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Abstrakt 

Pro fungující a stabilní demokracii je nezbytná angažovanost a aktivita občanské společnosti na 

demokratickém procesu, která má volební a nevolební charakter. Současné výzkumy ukazují, že 

politická participace vyžaduje schopnosti a motivaci k zapojení, a to ideálně za podpory skupiny, 

která takovou účast žádá. Milion chvilek pro demokracii, je občanské hnutí, které vyzývá občany 

České republiky, aby se zapojovali do aktivit, které mohou ovlivnit veřejné dění ve prospěch 

demokracie. Práce zkoumá sympatizanty zmíněného hnutí. Výsledky ukazují, že se jedná o skupinu, 

která disponuje vyššími individuálními zdroji, vyšším politickým zájmem a nedůvěrou v současnou 

vládnoucí garnituru. Sympatizanti občanského hnutí se více politicky participují, a to zejména v 

aktivitách, které spolek akcentuje. Modelace příslušnosti ke spolku ukázala, že nelze ignorovat 

skutečnost, že spolek byl původně protestním hnutím.  

 

Abstract 

Engagement and proactivity of the general public in democratic process is essential for a stable and 

functional democracy. Participation of citizens in the political environment can be expressed by 

either elections or by other forms of political involvement. Current research shows that political 

participation requires skills, motivation to get involved and support of a group of public actors. 

Million Moments for Democracy is a civic organisation who support and cultivate political culture 

in Czechia. This work examines the supporters of the civic movement. The results show that the 

supporters is a group that has higher individual resources, higher political interest and distrust of the 

government. The supporters of the civic organisation more politically participate, especially in the 

activities that the organization emphasizes. The model of belonging to the association showed that 

the fact that the organisation  was originally a protest movement cannot be ignored. 
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1. ÚVOD 

Demokracie je v doslovném překladu vláda lidu. To znamená, že nejvyšší autoritou a zdrojem 

veškeré státní moci jsou občané jako celek. Ti volí své zástupce, kteří pak nesou za lid odpovědnost. 

Demokratická zřízení umožňují všem svým občanům nejen volbu jejich zástupců, ale také možnost 

zúčastnit se politických procesů s cílem prosadit své připomínky. [Linek et al. 2017: 16-18] K 

ovlivnění politických výstupů a promlouvání do veřejného dění mohou občané vybírat z pestré škály 

aktivit. Tyto aktivity, které umožňují prosadit si své cíle a ovlivnit politické činitele, považujeme za 

politickou participaci. [Verba, Nie, Kim 1987: 46-48] 

 

Aktivní účast v politickém a občanském životě je nezbytnou součástí a nutnou podmínkou pro 

správné fungování jakékoliv demokratické formy vládnutí. Nastolením demokracie totiž úloha 

občanů nekončí. Konstitutivní funkcí občanské společnosti je poskytovat zpětnou vazbu při tvorbě 

pravidel a ve spolupráci s vládou tento proces ovlivňovat. [Dasandi 2018: 52-63] Mimo to by 

společenské cíle měly být definovány a prováděny skrze veřejné diskuze, úvahy a zapojení 

veřejnosti. Bez zapojených občanů totiž ztrácí demokracie nejen svou legitimitu1, ale i svou vůdčí 

sílu. [Dalton, Klingemann 2007: 37]  

 

Zapojení občanů do veřejného dění akcentuje občanské hnutí Milion chvilek pro demokracii, které 

usiluje o mobilizaci občanů do volebních i nevolebních politických participací. Spolek vznikl v roce 

2018 v reakci na vítězství hnutí ANO 2011 ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky předchozího roku. V roce 2019 spolek zorganizoval dosud největší protest od sametové 

revoluce, při kterém dorazilo na Letenskou pláň v Praze přes 280 tisíc lidí. Milion chvilek pro 

demokracii je největší občanskou iniciativou pro podporu a kultivaci demokracie v České republice, 

a proto se práce zaměřuje na jeho sympatizanty.  

 

Práce má čtyři výzkumné cíle. Uskutečněné výzkumy ukazují, že k politické participaci jsou 

zapotřebí individuální zdroje, dávka motivace a mobilizace. Z toho důvodu práce zkoumá 

charakteristiky skupiny sympatizantů občanského spolku, jak tato skupina vypadá, jaké má 

sociodemografické charakteristiky, politické postoje, zda se sympatizanti angažují v dobrovolných 

organizacích, jak politicky participují. To vše v porovnání s českou populací. V případě politické 

 
1 Legitimita režimu značí přesvědčení o vhodnosti a správnosti politických institucí a o politické moci, která 

je vykonávána dle stanovených pravidel jež občané respektují. [Linek et al. 2017:24]  Lipsetova teze říká, že 

legitimita režimu je základní podmínkou její stability. A jak uvádí Dogan, bez legitimity nemůže být 

demokratického systému. Ovšem legitimitu režimu nelze vnímat jako jev, který je či není přítomen. Juan Linz 

výstižně uvádí, že žádný režim není plně legitimní, jelikož ne všichni občané uznávají stejnou měrou autoritu 

politické moci. [Dogan, 1998: 111-115] 
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participace práci zajímá, jaké aktivity lidé činí, zda existují rozdíly mezi voliči a nevoliči, a kolik 

aktivit v průměru sympatizanti spolku vykonávají ve srovnání s českými občany. Tím dojde k 

ověření, zda nedochází ke vzájemnému podrývání volebních a nevolebních aktivit. Na závěr analýzy 

je s využitím logistické regresní analýzy představen model, který ukazuje, jaké postoje mají vliv na 

příslušnost ke spolku Milion chvilek pro demokracii. Model je sestaven na základě dílčích komponent 

modelu občanského voluntarismu (Verba, Schlozman, Brady 1995), který byl navržen pro lepší 

pochopení politické účasti.  

 

K dosažení vytyčených cílů práce používá výsledky výzkumu, který byl uskutečněn pro účely této 

diplomové práce na jaře roku 2021, a výstupy výzkumu, který realizoval Milion chvilek pro 

demokracii v roce 2020. Dále jsou použity data z reprezentativních výzkumů české populace, a to 

konkrétně mezinárodního výzkumu European Social Survey z roku 2018 a výzkumu provedeného 

týmem CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2020, který nese název Naše společnost.  

 

Tato práce sleduje tradiční dělení diplomových prací na teoretickou a analytickou část. Teoretická 

část začíná vhledem do politické participace a bazální kategorizací na volební a nevolební participaci. 

Kategorie jsou rozčleněny do dvou samostatných kapitol, ve kterých jsou popsány jejich 

charakteristiky. Jelikož politická participace disponuje nesourodými definicemi s absencí taxativního 

výčtu aktivit (který lze považovat za jediný normativní), v kapitole nevolební participace jsou 

prezentovány uznávané výzkumy, které na základě výzkumné praxe uvádí seznam aktivit, jenž je v 

populacích sledován. Po představení způsobů, jak se angažovat ve věcech veřejných, následuje 

kapitola popisující faktory ovlivňující politickou participaci. Ta je doplněna o výstupy z výzkumu 

Občanství (2014). V této části je také představen model občanského voluntarismu. Poslední kapitola 

teoretické části se věnuje roli sociálních hnutí v občanské společnosti a občanskému spolku Milion 

chvilek pro demokracii. Práce pokračuje analytickou částí, která začíná uvedením kontextu analýzy, 

cílů práce, logiky výzkumu, výzkumných otázek, výčtu sledovaných proměnných a analytického 

postupu. Před samotnou analýzou jsou diskutovány limity výzkumu. Analýza kopíruje pořadí 

výzkumných otázek - nejprve je představen výzkumný vzorek, který odpovídá na otázku, jaké 

charakteristiky mají sympatizanti občanského spolku, a jak se liší od průměru české populace. 

Následuje otázka na politickou participaci, jaké aktivity jsou sympatizanty používány a v jaké 

intenzitě. Následuje uvedení postojů a členství v dobrovolných organizací. V závěru analýzy je 

představen model příslušnosti ke spolku, na který navazuje rozbor výsledků logistické regresní 

analýzy. Celá práce je zakončena závěrem lapidárně shrnujícím výsledky práce.  

 

Pro maximální možnou korektnost je na úvod potřeba uvést, že autorka práce je zaměstnankyní 

občanského spolku Milion chvilek pro demokracii.   
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2. POLITICKÁ PARTICIPACE ANEB ZAPOJENÍ LIDU DO ROZHODOVÁNÍ 

Bez zapojených občanů do politického procesu nemůže demokracie fungovat. Nejrozšířenější 

formou demokracie je zastupitelský model vládnutí, který se vyznačuje delegací moci z občanů na 

politiky. Složení mocenského tělesa vychází ze svobodného hlasování, při kterém může volič vyjádřit 

své preference skrze volební hlas. Právě tento princip delegace moci nepochybně stojí za tím, že je 

volební účast vnímána jako základní, jedinečná a mnohdy dokonce jediná varianta, jak se politicky 

participovat. Volební účast je ovšem pouze jednou z forem, jak se politicky zapojit. [Nový, 2015: 7] 

Za poslední desítky let se repertoár možností zapojení občanů značně rozšířil. Ačkoliv jsou volby 

stále považovány některými autory za nejdůležitější vstup občanů v demokratickém systému, 

nemůžeme jen na základě výše volební účasti soudit kvalitu demokracie. Občané mají na výběr z 

mnohem širší škály možností zapojení, a proto může jejich participace nabývat různých podob a 

nemusí se sestávat pouze z vhození volebního lístku do volební urny. [Dalton, Klingemann 2007: 7]  

 

V posledních desítkách let, jak ukazují data, volební účast globálně stagnovala či klesala. Tento jev 

přinesl úvahy o krizi legitimity demokracie a obavy některých autorů jak ohledně výlučnosti 

jednotlivých aktivit tak i z možného podrývání klasických způsobů zapojení nově vzniklými 

aktivitami. Tyto obavy stojí na premise omezeného času a energie, kterou mohou občané investovat 

do politických záležitostí. Někteří autoři varují, že občan raději upřednostní nenáročný aktivismus 

na sociálních sítích před aktivitou v politických organizacích, která má sice větší potenciál ovlivnit 

politiku, ale je mnohem nákladnější co se týče vynaložených zdrojů. Empirické výzkumy tyto obavy 

o vzájemném podrývání nepotvrzují (například Dalton 2014, Norris 2002, Van Deth 2011, 

Vráblíková 2017). Vykonávání jedné aktivity tedy nemá vliv na pokles vykonávání jiné aktivity. 

Naopak se ukazuje, že jednotlivé způsoby participace spolu kumulují, korelují nebo nesouvisejí. Tyto 

závěry potvrzují i česká data Občanství (ISSP 2014). [Linek et al. 2017: 132]   

 

Ačkoliv dochází k obecnému poklesu volební účasti a využití tradičních činností jako je členství ve 

straně, současně dochází k nárůstu občanské angažovanosti v jiných formách občanských a 

politických akcí, jako je kontaktování politiků, pořádání veřejných akcí či darování peněz. [Dalton, 

Klingemann 2007: 12] Jak dokazují výsledky českého výzkumu Občanství (ISSP 2014), lze 

očekávat, že člověk vykonávající nevolební aktivity se účastní voleb pravděpodobněji než ti, kteří 

tyto aktivity nevykonávají. Současné poznatky tedy nenasvědčují tomu, že by široká škála 

nevolebních politicky orientovaných aktivit mohla být příčinou klesající volební účasti.  
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2. 2. Kategorizace politické participace 

V odborné literatuře se politické aktivity v zásadě kategorizují do dvou skupin na volební a 

nevolební participaci, přičemž do nevolební participace spadá každá aktivita kromě hlasování ve 

volbách, která konvenuje s definičními znaky konceptu. To, jakou formou se občané účastní, dále 

rozdělujeme na konvenční či nekonvenční politickou aktivitu. Uvedené rozdělení pocházející od 

Barnes, Kaase a Marshe ze 70. let odkazovalo na to, co bylo v té době běžné. Proto do skupiny 

nekonvenčních aktivit řadíme i takové způsoby, které se v současné době nevymykají společenským 

normám.  [Soler i Martí 2012: 14] Řadě výzkumníků nestačilo základní dělení a aktivity, které byly 

považovány za politickou participaci.2 Pohlíželi na ní kriticky a proto přicházeli s vlastním řešením. 

V analytické části následujeme dělení pouze na volební a nevolební participaci, a tedy politické 

participace nedělíme na konvenční a nekonvenční aktivity, z prostého důvodu. Formy politické 

participace se za poslední desítky let rapidně změnily. Konceptualizace participace, které vznikaly 

kolem 40.-70. let minulého století, nejsou již pro současný výklad plně adekvátní, stejně jako 

zmíněná kategorizace na konvenční a nekonvenční participaci.  

 

Například Pippa Norris využívá své vlastní dělení politické participace. Politickou participaci dělí 

do dvou skupin na základě orientace, a to na občansky zaměřenou participaci, která se vztahuje k 

institucionálním aktivitám (především volby), a participaci zaměřenou na občanské a sociální témata 

(nákup či bojkotování produktů, petice, demonstrace atd.). [Norris 2005: 11] Inglehart a Catterberg 

potvrzují, že kategorizovat aktivity do skupin pod názvy konvenční a nekonvenční již v dnešní době 

není směrodatné. [Inglehart and Catterberg in Stolle, Hooghe 2001: 120] Ačkoliv se řada 

výzkumníků snaží o novou kategorizaci politické participace bez užití klasického pojetí, ve svém 

důsledku se dělení jejich aktivit neliší od původní verze. To se ovšem netýká všech, například Amnå 

a Ekman sledují i latentní formu participace, která se může vyskytovat u lidí s vysokým zájmem o 

veřejné dění, kteří se běžně v těchto věcech neangažují, avšak v případě potřeby jsou připraveni se 

zapojit. [Amnå a Ekman 2012: 287-290] 

 

Od dob zkoumání politické participace dochází k postupnému rozšiřování nabídky aktivit, díky 

kterým se můžeme účastnit na politice. Van Deth uvádí, že každých dvacet let dojde ke vzniku nové 

aktivity, kterou začnou občané využívat k ovlivnění politiky. [van Deth in Linek et al. 2017: 125] 

Repertoár aktivit, které mohou občané užít k ovlivnění politických rozhodnutí, tedy nabírá v čase na 

rozmanitosti. Zavádění nových forem politické participace není těžké, jelikož se v zásadě může 

jednat o jakoukoliv činnost občanů, která má potenciál změnit politické výstupy. Navíc 

 
2 V klasickém pojetí Verby a Nie byly za politickou participaci vnímány pouze takové aktivity, které přímo 

ovlivňovaly politické zastupitele nebo jejich výběr.  
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individualizované způsoby participace, jako je například bojkotování potravin, nevyžadují 

organizovanou ani kolektivní akci. Ovšem aby takové jednání bylo efektivní, je zapotřebí zapojení 

velkého množství lidí, kteří budou jednat podobně. Van Deth ve své publikaci z roku 2009 zmiňuje 

dopad internetu, který pomohl zvýšit atraktivitu nekonvenčních forem. Ty mají oproti konvenčním 

způsobům nižší organizační náklady a zároveň pomohly mobilizovat nová témata. Nejen, že téměř 

každý může být politicky aktivní, ale také můžeme předpokládat další rozšiřování škály možností, 

jak se politicky participovat. [van Deth 2009: 2-4]  

 

Jelikož je politická participace jedním z indikátorů, který nám ukazuje hodnocení současných 

demokracií, je důležité sledovat, jak se občané zapojují do demokratického procesu a současně s tím 

aktualizovat koncepce, které nám jejich zapojení indikují. Někteří autoři na nedostatečné vymezení 

reagovali tvorbou nového dělení, některým postačila aktualizace škály aktivit v rámci zmíněných 

kategorií. Další část práce se podrobněji věnuje volebnímu a nevolebnímu způsobu zapojení, které 

může v současné demokratické společnosti nabývat nejrůznějších podob. Pro přehlednost je v práci 

dělena volební a nevolební participace do vlastních kapitol. 
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3. VOLEBNÍ ZPŮSOB PARTICIPACE 

Ačkoliv hlasování ve volbách je jednou z mnoha forem, jak se účastnit politických aktivit se snahou 

ovlivnit politické výstupy, pro řadu občanů představuje jedinou možnost zapojení do politických 

záležitostí. Vhození hlasovacího lístku do volební urny je stále nejčastějším způsobem, jaký občané 

využívají k ovlivnění budoucího směřování země. Právě pro svou popularitu je volební účast 

vnímána jako hlavní kritérium, které nám ukazuje výkonnost politického režimu. Účast na hlasování 

má své unikátní postavení v rámci celého repertoáru politické participace, a to nejen díky tomu, že 

se jedná o nejběžnější způsob napříč všemi demokratickými zeměmi, jak participovat na 

demokratickém procesu. Její specifická povaha se projevuje v řadě dalších aspektech, které přehledně 

shrnuje Nový ve své publikaci „Vyšší princip? Individuální a kontextuální determinanty volební 

účasti  ve 31 zemích”. (Nový, 2015)   

 

- Hlasování ve volbách považujeme za nejrovnější aktivitu z celé škály možností politické 

participace. Ani v tomto případě se však nejedná o rovnost absolutní. Abychom se dostavili 

do volební místnosti, potřebujeme k tomu určitý objem personálních zdrojů, které nejsou ve 

společnosti rovnoměrně rozděleny. Právě absence času, peněz, znalostí či dovedností může 

být potenciální bariérou k politické angažovanosti. 

 

- Volební participace je limitována principem jeden hlas, jeden občan, který je vázán na svou 

frekvenci. Nicméně právě proto, že každý občan má jeden hlas disponující stejnou váhou, 

dochází k zajištění rovnosti oproti jiným politickým aktivitám.  

 

- V porovnání s dalšími formami zapojení má volební účast definitivní účinek, což ve svém 

důsledku může ve vyspělých demokraciích vést k obměně vládnoucí garnitury, pokud tomu 

tak má být. Naopak jiné formy zapojení jsou spojeny s nejistotou ohledně kýženého 

výsledku. Podepsání petice či uspořádání protestní akce za odstoupení premiéra/premiérky 

nemusí nutně znamenat jeho/její rezignaci.  

 

- Účast ve volbách nepodává specifické informace o politických preferencích občana. Naopak 

reprezentuje jen kusé informace, které jsou výsledkem výběru z nabízených variant.  

 

- Volební akt má legitimizační funkci. Nejen že slouží k ospravedlnění politické strany a 

konkrétního aktéra ve stranicko-politické soustavě, ale také legitimizuje politický režim. 

Pokud se lidé účastní voleb, znamená to, že přistoupili na podmínky demokratické hry, které 

byly stanoveny politickým režimem.  
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- Jít k volbám je považováno za občanskou povinnost. Žádná jiná forma politické participace 

nepodléhá tak silnému společenskému tlaku, jako právě akt hlasování. [Nový, 2015: 96-97]  

 

Konstitutivní funkcí voleb je již řečená legitimizace politického systému a držitelů moci. Skrze volby 

dochází k ustavení systému reprezentace, který je výsledkem shody mezi vládou a preferencemi 

společnosti. Participace občanů na volbách generuje jejich aktivní souhlas s režimem a současně 

představuje možnost zapojení do politiky. Tyto funkce ovšem souvisí s normativním pojetím 

očekávané míry občanského zapojení. [Linek, 2013: 9]  

 

V dostupné literatuře nepanuje shoda nad ideální výší volební účasti, která by byla považována za 

správnou, a která by indikovala zdravý chod demokracie. [Nový, 2015: 98] Zatímco participativní 

pojetí, které vyznává například Rousseau či Locke, předpokládá aktivní zapojení lidí v rozhodování 

o směřování země, elitistické teorie rozvinuté Schumpeterem redukují roli občanů na pouhé 

vyjádření názoru ve volbách. Optikou participativního pojetí demokracie je žádoucí co nejvyšší míra 

volební účasti, jelikož jedině s vysokou mírou občanské angažovanosti může režim fungovat co 

nejlépe. Druhý přístup naopak naznačuje možný destruktivní účinek vysoké volební účasti na 

demokracii. [Czesnik 2006: 4] 

 

Ačkoliv jsme svědky klesající tendence účasti ve volbách, optikou Schumpetera či Sartoriho nemusí 

nízká volební účast znamenat občanskou nespokojenost. V jejich elitistickém pojetí vnímají volební 

neúčast jako důsledek občanské spokojenosti. [Lipset in Linek 2013: 10]  Naopak představitelem 

protichůdné teze je Lijphart, který vnímá nízkou participaci lidí nebezpečně a nezdravě. [Linek 2013: 

10] Navíc klesající či stagnující účast ve volbách nemusí znamenat snižující se angažovanost občanů 

v demokratické politice. Jak uvádí Dalton, akt voleb není jedinou možností, jak se zapojit. Naopak 

je to jen jeden ze způsobu, který můžeme v demokratické zemi využít. [Dalton 2007: 33]  

 

Nastíněné přístupy představují dva krajní body na jednom pomyslném kontinuu. Jeden pól vidí v 

nízké volební účasti závažný problém, například Lijphart, který považuje volební účast za indikátor 

politické rovnosti, a tedy reprezentaci zájmů. [Lijphart 1998: 4] Přesuneme-li se k druhému pólu, 

tam nízká volební účast naopak může indikovat spokojenost se současným vládnutím. [Lipset 1960: 

217] Další argumentace nám může připomínat, že zapojení všech občanů nutně znamená, že se 

participace na volebním procesu budou účastnit i tací, kteří se o politiku nezajímají a jejich 

nekompetentnost vyvěrá z jejich neinformovanosti. [Rosema in Nový 2015: 100] 

 

Volební účast je jedna z největších důkazu zdravého politického systému. [Miller in Sola-Morales, 

Hernández-Santaolalla 2017: 630] Na to, jaká má být její ideální míra, neexistuje jedna správná 
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odpověď. S odkazem na Lijpharta bychom se místo určování vhodného počtu zapojených občanů 

měli zeptat, zda jsou dostatečně reprezentovány zájmy různých sociálních skupin. Bohužel jak 

napovídají současné výzkumy, volební účast je sociálně stratifikovaná, a tudíž dochází k nerovné 

reprezentaci preferencí a zájmů určitých sociálních skupin.  [Linek, 2013: 94-129] 

 

3.1. Volební účast v České republice  

Volební participace je nejčastěji sledovaným způsobem zapojení občanů na poli výzkumu 

politického chování. Ostatním individuálním vstupům do politického systému není věnovaná taková 

pozornost. Výzkumem volebního chování v České republice se věnuje například Linek, jehož 

výsledky studie tvoří konstitutivní prvek této podkapitoly (Linek 2013).  

 

Volební účast začala celosvětově klesat začátkem 70. let minulého století. V roce 1970-1979 byla v 

demokratických zemích naměřena průměrná hodnota 71 % volební účasti, která klesla z původní 

výše 79 %. [Linek, 2013: 15] K poklesu volební účasti dochází ve všech evropských státech a ve 

všech dlouhodobých demokraciích. Míra volební účasti má přímé implikace pro složení parlamentu, 

vlády a obsah veřejných politik. Proto se jí věnuje pozornost a proto je jedním z velkých úkolů 

společenských věd vysvětlit, proč k poklesu dochází a jaké to má důsledky. [Linek, 2013: 15-16]  

 

Výzkumy ukazují, že volební účast je v České republice stratifikována sociodemografickými 

proměnnými. Mezi faktory, které stratifikují účast nejvíce, řadíme vzdělání a věk. Rozdíly mezi 

ženami a muži nejsou podstatné a ani v čase nevariují. Od voleb po rozdělení Československa je 

podíl participujících žen a mužů víceméně stejný. Velikost bydliště sehrála roli pouze u voleb v roce 

2010, kde bylo vypozorováno, že mezi velikostí bydliště a výší volební účasti panovala přímá úměra. 

Na základě srovnávacích výzkumů můžeme konstatovat, že v České republice dochází k mnohem 

větší nerovnosti z hlediska dosaženého vzdělání, než je tomu v jiných demokratických zemí. [Linek 

et al. 2017: 155]  

 

Jak bylo řečeno na začátku této kapitoly, ohledně výše volební účasti panují mezi odborníky neshody. 

Proto ve výzkumech nedochází k hodnocení dostatečnosti či nedostatečnosti výše volební účasti. Za 

pozornost ovšem stojí zmíněné zastoupení skupin, které se volebně participují. Jak dokládá český 

výzkum, nárůst vzdělanostních nerovností ve volební účasti lze připsat faktu, že dochází k rapidnímu 

poklesu volební účasti lidí se základním vzděláním. Zároveň je v České republice nerovné zastoupení 

věkových skupin u voleb. Mladí lidé jsou do procesu hlasování vtaženi výrazně méně než-li starší 

generace. [Linek et al. 2017: 153-157]  
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Volební participace, kterou chápeme jako účast ve volbách, je jen jednou z mnoha forem politické 

participace a proto nám její výše neindikuje kvalitu demokratického procesu. Jak je uvedeno výše, 

neexistuje jedna správná odpověď na výši volební účasti. Můžeme však říct, že by neměla být příliš 

nízká. Kromě její výše bychom měli pozorovat rozdíly mezi skupinami, které se dostavují a 

nedostavují k volebním urnám, jelikož disproporce v účasti má vliv na naše vládnoucí představitele 

a obsahy veřejných politik.  
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4. NEVOLEBNÍ ZPŮSOB PARTICIPACE 

Způsoby, jakými můžeme promluvit do veřejných záležitostí, nejsou limitovány pouze na volební 

chování, které bylo popsáno výše. Rozšiřování způsobů politické účasti bylo dáno rostoucím 

významem komunitních skupin, přímými kontakty mezi občany, veřejnými činiteli a politiky, ale 

také společenským zpochybněním myšlenky, že se politická účast skládá pouze z přijímaných forem 

“správných” činností (například dříve opomíjené demonstrace). To, jaké aktivity jsou zařazeny do 

empirického zkoumání politické participace, je dáno zejména průřezovými studiemi, které dokládají 

a opravňují důležitost některých způsobů účastí. Důvodem nejednoznačného výčtu aktivit, které mezi 

participaci řadíme, je fakt, že nebyly zahrnuty do starších studií. [van Deth 2009: 4-5] 

 

V minulé kapitole byl popsán bipolární pohled na účast či neúčast ve volbách, jež není dostačujícím 

měřítkem, které by dokázalo určit míru angažovanosti občanů na demokratickém procesu. Volební 

participace je „symbioticky doplňována o další způsoby, které jsou více orientované na 

postmateriální hodnoty, jako je mír, ekologie a práva zvířat [Lebeda, Valachová 2006: 13]”. 

Huntigton tyto změny připisuje vyšší míře vzdělanosti a vlivu postmoderní politické kultury, ve které 

hrají významnou roli média. V intencích jeho uvažování bude nabývat expresivních forem politické 

participace, které nebudou využívat tradičních formálních institucí. [Huntigton 1974: 163–191] 

Inglehart předpovídal posun od materialistických k postmaterialistickým hodnotám, který bude mít 

vliv na častější využívání nevolebních způsobů participace. [Catterberg, Inglehart 2002: 6] Tato 

argumentace vychází z uspokojování potřeb, kde zájmem materialistů je uspokojení okamžitých 

potřeb, zatímco postmaterialisté se cítí ohledně těchto potřeb bezpečně a mohou tedy ušetřenou 

energii investovat do vzdálenějších cílů. Inglehart dále vychází z vypozorovaného faktu rostoucí 

úrovně politických dovedností ve vyspělých západních společnostech po 2. světové válce, která jim 

umožňuje účastnit se politiky na mnohem vyšší úrovni, a nemusí se tak jednoduše svěřovat údajným 

kvalifikovanějším menšinám.  [Inglehart, 1990: 361-362] Stejně tak Barnes, Kaase et al. predikovali 

rozmach politické participace, která bude mít nevolební charakter a bude spadat do nekonvenčních 

způsobů zapojení. Jejich výzkum sledoval konvenční politické akce, jako je hlasování ve volbách a 

dopisování zástupcům v parlamentu, a nekonvenční akce, jako jsou demonstrace, bojkoty a 

obsazování budov. Jeden ze závěrů jejich výzkumu uvádí, že nekonvenční způsoby chování silně 

korelují s postmaterialistickými hodnotami a jsou častěji využity mladšími občany. Stejně jako 

Inlgehart uvádí, že se nekonvenční způsoby participace budou rozšiřovat. [Barnes, Kaase et al., 1979: 

524] 

 

Predikce, které hovoří o  úpadku občanského života v postindustriálních společnostech, se nemusí v 

otázkách politické participace naplňovat. Ačkoliv volební participace stagnuje nebo ochabuje 

(např.Wattenberg), v evropských demokraciích klesá členství ve stranách (např. Peter Mair), dochází 
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k nárůstu politického cynismu a klesajícím tendencím v otázce důvěry vládě (např. Norris, Zelikow). 

Dochází také k většímu využívání a rozšiřování již akcentovaných nevolebních participací. Veřejnost 

se občanských akcí nevzdává, naopak využívá možností zapojení z celé škály, a to prakticky ve všech 

vyspělých demokraciích. Jak ukazuje průzkum World Values Survey, veřejnost se mnohem 

pravděpodobněji účastní aktivit zpochybňující elitní rozhodnutí (o které mají občané osobní zájem), 

než-li řízených setkání oligarchicky kontrolovaných organizací. Tento posun je vysvětlen 

mezigenerační změnou, která má předvídatelný a dlouhodobý směr, a ekonomickými a politickými 

změnami, které mají naopak krátkodobé a méně předvídatelné tendence. [Catterberg, Inglehart 2002: 

8]  

 

4.1. Repertoár nevolebního způsobu participace 

Uvést taxativní výčet nevolebních aktivit není snadné. Rozdělení na konvenční a nekonvenční 

způsoby politické participace, které pochází ze sedmdesátých let, v čase dynamicky variuje, a to 

dokonce tak, že dříve označované nekonvenční aktivity jsou nyní považované za mainstreamové. 

[Norris 2005: 11]  Ukázkovým příkladem je například podepisování petic, nošení odznaků či 

vylepování nálepek. [Lebeda, Valachová 2006: 15]  Nejen kategorizace, ale i škála aktivit, které 

mohou občané použít, se rozrůstá. Jak již bylo řečeno, například van Deth uvádí, že každých dvacet 

let vznikne nová aktivita, která může být veřejností použita k ovlivnění politických výstupů. 

 

Nevolební způsoby participace kladou na občany vyšší nároky a s tím dochází ke zvyšování tlaku na 

politické elity. Dalton hovoří o novém stylu občanské politiky, který usiluje o to, aby kontrola 

politické činnosti byla v rukou občanů. Zmíněný nový styl občanské politiky odkazuje k nevolebním 

způsobům participace, jako jsou kampaňové aktivity, kontaktování představitelů jednotlivých 

politických stran a hnutí, komunální aktivity, protestní akce a internetový aktivismus. [Dalton 2007: 

33-55] Podrobný výčet konvenčních forem sestavil Milbrath, který zohlednil energetickou a časovou 

náročnost jednotlivých aktivit. Aktivity hierarchicky rozčlenil na divácké aktivity, přechodné 

aktivity a gladiátorské činnosti. Na pomyslné špičce pyramidy se nachází gladiátorské činnosti, které 

vyžadují nejvíce energie a času oproti diváckým aktivitám, které jsou méně náročné. V modelu 

Milbrath pracuje s kumulativností politických akvitit, což znamená, že občan zapojený v 

nejnáročnějších aktivitách si bude pravděpodobně vybírat i aktivity z nižších příček. Divácké aktivity 

tedy budou občanskou společností provozovány nejčastěji.  

 

V diváckých činnostech uvádí Milbrath hlasování ve volbách, iniciování politické diskuse, pokus o 

rozhovor ohledně toho, jak volit, vylepování politických plakátů, připnutí odznaku a vystavení se 

politickým stimulům. V přechodových aktivitách jsou pak peněžní dary politické straně nebo 

kandidátovi, účast na politických schůzích a shromážděních nebo psaní dopisů politickým či 
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veřejným funkcionářům. A mezi gladiátorské aktivity řadí kandidování na veřejnou či politickou 

funkci, získávání politických prostředků, participování na politických schůzích plánujících strategii, 

kandidaturu na politickou funkci a zastávání vysoké veřejné nebo politické funkce. [Milbrath 1965: 

17-18] Milbrath chápe politickou participaci jako souhru individuálních charakteristik a externích 

faktorů. Mezi individuální charakteristiky řadí například věk, etnicitu, pohlaví, vzdělání, sociální 

status, religiozitu a do externích faktorů řadí politické prostředí a sociální postavení, které je 

ovlivněno dalšími faktory. [Lebeda, Valachová 2006: 15] 

 

Prvotní repertoár nekonvenčních aktivit je sestaven v kontextu tlaku na změnu a represe. Zahrnuje 

aktivity jako je podepsání petice, demonstrace, bojkoty, nájemné či daňové stávky, neoficiální 

průmyslové stávky, okupace budov, blokování dopravy, poškozování majetku nebo osobní násilí. 

[Marsh, Kaase 1979: 59] Tento způsob konceptualizace umožňuje zaměření i na jiné objekty než 

výhradně na státní aktéry, jelikož politická aktivita nemusí mít nutně vládní cíl. [Teorell, Torcal a 

Montero 2007: 336] Příkladem může být bojkot potravin, který není zaměřen na státní aktéry a 

veřejné subjekty, ale na soukromé organizace a nadnárodní korporace. 

 

4.2. Způsoby měření nevolební participace 

Uvedené formy politických participací tvoří dohromady jeden celek prostředků, který může být 

využíván různými jednotlivci a k různým typům jejich nárokům. Výčet aktivit nevolebního 

charakteru dává na výběr z rozmanité škály možností, které jsou dle analýz v posledních desetiletích 

stále populárnější. Například výzkum World Values Survey3 z roku 1999-2001 uvádí, že demonstrace 

se staly běžnými a rozšířenými. Zhruba 40 % veřejnosti se zúčastnilo demonstrací v zemích jako je 

Švédsko, Belgie či Nizozemsko. Podíl zúčastněných je od 70. let více než dvojnásobný. [Norris 2005: 

11] Průzkum World Values Survey zkoumá mimo jiné zájem o politiku a politickou participaci napříč 

různými státy. To, zda se občané zapojují a k jakým aktivitám se přiklánění, zjišťují kladením 

následujícího výčtu politických akcí:  

 

- podepsání petice 

- bojkotování produktů 

- účast na pokojných demonstrací 

- zapojení do stávky 

- peněžní dary skupině či peněžní podpora kampaně 

 
3 World Values Survey je mezinárodní výzkumný program, který zkoumá sociální, politické, ekonomické, 

náboženské a kulturní hodnoty lidí na celém světě. Jedná se o srovnávací reprezentativní výzkum, který se 

globálně koná každých pět let. Nejnovější vlna výzkumu neobsahuje data z České republiky.  
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- kontaktování vládního úředníka 

- povzbuzování ostatních, aby jednali v politických otázkách 

- povzbuzování ostatních, aby šli volit. 

 

Tazatelé oddělují ty aktivity, které mohou respondenti/respondentky vykonat prostřednictvím 

internetu: 

 

- vyhledávání informací o politice a politických událostech 

- podpis elektronické petice 

- povzbuzování dalších lidí k jakékoli formě politických akcí 

- organizace politických aktivit, akcí, protestů 

  

The European Social Survey4 sleduje formy nevolebních politických aktivit, které mohou občané v 

demokratických zemích použít ke zlepšení nebo změně různých záležitostí v zemi. Jejich 

konceptualizace nevolební politické participace obsahuje následující položky:  

 

- kontaktování politiků nebo úředníků 

- zapojení v aktivistické skupině či v politické straně 

- práce v jiné organizaci či sdružení 

- nošení placek či nálepek na viditelném místě 

- podepsání petice 

- účast na legální veřejné demonstraci 

- bojkot zboží  

- koupě zboží z politických nebo ekologických důvodů 

- darování peněz politické straně nebo skupině 

- účast na nelegálním protestu.5  

 

Výzkumy The World Values Survey a The European Social Survey jsou zde uvedeny jako zástupci 

mezinárodních výzkumů, které mimo jiné zkoumají, jak se veřejnost zapojuje do politických aktivit. 

Jejich konceptualizace politické aktivity pokrývá nejběžněji používané aktivity, které občané 

demokratických zemí volí k pokusům o zvrat či změnu. Jelikož cílem této práce není zmapování 

celosvětových trendů politického zapojení občanů, omezíme se na participaci občanů České 

 
4 The European Social Survey je akademicky zaměřený nadnárodní průzkum. Výzkumy se opakují každé dva 

roky s nově vybranými vzorky. Výzkumy mapují stabilitu a změnu sociální struktury, podmínky a postoje v 

zemích Evropy.  
5 Darování peněz politické straně nebo skupině a účast na nelegálním protestu nebyly sledovány na české 

populaci.  
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republiky. Proto se tato práce bude věnovat výsledkům výzkumu The European Social Survey a 

výzkumu Naše společnost6, které zkoumají politickou participaci a politické postoje na území České 

republiky.   

 
6 Výzkum s názvem Naše společnost provádí výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

Blíže je specifikován v analytické části této práce.  
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5. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POLITICKOU PARTICIPACI 

V předchozích částech práce byl vymezen pojem politická participace, a to, jaké jsou její ustálené 

formy. Bylo tedy přiblíženo a představeno, jak se lidé mohou politicky participovat. Další otázkou, 

kterou se tato práce bude zabývat, je to, kdo se politicky participuje a jaké jsou determinanty této 

účasti.  

 

Verba na otázku, proč se někteří politicky neúčastní, odpovídá třemi velmi stručnými možnostmi. 

Nemohou, nechtějí či se jich nikdo nezeptal. [Verba, Schlozman, Brady 1995: 16]  

 

- Odpověď nemohou odkazuje k individuálním charakteristikám jedince, kteří nemají dostatek 

zdrojů na to, aby se politicky participovali. Předpoklad této odpovědi je, že lidé s vyšším 

socioekonomickým statusem se více politicky angažují, jelikož je to pro ně díky zdrojům, 

kterými disponují, mnohem snazší.  

 

- Další příčina neúčasti skrývající se pod odpovědí nechtějí, vystihuje politické postoje a 

motivy. Ta se zaměřuje na absenci psychologického vztahu s politikou, který se projevuje 

malým zájmem o politiku a veřejné záležitosti či přesvědčením, že aktivity nemají či mají 

malý vliv na změny. Na druhé straně se pracuje s předpokladem, že ti, kteří se zajímají o 

politiku, chápou politickou participaci jako občanskou povinnost. 

 

- V odpovědích těch, kterých se nikdo nezeptal, hledáme vliv mobilizace veřejnými aktéry na 

sociálních sítí. Tato skupina se vyznačuje izolací od náborových sítí, jejichž prostřednictvím 

dochází k mobilizaci politické participace. Oslovení politiků, aktivistů či médií mají totiž 

výrazný vliv na jedince a jeho účast v politice. [Verba, Schlozman, Brady 2018: 50]  

 

Uvedené možnosti odpovědí ilustrují 3 elementární soubory explanačních faktorů: individuální 

zdroje, motivace a sociální sítě. [Vráblíková 2009: 871] Tyto roviny zkoumá model občanského 

voluntarismu, který byl navržen Verbou, Schlozmanem a Bradym.  

 

5.1. Občanský voluntarismus 

Verba, Scholzman a Brady navrhli model občanského voluntarismu pro lepší pochopení politické 

účasti. Model se začal běžně používat na poli výzkumu k porozumění politického angažování  

populací, a to včetně genderových a rasových politických rozdílů (Fullerton a Stern 2010; Fullerton 

a Stern 2013), mezinárodních srovnání či rostoucích ekonomických nerovností v návaznosti na 

politickou účast (Levin-Waldman 2013). Model občanského voluntarismu pracuje s myšlenkou, že 

politická participace vyžaduje schopnost  a motivaci k zapojení, a to ideálně za podpory skupiny, 
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která takovou účast žádá. Tyto uvedené faktory jsou integrální součástí modelu občanského 

voluntarismu. Schopnosti k participaci lze vnímat jako zdroje, motivaci jako zapojení a podporu 

skupiny jako nábor. [Ostrander, Kindler, Bryan 2021: 6-7]  

 

Model občanského voluntarismu je složen ze čtyř komponent. První komponent představuje 

individuální zdroje, které poskytují prostředky a schopnosti k tomu být aktivní v politice. Druhým 

dílem v modelu je psychologická angažovanost v politice či postoje, které mají sklon k politické 

aktivitě. Třetí komponent staví na důležitosti mezilidských sítí a zapojení v dobrovolných 

organizacích. Posledním dílem je angažovanost v konkrétních otázkách, které vyvolávají politickou 

aktivitu. [Barkan 2004: 916]  Konkrétní komponenty jsou detailněji popsány níže. 

 

Individuální zdroje7 „vidí jako hlavní příčinu politické aktivity zdroje či kapacitu jednotlivců se 

zapojit do politiky. Tento typ vysvětlení politické participace představuje v nejjednodušší formě 

klasický SES (sociálně-ekonomický status) model, který jako nezávisle proměnné používá sociálně-

demografické charakteristiky, jako je úroveň vzdělání, příjem atd. [Vráblíková 2009: 872]” Lidé s 

vysokým sociálně-ekonomickým statusem mají pravděpodobně takové prostředky, které jim 

umožňují být politicky aktivnější než ti, kteří mají tento status nižší. [Barkan 2004: 915] Vysoce 

frekventovaným stratifikačním faktorem bývá vzdělání, což potvrzují výzkumy politické participace 

v ČR (např. Linek 2017).  

 

Pod psychologický závazek s politikou,  politický postoj či motiv8 spadá politický zájem, podpora 

demokracie, víra ve vykonanou aktivitu a její vliv na změnu či pocit důvěry v politické vůdce a 

spoluobčany. Pokud jedinec není v těchto směrech motivován, jeho inklinace k politické participaci 

se snižuje. [Barkan 2004: 916] V tomto bodě je nutné zdůraznit, že hodnocení politiky ze strany 

občanů může nabývat dvou různých způsobů.9 Podporou demokracie rozumíme uznání její legitimity 

a nadřazenosti nad jinými politickými systémy. [Finkel, Sigelman, Humphries in Šerek 2017: 183] 

Výsledky hodnocení podpory demokracie zpravidla vychází z odpovědí na otázku, zda je demokracie 

nejlepším způsobem vlády. Šerek (Šerek 2017) stejně jako Linek (Linek 2017) upozorňují, že 

podporu demokracie nesmíme zaměňovat s hodnocením aktuální činností vlády a hodnocení její 

výkonnosti. Podpora demokracie vychází z loajálnosti, kdy občan demokracii uznává a to i navzdory 

tomu, že se mu nezamlouvá konání a složení současné vládnoucí garnitury.10 Dalton dodává, že 

 
7 Individuální zdroje reprezentuje odpověď nemohu. 
8 Psychologický závazek spadá pod odpověď nechci.  
9 Na to upozornil již S.M. Lipset. 
10 Současně s tím explicitní vyjádření podpory může být vyjádřeno z důvodu společenských norem, které 

očekávají kladnou odpověď. To je zapotřebí ve výzkumu zohledňovat, například vložením dalších otázek na 

konkrétní situace.  
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logika vlivu hodnocení výsledku podpory a politické participace může být nejasná, jelikož můžeme 

předpokládat, že spokojenější občané budou spíše politicky participovat, ale zároveň nespokojení 

jedinci mohou chtít politiky prostřednictvím některé z politických aktivit potrestat. [Dalton in 

Vráblíková 2009: 875] Výzkumy zabývající se podporou demokracie a vládou pevné ruky ukazují, 

že podporovatelé autoritářských způsobů vládnutí politicky neparticipují, pokud jim nejsou jasné 

postoje v politické aktivitě. Stejně tak by se nezapojili, pokud by museli své postoje a názory hájit 

před názorovými oponenty či pokud by proklamující názory byly proti myšlenkám autoritáře. Pokud 

cítí, že by autoritář považoval politickou participaci za žádoucí, je jejich participace pravděpodobná. 

[Wasburn 1975: 165-177] Komplexnější politické postoje, které ovlivňují míru politické participace, 

se vztahují k hodnocení daného politického systému a k tomu, jak se jedinec chápe ve vztahu k němu. 

S tím souvisí pojem politické efektivity.  

 

Politická efektivita představuje indikátor pocitu jedince o jeho možnostech vlivu na politické události 

a přesvědčení ve vlastní schopnosti. Opačnou verzí tohoto konceptu je pocit politického odcizení, 

který může být přeložen jako nedostatek politické efektivity. [Linek 2011: 8] Politická efektivita je 

složena ze dvou komponent, a to na vnitřní a vnější efektivitu. Přesvědčení ve vlastní kompetence k 

politické participaci značí vnitřní politickou efektivitu. Linek ve své studii uvádí, že efekt zdrojů jako 

je vzdělání a pocit ve vlastní schopnosti je silný i pro takové aktivity, které nevyžadují náročnost na 

kognitivní schopnosti jedince či fyzickou aktivitu. Jedním z možných vysvětlení je, že tyto indikátory 

nemusí měřit individuální kapacitu, která je nutná pro překonání nákladů, jež si žádají jednotlivé 

aktivity. V souvislosti s tím hovoří Linek o kontextualizovaném charakteru v návaznosti na sociální 

nerovnosti a politickou exkluzi. Vnější efektivita je překládána jako důvěra v systémovou 

responzivitu. Pocit vnější efektivity, jak vyzkoumal Bach, je ve vzájemném vztahu s důvěrou v 

politické instituce. Naopak vnitřní dimenze efektivity tento vztah neprokázala. Vnitřní politická 

efektivita souvisí se zájmem o politiku, politickými znalostmi a obecným aktivismem. Koncept 

politické efektivity, tedy vlastní subjektivní hodnocení vlivu aktivit na politické výstupy, značně 

ovlivňuje politickou participaci jedince. A to i při kontrole vzdělání. [Linek 2017: 102-107]  

 

Pozitivní vztah mezi politickou participací a členstvím v dobrovolných organizacích. Lidé 

mohou mít dostatek prostředků a psychologickou angažovanost pro politickou aktivitu, ale zároveň 

být politicky neaktivní. Další kategorie explanačních faktorů zjišťuje, proč se aktivní lidé v občanské 

společnosti politicky participují. Premisa vychází ze zjištění, které ukazují pozitivní vztah mezi 

členstvím v dobrovolných organizacích a politickou participací. Tvůrci modelu občanského 

voluntarismu chápou mobilizaci jako vyzvání jedince představiteli politických stran, sociálními 
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hnutími či jinými sociálními sítěmi k politické činnosti. Rosenstone a Hansen k tomuto přístupu 

uvádějí „lidé participují v politice ne hlavně proto, kým jsou, ale kvůli politickým volbám a pobídkám, 

které jim jsou nabízeny [Rosenstone a Hansen in Vráblíková 2009: 876].“ V rámci tohoto souboru 

faktorů jsou rozlišovány tři teorie, které vysvětlují souvislost mezi politickou aktivitou a aktivitou v 

občanských organizacích. Jedna z nich je a) teorie mobilizace, která konvenuje se zmíněnými 

pobídkami politických představitelů či organizací k politické participaci. Lidé se raději účastní 

aktivity, pokud k ní budou vyzváni. Další b) teorie občanských dovedností předpokládá, že lidé 

participací ve spolku získají dovednosti, které jim pomohou ve vykonání politických aktivit 

(například jak napsat a kam odeslat dopis vládnímu představiteli či jak uspořádat veřejné 

shromáždění). [Vráblíková 2009: 876] Poslední teorií je c) teorie sociálního kapitálu, která akcentuje 

vliv občanských aktivit v organizacích na politickou participaci. Podstatou je vzájemná důvěra a 

sociální vazby, které mezi členy dané organizace vznikají. [Nekola 2013: 5] Putnam předpokládá, že 

čím vyšší míra sociálního kapitálu, k tím vyšší aktivitě občanské společnosti dochází. Tím dochází 

také k produkování většího množství důvěry. Takto vzniklá důvěra je promítána do důvěry ke svému 

okolí, což vede i k politické aktivitě daných osob. [Vráblíková 2009: 876-877] 

 

Zájem o politické otázky a názory na konkrétní problémy. Model občanského voluntarismu 

předpokládá, že osoby, které jsou znepokojeny nějakým problémem, jež se jich osobně dotýká nebo 

ovlivňuje jejich morální a politické hodnoty, mají větší pravděpodobnost vlastního politického 

zapojení v dané otázce. [Barkan 2004: 916] 

 

5.2. Participující občané na demokratickém procesu v České republice 

Jak je popsáno v předchozích kapitolách, individuální vstup do politického systému není omezen na 

využití jedné aktivity z celé škály možností. Pokud se občan zapojí do nějaké nevolební politické 

aktivity, pravděpodobně se bude angažovat i jinak, například ve volbách. Nyní přistoupí práce k 

prozkoumání těch, kteří participují na demokratickém procesu. Uvedená data vycházejí z výzkumu 

Občanství (ISSP 2014) a byly dále zpracovány v publikaci Občanství a politická participace v České 

republice (Linek et al. 2017). Jedná se o nejnovější publikaci, která prozkoumává politickou 

participaci v České republice. 

 

Volební politická participace je v České republice poměrně málo stratifikovaná, a to díky relativně 

vysoké volební účasti. [Linek et al. 2017: 173] Klesající trend volební účasti může způsobit 

nedostatečně reprezentativní zastoupení populace. [Lijphart 1998: 4] Pokles volební účasti v 

následujících volbách by tak mohl zapříčinit prohloubení zejména vzdělanostních nerovností, které 

by vedly k nadreprezentování určité skupiny lidí. Ta by pak pravděpodobně volila ve prospěch své 

sociální skupiny.  
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Občan, který se vydá k volební urně, disponuje častěji vyššími zdroji a statusem. Účast u voleb je 

ovlivněna věkem, vzděláním, příjmem, sociální třídou a zaměstnaností či nezaměstnaností jedince. 

Naopak velikost bydliště a pohlaví na účast jedince u voleb nemá vliv. [Linek 2013: 128-129] Ve 

volební participaci jsou nadreprezentováni vzdělanější a starší občané. [Linek et al. 2017: 173]  

 

Novější formy participace jsou od volebního způsobu více závislé na dovednostech a zdrojích, tudíž 

mohou zvýšit rozdíly ve volební účasti mezi skupinami s nižším a vyšším statusem. [Dalton, 

Klingemann 2007: 13] Analýza politické participace českých občanů ukazuje, že nevolební formy 

participace jsou stratifikovány mnohem výrazněji. Opět nejvýraznějším stratifikačním faktorem je 

vzdělání. Kromě účasti na protestních akcích jsou lidé s vysokoškolským titulem na sledovaných 

nevolebních aktivitách nejčastějšími participanty. Nejvíce se jejich převaha projevuje u darování 

peněz na politické účely a kontaktování politiků. Jejich vzdělání je asociováno s vysokými výdělky, 

čímž vzniká prostor pro ovlivňování politických zástupců privilegovanějšími skupinami. Takové 

jednání přináší nerovné zvažování zájmů a preferencí občanů. Pohlaví a věk tvoří silný stratifikační 

faktor. Téměř u všech sledovaných nevolebních aktivit, kromě podpisu petice a darování nebo 

získávání peněz pro politické účely, převažují muži, kteří se na aktivitách podílejí více než ženy. 

Explanační teorie týkající se věku předpokládají, že se starší občané budou účastnit konvenčních 

forem politické participace, zatímco mladší jedinci si budou vybírat z nekonvenčních forem politické 

participace. Česká data tyto teorie potvrzují. Nekonvenční aktivity, jako je vyjadřování názorů na 

sociálních sítích, účast na demonstracích či podepisování petic, jsou mnohem častěji realizovány 

mladšími občany. Naopak v konvenčních aktivitách, jako je členství ve straně, dominují starší 

občané. [Linek et al. 2017: 143-174]  

 

Aby občan mohl politicky participovat, potřebuje k tomu zdroje, které nejsou ve společnosti 

rovnoměrně distribuovány. Tyto nerovnoměrně rozložené zdroje vytváří nerovné příležitosti k 

politické účasti. Může se jednat o finanční příspěvek v podobě daru pro politické účely nebo napsání 

dopisu volenému funkcionáři, který vyžaduje určitý druh zručnosti. [Parvin 2017] Mimo to existují 

pozitivní motivace, které občana vedou k politické participaci. Může to být ovlivnění politických 

výstupů v jeho prospěch, získání uznání či materiální výhody. Politická nerovnost velmi úzce souvisí 

s politickou participací, jelikož jedině při reprezentativním zastoupení názorových skupin může 

docházet k rovnému zvažování zájmů všech občanů. [Linek et al. 2017: 144]  
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6. ROLE SOCIÁLNÍCH HNUTÍ V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

V liberální demokracii zájmy mezi občany a vládou zprostředkovávají politické strany, zájmové 

skupiny nebo sociální hnutí. Sociální hnutí, kterým je věnována tato část práce, hrají důležitou roli 

na poli sociální změny. [Porta, Diani 2006: 13] „Jsou nositelem konfliktu a konfrontují společnost s 

novými a často nepříjemnými otázkami. Některé z těchto otázek zapadnou nebo jsou 

marginalizovány, aniž kolem nich kdy opravdové hnutí vyroste. Jiné rezonují, stanou se součástí 

veřejné diskuse a někdy celou společnost trvale promění.” [Mazák 2016: 12] Goodwin a Jasper k 

politickému rozměru dodávají, že politické strany málokdy nastolí nové agendy témat či zajímavé 

otázky, které by měly být řešeny. Tuto roli plní aktéři mimo politický systém, kteří dokáží lépe 

detekovat hrozby a společenské touhy než političtí aktéři. [Mazák 2016: 12-13] 

 

Vymezení definice sociálního hnutí není jednoduché z důvodu rozmanitých teoretických perspektiv, 

které kladou důraz na různé aspekty sociálních hnutí. Cílem práce není prozkoumání a vymezení 

sociálních hnutí, proto zde nebude věnován prostor výčtu jejich konceptualizací. Pro formulování 

rysů sociálních hnutí bude použita syntéza několika definic, kterou provedl Mario Diani. Podle 

Dianiho jsou sociální hnutí specifické sdílením kolektivní identity, propojením neformálních sítích 

a zapojením do konfliktních vztahů s jasně identifikovatelnými odpůrci. [Porta, Diani 2006: 20] 

 

6.1. Milion chvilek pro demokracii  

Milion chvilek je občanský spolek, který byl založen začátkem roku 2018. Prvotní aktivity, které 

stály za vznikem spolku, se týkaly vítězství hnutí ANO 2011 ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR v roce 2017. Skupina studentů vyzývala lídra hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, aby 

plnil předvolební sliby a dodržoval demokratické mantinely. Výzva, která nese název Chvilka pro 

Andreje, byla poprvé zveřejněna na demonstraci Pravda nemá alternativu, kde ji bylo možné také 

podepsat (stejně jako na webové stránce spolku). Tato výzva, kterou za sto dní podepsalo více než 

27 tisíc lidí, odstartovala vznik iniciativy Milion chvilek pro demokracii. [Milion chvilek pro 

demokracii]  

 

Vůbec první demonstrace Milionu chvilek se uskutečnila 9. dubna 2018 na pražském Václavském 

náměstí a nesla název Za slušného premiéra a slušnou vládu. Těch největších demonstrací se však 

spolek Milionu chvilek i celá občanská společnost dočkali až následujícího roku. 23. června 2019 

totiž Milion chvilek zorganizoval dosud největší protest od sametové revoluce, při kterém dorazilo 

na Letenskou pláň přes 280 tisíc lidí. O několik měsíců později, konkrétně 16. listopadu 2019, 

zaplnili lidé Letenskou pláň podruhé, kdy jich na demonstraci Letná 2 - znovu za demokracii dorazilo 

na 250 tisíc. Těmto demonstracím předcházely i po nich následovaly stovky protestů nejen po celé 

České republice, ale z iniciativy krajanů žijících v zahraničí dokonce po celém světě (například 
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demonstrace Letná 2 - znovu za demokracii probíhala vedle Prahy paralelně v 64 městech napříč 

kontinenty). 

 

Počáteční kolektivní jednání skupiny studentů bylo díky silné rezonanci ve společnosti přetaveno do 

oficiální občanské iniciativy, která si klade za cíl podporu a kultivaci demokracie, občanské 

angažovanosti a veřejné diskuse. Občanská iniciativa proklamuje, že spojuje lidi, kterým na 

demokracii záleží. Samotné jádro iniciativy je tvořeno zhruba desítkou zaměstnanců, stovkou garantů 

místních skupin v České republice a zahraničí a několika tisíci dobrovolníky.  

 

Milion chvilek pro demokracii je bezesporu největší občanskou iniciativou pro podporu a kultivaci 

demokracie, která v České republice působí. Z důvodu aktivizačních činností a cílů, které Milion 

chvilek následuje, je tato diplomová práce zaměřena na sympatizanty tohoto spolku a jejich 

politickou participaci včetně vnímání účinnosti jednotlivých aktivit. 

 

Název občanského spolku Milion chvilek pro demokracii je pro čtivost textu na některých místech 

zkracován na Milion chvilek. 

 

6.2. Meso pohled na politickou participaci  

Rosenstone a Hansen ve svém výzkumu týkajícím se procesu mobilizace uvádí, že mobilizace ve 

všech svých podobách způsobuje, že se lidé politicky účastní. Ti, kteří jsou kontaktováni politickými 

stranami, vystaveni masovým volebním kampaním, či jsou inspirováni akcemi sociálních hnutí, 

budou s větší pravděpodobností politicky participovat. Mobilizační aktivity totiž snižují náklady 

občanů tím, že vytváří příležitosti a sociální podněty k politické účasti a upozorňují občany na blížící 

se volby. [Rosenstone, Hansen in Green, Schwam-Baird 2015: 2] Verba pohlíží na mobilizaci 

obdobně. Dle něj musí být občané k politické akci vyzváni, aby se začali politicky participovat. 

[Verba in Vráblíková 2008: 378] 

 

Mobilizační aktivity používá ve svých strategiích také občanské hnutí Milion chvilek pro demokracii. 

Na počátku svého vzniku byl spolek znám pro své petice a protestní akce. První peticí byla již 

zmíněná Chvilka pro Andreje (přes 27 tisíc podpisů), po které následovala výzva k odstoupení 

premiéra Andreje Babiše s názvem Chvilka pro rezignaci (více než 439 tisíc podpisů) a dlouhodobá 

výzva s názvem Co chceme (ta čítá přes 218 tisíc podpisů). Kromě tvorby petic a vyzývání občanů k 

jejich zapojení se spolek zapsal do historie svými demonstracemi, které dvakrát zaplnili Letenskou 

pláň v Praze s bezmála 300 tisíci návštěvníky a zapojili dvě stě obcí do pořádání vlastních protestních 

akcí. Protesty pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii jsou nejmasovější protesty od dob 

sametové revoluce. Kromě připojení podpisu k peticím a účasti na demonstracích spolek vybízí 
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občany České republiky k zájmu a angažovanosti, k převzetí vlastního dílu zodpovědnosti a k obraně 

demokracie. Příkladem mohou být kampaně Odvaha volit či Rok změny, jejichž cílem je zvýšení 

volební účasti ve prospěch demokratických stran.  

 

Milion chvilek pro demokracii, s odvoláním na výše uvedené závěry výzkumníků, je významným 

aktérem, který svými aktivitami podporuje občany k politické participaci. Nejen tím, že vytváří 

příležitosti politicky se participovat, ale také akcentací důležitosti zapojené a angažované 

společnosti, která se nezdráhá bránit demokracii.  
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7. KONTEXT ANALÝZY 

V demokraticky spravovaných zemích mají občané možnost zapojit se do veřejného dění například 

tím, že politicky participují. Politická participace, tedy angažovanost občanů v aktivitách, které 

mohou ovlivnit politické výstupy, je považována za nezbytnou podmínku demokracie. Tuto 

politickou aktivitu občanů bazálně kategorizujeme na volební a nevolební politickou participaci. Aby 

se občan politicky participoval, potřebuje k tomu prostředky a schopnosti, a to ideálně za podpory 

veřejných aktérů nebo sociálních sítí. Předmětem této analýzy je prozkoumání politické participace 

sympatizantů spolku Milion chvilek pro demokracii. Milion chvilek pro demokracii je občanský 

spolek v České republice, který vyzývá občany k politické participaci, ke kultivaci demokracie a 

veřejné diskuse, k občanské angažovanosti a odpovědnosti.  

 

Teoretická část práce se zabývá rolí sociálních hnutí a vlivem mobilizačních aktivit veřejnými aktéry, 

které dle výzkumů mají ve všech svých podobách vliv na politickou participaci občanů. Zkrátka, 

občané musí být vyzváni, aby politicky participovali. Z důvodu uskutečněných aktivit spolku Milion 

chvilek pro demokracii, který vyzývá a inspiruje české občany k politickým aktivitám, se v analýze 

zaměřujeme na ty, které se spolkem sympatizují. Následující analýza si klade za cíl zjistit, jak tato 

skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii vypadá, jak jsou mezi sympatizanty 

zastoupeny jednotlivé sociodemografické charakteristiky, jak participují a jaké mají politické 

postoje, které jsou zkoumány po vzoru modelu občanského voluntarismu. 

 

7.1. Cíle a logika výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jak vypadá skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii a jak se 

liší od průměru populace. Pro komplexnější představu potenciálních rozdílů jsou výsledky 

zkoumaných proměnných vždy uvedeny pro obě skupiny dohromady. Z toho důvodu je výzkum 

omezen na takové charakteristiky, které lze porovnat s českou populací.  

 

K naplnění stanoveného cíle je výzkum inspirován teoretickým modelem občanského voluntarismu, 

který byl navržen Verbou, Schlozmanem a Bradym. Teoretický model „se zaměřuje na 

socioekonomické zdroje jednotlivců, ale zahrnuje rovněž dispozice z hlediska politických zájmů a 

neopomíjí ani otázku zapojení do sítí, měřeného členstvím v organizacích.” [Nový 2017: 40] Tento 

model se používá pro lepší pochopení politické účasti. Model občanského voluntarismu je zohledněn 

v logistickém regresním modelu, kde je zkoumán vliv proměnných očištěný od vlivu jiných 

proměnných na příslušnost k občanskému spolku.  

 

Výzkum lze pomyslně rozdělit na dvě části. První část je věnována představení výzkumného 

souboru, který ilustruje skupinu sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii. Vytvořené grafy jsou 
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doplněny o údaje české populace pro jasnější představu potenciálních rozdílů. Poté jsou představeny 

dílčí politické aktivity, které respondenti Milionu chvilek pro demokracii vykonali během roku 2020. 

Výsledky jsou porovnány s daty z výzkumu European Social Survey, který byl proveden v roce 2018. 

Tento výzkum byl zvolen z toho důvodu, že poskytuje nejaktuálnější reprezentativní data o politické 

participaci českých občanů, a to i přes to, že je 3 roky starý. Na závěr první části analýzy práce 

zjišťuje, kolik aktivit z celého repertoáru politické participace respondenti volí, a jaké aktivity spolu 

souvisejí. Data jsou opět porovnány s průměrem populace. Druhá část výzkumu se věnuje 

prozkoumání postojových otázek sympatizantů Milonu chvilek pro demokracii. Teoretické 

zarámování tvoří i zde model občanského voluntarismu.  

 

Data o sympatizantech Milionu chvilek pro demokracii pochází z dotazníkového šetření formou 

CAWI, které bylo provedeno pro účely této diplomové práce v roce 2021. Zúčastnilo se ho 3 431 

respondentů. Základní soubor je vytvořen na základě dotazníkového šetření, který byl uskutečněn na 

podzim v roce 2020. V práci jsou využívány výstupy z tohoto šetření. Dotazník byl rozeslán všem 

signatářům Milionu chvilek pro demokracii a jeho vyplnění se zúčastnilo 27 005 respondentů. Za 

sympatizanty Milionu chvilek pro demokracii považujeme ty, kteří jsou signatáři alespoň jedné z 

petic nebo výzev tohoto občanského spolku a současně odebírají spolkový newsletter11.  

 

Data, která popisují českou společnost, jsou ze dvou různých datasetů. Data z European Social 

Survey (ESS) poskytují informace o politické participaci a některé postojové otázky, které jsou 

zkoumány i na respondentech z Milionu chvilek pro demokracii. ESS je mezinárodní evropský 

akademický průzkum, který provádí od roku 2001 každé dva roky sociálně vědní výzkum týkající se 

mapování postojů, víry a vzorců chování populací. Svůj poslední zveřejněný sběr dat, který proběhl 

formou osobních rozhovorů, byl proveden v roce 2018. Průzkum pracuje s náhodným výběrem a 

poskytuje možnost vážení dat. Respondentů z České republiky je 2 398. [ESS] Data ohledně postojů 

a motivů pocházejí z výzkumu s názvem Naše společnost, který vznikl pod vedením týmu CVVM 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Pro účely tohoto výzkumu jsou používána data z únorové vlny 

roku 2020, jelikož zahrnuje otázky ohledně angažovanosti občanů a jejich porozumění politice. 

Výzkum je prováděn skrze osobní rozhovory s občany České republiky, kteří jsou starší 15 let. Výběr 

respondentů podléhal kvótnímu výběru (pohlaví, věk a vzdělání). Územní reprezentativita je 

zajištěna samotnou konstrukcí tazatelské sítě. Výzkum CVVM je reprezentativní, jelikož složení 

souboru odpovídá složení české populace. Zdrojem dat pro vážení je Český statistický úřad. Celkem 

bylo dotázáno 1 039 osob.  

 
11 Spolek pravidelně posílá informativní e-maily (newslettery), k jejichž odběru se lze přihlásit. Kombinace 

podpisu petice a odebírání spolkových e-mailů je zvoleno z toho důvodu, jelikož samotný podpis a samotné 

odebírání emailů nemusí znamenat pozitivní inklinaci ke spolku.  
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7.2. Výzkumné otázky 

1. Jak vypadá skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii, a jak se liší od české 

populace? 

 

2. Jaké politické participace volí sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii, jaké jsou jejich 

četnosti, a jak se výsledky liší s politickou participací české populace? 

 

3. Kolik aktivit v průměru vykonávají sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii, a jak se 

počet aktivit liší od české populace? Nacházejí se rozdíly mezi voliči a nevoliči napříč oběma 

skupinami? 

 

4. Jaké postoje mají vliv na jejich příslušnost k občanskému spolku Milion chvilek pro 

demokracii? 

 

7.3. Sledované  proměnné 

7.3.1. Sociodemografické charakteristiky 

Pohlaví, věk, vzdělání a příjem  jsou elementárními nezávislými proměnnými, které výzkum sleduje. 

Příjem není sledován v datasetu, který zkoumá politickou participaci, jelikož otázka na výši příjmu 

nebyla v šetření zahrnuta.  

 

Uvedené proměnné jsou ve všech datasetech škálovány stejným způsobem: 

● pohlaví (muž=0, žena=1) 

● věk (méně než 18=1, 18-24 let=2, 25-34 let=3, 35-44 let=4, 45-54 let=5, 55-64=6, více než 

65 let=7) 

● vzdělání (bez maturity=1, s maturitou=2, vysokoškolské=3) 

● a příjem (bez příjmu=1, do 4 999 Kč=2, 5 000-9 999 Kč=3, 10 000-19 999 Kč=4, 20 000-

29 999 Kč=5, 30 000-49 999 Kč=6, více než 50 000 Kč=7). 

 

7.3.2. Politická participace a postojové otázky 

Postojové otázky vychází z konceptu modelu občanského voluntarismu, který je popsán v kapitole 

5.  



 

28 

 

Politická participace je sledována otázkou, „Vykonával/a jste uvedenou aktivitu v minulých 12 

měsících?“. Respondenti měli na výběr formou multiple choice z následujících možností - 

kontaktování politika nebo státního úředníka, práce v politické straně, zveřejnění a sdílení 

politických příspěvků, bojkotování produktů, podepsání petice, účast na veřejné demonstraci, nošení 

odznaku či samolepky. Aktivity jsou zvoleny na základě výzkumné praxe národních a mezinárodních 

výzkumů, které zkoumají politickou participaci obyvatel. Jelikož pro porovnání s průměrem 

populace výzkum používá data z výzkumu European Social Survey (ESS), inspirací byla primárně 

škála, se kterou výzkumy ESS pracují. Kromě zmíněného výzkumu se výčet aktivit objevuje 

například ve World Value Survey či v českém panelovém šetření domácností Proměny české 

společnosti. 

 

Proměnná volební participace je vytvořena jako binární proměnná, která sděluje, zda se respondent 

zúčastnil voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Hodnota 0 znamená neúčast, hodnota 1 účast 

ve volbách 2017.  

 

Index nevolební participace je souhrnem všech měřených politických nevolebních participací. Do 

indexu nevolební participace je zahrnuto kontaktování politika nebo státního úředníka, podpis petice, 

zapojení do činnosti politické strany, nošení odznaku nebo samolepky, bojkotování produktů z 

politických důvodů, zveřejnění a sdílení politického textu, účast na demonstraci, účast na stávce. 

Index, který je vytvořen z dummy proměnných, nabývá hodnot 0 a 1, kde 0 značí nevykonání aktivity 

a 1 vykonání aktivit. Tyto hodnoty jsou dodrženy napříč všemi datasety. Dodržení tohoto 

mechanismu je důležité, jelikož výzkum používá logické podmínky, které mimo jiné tvoří souhrnná 

proměnná participace. 

 

Souhrnná proměnná participace je tvořena proměnnou volební a indexem nevolební participace. K 

její modelaci je použita podmínka if v IBM SPSS Statistics. V podstatě dochází ke kumulaci hodnoty 

1, jež indikuje účast na volební participaci, která je měřena otázkou „Kterou politickou stranu jste 

volil/a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017?”.  

 

Politický zájem je zkoumán otázkou „Jak moc se zajímáte o politické dění v naší zemi?”. I zde se 

musí dodržet linearita hodnot, a proto odpovědi nabývají hodnot 0=nezájem a 1=zájem. Hodnoty 

jsou škálovány z původního znění odpovědí velmi se zajímám, spíše se zajímám=1 a spíše se 

nezajímám, vůbec se nezajímám=0. 
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Politická efektivita se rozlišuje na vnitřní a vnější efektivitu a „je především hodnocením vztahu 

jedince a jeho politické participace k politickému systému [Linek 2011: 12]”. Jelikož výzkum 

nesleduje vliv proměnných na politické aktivity, není v práci konstruován index politické efektivity. 

Práce se po vzoru modelu občanského voluntarismu soustředí na otázky, které jsou jeho 

komplementární součástí. Proto byly do dotazníku zahrnuty otázky, které jsou mimo jiné používány 

pro měření vnitřní politické efektivity, a to „Docela dobře rozumím důležitým problémům naší země. 

- Nakolik tento výrok vystihuje Vás osobně?” a „Považuji se za dostatečně způsobilého/způsobilou k 

tomu, abych se mohl/a účastnit politického dění. - Nakolik tento výrok vystihuje Vás osobně?”. 

Odpovědi opět dodržují princip binarity, a proto jsou odpovědi sloučeny a nabývají hodnot 0 a 1, kde 

1 v obou případech značí kladný vztah mezi otázkou a odpovědí. Jelikož populační dataset 

zkoumající politickou participaci nezahrnuje kompletní otázky na politickou participaci, práce se 

spokojí s otázkou „Mohu ovlivnit řešení problémů ve své obci, městě?”, která představuje vnější 

politickou efektivitu. A totiž vnější politická efektivita „představuje přesvědčení o vlivu jedince na 

politický proces jako důsledku responzivity politických institucí na požadavky lidí” [Linek 2011: 13]. 

 

Důvěru v účinnost politických participací indikují odpovědi na otázku „Jak jsou dle Vás účinné 

následující aktivity, které občané dělají, aby změnili zákon?”. Otázka měří víru v účinnost práce v 

politické straně, práce v odborech, práce v církvi, soudního sporu, demonstrace, dopis nebo e-mail 

poslanci, petice, hladovky, aktivity na sociálních sítích, stávky, práce v občanských sdruženích či 

spolcích a blokády. Výčet aktivit vychází z dostupného výzkumu CVVM s názvem Naše společnost. 

Opět se v analýze pracuje s dummy proměnnými, které nabývají hodnot 0= neúčinnost a 1=účinnost. 

 

Důvěra ve veřejné činitele a instituce práce zjišťuje prostřednictvím otázky „Uveďte, prosím, 

nakolik důvěřujete nebo nedůvěřujete následujícím institucím a veřejným činitelům: Vládě ČR, 

Poslanecké sněmovně ČR, Senátu ČR, Starostovi své obce či městské části, Hejtmanovi svého kraje, 

Prezidentovi ČR, Svému krajskému zastupitelstvu, Svému obecnímu zastupitelstvu. Odpovědi jsou 

sloučeny na důvěru=1 (rozhodně důvěřuji a spíše důvěřuji) a nedůvěru=0 (rozhodně nedůvěřuji a 

spíše nedůvěřuji). 

 

Pozitivní vztah mezi politickou participací a členstvím v dobrovolných organizacích je měřen 

otázkou „Řekněte prosím, zda se účastníte následujích  činností”. Respondenti měli na výběr z 

možností občanské (zájmové) sdružení, nadace či charitativní organizace, odbory, profesní sdružení, 

politická strana, obecní samospráva, sportovní organizace a církev. I zde jsou možnosti zapojení 

vymezeny na základě výzkumu s názvem Naše společnost, a to z důvodu stanoveného cíle, kterým 

je porovnání skupiny sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii a české populace. Z proměnných 

jsou vytvořené dummy proměnné, kde je neúčast=0 a účast=1. 
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7.4. Analytický postup 

Předchozí část uvádí sledované proměnné, které jsou meritem nadcházející analýzy. V této části 

práce představuje, jak bude v analýze výzkumného vzorku12 postupovat. Veškerá analýza se 

odehrává v prostředí IBM SPSS Statistics, softwarovém nástroji pro statistické analýzy. Možnosti 

analýzy jsou závislé na dostupných datasetech.  

 

Analytický postup v tomto výzkumu je složen z několika kroků. Prvním krokem je příprava dat na 

všech datasetech, sjednocení proměnných, sloučení datasetů a provedení dvouvýběrových 

nezávislých parametrických a neparametrických t-testů, dle povahy proměnných. Druhým krokem 

je vytvoření proměnné volební participace, indexu nevolební participace a souhrnného indexu 

politické participace. Díky nim lze odhalit asociace politických aktivit, a zda dochází k odlišnostem 

mezi voliči a nevoliči v počtu vykonaných aktivit. Proměnná volební participace je binární 

proměnná, která nabývá hodnot 1 a 0. Hodnota 1 značí volební participaci, a tedy ty, kteří v 

dotazníkovém šetření odpověděli na otázku „Kterou politickou stranu nebo hnutí jste volil/a ve 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017” konkrétní politickou stranou či uvedli možnost „Jiná 

strana”. Hodnota 0 naopak znamená, že se respondent volebně neparticipoval, nevzpomíná si, nebo 

nechce politickou stranu uvést. Do souboru nebyli zahrnuti lidé mladší 18 let. Index nevolební 

participace je tvořen celou škálou nevolebních politických participací, které používají mezinárodní 

reprezentativní výzkumy - kontaktování politika nebo státního úředníka, práce v politické straně, 

zveřejnění a sdílení politických příspěvků, bojkotování produktů, podepsání petice, účast na veřejné 

demonstraci, nošení odznaku či samolepky. Proces vytváření indexů politické participace je 

praktikován na všech datasetech, se kterými výzkum pracuje. Z důvodu povahy 

sociodemografických proměnných a zvolené práce s daty je nutné předělat ostatní sociodemografické 

proměnné na faktor o dvou proměnných. To práce řeší rozložením na dummy proměnné. Tímto 

způsobem dochází k restrukturalizaci proměnné věk, vzdělání a všechny postojové otázky, které 

postupují do výzkumu. Po vytvoření proměnných a indexů je nutné zkontrolovat jejich správnost a 

funkčnost. Tato analýza využila funkci kontingenčních tabulek, díky kterým lze porovnat hodnoty 

indexů a proměnných s původními hodnotami. Prostřednictvím custom tables práce vytváří popisnou 

sumarizaci kvantitativních dat, na základě které lze vypočítat a graficky znázornit, provázanost 

dílčích aktivit politické participace.  

 

Druhá část se zaměřuje na postojové otázky. I zde je aplikován proces vytváření dummy 

proměnných. Hodnoty jsou nastaveny tak, že 0 znamená neexistující vztah mezi respondentem a 

 
12 Výzkumný vzorek je popsán v následující podkapitole. 
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položenou otázkou, a naopak 1 značí existující vztah, například že aktivitu vykonává, věří v účinnost 

politických participací či je členem spolku.  

 

Analýza používá metodu logistické regresní analýzy, konkrétně postup binární logistické regresní 

analýzy, která operuje s dichotomickými proměnnými. Model logistické regrese je mnohem 

realističtější než lineární regrese [Mareš, Rabušic, Soukup 2019: 413]], proto je pro analýzu zvolen 

tento postup. Závislou proměnnou je příslušnost k Milionu chvilek pro demokracii, nezávislou 

proměnnou je politická participace a postojové otázky. Závislá proměnná je dichotomická, kdy 

hodnota 1 značí přítomnost jevu, který nás zajímá, a tedy zda se jedná o příslušnost ke skupině 

sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii v používaném datasetu. Nezávislé proměnné jsou 

přetvořeny na dummy proměnné, aby byly splněny předpoklady pro použití zvolené metody analýzy. 

 

7.5. Limity analýzy 

Za největší limit analýzy práce považuje roztříštěnost dat do několika datasetů, které nelze sloučit. Z 

toho důvodu není možné sestavit celistvý model občanského voluntarismu. Dalším limitem je časová 

nekonzistentnost sběru dat výzkumů, které práce porovnává. Ta se může projevit primárně ve 

sledovaném postoji důvěra ve veřejné činitele a instituce a ve vykonaných politických participací. 

Na závěr je nutné uvést, že všechny reprezentativní výzkumy, které práce používá pro porovnání 

standardní populace se sympatizanty spolku, byly uskutečněny metodou face to face. Ačkoliv 

výzkum, který byl proveden pro účely této diplomové práce používá totožné znění otázek, použil 

metodu CAWI.  

 

7.6. Výzkumný vzorek  

Základním souborem výzkumu jsou sympatizanti občanské iniciativy Milion chvilek pro demokracii. 

Sociodemografické charakteristiky souboru jsou známy díky výzkumu z podzimu 2020, který 

proběhl metodou CAWI. Výzkumu se zúčastnilo 27 005 respondentů. Díky získaným informacím lze 

určit relevantní znaky souboru, jako je pohlaví, věkové a vzdělanostní složení, bydliště a politické 

preference. Dalším zdrojem informací je dotazníkové šetření, které proběhlo pro účely této 

diplomové práce. Dotazníkové šetření proběhlo na jaře 2021 taktéž metodou CAWI. Zúčastnilo se ho 

3 431 respondentů. Výzkumný vzorek tohoto výzkumu je převážen tak, aby sociodemografické 

charakteristiky, vyjma čistého ekonomického příjmu13, odpovídaly statistickým poměrům zjištěným 

podzimním výzkumem z roku 2020.  

 

 
13 Výše čistého ekonomického příjmu nebyla v předchozím výzkumu sledována. 
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Jelikož záměrem výzkumu je porovnání skupiny sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii a 

průměru populace, kromě základních sociodemografických charakteristik vybrané skupiny jsou 

uvedeny i charakteristiky obyvatel České republiky, které pocházejí z reprezentativních výzkumů 

české populace. Následující část je rozdělena podle zkoumaných sociodemografických proměnných.  

 

7.6.1. Pohlaví 

Poměr můžu a žen mezi sympatizanty Milionu chvilek je téměř vyrovnaný. Mužů je 51,5 % a žen je 

48,5 %. Podíl mužů a žen v České republice se také významně neliší, avšak žen je více než mužů. V 

celé české populaci je 49 % mužů a 51 % žen. (viz. graf č.1) 

 

Rozdíly mezi pohlavím sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii nejsou výrazné, stejně jako v 

české populaci. Zároveň rozdíl mezi těmito skupinami není statisticky významný. Uskutečněné 

výzkumy politické participace českých občanů potvrzují, že rozdíly mezi muži a ženami se ve 

volební a nevolební participaci významně neliší, pokud se nevolební aktivity považují za jeden 

soubor aktivit. [Linek et al. 2017: 153]  

 

Graf 1: Složení podle pohlaví sympatizantů Milionu chvilek a obyvatel ČR 

 

 

Zdroj: Data o obyvatelích České republiky pocházejí z výzkumu Českého statistického úřadu, který byl 

proveden v roce 2018.  

Poznámka: N=27 005 (MCH). 

 

7.6.2. Věk 

Průměrný věk sympatizantů Milionu chvilek je 51 let (Std. D.=15.33), zatímco průměrný věk 

populace je 43 let. Podpora občanského hnutí má ve věkových kategorií podobu zvonu. Zastoupení 
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v mladších kategorií je nižší, s vyšším věkem se podpora zvyšuje. Po dosažení 64 let podpora opět 

klesá. Občanské hnutí má častěji podporu ve střední a starší věkové kategorii. Rozdíly mezi 

zkoumanými skupinami se prokázaly jako signifikantní. Podrobné věkové složení je znázorněno v 

grafu č. 2.  

 

Graf 2: Věkové složení sympatizantů Milionu chvilek a obyvatel ČR 

 

Zdroj: Data o obyvatelích České republiky pocházejí z výzkumu Českého statistického úřadu, který byl 

proveden v roce 2017.  

Poznámka: N=27 005 (MCH). 

 

7.6.3. Vzdělání 

Nejčastěji zastoupenou vzdělanostní kategorií je vysokoškolské vzdělání, kterým disponuje 54 % 

sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii. Střední školu s maturitou má 37 % a střední školu bez 

maturity 9 % podporovatelů občanského spolku. Výrazné rozdíly mezi sympatizanty spolku a 

populací jsou ve vzdělání bez maturity a vysokoškolským vzděláním. Rozdíly mezi skupinami jsou 

signifikantní.  

 

Výše dosaženého vzdělání je podstatný determinant politické participace. Výzkumy ukazují, že 

aktivity, u kterých dochází k největším vzdělanostním nerovnostem, jsou nadreprezentovány lidmi s 

vysokoškolským titulem. Naopak lidi se základním vzděláním jsou podreprezentovány. [Linek et al. 

2017: 164] Sympatizanti Milionu chvilek nejčastěji disponují vysokoškolským vzděláním či 

vzděláním s maturitou, naopak těch, kteří mají vzdělání bez maturity, je výrazně méně než v české 

populaci.  
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Graf 3: Vzdělanostní složení sympatizantů Milionu chvilek a obyvatel ČR 

 

Zdroj: Data o vzdělanostní struktuře obyvatel České republiky pochází z výběrového šetření pracovních sil, 

které provedl Český statistický úřad v roce 2019.  

Poznámka: N=27 005 (MCH). 

7.6.4. Bydliště 

Nejčastějším místem bydliště sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii a obyvatel ČR je Praha, 

Středočeský či Jihomoravský kraj. V místě bydliště nejsou signifikantní rozdíly mezi sympatizanty 

občanského spolku a obyvatel České republiky.  

 

Graf 4: Místo bydliště sympatizantů Milionu chvilek a obyvatel ČR 

 

Zdroj: Data ohledně místa bydliště pocházejí z Českého statistického úřadu z prvního čtvrtletí 2020.  

Poznámka: N=27 005 (MCH). 
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7.6.5. Výše osobního příjmu 

Poslední proměnnou, která ovšem nemá oporu výběru z výzkumného souboru sympatizantů Milionu 

chvilek pro demokracii, je výše osobního příjmu. Výše čistého osobního příjmu mezi sympatizanty 

Milionu chvilek pro demokracii nejčastěji dosahuje výše 20 000 až 29 000 Kč a 30 000 až 49 000 

Kč. Rozdíly mezi sympatizanty Milionu chvilek pro demokracii a českou populací jsou v kategorii 

bez příjmu, 30 000 Kč - 49 999 Kč a více než 50 000 Kč. 

 

Graf 5: Výše čistého osobního příjmu sympatizantů Milionu chvilek a obyvatel ČR 

 

Zdroj: Výše osobního příjmu za českou populaci je uvedena na základě reprezentativního výzkumu CVVM, 

který proběhl v únoru 2020.  

Poznámka: N=3 431 (MCH), N=2 341 (CVVM ), váženo.  

 

Výše popsaný výzkumný vzorek poskytuje odpověď, jak vypadá skupina sympatizantů Milionu 

chvilek pro demokracii z hlediska sociodemografických charakteristik. Díky datům z české populace 

lze vyslovit závěr, zda a případně jak je skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii odlišná 

od české populace vzhledem k sociodemografickým charekteristikám. Z hlediska pohlaví se skupina 

sympatizantů signifikantně neliší od české populace. Mezi sympatizanty je o 3 % více mužů, zatímco 

v populaci je o 2 % více žen než mužů. Věk se prokázal jako signifikantní. Průměrný věk 

sympatizantů je o 8 let vyšší než je průměrný věk populace. Podpora spolku je vyšší u střední a starší 

věkové kategorie, která je v poměru s populací nadreprezentovaná. Naopak nejnižší podpora se 

vyskytuje v nejmladší části české populace. Proměnná vzdělání se také prokázala jako signifikantní. 

Sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii častěji disponují vysokoškolským titulem. Naopak 

těch, kteří mají vzdělání bez maturity, je oproti české populaci výrazně méně. Významný rozdíl není 

u středního vzdělání s maturitou. Podpora spolku pochází nejčastěji z Prahy, Středočeského a 
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Jihomoravského kraje. Praha a Středočeský kraj je nadreprezentovaný, zatímco Moravskoslezký kraj 

je sympatizanty spolku podreprezentován. Výše čistého osobního příjmu se z jedné čtvrtiny pohybuje 

mezi 20 000 až 29 999 Kč a z druhé mezi 30 000 až 49 999 Kč. Více než 50 000 Kč pobírá 13 % 

sympatizantů spolku. Čistý příjem české populace je posunutý ”o kategorii níže”. Nejčastěji je 

českou populací zastoupena kategorie 10 000 až 19 999 Kč, poté 20 000 až 29 999 Kč. Ovšem u 

proměnných místo bydliště a výše čistého osobního příjmu se signifikance neprokázala. 

 

7.7. Politická participace sympatizantů Milionu chvilek 

Výše uvedená část popisuje, jak vypadá skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii, a to 

v porovnání s občany České republiky. Nyní práce představuje, jaké aktivity z repertoáru politické 

participace tato skupina vykonává.  

 

Volební účast byla po vzoru zmíněného mezinárodního výzkumu sledována otázkou, zda se 

respondent zúčastnil voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. 

Respondenti měli na výběr z 8 nevolebních politických participací (kontaktování politika nebo 

státního úředníka, práce v politické straně, zveřejnění a sdílení politických příspěvků, bojkotování 

produktů, podepsání petice, účast na veřejné demonstraci, nošení odznaku či samolepky, finanční 

příspěvek politickým stranám), kterých se účastnili během posledních 12 měsíců. Data jsou 

porovnána s výzkumem European Social Survey, který se uskutečnil v roce 2018. Jelikož dotaz na 

finanční dar nebyl ve výzkumu European Social Survey sledován, není zakomponován do níže 

uvedeného grafu14.  

 

Volební participace sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii je dle výsledků z výzkumu téměř 

jejich pravidlem. Necelých 98 % se zúčastnilo voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Z 

nevolebních způsobů participací sympatizanti spolku nejčastěji volili v roce 2020 podepisování 

petice, bojkotování produktů z politických důvodů a účast na veřejné demonstraci. Pouhých 2,5 % 

se nezúčastnilo žádných nevolebních politických participací. Zřetelný rozdíl je v porovnání s českou 

populací, kde 56,4 % nevyužilo žádnou z uvedených nevolebních aktivit.  

 

Z důvodu vysoké účasti na volební participaci nebude tato proměnná  dále prozkoumávána. V 

následující části jsou specifikovány charakteristiky sympatizantů občanského spolku, nikoli průměru 

populace. Z repertoáru nevolebních způsobů participace, se kontaktování politiků či státních 

úředníků řadí mezi ty méně často vykonávané, a to jak mezi sympatizanty spolku, tak českou 

populací. Muži vykonávají tuto aktivitu o 4 % častěji než ženy (14,4 %15). Častěji ji vykonávají také 

 
14 Sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii v 22 % přispěli na chod politické strany.  
15 Uvedená procenta vždy značí zastoupení dané skupiny, která uvedla, že se aktivity účastnila. 
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ti, kteří mají vysokoškolský titul (17,6 %). Do činností politické strany se dvakrát více zapojují muži 

(8,7 %) než ženy. A častěji ti, kterým je 55 a více let (16,4 %). U vzdělání nejsou výrazné rozdíly. 

Zveřejnění a sdílení politických příspěvků je jedinou aktivitou, která je sympatizanty spolku méně 

vykonávaná, než je v průměru populace. Sdílení politických příspěvků více vykonávají sympatizanti 

z nižší věkové kategorie, a to nejčastěji v kategorii 18 let a méně (20,5 %) a 18 až 34 let (36,9 %). 

Bojkotování produktů byla druhou nejčastěji vykonávanou nevolební aktivitou v roce 2020 a 

aktivitou, kde je vyšší podíl žen než mužů. Z celkového souboru dotazovaných žen, 76,5 % odmítlo 

koupit produkt z politických důvodů. Stejně tak do podepsání petice se častěji pouštěly ženy (84,4 

%) než muži, byť o 4 %. Veřejné demonstrace se častěji zúčastnili starší věkové kategorie, a to od 

55 let (73,1 %) a osoby s vysokoškolským titulem (70,6 %). Odznaky či samolepky častěji nosí ženy 

(42,9 %). Zajímavé je zastoupení ve věkové kategorii, kde má tato aktivita oblibu u mladé generace 

do 24 let (49%) a ve starší věkové kategorii 55-64 let (41 %). U ostatních věkových kategorií byla 

činnost naopak podreprezentovaná.  

 

Graf 6: Politická participace sympatizantů spolku Milionu chvilek a obyvatel ČR 

 

Zdroj: Data o české populaci pochází z výzkumu European Social Survey z roku 2018, volební účast je 

doplněna z výsledků Českého statistického úřadu.  

Poznámka: N=27 005 (MCH ), N=2 398 (ESS). 

 

Na základě výsledků výzkumu Občanství a politická participace v České republice je známo, že 

jedinou nevolební aktivitou, které se častěji účastní ženy, je podpis petice. To se nepotvrdilo na 

souboru žen, které sympatizují s Milionem chvilek pro demokracii. Kromě podpisu petice byly také 

nadreprezentovány u bojkotování produktů z politických důvodů a nošení odznaku či samolepky. V 

české populaci se do aktivit častěji zapojují lidé s vysokoškolským titulem, kromě účasti na 

demonstraci, kde jsou více zastoupení lidé se středním vzděláním s maturitou. Naopak u 

sympatizantů spolku je účast na demonstraci, kontaktování politiků a finanční dar nadreprezentován 
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respondenty s vysokoškolským titulem. Do ostatních aktivit se častěji zapojili lidé se středním 

vzděláním s maturitou.  

 

 

7.8. Frekvence politické participace 

Na základě teorie bylo uvedeno, že participování na demokratickém systému není omezeno na 

využití jedné aktivity. Současné empirické výzkumy ukazují, že pokud se občan zapojí do nějaké 

nevolební politické aktivity, pravděpodobně se bude angažovat i ve volbách. Sympatizanti spolku a 

česká populace jsou rozděleni do dvou boxplot grafů.  

 

Boxplot graf16 ukazuje, že nejsou signifikantní rozdíly mezi voliči a nevoliči a počtem vykonávaných 

nevolebních aktivit u sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii. Ti, kteří nešli k volbám, dělají 

mezi 2 až 4 aktivitami, které řadíme mezi nevolební politickou participaci. Výsledek je totožný s 

těmi, kteří se v roce 2017 k volbám dostavili. Jelikož se jedná o jednotky z velkého souboru 

respondentů, není odlehlé pozorování považováno za statisticky významné. 

 

Graf 7: Boxplot o vzájemnosti politické a nepolitické participaci sympatizantů Milionu chvilek pro 

demokracii 

 

 

Naopak v průměru české populace více jak polovina nevoličů nevykonává žádné aktivity. Zbytek 

vykonává mezi žádnou až 2 politickými aktivitami.  

 

 
16 Dělící čára v krabicové části grafu značí medián, dolní část grafu je první kvartil (25 %), druhá část třetí 

kvartil (75 %).  



 

39 

Graf 8: Boxplot o vzájemnosti politické a nepolitické participaci obyvatel ČR 

 

 

Tabulka č. 1 jedna uvádí počty vykonaných politických participací sympatizanty Milion chvilek pro 

demokracii a české populace. Celkem 92,9 % sympatizantů Milionu chvilek se dostavilo k volbám 

do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Z toho 90,7 % přidalo k aktu hlasování další činnost z 

nevolební politické participace. Voliči a nevoliči nejčastěji vykonávají v celkovém součtu 3 aktivity 

z celého repertoáru politické participace. Plný rozsah aktivit se objevil u pouhých 14 respondentů. 

 

Tabulka 1: Počet vykonaných nevolebních politických participací sympatizanty Milionu chvilek a 

občany ČR 

 SYMPATIZANTI MILIONU CHVILEK POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY 

NEVOLEBNÍ 

POLITICKÁ 

PARTICIPACE VOLIČI NEVOLIČI CELKEM VOLIČI NEVOLIČI CELKEM 

Žádná nevolební 

aktivita 

663 

2,5 % 

73 

0,3 % 

756 

2,8 % 

633 

26,4 % 

720 

30 % 

1 353 

56,4 % 

1 aktivita 

2 520 

9,3 % 

258 

1 % 

2 778 

10,3 % 

265 

11,1 % 

179 

7,5 % 

444 

18,5 % 

2 aktivity 

5 332 

19,7 % 

456 

1,7 % 

5 788 

21,4 % 

167 

7 % 

79 

3,3 % 

246 

10,3 % 

3 aktivity 

6 900 

25,6 % 

478 

1,8 % 

7 378 

27,3 % 

127 

5,3 % 

51 

2,1 % 

178 

7,4 % 

4 aktivity 

6 061 

22,4 % 

403 

1,5 % 

6 464 

23,9 % 

70 

2,9 % 

19 

0,8 % 

89 

3,7 % 

5 aktivit 

2546 

9,4 % 

179 

0,7 % 

2 725 

10,1 % 

38 

1,6 % 

12 

0,5 % 

50 

2,1 % 

6 aktivit 

790 

2,9 % 

57 

0,2 % 

847 

3,1 % 

18 

0,8 % 

5 

0,2 % 

23 

1 % 
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7 aktivit 

210 

0,8 % 

20 

0,1 % 

230 

0,9 % 

7 

0,3 % 

2 

0,1 % 

9 

0,4 % 

8 aktivit 

37 

0,1 % 

2 

0,0 % 

39 

0,1 % 

5 

0,2 % 

1 

0,0 % 

6 

0,3 % 

CELKEM 

25079 

92,7 % 

1926 

7,1 % 

27 005 

100 % 

1 330 

55,6 % 

1 068 

44, 5% 

2 398 

100 % 

Zdroj: Data o české populaci pochází z výzkumu European Social Survey, který byl realizován v roce 2018.  

Poznámka: (N=2 371), váženo. Tabulka je očištěna o respondenty, kterým nebylo 18 let.  

 

Doposud se práce zabývala tím, jaké charakteristiky sympatizanti Milion chvilek mají a jaké aktivity 

z repertoáru politické participace volí. Bylo zjištěno, že podíl mužů a žen je téměř stejný a jejich 

průměrný věk je 51 let. Spolek se těší oblibě převážně ve střední a starší věkové skupině. Rozdíly 

jsou v místě bydliště, kde je nejvíce zastoupena Praha a Středočeský kraj. Mezi sympatizanty je téměř 

pravidlem, že se účastní voleb. K tomu vykonávají mezi 2 až 4 politickými aktivitami napříč celým 

politickým repertoárem. Nejčastěji vykonávanou politickou participací je podepsání petice, na 

druhém místě je bojkotování produktu z politických důvodů a třetí místo obsadila účast na veřejné 

demonstraci. Aktivita, která je častěji vykonávána obecnou českou populací než sympatizanty 

Milionu chvilek pro demokracii, je zveřejnění a sdílení politických příspěvků. Práce také podala 

zjištění, že rozdíly mezi počtem vykonaných aktivit těch, kteří volí a nevolí, nejsou signifikantní. 

 

To, jaké aktivity spolu souvisí, je znázorněno v grafech přidaných do příloh (č.2 a č.3).  

 

7.9. Postoje sympatizantů Milionu chvilek  

Závěr analýzy je zaměřen na postoje sympatizantů občanského spolku Milion chvilek pro 

demokracii. Na základě uvedené teorie a inspirace modelem občanského voluntarismu, práce sleduje 

následující faktory. Základní, avšak nepostačující podmínka politické participace je zájem o politiku. 

Aby se občané politicky angažovali, musí znát “pravidla hry”. Kromě politického zájmu má dle 

modelu občanského voluntarismu pozitivní vliv na politickou participaci víra ve vykonanou aktivitu 

a její vliv na změnu, podpora demokracie a důvěra v politické vůdce. S tím souvisí pocit politické 

efektivity, který je složen z víry ve vlastní schopnosti a důvěry v responzivitu systému. Poslední 

zkoumaným faktorem je členství v dobrovolnických organizacích, který má na základě teorií také 

pozitivní vliv na politickou participaci.  

 

Model občanského voluntarismu navíc obsahuje komponent zájem o politické otázky a názory na 

konkrétní problémy. Jelikož tato otázka nebyla zahrnuta v dotazníkovém šetření, není v další části 

práce uvedena. 
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7.9.1. Zájem o politiku 

Zájem o politiku je zjišťován otázkou „Jak moc se zajímáte o politické dění v naší zemi?”. O politiku 

se zajímá 98,2 % sympatizantů Milionu chvilek (N=3 431). Nezájem o současné politické dění je 

vyjádřen v 1,8 %, a to nejčastěji ve věkové kategorii 18-29 a 30-44 let. Respondenti, kteří se o 

politiku nezajímají, pocházejí nejčastěji z Vysočiny a Ústeckého kraje. V české populaci se o politiku 

zajímá polovina obyvatel (N=1 039). 

7.9.2. Spokojenost a nespokojenost s politickou situací  

Spokojenost a nespokojenost s politickou situací je měřena otázkou „Zamyslíte-li se nad celkovou 

současnou politickou situací v České republice, řekl/a byste, že jste s ní ...”. Sympatizanti Milionu 

chvilek pro demokracii jsou jednoznačně nespokojeni se současnou politickou situací. 97,7 % 

respondentů odpovědělo, že jsou velmi nespokojeni či nespokojeni a 0,7 % je velmi spokojeno nebo 

spíše spokojeno. V populaci je 36,6 % nespokojených s politickou situací, 20,3 % obyvatel České 

republiky je spokojeno. 

7.9.3.Víra v účinnost politické participace  

Otázka „Jak jsou dle Vás účinné následující aktivity, které občané dělají, aby změnili zákon?” 

indikuje důvěru v účinnost politických participací. Signifikance víry v účinnost politické participace 

se mezi sympatizanty spolku a obyvateli ČR neprokázala pouze u hladovky.  

 

Sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii považují za nejúčinnější politickou participaci práci v 

politické straně, práci v občanských sdruženích a demonstrace. Naopak za nejméně účinné považují 

represivní aktivity, jako je násilná akce, hladovka a blokáda. Mezi neúčinné aktivity taky řadí práci 

v církvi. V průměru české populace je za účinné aktivity považována taktéž práce v politické straně, 

stávka a následuje petice. Za nejméně účinnou aktivitu je považována hladovka, násilná akce a práce 

v církvi. 

  

Tabulka 2: Víra v účinnost dílčích politických participací vyjádřena sympatizanty Milionu chvilek 

a obyvatel ČR 

  SYMPATIZANTI MILIONU CHVILEK OBYVATELÉ ČR 

ÚČINNOST 

PARTICIPACE 

ÚČINNÉ NEÚČINNÉ ÚČINNÉ NEÚČINNÉ 

Práce v politické straně  2 793 

81,4 % 

 520  

15,2 % 

629 

61 % 

347 

32,3 % 

Práce v odborech 1 261 

36,8 % 

1 705 

49,7 % 

468 

44,5 % 

489 

47,1 % 
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Práce v církvi 535 

15,6 % 

2 465 

71,8 % 

140 

12,9 % 

783 

76,3 % 

Soudní spor 1 657 

48,3 % 

1 414 

41,2 % 

401 

37,5 % 

539 

52,7 % 

Demonstrace 2 184 

63,7 % 

1 159 

33,8 % 

434 

42,7 % 

565 

53,7 % 

Dopis nebo e-mail 

poslanci 

1 287 

37,5 % 

1 842 

53,7 % 

237 

22,5 % 

743 

71,6 % 

Násilná akce 204  

5,9 % 

2 945 

85,8 % 

154 

15,2 % 

812 

77,7 % 

Petice 1 982 

57,8 % 

1 362 

39,7 % 

469 

45,5 % 

524 

50,3 % 

Hladovka 366 

10,7 % 

2 603 

75,9 % 

110 

9,9 % 

865 

84 % 

Aktivita na sociálních 

sítích 

1 783 

52 % 

1 301 

37,9 % 

294 

28,5 % 

650 

61,9 % 

Stávka 2 091 

60,9 % 

1 025 

29,9 % 

515 

49,9 % 

482 

35,8 % 

Práce v občanských 

sdruženích či spolcích 

2 386 

69,5 % 

846 

24,7 % 

395 

38 % 

562 

54,1 % 

Blokáda 822 

24 % 

1 987 

57,9 % 

217 

21,3 % 

687 

65,9 % 

Poznámka: N=3 431 (MCH), váženo. CVVM, Naše společnost, únor 2020, N=1 039 (populace) 

 

7.9.4. Podpora demokracie a důvěra v politické vůdce 

Na základě výzkumné praxe je podpora demokracie měřena prostřednictvím souhlasů s výroky. 

Respondenti měli na výběr mezi těmito variantami „Demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob 

vlády.”, „Za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokratický.”, a 

„Pro lidi, jako jsem já, je jedno, zda máme demokratický nebo nedemokratický režim.”. Sympatizanti 

Milionu chvilek pro demokracii nejčastěji volili první výrok, který říká, že demokracie je nejlepší 

způsob vlády, a to v 88,7 % (N=3 431). Druhá varianta byla zastoupena v 9,4 %, a to častěji mezi 

muži, kterým bylo méně než 18 let. Těch, kterým je jedno, v jakém režimu žijí, je 0,3 %.  

 

Data z populace nejsou ohledně hodnocení demokracie tak jednomyslná. 53,1 % považuje 

demokracii za nejlepší z možných způsobů vlády, 28,3 % si dokáže představit situace, ve kterých by 

byl autoritativní způsob vládnutí lepší než demokratický a 15,2 % je jedno, zda žijí v demokratickém 

či nedemokratickém režimu.  
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Důvěra v politické vůdce symbioticky doplňuje výše uvedené zkoumané proměnné, které spadají do 

psychologického závazku s politikou. Respondenti měli uvést, nakolik důvěřují nebo nedůvěřují 

uvedeným institucím nebo veřejným činitelům - Vládě ČR, Poslanecké sněmovně ČR, Senátu ČR, 

Starostovi své obce či městské části, Hejtmanovi svého kraje, Prezidentovi ČR, Svému krajskému 

zastupitelstvu a Svému obecnímu zastupitelstvu. Signifikance se neprokázala pouze u důvěry ve 

starostu a obecní zastupitelstvo.  

 

Sympatizanti spolku Milion chvilek pro demokracii nejvíce důvěřují Senátu a hejtmanovi, naopak 

nejméně důvěřují vládě, prezidentovi a Poslanecké sněmovně. V průměru populace nejsou výsledky 

tak jednomyslné. Čeští občané nejčastěji důvěru chovají ke starostovi a obecnímu zastupitelstvu. 

Naopak nedůvěra převažuje u Poslanecké sněmovny a Senátu. 

 

Tabulka 3: Důvěra ve veřejné činitele a instituce vyjádřena sympatizanty MilionU chvilek a 

obyvatel ČR 

 SYMPATIZANTI MILIONU CHVILEK OBYVATELÉ ČR  

DŮVĚRA V 

INSTITUCE 

DŮVĚRA NEDŮVĚRA DŮVĚRA NEDŮVĚRA 

Vláda ČR 1,5 % 98,2 % 44,4 % 51,3 % 

Poslanecká 

sněmovna ČR 

14,2 % 84,6 % 36,5 % 57,8 % 

Senát ČR 94,9 % 4,4 % 34,6 % 56,2 % 

Starosta Vaší obce či 

městské části 

62,9 % 29 % 59,2 % 33,6 % 

Prezident ČR 0,9 % 98,9 % 46,5 % 50,2 % 

Krajské 

zastupitelstvo 

61,6 % 22,5 % 42,9 % 39,4 % 

Obecní 

zastupitelstvo 

63 % 26,4 % 58,3 % 33,3 % 

Hejtman 

kraje/primátor 

70,1 % 20,4 % 41,3 % 39,2 % 

Zdroj: N=3 431 (MCH), váženo. CVVM, Naše společnost, únor 2020, N=1 039 (populace). 

 

7.9.5. Víra ve vlastní schopnosti a responzivita systému  

Víra ve vlastní kompetence je měřena otázkou „Do jaké míry jste si jistý/á, že jste schopný/á podílet 

se na politice?”. Určitou jistotou ve své kompetence disponuje 79,2 % sympatizantů Milionu chvilek. 

Dalších 20 % odpovědělo, že si vůbec nejsou jistí. V podílu nejistých převažují ženy v kategorii 60 
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let a více. Respondenti s výučním listem jsou nejčastěji zastoupeni ve skupině těch, kteří si nejsou 

vůbec jistí svými schopnostmi podílet se na politice. Zastupují 41,1 % této odpovědi. Pro kontrolu je 

do výzkumu zařazena otázka, která zjišťuje subjektivní percepci vlastní způsobilosti k tomu, aby se 

mohl respondent účastnit politického dění. 65,8 % se považuje za způsobilé k účasti na politickém 

dění.   

 

Na otázku „Jak moc byste řekl/a, že politický systém v České republice umožňuje lidem jako Vy, mít 

vliv na politiku?” odpovědělo 22 % respondentů, že jim politický systém umožňuje mít vliv na 

politiku v České republice. Dalších 42,4 % odpovědělo, že do jisté míry ano, a zbylých 35,6 % se 

domnívá, že jim politický systém neumožňuje vůbec nebo velmi málo mít na něj vliv. Rozdíly v 

odpovědích nacházíme v pohlaví, kde jsou muži častěji přesvědčeni o potenciálním vlivu na politiku. 

Ženy by o necelých 10 % méně řekly, že vliv mají velmi malý a zároveň byly o 10 % podhodnoceny 

v odpovědích, které říkají, že jim politický systém umožňuje mít velký vliv na politiku. V kategorii 

60 let a více je vyšší zastoupení těch, kteří jsou přesvědčeni o malém vlivu na politiku. Faktor věku 

ukazuje, že lidé s výučním listem a středním odborným vzděláním s maturitou častěji volí možnost 

“vůbec nemám vliv”, naopak tuto možnost volili nejméně lidi s vysokoškolským magisterským 

titulem. Zajímavým zjištěním je, že pouze ve Středočeském kraji je podhodnocena odpověď, která 

indikuje respondentův pocit velkého vlivu na politický systém. V průměru populace si je 4,8 % 

jistých, že mohou mít vliv na politiku, 25,5 % se myslí, že do jisté míry ano, a 66,5 % uvedlo, že vliv 

mají velmi malý či žádný.  

7.9.6. Členství v dobrovolných organizacích  

Teorie uvedené v kapitole 5 hovoří o pozitivním vztahu mezi politickou participací a členstvím v 

dobrovolných organizacích. Tato část analýzy si neklade za cíl explanaci tohoto vztahu, a tedy teorie 

vysvětlující vztah mezi participací a členstvím v dobrovolných organizacích nechává stranou17. Práci 

zajímá, jaké jsou sítě sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii, a v průměru v kolika 

organizacích sympatizanti působí. Pro srovnání jsou data doplněna o data členství v dobrovolných 

organizacích české populace, která pocházejí z výzkumu Naše společnost z únorové vlny 2020. 

 

Členství v dobrovolných organizacích je měřeno po vzoru výzkumu Naše společnost otázkou 

„Účastníte se aktivně činnosti některé z následujících organizací či uskupení?”. Respondenti měli 

na výběr z možností občanská (zájmová) sdružení, nadace/charitativní organizace, odbory, profesní 

sdružení, politická strana, obecní samospráva, sportovní organizace, církev a žádná z uvedených 

možností.  

 
17 Jedná se o teorie mobilizace, teorie občanských dovedností a teorie sociálního kapitálu, které byly popsány 

v kapitole 5.  
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Sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii se ve 44,5 % neúčastní žádné z uvedených činností. 

Celých 30 % sympatizantů aktivně vykonává jednu činnost, 16,6 % sympatizantů dvě činnosti. 

Oproti průměru populace se účastní více.  

 

Čeští občané se v 56,1 % neúčastní žadné aktivity, 20,1 % vykonává jednu činnost, 11,2 % dvě 

činnosti. Na grafu č. 9 jsou uvedeny sledované organizace s podílem těch, kteří se jejich aktivit 

účastní. 

 

Graf 9: Účast sympatizantů Milionu chvilek a obyvatel ČR v dobrovolných organizacích či 

uskupeních  

 

Zdroj: Data o populaci pochází z výzkumu ESS 2018.              

Poznámka: N=3 431,váženo dle základního souboru 

 

 

7.10. Modelování příslušnosti ke spolku Milion chvilek pro demokracii 

Analýzu zajímá vysvětlení příslušnosti ke spolku Milion chvilek pro demokracii, a to se zohledněním 

dalších vlivů, které vysvětlují politickou participaci. Proto je použita metoda binární logistické 

regresní analýzy, kde vysvětlovaná proměnná nabývá dvou hodnot, konkrétně sympatizant spolku=1 

a česká populace=0. Vysvětlující proměnnou jsou sociodemografické charakteristiky a postojové 

otázky, které vychází z modelu občanského voluntarismu (Verba, Schlozman, Brady 1995).  

 

Před modelováním je prozkoumán vztah mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou 

dvouvýběrovým t-testem. Hodnota Nagelkerke R Square je 0,852. Ta nám říká, že závislá proměnná 

má lepší míru vysvětlení skrze nezávislé proměnné. [Mareš, Rabušic, Soukup 2019: 419]. Na základě 
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výsledku Omnibus tests of Model Coefficients (sig.=0.000) je zamítnuta nulová hypotéza o 

neexistenci vlivu nezávislých proměnných na závislou proměnnou.  

 

Do modelu vstupují sociodemografické charakteristiky (pohlaví, věk, vzdělání a výše příjmu) a 

postojové otázky, které se týkaly psychologického závazku politikou (zájem o politiku, porozumění 

problémům své země, vnímání responzivity systému, vnímání účinnosti politických participací), 

politických postojů (nedůvěra ve veřejné činitele a instituce) a členství v dobrovolných organizacích 

(občanské (zájmové) sdružení, nadace či charitativní organizace, odbory, profesní sdružení, 

politická strana, obecní samospráva, sportovní organizace a církev). Konkrétní znění otázek 

položených v dotazníkovém šetření je uvedeno v kapitole 7.3 s názvem Sledované proměnné. Data 

pochází z výzkumu, který byl realizován po účely této práce (N=3 431) a z českého reprezentativního 

výzkumu s názvem Naše společnost (N=1 039), který byl proveden výzkumným týmem CVVM 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

 

Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty původního a finálního modelu logistické regresní analýzy. 

Barevně označené hodnoty jsou ty, které jsou signifikantní a u kterých analýzu zajímá poměr šancí. 

Ve sloupci Hodnoty jsou označeny konstanty (1). 

 

Tabulka 4: Regresní model příslušnosti ke spolku Milion chvilek pro demokracii  

PROMĚNNÉ  PŮVODNÍ MODEL FINÁLNÍ MODEL 

Sociodemografické 

charakteristiky Hodnoty Signifikance 

Exp (B.) 

poměr 

šancí 

95% C.I.for EXP (B) 

lower      a          upper 
Signifikance 

Exp (B.) 

poměr 

šancí 

95% C.I.for EXP(B) 

lower         a          upper 

Pohlaví Žena (1)         

 Muž  0,903 1,012 0,832 1,231 0, 529 1,483 0,197 0,2302 

Věk 18-29 let (1) 0,553        

 30-44 let 0,543 1,108 0,796 0,1541 0,217 3,113 0,512 18,921 

 45-59 let 0 2,382 1,699 3,34 0,71 1,429 0,217 9,411 

 60 let nebo více 0 3,084 2,211 4,302 0,451 2,096 0,305 14,382 

Vzdělání Bez maturity (1) 0,001        

 S maturitou 0 6,846 5,434 8,625 0,021 4,767 1,27 17,887 

 Vysokoškolské 0 22,919 17,51 29,997 0,00 23,204 4,7 114,557 

Výše příjmu 9 999 Kč a méně (1) 0,294        
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 10 000-19 999 Kč 0 0,488 0,342 0,698 0,161 0,156 0,012 2,095 

 20 000-29 999 Kč 0,015 0,646 0,454 0,919 0,281 0,243 0,019 3,183 

 30 000-49 999 Kč 0 3,321 2,087 5,287 0,985 0,975 0,067 14,208 

 Více než 50 000 Kč 0,002 2,449 1,404 4,271 0,54 0,404 0,022 7,329 

Postojové otázky          

Zájem o politiku Zájem o politiku     0,00 35,219 7,002 177,158 

 Nezájem o politiku (1)         

Porozumění 

problémům své 

země 

Porozumění 

problémům 
    0,006 6,75 1.75 26039 

 Neporozumění 

problémům (1) 
        

Responzivita 

systému 

Ovlivnění řešení 

problémů 
    0,314 0,504 0,133 1,914 

Důvěra v účinnost 

aktivit 
Práce v politické straně     0,864 0,895 0,251 3,194 

 Práce v odborech     0,694 1,268 0,389 4,137 

 Práce v církvi     0,034 6,036 1,145 31,824 

 Soudní spor     0,034 3,366 1,096 10,335 

 Demonstrace     0,626 0,745 0,227 2,437 

 Dopis nebo e-mail 

poslanci 
    0,25 0,496 0,15 1,639 

 Násilná akce     0,17 0,36 0,084 1,549 

 Petice     0,719 1,251 0,369 4,243 

 Hladovka     0,737 0,74 0,128 4,283 

 Aktivita na sociálních 

sítích 
    0,062 3,061 0,943 9,93 

 Stávka     0,127 2,656 0,758 9,309 

 Práce v občanských 

sdruženích/spolcích 
    0,803 0,854 0,247 2,952 

 Blokády     0,17 0,387 0,1 1,502 

Důvěra ve veřejné 

činitele a instituce 
Vláda ČR (1)     0 0,019 7,857 318,411 

 Poslanecká sněmovna 

ČR 
    0,455 0,556 0,119 2,596 
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 Prezident ČR     0 0,008 0,002 0,038 

 Senát ČR     0 28,577 6,675 122,349 

 Starosta     0,75 1,248 0,32 4,876 

 Hejtman     0,72 0,756 0,164 3,486 

 Krajské zastupitelstvo     0,024 6,092 1,271 29,197 

 Obecní zastupitelstvo     0,018 0,17 0,039 0,736 

Členství v 

dobrovolných 

organizacích 

Občanské sdružení     0,257 2,292 0,546 9,618 

 Nadace či charitativní 

organizace 
    0,065 0,237 0,051 1,093 

 Odbory     0,67 1,873 0,104 33,606 

 Profesní sdružení     0,003 0,053 0,008 0,368 

 Politická strana     0,148 0,225 0,03 1,702 

 Obecní samospráva     0,103 0,279 0,06 1,296 

 Sportovní organizace     0,549 0,656 0,165 2,608 

 Církev     0,008 16,197 2,099 124,961 

Poznámka: Zeleně jsou zvýrazněny kladné hodnoty, žlutě záporné hodnoty.  

 

V původním modelu byly proměnné věk, vzdělání a výše příjmu statisticky významné. Po vložení 

postojových otázek signifikance sociodemografických proměnných zůstala pouze u proměnné 

vzdělání. Lidé s maturitou mají 4krát vyšší šanci stát se sympatizantem Milionu chvilek pro 

demokracii než lidé bez maturity, lidé s vysokoškolským titulem až 26krát vyšší šanci. Zajímavé 

zjištění je u proměnné věk, kde lze vypozorovat Simpsonův paradox. Původní model naznačoval, že 

nejvyšší šance je u lidí ve věkové skupině 60 let. Po vložení a zohlednění vlivu dalších proměnných 

se šance otočila, 3krát vyšší šanci mají lidé ve věku 30-44 let. Konstantou je v obou případech 

nejmladší věková kategorie 18-29 let.  

 

Zájem o politiku zvyšuje šanci až 35krát, že se lidé stanou sympatizanty Milionu chvilek pro 

demokracii než ti, kteří se o politiku nezajímají. Dalším signifikantním faktorem je, pokud se lidé 

orientují a rozumím problémům své země. Ti, kteří rozumí problémům mají 7krát vyšší šanci stát se 

sympatizanty spolku, než ti, kteří se v problémech neorientují.  
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Víra v účinnost jednotlivých politických participací poskytuje zajímavé zjištění. To, zda člověk věří 

v účinnost participací, není statisticky významné, a tedy nezvyšuje šanci stát se sympatizantem.  

 

V konstantě faktoru důvěra ve veřejné činitele a instituce jsou ti, kteří věří, vůči těm, kteří nevěří 

vládním činitelům a institucím. Z důvodu hůře srozumitelné interpretace záporných hodnot je 

výsledek přepočítán na ty, kteří důvěru ve veřejné aktéry a instituce nemají (1/výsledek poměru 

šance). Nedůvěra ve vládu České republiky zvyšuje šanci 50krát, že se stanou sympatizanty spolku, 

nedůvěra v prezidenta dokonce 125krát. Ti, kteří nedůvěřují v obecní zastupitelstvo, mají 6krát vyšší 

šanci stát se sympatizantem než ti, kteří důvěřují. Naopak ti, kteří důvěřují Senátu České republiky, 

mají 29krát vyšší šanci a ti, kteří důvěřují v krajské zastupitelstvo 6krát vyšší šanci než ti, kteří 

nedůvěřují.  

 

Poslední faktor v logistickém regresním modelu je členství v uvedených dobrovolných organizacích. 

Šanci zvyšuje účast v církvi, a to 16krát oproti těm, kteří v církvi nejsou. Naopak pokud občan není 

členem profesního sdružení, zvyšuje mu šanci stát se sympatizantem až 18krát.  

7.10.1. Diskuse výsledků regresní analýzy a další zkoumání 

Model regresní analýzy zahrnoval ty proměnné, které taktéž sledoval výzkum Naše společnost. Z 

toho důvodu nemohl být do modelu zahrnut výčet všech sledovaných proměnných, které výzkum na 

sympatizantech Milionu chvilek pro demokracii sledoval, a které dotváří model občanského 

voluntarismu. I přes absenci několika proměnných výzkum došel k zajímavým zjištěním.  

 

Předložená zjištění říkají, že šanci stát se sympatizantem Milionu chvilek pro demokracii nejvíce 

zvyšuje vysokoškolské vzdělání, zájem o politiku, nedůvěra ve vládu ČR, prezidenta ČR, důvěra v 

Senát ČR a účast v církvi. Jedním z možných vysvětlení může být skutečnost, že občanský spolek 

vznikl jako protestní hnutí v reakci na současnou vládnoucí garnituru. Současně je potřeba vnímat, 

že důvěra ve veřejné činitele je proměnlivá a ještě umocněná o současný kontext pandemické doby. 

A navíc mezi sloučenými datasety je rozdíl sběru dat 15 měsíců.  

 

Z výčtu dobrovolných organizacích má výrazný vliv účast v církvi. Na základě uvedené teorie lze 

jev vyložit teorií mobilizace, občanských dovedností nebo teorií sociálního kapitálu. Tento výsledek, 

stejně jako nesignifikantní výsledek účinnosti politických participací, by bylo vhodné dále 

prozkoumat. 

 

Vhodné by bylo, kdyby do modelu příslušnosti ke spolku byl zakomponován index politické 

efektivity, který značně ovlivňuje politickou participaci. Jelikož práce neměla v této otázce přístupná 
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data, spokojila se dostupnými dílčími otázkami. Stejně tak pozitivní motivační faktory (například 

získání společenského uznání) nebo zájem o politická témata, které mohou působit jako silný 

motivační faktor (Han 2009), by zasloužily prozkoumání. Pro případné další zkoumání by bylo 

vhodné výsledky analýzy doplnit o kvalitativní metody výzkumu.   
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8. ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřila na sympatizanty Milionu chvilek pro demokracii a na jejich politickou 

participaci. Cílem bylo zjistit, jak tato skupina vypadá a jak politicky participuje, a to v porovnání s 

průměrem české populace. K tomuto zjištění byla použita data a výstupy z výzkumů Milionu chvilek 

pro demokracii, mezinárodního výzkumu European Social Survey a českého reprezentativního 

výzkumu s názvem Naše společnost, který provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV 

ČR, v. v. i.  

 

Práce popisuje individuální vstupy do demokratického procesu, které jsou používány v demokraticky 

orientovaných zemích za účelem prosadit své cíle a ovlivnit politické výstupy. Ačkoliv repertoár 

nevolebních aktivit v čase nabírá na rozmanitosti, pestřejší škála nabídky nezpůsobuje vzájemné 

podrývání volebního a nevolebního způsobu participace. A tedy pokud se občan zapojí do aktivity z 

nevolebního repertoáru, pravděpodobně se bude angažovat i ve volbách (Dalton 2014, Norris 2002, 

Van Deth 2011, Vráblíková 2017). To potvrzují i výsledky analýzy, která byla provedena na datech 

zkoumajících sympatizanty spolku Milion chvilek pro demokracii a na aktuálních datech pro českou 

populaci.  

 

Obecně vyšší míru politické participace vykazují sympatizanti občanského spolku. Účast ve volbách 

v roce 2017 do Poslanecké sněmovny ČR pro ně byla takřka povinností, hlasovací lístek totiž vhodilo 

do volební urny necelých 98 % sympatizantů spolku. Stejně tak se sympatizanti spolku více angažují 

v nevolebních způsobech participace, přičemž nejčastěji vykonávají 2 až 4 aktivity. Volební 

docházka české populace dosahuje 61 % a nejčastěji z nevolebních způsobů vykonávají žádnou až 2 

činnosti. Významné rozdíly, ve srovnání s českou populací v podílu zapojených do konkrétních 

nevolebních způsobů participace u sympatizantů spolku, byly v těch aktivitách, které spolek Milion 

chvilek pro demokracii akcentuje či jsou s nimi úzce spjaty.  Jedná se o podpis petice, účast na veřejné 

demonstraci a nošení odznaku či samolepky. Navíc byla v porovnání s českou populací 

nadreprezentovaná aktivita bojkotu produktu z politických důvodů. Toto zjištění není překvapivé 

vzhledem k politické situaci v České republice. Na druhou stranu je zajímavé, že politické aktivity 

zveřejnění a sdílení politických příspěvků je častější aktivitou v průměru populace než u skupiny 

sympatizantů spolku. Všechny ostatní individualizované politické aktivity se nelišily víc jak o 3 %. 

Dle představené teorie sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii nadreprezentovávají ty aktivity, 

které jsou sestavené v kontextu tlaku na změnu a represe (Marsh, Kaase 1979). 

 

Výzkum ukázal, že se skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii liší z hlediska 

sociodemografických charakteristik vzděláním, které je podstatným determinantem politické 

participace, věkem a výší čistého osobního příjmu. Vysokoškolským titulem disponuje více jak 
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polovina sympatizantů. Rozdíly mezi sympatizanty spolku a populací jsou ve vzdělání bez maturity 

a vysokoškolským vzděláním. Průměrný věk sympatizantů je 51 let a průměrný věk populace je 43 

let. Výše čistého osobního příjmu sympatizantů spolku se z jedné čtvrtiny pohybuje mezi 20 000 až 

29 999 Kč a z druhé mezi 30 000 až 49 999 Kč, zatímco nejčastěji českou populací je zastoupena 

kategorie 10 000 až 19 999 Kč, poté 20 000 až 29 999 Kč. Výše příjmu je tedy o kategorii posunutá. 

Výsledky naznačují to, co akcentují teorie zabývající se politickou participací (např. Verba, 

Schlozman, Brady 1995). Sympatizanti občanského spolku spíše disponují prostředky pro efektivní 

participaci na politice. Kromě zdrojů byly zkoumány motivační faktory, které ukázaly, že se 

sympatizanti zajímají o politiku výrazně více než česká populace. Sympatizanti spolku jsou 

nespokojeni s politickou situací, nedůvěřují vládě ČR, Poslanecké sněmovně ČR a prezidentovi ČR. 

Naopak vysokou důvěru chovají k Senátu ČR. Více jak polovina se považuje za způsobilou k účasti 

na politickém dění a také se domnívá, že jim současný politický systém umožňuje mít vliv na 

politiku. Výsledek potvrzuje premisu modelu občanského voluntarismu (Verba, Schlozman, Brady 

1995), že lidé, kteří se zajímají o politiku a věří ve své kompetence, se budou spíše politicky 

participovat.  

 

Pro komplexnější představu o sympatizantech Milionu chvilek pro demokracii byla v analýze použita 

metoda logistické regresní analýza, díky které vznikl model příslušnosti ke spolku. Do modelu 

vstoupily proměnné na základě modelu občanského voluntarismu, který byl navržen Verbou, 

Schlozmanem a Bradym pro lepší pochopení politické účasti. Výsledky logistického regresního 

modelu ukazují, že po očištění sociodemografických proměnných od vlivu jiných proměnných 

zvyšuje šanci stát se sympatizantem občanského spolku pouze proměnná vzdělání. Z hlediska 

psychologického závazku a politických postojů je signifikantní zájem o politiku a porozumění 

problém své země. Tedy pokud se občan zajímá o politiku a rozumí problémům své země, je vyšší 

šance, že se stane sympatizantem spolku. Nejvíce šanci zvyšuje nedůvěra k vládě a nedůvěra k 

prezidentovi České republiky vůči těm, kteří těmto veřejným činitelům důvěřují. Naopak důvěra v 

Senát ČR a krajské zastupitelstvo šanci zvyšuje. Signifikance u zkoumaných členství v dobrovolných 

organizacích se prokázala u profesního sdružení a církve. Pokud občan není členem profesního 

sdružení, zvyšuje se mu šance stát se sympatizantem spolku vůči těm, kteří jsou členi. Naopak 

členství v církvi šanci zvyšuje.  

 

Výsledky uskutečněné analýzy ukazují, že skupina sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii se 

více zapojuje do politických participací, avšak primárně u těch činností, které spolek akcentuje. 

Zároveň jejich postoje naznačují, že nelze ignorovat skutečnost vzniku spolku, který byl založen jako 

protestní hnutí.  
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Tato práce neměla ambice na vyvození závěrů, do jaké míry se občanskému spolku Milion chvilek 

pro demokracii podařilo aktivizovat občanskou společnost ani jak silným mobilizačním prvkem 

spolek disponuje. Každopádně tato analýza by mohla přispět svým výsledkem do diskuse. 
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9. SUMMARY 

This thesis is focused on sympathizers of a civic movement Million Moments for Democracy and 

their political participation. The aim of the work was to find out how this group of sympathizers 

looks like and how it politically participates compared to the average Czech population. This thesis 

uses data and outcomes from a few researches - research of Million Moments for Democracy, 

international research European Social Survey and Czech representative research called Naše 

společnost which has been done by research team of CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.  

 

The thesis subscribes individual incomes to the democratic process which are being used in 

democratically oriented countries. These incomes' goal is to uphold objectives of that particular 

group of citizens and to affect political outcomes. Even though the range of non-electoral 

participation is increasing with the time it has no effect on undermining electoral and non-electoral 

forms of participation. Meaning if a citizen engages in any kind of non-electoral activities he or she 

is presumably going to vote in elections anyway (Dalton 2014, Norris 2002, Van Deth 2011, 

Vráblíková 2017). The results of an analysis comparing sympathisers of Million Moments for 

Democracy with average Czech citizens, which has been done for this thesis, confirms that. 

 

Higher rate of political participation is generally presented by civic association sympathizers. For 

them the participation in elections to the Chamber of Deputies in 2017 was almost obligatory as 

almost 98 % of them submitted their vote. Civic association sympathizers engage more in non-

electoral means of political participation with 2 to 4 activities. Electoral participation of the Czech 

population is at 61 % and common Czech citizen participates in 0 to 2 non-electoral activities. Million 

Moments for Democracy accentuate some kinds of non-electoral activities and there is a significant 

difference in doing these activities by sympathizers of common citizens. These activities include 

signing a petition, participating in a public demonstration and wearing a badge or a sticker. In 

addition, in comparison with the Czech population, the boycott activity of the product for political 

reasons was overrepresented. This finding is not surprising given the political situation in the Czech 

Republic. On the other hand, it is interesting that the political activity of publishing and sharing 

political contributions and posts is a more frequent activity on average of the population than in the 

group of sympathizers of the association. All other individualized political activities did not differ 

by more than 3%. According to the presented theory, supporters of the Million Moments for 

Democracy overrepresent those activities that are put together in the context of pressure for change 

and repression. (Marsh, Kaase 1979). 

 

The research has shown that a group of sympathizers of Million Moments for Democracy vary in 

terms of socio-demographic characteristics particularly in education, which is an essential 
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determinant of political participation, age and the level of net personal income. More than half of the 

sympathizers have a university degree. The differences between the sympathizers of the association 

and the population are in education levels of high school without graduation and university. The 

average age of supporters is 51 years and the average age of the population is 43 years. Net personal 

income of the association's sympathizers ranges from CZK 20,000 to 29,999 in one quarter of cases 

and from CZK 30,000 to 49,999 in the other quarter, while the Czech population is most often 

represented by CZK 10,000 to 19,999 and CZK 20,000 to 29,999. Level of income is thus shifted by 

one category. The results suggest what theories dealing with political participation emphasize (e.g. 

Verba, Schlozman, Brady 1995). Civil society sympathizers rather have the means for effective 

participation in politics. In addition to sources, motivational factors were examined. This showed 

that sympathizers are significantly more interested in politics than the Czech population. The 

supporters of the association are dissatisfied with the political situation in the country. They do not 

trust the government of the Czech Republic, the Chamber of Deputies and the President. On the 

contrary, they have a high level of trust in the Senate. More than half considers themselves to be 

eligible to participate in the political process and believes that their current political system allows 

them to have an impact on policy. The result confirms the premise of the model of civic voluntarism 

(Verba, Schlozman, Brady 1995) that people who are interested in politics and believe in their 

competence will be more likely to participate politically. 

 

For a more comprehensive idea of the sympathizers of the Million Moments for Democracy, the 

method of logistic regression analysis was used in the analysis, thanks to which a model of belonging 

to the association was created. Variables entered the model based on the model of civic voluntarism 

proposed by Verba, Schlozman, and Brady to better understand political participation. The results of 

the logistic regression model show that after adjusting for socio-demographic variables from the 

influence of other variables, only the education variable increases the chance of becoming a 

sympathizer of a civic association. In terms of psychological commitment and political attitudes, 

there is a significant interest in politics and understanding the problem of one's country. Thus, if a 

citizen is interested in politics and understands the problems of his country, there is a higher chance 

that he will become a supporter of the association. Distrust of the government and distrust of the 

President of the Czech Republic towards those who trust these public officials increase the chances 

the most. On the contrary, trust in the Senate and the regional council increases the chance. 

Significance in the examined membership in voluntary organizations was demonstrated in the 

professional association and the church. If a citizen is not a member of a professional association, his 

chances of becoming a sympathizer of the association to those who are members increase. 

Membership in the church increases the chance of becoming a sympathizer. 
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The results of the analysis show that the group of sympathizers of the Million Moments for 

Democracy is more involved in political participation, but primarily in those activities that the 

association emphasizes. At the same time, their attitudes suggest that the fact of the formation of an 

association that was founded as a protest movement cannot be ignored. 

 

This thesis did not have the ambition to draw conclusions as to the extent to which the Million 

Moments for Democracy managed to activate civil society or how strong a mobilizing element the 

association has at its disposal. In any case, this analysis could contribute to the discussion. 
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Teze diplomové práce  

 

Předpokládaný název práce: Participace podporovatelů občanského spolku Milionu chvilek na 

demokratickém procesu 

 

Předpokládaný název v anglickém jazyce: Participation of supporters of the civic association 

Million Moments in the democratic process 

 

Klíčová slova: politická participace, volební a nevolební participace, občanské hnutí, aktivní občané, 

demonstrace, petice, politika 

 

Klíčová slova anglicky: political participation, electoral and non-electoral participation, civic 

movement, active citizens, demonstrations, petition, politics 

 

 

Náplň práce: Angažovanost a aktivita občanské společnosti na demokratickém procesu je nezbytná 

pro fungující a stabilní demokracii. Participace občanů na politickém dění má formy volebního a 

nevolebního charakteru. Ačkoli je volební účast pro řadu občanů stále tím jediným aktem, jak se 

angažovat na politických záležitostech, repertoár možných aktivit je mnohem širší. Občanský spolek 

Milion chvilek představuje platformu, která kolem sebe koncentruje občany, kteří využívají i jiné 

aktivity než jen volební. Tato práce je zaměřena na podporovatele občanského hnutí Milion chvilek, 

na jejich charakteristiky a způsoby jejich zapojení na demokratickém procesu v České republice. 
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Příloha č. 1: Znění informovaného souhlasu  

Odesláním dotazníku udělujete souhlas následujícímu: 

1. Vyplněním dotazníku uděluji souhlas s účastí ve výzkumu.  

2. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že 

výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány. 

3. Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle 

platných zákonů ČR. Je zaručena ochrana důvěrnosti mých osobních dat. Při vlastním 

provádění studie mohou být osobní údaje poskytnuty jiným než výše uvedeným subjektům 

pouze bez identifikačních údajů, tzn. anonymní data pod číselným kódem. Rovněž pro 

výzkumné a vědecké účely mohou být moje osobní údaje poskytnuty pouze bez 

identifikačních údajů (anonymní data) nebo s mým výslovným souhlasem. 

4. Jsem srozuměn/a s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu 

nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití a 

zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně. 

 

Příloha č. 2: Vzájemnost politických participací vykonávaných sympatizanty spolku Milion chvilek 

pro demokracii 
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Příloha č. 3: Vzájemnost politických participací vykonávaných občany ČR  

 

 

 

Příloha č. 4: Omnibus Tests a Nagelkerke R Square  

 

 


