 

generacemi pojímány jako právo. Jako právo chápe volby 70 % lidí z mladých generací a 

69 % lidí ze starších generací. U mladších generací je vyšší procento těch, kteří volby 

nepovažují ani za právo, ani za povinnost (8 %), a u starších generací těch, kteří je 

považují za povinnost.  

Podpora svobodného vyjadřování politických názorů je u všech generací podobná. 

V případě mladších generací si 75 % lidí myslí, že každý by měl mít právo svobodně a 

otevřeně vyjadřovat své politické názory, u starších generací si to myslí 74 %. Zhruba 

čtvrtina lidí v každé generaci si naopak myslí, že by pro demokracii bylo lepší, pokud by se 

lidem s extrémními politickými názory zakázalo svobodně se projevovat.  
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Obrázek 3: Důvěra vládě a politickým stranám 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Politická účinnost. Zdroj: Autor na základě Českého panelového šetření domácností 4. vlna, rok 2018. Graf 

zobrazuje kladné odpovědi, tedy rozhodně a spíše souhlasím s výrokem.  

 

Názory na vládu a politiky jsou již poněkud odlišné mezi generacemi. V mladších 

generacích 59 % lidí a ve starších generacích 66 % lidí souhlasí s výrokem, že se vláda 

nezajímá o názory svých občanů. Podobně je tomu u názoru, že politici se zajímají o hlasy, 

ne o názory svých občanů. V tomto případě je souhlas vyšší a zastává ho 79 % lidí 

ze starších generací a 70 % dotázaných z mladších generací. Obecně lze říct, že mladší 

generace jsou méně skeptické vůči tomu, zda vláda a politici zohledňují názory svých 

voličů. Velmi nízký je nesouhlas s těmito výroky, u prvního výroku nesouhlasí 16 % a u 

druhého necelých 10 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3: Důvěra vládě a politickým stranám. Zdroj: Autor na základě Českého panelového šetření domácností 4. 

vlna, rok 2018.  
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S předchozími výroky souvisí také důvěra vládě a politickým stranám, která je u 

obou skupin generací velmi nízká. Nejméně důvěřují oběma institucím mladší generace, 

kdy vládě důvěřuje 22 % lidí a politickým stranám pouhých 16 % respondentů. Zároveň 

odpověď rozhodně důvěřuju uvedlo v této skupině 1 % lidí u vlády a 0,5 % u politických 

stran. Starší generace projevuje vyšší podporu, vládě důvěřuje 38 % lidí a politickým 

stranám 17 % lidí. I v případě starších generací je však velice nízké procento těch, kteří 

uvedli, že těmto institucím rozhodně důvěřují (3 % u důvěry vládě a 1 % u důvěry 

politickým stranám). Ani jedna skupina generací tedy nemá velkou důvěru v tyto 

demokratické instituce a u mladých lidí je důvěra nižší než u starších generací.  

Na druhou stranu velká část lidí souhlasí s výrokem, že je důležité, kdo je u moci. I 

v tomto případě je ovšem možné sledovat rozdíly mezi skupinami generací. S výrokem 

souhlasí 73 % dotázaných ze starších generací a 67 % dotázaných z mladších generací. O 

něco nižší je souhlas s výrokem, že to, koho lidé volí, může hodně věcí změnit. V tomto 

případě souhlasí 61 % lidí ze starších generací a 60 % z mladších.  

Výsledky ukázaly, že volby jakožto jedna z klíčových institucí demokracie jsou 

oběma skupinami generací považovány spíše za právo než povinnost. Zároveň 8 % lidí 

z mladých generací je nepovažuje ani za jedno, což může částečně poukazovat na rezignaci 

této skupiny účastnit se voleb, nebo jim přikládat nějakou váhu. Dále si ¾ lidí v obou 

generacích myslí, že v demokracii má každý právo se vyjadřovat. Zajímavé jsou ovšem 

výsledky ohledně názorů na vládu a politiky. Mladší generace jsou sice méně skeptické 

vůči tomu, zda vláda a politici berou ohled na názory voličů, avšak u obou skupin více než 

polovina lidí souhlasila s výroky, že se vláda a politici nezajímají o názory občanů. Důvěra 

vládě a politickým stranám je naopak vyšší u starších generací, obecně však dosahuje 

velmi nízké úrovně (především důvěra politickým stranám). Odpověď rozhodně důvěřuju 

těmto institucím byla nejvyšší v případě starších generací vůči vládě, kde dosáhla 3 %. I 

přes poměrně vysokou podporu demokracie oběma skupinami generací, je důvěra 

v některé její instituce velmi nízká. Takto vysoká nedůvěra vládě a politikům je 

doprovázena nepříliš kladným hodnocením vlády ČR. 
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7. Výsledky analýzy a jejich diskuse 

 

Tato diplomová práce se zabývala podporou demokracie v České republice a rozdílem 

v podpoře mezi staršími a mladšími generacemi. Věk jakožto faktor ovlivňující podporu 

demokracie je v literatuře hojně diskutován. Zjištěna byla podobná úroveň podpory 

demokracie mezi staršími a mladšími generacemi, avšak rozdíly u jednotlivých věkových 

skupin v rámci generací. Dále byl zjištěn vliv některých vybraných faktorů na podporu 

demokracie a názory na vybrané aspekty demokracie. V této kapitole budou dále 

diskutovány výsledky a odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

Mladší generace jsou definovány v různých zdrojích různě, já jsem tuto skupinu 

definovala spojením generací Y a Z. Tato skupina tudíž obsahovala respondenty narozené 

od roku 1980. Spodní věkovou hranicí bylo 15 let; tento věk byl hranicí pro dotazování na 

vybrané otázky. Starší generace zahrnují generace lidí narozených před rokem 1980. Pro 

získání představy o rozložení podpory demokracie podle věku uvnitř těchto generací byla 

v první kapitole analytické části analyzována podpora u věkových skupin. Ty byly 

rozděleny tak, aby zobrazovaly mladší a starší věkové skupiny uvnitř dvou skupin 

generací. Platí, že u mladých generací se (více než u starších) prokázaly určité rozdíly 

v podpoře. Další analýza nebyla z kapacitních důvodů této práce možná, nicméně by jistě 

byla zajímavým námětem pro další výzkum. 

Data z poslední 4. vlny (rok 2018) výzkumu Proměny české společnosti (šetření 

domácností) byla zvolena pro jejich aktuálnost a zahrnutí proměnných důležitých pro 

potřeby této práce. Jelikož se ale jednotlivé otázky v průběhu ročníků měnily a doplňovaly, 

použita byla pouze poslední vlna obsahující všechny otázky vybrané pro tuto diplomovou 

práci. Došlo sice ke snížení počtu respondentů oproti první vlně, i tak se ale zúčastnil 

dostatečný počet respondentů (8654).  

Faktory pro logistickou regresní analýzu byly stanoveny na základě odborné 

literatury a byly diskutovány v průběhu této práce. Regresní analýza byla vybrána jako 

vhodná analýza pro zjišťování vztahů proměnných při kontrole ostatních proměnných. 

Binární logistická analýza byla zvolena na základě povahy závisle proměnné, která byla 

překódována na dichotomickou proměnnou.  
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Přínosem této práce je analýza podpory demokracie mezi mladšími a staršími 

generacemi na aktuálních datech a posouzení vlivu faktorů na podporu demokracie u obou 

těchto skupin. Podpora demokracie byla sledována v podskupinách a následně skrze 

mnohorozměrnou analýzu hodnocen vliv faktorů na podporu demokracie. Analýza přinesla 

některé, pro český kontext zajímavé výsledky, které budou uvedeny níže.  

 

Podporují obě skupiny generací demokracii jako nejlepší možný způsob vládnutí? 

Podpora demokracie byla ve 4. vlně panelového šetření domácností měřena třemi 

otázkami. Výsledky ukázaly rozdíly v míře podpory demokracie u jednotlivých typů 

otázek, což predikováno v literatuře, kdy se podpora demokracie pohybuje v rozmezí 60-

90 % podle typu položené otázky (viz. Linek 2010). První způsob dotazování byl založený 

na výběru jednoho ze tří výroků (otázka A). U takto položené otázky byla míra podpory 

demokracie nejnižší a dosahovala dohromady u obou skupin generací 73,5 %. Tento 

výsledek je poměrně vysoký, i když tato otázka vykazovala nejnižší míru podpory 

demokracie. Tyto výsledky byly vyšší než u výzkumů zmíněných v teoretické části této 

práce, kdy demokracii podporovala zhruba polovina respondentů (viz. výsledky výzkumů 

Rozděleni svobodou a CVVM). 

Odborná literatura uvádí, že existují relativně velké skupiny těch, kteří podporují 

alternativní formy režimu. Z výsledků vyplývá, že v obou skupinách generací existuje 

zhruba 15 % těch, kteří si myslí, že za určitých okolností je diktatura či autoritářský režim 

lepší než demokracie. Tento výsledek byl o něco vyšší u mladších generací, kde dosáhl 16 

%. Starší lidé naopak častěji uváděli, že pro lidi jako jsou oni, je jedno, v jakém režimu 

žijí. Jak ukázaly výsledky takto položené otázky, úroveň podpory demokracie oběma 

skupinami je poměrně vysoká, ovšem existuje mezi nimi relativně velká část těch, kteří by 

za určitých okolností podporovali alternativní uspořádání, nebo si myslí, že jsou všechny 

režimy srovnatelné. Stejně jako u výzkumu Rozděleni svobodou byla podpora alternativ 

vyšší u mužů.  

U míry souhlasu s výrokem, že demokracie je lepší než kterákoli jiná forma vlády, 

byla úroveň podpory demokracie vyšší a dosahovala v průměru 92 %. Za rozhodně nejlepší 

způsob vlády byla považována téměř u 48 % lidí. V případě hodnocení jednotlivých typů 

politických systémů vyšla demokracie jako nejlepší typ režimu a dosahovala 91 %. 
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Druhým nejlépe hodnoceným režimem byla vláda expertů, následoval silný vůdce, zatímco 

nejhůře byla hodnocena vláda armády.  

 

Existují rozdíly v podpoře demokracie mezi mladšími a staršími generacemi?  

V podpoře demokracie lze pozorovat určité rozdíly mezi mladšími a staršími generacemi. 

U otázky A je mírný rozdíl v podpoře demokracie jako nejlepšího systému vlády; zatímco 

u mladších generací je podpora 73 %, u starších generací 74 %. Jak bylo dále zmíněno, 

podpora alternativních forem vlády byla vyšší u mladších generací a rezignace na typ 

režimu u starších generací. V případě míry souhlasu s výrokem, že demokracie je i přes své 

chyby nejlepší systém vlády, byla úroveň souhlasu podobná u obou skupin generací 

(rozhodně souhlasilo 48 % lidí).  

U hodnocení různých typů režimů se objevovaly určité rozdíly, kdy staršími 

generacemi byl lépe hodnocen režim se silným vůdcem (rozdíl oproti mladším generacím 8 

%) a vláda expertů (rozdíl oproti mladším generacím 5 %). Mladší generace lépe hodnotily 

systém vlády armády (rozdíl oproti starším generacím 2 %). Demokratický režim byl 

kladně hodnocen v obou skupinách generací 91 %.  

V rámci podpory demokracie u mladších a starších generací bylo dále zjišťováno, 

zda se podpora liší podle věku uvnitř těchto skupin. Výsledky ukázaly, že v případě otázky 

A byla demokracie nejméně podporována nejmladší skupinou ve věku 15-24 let (69 %). 

Naopak nejvyšší míru podpory měla u skupin ve věku 35-38 let (80 %) a u lidí 75+ let (76 

%). U nejmladší skupiny (15-24 let) byla také nejvyšší míra rezignace na typ režimu, ve 

kterém dotyčný žije, (dosahovala téměř 16 %) a poměrně vysoká byla podpora alternativ 

demokracie (15 %). Alternativní režimy byly podporovány v největší míře skupinou ve 

věku 25-34 let (19 %) a následně skupinou ve věku 39-54 let (16,5 %). Ukázala se tedy 

obecně poměrně vysoká podpora demokracie, avšak s určitými rozdíly v podpoře. Zároveň 

je zde část obyvatel, kteří by byli ochotni podporovat diktaturu či autoritářský režim. To se 

týká především nejmladších dvou skupin uvnitř mladších generací.  

V případě souhlasu s výrokem, že i přes své chyby je demokracie nejlepší režim, 

souhlasily nejvíce skupiny ve věku 35-38 let (94 %) a 75+ let (93 %). Jak již bylo 

zmíněno, u této otázky byla podpora vyšší a u všech věkových skupin se pohybovala okolo 

90 %. U posledního typu otázky, jež zahrnovala hodnocení typů režimů, se objevovaly také 
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určité rozdíly. Demokracie byla hodnocena výrazně nejlépe, opět věkovými skupinami 35-

38 a 75+ let (v obou případech 94 %). Následovala vláda expertů, která měla vyšší 

podporu mezi staršími generacemi. U starších generací měl vyšší podporu také režim se 

silným vůdcem, který u nejstarší skupiny (75+) dosáhl 38 %. Naopak nejhůře byl 

hodnocen skupinou ve věku 35-39 let, kde kladné odpovědi dosáhly 13 %. Nejnižší 

podporu měl režim, ve kterém vládne armáda. Tento typ režimu měl nejvyšší podporu u 

nejmladších dvou skupin mladších generací, tedy u skupiny 15-24 let (7 %) a 25-34 let (4,5 

%).  

Obecně lze říct, že výsledky ukazují poměrně vysokou úroveň podpory demokracie 

jako nejlepšího systému mezi oběma skupinami. Podpora se pohybuje v rozmezí 73,5 % až 

92 % podle typu položené otázky. Zároveň ovšem existuje část lidí, kteří by si za určitých 

okolností dokázali představit alternativní formy vládnutí, a více než 10 % těch, kteří si 

myslí, že pro lidi jako jsou oni, jsou všechny režimy stejné. Z výsledků vyplývá, že pro 

více než jednu čtvrtinu lidí demokracie není jedinou akceptovatelnou formou vlády. Oproti 

zbývajícím typům režimů byl demokratický režim ovšem hodnocen výrazně lépe. Nejnižší 

podpora demokracie u nejmladší skupiny (15-24 let) potvrzuje tvrzení, že „i přes obecnou 

platnost její podpory mezi mladými lidmi dochází k poklesu podpory demokracie u 

nejmladší generace“ [Linek a kol. 2017: 12]. 

 

Liší se podpora demokracie v podskupinách generací? 

V rámci této práce byla zjišťována podpora demokracie v podskupinách generací a vliv 

těchto faktorů byl dále analyzován logistickou regresní analýzou (tato část bude 

diskutována později). Podskupiny byly tvořeny ze sociodemografických faktorů (vzdělání, 

pohlaví, velikost místa bydliště) a politických postojů (zařazení sama sebe na škále 

politických orientací, sympatie ke KSČM, spokojenost s ekonomickou situací a vládou 

ČR).  

V případě vzdělání byla u obou skupin generací podpora demokracie nejvyšší u lidí 

s vysokoškolským vzděláním, přičemž platilo, že vyšší rozdíl oproti základnímu vzdělání 

byl u starších generací. Zároveň u obou skupin lidé s vysokou školou nejčastěji uvedli, že 

za určitých okolností by podporovali alternativní formy režimu (17 % mladší a 18 % starší 

generace). Lidé se základním vzděláním v obou případech naopak uváděli, že je jedno, 
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v jakém režimu žijí (21 % mladší a 33 % starší generace). To odpovídá častější rezignaci a 

distancování se od politiky u lidí s nízkým vzděláním (tato odpověď byla také nejméně 

častá u lidí s vysokoškolským vzděláním, u kterých dosahovala 1 % u mladších a 3 % u 

starších generací). 

U obou skupin demokracii častěji podporovaly ženy, které také častěji uváděly, že 

je pro ně jedno, v jakém režimu žijí. Alternativní formy režimu byly častěji podporovány 

muži. Velikost obce nehrála příliš velkou roli. Na základě literatury byl předpokládán 

rozdíl v podpoře demokracie u velkých a malých měst, který se sice prokázal (města 

s obyvateli 100 tisíc+ měla u obou skupin generací nejvyšší podporu), avšak podpora 

nerostla společně s velikostí obce. Lze tedy konstatovat, že nebyly zjištěny příliš výrazné 

rozdíly mezi kategoriemi. 

Naopak velké rozdíly se ukázaly u skupin definovaných zařazením na levo-pravé 

škále. Zatímco u levicově orientovaných lidí byla podpora demokracie nízká (u mladších 

generací dokonce pod 50 %), u zbývajících dvou skupin byla podpora vysoká. Výrazně 

nejvyšší byla podpora demokracie u pravicově orientovaných lidí (81 % mladší a 86 % 

starší generace), což úplně neodpovídá předpokladu o nízké podpoře demokracie na 

okrajích škály. Nicméně byla potvrzena nejnižší podpora demokracie u levicově 

orientovaných lidí. Na to navazují sympatie vůči KSČM, které prokázaly, že lidé se 

sympatiemi vůči komunistické straně podporují demokracii výrazně méně (u mladších 

generací byla podpora opět pod 50 % a podpora alternativních forem dosahovala 35 %).  

Poslední rozdělení bylo podle spokojenosti s ekonomickou situací a vládou v České 

republice. V případě spokojenosti s ekonomickou situací byla podpora demokracie vyšší u 

spokojených respondentů a dosahovala okolo 80 %. Lidé nespokojení s ekonomickou 

situací častěji podporovali alternativní formy režimu, nebo jim bylo jedno, ve kterém 

režimu žijí. V případě spokojenosti s vládou ČR, byla podpora vyšší u spokojených lidí ve 

starších generacích, zatímco u mladších generací byla mírně nižší. U starších generací (u 

spokojených respondentů) se projevila vyšší podpora alternativních forem, což ukazuje, že 

spokojenost s vládou nutně nesouvisí s podporou demokracie.  

Mezi mladšími a staršími generacemi nebyly zásadní rozdíly v tom, které 

podskupiny podporují demokracii více a které méně. U mladších generací byla největší 

podpora demokracie u podskupiny s vysokoškolským vzděláním (82 %), s pravicovou 
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orientací (81 %) a spokojených s ekonomickou situací ČR (80 %). Starší generace 

vykazovaly nejvyšší podporu demokracie u podskupin pravicově orientovaných 

respondentů (86 %), vysokoškolsky vzdělaných (79 %), lidí s pocitem nesympatií vůči 

KSČM (80 %). Podpora alternativních forem byla u obou skupin generací nejvyšší u 

skupiny se sympatiemi vůči KSČM a u skupiny s levicovou orientací. Sympatizanti 

s KSČM také často rezignovali na typ režimu, stejně jako lidé s levicovou orientací (mladší 

generace), lidé nespokojení s ekonomickou situací (starší generace) a lidé se základním a 

neúplným vzděláním (obě skupiny). Byly zjištěny některé zajímavé výsledky pro český 

kontext (např. pohlaví, velikost obce), ale také potvrzeny některé již existující předpoklady 

(např. vzdělání, sympatie vůči KSČM).  

 

Mají vybrané faktory vliv na podporu demokracie? 

Další kapitola se zabývala analýzou vlivu zmíněných faktorů na podporu demokracie, která 

byla závislou proměnnou. Vliv faktorů byl analyzován s pomocí binární logistické regrese, 

jež sleduje nezávislý vliv každé proměnné při kontrole vlivu ostatních proměnných. 

Faktory byly zvoleny na základě předpokladů uváděných v literatuře a diskutovány 

v jednotlivých kapitolách této práce. Byly vytvořeny tři modely – pro mladší a starší 

generace a na závěr model pro analýzu vlivu proměnné generace při kontrole ostatních 

proměnných.  

Vliv generace se prokázal jako statisticky významný. Bylo zjištěno, že starší 

generace mají přibližně 1,5krát vyšší šanci podporovat demokracii než mladší generace. 

Nejedná se tedy o příliš větší poměr šancí, zároveň však výsledek odpovídá podpoře 

demokracie u otázky A v první kapitole, kde při nahlédnutí do věkových podskupin 

mladších a starších generací byla patrná nižší míra podpory u nejmladších respondentů. 

Odborná literatura reflektuje jak nižší míru podpory demokracie u starších lidí, tak 

snižování podpory u mladých lidí (novější trend oproti 80. a 90. létům). V této práci byla 

zjištěna vyšší podpora demokracie u starších generací, v čemž se odráží míra podpory lidí 

ve věku 15-24 let. 

V kapitole věnované podpoře demokracie v podskupinách byla u vzdělání zjištěna 

nejvyšší podpora u lidí s vysokoškolským vzděláním. Regresní analýza ukázala, že lidé 

s vysokoškolským vzděláním mají u mladých generací třikrát a u starších generací dvakrát 
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vyšší šanci podporovat demokracii oproti lidem se základním a neúplným vzděláním. Vliv 

pohlaví se prokázal u mladších generací, ve kterých mají ženy přibližně dvakrát vyšší šanci 

podporovat demokracii než muži (u starších generací byl vliv téměř nulový). Poslední 

sociodemografický faktor – velikost obce neměla statisticky významný vliv a u mladších 

generací se neprokázal ani rozdíl v poměru šancí.  

Výrazný vliv mělo u mladých generací zařazení na levo-pravé škále, kdy pravicově 

orientovaní respondenti měli osmkrát vyšší šanci na podporu demokracie oproti levicově 

orientovaným respondentům. U starších generací byla u pravicových orientací šance 

dvakrát vyšší. Vliv měly také sympatie vůči KSČM, u obou skupin generací se prokázala 

2,5krát vyšší šance na podporu demokracie u lidí, kteří vůči této straně cítí nesympatie. 

Podpora KSČM i levicová orientace jsou společně s např. podporou minulého režimu či 

socializací v minulém režimu prediktorem pro nižší podporu demokracie také v odborné 

literatuře. Zároveň se často spojují se staršími generacemi, ovšem v tomto případě byl vliv 

pro obě skupiny generací podobný a u analýzy podskupin byla zjištěna výrazně nižší 

podpora demokracie u sympatizantů s KSČM i levicové orientace u mladších generací. 

Poněkud sporný byl vliv spokojenosti s ekonomickou situací a vládou ČR, kdy u 

mladších generací neměla vliv spokojenost s ekonomickou situací a u starších generací 

spokojenost s vládou. U mladých lidí byla zjištěna dvakrát vyšší šance na podporu 

demokracie u lidí spokojených s vládou ČR a u starších u lidí spokojených s ekonomickou 

situací. Pokud se podíváme např. také na důvěru vládě a politickým stranám, či na 

hodnocení ekonomické situace a vlády, ukazuje se, že i přes vysokou úroveň podpory 

demokracie existuje vysoké procento těch, kteří nejsou spokojeni s fungováním režimu a 

nedůvěřují jeho institucím (k tomuto závěru se vrátíme u následující otázky).  

K obecně zjištěnému vlivu většiny vybraných proměnných je nutno dodat, že na 

podporu demokracie mohou mít vliv i další faktory, kterými jsme se zabývali v teoretické 

části této práce. Může se jednat o ekonomické postavení, psychologické faktory i např. 

pocit štěstí. Jak již bylo zmíněno, demokracii spíše nebudou podporovat lidé, kteří si 

nepřijdou dostatečně zastoupeni politickou reprezentací, lidé s nižším sociálním statusem a 

lidé socializovaní v nedemokratických podmínkách. Zároveň je možné pozorovat určitý 

radikalismus mladších generací, které podporují alternativní formy režimů.  
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Jsou lidé v mladších a starších generacích spíše kritičtí demokraté, či politicky 

odcizení? 

Jak zmiňuje např. Linek a kol. [Linek a kol. 2017: 23], v současných společnostech se 

objevuje čím dál více občanů, kteří jsou kritičtí k politice, ale zastávají prodemokratické 

postoje a hodnoty. Dalton takovéto občany nazývá kritičtí občané [Dalton in Linek a kol. 

2017: 23], Putman pak pracuje s pojmem odcizení občané. Zároveň se ukazuje, že 

negativní hodnocení politiky často nevede k poklesu legitimity demokracie a hledání 

alternativ [Linek a kol. 2017: 11, 23], ale spíše například k požadavku výměny politických 

elit. Vyvstává tedy otázka, zda jsou mladší a starší generace spíše kritickými demokraty 

(tedy zda jsou kritičtí k fungování režimu, ale stále podporují demokratické principy), či 

jsou politicky odcizení (lidé rezignující na typ režimu a jeho fungování, či požadující 

změnu). Tato otázka bude zodpovězena skrze porovnání legitimity demokracie, důvěry 

v demokratické instituce, (ne)spokojenosti s vládou a ekonomickou situací a skrze názory 

na další aspekty demokracie.  

U části obyvatel může nespokojenost s fungováním režimu a nedůvěra vládě a 

politickým stranám vést k hledání alternativ demokratického režimu. Jak ukázaly výsledky 

analýzy, v obou skupinách generací existuje část lidí, kteří by za určitých okolností 

podporovali alternativní formy režimu a kteří kladně hodnotí např. vládu silného vůdce. 

Přestože úroveň podpory demokracie byla vysoká, spokojenost s fungováním režimu či 

důvěra byly na velmi nízké úrovni (příkladem je spokojenost s vládou, která dosahovala 

v průměru 28 %). Toto poukazuje na fakt, že lidé považují demokratický režim za lepší než 

jiné formy vlády, i přes nespokojenost s jeho fungováním.  

U mladých lidí byla úroveň podpory demokracie poměrně vysoká, u otázky A 

dosahovala 73 % a u zbývajících dvou otázek zhruba 91 %. Je tedy jasné, že mladé 

generace byly spíše prodemokratické. Existovala však skupina, která podporovala 

alternativní formy demokracie, či rezignovala na typ režimu. Otevřenost alternativám byla 

u mladých generací 16 %, nejvyšší pak u prvních dvou věkových skupin. Rezignace 

dosahovala 11 %, avšak mnohem více u lidí ve věku 15-24 let, kde představovala 16 %. 

Část populace tedy nebyla pouhými kritickými demokraty.  

Jak ukazují výsledky, i přes poměrně vysokou podporu demokracie, zde byla jen 

malá část lidí, kteří hodnotili kladně politickou situaci (19 %). Ekonomická situace byla 
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hodnocena jako dobrá zhruba polovinou respondentů (54 %), zatímco důvěra v politické 

strany a vládu byla minimální. U politických stran důvěra dosahovala 1 % (rozhodně 

důvěřuji) a 15 % (spíše důvěřuji); v případě vlády to bylo 1 % (rozhodně důvěřuji) a 21 % 

(spíše důvěřuji). Ani důvěra v zájem politiků a vlády o názory voličů nebyla příliš vysoká, 

převládal názor, že se vláda (souhlasilo 59 %) a politici (souhlasilo 70 %) nezajímají o 

názory svých občanů. Je tedy viditelné, že i přes podporu demokracie jako nejlepší formy 

vlády pouze malá část lidí hodnotí zároveň dobře také její fungování a důvěřuje jejím 

institucím.  

Výsledky souhlasu s výroky, že záleží, kdo je u moci (souhlas 67 %) a že lidé u 

moci mohou věci měnit (souhlas 60 %), ovšem poukazují na to, že lidé obecně nepociťují 

nemožnost měnit věci v systému demokracie. Spíše to vypovídá o nedůvěře a 

nespokojenosti se současnou politickou situací, ale zároveň o pocitu vnější politické 

efektivity, co se režimu týče. Pojetí voleb pak ukazuje, že lidé je považují spíše za právo 

(70 %) a pouze malá část je nepovažuje ani za právo, ani za povinnost (8 %).  

U starších generací byla úroveň podpory demokracie také na poměrně vysoké 

úrovni, u otázky A dosahovala 74 % a u zbývajících dvou otázek zhruba 91 %. Spíše 

prodemokratické byly tedy i starší generace. I v tomto případě existovala skupina lidí, 

která podporovala alternativní formy demokracie, či rezignovala na typ režimu. 

Alternativám bylo otevřeno 14 % lidí a rezignace na typ režimu dosáhla 12 %. Alternativy 

nejvíce podporovala nejmladší věková skupina, u rezignace nebyly natolik viditelné 

rozdíly jako v případě mladších generací, kde byla výrazně vyšší u skupiny ve věku 15-24 

let.  

I v případě starších generací se prokázalo, že část lidí je spíše kritickými 

demokraty, neboť i v tomto případě byla velká část nespokojena s fungováním režimu. 

Spokojenost s vládou byla vyšší než u mladších generací (28 %), spokojenost 

s ekonomickou situací byla podobná a dosahovala 54 %. Důvěra vládě byla rovněž vyšší a 

dosahovala 3 % (rozhodně důvěřuji) a 35 % (spíše důvěřuji). Důvěra politickým stranám 

byla podobná mladším generacím, kdy dosahovala 1 % (rozhodně důvěřuji) a 16 % (spíše 

důvěřuji). Pokud jde o otázku, zda se politici a vláda zajímají o názory svých občanů, 

důvěra byla na podobné úrovni, tj. převládal názor, že se vláda (souhlasilo 59 %) a politici 

(souhlasilo 70 %) nezajímají o názory svých občanů.  
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Souhlas s výroky ukázal, že starším generacím záleží na tom, kdo je u moci 

(souhlas 73 %), a také věří, že lidé u moci mohou věci měnit (souhlas 61 %). I přes 

negativní hodnocení fungování systému se tedy prokazuje důvěra ve vnější efektivitu 

politického systému. Pojetí voleb ukazuje, že starší generace lidí je považuje spíše za právo 

(69 %) a pouze malá část je nepovažuje ani za právo, ani za povinnost (4 %). Neprokazuje 

se tedy úplné odcizení od systému, kdy by panovala nedůvěra v možnost měnit věci, a není 

zde pocit, že volby jakožto klíčová instituce demokracie neznamenají pro občany vůbec 

nic.  

Pokud získané závěry propojíme s poznáním z literatury, můžeme říct, že obě 

skupiny generací jsou spíše kritickými demokraty nežli politicky odcizenými. Existuje zde 

část občanů, kteří jsou otevřeni alternativám, a část lidí, kteří jsou rezignovaní na typ 

režimu. Přesvědčení o nelegitimnosti režimu může vést k politickému odcizení a 

k požadování změny systému (viz. Linek a kol. 2017 a Linek 2010). Platí, že je zde část 

těch, kteří nevidí v demokracii nejlepší systém a mohou požadovat jeho změnu. Toto může 

vést k odcizení od politiky jako takové, kdy vzniká pocit politické neefektivity vedoucí 

k politické pasivitě. Tento stav by bylo vhodné prozkoumat v souvislosti s politickou 

participací daných respondentů a jejich účastí ve volbách. Na druhé straně hodnocení voleb 

jakožto práva a souhlas s výroky, že záleží na tom, kdo je u moci a že lidé u moci mohou 

věci měnit, částečně poukazují na důvěru v politickou efektivitu daného systému.  

Pokud politické odcizení chápeme jako opak přesvědčení o nelegitimitě systému, 

existuje zde malá část lidí v obou skupinách generací, kteří jsou politicky odcizeni. 

Existuje zde však převládající část prodemokraticky orientovaných lidí a část z nich je 

spíše kritická k fungování demokracie. Člověk však může podporovat demokracii bez 

ohledu na její výkonnost. Nespokojenost s výkonem režimu tudíž nemusí vést ke snížení 

jeho legitimity, ale častěji spíše k požadavku výměny politických elit.  

 

 

Tato práce ukázala podporu demokracie u starších a mladších generací a 

analyzovala rozdíly v podpoře u podskupin uvnitř těchto skupin generací. Téma legitimity 

demokracie, jak již bylo zmíněno, je důležité pro představu budoucího vývoje, ale také 

vzhledem k důležitosti podpory demokracie občany pro její fungování. Mezi kladné 

stránky dané práce může být zařazena její aktuálnost, snaha o posouzení podpory 
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demokracie z hlediska věku a dalších faktorů, jež jsou diskutovány v odborné literatuře, a 

snaha o posouzení výskytu kritických občanů, tedy lidí podporujících principy demokracie, 

ale kritizujících její fungování.  

Zápory mohou souviset s limity způsobenými výběrem sekundárních dat, jelikož 

není v silách výzkumníka odhalit možné chyby v souboru. Zároveň výběr poslední vlny 

šetření znamená, že data neosahují všechny respondenty, kteří byli zapojeni na začátku. 

Bez ohledu na toto bylo do analýzy zahrnuto velké množství respondentů. Tato práce se 

nicméně zabývá důležitým a aktuálním tématem a nabízí prostor pro další výzkum. 

Zajímavým námětem by byla analýza podpory demokracie uvnitř skupiny mladých lidí, 

pro takovýto výzkum by však bylo vhodné provést šetření s větším počtem mladých 

respondentů. Také míra vysvětlení podpory demokracie v analýze faktorů ukázala, že na 

podporu demokracie mají vliv i další proměnné. Do analýzy vlivu faktorů by tak dále 

mohly být zařazeny i další proměnné, jako například spokojenost s životem či 

psychologické ukazatele a mnohé další.  
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8. Závěr 

V rámci této práce byla skrze vybrané autory a jejich myšlenky vymezena demokracie, 

byla popsána legitimita demokracie v České republice, faktory, jenž mají vliv na podporu 

demokracie a generační rozdíly v podpoře demokracie. Tyto témata byla zahrnuta do 

analytické části, kde byla posuzována na datech z výzkumu Proměny české společnosti. 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat podporu demokracie a zjistit, zda existují 

rozdíly v podpoře demokracie u mladších a starších generací. Výsledky ukázaly poměrně 

vysokou úroveň podpory demokracie, ale také rozdíly v míře podle položené otázky. Tento 

trend byl zmíněn také v literatuře, kdy se míra podpory demokracie může lišit podle 

položené otázky a jejího umístění. [Linek 2010: 63, 84] 

V hodnocení jednotlivých typů režimů byla demokracie hodnocena nejlépe, 

existuje však skupina lidí, kteří by za určitých podmínek podporovali alternativní formy, či 

jsou rezignovaní na typ režimu, ve kterém žijí. U hodnocení různých typů režimů se také 

objevovaly určité rozdíly mezi skupinami generací, kdy staršími generacemi byl lépe 

hodnocen režim se silným vůdcem (rozdíl oproti mladším generacím 8 %) a vláda expertů 

(rozdíl oproti mladším generacím 5 %). Mladší generace lépe hodnotily systém vlády 

armády (rozdíl oproti starším generacím 2 %). Demokratický režim byl kladně hodnocen 

v obou skupinách generací 91 %.  

Obecně nebyl prokázán příliš výrazný vliv podpory demokracie mezi staršími a 

mladšími generacemi, avšak při nahlédnutí dovnitř těchto skupin, bylo možné sledovat 

určité rozdíly. Ukázalo se, že podle odpovědí na otázku A, jsou nejméně prodemokratičtí 

respondenti z věkové skupiny 15-24 let (69 %). Nejmladší věkové skupiny měly také vyšší 

míru podpory alternativních forem vlády a rezignace na typ režimu. Naopak nejvyšší míru 

podpory měla u skupin ve věku 35-38 let (80 %) a u lidí 75+ let (76 %).  

Rozdílná míra podpory demokracie byla také v podskupinách generací, kdy se 

ukázala vyšší podpora především u žen, pravicově orientovaných respondentů, lidí s 

nesympatiemi vůči KSČM a vysokoškolského vzdělání. Velká část faktorů, které byly 

vybrány pro analýzu měla vliv na podporu demokracie u obou skupin generací. Prokázala 

se vyšší šance podpory dříve zmíněných proměnných, tedy u žen, pravicově orientovaných 

respondentů, lidí s nesympatiemi vůči KSČM a vysokoškolského vzdělání. Překvapivě 

nebyla významným ukazatelem velikost místa bydliště a u spokojenosti s fungováním 
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režimu byly výsledky rozdílné pro skupiny generací, kdy u mladších měla vliv spíše 

spokojenost s vládou a starších spokojenost s ekonomickou situací. Výsledky ukázaly spíše 

prodemokratické tendence a také výskyt tzv. kritických občanů, kteří jsou kritičtí k 

fungování režimu, ale podporují demokratické principy.  

Jak ukázala tato práce, demokracie je mnohodimenzionální pojem, který může být 

různými lidmi pojímán různě. Zároveň legitimita demokracie je velice komplexním 

pojmem, který může souviset s různými faktory. Postoje k politickému režimu jsou spíše 

statickým postojem, který se příliš nemění v průběhu života, je ovšem důležité období 

dospívání, kdy dochází k politické socializaci a k utváření politických postojů. Vliv na 

utváření mohou mít tzv. „socializační agenti“, především pak rodina, vrstevníci, škola a 

média.  

V této práci bylo několikrát zmíněno, že podpora demokracie jejími občany je 

klíčová pro její fungování. Mezi občanskou společností a státem existuje vztah vzájemné 

závislosti, kdy občanská společnost legitimizuje stát a jeho vládu. Moc státu a jeho vlády je 

totiž legitimní pouze tehdy, má-li důvěru svých občanů a v žádné demokratické společnosti 

nelze delší dobu vládnout v rozporu s veřejným míněním. [Müller 2003: 607-11] Je proto 

důležité věnovat pozornost postojům veřejnosti (veřejné mínění se stalo vlivným 

nástrojem, jak zmiňuje dále např. Tocqueville).  

Důležité je analyzovat vlivy faktorů na podporu demokracie a zjišťovat generační 

rozdíly v podpoře. Na podpoře demokracie mladými lidmi totiž závisí její budoucí 

fungování. Někteří jsou vůči podpoře demokracie mladými lidmi skeptičtí, jiní v nich vidí 

naději. Různé výzkumy pak ukazují různé výsledky, kdy v českém kontextu je podpora 

vyšší u mladých lidí, avšak dochází k proměně oproti minulým dekádám a dochází ke 

snižování podpory demokracie především u nejmladší generace. V této práci byla u obou 

skupin generací zjištěna poměrně vysoká úroveň legitimity demokracie, avšak u 

nejmladších skupiny uvnitř mladších generací byla podpora o něco nižší. Problémem může 

být také míra rezignace na typ režimu, kdy je jedincům jedno, v jakém režimu žijí. 

V rámci této práce tedy vznikly různé náměty pro budoucí výzkum a ukázala se 

potřeba podporovat mladé lidi v zapojení se do politického světa. Někteří autoři uvedení 

v této práci sami apelovali na důležitost aktivních občanů pro demokracii. Postoje vůči 

demokracii byly sledovány skrze několik dimenzí – (ne)legitimitu demokratického režimu, 
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institucionální odcizení zahrnující důvěru a účinnost politických institucí a politickou 

nespokojenost s ekonomickou situací a vládou ČR. Pro budoucí výzkum by bylo zajímavé 

sledovat ještě čtvrtou dimenzi, kterou uvádí Linek, tedy individuální odcizení zahrnující 

zájem o politiku a hodnocení vlastních kompetencí. [Linek 2010: 60-61]  
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Teze Diplomové práce  

Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila situaci politické gramotnosti mladých lidí v 

České republice. Jedním z důvodů, proč jsem si toto téma vybrala, byla má pracovní 

zkušenost z minulého semestru. Pracovala v Evropském domě, kde jsem mimojiné 

pomáhala s přípravou vzdělávacích seminářů pro veřejnost a začala se zajímat o občanské 

vzdělávání. Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu jsou zjištění výzkumů, jako 

například CVVM, MŠMT nebo OECD, která poukazují na nízký zájem a vysokou 

naspokojenost mladých lidí s politikou. 

Politickou gramotnost můžeme považovat za důležitou schopnost člověka, který žije v 

demokratické společnosti. Díky ní člověk dokáže pochopit základní rozdíly mezi 

politickými stranami, nebo si zapamatovat důležité politické koncepty a fakta. Vzdělávání 

v oblasti politiky souvisí se dvěma skupinami lidí- vzdělávání dětí a mladých lidí a 

vzdělávání dospělých. Nejdůležitějším aktérem ve zvyšování politické gramotnosti je stát 

(MŠMT, jednotlivé školy, Úřad vlády, a další). Díky jeho působení skrze školy, by bylo 

možné komplexněji zařadit občanské vzdělávání do výuky, ovšem chybí zde ukotvení v 

legislativě a tím vznikají rozdíly ve výuce mezi školami i učiteli. Kompetence v této 

oblasti jsou také často přenechávány na nevládních organizacích, které ovšem nemohou 

zprostředkovat komplexní vzdělání a jejich aktivity jsou tedy spíše lokální- skrze projekty. 

Jak jsem již zmínila, dřívější výzkumy také poukazují na nízký zájem o politiku mladých 

lidí v České republice. Jak ukázaly výzkumy CVVM a MŠMT, vládě důvěřuje pouhých 16 

% dotázaných a téměř 80 % studentů je nespokojeno se současnou politickou situací. Tyto 

výsledky navíc potvrzuje nízká účast mladých lidí u voleb. Dalším problémem je nepoměr 

v občanské připravenosti žáků mezi jednotlivými školami, což je důsledkem 

nekomplexního vzdělávání v oblasti poltiky. 

 

B. Cíle diplomové práce  

V rámci diplomové práce bych ráda uskutečnila výzkum na základních (2. stupeň) a 

středních školách a odborných učilištích a zjišťovala tři faktory – zájem, znalosti a 
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angažovanost mladých lidí v politice. Výsledkem práce by měl být komplexní nástin 

situace politické gramotnosti mladých lidí (výsledky tří zjišťovaných faktorů a porovnání 

rozdílů mezi školami) a případné návrhy na řešení. 

 

C. Výzkumné otázky 

Projevují mladí lidé v České republice zájem o politiku? 

Angažují se nějak v oblasti politiky? Pokud ano, Jakými způsoby? 

Jaký je stav znalostí mladých lidí v oblasti politiky? 

Liší se výrazně výsledky mezi jednotlivými školami? 

 

D. Teoretická východiska 

Teoretická východiska práce budu čerpat z teorií klasických a současnýh sociologů- 

například postavení jedince v politice (např. Sennet) nebo individulní odpovědnost občanů 

(např. Schinkel and Van Houndt) a další. Teoretické pozadí práce bude popsáno skrze 

pojmy důležité pro mojí práci, jako například politickou gramotnost nebo pozici 

občanského vzdělávání v českém školství. 

 

E. Výzkumný plán 

Metodami sběru dat budou především dotazníky pro studenty (kvantitativní sběr dat), 

doplněný o rozhovory s relevantními aktéry – ředitelé škol, učitelé (kvalitativní sběr dat). 

Dotazníky pro studenty budou obsahovat otevřené a uzavřené otázky a budou 

strukturovány do tří sekcí, zjišťující – zájem, angažovanost a znalosti v oblasti politiky. 

„Mladé lidi“ pro potřeby své práce definuji jako žáky 2. stupně základních škol a studenty 

středních škol a odborných učilišť. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Vývoj legitimity demokracie v ČR (obrázek) 

Příloha č. 2: Vývoj hodnocení fungování politického režimu v ČR (obrázek) 

Příloha č. 3: Podpora demokracie, otázka A (graf) 

Příloha č. 4: Podpora demokracie, otázka C (graf) 

Příloha č. 5: Podpora demokracie, otázka B (graf) 

Příloha č. 6: Podpora demokracie, otázka A (tabulka) 

Příloha č. 7: Podpora demokracie, otázka C (tabulka) 

Příloha č. 8: Podpora demokracie, otázka B (tabulka) 

Příloha č. 9: Podpora demokracie v podskupinách (tabulka) 

Příloha č. 10: Logistická regresní analýza vlivu proměnných na podporu demokracie pro 

mladé generace (tabulka) 

Příloha č. 11: Logistická regresní analýza vlivu proměnných na podporu demokracie pro 

starší generace (tabulka) 

Příloha č. 12: Logistická regresní analýza vlivu proměnné generace (tabulka) 

Příloha č. 13: Politická účinnost, souhlas s výroky (graf) 

Příloha č. 14: Důvěra vládě a politickým stranám (obrázek) 

 

 

Seznam použitých otázek 

 

Podpora demokracie: 

1) Demokracie je lepší než ostatní formy vlády  

Se kterým z následujících výroků na kartě souhlasíte? 

(Proměnná demo: I163./Y53. Demokracie lepší než ostatní vlády) 

• Demokracie je lepší než všechny ostatní formy vlády.  

• Jsou okolnosti, kdy je autoritativní režim, diktatura lepší než demokracie.   

• Pro lidi, jako jsem já, jsou všechny režimy srovnatelné. 
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2) Politické systémy: 4 typy  

Teď popíšu různé typy politických systémů a zeptám se Vás, co si o každém z nich myslíte 

jako o způsobu řízení naší země. Mohl(a) byste u každého z nich říct, zda by šlo o velmi 

dobrý, poměrně dobrý, poměrně špatný nebo velmi špatný způsob řízení naší země? 

(Proměnná poslead: I107a./Y57a. Politické systémy: a) silný vůdce, který se nemusí starat 

o parlament a volby, Proměnná posexp: I107b./Y57b. Politické systémy: b) experti 

přijímají rozhodnutí podle svého přesvědčení, Proměnná posarmy: I107c./Y57c. Politické 

systémy: c) zemi vládne armáda, Proměnná posdem: I107d./Y57d. Politické systémy: d) 

země má demokratický systém) 

• Přítomnost silného vůdce, který se nemusí starat o parlament a volby. 

• Experti, ne vláda, přijímají rozhodnutí podle svého přesvědčení o tom, co je pro 

zemi nejlepší. 

• Zemi vládne armáda. 

• Země má demokratický politický systém. 

 

3) Souhlas s výrokem: Demokracie je lepší než kterákoli jiná forma vlády 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Demokracie má 

možná své problémy, ale je lepší než kterákoliv jiná forma vlády. 

(Proměnná dembet: I108. Demokracie je lepší než kterákoli jiná forma vlády) 

• Rozhodně souhlasím 

• Spíše souhlasím 

• Spíše nesouhlasím 

• Rozhodně nesouhlasím 

 

Sociodemografické faktory: 

• Proměnná sex: H3. Pohlaví člena domácnosti (muž/žena) 

• Proměnná educ: H9. Nejvyšší dosažené vzdělání člena domácnosti 

• Proměnná msize: Velikost obce 

 

Politické postoje a výkonnost politického systému: 

1) Proměnná lfrg: I159./Y50. Levice-pravice 

V souvislosti s politikou se často hovoří o levici a pravici. Použijte tuto kartu a řekněte mi, 

kam byste se zařadil(a) Vy osobně na této stupnici, kde 0 znamená levici a 10 pravici? 
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2) Proměnná symkscm: A70d./Y49d. Stranické sympatie: d) KSČM 

Co si myslíte o jednotlivých politických stranách? Zařaďte se prosím na škále, kde 0 

znamená silné nesympatie a 10 silné sympatie. Pokud stranu neznáte, uveďte to.  d) KSČM 

 

3) Proměnná ecosat: I109a. Spokojenost: a) ekonomická situace ČR 

Řekněte mi, prosím, jak moc jste spokojený(á) či nespokojený(á) s následujícími věcmi. 

Odpovídejte na škále 0 až 10, kde 0 znamená velmi nespokojený(á) a 10 velmi 

spokojený(á). 

a) S ekonomickou situací v ČR 

 

4) Proměnná govsat: I109f. Spokojenost: f) vláda ČR 

Řekněte mi prosím, jak moc jste spokojený(á) či nespokojený(á) s následujícími věcmi. 

Odpovídejte na škále 0 až 10, kde 0 znamená velmi nespokojený(á) a 10 velmi 

spokojený(á). 

f) S vládou ČR 

 

Další aspekty demokracie: 

1) Proměnná duty: I161./Y51. Volební účast právo nebo povinnost 

Lidé uvažují o účasti ve volbách rozdílným způsobem. Někteří účast považují za 

občanskou POVINNOST a myslí si, že by se měli účastnit všech druhů voleb bez ohledu 

na to, nakolik sympatizují s jednotlivými stranami a kandidáty. Pro jiné je účast ve volbách 

PRÁVEM. Tito lidé jsou přesvědčeni, že se voleb nemusí účastnit vždy a že se mohou 

ohledně své účasti rozhodnout v závislosti na tom, jak sympatizují se stranami a kandidáty. 

Pro Vás osobně, je účast ve volbách spíše povinnost, nebo právo? 

• 1 – povinnost 

• 2 – právo 

• 3 – ani jedno 

 

2) Proměnná extrem: A51./Y54. Vyjadřování politických názorů v demokracii 

Každý by měl mít právo svobodně a otevřeně vyjadřovat své politické názory, i když jsou 

extrémní.  X Lidem, kteří zastávají extrémní politické názory, by mělo být zabráněno, aby 

je otevřeně vyjadřovali. 

• 1 - každý by měl mít právo svobodně a otevřeně vyjadřovat své politické názory 

• 2 - lidem, kteří zastávají extrémní politické názory, by mělo být zakázáno se 

svobodně projevovat 
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3) Proměnná eficare: I160c. Výroky: c) vláda se nezajímá o to, co si lidé myslí 

Použijte tuto kartu. Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s 

každým z následujících výroků. 

c) Vláda se nezajímá o to, co si lidé jako já myslí. 

• Rozhodně souhlasím 

• Spíše souhlasím 

• Ani souhlas, ani nesouhlas 

• Spíše nesouhlasím 

• Rozhodně nesouhlasím 

 

4) Proměnná efisay: I160d. Výroky: d) politici se zajímají o hlasy, ne názory 

Použijte tuto kartu. Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s 

každým z následujících výroků. 

d) Politici se zajímají pouze o získání hlasů občanů, a nikoli o jejich názory. 

• Rozhodně souhlasím 

• Spíše souhlasím 

• Ani souhlas, ani nesouhlas 

• Spíše nesouhlasím 

• Rozhodně nesouhlasím 

 

5) Proměnná trugov: A50a. Důvěra: a) vládě 

Řekněte prosím, jak moc důvěřujete…   

(zakroužkujte v každém řádku jednu odpověď): 

a) vládě? 

• Rozhodně důvěřuji 

• Spíše důvěřuji 

• Spíše nedůvěřuji 

• Rozhodně nedůvěřuji 

 

6) Proměnná trupar: A50b. Důvěra: b) politickým stranám 

Řekněte prosím, jak moc důvěřujete…   

(zakroužkujte v každém řádku jednu odpověď): 

b) politickým stranám? 

• Rozhodně důvěřuji 

• Spíše důvěřuji 

• Spíše nedůvěřuji 

• Rozhodně nedůvěřuji 
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7) Proměnná powmat: A68. Záleží na tom, kdo je u moci 

Někteří lidé se domnívají, že vůbec nezáleží na tom, kdo je u moci. Jiní si myslí, že na tom 

velmi záleží. Kam byste na následující škále 1 (vůbec nezáleží) až 5 (velmi záleží) 

zařadil(a) svůj názor? 

 

8) Proměnná votmat: A69. Koho lidé volí, může věci změnit 

Někteří lidé se domnívají, že ať lidé volí jakoukoli stranu, nezmění se vůbec nic. Jiní se 

domnívají, že to, koho volí, může hodně věcí změnit. Kam byste na následující škále 1 

(nezmění vůbec nic) až 5 (může hodně věcí změnit) zařadil(a) svůj názor? 

 

 


