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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o občanské socializaci v novodobé demokratické 

České společnosti u jedinců žijících po většinu života v socialistickém Československu. 

Teoretický základ vychází z prací Ralfa Dahrendorfa a jeho představě o potřebě šedesáti 

let na vývoj občanské společnosti. Na tomto základu formuluji dvě rámcové diskursivní 

představy o vývoji občanské socializace – homogenní a selektivní. Práce pracuje s 

biografickými výpověďmi na kterých je diskutovaná diskursivní povaha  těchto 

vývojových představ o občanské socializaci, a to jak v explicitní nebo implicitní formě 

výpovědí. Výzkumná otázka se ptá, zdali představují soupeřící představy o 

homogenním občanském zrání a občanského handicapu socialistických generací 

představuje výkladové rámce užívané respondenty pro reflexi celospolečenského a 

osobního vývoje občanské socializace. Analýzou biografií si na tuto otázku odpovídám 

kladně. 

 

Annotation 

The bachelor’s thesis deals with civil socialization in modern democratic society in the 

Czech individuals living most of his life in socialist Czechoslovakia. The theoretical 

foundation is based on the work of Ralf Dahrendorf and his vision of the need for sixty 

years to the development of civil society. On this basis I define two framework 

discursive vision of the development of civil socialization - homogeneous and 

selective. Work deals with the biographical notice of which is discussed discursive 

nature of these developmental ideas of civic socialization, both in the form of explicit or 

implicit statements. Research question asks whether a competing vision of a 

homogeneous maturation of civil society and civic disability of socialist generations 

represents the interpretative framework used by the respondents to reflect on society as 

a whole and the personal development of civic socialization. Analysis of the biographies 

of the answer to this question is affirmative. 
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Úvod 

Pád Železné opony na počátku devadesátých let minulého století s sebou přinesl 

pro velkou řadu národů sociální fenomén spojený se změnou společenských struktur, 

který se přirozeně stal ohniskem zájmu interpretací tehdejších událostí, problémů s nimi 

spojených a vyhlídek do nastávající budoucnosti nově demokratizovaných zemí, pro 

řadu společenských vědců své doby [např. Ash 1990; Dahrendorf 1991]. Právě Ralf 

Dahrendorf, německo-britský filosof, sociolog, politolog a v neposlední řadě i politik, je 

jedním z prvních, jenž v této oblasti společenského bádání vystupuje s monografií 

Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě 

[Dahrendorf 1991]. V této knize si Dahrendorf odpovídá na otázky spojené s důvody a 

důsledky pádu komunistických vlád v Evropě a s tím související problematikou 

přechodu bývalých komunistických režimů do svobodné (resp. po autorově hodnotovém 

příklonu k termínu Karla Poppera - Otevřené) společnosti. 

Dahrendorf při hledání odpovědí na otázku společenského přerodu přichází 

s metaforou tří paralelních tikajících hodin, které odstartovaly simultánně s nastolením 

nových demokratických vlád – hodina právníka, hodina politika (resp. ekonoma) a 

konečně hodina občana [Dahrendorf 1991: 74 – 100]. Tuto metaforu o potřebě šesti 

měsíců na změnu legislativního rámce, šesti let pro hospodářské reformy a šedesáti pro 

obnovu občanské společnosti musíme brát s nadhledem, ale přesto nemůžeme opomíjet 

její důležitost ve svém normativním poselství – institucionální změny proběhnou 

rychleji nežli kulturní změny ve společnosti. 

Problémem, který souvisí se zaostáváním kulturních změn za těmi 

institucionálními, je v prvé řadě očekávání nemalé časové prodlevy. S tímto 

stanoviskem souhlasí snad většina vědců, kteří se zabývají problematikou 

postkomunistických přerodů a je přijímanou hypotézou mnoha empirických i 

analytických studií [např. Andorka 1997: 130; Frič et al. 1998: 14]. S touto všeobecně 

akceptovanou představou se ztotožňuji i já, a proto je mojí volbou vycházet v této práci 

právě z Dahrendorfových tezí, které jsou dnes po mnoho let ztělesněny právě v jeho 

známé metafoře. 

 

Tato silná myšlenka zaostávání občanského vývoje za vývojem institucionálním 

se v brzké době stala živnou půdou pro reflexivní kritiku a nové hypotézy, které 

Dahrendorfovy představy rozšiřují o především nejrůznější kulturologické teze, jako 
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např. teorie „civilizační inkompetence“ polského sociologa Piotra Szstompky, který vidí 

problém etablování demokratických základů do společenských struktur a institucí, právě 

v tom, že jsou etablovány lidmi „kteří ještě nejsou demokratičtí ve svých srdcích“ 

[Sztompka 2000: 15]. Z české akademické obce podobný postoj zaujímá např. politolog 

Petr Zima, který tvrdí, že „každá společnost v sobě vždy ponese stopy a  rezidua období 

předcházejících“ [Zima 2003: 179]. 

Dahrendorfova monografie byla podrobena kritice otázkami spojenými s 

podceňováním významu dějinných událostí jednotlivých národů. Mám na mysli např. 

fakt, že některé dalekosáhlé před-komunistické dědictví jednotlivých národů byla 

zmražena a znovu uvedená v existenci právě po pádu komunistických vlád [Illner 1996: 

162]. Odkaz těchto zmražených dědictví pak může přispívat ke zpomalování 

demokratizace společnosti anebo také k urychlení, jestliže má společnost v minulosti 

demokratickou tradici (prvorepubliková ČSR), které potom nemusí být spojováno pouze 

s odkazem na čtyřicetileté totalitní, resp. posléze autoritářské vládnutí Komunistické 

strany [Dahrendorf 1991: 22]. 

 

Právě otázce kulturních aspektů spojených s demokratizací společnosti se budu 

v následující kapitole věnovat. Budu vycházet z poněkud skeptických představ Ralfa 

Dahrendorfa, jejichž rozbor se nachází na následujících stránkách. 
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1. Společenské přerody a problém vývoje občanské 

společnosti 
 

1.1. Analýza Dahrendorfových tezí 

 

 Při zamýšlením se nad tezemi Ralfa Dahrendorfa je potřeba na prvním místě 

sdělit fakt, že autor odmítá jakékoli odvozování budoucího vývoje postkomunistických 

států z historických událostí počátků „kapitalismu, počínaje 16. stoletím, a 

průmyslového světa, počínaje 18. stoletím” [Dahrendorf 1991: 74] nebo „s vývojem 

v jižní Evropě, Latinské Americe či jihovýchodní Asii“ [Dahrendorf 1991: 75]. Tímto 

postojem se odlišuje od svých současníků, ve své knize zmiňuje např. amerického 

politologa Samuela Huntingtona, který zavádí pád Železné opony do ještě větších 

souvislostí globálních vln demokratizací v průběhu druhé poloviny 20. století 

[Dahrendorf 1991: 75]. Pro Dahrendorfa je odmítavý postoj k odhadům vývoje zemí 

východní Evropy na základě analogie s vývojem zemí v jiných částech světa založen na 

tezi, že postkomunistické společnosti se na rozdíl od jiných nemusely „vyrovnávat 

s téměř totálním monopolem jediné strany ve státě, v hospodářství a ve společnosti“ 

[Dahrendorf 1991: 76]. S tímto postojem se plně ztotožňuji a považuji ho za 

charakteristický jev, který nastává při společenské transformaci takového charakteru. 

 Druhým neméně důležitým postřehem, který bývá na první pohled u metafory tří 

hodin zavádějící, jest fakt, že ačkoli na analytické rovině jde o tři oddělené časové 

úseky, ve skutečnosti ovšem probíhají paralelně v jednom velkém procesu [Dahrendorf 

1991: 85] – stejně tak i pozdější analýzy dokázaly, že „reálný proces je vždy 

multidimenzionální” [Illner 1996: 158].   

 Jak již bylo řečeno, Dahrendorf rozlišuje tři základní transformace společnosti, 

které mají svojí vlastní dynamiku. První úkol leží na bedrech právníků a jde o nastavení 

svobodných pravidel hry – jejich prací je vytvoření ústavy, která garantuje svobodu, 

základní práva a právní stát, kde legislativa bude především platit pro všechny občany 

bez rozdílu [Dahrendorf 1991: 79 - 84]. Této změně Dahrendorf přičítá nejkratší časový 

úsek – v logice tohoto bonmotu šest měsíců. 

 Ve stejnou dobu jako nastává tvorba změn ústavních, začíná i práce politických 

elit. „Rozdíl – a napětí - spočívá v tom, že zatímco ústavní politika zahrnuje pravidla 

jak hospodářských, tak politických změn, proces běžné politiky je rozděluje, a dokonce 
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je staví proti sobě. V této fázi přicházejí v potaz neslučitelné časové rozvrhy politické a 

ekonomické reformy“ [Dahrendorf 1991: 85]. Právě neschopnost a populismus politiků 

může ohrozit tuto fázi hospodářských reforem a zavedení tržního hospodářství. 

„Všeobecný pocit, že v důsledku hospodářské reformy se situace zlepšuje, zavládne 

těžko dřív než za nějakých šest let“ [Dahrendorf 1991: 92]. 

Klíčovou roli pak v této metafoře tří hodin zastává občanská společnost. „Ta 

v sobě pojí rozdílné časové rozvrhy a rozměry politické a hospodářské reformy. Tvoří 

základ, v němž musí být zakotveny obě, aby je neodvál vítr“ [Dahrendorf 1991: 92]. 

Dahrendorfovy představy o budování občanské společnosti jsou založeny na 

předpokladu, že občanství se skládá z dvou částí, kde jednu část záměrně budovat lze a 

druhá část cílenému budování odolává. Pod prvním příkladem si Dahrendorf 

představuje oprávnění, která vychází s občanovým členstvím ve společnosti, jejichž 

vytvoření je otázkou zákonodárství a práce politické reprezentace [Dahrendorf 1991: 

95]. Druhou část občanství ale budovat nelze. Pod touto částí si Dahrendorf představuje 

občanství jako „příležitost (…) žít aktivním a plným životem a účastnit se politického 

procesu, pracovního trhu, života ve společnosti“ [Dahrendorf 1991: 97].  Pro ústavního 

liberála Dahrendofa, je tento proces tvorby občanské společnosti podmíněn především 

garancí svobody – tedy možností občanů sdružovat se a vystupovat ve věcech veřejných 

a uzurpovat potencionální moc státu. Jen za takových podmínek může občanská 

společnost růst – „Celou společností se musí prolínat princip podřazenosti, podle 

kterého stát vstupuje na scénu, teprve když nikdo jiný nemůže problém 

zvládnout“ [Dahrendorf 1991: 95]. Tato skutečnost ovšem vyžaduje občany, kteří se 

navzájem dovedou respektovat a tolerovat, jsou ochotni se sami angažovat, schopni se 

spojit a vystupovat proti státnímu monopolu moci. Dahrendorf se zdráhá pojmu „aktivní 

občanství“, ten jakoby klade příliš velký důraz na pomyslné povinnosti spojené s 

občanstvím, dle něho by se mělo spíše jednat o uvědomění si příležitostí, které s sebou 

demokracie přináší, „přičemž aby si je člověk uvědomil, potřebuje jisté občanské ctnosti, 

včetně slušnosti, ale i soběstačnosti v myšlení a chování“ [Dahrendorf 1991: 97]. Právě 

této stránce vývoje v myšlení a jednání občanů Dahrendorf  odhaduje časový úsek 

přinejmenším jedné generace; skutečné občanské společnosti se však máme dočkat 

nejdříve za šedesát let. 

Z této vize je patrné, že úspěch jednoho procesu je synergicky podmíněný 

úspěchem procesů předcházejících a naopak. Např. pokud by práce právníků špatně 

nastavila pravidla hry nesprávnou ústavou, která by nedostatečně garantovala svobody 
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jednotlivce, tak se nikdy nepodnítí počáteční růst občanské společnosti, bez které by 

nebyl možný bolestivý průchod hospodářskými reformami jenž by se neustále 

oddalovaly populistickými opatřeními politiků apod. Jednotlivé procesy jsou tedy na 

sobě závislé a výsledek je ovlivněn postupem jejich dílčích úspěchů. 

 

Jak jsem již zmínil na úvodních stranách, Dahrendorf při zamyšlení nad touto 

metaforou vychází z představ Otevřené společnosti – pojmu, který vychází z díla Karla 

Poppera [Popper 1994], které Dahrendorf staví do opozice s Hayekovou knihou Cesta 

k nevolnictví [Hayek 1991]. Hayekova představa svobody prolínající se celou 

společností je zároveň všechno nebo nic a ve své podstatě je přímo opačná Marxovým 

představám komunistické společnosti a nepředstavuje nic víc, než jen další systém, jenž 

je pro Dahrendorfa nemyslitelný a který se svým postmoderním postojem považuje 

v dnešní době za překonaný [Dahrendorf 1991: 33 - 36]. Na druhou stranu Otevřená 

společnost nabízí kompromis v tom smyslu, že ústava a zápasy běžné politiky jsou 

rozděleny na dvě sféry, kde „v otázkách ústavní politiky nemáme na vybranou. Přesněji, 

výběr je dvojí, totiž svoboda nebo nesvoboda. V běžné politice je však myslitelná stovka 

alternativ, z čehož se obvykle dvě či tři skutečně nabízejí“ [Dahrendorf 1991: 35]. 

Hayekův systém, byť postaven na svobodě, leč totalitární ve své podstatě, je nakonec 

Dahrendorfem podroben kritice -  “je-li některým lidem, nebo mně, nebo konečně 

Hayekovi, něco nepříjemné, neznamená to ještě, že to nabývá ústavního rozměru. To, co 

se na tuto úroveň povýší, se odloučí od každodenních zápasů běžné politiky, takže 

nakonec máme v ruce totální ústavu, kde není o čem se dohadovat, totální společnost, 

další totalitu” [Dahrendorf 1991: 36]. Otevřená společnost totiž stojí na dohodě mezi 

lidmi, kteří spontánně tvoří občanskou společnost, která supluje systémové zřízení 

společnosti. Důležitost občanské společnosti tedy tkví k zachování, po revoluci křehce 

ukotvených, ústavních svobod v čase obtížných společenských a ekonomických změn a 

hlavně vede k vytvoření oné Otevřené společnosti, jakožto úniku od systémových 

zřízení, které představují stejně jak pro Poppera, tak i Dahrendorfa vždy nesvobodu. 

Právě otázka průběhu těchto obtížných změn v případě ekonomických reforem 

zůstává v pozadí a Dahrendorf na ni nepředkládá explicitní odpověď, i když má úzkou 

souvislost s představou přeměny celé společnosti. Pokud se totiž zamyslíme nad 

možnostmi porevolučních  ekonomických reformních kroků, přicházejí v potaz dvě 

možné varianty takovéhoto vývoje, a to na jedné straně postupné změny v delším 

časovém horizontu nebo tvrdé přímé nezmírněné reformní kroky. Máme tedy dvě 
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varianty změny ekonomického systému, které mohou představovat paralely pro přístup 

k počátečnímu budování občanské společnosti. Avšak nevíme, zdali rychlý krok ve 

změnách na rovině ekonomických reforem urychlí změnu i v samotném budování 

občanské společnosti. 

Dahrendorf ani jeden z těchto kroků přímo neprobírá a tato problematika zůstává 

v pozadí. Přece jen v otázce běžné politiky spíše doporučuje cestu rychlé změny v té 

podobě, kterou reprezentoval např. tehdejší československý ministr financí Václav 

Klaus, ovšem s odůvodněním, že tato varianta nabízí jen jednu z mnoha možných cest 

vpřed [Dahrendorf 1991: 61]. Když se však později vrací k této problematice podrobněji 

a popisuje případ vývoje Západního Německa po Druhé světové válce, které s velkou 

pomocí Marshallova plánu provedl tehdejší hospodářský ředitel Ludwig Erhard, 

Dahrendorfův hodnotový postoj k této otázce se přiklání na stranu postupné zmírněné 

reformy, kterou představoval Erhardův postup. I když Dahrendorf tyto okolnosti přímo 

nedává do souvislosti s vývojem občanské společnosti, přisuzuji tento jeho příklon 

k opatrnější postupné změně obavám z možného nástupu starých pořádků v podobě 

fašismu, proti kterým musí být občanská společnost v těžkém porevolučním období 

rezistentní [Dahrendorf 1991: 101 – 106]. Avšak musíme si uvědomit, že poválečný 

vývoj Západního Německa by se spíše dal považovat za ideální typ takové 

transformace, těžko zopakovatelný v postkomunistických zemích, už jen z hlediska 

prorůstání moci komunistických stran napříč celými společnostmi – na což klade 

Dahrendorf důraz, či  absencí zahraniční pomoci v podobě Marshallova plánu. Tudíž 

není takový příklon k ideálnímu, navíc osvědčenému, postupu překvapující. 

Ačkoli tedy může rychlost průběhu ekonomické reformy nabývat nejrůznějších 

podob, otázka spojená s jejím dopadem na rychlost budování občanské společnosti není 

Dahrendorfem zodpovězena. V následující podkapitole se tedy věnuji otázce, která je 

spojena s Dahrendorfovou představou dlouhodobého vývoje občanské společnosti. 
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1.2. Otázka časového horizontu vývoje občanské společnosti 

 

Stejně jako Ralf Dahrendorf se tedy i já přikláním k  důležitosti občanské 

společnosti pro správný vývoj demokratické společnosti. V tento moment bych ovšem 

chtěl zanechat té části občanství, které Dahrendorf připisuje možnost cíleného budování 

a spíše se soustředit na onen občanský růst, jemuž jsou přisuzovány poněkud 

pesimistické vyhlídky šedesáti let vývoje. Takovýto longitudinální odhad je založen na 

předpokladu, že „toto je stránka občanské společnosti, kterou vůbec nelze záměrně 

budovat; musí sama růst“ [Dahrendorf 1991: 97].  Jakým způsobem však tato změna 

probíhá, Dahrendorf přesně nespecifikuje. 

Jak už jsem zmínil výše, pro Dahrendorfa je problém transformace 

z postkomunistické společnosti do toho, co sám nazývá Otevřenou společností, spojený 

s likvidací totálního monopolu komunistické strany [Dahrendorf 1991: 76]. Takovéto 

„vládnutí zasahovalo do všeho veřejného, a to nikoli náhodou, ale systematicky. Na 

všech úrovních veřejného života bylo obecným pravidlem, že každé individuální i 

skupinové jednání bylo ostatními buď zapojeno do systému, a tím také podrobeno 

dohledu a kontrole nebo potlačeno. To platilo pro jakoukoli ekonomickou, politickou, 

uměleckou, akademickou nebo zájmovou činnost; prostě pro cokoliv“ [Hájek et al. 

2004: 25]. Komunistický vládnoucí režim tedy ovlivňoval životy lidí po několik dekád. 

Předpokládám proto, že tyto skutečnosti mohou zanechávat představu rezidua brzdící 

občanský vývoj v demokratizující se společnosti.  

Na tomto základě mohou být s vývojem občanské společnosti diskursivně 

spojovány dvě rozporné rámcové teoretické představy, které jsou přítomny v pozadí 

Dahrendorfovy metafory, která sama o sobě implikuje představu negativního 

komunistického dědictví, ze kterého se bude demokratizující se společnost nějaký čas 

léčit v podobě pomalého budování občanské společnosti a které tak tedy nepřímo 

konstruuji. 

První představou nazývám představou homogenní občanské socializace. Jedná 

se o variantu, kdy rozvoj občanské společnosti je celospolečenský proces, ve kterém 

občanská uvědomění a sebereflexe roste ve všech generacích, ovšem je ve své podstatě 

velmi pomalý, jelikož míra tempa tohoto růstu je značně podmíněna mírou internalizace 

občanských hodnot vycházející z prožité doby v socialistickém prostředí. 
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Druhá představa je v dopadu přímé životní zkušenosti  socialistického prostředí 

na jedince analogicky opačná té první. Počítá s tím, že samotná zkušenost života v 

socialistické společnosti zamezuje rychlému rozvoji občanské společnosti, a to s 

celospolečenským dopadem. Vlastně se čeká na to, až v socialismu vychované generace 

začnou představovat zanedbatelnou menšinu v populaci. Tuto variantu nazývám 

představou selektivní občanské socializace. 

 

Tyto rámcové představy jsou ovšem zavádějící hned v několika bodech. Za prvé 

nemusí nutně představovat skutečný obraz probíhající ve společnosti. Dalo by se říci, že 

se jedná o výkladové rámce, které mohou místo explanace takového jevu spíše takovou 

představu o vývoji společnosti vytvářet – ovšem tento konstitutivní charakter  je vlastní 

jejich diskursivní povaze.  

Druhým implikovaným problémem je zdánlivé předsouvání představy o úplné 

rezistenci ke společenským změnám jedinců vychovaných v socialismu. Takovýto 

postoj ovšem odmítám vzhledem k ontogenezním teoriím o individuálním vývoji 

jednotlivce. V podstatě jde tedy o fakt, že společenskému přerodu takového rozsahu, 

jakým bezesporu rok 1989 byl, se nedá vyhnout a všichni jednotlivci na něj museli 

reagovat a nějakým způsobem se přizpůsobit. To ovšem  neznamená, že toto jejich 

přizpůsobení proběhlo nutně po občanské stránce. 

 

Takovéto diskursivní užívání reziduí komunistické minulosti je vlastní 

akademickým i laickým diskursivním polím. Příkladem akademického příklonu k těmto 

rámcovým představám budiž práce právě již dříve zmíněného polského sociologa Piotra 

Sztompky,  které operují s představou občanského handicapu generací žijících po delší 

dobu svého života v socialistickém prostředí. Sztompka se zaostáváním vývoje 

občanské společnosti za institucionálními změnami hovoří o tzv. blokové kultuře – o 

generaci socializované socialistickou kulturou neschopné adaptace na nový režim -

 „Pokud se skládá většina populace z lidí, jejichž mladá, produktivní léta, a tudíž 

rozhodující socializační zážitky spadají pod vládu komunistického režimu – můžeme 

očekávat pokračující životaschopnost blokové kultury“ [Sztompka 1996: 12]. 

Samozřejmě Sztomka není jediným vědcem, který zastává takovýto názor  -  

„náš polistopadový vývoj navíc ukazuje, že nepříznivé předpoklady české společnosti k 

vytváření občanské společnosti jsou mnohem rezistentnější než bývalý komunistický 
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režim a (…) kromě tendence k jejich překonání se ukazuje také tendence k jejich 

upevnění“ [Müller 2003: 608].  

Pokud bychom měli hledat příklady z laického diskursivního užívání těchto 

rámcových představ, domnívám  se, že k jejich nalezení by stačilo otevřít denní tisk, či 

shlédnout televizní diskusní pořad1, neboť se domnívám, že v této diskursivní oblasti 

jsou všudypřítomné. 

 

Nyní se náš problém přesunul z oblasti více empirických otázek 

celospolečenského vývoje do oblasti spíše abstraktní, a to způsoby konstrukce výpovědí 

aktérů společenského dění o socialistickém režimu a způsobu vývoje české společnosti 

po pádu Železné opony. Důvod k tomuto posunu motivovalo hned několik okolností. 

Za prvé se domnívám, že otázku toho, zdali naše občanská společnost podléhá 

změnám, dokážou lépe vyjádřit nejrůznější makrosociologická studie, které na české 

veřejnosti probíhají, a to na jedné straně s lepší validitou, než jakou bych byl schopen 

zkonceptualizovat na základě poměrně nejasných Dahrendorfových představ a na straně 

druhé s reliabilnější výpovědní hodnotou, než jakou je schopen podat kvalitativní 

výzkumný záměr. Na druhou stranu je kvalitativní výzkumný záměr této práce vhodný 

pro odhalování jemných diskursivních nuancí, které při hledání odpovědi na následující 

výzkumnou otázku mohou nastat. 

Druhým motivem se stala představa důležitosti zkoumání právě toho, do jaké 

míry mají výše nastíněné rámcové diskursivní představy konstitutivní charakter, resp. 

jakou silou tyto představy ovlivňují přemýšlení lidí a jak moc slouží jako opora 

k vytvoření výpovědi v daném tematickém rámci. Neboť jen přemýšlení o nich 

dokazuje, že existují a jejich potencionální přítomnost v diskursivním užívání vede 

k otázce, zdali jsou hypoteticky skutečným odrazem obrazu společnosti.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Např. v pořadu České televize Uvolněte se, prosím odvysílaného 18. června 2010 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210522161800024-uvolnete-se-prosim/) advokát Václav Láska při 
diskusi na téma příčina korupce v současné společnosti tvrdí: „Každé typické chování národa je v historii 
(…), někde ta generace, ta společnost se tvořila a tam samozřejmě kořeny současného jednání jsou.“ 
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1.3. Výzkumná otázka 

 

Pro svůj výzkumný záměr jsem se tedy rozhodl oprostit od hledání toho, co je 

pravda, resp. jak Dahrendorfova metafora dnes po dvaceti letech demokratického 

rozvoje odpovídá skutečnému vývoji ve společnosti. Na druhou stranu se předmětem 

zájmu stala pravidla výpovědí v množině diskursu, kterým jsme formováni při tvorbě 

našeho vyprávění a které stojí v pozadí Dahrendorfovy metafory v podobě dvou výše 

nastíněných rámcových diskursivních představ. Pod touto motivací následně postuluji 

výzkumnou otázku: 

 

Představují soupeřící představy o homogenním občanském zrání a občanského 

handicapu socialistických generací výkladové rámce užívané respondenty pro reflexi 

celospolečenského a osobního vývoje občanské socializace? 

 

Domnívám se, že odpověď na tuto otázku nám přinese náhled do situace, jak se 

těmito diskursivními představami pojednává o záležitostech určité oblasti výpovědí, a to 

konkrétně v situaci autobiografií, které svým charakterem přirozeného způsobu 

vyprávění, nezasahují do respondentova způsobu výběru témat, pojmů a nejrůznějších 

modalit výpovědí a tudíž se v nich rámcové diskursivní představy o homogenním 

občanském zrání a občanském handicapu socialistických generací odrážejí ve své 

bezprostřední podstatě. 
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1.4. Design výzkumu 

 

 Pro hledání odpovědi na výzkumnou otázku jsem se rozhodl využít strategii 

biografického, resp. autobiografického výzkumu, jenž se zaměřuje na „zkušenost 

jedince v různých rolích v průběhu různých okamžiků života“ [Hendl 2008: 128]. 

Výzkum je orientován na vnímání jednotlivých etap života jednotlivce s důrazem na 

kritické politické milníky (rok 1968, 1989) a polistopadový vývoj české společnosti. 

Tyto události současně do značné míry vytváří pilíře narativní konstrukce objektů  

v sociálním čase vypravěčů. 

 Jako metodu sběru dat jsem použil narativní vyprávění. Sběr dat probíhal 

v domácím prostředí respondentů s jejich informovaným souhlasem o použití nahrávek 

rozhovorů.  

 Metodou vyhodnocování a interpretace se stal hermeneutický přístup, jehož 

„cílem je rekonstruovat sociální jev v procesu jeho vzniku. Jestliže rekonstruujeme 

minulost (historii života) prezentovanou ve vyprávění o životě, je nutné uvážit, že 

prezentace minulých událostí je ovlivněna přítomností. Přítomnost podmiňuje výběr 

vzpomínek a typ prezentace, časové a tematické propojení popisovaných zkušeností“ 

[Hendl 2008: 262]. 

 

1.5. Výběr vzorku respondentů 

 
Jak již bylo zmíněno výše, Dahrendorfova metafora vypovídá o 

celospolečenském procesu, jenž nám ovšem kvalitativní přístup nedovoluje zmapovat. 

Budeme se tedy muset zaměřit na změny v úzce definované části společnosti, jejichž 

analýza by vedla k lepšímu zorientování v komplexitě odpovědí na výzkumnou otázku. 

Společným jmenovatelem obou vývojových představ je tedy v socialismu vychovaná 

generace, která v demokratizující se společnosti buď podléhá občanské socializaci nebo 

je k ní soustavně rezistentní. Na této generaci, resp. věkové kohortě tedy závisí platnost 

obou představ o vývoji občanské socializace. Když se budeme pokoušet o přesnější 

vymezení takové věkové kohorty v české populaci, musíme počítat s tím, že „především 

ne celá generace je nezbytně prokleta“ [Sztompka 1996: 16]. 

 Budeme se tedy muset zaměřit na onu část této generace, jenž by mohla 

vykazovat znaky, které bychom mohli charakterizovat jako ovlivněné životem v 
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socialismu. Jestliže Ralf Dahrendorf chápe vývoj po pádu Železné opony jako cestu 

k Otevřené společnosti a svobodě [Dahrendorf 1991: 108], potom  přetrvávající 

existence komunistických stran – tedy stran a priori tvořících nesvobodný systém, je 

odkazem této prokleté generace, neboť jak bylo dokázáno na poli politické sociologie 

tvoří voličskou základnu Komunistické strany Čech a Moravy kohorta narozená 

v rozmezí 1925 – 1954, kde si značná část tehdejší populace vytvořila pozitivní vazby 

ke komunistické straně a režimu. Toto jednání pak následně přetrvává i v demokratické 

České republice [Linek 2008]. Tato skutečnost je přičítána přímé zkušenosti Druhé 

světové války a období budování komunismu ve věku rané adolescence2, tedy situace, 

kdy se mladý člověk poprvé reflexivně setkává s politikou a hledá svou vlastní identitu, 

včetně té politické [Linek 2010: 8 - 9]. Jako onu prokletou generaci bych tedy označil 

kohortu socializovanou politickými okolnostmi právě v této době, kde její zástupci dnes 

tvoří hlavní jádro elektorátu KSČM. 

Pro svůj výzkumný záměr jsem zvolil zástupce této generace, narozené mezi lety 

1940 – 1950. Respondenty byli tři muži a tři ženy, zástupci pravolevého politického 

spektra v podobě dvou voličů ODS, tří voličů ČSSD a jednoho voliče KSČM. 

V rozhovorech jsem se mj. zaměřoval hlavně na objasnění problematiky spojené 

s politickou socializací v rané adolescenci, reflexi důležitých politických milníků, které 

poznamenaly tuto generaci a v neposlední řadě i polistopadový politický vývoj 

s odkazem na Dahrendorfovy teze. Právě důležité politické milníky roku 1948 a 

zejména roku 1968 a 1989, jsou pro tuto kohortu významná pro utvoření specifických 

preferencí vůči Komunistické straně tehdejšího Československa [Linek 2010: 17]. Svou 

podstatou se jedná o kohortu, na kterou nemá de facto přímý vliv prvek Druhé světové 

války a která je charakterizována adolescencí v období ideově nejintenzivnějšího 

budování komunismu 50. let minulého století, či na druhou stranu u mladších 

respondentů dobou destalinizace Sovětského svazu a postupného uvolňování napětí ve 

společnosti zakončené šokující invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 

s následnou dobou tvrdé normalizace a sovětizace společnosti.  

Pro omezení vlivu nejrůznějších proměnných, které by mohly vzniknout 

rozdílným zkušenostem spojeným s životním stylem na venkově a ve městě, byli za 

respondenty vybráni rodilí obyvatelé Prahy, žijící zde po celý život.  

 

                                                
2 Pro Linka je věk 15 let dostačujícím pro formování základní politické identity [Linek 2010:  9]. 
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1.6. Stručná charakteristika respondentů 

 

Zdeněk roč. 1940. Politicky neaktivní. Pochází z chudé rodiny, kde otec byl 

komunistickým funkcionářem, do KSČ ale nevstoupil. Je vyučen, celý život pracoval 

jako dělník nebo pomocná síla. Je voličem ODS a má jednoho bratra, který je 

vysokoškolsky vzdělán. Je věřící. 

 

Alena roč. 1941 je celý život politicky neaktivní. Otec byl reakcionářem a 

nesouhlasil s fungováním režimu. Je vyučená a v dospělosti si ještě dodělala večerní 

ekonomickou školu. Po Sametové revoluci volí pravidelně ČSSD. Má sestru. 

 

Vladislav roč. 1944. Jeho otec byl v 50. letech odsouzen na 10 let těžkého 

žaláře, kde byl po pěti letech propuštěn na svobodu. Má vysokoškolské vzdělání - 

k přijmutí na studium mu dopomohly až uvolněné společenské poměry 60. let. Je 

voličem ODS a nemá sourozence. 

 

Růžena roč. 1946 je celý život komunistkou a členkou KSČ, resp. KSČM.  

Pochází z rodiny, která patřila k velmi chudým už před Druhou světovou válkou. 

Rodiče i prarodiče byli zapálenými komunisty. Sama je vyučená dělnice a celý život 

pracovala jako zámečnice. Za mlada vedla pionýrský oddíl. Má jednu sestru. Bratr jí 

tragicky zemřel ještě jako dítě. 

 

Petr roč. 1949. Rodiče dělníci a členi KSČ. Sám politicky neangažovaný. Volič 

ČSSD. Je vyučen a celý život pracoval jako zámečník. V dospělosti si dodělal 

středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Má starší sestru. 

 

Jana roč. 1950. Její rodiče byli v KSČ a po roce 1968 byli nuceni k vystoupení. 

Politicky se nikdy neangažovala, protože dle vlastních slov s režimem nechtěla mít nic 

společného. Má vysokoškolské vzdělání a pracovala jako úřednice. Je voličkou ČSSD a 

nemá sourozence.  
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Tyto biografie si vyznačují přítomností určitého druhu nervozity z pohledu 

vypravěčů k výzkumníkovi, protože rekapitulace životních příběhů s sebou nutně nesou 

nejen reflexi významných politických milníků, které ovlivňovaly životy vypravěčů, ale i 

hodnotový postoj k politické minulosti jako takové. Je nabíledni, že zaujmout takový 

postoj je do jisté míry žádoucí a očekávané v kontextu dané situace vyprávění. Takový 

hodnotový příklon má určitě intimní charakter a jelikož se všeobecně přijímaný 

hodnotově negativní názor na socialistickou minulost ve společnosti nemusí vždy 

shodovat s vlastním vypravěčovým postojem, vzniká právě již zmíněný prvek nervozity, 

zdali se bude vypravěčův vlastní názor zamlouvat (i tak objektivnímu) výzkumníkovi. 

Vzniká tak možnost lživé výpovědi, která se obtížně identifikuje. Přesto se domnívám, 

že se právě případ lživého vyprávění mezi biografiemi nevyskytuje, a to zejména v 

druhé části analýzy, ve které dochází ke komparaci dvou, z hlediska nastíněných 

diskursivních představ občanské socializace, nejdůležitějších životních příběhů. 

 

2. Syntéza životních příběhů 

 

2.1. Diskursivní představy vývoje občanské socializace ve 

výpovědích respondentů 

 

 Při uvažování nad jednotlivými výkladovými rámci vývoje občanské socializace 

mezi jedinci, kteří celý život prožili v socialistickém prostředí se nabízí myšlenka, která 

koresponduje s výzkumnou otázkou, a to do jaké míry se tyto soupeřící představy o 

vývoji společnosti prosazují v samotných životopisných vyprávěních respondentů.  

Pokud se budeme diskursivně zabývat českou komunistickou, resp. 

socialistickou minulostí, narážíme na přítomnost odvolávání se k těmto představám, 

které tak nabývají konstitutivní povahy (viz. 1.2) a ve kterých se pak následně odráží 

obecné diskursivní představy o občanské socializaci jedinců v demokratizující se 

společnosti. Na jedné straně představa selektivního vývoje,  jenž nutně implikuje 

pomyslný „občanský handicap“, který si  s sebou jedinec přináší ze života za 

socialismu. Tato představa  tak odpovídá přísně negativnímu hodnocení minulosti 

s dopadem na občanskou socializaci. Na straně druhé pozitivnější hodnocení 
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odpovídající představě o homogenním vývoji, která připouští možnost léčby tohoto 

handicapu. 

Následující podkapitola je rozdělena do dvou oddílů. V nich jsou pak jednotlivě 

hledány odkazy na tyto představy v explicitní a implicitní podobě v biografických 

výpovědích jednotlivých vypravěčů. 

 

2.1.1. Explicitní výskyt diskursivních představ 

 

První krok této analýzy je tedy zaměřen na skutečnost, do jaké míry se odlišné 

diskursivní představy o vývoji občanské socializace používají ve výpovědích 

vypravěčů. Zaměřoval jsem se na výskyt explicitních výpovědí týkajících se přísně 

negativního hodnocení minulého režimu, které tak odpovídá diskursivní představě 

selektivního občanského zrání. 

 

Základem užívání této diskursivní představy selektivní občanské socializace jsou 

v podstatě dvě kategorie explicitního užití takového negativního postoje.  

Do první kategorie spadají výpovědi, které jsou charakteristické negativním 

hodnocením života za socialismu. Tyto výpovědi jsou zejména užívané v rétorice 

pravicových vypravěčů, a to buď v kontextu hodnocení následků Sametové revoluce: 

 

Vladislav, ODS: „...to břemeno samozřejmě, který tady jsme pořád cítili, kdy jste se 

museli na venek tvářit jinak nežli v soukromí. To pokrytectví, který v tý společnosti bylo...“ 

  

 Či v hodnocení života po revolučním roku 1948: 

 

Zdeněk, ODS: „...násilí, nemyslím fyzický, ale jako tlak tam byl na ty lidi.“ 

 

V podstatě se jedná o skutečnost, že při vyprávění o zlomových událostech let 

1948 a 1989, je v tomto daném biografickém momentu vhodné, resp. očekávané se 

odvolat na tuto diskursivní představu a tím si legitimizovat svůj postoj k dané zlomové 

životní situaci. Proto taky na druhou stranu, při hodnocení dopadu roku 1989, používá 

komunistka Růžena příklon k opačné diskursivní představě: 
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Růžena, KSČM: „Kamarádi určitě byli daleko lepší a dneska když máte kamaráda, tak 

se na něj absolutně nemůžete spolehnout v žádném případě.“ 

 

V druhé sledované kategorii pak jsou explicitní výpovědi, které se více přibližují 

diskursivním představám selektivní občanské socializace. Tento  trend anebo výpovědi 

jsou celkem vyrovnaně užívané u vypravěčů a nedá se říci, že by byly specificky 

vyhraněné jen pro reprezentaci levicového nebo pravicového spektra:  

 

Alena, ČSSD: „...vyžrali všechny výhody, který jim komunismus nabízel, to znamená 

zdravotnictví zadarmo, školství zadarmo, pokud měli možnost stáží do ciziny, tak to všechno 

bylo zadarmo...“ 

 

Zajímavostí je, že používání této rámcové představy selektivní socializace při 

tvorbě výpovědi vypravěče nebývá konzistentní. Při konstrukci výpovědi s tímto 

rámcem narátor pracuje rozdílným způsobem, který je ovlivněn příslušným kontextem, 

ve kterém je pro vypravěče vhodné se k takovéto představě odvolávat. Tímto způsobem 

se oboje představy u vypravěčů vyskytují do jisté míry synkreticky. Pokud bychom se 

podívali na předchozí výpověď Aleny, tak bychom ji mohli interpretovat tak, že 

příslušná životní zkušenost, že za socialismu si oproti dnešku spousta lidí pomohla 

k řadě věcí zdarma je pro Alenu na jednu stranu negativním přínosem, ovšem na jiném 

místě je tento argument použit k odvolávání na druhou diskursivní představu 

homogenní občanské socializace: 

 

Alena, ČSSD: „Dneska ani některý děti nemůžou jet na školu v přírodě, protože rodiče 

na to nemají, a to se nikdy neřešilo za komunistů, prostě se jela celá třída na školu v přírodě. 

Všichni a pokud nebyly peníze tak SRPŠ to doplatilo....“ 

 

 Tuto inkonsistenci  dokládám ještě jedním příkladem, kdy nařízení komunistické 

vlády byla ve výpovědi použita jednou jako argument k odvolávání se na diskursivní 

představu homogenní občanské socializace spojenou s pozitivnějším hodnocením 

socialistické minulosti. V tomto případě šlo o jev, který je čistě determinovaný 

pohledem na minulost z pohledu vypravěčovy minulosti na jedné straně a z pohledu 

vypravěčovy současnosti na minulost na straně druhé. Protože se v celkové biografii 

tohoto vypravěče ukázalo, že současný porevoluční vývoj hodnotí velice negativně, tak 
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je jeho postoj k učňovskému školství za socialismu následně v kontrastu hodnocen 

pozitivně – při tomto postupu vypravěč argumentoval: 

 

Zdeněk, ODS: „...protože tenkrát bylo asi celkem i dobrý to učňovský školství nebo 

vůbec školství, dneska to všecko zatratili, že to byla blbost, ale asi úplně moc špatný to 

nebylo...“ 

 

Na stejném místě ale respondent změní strategii konstruování výpovědi a začne 

vyprávět  z pohledu minulosti, kterou z tvaru biografie hodnotí negativně. V tomto 

momentu proto vypravěč použil k tvorbě výpovědi představu negativního hodnocení 

socialistické minulosti: 

 

Zdeněk, ODS: „...tenkrát Češi byli ještě takový soutěživý, takže tam se vyvíjely 

opravdu špičkový věci, ale vlastně díky straně a vládě a vlastně RVHP se to prostě zamázlo, 

odstrčilo do šuplíku a konec...“ 

 

Způsob prolínání těchto dvou diskursivních představ při tvorbě vypravěčovy 

výpovědi je tedy ovlivněna nejen kontextem biografické situace, v níž je vhodné 

takovouto představu aplikovat, ale i způsobem, jakým vypravěč konstruuje svoji 

výpověď, tedy vyprávěním, či argumentací. 

 

 Ve výpovědích se navíc objevil třetí explicitní postoj, který je charakteristický 

přímým odkazováním na diskursivní představy občanské socializace, z pohledu 

vypravěčova autoreferenčního zařazení do společnosti. V podstatě jde o představu 

selektivní občanské socializace, se kterou se respondenti přímo ztotožňují ve 

výpovědích:  

 

Alena, ČSSD: „Já vím, že pro nás pro důchodce už to není, pro Vás třeba ano, ale mám 

pocit, že pro běžný lidi tenhleten novej režim není.“ 

 

 Zdeněk, ODS: „...tak jestli takhle uvažuje dnešní generace, já nevím, ja jsem o čtyřicet 

let jinde, ale jestli takhle uvažujou, tak skutečně tady ta populace bude stárnout a nikdo ty starý 

neuživí, protože ty prachy nebudou a navíc ani nebudou ochotný ty mladý tomu starýmu něco 

šoupnout. To ho radši zaříznou.“ 
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 Tyto představy zaujímali jen dva nejstarší vypravěči, a proto si tento jev 

interpretuji v možné souvislosti s vyšším věkem těchto vypravěčů. Tuto domněnku 

podporuje skutečnost, že oba dva tyto případy se vyskytují ve stejném kontextu, a to 

v otázce penzijního zabezpečení, které je svou podstatou bližší právě nejstarším a to 

hlavně v situaci, kdy oba tito respondenti byli finančně nejhůře zabezpečeni.  

 

Rozdílné diskursivní představy o vývoji občanské socializace se tedy explicitně  

vyskytují ve výpovědích respondentů. Jejich způsob užití nabývá hned několik rozměrů. 

Jednak strategie užití diskursivních představ jako způsob legitimizace důležitého 

biografického momentu, jakými je hlavně rok 1989. V tomto případě je jejich výskyt 

charakteristický tím, že taková legitimizace je v prvé řadě očekávaná.  Za druhé jsou 

diskursivní představy užívány inkonzistentně podle vhodnosti užití v příslušném 

kontextu. Pokud však kontext zůstává nezměněný, strategií příklonu k jednotlivým 

diskursivním představám se stává způsob stavění narace, a to buď vyprávěním nebo 

argumentací. Způsob výběru použití těchto strategií závisí na způsobu pohledu na 

vlastní biografii – vypravěč argumentuje v kontrastu přítomnosti s minulostí, zatímco 

vypráví jen očima minulosti bez tohoto srovnání. Třetím explicitním jevem jest přímé 

ztotožnění s diskursivní představou selektivního občanského růstu. Tento jev je 

charakteristický výskytem u nejstarších vypravěčů a kontextuálně zapadá do domněnky, 

že právě proto je jim vlastní. 
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2.1.2. Implicitní výskyt diskursivních představ 

 

 Druhá část analýzy se zabývá tím, do jaké míry se v biografiích vypravěčů 

implicitně odráží  představy o popřerodové občanské socializaci. Pohled na životní 

dráhy jednotlivých vypravěčů totiž vybízí k otázce, do jaké míry tyto vyprávěné příběhy 

naplňují obecné diskursivní rámcové představy občanské socializace. 

 Tato část analýzy je provedena za pomoci kategorií, které byly převzaty 

z psychologie ontogeneze, jenž se zabývá individuálním vývojem jednotlivce. Teorie 

pracuje se dvěma možnými formami adaptace, které mohou pro jedince nastat při 

konfrontaci  s neznámou situací. V prvním případě, který se nazývá asimilací, si jedinec 

uzpůsobí definice situace tak, aby vystačil s výbavou zkušeností a postupů řešení, jenž 

má nasbírané za svůj dosavadní život. V druhém případě akomodace  si jedinec pod 

tlakem probíhajících okolních změn vytvoří na řešení nové situace výbavu novou 

[Langmeier 2006: 57]. Jednoduše řečeno je tato část charakterizována snahou najít 

stopy po tom, kdy vypravěčův biografický vývoj reagoval na společenskou změnu roku 

1989 zahozením starých zavedených postupů a zároveň adaptabilním vytvořením 

nových nebo zdali se jedinec vyrovnává s novými zkušenostmi podle osvědčených 

postupů z minulosti. Jest předpokladem, že opakovaný příklon k asimilační strategii 

spíše svědčí o tom, že jednotlivec vzdoruje přicházejícím změnám a jeho případ spíše 

naplňuje představu selektivní občanské socializace, že někteří lidé si svůj habitus 

vytvářeli v rané dospělosti a s ním přežívají v praktickém a pravděpodobně též 

občanském životě. Naopak respondenti, kteří se přiklání k akomodační strategii, spíše 

vyvracejí první představu, která počítá s tím, že akomodační strategie uplatňované 

v občanském i praktickém životě je typickou jen pro mladší generace, proto nepřímo 

podporuje představu druhou. Nicméně neříká nic o obsahu této akomodace – ta může 

mít stejně tak charakter občanského zrání jako přizpůsobení se  novým formám 

zneužívání vymožeností právního a sociálního státu.  

  

Prvním krokem jest rekapitulace získaných biografických vyprávění. Vypravěči 

se narodili mezi lety 1940 – 1950.  Alena (nar. 1941) se Zdeňkem (nar. 1940), nejstarší 

z nich pamatují ještě střípkovitě dozvuky Druhé světové války a válkou zbídačenou 

zemi. Pro mladší z nich je ovšem válečné dění jen historií, či tradovanými rodinnými 

příběhy. Vzhledem ke svém věku jsou vypravěči nepoznamenáni událostmi roku 1948, 

které ve svém raném dětství nedokázali reflektovat. Události tohoto období si byli 
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schopni vybavit právě ti nejstarší – Alena a Zdeněk, přesto jsou jejich vzpomínky, právě 

kvůli tehdejšímu věku, charakterizovány absencí přímých dopadů na jejich životy a 

okolnosti, které proběhly v roce 1948. Ty jsou si schopni zasadit do větších 

významových rámců právě až z retrospektivního pohledu dospělého člověka, 

oplývajícího patřičnými vědomostmi. 

První politicky reflektovatelnou situací se tedy stává až období 50. let, které 

s sebou nese vstup do Pionýrské organizace a první zkušenosti s výchovou určovanou 

ideologickým znamením doby. Z výpovědí vyplývá, že prvním klíčovým momentem 

z hlediska občanské socializace se v životech vypravěčů stal rok 1968, který v očích 

mladého člověka diskreditoval KSČ a reálný socialismus vůbec - rodiče respondentů 

byli často členy Komunistické strany, děti v této tradici nenavázali (Alena, Jana, Petr, 

Zdeněk). Druhým, pro vypravěče důležitějším milníkem, se staly revoluční události 

roku 1989 a posléze přerod v demokratickou společnost, jenž byla charakterizována 

velkými očekáváními a zároveň zklamáním.  

Z hlediska použitelnosti výpovědí pro tuto část analýzy se staly méně vhodnými 

biografie těchto čtyřech vypravěčů (Alena, Jana, Petr, Zdeněk), kteří měli navíc dle 

svého názoru velmi jednoduchý a přímý život, bez nějakého významného motivu a 

výkyvů: 

 

 Jana, ČSSD: „Nemám potřebu nějak vyprávět, taky není o čem, mě připadá  velmi 

jednoduchej, nebyl špatnej, byl hezkej, takovej normální, průměrnej... žádný výkyvy, nic..“ 

 

 Zdeněk, ODS: „Já jsem se nikam necpal. Já jsem neměl nějaký potíže, já jsem žil 

nějakým tím životem, jako žili všichni ti ostatní.“ 

 

Tento fakt se projevil v celkové narativní konstrukci jejich autobiografických 

příběhů, jenž z obsahového hlediska nebyly tak relevantní k implicitnímu výskytu 

obecných diskursivních představ občanské socializace, jako biografie komunistky 

Růženy a pravičáka Vladislava, jenž pocházel z rodiny šikanované komunistickou 

vládou z důvodu politicky velmi nespolehlivých poměrů. Kontrast těchto dvou 

životních příběhů využívám v následující analýze, ve které se dokazuje jejich souvislost 

s nepřímým odkazováním na odlišné strategie adaptace (asimilační, akomodační) 

vývoje občanské socializace. 
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Pro Vladislava byly události Pražského jara 1968 velmi důležité, neboť se díky 

uvolněné atmosféře mohl konečně dostat na vysokoškolská studia, po kterých se mu 

podařilo započnout pracovní kariéru ve vyšších pozicích – takových které nebyly nutně 

spojeny s kádrovou profilací (odbor plánování a cen vrchní stavby). Rok 1989 byl pro 

něj značným příslibem, pád komunistické vlády s sebou přinesl finanční odškodnění pro 

rodinu v podobě finančních náprav a jak sám líčí, se  díky tomu zlepšila jeho životní 

situace. Na druhou stranu začala doba obrovských ekonomických změn, průchod údolím 

slz, jak toto období s nadsázkou nazývá Dahrendorf a před Vladislavovýma očima se 

začala bořit jeho profesní kariéra, která byla spjata s úpadkem podniku ve kterém byl 

zaměstnán. V tento moment biografie jsem zaznamenal akomodační strategii, kdy 

Vladislav odjíždí do Rakouska, v situaci kdy za sebou spálí mosty a začne znova stavět 

nový život: 

 

Vladislav, ODS: „když se v devadesátém třetím roce na mne obrátila (manželka) co 

tomu říkám, tak jsem v jedný minutě říkal, že do toho jdu s ní, že se pokusím vzít si neplacený 

volno, protože jsem byl znechucenej z toho dění v podniku, kde to šlo ‘cu grunt‘ dá se říct. A 

my jsme odjeli na rok do toho tenisového klubu, kde moje žena dělala správkyni tenisového 

klubu, kde jsem pomáhal. Takže jsme si na vlastní ruce zjistili, že když člověk chce dělat, tak 

nikdy nemá říkat já jsem specializovanej na to, já to dělat neumim nebudu. Lidi co chtěj dělat se 

uživěj všude, takže jsme dokázali, že jsme oba dá se říct spálili most, začali jsme dělat něco 

úplně jinýho a dá se říct, že jsme obstáli docela.”  

 

Tento přístup nemusí být charakterizován až takovou razantní životní změnou, 

jakou je odstěhování se do zahraničí. Podobnou zkušenost využití nových možností 

novým způsobem jsem nalezl i na jiném místě, kde se Vladislav těsně před odchodem 

do důchodu rozhodl investovat peníze na burze, tedy samostatně využít nového nástroje 

jenž mu nová doba kapitalismu přináší: 

 

Vladislav, ODS: „Tak jsem se snažil nějak zaopatřit a zase díky tomu, že jsme měli 

kapitalismus už, měli jsme dá se říct burzu, podílový fondy uzavřený, potom otevřený tak jsem 

od toho roku 2000, když jako jsem zjistil, že za pět roků půjdu do penze a ta penze bude asi 

taková jaká bude, kterou jsem si dokázal nějak zpočítat, tak jsem se snažil samozřejmě získat 

nějak ty peníze na tomhle ekonomickém poli...“ 
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Tyto dva případy, na jedné straně založení nové kariéry v zahraničí a na druhé 

straně využití burzovního systému k získání peněz na penzi podmiňuji akomodační 

strategii, jelikož jejich existence souvisí s využitím příležitostí, které s sebou nová 

Otevřená společnost přináší, a které byly po celý Vladislavův dosavadní život 

neuskutečnitelné. Po stránce občanské socializace bychom tedy mohli mluvit o jakémsi 

budování nového občanského habitu. 

 

Rekapitulace životního příběhu komunistky Růženy má odlišný charakter. 

Pocházejíc z rodiny angažovaných komunistů je také komunistkou z přesvědčení a 

členkou KSČ doteď. Celý život pracovala jako dělnice a komunistická strana jí na rozdíl 

od jiných nesloužila k vyšší profesní kariéře.  

Jak sama líčí, rok 1968 byl pro ní obrovským šokem, ve kterém prožila traumata 

spojená s většinovou nenávistí ke komunistům. Následující normalizační léta pro ní 

byly jistým uklidněním, které přerušily až listopadové události roku 1989. Nástup 

kapitalismu pro ni byl velkým zklamáním. Zůstala komunistkou, čímž si do jisté míry 

nadělala nepřátele, neboť se k ní spousta předrevolučních přátel obrátilo zády.  

 

Její biografii pak můžeme porovnávat s Vladislavovou v odlišnosti strategie 

vyrovnávání se změnami v demokratizující se společnosti. Růžena se na rozdíl od 

Vladislava s problémy vyrovnává uzavřeností proti změnám a v její biografii můžeme 

najít prvky asimilační strategie: 

 

Růžena, KSČM: „já s tímhle režimem prostě nemůžu souhlasit a nikdy s ním nebudu 

souhlasit, protože já si myslím, že žádnej ismsus není takovej prostě.. já nevím jak bych vám to 

vyjádřila, já si myslím, že žádnej ismus se ještě nedosáhl toho... nejvíc se přiblížil opravdu ten 

socialismus nějakému tomu...“ 

 

Porovnání těchto dvou životních příběhů tedy nasvědčuje k tomu, že na 

objektivní změny ve společnosti musela reagovat stejně tak komunistka Růžena jako 

pravičák Vladislav. Jejich odlišná strategie k vyrovnání se s těmito změnami pak odráží 

jednotlivé diskursivní představy o občanské socializaci. Na rozdíl od Vladislava se 

změny, které probíhají u Růženy nedají přirovnat k ničemu, co by Dahrendorf 

označoval jako občanské zrání. Původ této asimilační strategie u Růženy hledám 
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v přetrvávající komunistické ideologii, která nutně stojí proti ideji Otevřené společnosti 

a její občanský habitus se v demokratické společnosti nevyvíjí.  

Částečné vysvětlení můžeme naleznout pokud se zaměříme na charakteristiku 

komunistických ideálů zakotvených v marxismu. Dostáváme se tak k pochybnostem, že 

této ideologii je „společná zvláštní směs vědy a proroctví, která je jednak jeho hlavním 

nedostatkem a jednak současně zdrojem jeho ohromné mýticko-poetické přitažlivosti“ 

[Berger 1993: 7]. Marxismus, resp. v praxi komunismus má tedy silně emotivní náboj 

který čerpá právě z této jeho povahy. Navíc „pro proroctví je charakteristické, že je 

schopno přežívat navzdory opakovanému empirickému popření (psycholog zkoumající 

náboženství by možná dokonce tvrdil, že takové popření ve skutečnosti posiluje 

oddanost pravých věřících)“ [Berger 1993: 9]. Toto ideologické zakotvení je 

nepochybně i příkladem komunistky Růženy, jež je i dvacet let po pádu komunistického 

režimu stále přesvědčená o jeho funkčnosti: 

 

Růžena, KSČM: „já si myslím, že by se ten socialismus svým způsobem časem vyvíjel 

a že by se opravdu“  

 

Původ této asimilační strategie se v této biografii nevyznačuje jen v případě 

reakcí na rok 1989, ale má opakovatelný charakter, který je patrný už při původní reakci 

v roce 1968, kde se taky vyskytuje. Toto podporuje domněnku, že politický habitus se u 

jedince vytváří už v rané dospělosti a přetrvává celý život: 

 

Růžena, KSČM: „Ale to bylo svým způsobem nutný, oni říkali, že ta kontrarevoluce tu 

neni, ale ona tu byla. To jako, dneska to přiznávaj, že tady byla a v tom 68. tvrdili, že všichni 

jsou pro socialismus, ale pro socialismus s lidskou tváří, vždyť to není pravda, ta kontrarevoluce 

tady byla. Jako to, jestli obhajuju že přijely tanky nebo nepřijely tanky to je můj vnitřní ten... já 

jsem s tím tenkrát souhlasila a souhlasím s tím doteďka nebudu se skutečně obracet a nebudu 

ten kabát převracet. A myslím si, že to bylo nutný v tu dobu, já teda osobně si to myslím...“ 

 

 Existence tohoto evidentního případu, kdy na jedné straně komunistka Růžena 

dle asimilačního kritéria neprodělává žádnou občanskou socializaci a je ve své podstatě 

zakotvená v minulosti a na straně druhé případ Vladislava, který dokázal zahodit staré 

vzorce řešení problémů a nahradil je novými, jenž mu demokratizující společnost 

nabídla, do jisté míry podporuje myšlenku selektivní občanské socializace jako obrazu 
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stavu v současné společnosti, která operuje s nevyléčitelným občanským handicapem. 

Když se podíváme na ostatní případy zbylých respondentů, tak nám vychází 

skutečnosti, že asimilační strategie adaptace jsou relativně charakteristické pro  Zdeňka, 

Alenu a Janu, na druhou stranu je akomodační strategie zpozorovatelná u Petra. Z 

hlediska občanské adaptace bych se tedy s nadsázkou přikláněl k představě selektivní 

občanské socializace jako platnější varianty současného vývoje ve společnosti. 

Dahrendorf se však o svých představách občanské socializace nevyjadřuje nějak 

konkrétně. V souvislosti s nezáměrným budováním občanství hovoří jen o jakémsi 

nabytí slušnosti a soběstačnosti v myšlení a chování [Dahrendorf 1991: 97] v myslích 

občanů. Když se podíváme na získané biografie, tak příklad komunistky Růženy je 

nepochybně něčím co by se dalo vzhledem k ignorování okolních změn za nedostatek 

soběstačného myšlení a chování považovat. Pokud bychom tedy vztahovali tento životní 

příběh na Dahrendorfovu představu šedesáti let k tvorbě občanské společnosti, mohli 

bychom se k ní přiklánět.  

Na druhou stranu slušnost je dosti nespecifikovaný pojem. Nemohu říci, že by 

nějaká biografie vykazovala známky neslušnosti a jen těžko se dnes Dahrendorfa 

doptávat co pod tímto pojmem původně zamýšlel.  

 

To, že jsou původně zkonstruované diskursivní představy používané v explicitní 

podobě výpovědí a jejich implicitní existence je dohledatelná i v životních příbězích 

jednotlivců, nabízí spekulaci, do jaké míry byl těmito diskursivními představami 

ovlivněn i sám Ralf Dahrendorf při sepisování svých vesměs prorockých myšlenek. 

Jeho monografie vznikla v revolučním období velké euforie a nejasné budoucnosti a 

dnes se na ní můžeme dívat s větším odstupem a do jisté míry i kritickým pohledem. 

Vždyť angažovanost české populace ve veřejném dění dosahuje relativně stabilních 

hodnot už po několik let [Červenka 2010] a reálná hrozba návratu komunismu či jiných 

neotevřených společností je minimální, jež se tyto varianty mohly zdát nebezpečnými 

na počátku devadesátých let. Oproti porevolučnímu období počátku 90. let je však dnes 

otázka komunistického odkazu  diskursivně marginalisovaná. Setkáváme se např. s tím, 

že veřejnost dnes toleruje stranickou minulost veřejně činných osob - jako např. členství 

v KSČ donedávna úřadujícího premiéra Jana Fischera. Tyto otázky jsou tedy po více jak 

dvaceti letech  spíše tématem pro ortodoxní moralisty, zatímco dříve patřily do rétoriky 

krajních extrémistů, jakými byl např. někdejší předseda Sdružení pro republiku – 

Republikánské strany Československa Miroslav Sládek.   
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Pokud se zamyslíme nad Dahrendorfovým možným ovlivněním tímto 

konstitutivním diskursivním rámcem, tak si v prvé řadě musíme uvědomit, že jeho náčrt 

metafory hodin je v prvé řadě bonmotem, ježto každý bonmot pracuje s prvkem 

hyperboly. Ta pak koresponduje s představami šesti měsíců pro právnické reformy a 

šesti let pro hospodářské. Domnívám se, že při tvorbě těchto představ Dahrendorf 

podvolil tlaku tohoto diskursivního rámce a „hodinu občana“ do svého bonmotu zařadil 

jen z toho důvodu, že po něm byly vyžadovány obecným diskursem své doby. 

V podstatě je odhad šedesáti let založen jednak na hyperbole, která dodržuje 

korespondenci mezi odhady šesti měsíců a šesti let a na druhé straně pod tlakem 

konstitutivních představ panujících v daném diskursivním poli. Tento předpoklad 

zakládám na celkově akademicky odlehčenému formátu této monografie, která poněkud 

tematicky nese podnázev Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán 

jistému pánovi ve Varšavě. Ve své podstatě byl Dahrendorf nucen zodpovídat na 

položené obecné diskursivní otázky a v tomto diskursu se musel pohybovat: 

 

„Chtěl jste vědět, co to všechno znamená a kam to směřuje. Jsme snad svědky 

rozkladného procesu s tím, že nic nového nepovstává na místě starých, jistěže 

neútěšných struktur? Ptal jste se například, jak vůbec mohou vznikat politické strany, 

když staré strany z roku 1946 a z meziválečného období ztratily význam a nové 

nenalézají podpůrnou sociální základnu. A proč (ptal jste se až znepokojeně) jsem před 

časem psal o tom, že nejen socialismus, ale i sociální demokracie je pomalu věcí 

minulosti? Co se pod vlivem tržního hospodářství stane se sociálním charakterem 

země? Nezbohatnou někteří, zatímco jiní budou jen dále chudnout? Co se stane 

s kulturním životem? Budeme muset číst a koukat se na brak, když sice budeme mít 

svobodu, ale nebudeme si už moci dovolit levné knihy a dotované kvalitní filmy? A jak 

zavést právní řád? Neztratili snad všichni staří soudcové veškerou důvěryhodnost, 

zatímco nové soudce, kteří by byli zárukou nezávislosti a objektivity, nemůžeme najít...“ 

[Dahrendorf 1991: 7] 
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Závěr 

 

Teoretickým vstupem tohoto textu se stala monografie Ralfa Dahrendorfa Úvahy 

o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě 

[Dahrendorf 1991], která je z větší míry spíše spisem filozofickým nežli politologickým 

– jak by se ovšem mohlo na první pohled znát. Naprosto nová nestrukturalizovaná 

politická situace, jakou beze sporu byla revoluční vlna demokratizace východních 

Evropských států z čtyřiceti let sovětského mocenského područí, nenabízela svojí 

výjimečností prostor pro diskusi založenou na věrohodných, resp. empirických 

základech, a tak se stala prostorem spíše jen pro odhady a možné důsledky, které 

s sebou nová demokracie přináší. Přesně o toto se Dahrendorf ve své knize pokouší a 

popřerodový vývoj eufemisticky zkracuje do metafory tří tikajících hodin právníka, 

politika a nakonec občana. Stěžejním jádrem Dahrendorfovy knihy je ovšem jeho 

zamyšlení se nad tím, co pro tyto země odvrácení od vlády komunistické strany 

znamená. Tento proces popisuje jako cestu  ke svobodné Otevřené společnosti, jenž 

nabízí nekonečné množství možností, jakými se společnost může dynamicky měnit co 

do pravidel hry každodenní běžné politiky. Na tomto metodologickém předpokladu je 

de facto postavena i jeho metafora, která právě v otázce šedesáti let pro obnovu 

občanské společnosti představuje prostor  pro zamyšlení nad tím, jakými představami je 

tento odhad zakládán. Konstruuji tedy dvě rámcové diskursivní představy, které jsou dle 

mého názoru v pozadí tohoto odhadu na znovuvybudování občanské společnosti. Jimi 

jsou na jedné straně představa homogenní občanské socializace a na straně druhé 

selektivní občanské socializace. Pátrání po využívání těchto diskursivních představ 

v běžné řeči lidí se pak stalo motivem pro výzkumnou část tohoto textu. Respondenti 

byli vybráni z ročníků narozených v roce 1940 – 1950, a to na základě prací Lukáše 

Linka [Linek 2008; Linek 2010], které explicitně popisují představu selektivní občanské 

socializace na základě empirických důkazů o vymírání tvrdého jádra voličů KSČM 

narozených mj. v tomto časovém rozmezí. Tito respondenti by tedy teoreticky měli tuto 

představu naplňovat. 
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Výzkumná otázka tedy měla takovouto podobu - představují soupeřící představy 

o homogenním občanském zrání a občanského handicapu socialistických generací 

výkladové rámce užívané respondenty pro reflexi celospolečenského a osobního vývoje 

občanské socializace?  

 

Následná analýza prokázala, že se tyto představy vyskytují v explicitní formě 

výpovědí respondentů, a to hned několika způsoby. Jednak strategie užití diskursivních 

představ jako způsob legitimizace důležitého biografického momentu, jakými je hlavně 

rok 1989. V tomto případě je jejich výskyt charakteristický tím, že taková legitimizace 

je v prvé řadě očekávaná.  Za druhé jsou diskursivní představy užívány inkonzistentně 

podle vhodnosti užití v příslušném kontextu. Pokud je však kontext stejný, strategií 

příklonu k jednotlivým diskursivním představám se stává způsob stavění narace, a to 

buď vyprávěním  nebo argumentací. Způsob výběru použití těchto strategií závisí na 

způsobu pohledu na vlastní biografii – vypravěč argumentuje v kontrastu přítomnosti s 

minulostí, zatímco vypráví jen očima minulosti bez tohoto srovnání. Tyto zjištění 

potvrzují používání představ vývoje občanské socializace v reflexi celospolečenského 

vývoje u vypravěčů. Druhou část reflexe osobního vývoje občanské socializace pak 

prokazuje třetí explicitní jev vyskytující se ve vyprávěních, a to přímé ztotožnění 

s diskursivní představou selektivního občanského růstu přímo ve vyprávění.  

To, že vypravěči používají explicitní odkazy na diskursivní představy o vývoji 

občanské socializace vedlo k myšlence, do jaké míry jejich životy tyto představy přímo 

odráží. Této domněnce se věnuje druhá část analýzy, která hledá implicitní odkazy 

rámcových diskursivních představ občanské socializace v samotných biografiích 

respondentů.. Biografie vypovídají o reakci na změnu společenského zřízení, kterému 

vypravěči přistupují odlišnými strategiemi (akomodační, asimilační). Tuto situaci jsem 

demonstroval na případu pravičáka Vladislava a komunistky Růženy, kde Vladislav 

reaguje na společenskou změnu akomodační strategií,  jež je v jeho případě v souladu 

s tím, co Dahrendorf považuje za občanské zrání – tedy „soběstačnosti v myšlení a 

jednání“ [Dahrendorf 1991: 97]. S touto představou ovšem nekoresponduje biografie 

komunistky Růženy, u které občanská socializace neprobíhá a její reakce na změnu je 

asimilační. Toto její jednání je jednak v biografii opakované a jednak ho připisuji 

zakotvenosti v ideologii komunismu, která silně přetrvává dodnes. 

V úplném závěru práce se pak kriticky obracím k samotnému Dahrendorfovi a 

ptám se do jaké míry jsou jeho teze založeny právě na přítomnosti těchto diskursivních 
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představ vývoje občanské socializace. Docházím k názoru, že Dahrendorfova metafora 

je v podstatě ústupkem existujícího diskursu, neboť tento postoj stavím na domněnce, že 

tyto diskursivní představy jsou rozšířené a vlastní stejně tak vlastní akademikovi jako 

laikovi. K takovému závěru mě vede přesvědčení, že oboje představy homogenní a 

selektivní občanské socializace jsou jen podmnožinou mnohem silnější diskursivní 

představy, která koexistuje v souladu s obecným diktátem racionalizace naší současné 

společnosti. Touto diskursivní představou je evolucionismus. Sic je představa 

homogenní občanské socializace bližší difuzionistickým představám, na výsledku se nic 

nemění, neboť difuzionismus jako takový se v historii etabloval jako vymezení vůči 

evolucionistickým myšlenkám, tudíž druhotně a v reakci na něj. Silná diskursivní 

představa evolucionismu tedy ovlivňuje naše myšlení a stojí v pozadí za tím, co 

dokážeme definovat jako reálné nebo nikoliv, co pro nás dává smysl a co ne a 

pravděpodobně stejně tak ovlivnila i představy jež vedly k sepsání Dahrendorfovy 

metafory – jinými slovy epistémé konfiguruje diskurs. 
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Mezigenerační interakce jako cesta k občanství 

 

 

 

„Sixty years may be an overly discouraging time horizon for civil society to became real” 

 
  Ralf Dahrendorf 

 
 
 

 
Vstupní diskuse problému a teoretické inspirace: 

 
 
Rok 2009 je historicky významným milníkem v mnoha ohledech. Svoje 250. výročí vzniku 

letos oslaví například  irský pivovar Guinness, kečupům Heinz letos bude 140 let stejně jako tuzemskému 
Staropramenu, a v neposlední řadě své 55. narozeniny bude mít i Pribináček. Žádné z těchto výročí ovšem 
pro nikoho není tak podstatné, jako snad to ze všech nejmladší – 20 let od sametové revoluce.  

Na počátku devadesátých se česká společnost nacházela skutečně velmi daleko od  fungujícího 
demokratického systému. Pouť za tímto kýženým stavem označil Ralf Dahrendorf s nadsázkou jako cestu 
údolím slz. Proslulý bonmot o hodině právníků, politiků a občanů zná snad každý student sociologie. 
Právě hodině občanů, tedy obnově občanské společnosti, na kterou Dahrendorf nárokuje poněkud 
pesimistických 60 let, bych se v práci chtěl věnovat.  Nabízí se možnost zjišťovat, kam až dospěl vývoj 
občanské společnosti za uplynulých dvacet let. 

S růstem občanského uvědomování mohou být diskursivně spojovány dvě rozporné 
rámcové teoretické představy:  

 

A. Rozvoj občanské společnosti je celospolečenský proces, ve kterém občanská uvědomění a 
sebereflexe roste ve všech generacích zkušenostmi a mezigeneračními interakcemi; je ovšem 
velmi pomalý  (tato hypotéza homogenního občanského zrání je Dahrendorfovi bližší) 
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B. Zkušenost totalitní společnosti a mezigenerační předávání postojů odpovídajících této zkušenosti 
je proces, který zamezuje rychlému rozvoji občanské společnosti s celospolečenským dopadem. 
Vlastně se čeká na to, až socialistické generace začnou představovat zanedbatelnou menšinu v 
populaci. (hypotéza občanského handicapu socialistických generací). 

 
Koncept občanské společnosti se obecně považuje za liberální osvícenský ideální typ a v pracích 

mnoha autorů převládají spíše pesimistické vyhlídky na jeho vývoj a udržení. Rozpad sovětského bloku 
jen na čas zahnal tyto chmurné představy. „Podle kulturalistických předpokladů je ovšem rychlá změna 
orientace jako důsledek sociálního traumatu absolutně vyloučena“ [Eckstein 1988: 796]3.  Proto když 
německo-anglický politický filosof a sociolog Ralf Dahrendorf [1991: 92]4  předpovídal hodinu občanů, 
tedy proces budování občanské společnosti v postkomunistické Evropě, odhadoval dobu potřebnou 
k tomuto procesu na nejméně šedesát let. Přikláněl se ovšem spíše k první hypotéze homogenního 
občanského zrání. Pro ústavního liberála Dahrendofa je tento proces růstu podmíněn především garancí 
svobody – tedy možností občanů sdružovat se a vystupovat ve věcech veřejných a uzurpovat 
potencionální moc státu. Jen za takových podmínek lze budovat občanskou společnost – „Celou 
společností se musí prolínat princip podřazenosti, podle kterého stát vstupuje na scénu, teprve když nikdo 
jiný nemůže problém zvládnout“ [Dahrendorf 1991: 95]. Tato skutečnost ovšem vyžaduje, aby se občané 
navzájem dokázali respektovat a tolerovat, aby byli ochotni se sami angažovat či schopni se spojit a 
vystupovat proti státnímu monopolu moci. Dahrendorf se zdráhá použít pojem „aktivní občanství“, ten 
jako by kladl příliš velký důraz na pomyslné povinnosti spojené s občanstvím. Podle něj by se mělo spíše 
jednat o uvědomění si příležitostí, které s sebou demokracie přináší, „přičemž aby si je člověk uvědomil, 
potřebuje jisté občanské ctnosti, včetně slušnosti, ale i soběstačnosti v myšlení a chování“ [Dahrendorf 
1991: 97]. Právě tento prvek vývoje v myšlení a jednání občanů vyžaduje podle Dahrendorfa časový úsek 
odpovídající přinejmenším jedné generaci. 
 

Polský sociolog Piotr Sztompka v této souvislosti popisuje zaostávání vývoje občanské 
společnosti za institucionálními změnami a hovoří o blokové kultuře – o generaci socializované 
socialistickou kulturou neschopné adaptace na nový režim - „Pokud se skládá většina populace z lidí, 
jejichž mladá, produktivní léta, a tudíž rozhodující socializační zážitky spadají pod vládu komunistického 
režimu – můžeme očekávat pokračující životaschopnost blokové kultury“ [Sztompka 1996: 12]5. K druhé 
představě ještě zřetelněji než Sztompka tíhnou autoři, kteří popisují cestu z reálného socialismu do 
postkomunismu. „Náš politopadový vývoj navíc ukazuje, že nepříznivé předpoklady české společnosti k 
vytváření občanské společnosti jsou mnohem rezistentnější než bývalý komunistický režim a kromě 
tendence k jejich překonání se ukazuje také tendence k jejich upevnění“ [Müller 2003: 608]6. Richard 
Sakwa považuje za charakteristické rysy postkomunismu např. vznik hybridních institucí nového režimu 
se silnými rezidui socialistického ovládání, napětí mezi přívrženci takzvané „tlusté čáry za minulostí“ a 
zastánci „vypořádání se s minulostí“, mezi nacionalisty a kosmopolitně orientovanými lidmi.7  
 

Když se podíváme na výzkumy veřejného míněné hodnotí záískáme značně rozporné podklady 
pro potvrzení hypotézy růstu89. 32% respondentů hodnotí současné poměry za lepší než poměry 
předlistopadové. Tato hodnota za posledních dvacet let značně kolísala. Svého dna dosáhla ke konci 
devadesátých let a od té doby konstantně roste, současné číslo se už opět rovná úrovni optimistických 
polistopadových počátků. Ke značnému propadu přispěly události konce devadesátých let, kdy "byla 
veřejnost konfrontována se skutečností, že problémům se nelze vyhnout, reakcí byl prudký nárůst 
nespokojenosti s ekonomickými aspekty polistopadového vývoje. Rychlé řešení situace demokratickými 
procedurami přispělo k pomalému vzrůstu důvěry veřejnosti v ekonomickou transformaci v prvním 
pololetí roku 1998" [Kubátová 2003: 54]10. To, že se situace bude nějaký čas nejprve zhoršovat, než se 

                                                
3 Eckstein, H. 1988. „A Culturalist Theory of Political Change.“ American Political Science Review, No. 3, 
September, pp. 789-804. 
4 Dahrendorf, Ralf 1991. Úvahy o revoluci v Evropě. Praha: Evropské kulturní dědictví. 
5 Piotr Sztompka: Pohled zpět. Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom; Sociologický časopis, XXXII, 
(1/1996) 
6 Karel Müller: Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup; Sociologický 
časopis/Czech Sociological Review, 2003, Vol. 39, No. 5 
7 Nowak: `Post-communist Society'? An Attempt at a Theoretical Analysis. 1993; Sakwa: Postcommunism. 
1999, s. 5, Staniszkis: Post-Communism: The Emerging Enigma. 1999) 
8 Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti, 2007, CVVM. 
9 Angažovanost Čechů ve veřejném životě, 2009, CVVM. 
10 Jaroslava Kubátová 2003, Názory české veřejnosti na ekonomickou transformaci a 
její sociální důsledky v období 1989-1998, Vydavatelství Univerzity Palackého.  
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obrátí k lepšímu, předvídal již Ralf Dahrendorf jako jedno z mnoha svých správných proroctví. 
Odhlédneme-li od těchto okolností, celých 65 % respondentů dnes hodnotí transformaci politického 
systému kladně. Zdali je tento údaj pozitivního nebo naopak alarmujícího charakteru nechme prozatím 
stranou. 

 
V práci bych se chtěl zabývat otázkou, jaký vliv mají individuální rodinné zkušenosti a s nimi 

spojené mezigenerační interakce na budování občanského uvědomění. Domnívám se totiž, že právě 
v důležitém socializačním prostředí rodiny, mohou vznikat podmínky brzdící rozvoj občanství, a to i když  
v oblasti předávání zkušeností od starších k mladším, které vedou k vytváření hodnot, má rodina pořád 
svoji důležitou roli. Právě v tomto momentu vzniká prostor pro analýzu občanského zrání. Doba v níž 
žijeme totiž nepřeje postfigurativní mezigenerační směně (Mead 1972), a události společenského zvratu 
tento trend umocňují do podob kofigurativních nebo dokonce prefigurativních směn zkušeností.  

Zabývat se touto tématikou je důležité zejména proto, že kontaminace minulým režimem může 
být živnou půdou pro nárust věkové marginalizace, už tak  vlastní výkonové společnosti. Občanská 
adaptace totiž neznamená jen „cestu k občanství“, ale i schopnost udržet tempo se stále se stupňujícím 
tempem změn. Je tudíž na místě si klást otázku, jak jednotlivé se s tímto problémem vypořádávají 
jednotlivé rodiny diferencované svými odlišnými zkušenostmi a stylem života. 

 
 

Výzkumné otázky:  

 

Je možné po dvaceti letech zaznamenat a získat evidence pro tvrzení, že růst občanského 
uvědomování probíhá na základě studia zkušeností členů vícegeneračních rodin s občanstvím?  

 
Představují soupeřící hypotézy o homogenním občanském zrání a občanského handicapu 

socialistických generací výkladové rámce užívané respondenty pro reflexi celospolečenského a 
vnitrorodinného vývoje k aktivnímu občanství? 
 
 

Postup  řešení: 

  
Projekt nabízí sondu, která bude odhalovat na základě hloubkových rozhovorů možné souvislosti 

mezigenerační směny rodinných zkušeností v souvislosti s vývojem občanského uvědomění, jež mohou 
být posléze podrobeny soustavnějšímu zkoumání. Rozhovory proběhnou se dvěma až čtyřmi zástupci 
třígeneračního rodinného příbuzenství, kde nejmladší generace je ještě ve věku školním (ranná 
adolescence). Pro zahrnutí efektu politického činitele, resp. prožitých zkušeností, by bylo vhodné hledat 
takové rodiny, kde by nejstarší generace zastupovala elektorát rozdílných částí politického spektra - 
nejlépe KSČM, ODS a ČSSD. Obsahem rozhovoru budou jednak rodinná reflexe tří důležitých etap 
vývoje československé společnosti, a to let 1945 až 1953, 1967 až 1974 a 1987 až 1994  a zdroje rodinné 
variety názorů; jednak mechanismy mezigeneračního podmínění růstu občanství uvnitř rodinného 
příbuzenství a sdílené představy o proměnách občanské společnosti.   

Rozhovory budou kódovány pomocí programu Atlas/ti tak, aby mohlo být odhalovány 
souvislosti – ukazatelé toho, že individuální rodinné zkušenosti a s nimi spojené mezigenerační interakce 
mají vliv nejen na vnímání historických událostí, ale též na utváření politického smýšlení a rozvoj 
občanského uvědomění. Předpokládám, že budu nacházet i generační podobnosti adaptace na 
transformaci společnosti, které mi dovolí diskutovat, v jakém vztahu jsou tři studované věkové vrstvy 
k zvažovaným hypotézám rozvoje občanské společnosti.  

 

 

Návrh struktury práce: 
 

1. Úvod 
2. Stav poznání (zahrnuje rekapitulaci Dahrendorfových tezí o občanské společnosti a jejího růstu a 

analýzu ohlasů jeho tezí v citacích jiných autorů; na závěr přesné znění výzkumných otázek) 
3. Postup a metoda řešení  
4. Interpretace sondy  
5. Diskuse a závěry (včetně komparace výsledků s podobnými kvantitativními výzkumy) 
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