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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá srovnáním vybraných témat politické kultury mezi 

studenty z České republiky a Spolkové republiky Německo. K tomuto účelu bylo provedeno 

dotazníkové šetření, které tato práce analyzuje a jeho výsledky prezentuje. Výzkumu se 

zúčastnilo 108 českých studentů Univerzity Karlovy v Praze a 102 německých studentů 

Brémské univerzity.

Výzkum se zabýval udávanou mírou jejich volební i nevolební participace, 

stranickými preferencemi, ať již na škále pravice-levice nebo podpory konkrétní strany, mírou 

diskusí o politice a sledováním politického zpravodajství, vlastenectvím a postojem 

k evropské integraci, občanské společnosti a přímé demokracii. Také sledoval míru 

politického odcizení a znechucení politikou, důvěru v média a efektivitu státního aparátu a 

v neposlední řadě míru znalostí o politice mezi českými a německými respondenty.

Jednotlivé orientace se sledovaly především podle státní příslušnosti respondenta a také podle 

pohlaví v celém souboru a v určitých případech také zvlášť mezi českými a zvlášť mezi 

německými respondenty. Tam, kde to bylo účelné, došlo také ke srovnání podle studijního 

oboru dotazovaných.

Většina respondentů z obou zemí má jasně definovanou vazbu k politickému systému 

a ke svému místu v něm, což se projevilo např. ve vysoké míře volební účasti, ochotou 

protestovat proti nespravedlivé lokální vyhlášce, vyšší mírou znalostí o politice, relativně 

pravidelným sledováním politického zpravodajství a diskusemi o veřejných otázkách 

s rodinou, přáteli, méně již v univerzitním prostředí. Participační složka politické kultury se 

více projevila u německých respondentů a také u mužů. V některých oblastech se také 

projevila závislost na typu vzdělání, přičemž respondenti s humanitním vzděláním udávali 

vyšší míru sledování politického zpravodajství, diskusí o politice a také měli více znalostí.

KLÍČOVÁ SLOVA

politická kultura, volební a nevolební participace, politické odcizení, nacionalismus, Evropská 

unie, přímá demokracie, občanská kompetence
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ABSTRACT

This thesis deals with the comparison of selected topics from the political climate

among students from both Germany and the Czech Republic. For this purpose, a survey of 

108 Czech students from Charles University in Prague and 102 German students from the 

University Bremen was collected and the results were analysed.

The research dealt with the claims rate of electoral and non-electoral participation, 

party preferences, whether left-right scale or support a particular party, the level of 

discussions about politics and watching political news, patriotism and attitude to European 

integration, civil society and direct democracy. The aim of the research is also a measure of 

political alienation and disgust with politics, media and confidence in the effectiveness of the 

state apparatus and not least the degree of knowledge about politics between Czech and 

German respondents. Each orientation is watched primarily by nationality of respondent, also 

according to gender in the whole group and in some cases also between the Czech and 

especially among German respondents. Where it was relevant, were also compared by field of 

study respondents.

Most respondents from both countries have clearly defined links to the political system 

and its place in it, which showed such a high level of electoral participation, willingness to 

protest against unjust local decree, higher levels of knowledge about politics, relatively 

regular monitoring of political news and discussions on public issues with family, friends and 

less in the university. The participatory component of political culture is more apparent at the 

German respondents and for men. In some areas also showed dependence on the type of 

education, while respondents with a humanities education reported a higher degree of 

monitoring political news, debates about politics and also had more knowledge.

KEY WORDS

political culture, electoral and non-electoral participation, political alienation, nationalism, 

European Union, direct democracy, civic competence.
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ÚVOD 

Politická kultura je mlhavý, místy nejasný interdisciplinární pojem, kterým se zabývají 

nejen politologové, sociologové, historici, antropologové a další vědci, ale proniká také do 

veřejné debaty, např. na stránkách novin a v televizním zpravodajství. Jak poznamenává 

Marek Skovajsa, tento pojem je velmi frekventovaný, ale ani ve vědeckém ani v laickém 

diskurzu není obecně přijímána pouze jedna definice; mnoho lidí tento pojem sice používá, 

avšak neví, co znamená. Pro účely své práce vycházím především z dnes již klasické definice 

Gabriela Almonda a Sidneyho Verby, pro které politická kultura znamená souhrn postojů a 

orientací k politickému systému. Pohled těchto dvou badatelů a jejich pokračovatelů, ať již 

z řad zastánců nebo kritiků a současný stav poznání ve výzkumu politické kultury, představím 

v teoretické části práce.

Hlavní osu diplomové práce však tvoří empirický výzkum, jehož cílem je popsat a 

srovnat vybrané aspekty politické kultury studentů z České republiky a Spolkové republiky 

Německo, a to Karlovy univerzity v Praze a Univerzity v Brémách. Vzhledem k šíři pojmu 

politická kultura a vzhledem k charakteru mého výzkumu – zejména k nízkému počtu 

respondentů a problematické reprezentativitě dat - není mým záměrem postihnout celostní 

charakter politické kultury zmiňovaného souboru, ale, jak již název práce napovídá, pouze 

některé její dílčí znaky, které ovšem považuji za klíčové. 

Zaměřím na problematiku vlastenectví, národní hrdosti a také na postoje studentů

k evropské integraci, podpoře zastupitelské nebo přímé demokracie a jejich institutů, např. 

referenda.  Dále se budu zabývat členstvím respondentů v politických stranách a organizacích 

občanské společnosti, důvěrou jedince v masová média a ve svobodné volby. Popíši také

názory respondentů na efektivitu státního aparátu, míru jejich odcizení od politiky, rezignaci a 

případné znechucení stavem věcí veřejných. Soustředím se rovněž na jedince jako politického 

aktéra a voliče, zde popíši míru a formu volební participace respondentů, tedy na volební 

účast v různém typu voleb, dále pak na to, kam se sami řadí na levo-pravé ose politického 

spektra a jakou konkrétní stranu preferují a zda zastávají spíše liberálně-tržní nebo sociálně 

orientovanější postoje. Zaměřím se také na jejich zájem o politiku projevovaný diskusemi o ní 

v kruhu rodinném, mezi přáteli a v prostředí univerzity a sledování politického zpravodajství 

v různých typech médií. Rovněž se budu zabývat mírou znalostí o politice.

Jednotlivé postoje budu sledovat především podle státní příslušnosti respondenta a 

také podle pohlaví v celém souboru a v určitých případech také zvlášť mezi českými a zvlášť 
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mezi německými respondenty. V určitých případech dojde ke srovnání podle studijního oboru 

dotazovaných, tedy studentů humanitního a společenskovědního zaměřením s těmi, kteří se 

zabývají technickými nebo přírodovědnými studijními obory.1 Rovněž budou sledovány 

případné korelace mezi mírou znalostí a zájmem o politiku nebo levo-pravou politickou 

identifikací a volební účastí, případně politickou angažovaností respondenta aj. 

Podle mého předpokladu by se jednotlivé aspekty politické kultury mezi českými a 

německými studenty neměly výrazněji lišit, rozdíly se zřejmě projeví spíše v dílčích otázkách. 

V obou zemích se dá očekávat vysoká volební účast i úroveň občanské kompetence, spíše 

nižší stupeň odcizení a frustrace z politiky. U mladších lidí můžeme předvídat menší míru 

nacionalismu a skepse k politice jako takové. V tomto názoru vycházím z Inglehartovy 

socializační hypotézy, že demokracii častěji podporují lidé z mladších věkových skupin. 

[Rakušanová 2004] Nemyslím si, že členství v politické straně bude mezi českými a 

německými respondenty častým jevem, ale očekávám jinou formu politické participace např. 

v neziskových organizacích nebo studentských samosprávách.

Pokud se projeví rozdíly podle státní příslušnosti respondenta, domnívám se, že se 

budou týkat převážně ochoty participovat na politice a forem této participace. Rozdíly v obou 

zemích mohou být zapříčiněny odlišným historickým vývojem, výrazně lepší ekonomickou 

situací Německa, jeho vůdčím postavením v Evropské unii a také delší nepřetržitou 

zkušeností s demokracií. Je možné, že v Německu bude z historických důvodů nižší míra 

nacionalismu; v České republice se může projevit zase nechuť deklarovat levicovou 

politickou orientaci. Rozdíly podle typu vzdělání se možná projeví v míře znalostí 

respondentů a v zájmu o politiku spočívajícím ve sledování politiky v médiích a v diskusích o 

ní, přičemž u studentů humanitního směru bude zájem o věci veřejné patrně vyšší. 

Nedomnívám se, že se projeví výraznější rozdíly podle pohlaví respondenta, je ovšem možné, 

že ženy budou, pokud jde o politickou participaci, pasivnější než muži.

Myslím si, že je ze sociologického a komparativně politického hlediska relevantní 

srovnávat právě Českou republiku a Spolkovou republiku Německo, a to z řady důvodů. Patří 

k nim např. jejich společná více než tisíciletá historie, která je dána příslušností 

ke středoevropskému prostoru; je zřejmé vzájemné, i když ne vždy pozitivní, ovlivňování v 

politické, ekonomické a kulturní sféře; obě země jsou členy Evropské unie a dalších 

                                                            
1

Studenti uváděli svůj obor přesněji, na výběr měli 8 kategorií. (viz česká a německá verze dotazníku, otázky č. 
17 přílohy 3 a 4). Následné rozdělení do dvou skupin bylo použito pro větší přehlednost.
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nadnárodních organizací atd.; politické systémy ČR a SRN jsou si v současné době rovněž 

více méně podobné. Jde o demokratické parlamentní režimy s ústavou zaručující poměrně 

širokou plejádu politických, občanských svobod a sociálních výdobytků. (viz kapitola 3, s. 26 

– 27) Obě země patří také podle Gabriela Almonda k tzv. kontinentální politické kultuře, 

která se od angloamerické, totalitní nebo preindustriální liší podstatným způsobem. (viz 

kapitola 1, s. 13 – 14). [Almond – Verba 1989]

Nemohu zcela souhlasit s tvrzením brněnského sociologa Igora Nosála, že je 

relevantní studovat politickou kulturu České republiky pouze v kontextu postkomunistické 

transformace střední a východní Evropy a ne ve srovnání s tradičními západními

demokraciemi. [Nosál 2004]  Domnívám se, že více než dvacet let po změně režimu a v rámci 

vcelku úspěšného přechodu k demokracii nemůžeme v ČR hovořit pouze o odcizené 

postkomunistické politické kultuře, i když relikty předrevoluční mentality bezpochyby 

v určité části populace přetrvaly. Česká republika zaujímá mezi postkomunistickými zeměmi 

střední a východní Evropy specifické postavení. Výsledky Evropského sociálního výzkumu 

(European Social Survey) ukazují shodnou průměrnou míru nevolební participace na politice 

se Španělskem a Nizozemskem, ale vyšší než v Portugalsku a Řecku. [Matyáš 2010]  

Tyto výsledky lze vysvětlit delší zkušeností s demokracií ve srovnání s ostatními 

zeměmi někdejšího socialistického tábora. Už před první světovou válkou jsme, jako součást 

Rakousko-uherské monarchie, měli relativně demokratický způsob vlády, což se ještě 

prohloubilo v období tzv. první republiky. Po celé meziválečné období si Československo 

jako jediná země střední Evropy udrželo pluralitně demokratický režim. [Křen 2005] Právě na 

tyto tradice bylo možné navázat po roce 1989, a proto se domnívám, že srovnání České 

republiky jak s tradičními demokraciemi, tak s těmi státy, které mají zkušenost 

s autoritativními a totalitními režimy, je plně na místě. 

Ráda bych touto prací také navázala na české a německé výzkumy zabývající se 

tématem politické kultury a občanské společnosti (viz kapitola 1, s. 15 – 18). Domnívám se, 

že by její přínos mohl být v otázce mezinárodního srovnání, protože konkrétně tématem 

politické kultury v česko-německém kontextu se až na výjimky (např. Michael Weigl, Petra

Rakušanová-Guasti a Michael Dexner) mnoho vědců nezabývalo. Politickou kulturu je dobré 

studovat z dlouhodobého hlediska, aby se mohly určit vývojové trendy a nové faktory, které jí 

ovlivňují.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. VÝVOJ KONCEPTU POLITICKÁ KULTURA A 

SOUČANSÝ STAV POZNÁNÍ

Politická kultura je jedním z témat západní filozofické tradice a politického myšlení. 

„Koncept politické kultury je – stejně jako teorie demokracie velmi starý. Již Perikles a 

Thukydides zdůrazňují rozdíly ve výchově a kulturním a životním stylu mezi spartským a 

aténským vládním systémem.“ [Thumfart 2004, s. 118] Téma politické kultury v té či oné 

podobě nalezneme již u starořeckých filozofů Platóna a Aristotela, renesančního politického 

teoretika Niccolò Machiavelliho, teoretiků osvícenství Charlese Luise Montesquie a Jeana 

Jacquese Rousseaua. 

Jistými aspekty politické kultury se zabýval také diplomat a historik Alexis de 

Tocqueville, když v devatenáctém století charakterizoval ve své knize Demokracie 

v Americe rozdíly v mentalitě a praktických postojích Američanů a Evropanů pojmem „duch 

svobody“, vysvětloval, proč je americká demokracie tak silná a občané masivně protestují 

proti centralizaci. [Thumfart 2004] (viz kapitola 6, s. 52) Také u dalších sociologů a myslitelů 

devatenáctého století jakými byli Auguste Comte, Karl Marx, Vilfredo Pareto a zejména pak 

Max Weber se objevuje téma politické kultury.

1.1 ANGLO-AMERICKÝ POHLED NA POLITICKOU KULTURU

K obnovení zájmu o toto téma a také pochybnostem zda je demokracie vůbec možná a 

trvale udržitelná, přispěla válečná zkušenost z první a zejména druhé světové války, která 

ukázala, že i tak vysoce ekonomicky vyvinutá země jako Německo, se stala jedním

z nejhorších totalitních režimů. „Rozvoj fašismu a komunismu po První světové válce způsobil 

vážné pochybnosti o nezbytnosti demokracie na západě a stále nemůžeme s jistotou tvrdit, že 

státy kontinentální Evropy objeví stabilní formu demokracie vhodnou pro jejich kulturní a 

sociální instituce…“ [Almond - Verba 1989, s. 1]   Příklady nacistického Německa, fašistické 

Itálie a Japonska ukazují, že nelze pohlížet na vztah technologická vyspělost – demokratičnost 

jako na lineární. Problém agresivity v japonské společnosti se např. snažila ve čtyřicátých 
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letech vysvětlit kulturní antropoložka Ruth Benedictová ve své slavné knize Chryzantéma a 

meč. [Novák 2004] Pro demokracii je nezbytný nejen určitý stupeň sociální-ekonomického 

vývoje, ale také kulturní podmínky. [Nosál 2004]

Po druhé světové válce se v západním politickém myšlení nastupuje paradigma, které 

demokratický způsob vlády redukuje především na soubor institucí spojený s organizovanou 

soutěží kandidátů o výkon moci řízenou přesně stanovenými pravidly. Tento instrumentální

postoj k politice zastávali např. Josef Schumpeter, Raymond Aron a v dnešní době Václav 

Klaus. „Z hlediska převládajícího proudu politické vědy a politické sociologie po druhé 

světové válce není demokracie ani metafyzickou nebo mystickou skutečností, ani lyrickou 

poezií, ale šedivou prózou institucí.“ [Novák 2004, s. 65].  

Na počátku šedesátých let upozorňují stanfordští badatelé Gabriel Almond a Sidney 

Verba na to, že vztah mezi demokratickým politickým systémem a společností je rozmanitý a 

čistě instrumentální logika k vytvoření a udržení stabilního demokratického systému 

nedostačuje. Velmi důležitý je postoj obyvatel k politickému systému, jeho principům, 

struktuře a institucím. [Thumfart 2004] K prosperující demokracii je třeba i „něco navíc“:

určitý étos sdílený občany, který tvoří „předběžné podmínky“, bez kterých je obtížné si 

demokracii vůbec představit. Zde lze vidět limity politiky definované pouze z hlediska 

soutěže o pozice při operování s pojmem politická kultura. 

Především díky jejich slavné, studii Civic Culture se v šedesátých letech výzkum 

politické kultury etabluje na poli sociálních věd. Kniha Almonda a Verby zkoumá postoje 

k demokracii v pěti zemích, a to ve Spojených státech, Velké Británii, Německu2, Itálii a 

Mexiku. Autoři definují politickou kulturu jako souhrn postojů a orientací k politickému 

systému. „Termín „politická kultura“ se vztahuje hlavně k politickým orientacím – postojům 

k politickému systému a jeho jednotlivým částem a postoji k roli sebe sama v daném systému. 

Můžeme mluvit o politické kultuře, stejně jako mluvíme o ekonomické kultuře nebo 

náboženské kultuře. … Když mluvíme o politické kultuře společnosti, odkazujeme se 

k politickému systému, který je internalizovaný v poznávání, pocitech a hodnocení 

jednotlivých občanů. [Almond - Verba 1989, s. 12]

Almond s Verbou rozlišují ve svém pojetí politické kultury kognitivní tedy znalostní, 

afektivní čili pocitové a hodnotící orientace k různým typům politických objektům. Mezi 

tyto objekty patří systém jako celek, dále pak vstupové čili input objekty např. politické 
                                                            
2 Myšleno SRN, tedy tehdejší „západní“ Německo.
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strany a jiná zájmová uskupení, výstupové čili output objekty zde patří např. byrokracie a 

soudnictví. Posledním typem politických objektů je jedinec jako politický aktér a volič. 

[Skovajsa 2006] Politickou kulturu nepovažují Almond s Verbou za individuálně 

psychologickou vlastnost, nýbrž skupinový jev, který má tři hlavní společenské funkce, a to 

integrující, regulující a konzervující. Politická kultura podle nich integruje komunitu 

v hodnotovém konsensu, limituje rozsah politického jednání a způsobů dosahování jeho cílů.  

Určuje, co je v politice ještě legitimní, vymezuje hranice mezi soukromým a veřejným 

světem. Konzervující funkce nabývá charakteru politické socializace, který udržuje a předává 

dalším generacím vzorce politické kultury společenství. Politická kultura je přenášena a 

fixována v politických a národních symbolech, mýtech a institucích. [Nosál 2004]

Politická kultura společnosti nebo určité skupiny nespočívá v homogenním celku, ale 

skládá se z dílčích vzorců politických orientací, které jsou podle Almonda, Verby a jejich 

pokračovatelů parochiální, poddanská a participační (viz kapitola 6, s. 52). Občanská 

kultura se vyznačuje vyváženou přítomností těchto orientací a tvoří základ stabilního 

demokratického uspořádání. [Almond – Verba, 1989] Politická kultura v pojetí Almonda a 

Verby chápána v souvislosti s politickými institucemi a sociálně-ekonomickými strukturami 

v dané zemi a tato souvislost je obousměrná. Politická kultura a struktura se mohou vzájemně 

posilovat, tedy být kongruentní, nebo se naopak oslabovat, dochází tak k nekongruenci. 

Parochialní politická kultura bývá většinou spojena s tradiční politickou strukturou, 

poddanská s centralizovanou a autoritářskou strukturou a občanská politická kultura 

(participační doplněná předešlými dvěma typy) bývá spojena s demokratickou politickou 

strukturou.  

Ačkoli se knize záhy brzy po prvním vydání dostalo široké pozornosti, nebyla 

přijímána jen kladně. Kritikové jí nejčasněji vyčítali pojmovou vágnost a také fakt, že 

pozdější vývoj ve zkoumaných zemích neodpovídal popsané charakteristice jejich politických 

kultur. [Skovajsa 2006]. Dále bylo autorům kritikou vytýkáno, že se ve své koncepci příliš 

soustředili na účinky kultury na strukturu, a opomíjeli opak. „Těžko očekávat, že se změní 

postoje a orientace občanů k systému, dokud se nezmění onen „systém“. … jsou to spíše 

dobře fungující demokratické instituce, které vedou k dobře fungující politické kultuře než 

naopak.“ [Novák 2004, s. 68]

Tématem politické kultury se dále z především kvantitativních pozic zabývala řada 

sociologů a politologů mezi nimi např. Robert David Putnam, Ronald Inglehart (viz kapitola 
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6, s. 52 – 53), Seymour Martin Lipset, Samuel Huntington, Mary Douglasová a Lucian Pye. 

Robert Putnam se soustředil na kvalitu demokracie ve vybraných italských regionech, o čemž 

pojednává ve své slavné knize Making Democracy Work. „…Putnam et al. politickou

kulturu operacionalizovali pomocí volební účasti, čtenářství novin a členství v odborech, což 

všechno jsou behaviorální a strukturní proměnné.“ [Skovajsa 2006, s. 102] Ronald Inglehart

bádá o politické kultuře na pozadí svého konceptu o tiché revoluci čili hodnotovém posunu 

mladší generace směrem k postmaterialismu. K této změně dochází v západních 

společnostech v šedesátých letech, je způsobena relativním materiálním dostatkem 

v kombinaci s absencí vnějšího ohrožení. Politickou kulturu chápe jako složitý vztah 

vzájemné závislosti mezi kulturou, politikou a ekonomií. [Skovajsa 2006]

V osmdesátých letech dochází podle výzkumů k dalšímu zajímavému posunu 

z hlediska politické a občanské kultury v západní Evropě a Spojených státech. Ve větší míře 

se objevuje občanská kritičnost a fakt, který politolog Robert Dahl označil za „politický 

paradox.“ „Lidé sice ztrácejí důvěru v klíčové demokratické instituce, ale současně nadále 

věří v demokracii jako takovou.“ [Novák 2004, s. 68] Myslím si, že to samo sobě neznamená 

nutně negativní jev, protože kritičnost může vést také k vyšší míře občanských aktivit, které 

pokud probíhají v určitých mantinelech, mají na společnost pozitivní efekt. Tento propad se 

ovšem týká také ztráty důvěry k ostatním lidem [Novák 2004], což lze jako příznivý jev 

interpretovat jen stěží.

1.2 ZKOUMÁNÍ POLITICKÉ KULTURY V POVÁLEČNÉM NĚMECKU

Vývoj v poválečném Německu potvrzuje tezi o tom, že v etablovaných demokraciích 

je lepší identifikace občanů se systémem a vyvinutější politická kultura. Na počátku 

šedesátých let zde převažoval postoj lhostejnosti a apatie k demokratickým institucím. [Novák 

2004] Almond s Verbou popsali v Civic culture německou politickou kulturu jako odcizenou, 

s vysokou úrovní znalostí o politice, avšak nízkou afektivní loajalitou. „Němci také 

vykazovali značnou míru poddanských orientací k výstupové stránce politického systému a 

současně velmi nízkou úroveň orientací participačních, zejména slabou občanskou 

kompetenci a malou intenzitu dobrovolného sdružování. [Skovajsa 2006, s. 88] Koncem 

šedesátých a v sedmdesátých letech je zde jasně patrné zlepšení, kdy narůstá míra 

participačních orientací v německé společnosti, zlepšuje se postoj k institucím a identifikace
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s politickým systémem. Čím více se v Německu demokracie zpevňovala, tím se postoj k ní ze 

strany občanů zlepšoval, což potvrzuje souvislost mezi kvalitou demokracie a kvalitou 

poltické kultury. [Novák 2004]

Ve Spolkové republice Německo se výzkumu politické a občanské kultury věnují od 

počátku 70. let, přičemž mnoho podnětů nejprve přejali z anglosaského světa. Většina 

německé produkce se opírá o kvantitativně komparativní metody, zejména pak dotazníkový 

výzkum, použité ve studii Civic Culture. [Skovajsa 2006] V 80. letech zde probíhala debata 

mezi přívrženci kvantitativně empirického a interpretativního tábora o operacionalizaci pojmu 

politická kultura a postupech v jejím zkoumání. [Berg-Schlosser 1981] 

„Za nejoriginálnější zjev v německé diskusi o poznávací hodnotě a vhodné 

konceptualizaci politické kultury lze bez rizika omylu považovat historika Karla Roheho, který 

sice na klasické pojetí Almonda a Verby také navázal, avšak koncept sám i jeho vysvětlovací 

hodnotu podrobil důkladné revizi.“ [Skovajsa 2006, s. 135] Podle Roheho je politická kultura

vzorcem představ, nikoli postojů, a můžeme ji chápat jako kolektivní teorii politického 

života. Zdůrazňuje procesuální stánku politické kultury, tedy fakt, že není jednou provždy 

daná, ale musí se neustále obměňovat. [Rohe 1987] Rohe o politické kultuře mluví jako o 

politickém designu nebo náčrtu v aktovce politického návrháře. [Skovajsa 2006] 

Dirk Berg-Schlosser se zabývá politickou kulturou také z hlediska kolektivní paměti a 

také ve smyslu kvality demokracie ve střední a východní Evropě. Podle něj se politická 

kultura dané země vyvíjí velice pomalu a zahrnuje zvyky, politickou angažovanost a způsoby 

přemýšlení. [Kalamáry 2010] Politickou kulturou se v SRN zabývá např. Adolf Hampel, a to 

ve vztahu ke středoevropskému kontextu a náboženství. Masmediální svobodu a ochranou 

osobnosti jako utvářející prvky občanské společnosti a politické kultury zkoumá Marie-

Theres Tinnefeldová. [Trützschler v. Falkenstein – Voráček 2004] Dieter Fuchs a Hans-Dieter 

Klingemann provedli v roce 2002 výzkum východního rozšíření EU zaměřený na sdílení

základních demokratických hodnot. Z výsledků vyplývá, že podpora těchto hodnot sice ze 

Západu na Východ plynule klesá, avšak u občanů zemí střední Evropy je tento pokles velmi 

pomalý, a proto se dají považovat za výrazné stoupence demokratických hodnot, stejně jako 

obyvatelé původních zemí EU. Výrazný pokles demokratických hodnot se projevuje až dále 

na východě, zejména pak v zemích bývalého Sovětského svazu s výjimkou Pobaltí [Skovajsa 

2004].
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1.3 VÝZKUM POLITICKÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

Rovněž na poli české sociální vědy je politická kultura reflektovaným tématem od 

změny režimu v roce 1989. Přehledovou studii o základních přístupech k politické kultuře 

zejména v angloamerickém světě napsal Marek Skovajsa [Skovajsa 2006], který se tématem 

politické kultury zabývá také v souvislosti s občanským sektorem a evropskou integrací. 

Z hlediska politické antropologie k tématu přistupuje Petr Skalník [Skalník 2004], podle 

kterého je politická kultura demokratická pouze tehdy, když se dotýká všech lidí. 

Psychologické základy demokracie, politické kultury, občanského étosu a vlastenectví 

popisují ve své srovnávací studii Martina Klicperová-Baker a Ivo K. Feirabend. [Klicperová-

Baker – Feirabend 2007] Sociolog Masarykovy univerzity Igor Nosál se věnuje vzniku a 

vývoji české postkomunistické politické kultury. V návaznosti na Almonda a Verbu definuje 

politickou kulturu jako: „ustálený a sociálně sdílený soubor hodnot a norem vymezujících 

normalitu v oblasti politického jednání a myšlení. … soubor sdílených hodnot, postojů a 

přesvědčení, které v dané společnosti či sociální skupině nabývá charakteru relativně 

stabilního a kontinuálního modelu či vzorce, podle něhož se jedinci orientují k politice, 

politickému systému.“ [Nosál 2004, s. 72] 

František Zich se zabývá popisem přeshraničních forem přeshraniční spolupráce mezi 

Čechy a Němci. Podle něj je pro tyto vztahy charakteristická určitá asymetrie daná rozdílnou 

socioekonomickou situací obou zemí. Za nositele přeshraničních vztahů označuje pouze 5 % 

českého obyvatelstva pohraničí a z německé strany je tento podíl ještě nižší. [Zich 2001]

První empirický výzkum na téma politické kultury Politická kultura lokálních 

společenství byl realizován v Sociologickém ústavu v letech 1993-1995. Projekt byl zaměřen 

na občany, elity, instituce veřejné správy a lokální politiky tří měst. Cílem bylo zjistit, jaké 

jsou vzorce politické kultury občana a elit ve vybrané lokalitě. [Vajdová 1996] V letech 2000 

- 2002 realizoval Tomáš Kostelecký výzkum Vliv teritoriálně specifických faktorů na 

formování politických orientací voličů. Výzkum vychází z hypotézy, že prostředí přispívá 

k formování politické orientace jedince. „Teritoriální kontext lokálního společenství může 

výrazně ovlivnit jak objektivní postavení jednotlivce, tak jeho subjektivní vnímání osobní 

situace i situace společnosti jako celku.“ [Vajdová - Stachová 2005]

Centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo kontinuální šetření postojů k politice 

v březnu 2005 a březnu 2008, která mohou být základem pro kontinuální měření názorů 



18

občanů na toto téma. Cílem výzkumu bylo zjistit, co si veřejnost myslí o kultuře politiků a 

institucí veřejného života. Česká republika se také účastní3 šetření ESS – European Social 

Survey, který v zemích EU probíhá kontinuálně od roku 2002. Jde o komparativní 

kvantitativní šetření zaměřené na monitorování hodnot, postojů, rysů a vzorců chování v 

současné evropské realitě. Z výsledků vyplývá, že Češi jsou vzhledem k ostatním 

postkomunistickým zemím politicky nejaktivnější, což výzkumníci přisuzují naší poměrně 

rozvinuté demokratické tradici před druhou světovou válkou. [Lebeda, Vlachová 2010]

V souvislosti s padesátým výročím výzkumu občanské kultury Almonda a Verby se 

zrodila myšlenka výzkum zopakovat v co největším počtu zemí. Do tohoto mezinárodního 

projektu se zapojilo také CVVM a v srpnu 2009 se uskutečnilo reprezentativní šetření v rámci 

populace ČR. „V rámci tohoto výzkumu byly respondentům pokládány otázky, které se 

věnovaly jejich informovanosti a zájmu ve vztahu k politice, veřejné aktivitě, důvěře, některým 

základním ekonomickým postojům, politickým stranám a volbám, demokracii, ideologii, 

občanské kompetentnosti, hodnotám či identitě.“ [Červenka 2009, s. 4]    

Na téma politické kultury České republiky a SRN proběhly také konference. V roce 

2004 se uskutečnila v Praze pod záštitou  Konrad-Adenauer-Stiftung konference Politische 

Kultur: Deutschland-Tschechien – Politická kultura:  Německo-Česká republika, jejíž 

přednášky jsou publikovány ve stejnojmenném sborníku. V roce 2008 proběhl workshop 

Česko-saského vysokoškolského kolegia nazvaný Politická kultura v České republice a 

nových spolkových zemích. V roce 2011 proběhla konference „Recon Workshop“ the 

Nexus between Democracy Collective Identity Formation and Englargement“, kterou 

organizovalo Oddělení sociologie politiky Akademie věd. Zde účastníci diskutovali o 

vzorcích kolektivní identity Evropy, postojích k otázkám národního státu, k demokracii, 

Evropské unii a k jejímu rozšíření ve středoevropském kontextu.

                                                            
3 ČR se zúčastňuje od počátku, ovšem ne všech kol.
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VÝZKUM

2. PŘÍPRAVNÁ A REALIZAČNÍ FÁZE VÝZKUMU

2.1 PŘEDMĚT A CÍL VÝZKUMU

Cílem výzkumu je popsat a srovnat vybrané aspekty politické kultury studentů z České 

republiky a Spolkové republiky Německo. Mým záměrem je pokusit se definovat specifika, 

podobnosti a rozdíly v názorech a postojích studentů na politiku v jednotlivých zemích. 

Vzhledem k šíři a otevřenosti konceptu politické kultury, jehož přesné vymezení a tudíž 

operacionalizace nejsou striktně dané, se soustředím na indikátory, které jsou vesměs 

vnímány jako nejpodstatnější. [Červenka 2009] Práce se bude zabývat hodnotovými 

orientacemi a postoji studentů k politice. Rovněž bude sledovat míru jejich udávané volební i 

nevolební participace, politické přesvědčení na škále pravice-levice, míru jejich nacionalismu, 

zájem o politiku jako takovou, znalosti a rovněž postoj k Evropské unii.

Výzkum se zabývá následujícími okruhy

 pasivní účast ve volbách do jednotlivých zastupitelských orgánů

 politické přesvědčení na škále pravice-levice a podpora konkrétní strany

 členství v politické straně či jiný typ angažovanosti

 frekvence diskusí a sledování zpravodajství o politice v jednotlivých médiích

 míra nacionalismu a postoj k Evropské unii 

 vztah k občanské společnosti, k přímé demokracii

 míra lhostejnosti k politice, důvěra k médiím a ve státní aparát

 míra znalostí o politice

 občanská kompetence

2.2 VÝZKUMNÝ VZOREK

Zkoumanou populací výzkumu jsou vysokoškolští studenti Univerzity Karlovy v Praze, 

výzkumu se zde účastnilo 108 respondentů a Brémské univerzity, kde participovalo 102 

respondentů. Celkový počet respondentů byl tedy 210.
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Tabulka č. 1: SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SOUBORU (sloupcová 

%)

CELÝ SOUBOR ČEŠI4 NĚMCI5

NÁRODNOST
Česká 51,4 100 0

Německá 48,6 0 100

POHLAVÍ
Muži 45,7 45,4 46,1

Ženy 54,3 54,6 53,9

VĚK

20 a méně 4,8 4,6 4,9

21-22 27,1 29,6 24,5

23-24 33,8 36,1 31,4

25-26 20 17,6 22,5

více než 26 14,3 12 16,7

TYP STUDIA

Bakalářské 48,1 57,4 38,2

Magisterské 44,8 37 52,9

Doktorské 3,3 3,7 2,9

ukončená VŠ 3,8 1,9 5,9

OBOR

humanitní vědy 29,5 34,3 24,5

společenské vědy 39 38 40,2

cizí jazyky 3,8 0,9 6,9

Práva 3,3 4,6 2

Medicína 7,1 9,3 4,9

přírodní vědy 8,1 8,3 7,8

technické zaměření 8,1 3,7 12,7

sport 1 0,9 1

UBYTOVÁNÍ

na koleji 17,6 20,4 14,7

u rodičů 21,4 21,3 21,6

v bytě sám 16,7 16,7 16,7

v bytě se spolubydlícími 44,3 41,7 47,1

ČEŠI NĚMCI

MĚSÍČNÍ
VÝDAJE6

méně než 3000 Kč 8,3 méně než 200 € 11,8

3000-5000 Kč 25,9 200-400 € 38,2

5000-7000 Kč 25 400-600 € 29,4

7000-10000 Kč 21,3 600-800 € 14,7

více než 10000 Kč 19,4 více než 800 € 2,9

                                                            
4 108 českých respondentů výzkumu.
5 102 německých respondentů výzkumu.
6 Na tuto otázku neodpovědělo 3 % Němců.
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Z tabulky je patrné, že Češi a Němci jsou ve výzkumu zastoupeni poměrně 

rovnoměrně. Častěji jsou jak mezi českými, tak německými respondenty zastoupeny ženy, ani 

zde však rozdíl nepřesahuje 10 %. Největší věkovou skupinou jsou studenti mezi 23 – 24 lety, 

dále pak mezi 21 – 22 lety. Nejméně je nejmladších studentů, kterým ještě nebylo dvacet let. 

Počty studentů na bakalářském a magisterském stupni jsou poměrně vyrovnané. Ve výzkumu 

výrazně převažují studenti humanitních oborů a společenských věd nad studenty technického 

zaměření. 

Respondenti nejčastěji sdílejí byt s dalšími spolubydlícími. Ostatní formy ubytování 

jsou zastoupeny poměrně rovnoměrně. Je poněkud komplikované srovnávat měsíční výdaje 

Čechů a Němců. Rozdílná je nejen měnová jednotka, ale také ekonomická vyspělosti obou 

zemí a s tím spojené náklady na život v nich. Tuto otázku jsem konzultovala s německými 

přáteli a snažila se vytvořit škálu tak, aby byly životní náklady co nejvíce srovnatelné. 

Nejvíce českých respondentů potřebuje na měsíc 3000 až 5000 Kč. V Německu se měsíční 

výdaje respondentů nejčastěji pohybují mezi 200 až 400 €. Následuje 5000 až 7000 Kč na 

české a 400-600 € na německé straně.7

2.3 REPREZENTATIVITA VÝZKUMU

Nejde o plně reprezentativní výběr, protože jednotlivé kategorie studentů nejsou 

zastoupeny rovnoměrně.8 Vzhledem k problematické reprezentativitě dat a menšímu rozsahu 

vzorku nelze výsledky výzkumu zobecnit pro celou českou a německou populaci, ani pro

studenty dotyčných univerzit. Reliabilnější informace o stavu politické kultury v ČR a SRN 

poskytují v předešlé kapitole zmiňované výzkumy prováděné na reprezentativnějším a větším 

vzorku.

                                                            
7

Tyto údaje mohou být poněkud zavádějící. Studenti, kteří žijí v bytě rodičů, nemusí vydávat prostředky na 
nájem, tudíž mají menší měsíční výdaje než ti, kteří bydlí na koleji nebo na „privátě“.
8 „Zřejmě jedinou cestou, jak dosáhnout reprezentativity, je provést náhodný výběr ze všech jednotek základního 
souboru za situace, kdy všechny jednotky mají stejnou pravděpodobnost vybrání.“ [Soukup – Rabušic 2007, s. 
382]
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2.4 ZVOLENÉ METODY A TECHNIKY

K realizaci výzkumu byla zvolena technika dotazníku9. Čeští i němečtí respondenti 

byli oslovováni náhodně technikou ankety a byli požádáni, aby vyplnili dotazník 

v elektronické podobě v českém [10] a německém [11] jazyce. Rovněž byla použita technika 

sněhové koule (snowball technique), kdy respondenti byli požádáni, aby odkaz dotazník

poslali svým přátelům a známým, přičemž jediným kritériem bylo studium na Univerzitě 

Karlově, resp. Univerzitě v Brémách. Účast na výzkumu byla dobrovolná, respondenti 

vyplňovali dotazník sami a nebyli nijak odměňováni.

K získání německých respondentů mně velmi pomohl semestrální pobyt v Brémách 

v rámci programu Erasmus v roce 2010. České i německé respondenty jsem kontaktovala 

osobně, nebo elektronickou formou, kde jsem využila e-mailu a sociální síť Facebooku. Ve 

snaze získat co nejrozmanitější vzorek respondentů jsem oslovovala své spolužáky a známé, 

ale také cizí studenty Karlovy univerzity a brémské univerzity.

  Obě původní verze dotazníku (viz příloha 3 a 4) obsahují 18 otázek. Při převodu 

těchto dotazníků do elektronické podoby na serveru vyplnto.cz se počet otázek rozšířil na 29. 

Vypovídající hodnota dotazníků je v obou případech zcela stejná. Nárůst počtu otázek byl 

způsobem tím, že text psaný v programu Microsoft Word nebylo možné převést v nezměněné 

podobě na dotazník vytvořený na vyplnto.cz, což bylo dáno technickými parametry tvorby 

dotazníků na tomto serveru. Otázky 3, 6, 9, 10, 11, 16 a 17 musely být rozděleny. Jde o 

polouzavřené rozdělující otázky, kde měli respondenti možnost zvolit odpověď „jiná“ a poté 

ji blíže specifikovat. Tato funkce však nebyla na serveru dostupná, respondenti byli v případě, 

že zvolili odpověď jiná, přesměrováni na další otázku, kde svou odpověď konkretizovali.12

Dalším důvodem nárůstu počtu otázek bylo rozdělení baterie otázek 9 a 10 ve znalostní 

části.13 Dotazník se respondentům zobrazoval celý najednou.

                                                            
9 Podle Marka Skovajsy se jedná o techniky tzv. komparativního makropřístupu, který převažuje ve studiu 
politické kultury. [Skovajsa 2006]
10 Online na: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/9220/
11 Online na: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/politische-kultur-in-der-brd/
12 Např. ti, co si u otázky číslo 3 zaměřené na stranické preference nevybrali žádnou z nabízených stran a zvolili 
odpověď „jiná“, byli přesměrováni na otázku číslo 4, kde konkretizovali stranu. Zbývající respondenti byli 
přesměrováni na otázku č. 5.
13 V otázce 9 respondenti odpovídají na 4 podotázky pouze ANO – NE a v otevřené otázce 10 rovněž doplňují
své odpovědi na čtyři znalostní podotázky. Tento model nebylo možno zachovat v el. podobě, tudíž jsem baterii 
otázek rozdělila na 8 samostatných otázek, jejichž znění zůstalo samozřejmě totožné s podotázkami v baterii 9 a 
10.
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Výhody, které přineslo využití serveru vyplnto.cz, převýšily výše uvedené drobné 

komplikace. Nespornou výhodou byla snadnost vyplňování dotazníku pro respondenty a 

jejich pocit anonymity, existovala také možnost stáhnout si surová data v programu Microsoft 

Excel. Tato data jsem následně překódovala a upravila, aby byla použitelná pro statistický 

software SPSS 16.0, kde jsem data zpracovávala na základě třídění 1. a 2. stupně a také 

faktorové analýzy, která umožní redukci dat a nalezení latentních příčin jejich variability. 

[Klicperová-Baker – Feirabend 2007] Ke třídění druhého stupně byla použita procedura 

crosstabs pro SPSS 16.0. 

Při analýze dat popíši jak obecné tendence, tak také rozdíly mezi skupinami, zejména 

podle státní příslušnosti, pohlaví14 a ve vybraných případech také podle typu vzdělání, 

přičemž se zaměřím jen na rozdíly statisticky signifikantní15, tedy p≤ 0,01 a p≤ 0,05.  

Sociologové Petr Soukup a Ladislav Rabušic upozorňují na fakt, že by se ani statistická 

významnost neměla přeceňovat. [Soukup – Rabušic 2007] Pro lepší komparaci vybraných 

aspektů politické kultury (např. míry volební účasti, sledování politického zpravodajství, 

diskuse o politických tématech) u jednotlivých skupin respondentů použiji také čtyři ad hoc 

vytvořené kategorie blížící se kvartilům.16

V analýzách budu označovat respondenty poněkud zobecňujícím výrazem „čeští 

studenti“, „němečtí studenti“ nebo pouze „Češi“ a „Němci“. Mám však na mysli, pokud 

výslovně neuvedu jinak, pouze skupinu oslovených respondentů. V tabulkách a grafech 

označuji pro zjednodušení české respondenty výzkumu „ČEŠI“ a německé „NĚMCI“, když 

srovnávám celý soubor podle pohlaví, používám pouze termíny „MUŽI“, „ŽENY“, pokud 

srovnávám české muže a německé muže/ženy v tabulce nebo analýze na to upozorním, aby 

nedošlo ke zmatení kategorií. 

Výhodou užití serveru vyplnto.cz byly velmi přesné údaje o výzkumu, které mi tento 

typ sběru dat umožnil získat. Česká část výzkumu probíhala 1. 10. 2010 – 11. 11. 2010 a 

trvala 976 hodin. Německá část výzkumu se konala 27. 8. 2010 – 25. 9. 2010 po dobu 703 

                                                            
14 Soustředím se zejména na srovnání mužů a žen z celého souboru a ve vybraných případech také na srovnání 
mužů a žen v obou zemích (např. českých a německých žen).
15 Vycházím z definice statistické Petra Blahuše: „tvrzení, že výsledky jsou „statisticky významné“ na hladině a 
= 0,05 má přesně následující význam. A) U náhodného reprezentativního výběru znamená, že riziko zobecnění 
z náhodného reprezentativního výběru na celý základní soubor je nejvýše 0,05 (tj. 5 %). Jde o riziko tzv. chyby I. 
druhu, že nesprávně zamítneme statistickou nulovou hypotézu H0.“ [Blahuš 2000, s. 55]
16 U volební účasti tyto kategorie budou „vysoká“, „vyšší“, „nižší“, „nízká“ a následně lze srovnat pomocí 
procedury crosstabs např. volební účast s diskusemi nebo znalostmi o politice, tedy např. zda respondent s 
„vyšší“ mírou volební účasti bude mít také „vyšší“ nebo naopak „nižší“ atd. míru znalostí o politice. 
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hodin. Zúčastnilo se 108 českých a 102 německých respondentů. [17] Aby se omezilo riziko, 

že jeden člověk vyplní dotazník vícekrát, použila jsem metodu unikátní IP adresy, která 

neumožní opakované vyplnění dotazníku ze stejného počítače. Uvědomuji si, že ani tento typ 

zabezpečení není absolutní. Pokud by respondent chtěl vyplnit dotazník vícekrát, mohl by 

k tomu použít jiný počítač, ovšem nedomnívám se, že to někdo učinil. 

Je obtížné určit přesnou návratnost dotazníků. Vím, že z těch, kteří dotazník na serveru 

vyplnto.cz otevřeli, jej vyplnilo 65,7 % v české a 54, 9 % v německé verzi. Bylo možné 

použít všechny navrácené dotazníky. Průměrná doba vyplňování dotazníku byla u obou 

národností téměř shodná, a to 9 minut 55 sekund mezi českými a 9 minut 59 sekund 

německými respondenty. [18] Bylo také možno zjistit nejvýznamnější webové stránky19, ze 

kterých respondenti na dotazník na serveru vyplnto.cz přišli. Údaje však poskytují pouze 

velmi hrubou orientaci. Nejvíce českých i německých respondentů přišlo ze sociální sítě 

Facebook, a to 44,8 %, resp. 53 3 %, 3 % německých respondentů přišla ze studentského 

portálu Studiverzeichnis [20], kam jsem odkaz na dotazník umístila.  

Na české i německé straně jsem se setkávala vesměs s příznivými reakcemi na svůj 

výzkum, žádný vyloženě negativní ohlas jsem nezaznamenala. Zdálo se mi, že němečtí 

respondenti projevují o výzkum více zájmu než oslovení Češi, je to ovšem jen můj subjektivní 

pocit, který nemusí být směrodatný. Až na drobnější poznámky k formulaci otázek, nepadly 

na české ani na německé straně k dotazníku významnější připomínky. Několik respondentů si 

přálo být informováno o výsledcích.

                                                            
17 Online na: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/9220 pro českou a 
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/politische-kultur-in-der-brd/ pro německou část výzkumu
18 Online na: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/9220 pro českou a 
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/politische-kultur-in-der-brd/ pro německou část výzkumu
19

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje 
respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle nebylo možné zdroj 
zjistit.
20 Online na: http://www.studivz.net/
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2.5 HYPOTÉZY

1. Jednotlivé aspekty politické kultury mezi českými a německými studenty se nebudou 

příliš lišit, rozdíly se projeví spíše v dílčích otázkách. Očekávám vyšší volební účast i úroveň 

občanské kompetence respondentů z obou zemí a spíše nižší stupeň odcizení a frustrace 

z politiky jako takové. 

2. Rozdíly podle státní příslušnosti respondenta se budou týkat politické participace a 

jejích forem, přičemž němečtí respondenti se budou politicky angažovat aktivně. Také se 

domnívám, že z historických příčin bude mezi německými respondenty vyšší míra 

identifikace s Evropskou unií a nižší míra nacionalismu. Vzhledem k bývalému režimu 

očekávám u českých respondentů menší podíl levicových politických orientací, resp. menší

ochotu je deklarovat. 

3. Rozdíly podle typu vzdělání se mohou projevit v míře znalostí respondentů a v zájmu o 

politiku spočívající ve sledování politiky v médiích a diskusí o ní, přičemž u studentů 

humanitního směru bude zájem o věci veřejné vyšší.

4. Nedomnívám se, že se projeví výraznější rozdíly podle pohlaví respondenta v celém 

souboru ani mezi českými a německými respondenty zvlášť. Je možné, že ženy se budou 

projevovat pasivněji, pokud jde o občanskou kompetenci nebo nevolební politické 

participace. Neočekávám rozdíly ve znalostech ani v míře sledování politického 

zpravodajství.
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3. UDÁVANÁ VOLEBNÍ ÚČAST

3.1 VOLEBNÍ SYSTÉM A POSLEDNÍ21 VOLBY V ČR

Česká republika je parlamentní demokracií, jejímž nejvyšším zákonem je Ústava ČR 

společně s Listinou základních práv a svobod. Volby probíhají tajným hlasováním na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Moc je rozdělena na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní. Moc zákonodárná náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma komorami, a 

to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Moc výkonnou zastává prezident republiky a vláda, 

která je vrcholným orgánem výkonné moci, v jejím čele je předseda vlády. Moc soudní 

vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. [Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.]

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let podle zásad 

poměrného zastoupení. [Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.] Poslední volby do Poslanecké 

sněmovny ČR proběhly 28. 5. – 29. 5. 2010. [22] Volební účast byla necelých 63 %. Senát má 

81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu čtyř let podle zásad většinového zastoupení. Každé 

dva roky se volí třetina senátorů. [Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.] Volby do 1/3 Senátu se 

konaly 17. – 18. 10. 2008 a volební účast byla v prvním kole necelých 45 %. [23] Volby do 

krajských zastupitelstev probíhaly 17. – 18. 10. 2008 za účasti cca 40 % voličů a volby do 

obecních zastupitelstev 20. 10. – 21. 10. 2006 a zúčastnilo se cca 46 % oprávněných voličů. 

[24] Volby do Evropského parlamentu probíhaly na území České republiky 5. 6. – 6. 6.2009 a 

účastnilo se jich necelých 29 % voličů.

3.2 VOLEBNÍ SYSTÉM A POSLEDNÍ25 VOLBY V SRN

Spolková republika Německo je parlamentní demokracií, jejímž nejvyšším zákonem je 

Nová německá ústava tzv. Základní zákon společně s Listinou základních práv a svobod. 

„Priorita uplatňování základních práv, zakotvení zásad demokratického a sociálně 

orientovaného federálního státu a zřízení nejvyššího soudu garantujícího zachovávání ústavy 

– to jsou základní pilíře německé demokracie.“ [26] Volby probíhají tajným hlasováním na 

základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Moc je rozdělena na moc 

                                                            
21 Poslední volby před začátkem české části výzkumu 1. 10. 2010.
22

Online na: www.volby.cz
23

Online na: http://volby.ihned.cz/. (Na volebním serveru ČSÚ volby.cz byl poslední údaj o senátních volbách 
z roku 2004.) 
24

Online na: www.volby.cz
25 Poslední volby před začátkem německé části výzkumu 27. 8. 2010.
26

Online na: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/politicky-system.html
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zákonodárnou, výkonnou a soudní. Moc zákonodárná náleží německému parlamentu, který 

má 598 poslanců a je tvořen Spolkovým sněmem a Spolkovou radou. Panují spory o tom, 

zda lze parlament SRN označit za dvoukomorový. [Jeřábek 2010] „Spolkový sněm je jediný 

orgán, který je na úrovni Spolku (federace) volen přímo. Spolková rada je svébytným 

orgánem, který má však v řadě funkcí úzký vztah ke Spolkovému sněmu. Do Spolkové rady 

jsou delegováni vyslanci zemských vlád.“ [Jeřábek 2010, s. 80]

Volební systém do Spolkového sněmu je velmi složitý a bývá špatně chápán.  [Sartori 

2001] Podle Giovanniho Sartoriho, zabývajícího se komparací politických systémů, většina 

pozorovatelů totiž označuje německý systém jako „smíšený“, protože polovina mandátů 

Spolkového sněmu se přiděluje na základě většinového (tzv. první hlasy) a druhá polovina na 

základě poměrného systému (tzv. druhé hlasy).27 Výsledek této kombinace ovšem není 

smíšený, ale dokonale proporcionální. „Zajímavé je, že německý volební systém v tomto 

ohledu špatně chápou nejenom obdivovatelé v zahraničí, ale také sami němečtí voliči.“ 

[Sartori 2001, s. 32] Poslanci Spolkový sněm volí kancléře, který předsedá vládě. [28]  

Poslední volby do Spolkového sněmu proběhly 27. 9. 2009, volební účast v první kole 

nepatrně přesáhla 70 %. [election.de 29] Německo má federativní uspořádání, skládá se ze 16 

spolkových zemí. Zemské i komunální volby probíhají v každé z nich v jinou dobu. Poslední 

zemské volby před začátkem mého výzkumu se konaly v šesti spolkových zemích v roce 

200930 a průměrná volební účast v těchto zemích byla necelých 63 %31. Komunální volby se 

konaly v osmi spolkových zemích v roce 200932 a průměrná volební účast v těchto zemích 

byla 44 %33. Volby do Evropského parlamentu probíhaly na území Spolkové republiky 

Německo 7. 6. 2009 a zúčastnilo se jich více než 43 %.

                                                            
27 K volbám do Spolkového sněmu voliči dostávají hlasovací lístky: v jednom volí polovinu sněmovny 
v jednomandátových obvodech (stejně jako ve Velké Británii) a druhou polovinu volí na základě celonárodního 
poměrného systému s uzavřenými stranickými kandidátkami. [Sartori 2001]
28 Online na: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/politicky-system.html
29

Online na: http://www.election.de/cgi-bin/news1.pl
30 Šlesvicko-Holštýnsko 27. 9. 2009, Braniborsko 27. 9. 2009, Sasko 30. 8. 2009, Hesensko 18. 1. 2009, 
Durynsko 30. 8. 2009, Sársko 30. 8. 2009 [election.de]
31

Nejméně lidí přišlo z výše uvedených spolkových zemí v Sasku, a to necelých 53 % (52,2 %) a nejvíce ve 
Šlesvicku-Holštýnsku, a to více než 73 % (73,5 %). [election.de]
32

Meklenbursko-Přední Pomořansko 7. 6. 2009, Sasko-Anhaltsko 2007/2009, Severní Porýní-Vestfálsko 30. 8. 
2009, Sasko 2008/2009, Durynsko 7.6.2009, Bádensko-Virtembersko7.6.2009 , Porýní-Falc 7.6.2009, Sársko 
7.6.2009. [election.de]
33 Nejmenší volební účast necelých 37 % (36,9 %) byla v Sasku-Anhaltsku, naopak nejvíce oprávněných voličů 
se k volbám dostavilo ve spolkové zemi Sársko, a to nad 57 % (57,2 %).
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3.3 SROVNÁNÍ VOLEBNÍ ÚČASTI V ČR A SRN

Tabulka č. 2: VOLEBNÍ ÚČAST V ČR (sloupcová %) 

ČEŠTÍ 
RESPONDENTI34 ČR35

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 80,6 62,6

SENÁT 45,4 44,6

KRAJSKÁ 
ZASTUPITELSTVA

38,9 40,3

OBECNÍ ZASTUPITELSTVA 54,6 46,4

EUROPARLAMENT 40,7 28,2

NEVOLIL 4,6 -

Graf č. 1: VOLEBNÍ ÚČAST V ČR (%)

                                                            
34 108 českých respondentů výzkumu.
35 Celá česká populace.
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Tabulka č. 3: VOLEBNÍ ÚČAST V SRN (sloupcová %)

NĚMĚČTÍ 
RESPONDENTI36 SRN37

SPOLKOVÝ SNĚM 90,2 70,8

ZEMSKÉ VOLBY 79,4 62,9

OBECNÍ ZASTUPITELSTVA 69,6 44

EUROPARLAMENT 56,9 43,3

NEVOLIL 3,9 -

Graf č. 2: VOLEBNÍ ÚČAST V SRN (%)

Jak čeští, tak němečtí studenti chodí k volbám častěji než zbytek populace, což 

může být způsobeno jejich vyšším vzděláním. Lidé s delší dobou vzdělání obvykle udávají 

vyšší aktivní i pasivní participaci na politice. [Howard 2003] Na české i německé straně 

největší zájem panuje o volby do dolní komory parlamentní38, nejnižší účast je 

zaznamenána u eurovoleb. Více než 80 % je udávaná volební účast mezi studenty v České 

republice, v SRN dokonce 90 %. V obou případech je rozdíl ve srovnání s většinovou 

populací cca 20 %. Volby do Senátu se již v České republice takové podpoře netěší. K urnám 

                                                            
36 102 německých respondentů výzkumu.
37

Celá německá populace.
38 V ČR do dolní komory parlamentu tedy Poslanecké sněmovny a v SRN do Spolkového sněmu.
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se vydalo přes 45 % studentů a téměř shodný počet Čechů39. Ještě menší zájem čeští studenti 

projevili o volby krajské, ke kterým přišlo pouze necelých 40 % z nich, což je ještě méně než 

u většinové populace. Větší zájem projevily obě skupiny o samosprávu obcí, na jejím výběru 

se podílelo necelých 55 % studentů, téměř o 10 % méně bylo ostatních občanů ČR. Volby do 

Evropského parlamentu se zejména v České republice nesetkaly s významnějším zájmem, 

účast v populaci je téměř identická se senátními volbami a studentů přišlo cca 40 %. 

Ve Spolkové republice Německo také tradičně nebývá o eurovolby velký zájem, 

přesto ve srovnání s Českem dosáhla lepších výsledků, a to přes 40 % u celé populace resp. 

více než 55 % u německých respondentů. Relativně vysokou prioritu přikládají Němci 

zemským volbám, zúčastnilo se jich téměř 80 % oslovených respondentů a více než 60 % 

německé populace. Účast ve volbách do obecních zastupitelstev je u studentů menší o 10 % a 

celé populace dokonce téměř 20 %. 

Ve Spolkové republice Německo se ozývají hlasy, že o volby není zájem. Německý 

prestižní deník Süddeutsche Zeitung ve svém článku shrnuje názory mnohých voličů, když 

říká, že vzhledem ke klesající volební účasti považuje myšlenku zavedení povinné volební 

účasti za pochopitelnou. O volby podle něj neprojevuje zájem především mladá generace. 

„Mladí lidé, osvobození od sloganu „kdo nevolí, volí Hitlera“ a podporovaní značným 

počtem intelektuálů, si stojí za svou neúčastí a na adresu politické elity se snaží vyslat jasný 

signál: Mají dost politických stran. Chtějí nezávislé a silné politiky, kteří se nenechají 

zkorumpovat lobbisty.“ [40] Za úvahu podle bavorského deníku stojí dávat do souvislosti 

volební účast a legitimitu41 zvolené reprezentace, což se zatím příliš často neděje a přijmout 

některá opatření např. financovat strany podle účasti jejich voličů ve volbách a nechat ve 

Spolkovém sněmu volný počet křesel odpovídající neúčasti. [42]

Tvrzení Süddeutsche Zeitung kontrastuje s výsledky mého výzkumu, kde naopak 

mladí o volby projevují zvýšený zájem vzhledem ke zbytku populace. Uvědomuji si, že můj 

výzkum není reprezentativní a jeho výsledky zobecnitelné. Respondenty byli studenty

univerzit a je pravděpodobné, že mezi mladšími lidmi s nižším vzděláním nebude volební 
                                                            
39 Volební účast byla o více než 10 % větší na rozdíl od senátních voleb v roce 2004. % Online na: 
http://volby.ihned.cz/
40 Online na: http://www.presseurop.eu/cs/content/article/100131-nemecky-volic-spatny-zakaznik
41 Výraz legitimita pochází z latinského slova legitimatio, což znamená oprávnění. Jedná se o „oprávněnost 
politického systému vystupovat jako politická moc (vydávat právní akty a jiná mocensky sankcionovaná 
rozhodnutí. Demokratická se zakládá na moci lidu. Politická sociologie se zabývá praktickou realizací legitimity, 
tedy otázkou, do jaké míry považují občané politický systém za legitimní (vládnoucí „po právu“). “ [Žaloudek 
2004, s. 231]
42 Online na: http://www.presseurop.eu/cs/content/article/100131-nemecky-volic-spatny-zakaznik
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účast tak velká.  Nedomnívám se, že by zavedení volební povinnosti v SRN ani ČR bylo 

správným krokem, protože volit by mělo zůstat „právem“ nikoli být nařízeno. Na druhou 

stranu se ale domnívám, že se jedná o určitou, ač nepsanou, občanskou povinnost, která 

v minulosti nebyla samozřejmá, a muselo se za ni bojovat. Svou nespokojenost může volič 

vyjádřit i hozením bílého lístku, který sice z hlediska legislativního procesu nemá žádný 

význam, přesto se dá považovat za formu protestního hlasu. Fenomén bílých lístků 

komentoval novinář František Peroutka ve svém článku s titulkem „Nedáte-li červený, dejte 

aspoň bílý“, který vyšel v době Velikonoc roku 1946.43 [kol. autorů 1997]

Souhlasím s názorem, že by se mělo více pohlížet na legitimitu zvolených institucí, 

podle toho, jaká byla volební účast, což odpovídá také při pohledu na data. Nejvyšší legitimitu 

má podle občanů parlament a nejnižší evropský parlament. Myšlenka financovat volební 

strany podle volební účasti jejich voličů je sice zajímavá, ale musíme si uvědomit, že 

nejdisciplinovanější většinou bývají voliči extrémních stran, které bychom tímto krokem 

podpořili. [Heywood 2002] Návrh nechat ve sněmovně neobsazený počet křesel v poměru 

k volební neúčasti, mně přijde spíše úsměvný. Senát a zejména pak Evropský parlament by 

totiž při obsazování podle tohoto klíče zel prázdnotou.

   Nutno dodat, že o volby do Evropského parlamentu je malý zájem téměř v celé 

Evropské unii. Účast v posledních tedy červnových 2009 volbách do Evropského parlamentu 

byla nejnižší od doby, kdy byla přímá volba před více než třiceti lety zavedena. „Volební 

účast v klání, které se po celé EU konalo mezi 4. - 7. červnem, se vyšplhala na pouhých 43,1 

%. Z 375 milionů oprávněných voličů tak přišla jen necelá polovina. Procentuální hladina 

volební účasti je letos tedy asi o 2,5 % nižší než v roce 2004 (kdy se také jednalo o rekord).“ 

[44] Když nepočítáme země jako Belgii, Lucembursko, kde jsou volby povinné, byla nejvyšší 

volební účast na Maltě, a to 79 %, poté v Dánsku 59, 5 %. Na nejnižší příčce se s necelými 20 

% umístilo Slovensko následované Litvou s necelými 21 %. Německo dosahuje se svými 43, 

3 % téměř evropského průměru a Česká republika se 28, 2 % je svou účastí daleko pod 

evropským průměrem.  

                                                            
43 Ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946, mohli vyjádřit občané svou
nespokojenost se skromnou nabídkou stran sdružených do kandidátky Národní fronty vhozením bílého 
hlasovacího lístku. Toto opatření zavedli komunisté, aby přívrženci bývalých pravicových stran (zrušených 
Košickým vládním programem) nedávali hlasy komunistickým konkurentům, a to hlavně národním socialistům. 
[kol. autorů 1997]
44 Online na: http://www.euroskop.cz/38/11593/clanek/evropske-volby-obava-z-nizke-ucasti/  
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Brusel se snaží přilákat lidi k volbám různými způsoby, např. na mladé lidi cílil 

upoutávkami na hudební stanici MTV. [45] Otázkou zůstává, proč je tak malý zájem o 

evropské volby. Lídr Evropských liberálů Graham Watson to přisuzuje faktu, že EP nemá 

příliš velké pravomoci, např. nemůže volit předsedu Evropské komise. [46] 

Podle výsledku šetření agentury STEM47 je hlavním důvodem vysoké neúčasti ve 

volbách do Evropského parlament nedůvěra ke smyslu voleb, obecná skepse, nechuť volit a 

nezájem o politiku jako takovou. [48] Marek Skovajsa důvody neúčasti přisuzuje tomu, že se 

občané cítí být spíš politickými aktéry na domácí než evropské politické scéně. „Potvrzuje to 

také neexistence silné evropské občanské společnosti a veřejnosti, které se zdají být spíše 

desideratem bruselských byrokratů než politickými aktéry organicky vyrůstajícími z půdy 

evropského národního společenství.“ [Skovajsa 2004, s. 56] S využitím klasifikace Almonda 

a Verby považuje politickou kulturu občanů EU ve vztahu k Evropským politickým institucím 

za více „poddanskou“ než za jakou je považována politická kultura ve vztahu k institucím 

národním. [Skovajsa 2004]

Tabulka č. 4: MÍRA49 VOLEBNÍ ÚČASTI PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ (sloupcová %)

CELÝ 
SOUBOR

ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

VYSOKÁ 32,9 23,1 43,1 38,5 28,1

VYŠŠÍ 24,8 22,2 27,5 34,4 16,7

NIŽŠÍ 20,5 15,7 25,5 11,5 28,1

NÍZKÁ 21,9 38,9 3,9 15,6 27,2

                                                            
45 Online na: http://www.euroskop.cz/38/11593/clanek/evropske-volby-obava-z-nizke-ucasti/  
46

Online na: http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/volby-do-ep-rekordne-nizka-volebni-ucast-
006106
47 Výzkum se týkal rozhodování voličů při volbách do EP 11. - 12. 6. 2004. Domnívám se, že důvody neúčasti 
voličů byly stejné i v následujících eurovolbách.  
48 Online na: http://www.stem.cz/clanek/808
49 Vysoká, vyšší, nižší a nízká volební účast jsou čtyři zhruba stejně velké ad hoc vytvořené kategorie blížící se 
kvartilům, které používám z důvodu lepší komparace českých a německých respondentů.  
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Tabulka č. 5: SROVNÁNÍ PRŮMĚRŮ VOLEBNÍ ÚČASTI OBOU ZEMÍ

p ≤ 0,01 POČET PRŮMĚR50 ODCHYLKA CHYBA
interval 

spolehlivosti 
95 %

ČEŠI 108 1,4074 0,29564 0,02845 1,351 1,4638

NĚMCI 102 1,2157 0,25437 0,02519 1,1657 1,2656

CELÝ 
SOUBOR

210 1,3143 0,29196 0,02015 1,2746 1,354

Celkové výsledky vypovídají o poměrně vysoké míře volební účasti, která je u téměř 

třetiny všech respondentů vysoká. Nízká je u více než pětiny oslovených. Podařilo se 

prokázat statisticky významný rozdíl51 v míře volební účasti podle národnosti. Němečtí 

respondenti chodí k volbám častěji než Češi. Rozdíl vysoké volební účasti Čechů a Němců 

je více než 20%. Více než dvě třetiny německých respondentů mají vysokou nebo vyšší 

volební účast. Totéž se dá říct o necelé polovině českých respondentů. Nejmarkantněji se však 

zájem resp. nezájem o volby mezi studenty v Praze a Brémách projevil ve čtvrté kategorii –

kde nízkou volební účast má téměř 40 % Čechů a pouhá 4 % Němců. Nižší nebo nízkou 

volební účast má téměř 30 % Němců a necelých 55 % českých respondentů.

Tabulka č. 6: SROVNÁNÍ PRŮMĚRŮ VOLEBNÍ ÚČASTI PODLE POHLAVÍ

p ≤ 0,01 POČET PRŮMĚR52 ODCHYLKA CHYBA
interval spolehlivosti 95 

%

MUŽI 96 1,2403 0,26121 0,02666 1,1874 1,2932

ŽENY 114 1,3766 0,30285 0,02836 1,3204 1,4328

CELÝ 
SOUBOR

210 1,3143 0,29196 0,02015 1,2746 1,354

                                                            
50

Na škále 1-4  (1=vysoká, 4=nízká)
51 p ≤ 0,01 (Sig 0,000), Cn=0,394
52

na škále 1-4  (1=vysoká, 4=nízká)
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Tabulka č. 7: MÍRA VOLEBNÍ ÚČASTI PODLE POHLAVÍ V OBOU ZEMÍCH 

(sloupcová %)

ČEŠI NĚMCI

MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY

VYSOKÁ 30,6 16,9 46,8 40

VYŠŠÍ 30,6 15,3 38,3 18,2

NIŽŠÍ 10,2 20,3 12,8 36,4

NÍZKÁ 28,6 47,5 2,1 5,5

Rovněž se podařilo prokázat statisticky významný rozdíl53 podle pohlaví. Ženy 

mají o volby menší zájem než muži. Závislost volební účasti na pohlaví se nám podařilo 

prokázat. Výsledky se částečně podobají výsledkům mezi státy. Přes dvě třetiny mužů mají

vysokou nebo vyšší volební účast, stejného výsledku dosáhla pouhá necelá polovina žen. 

Pouze 27 % mužů má nižší nebo nízkou volební účast, totéž se dá říct o cca 55 % žen. Když 

se ale na data podíváme znovu optikou národnosti (viz tabulka č. 7) zjistíme, že národnostní 

princip hraje i v otázce genderu větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Podařilo 

se prokázat statisticky rozdíl54 ve volební účasti českých a německých žen. Rozdíl55 se 

podařilo prokázat také u mužů, ovšem závislost není tak silná jako u žen. Vysokou volební 

účast má přes 40 % německých a pouhých 17 % českých respondentek. Rozdíl přes 40 % je u 

nízké volební účasti, která byla zaznamenána u téměř poloviny českých studentek a jen cca u 

5 % těch německých. Statisticky významný rozdíl mezi odpověďmi u českých56 a

německých57 mužů se prokázat nepodařilo. Ovšem určitá tendence zde patrná je.   

                                                            
53 (Sig 0,01), Cn=0,285  
54 p ≤ 0,01 (Sig 0,000), Cn= 0,435
54 na škále 1-4  (1=vysoká, 4=nízká)
55 p ≤ 0,01 (Sig. 0,005) Cn=0,344
56 p ≥ 0,05 (Sig. 0,27)
57 p ≥ 0,05 (Sig. 0,16)
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4. DEKLAROVANÁ LEVO-PRAVÁ POLITICKÁ 

IDENTIFIKACE

4.1 CHARAKTERISTIKA PRAVICE A LEVICE

Rozdělení na levici a pravici pochází z období francouzské revoluce. Vzniklo podle toho, 

kam se jednotlivé skupiny poslanců posadily na prvním zasedání Generálních stavů. Napravo 

se ocitli konzervativní zastánci tradičních feudálních pořádků, na levici byli liberálové. 

[Žaloudek 2004] Od té doby prodělalo levo-pravé členění značný vývoj, přesto je i dnes 

aktuální. „I přes určitý pokles tradičně definované levo-pravé dimenze politického spektra ve 

vyspělých zemích političtí vědci jeho existenci potvrzují a i nadále ji považují za přirozenou 

osu politického systému i za proměnou dobře vysvětlující politické chování. … Tato dimenze 

má zřetelný postojový a hodnotový obsah, je těsně asociována s postoji k sociální rovnosti a 

nerovnosti, má zřetelné vazby k otázkám sociální spravedlnosti, tržní distribuce, postavení na 

této škále dobře predikuje postoj k odborům atd.“ [Matějů-Vlachová 1997, s. 5]

Členění na levici a pravici není samozřejmě jedinou možností, jak popsat politický 

nebo ideový profil jedince, strany nebo režimu. Levo-pravé rozdělení je pouze jednou z tzv. 

štěpných či konfliktních linií „cleavages“58 ve společnosti. Dalšími je například štěpení stát-

církev, které dalo vznik církevním a antiklerikálním stranám, nebo relativně nová linie 

materialismus-postmaterialismus, ze které např. vzešla Strana zelených. [Jeřábek 2010] Levo-

pravá politická identifikace je ale v evropských podmínkách přirozenější a silněji zastoupená 

než např. dimenze liberalismus-konzervatismus, která dominuje politických orientacím např. 

ve Spojených státech [Matějů-Vlachová 1997], a proto se jí budu v následující analýze 

zabývat.

Souhlasím s názorem Jiřího Vinopala [Vinopal 2003], že není dobré považovat 

„levičáctví“ a „pravičáctví“ jen za vzájemné protiklady. „…každý člověk má určité postoje 

k levicovým otázkám a určité k pravicovým, přičemž se tyto vůbec nemusí vzájemně vylučovat. 

Je pochopitelně možné o někom říci, že je levicově orientován, nicméně je pak třeba také 

dodat, jak je na tom se smýšlením pravicovým.“ [Vinopal 2003, s. 21] Zároveň se však 

                                                            
58 Politologická teorie založená na historicko-sociologickém přístupu, podle něhož je podoba stranického 
systému výsledkem určité konstelace konfliktů vzniklých dlouhodobými historickými procesy uvnitř společnosti.
[Jeřábek 2010]
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domnívám, že nám pravo-levá dimenze může dobře indikovat mnohé jedincovy politické 

postoje59, což se také pokusím dokázat v následujících analýzách. 

4.2 SROVNÁNÍ LEVO-PRAVÉ POLITICKÉ IDENTIFIKACE V ČR A 

SRN

Respondenti deklarovali svou politickou orientaci výběrem jim nejbližšího typu 

strany: tedy pravice, středu nebo levice.60 Více o tématu levo-pravé politické identifikace 

v souvislosti s preferencí konkrétní strany v ČR a SRN viz kapitola č. 5, s. 39.

Tabulka č. 8: LEVO-PRAVÁ POLITICKÁ IDENTIFIKACE PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ (sloupcová %)

CELÝ 
SOUBOR

ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

PRAVICE 28,1 50,9 3,9 29,2 27,2

LEVICE 19,5 6,5 33,3 26 14

STŘED 39,5 38,9 40,2 30,2 47,4

ŽÁDNÁ 12,9 3,7 22,5 14,6 11,4

Z výsledků je patrné, že čeští studenti se na rozdíl od německých mnohem více 

přiklánějí k pravici. Podařilo se prokázat silnou závislost61 deklarované politické orientace 

na národnosti respondentů. K pravici se hlásí více než polovina Čechů a necelá 4 % Němců. 

Třetina německých respondentů však podporuje levici, stejný názor má pouze necelých 7 % 

českých dotazovaných. Středoví voliči jsou na obou stranách zastoupeni poměrně 

rovnoměrně, a to kolem 40 %. 

Za povšimnutí také stojí, že více než jedna pětina německých respondentů62 a cca 4 % 

Čechů se nepřiklonili k pravici, levici ani středu, nýbrž uvedli, že programově nejbližší jim 

není „žádná“ z těchto nabízených alternativ. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Nabízejí se 

dva druhy vysvětlení: buď Němci považují údaje o tom, jaký typ politické strany případně

                                                            
59

V reálné politice tuto dimenzi ztělesňuje spor o daně, státní rozpočet, ekonomické i mimoekonomická opatření 
k zachování nebo eliminaci nerovnosti.
60 Tato metoda nám poskytne poměrně spolehlivou informaci o tom, kam se jedinec zařadí a jakou politickou 
image si sám o sobě vytváří. V následných analýzách bude zajímavé sledovat, zda se tento obraz bude shodovat 
s jeho postoji a hodnotami v socioekonomických a dalších otázkách.
61 p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,513
62 Neprojevil se zde rozdíl mezi pohlavím, např. že by ženy více tajily své politické preference. Mezi těmi, co 
odmítli odpovědět, bylo 47,8 % mužů a 52,2 % žen.
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konkrétní stranu podporují za natolik důvěrné, že by se s ním nechtěli ve výzkumu svěřovat, 

nebo nepovažují levo-pravou politickou orientaci za tak důležitou a na politická témata 

nazírají jinou optikou, např. zda se strana profiluje jako liberální či autoritářská nebo jaký má 

vztah k životnímu prostředí apod.

Závislost levo-pravé politické identifikace na pohlaví respondenta se prokázat 

nepodařilo63. Z tabulky č. 7 je ale patrné, že ženy se častěji kloní k politickému středu a 

více odmítají levici, než muži. Středovou stranu by preferovala necelá polovina, levicovou 

pouhých 14 %. Když se u žen a mužů zaměříme na jejich národnost, dojdeme k podobnému 

výsledku jako u míry volební účasti. Opět zde hrají rozdíly mezi ČR a SRN významnou roli. 

Podařilo se prokázat závislost64 mezi národností respondentky a její politickou orientací. 

Stejnou závislost65 bylo možné prokázat i u mužů. Znovu se ukázalo, že ženy obecně více 

podporují střed, ke kterému se hlásí více než 45 % českých a téměř polovina německých 

respondentek, jak čeští tak němečtí respondenti volí středové strany cca ve 30 % případů. 

Čeští muži se více než 12 % hlásí k levici, české respondentky pouze v necelých 2 %. 

Podpora levicových stran u německých mužů je o 13 % větší než u tamních žen, a to více než 

40 % proti cca 27 %.

Tabulka č. 9: ZÁVISLOST VOLEBNÍ ÚČASTI66 NA TYPU STRANY (řádková%)

VOLEBNÍ ÚČAST

VYSOKÁ VYŠŠÍ NIŽŠÍ NÍZKÁ

PRAVICE 25,4 15,3 20,3 39

LEVICE 41,4 34,1 14,6 9,8

STŘED 34,9 30,1 18,1 16,9

ŽÁDNÁ 29,6 14,8 37 18,5

Podařilo se prokázat závislost67 deklarované volební účasti na levo-pravé politické 

identifikaci.68 Z grafu je patrné, že nejvyšší volební účast byla zaznamenána u levicových 

voličů. Vysokou a vyšší volební účast mělo přes tři čtvrtiny z nich a 40 % levicových voličů. 

                                                            
63 p ≥ 0,05 (Sig 0,42) 
64 p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,547
65 p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,479
66 Vysoká, vyšší, nižší a nízká volební účast jsou čtyři zhruba stejně velké ad hoc vytvořené kategorie blížící se 
kvartilům, které používám z důvodu lepší komparace českých a německých respondentů.  
67 p ≤ 0,05 (Sig 0,04) Cn=0,320
67

p ≥ 0,05 (Sig 0,279) 
68

p ≥ 0,05 (Sig 0,321) 
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Naopak nižší a nízkou volební účast měli příznivci pravice téměř v 60 % oproti necelé jedné 

čtvrtině voličů na levici. Středoví voliči mají spíše vyšší volební účast, a to 65 % u vysoké a 

vyšší, 35 % z nich k volbám chodí spíše méně a málo. (viz tabulka č. 9) Toto by mohlo 

implikovat, že levicoví voliči chodí k volbám mnohem častěji než lidé hlásící se k pravici. 

Ovšem z předchozích analýz vyplynulo, že němečtí respondenti chodí k volbám častěji než 

Češi a zároveň jsou více levicoví. Když se ale na věc podíváme z národnostního hlediska, 

situace je jiná. Nepodařilo se prokázat závislost deklarované volební účasti na typu strany 

mezi českými ani německými69 respondenty. Stejně jako v minulých případech se potvrdila 

důležitost dívat se na data především z národnostního hlediska a tato hlediska při analýzách 

oddělovat.   

Mohlo by se zdát, že politické naladění českých a německých studentů je odlišné70. 

Nabízí se otázka, do jaké míry je deklarovaná pravicová orientace skutečně pravicovou a 

levicová skutečně levicovou? Neznamenalo v době výzkumu v ČR prohlásit se za „levičáka“ 

určité stigma, stejně jako v Německu pravice? V České republice se může vyskytovat nechuť 

deklarovat levicovou orientaci v souvislosti s minulým režimem. Naopak mladí lidé 

v Brémách, které před sjednocením patřily k západnímu Německu, nejsou zatíženi dědictvím 

komunismu a může pro ně být jednoduší projevit levicové názory. 

Odlišné dědictví minulosti se můžeme popsat na příkladu studentských protestů 

z roku 1968. Rozdílnost studentským revolt ve Východním a Západním bloku je přes určité 

společné znaky patrná na první pohled. Německá mladá generace se tehdy toužila vyrovnat 

s nacistickou minulostí svých otců a dědů, protestovala proti válce, negativním stránkám 

kapitalismu a požadovala lepší ochranu životního prostředí a znevýhodněných skupin 

obyvatelstva, ať už z etnického, genderového nebo sexuálního hlediska. [Wolfrum 2006]

„Německý studentský vůdce Rudi Dutschke, který v dubu 1968 navštívil české studenty pražské 

filosofické fakulty, byl nakonec sám zklamán. Současně po sobě zanechal pocit rozčarování. 

Mladé ženy a mužové v aule, kteří se těšili ze svobody, umožňující únik ze sevření 

komunistického establishmentu, dost dobře nechápali, co má tento německý radikál proti 

demokracii a proč horuje pro socialismus, s nímž měli ty nejhorší zkušenosti.“ [71]

                                                            
69 Češi: p ≥ 0,05 (Sig 0,279), Němci p ≥ 0,05 (Sig 0,321)
70 Ovšem každé volby reagují na konkrétní situaci ve státě a vyvozovat z nich obecně platné závěry může být
tedy zavádějící. Rozbor specifik posledních parlamentních voleb v ČR a SRN viz podkapitola 5.1, s. 42.  
71 Online na: http://www.rozhlas.cz/skolniportal/soudobedejiny/_zprava/480382
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5. PREFEROVANÁ POLITICKÁ STRANA

5.1 VÝSLEDKY A SPECIFIKA POSLEDNÍCH VOLEB DO PSČR

Stranický systém České republiky se stabilizoval v druhé polovině 90. let. Jako celek 

vyjadřuje tendence k Sartoriho modelu umírněného pluralismu72. [Hloušek 2008] „Po 

parlamentních volbách v roce 1996 bylo v českém stranickém systému šest relevantních 

stran73, po volbách v letech 1998, 2002 a 2006 pak poklesl tento počet na pět.“  [Hloušek 

2008, s. 3] 

Před volbami do PS ČR 28. 5. – 29. 5. 2010 byly v parlamentu zastoupeny ODS  -

„Občanská demokratická strana“, KDU-ČSL – „Křesťanská a demokratická unie –

Československá strana lidová“, SZ – „Strana zelených“, ČSSD – „Česká strana sociálně 

demokratická“ a KSČM – „Komunistická strana Čech a Moravy“. Byl zde systém dvou 

hlavních pólů tedy ODS a ČSSD, dvou menších KDU-ČSL a SZ a jednoho vedlejšího 

extrémně levicového, a to KSČM. [Hloušek 2008] Situace se poněkud mění po květnových 

volbách do PS ČR, kdy dochází k marginalizaci Strany zelených a Lidovců, které 

v parlamentu vystřídala TOP 09 – „TOP 09 s podporou starostů“ a VV - „Věci veřejné“.

TOP 09 má pravicovější program než ODS, v pravém středu politického spektra se nachází 

VV, na levici situace zůstává nezměněna.  

Po druhé vládě premiéra Mirka Topolánka,74 která padla v době českého předsednictví 

EU kvůli vyjádření nedůvěry iniciované opozicí podpořené i rebelujícími poslanci z vládních 

stran, nastupuje v květnu 2009 úřednický kabinet Jana Fischera. [75] Poté co Ústavní soud 

zrušil76 předčasné volby, které se měly konat v říjnu 2009, byly volby přesunuty na květen 

následujícího roku. V těchto volbách sice s těsným náskokem s cca 22 % hlasů zvítězila 

levicová ČSSD před druhou ODS, která obdržela o 1, 5 % méně, (viz tabulka č. 10) přesto se 

                                                            
72 Vytváří určitý mezistav mezi dvoustranickým systémem (např. Velká Británie) a krajním pluralismem –
mnohostranickým systémem (např. Francie v době tzv. IV. Republiky 1946-1958). V systému je počet 
relevantních stran cca 3-5, podstatný je však také směr soutěžení, který je v tomto pojetí od středu směrem na 
pravo či levo tedy „odstředivý“. Klíčovým rysem umírněného pluralismu je koaliční vládnutí. [Sartori 2001]
73 Kritériem relevance je podle Sartoriho schopnost podílet se na vytvoření vládní koalice, nebo možnost 
spoluurčování přinejmenším jednu z vládních většin, což platí pro strany ideologicky přijatelné ostatním 
koaličním partnerům. Pokud je strana dlouhodobě v opozici nebo ideově neslučitelná s vládnoucím systémem, 
tak aby mohla být považována za relevantní, musí ovlivnit taktiku soutěže mezi stranami, buď doleva, doprava, 
anebo oběma směry. [Sartori 2001]
74

Koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ v letech 2007-2009.
75 Online na: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-
topolanek-2/prehled-ministru-24440/ 
76 Ústavní soud zrušil 10. 9. 2009 jednorázový ústavní zákon č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého volebního 
období Poslanecké sněmovny. [Balík 2010]
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vlády ujali Občanští demokraté a sestavili pod vedením premiéra Petra Nečase středo-pravou 

koalici s TOP 09 a VV. [Balík 2010]

Poslední volby do PS ČR byly specifické v několika ohledech, které spojuje frustrace 

voličů z politiky a hledání alternativy. Pětiprocentní uzavírací klausuli nepřekročila Strana 

lidová ani bývalý člen koalice Strana zelených a naopak do Poslanecké sněmovny vstoupily 

dva relativně nové subjekty, a to strana TOP 09 vzniklá v červnu 2009 a strana Věci veřejné77. 

Před volbami vzniklo hnutí „Vyměňte politiky“, které se samo charakterizovalo: „Jsme 

normální lidi. Nemáme ambici stát se politiky. Jenom se nechceme smířit s tím, jak politici 

v ČR fungují.“ [78] Tato iniciativa se snažila aktivizovat občany79, aby šli k volbám a tam 

vyjádřili svůj názor prostřednictvím preferenčních hlasů tzv. kroužkováním. Lidé to skutečně 

udělali, rozdali rekordních 3,7 milionů preferenčních hlasů většinou pro lidi ze spodních 

příček politických stran. Tím se do PS ČR dostalo mnoho nových tváří a dlouholetí matadoři 

poslaneckých lavic80, museli sněmovnu opustit. [81]

5.1.1 SROVNÁNÍ STRANICKÝCH PREFERENCÍ ČESKÝCH RESPONDENTŮ A 

VĚTŠINOVÉ POPULACE ČR

Čeští respondenti výzkumu uváděli jméno strany, která je jim programově nejbližší82. 

Ve sloupci „Češi“ výsledky jsou pro srovnání výsledky voleb do PS ČR z roku 2010. [83]

                                                            
77 Věci veřejné vznikly v roce 2001 jako komunální sdružení na Praze 1, které protestovalo proti podezřelé 
privatizaci obecních bytů. Oficiálně zaregistrována byla strana v následujícím roce, ale do celostátní politiky 
strana vstoupila až před volbami 2010. [Balík 2010]
78 Online na: http://www.vymentepolitiky.cz/co-chceme
79 Oslovovali je prostřednictvím internetu, především na svých webových stránek, sociální sítě Facebook a klipů 
osobností veřejného života publikovaných na serveru Youtube.
80 Za všechny jmenujme místopředsedy a hlavního volebního stratéga ODS Ivana Langera, který byl v čele 
kandidátky na Olomoucku. 
81 Online na: http://volby.ihned.cz/c1-43937820-lide-rozdali-rekordnich-3-7-milionu-krouzku-a-vyradili-ctrnact-
lidru
82 Existuje zde možnost, že respondenti nehlasovali pro tuto stranu ve volbách do PS ČR, mohli dát např. 
protestní hlas jiné straně, nebo z taktických důvodů volili jiný subjekt, u kterého předpokládali větší šanci dostat 
se do dolní komory parlamentu. Nedomnívám se, že tento předpoklad nastal často, a proto je podle mého názoru 
možné srovnání s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny.   
83 Online na: http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=C
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Tabulka č. 10: STRANICKÉ PREFENCE ČESKÝCH RESPONDENTŮ A VĚTŠINOVÉ 

POPULACE ČR (%)

ČEŠTÍ 
RESPONDENTI84 ČR85

SSO86 1,9 0,74

TOP 09 39,8 16,7

ODS 15,7 20,22

VV 2,8 10,88

KDU-ČSL 2,8 4,39

SZ 28,7 2,44

ČSSD 1,9 22,08

KSČM 0,9 11,27

DSS87 0,9 1,14

NEODPOVĚDĚLO 4,6 -

CELKEM 100 89,86

Graf č. 3: STRANICKÉ PREFENCE ČESKÝCH RESPONDENTŮ A VĚTŠINOVÉ 

POPULACE ČR (%)

                                                            
84 Myšleno 108 českých respondentů výzkumu.
85 Celá česká populace.
86 Strana svobodných občanů
87 Dělnická strana sociální spravedlnosti
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Z tabulky a následného grafu vyplývá, že čeští respondenti jsou pravicovější, než 

většinová populace. Kdyby se Poslanecká sněmovna obsazovala podle názoru českých 

studentů88, vládu by sestavoval Karel Schwarzenberg jakožto předseda TOP 09. Rozdíl ve 

srovnání s výsledky voleb je více než 20 %. TOP 09 se v kampani orientovala především na 

mladší, vzdělanější a movitější občany, které oslovovala dobře promyšleným marketingem 

především na internetu, např. na sociálních sítích89, které používají převážně mladí lidé.   

Sociolog Lukáš Linek přisuzuje volební úspěch TOP 09 zejména osobě předsedy 

strany Karla Schwarzenberga, který se v České republice těší vysoké popularitě. „Je to vidět 

na příkladu úspěchu TOP 09, za kterým nestojí politický program, ale především osobnost 

Karla Schwarzenberga. Pro řadu lidí je to člověk, který nechce z politiky těžit svůj zájem a 

chce ji dělat pro dobro lidí, navíc ještě expertně: rozumí přece díky svému zázemí zahraniční 

politice.“ [Kudrna 2011, s. 49] Na Schwarzenberga je rovněž orientován takřka výhradně 

marketing strany. V e-shopu TOP 09 si lze koupit řadu produktů s osobou Karla 

Schwarzenberga. Zájemci či spíše zájemkyně si zde mohou koupit např. růžové triko 

s nápisem „Milujeme Karla – holky“ (viz příloha č. 5). Nedomnívám se, že by si podobná 

řada, kterou svou podobou a jménem zaštiťoval Miroslav Kalousek – první místopředseda a 

duchovní otec strany s pověstí schopného, ale až příliš pragmatického politika – získala 

takovou popularitu a žádné takové produkty ani neexistují. TOP 09 asi ví, proč k tomuto účelu 

používá právě osobu svého předsedy. Nutno dodat, že takto personalizovaný marketing nemá 

žádná další česká relevantní strana.90

Podle volby studentů by se rovněž dolní sněmovny dostala Strana zelených, a to jako 

druhá nejsilnější. Za programově nejbližší typ strany ji označila více než čtvrtina dotázaných, 

což kontrastuje s nesrovnatelně menší podporou mezi ostatními voliči, a to necelými 3 %. 

Třetí nejčastěji zmiňovanou stranou mezi studenty byli Občanští demokraté, které podporuje 

více než 15 % respondentů, což je o 5 % méně než byl její celorepublikový průměr ve 

volbách. 

                                                            
88 Myšleno 108 českých respondentů.
89 Pro srovnání: strana TOP 09 má na sociální síti Facebook 46 166 fanoušků [Online na: 
http://www.facebook.com/home.php#!/top09cz?sk=wall], VV, která se označuje za stranu přímé demokracie
21 472 [Online na: http://www.facebook.com/home.php#!/veciverejne], ODS 7 743 [Online na:
http://www.facebook.com/home.php#!/ods.lidem], SZ 6070 [Online na:
http://www.facebook.com/home.php#!/stranazelenych]. KDU-ČSL ani ČSSD ani KSČM oficiální stránku 
nemají. (Údaje ke dni 11.5.2011.)
90 Na osobě svého předsedy Miloše Zemana postavila kampaň také Strana práv občanů – Zemanovci, která si 
jeho jméno dala dokonce do názvu. Nejedná se ovšem o relevantní stranu v Sartoriho smyslu slova (viz definice 
s. 42) a také kvalita politického marketingu u TOP 09 a SPO – Zemanovci je nesrovnatelné. 



43

Hranici vstupu do sněmovny by podle studentů nepřekročil těsný vítěz voleb Sociální 

demokracie. Opět se projevilo pravicovější smýšlení českých studentů na rozdíl od zbytku 

populace, ve které ČSSD získala přes 22 % hlasů. Domnívám se, že za tak nízkým volebním 

výsledkem mezi mladými stojí řada faktorů. ČSSD příliš na popularitě nepřidalo, že to byla 

ona, kdo inicioval hlasování o důvěře vládě, které způsobilo pád vlády v době předsednictví 

EU. Nedlouho před volbami se také do velkých finančních problémů dostala řecká 

ekonomika, což nahrálo pravici a jejímu programu rozpočtové odpovědnosti. [Balík 2010]

Mezi další důvody neúspěchu socialistů mezi mladými patří snaha o nalezení alternativy k 

tradičním rivalům ODS a ČSSD a vyhrocenému vystupování jejich lídrů Mirka Topolánka91 a 

Jiřího Paroubka92. Zvlášť nepopulární byl tou dobou mezi mladými lidmi Jiří Paroubek. Do 

kampaně proti němu se zapojila nová média, vznikla např. internetová iniciativa 

antiparoubek.cz, jejíž členové na svých webových stránkách psali: „Už nechceme jen 

nadávat, chceme aktivně vystupovat a vyzývat: „Pojďme volit proti Jiřímu Paroubkovi”. Rádi 

bychom vás opět poprosili o spolupráci. Diskutujte se svými kamarády, spolužáky a kolegy. 

Pomozte nám s distribucí samolepek a náramků „Volím proti Paroubkovi”. Přijďte k volbám 

a svým hlasem pomozte definitivně vyhnat Jiřího Paroubka z politiky.“[93]

Protestní hlasy vynesly do sněmovny také Věci veřejné, které dalo hlas téměř 11 % 

občanů ČR. Politolog Stanislav Balík charakterizuje vzestup strany VV z pražské komunální 

politiky na vládní úroveň zejména frustrací lidí před volbami. „Na vlně zklamání 

z vyhrocených personálních střetů mezi dvěma nejsilnějšími stranami, na vlně znechucení 

z podvodů, korupce a jiných nečistých praktik vyrostla strana nových, neokoukaných mladých 

tváří, která slíbila všechno všem. A devítina voličů zleva doprava jim uvěřila. Po roce musí 

být zklamáni ještě víc než voliči ODS bezprostředně po uzavření opoziční smlouvy.“94 [Balík 

2011] Pokud by skutečně došlo na jeho slova, zklamaných budou pouhá 3 % z českých 

respondentů, která dala VV svůj hlas.

                                                            
91 Topolánek v dubnu 2010 rezignoval na post předsedy ODS, o dva měsíce později byl jeho nástupcem zvolen 
Petr Nečas. [Online na: http://www.petr-necas.cz/zivotopis]
92 Paroubek po volbách do PS ČR rezignoval kvůli volebnímu výsledku své strany na post předsedy ČSSD a 
v břenu 2010 byl na jeho místo zvolen Bohuslav Sobotka. [Balík 2010]
93 Online na: http://www.antiparoubek.cz/
94 Balík, Lidové noviny 14.5,2011
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5.1.2 (NE)KONZISTENCE95 VOLBY MEZI ČESKÝMI RESPONDENTY

Oslovení čeští studenti jsou ve svém ve svém politickém uvažování až na několik 

výjimek velmi konzistentní. Podařilo se prokázat velmi silnou závislost96 mezi 

deklarovanou levo-pravou politickou identifikací jedince a stranou, kterou preferuje. Ti, 

co se hlásí k pravici, tedy skutečně volí pravicové strany, a naopak. Ve svém politickém 

rozhodování jsou vysoce konzistentní obě pohlaví97. 

Tabulka č. 11: (NE)KONZISTENCE VOLBY MEZI ČESKÝMI RESPONDENTY 

(celková %) 

PRAVICE LEVICE STŘED ŽÁDNÁ
CELÝ 

SOUBOR

SSO 1,9 0 0 0 1,9

TOP 09 31,5 0 8,3 0 39,8

ODS 13 0,9 1,9 0 15,7

VV 0,9 0 1,9 0 2,8

KDU-ČSL 0 0 2,8 0 2,8

SZ 3,7 1,9 23,1 0 28,7

ČSSD 0 1,9 0 0 1,9

KSČM 0 0,9 0 0 0,9

DSS 0 0,9 0 0 0,9

NEODPOVĚDĚL 0 0 0,9 3,7 4,6

CELKEM 50,9 6,5 38,9 3,7 100

Cca 13 %98 respondentů z celkového počtu oslovených není zcela konzistentní ve 

výběru strany. Jde o voliče tří stran, a to TOP 09, ODS a Strany zelených.  Cca 20 %99 z těch 

respondentů, kteří volili TOP 09, se označuje za středové voliče. TOP 09 je však na české 

poměry výrazně pravicová strana, která staví na ekonomickém liberalismu a konzervativních 

hodnotách, jak už napovídá sám její název „tradice“ „odpovědnost“ „prosperita“ [Balík 2010] 

Je možné, že část z mladých voličů „topky“ si tuto stranu vybrala i z jiných důvodů než čistě 

                                                            
95 Termín nekonzistence používám ve smyslu „nesoudržnost“, „rozporuplnost“. Za nekonzistentní volební 
chování považuji, pokud respondent sám sebe považuje za pravicového voliče, ale přitom preferuje levicovou 
stranu a naopak.
96 p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,801
97

muži: p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,816, ženy: p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,810.
98 celková %
99 řádková %
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programových, např. kvůli osobě Karla Schwarzenberga, dobrému marketingu strany či jako 

protestní hlas. K této straně mohla také přejít část nespokojených voličů ODS a především 

středové KDU-ČSL. Spor v rámci Strany lidové mezi levostředým a pravostředým křídlem, 

který kulminoval odchodem Miroslava Kalouska, koneckonců stál u vzniku TOP 09. Spolu 

s ním přešla do nové strany také část lidoveckých poslanců např. Vlasta Parkanová, Pavel 

Severa aj.  [Balík 2010] Téměř 6 %100 voličů ODS se označuje za levicové voliče, i když 

volili pravicovou stranu. Vzhledem k počtu respondentů je to však zanedbatelný údaj, a proto 

se jím nebudu dále zabývat. Přes 12 %101 voličů SZ z řad českých respondentů se hlásí 

k pravici, což není příliš typické vzhledem k profilu strany. Je ovšem pravda, že česká Strana 

zelených má na zdejší politické scéně poměrně specifické postavení a není ji tedy jednoduché 

zařadit na levo-pravé ose. Představitelé evropských stran zelených (např. německé) inklinují 

většinou k různým levicovým proudům od levicových ekosocialistů po konzervativní 

ekoliberály102 [Žaloudek 2004]. Bývalý předseda strany Martin Bursík k otázce zařazení 

Zelených dodává: „Na to, jestli je Strana zelených levicová nebo pravicová se mě ptá dost 

lidí. My jsme přesvědčeni, že toto striktní dělení, které vzniklo v předminulém století, již 

neodpovídá dnešní situaci. …. Je ochrana spotřebitele levicová nebo pravicová? Je podpora 

biozemědělství pravicová nebo levicová? Je boj proti týrání dětí nebo proti domácímu násilí 

obecně levicový nebo pravicový? Je snaha o zavedení co největší míry recyklace odpadů 

levicová nebo pravicová?“ [103]  

V případě Dělnické strany sociální spravedlnosti je také velmi obtížné určit, jestli se 

jedná o pravici či levici. Název by mohl asociovat levici, avšak většinou bývají tyto 

populisticko-xenofobní subjekty politology označovány za extrémní pravici. Domnívám se 

však, že v případě této strany není zcela podstatné její zařazení na levo-pravé ose, spíše je 

nutno zmínit, že jde o stranu antisystémovou104. Sami představitelé DSS na svých webových 

stránkách k levo-pravému zařazení stany vyjadřují následovně:  „Stejně jako lidi netřídíme na 

„leváky“ a „praváky“, nečiníme tak ani při hodnocení naší strany. Dle našeho názoru je to 

                                                            
100 řádková %
101 řádková %
102 Ekologická hnutí vždy odmítala příslušnost k vyhraněným ideologickým koncepcím. Podle teorie štěpení 
„cleavages“ vznikly strany a hnutí zelených spíše ve štěpné linii materialismus-postmaterialismus, než ve vztahu 
vlastníci-pracující, který byl základem levo-pravé polické profilace (viz kapitola č. 2 Deklarovaná politická 
orientace).
103 http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.asp?t=BURSIK&strana=2
104 Je to taková strana, která zpochybňuje legitimitu režimu a podkopává jeho základny. [Sartori 2005]
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již přežité účelové dělení národa na dva tábory, jejichž vzájemné hašteření uměle vyvolává 

atmosféru účelné a názorově bohaté parlamentní debaty.“ [105]

5.2 VÝSLEDKY A SPECIFIKA POSLEDNÍCH VOLEB DO 

SPOLKOVÉHO SNĚMU

Stranický systém Spolkové republiky Německo také spadá do Sartoriho modelu 

umírněného pluralismu. Poválečný systém tři relevantních stran, a to CDU-CSU106 –

„Křesťansko Demokratická Unie - Křesťansko Sociální Unie“, FPD – „Svobodná 

demokratická strana“ a SPD – „Německá sociální demokracie“ Německo107 rozšířila 

v osmdesátých letech „Strana zelených“ - Die Grünen. Po sjednocení Německa do 

Spolkového sněmu vstoupila strana PDS108 – Strana demokratického socialismu a vyvinul 

se stabilní systém pěti politických stran, který s menšími obměnami funguje dodnes. Těmito 

změnami bylo po sjednocení Německa propojení západoněmecké „Strany zelených“ 

s východoněmeckým hnutím Bundis 90  - „Spojenectvím 90“ a vytvořením strany „Bundis 

90/Grünen“109. Sloučením stran Linskpartei, PDS a WASG110 vznikla v roce 2007 levicová 

Die Linke, která je nejmladší parlamentní stranou a zároveň je v německém politickém 

systému nejlevicovější relevantní stranou. [Jeřábek 2010] 

Po vládě velká koalice stran CDU/CSU a SPD v letech 2005-2009 se počítalo ve 

volbách do Spolkového sněmu 27. 9. 2009, s nespokojeností voličů na obou stranách. S více 

než 33 % hlasů ale vyhrála volby CDU/CSU. Výrazně si polepšila FPD, která s 15 % hlasů 

získala o třetinu lepší výsledek než v minulých volbách. Neúspěch zaznamenala sociální 

demokracie, která získala pouhých 23 % (viz tabulka č. 12), což je cca 11 % ztráta ve 

srovnání s minulými volbami111. [Jelínek 2011] Volby přinesly poprvé od roku 1994 většinu 

pro koalici CDU/CSU a FDP, a to navzdory některým předvolebním průzkumům většinu 

                                                            
105 Online na: http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=102
106 CDU – „Křesťansko demokratická unie“ spolupracuje se stranou CSU „Křesťansko sociální unie“, která 
kandiduje pouze v Bavorsku a na celoněmecké úrovni je spjata s CDU. [Jeřábek 2010]
107 Jde se samozřejmě o území tehdejšího „západního“ Německa tedy SRN. V tehdejší NDR byla u moci strana 
SED – „Sjednocená socialistická strana Německa“.
108 Ta byla nástupnickou stranou východoněmecké SED.
109 Pro zjednodušení budu o této straně mluvit jako o německé Straně zelených nebo “Grünen“.
110 Linkspartei PDS vznikla přejmenováním postkomunistické PDS, byla zastoupena téměř výlučně v „nových“ 
spolkových zemích tedy bývalé NDR. WASG vznikla odštěpením levého křídla ze sociální demokracie a byla 
zastoupena ve „starých“ spolkových zemích. Die Linke vznikla proto, aby tyto strany propojila na celoněmecké 
úrovni.
111 SPD ztrácela prakticky neustále od voleb v roce 1998. [Jelínek 2011]
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poměrně pohodlnou. Velkou koalici křesťanských a sociálních demokratů vystřídala 

tradiční pravicová koalice pod vedením kancléřky Angely Merkelové. Do Spolkového 

sněmu se ještě dostávají Zelení a Die Linke. [112] 

5.2.1 SROVNÁNÍ STRANICKÝCH PREFERENCÍ NĚMECKÝCH RESPONDENTŮ 

A VĚTŠINOVÉ POPULACE SRN

Němečtí respondenti výzkumu uváděli jméno strany, která je jim programově 

nejbližší113. Ve sloupci „Němci“ jsou pro srovnání výsledky voleb do Spolkového sněmu 

z roku 2009. [114]

Tabulka č. 12: STRANICKÉ NĚMECKÝCH RESPONDENTŮ A VĚTŠINOVÉ 

POPULACE SRN (%)  

NĚMEČTÍ 
RESPONDENTI115 SRN116

CDU-CSU 9,8 33,8

FPD 3,9 14,6

SPD 18,6 23

GRÜNEN 33,3 10,7

DIE LINKE 10,8 11,9

PIRATEN 1 2

NEODPOVĚDĚL 22,5 -

CELKEM 100 96

                                                            
112 Online na: http://www.amo.cz/publikace/nova-vladni-koalice-v-nemecku-co-se-zmeni.html
113 Existuje zde možnost, že respondenti nehlasovali pro tuto stranu ve volbách do Spolkového sněmu, mohli dát 
např. protestní hlas jiné straně, nebo z taktických důvodů volili jiný subjekt, u kterého předpokládali větší šanci 
dostat se do dolní komory parlamentu. Nedomnívám se, že tento předpoklad nastal často, a proto je podle mého 
názoru možné srovnání s výsledky voleb do Spolkového sněmu.   
114 Online na: http://www.election.de
115 Myšleno 102 německých respondentů výzkumu.
116 Celá německá populace.
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Graf č. 4: STRANICKÉ PREFENCE NĚMECKÝCH RESPONDENTŮ A VĚTŠINOVÉ 

POPULACE SRN (%)  

Z tabulky a následného grafu vyplývá, že němečtí respondenti jsou více levicoví a 

podporují Stranu zelených více než ostatní populace, díky které se vítězem parlamentních 

voleb, stejně jako v České republice, stala konzervativně-liberální pravice. Pokud by o složení 

Spolkového sněmu rozhodovali němečtí studenti, kancléřem by byl na rozdíl od Angely 

Merkelové předseda německých Zelených Fritz Kuhn. Každý třetí respondent tuto stranu 

označil za svého favorita. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným subjektem je SPD, kterou preferuje necelých 19 % 

z oslovených, což je ovšem méně než u většinové populace. Pro sociální demokraty 

znamenaly volby citelný propad. Volební propad SPD je zapříčiněn více okolnostmi. Část 

voličů byla nespokojena s velkou koalicí sociálních a křesťanských demokratů a volila tak, 

aby k ní znovu nedošlo. Levicovější část elektorátu byla nespokojena s orientací SPD na 

středového voliče. „Die Linke v tomto ohledu zcela využila konkrétní socioekonomické 

situace a všeobecné nálady ve společnosti a přetáhla na svou stranu spoustu nespokojených 

starších voličů SPD, zejména manuálně pracujících a nezaměstnaných.“ [Jelínek 2011, s. 29] 

Z německých respondentů preferovalo die Linke cca 11 %, což se téměř neliší od jejích 

celostátních volebních výsledků. Pro srovnání: komunistickou stranu označilo za programově 

nejbližší svým názorům jen necelé 1 % českých respondentů, ale volilo ji cca 11 % populace, 

což téměř stejný celostátní výsledek jako u die Linke
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  Do Spolkového sněmu by se ještě dostala s necelými 10 % vládní CDU-CSU, zde je 

rozdíl oproti většinové populaci markantní, a to cca 23 %. Je s podivem, že se mladí němečtí 

studenti v době ekonomické krize více přiklánějí ke krajní levici než ke stranám vládní 

koalice, zejména pak k FDP, která by se podle studentských preferencí s necelými 4 % ani 

nedostala do parlamentu. Nabízí se opět obdoba s českými respondenty, kteří také hledali 

alternativu proti zavedeným stranám, našli ji však zejména v TOP 09, zastupující pravicově 

konzervativní hodnoty. Společně však mladí lidé v obou zemích podporují zelené politiky, 

které upřednostňuje cca 30 % z nich. (viz tabulky č. 10 a 12) 

Otázkou zůstává, proč je vládní FPD v takové nemilosti u německých respondentů. 

Svobodní demokraté se vždy profilovali jako liberální strana pravého středu, strana městské 

střední třídy - podnikatelů i akademiků, kteří hledali liberální alternativu k levicové regulaci i 

ke křesťanským konzervativcům. Frank A. Meyer117 tvrdí, že straně ubývají voliči 

z intelektuálního a uměleckého prostředí. Akademici a volnomyšlenkáři dnes podle něj volí 

spíše Stranu zelených, což se také potvrdilo na příkladu německých respondentů výzkumu. 

Zelení však podle Meyera potřebují určitou ideovou protiváhu. „Zelení jsou stranou státní 

ekologické regulace. Ta je důležitá, ale je k ní potřebná liberální alternativa, strana, která 

bude tuto regulaci hlídat.“ [Lindner 2010] 

Do devadesátých let bylo bez FDP prakticky nemožné sestavit vládu, takže o její 

přízeň usilovali špičky křesťanských i sociálních demokratů.118 Podle některých pozorovatelů 

však nyní FPD, i přes svůj úspěch v posledních volbách, prochází programovou krizí. 

Svobodní demokraté jsou stranou liberální, nabízí se tedy otázka, jaké jsou ty liberální 

hodnoty, které mají hájit? Zajímavý pohled na toto téma nabízí Bernd Ulrich119: „Je v době 

internetu a divokých akciových trhů státní moc pořád hlavní překážkou svobody, nebo je 

naopak jejím garantem? … Je liberální pěstovat geneticky upravenou řepku, nebo je liberální 

chránit samostatné ekologické zemědělce před volně poletujícími geneticky upravenými 

semeny? … Je liberální nechat banky vyplácet gigantické odměny, anebo je liberální chránit 

finanční trhy před hamižností bankéřů?“ [Lindner 2010, s. 31] Perspektivu liberálů nevidí 

pouze v hájení svobody v ekonomické oblasti, ale svobody obecně. Doporučuje FDP více se 

zaměřit na postmateriální hodnoty, na rozpory mezi chudými a bohatými, člověkem a 

                                                            
117 Komentátor politického měsíčníku Cicero.
118 Někteří autoři se v této souvislosti zmiňovali o systému tzv. dvou a půl strany. FDP jako třetí největší 
politická síla v Německu, byla jakýmsi jazýčkem na vahách, který tvořila koalici CDU (1949-1969 a 1982-1998) 
nebo s SPD (1969-1982). Její předsedové získávali tradičně funkci ministra zahraničí. [Žaloudek 2004]
119 Zástupce šéfredaktora Die Zeit.
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přírodou a národním a globálním zájmem. [Lindner 2010] Domnívám se, že právě mladí 

němečtí voliči se budou s těmito tématy identifikovat více než s hájením ekonomické svobody 

firem od státní moci a nízkých daní, které FDP prosazuje.

5.2.2 (NE)KONZISTENCE VOLBY MEZI NĚMECKÝMI RESPONDENTY

Také němečtí studenti jsou, stejně jako čeští, přes jisté výjimky ve výběru strany 

konzistentní se svou politickou orientací. Podařilo se prokázat velmi silnou závislost120

mezi deklarovanou levo-pravou politickou identifikací jedince a stranou, kterou 

preferuje. Ve svém politickém rozhodování jsou, podobně jako u českých respondentů, 

vysoce konzistentní obě pohlaví121. 

Tabulka č. 13: (NE)KONZISTENCE VOLBY MEZI NĚMECKÝMI RESPONDENTY 

(celková %)

PRAVICE LEVICE STŘED ŽÁDNÁ
CELÝ 

SOUBOR

CDU-CSU 2,9 0 6,9 0 9,8

FPD 0 0 3,9 0 3,9

SPD 0 7,8 10,8 0 18,6

GRÜNE 1 15,7 16,7 0 33,3

DIE LINKE 0 9,8 1 0 10,8

PIRATEN 0 0 1 0 1

NEODPOVĚDĚL 0 0 0 22,5 22,5

CELKEM 3,9 33,3 40,2 22,5 100

                                                            
120 p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,767
121

Muži: p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,783, ženy p ≤ 0,01 (Sig 0,000),  Cn=0,769.
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Stejně jako u českých respondentů (viz tabulka č. 11) je cca 13 %122 Němců 

z celkového počtu oslovených ne zcela konzistentní ve výběru strany. Jde o voliče SPD, 

Zelených a Die Linke. Téměř 60 %123 německých respondentů, kteří preferují sociální 

demokracii, se hlásí k politickému středu, což by se dalo vysvětlit více centristickou orientací 

SPD (viz kapitola 5, s. 48). Domnívám se, že i přes tento posun stále německá sociální 

demokracie zůstává spíše levicovou stranou a 60 % středových voličů je poměrně 

překvapující výsledek. Mnohem markantnější rozdíl mezi deklarovanou politickou orientací a 

výběrem strany je patrný u voličů krajně levicové die Linke. Téměř 10 %124 z nich se rovněž 

hlásí k politickému středu, ovšem vzhledem k nízkému počtu respondentů, kteří Linke volili, 

to není relevantní údaj. Zajímavé výsledky by v tomto směru mohl poskytnout výzkum na 

větším vzorku populace stejně jako v případě Zelených, kde se 3 %125 voličů této středo-

levicově orientované strany přiklánějí k pravici. 

                                                            
122

celková %
123 řádková %
124 řádková % 
125 řádková %
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6. POLITICKÁ ANGAŽOVANOST A OBČANSKÁ 

KOMPETENCE

Většina autorů považuje účast občanů v politických stranách a zájmových sdruženích a 

organizacích za nedílnou součást stabilního demokratického systému. Již Alexis de 

Tocqueville vysvětloval ve své knize Demokracie v Americe rovnostářství a vývoj 

demokratických institucí ve Spojených státech v 19. století ochotou občanů podílet se na 

politice, ať už ve formě organizovaného stranictví nebo spolkové činnosti. 

Almond s Verbou si také vysoce cení občanské aktivity, zároveň však mezi ní a 

kvalitou demokracie nevidí přímou úměru. „Demokratická stabilita se podle jejich názoru 

zakládá na politické kultuře, pro kterou je příznačné, že aktivita občanů se pojí s jejich 

pasivitou a že existuje jistá vyváženost mezi tím, co je vláda povinna činit a co skutečně činí.“

[Heywood 2002, s. 222] Nejblíže demokratického ideálu, je podle autorů Civic culture, 

participační čili účastnická politická kultura, kde se občané velmi aktivně podílejí na 

veřejném životě. Ovšem pro fungující režim jsou důležité také zbylé dva typy, a to 

poddanská politická kultura vyznačující se pasivitou občanů a patriarchální, pro niž je 

příznačná nepřítomnost občanského vědomí. Fungující občanská kultura podle nich vznikne 

právě smíšením těchto tří typů, sladěním občanských aktivit s požadavkem „nechat vládu 

vládnout“. [Almond-Verba 1989]

Občanskou participací se zabývali také další autoři např. Robert Putnam a Ronald 

Inglehart. Robert Putnam zkoumal kvalitu demokracie ve vybraných italských regionech a 

také na území Spojených států. Došel k zjištění, že kvalita místní správy je v různých částech 

Itálie závislá na přítomnosti nebo naopak absenci angažovanosti tamních obyvatel a projevuje 

se mimo jiné také účastí ve volbách. [Skovajsa 2006] Ve své knize Kuželky hraje každý 

sám, upozornil na fakt, že se nastupuje tzv. „postobčanská generace“, která je charakteristická 

menším sociálním kapitálem a s tím spojenou neochotou ke spolkové činnosti a 

dobrovolnickým sdružením126. Tento stav si Putnam vysvětluje vlivem masmédií především 

televize, dvoukariérovým manželstvím, triumfem spotřebního kapitalismu a 

individualistických hodnot. [Heywood 2002] Jiný pohled nabízí Ronald Inglehart, podle 

něhož nedošlo k poklesu občanské angažovanosti jako takové, ale měly se změnit její formy. 

Členství v politických stranách a účast ve volbách sice klesly, ale vzrostl zájem o protestní 

politiku, projevující se například spotřebitelským bojkotem určitého zboží, kampaněmi proti 

                                                            
126 „Projevem toho je skutečnost, že počet klubů a dobrovolných sdružení se od roku 1965 snížil o 25-30 %, že 
výrazně klesla účast na veřejných, městských a školních schůzích a značně se zmenšil počet členů politických 
stran i objem práce, kterou lidé pro politické strany konají.“ [Heywood 2002, s. 230]
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jaderné energii, kampaněmi za práva zvířat nebo o lepší ochranu životního prostředí. Přesto se 

však Inglehart domnívá, že se lidé s postmaterialistickými hodnotami spíše připojí 

k politickým organizacím než jejich materialističtí spoluobčané. [Inglehart 2006]

6.1 SROVNÁNÍ ČLENSTVÍ V POLICKÝCH STRANÁCH V ČR A SRN 

Čeští ani němečtí respondenti nejsou příliš často členy politických stran. Marc 

Howard soudí, že na politice participují spíše starší než mladší lidé. [Howard 2003] Např.

průměrný věk člena ODS127 je 48 let, přičemž nejvíce straníků spadá do kategorie středního 

věku mezi 41 až 50 lety. Nejmladší generace 18 – 30 je ve straně zastoupena 16 %. [128]

Průměrný věk člena CDU-CSU kancléřky Merkelové, je dokonce 57 let. [129]

Podle výzkumu, který provedlo CVVM v roce 2009, který byl součástí  

mezinárodního projektu výzkumu občanské kultury, jsou členem politické strany v ČR 4 % 

občanů. [Červenka 2009] Podle Jana Červenky to podstatnou měrou dáno hlubokým 

despektem k politickým stranám po roce 1989 pramenícím v konceptu tzv. „nepolitické 

politiky“ a v působení Občanského fóra s heslem „strany jsou pro straníky, Občanské fórum 

je pro všechny“. „Stalo se módou i mezi částí liberální intelektuální elity, prezentovat 

politické strany jako semeniště korupce, klientelismu, politikaření, intrik a zákulisních 

machinací a nikoli jako v podstatě nezbytně nutnou podmínku demokracie, v níž strany 

agregují a reprezentují zájmy svých voličů.“ [Červenka 2009, s. 11]

V České republice jsou členem politické strany necelá 4 % z oslovených studentů. 

Tito studenti uvedli v předchozí otázce, že preferují KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Stranu 

zelených, dá se tedy očekávat, že jsou členy právě těchto stran.130 Němečtí studenti jsou v 

necelých 8 % členy politických stran. Tito studenti jako své preferují stejně jako čeští čtyři 

politické subjekty, které jsou ovšem s výjimkou Svobodných demokratů více levicové, a to již 

zmiňované FPD, Zelené, die Linke a SPD. Nejčastěji jsou zde zastoupeni, ti co preferovali 

SPD.131 V českém ani německém případě se nepodařilo prokázat závislost stranické 

angažovanosti na konkrétní straně nebo jejím typu na škále levice-pravice. 

                                                            
127 Údaj platný ke dni 31. 10. 2005.
128 Online na: www.ods.cz/docs/dokumenty/clenska_zakladna-2005-10.
129 Online na: http://www.focus.de/politik/diverses/mitgliederanzahl-cdu-erstmals-mehr-mitglieder-als-
spd_aid_320797.html  
130 25 % respondentů v každé z nich. (řádková %)
131 Cca 63 % respondentů SPD, 12,5 zbývající strany. (řádková %)
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Tabulka č. 14: ČLENSTVÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ (sloupcová %)

CELÝ 
SOUBOR

ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

ANO 5,7 3,7 7,8 9,4 2,6

NE 82,9 89,8 75,5 77,1 87,7

ANGAŽUJI SE JINAK 4,8 2,8 6,9 6,2 3,5

UVAŽUJI O VSTUPU 6,7 3,7 9,8 7,3 6,1

6.2 SROVNÁNÍ ČLENSTVÍ V POLICKÝCH STRANÁCH PODLE 

POHLAVÍ

Nepodařilo se prokázat závislost stranické angažovanosti na pohlaví respondenta u 

celého vzorku, tedy českých a německých studentů jako celku. Ovšem z tabulky č. 14 je 

patrná téměř o 7 % vyšší účast mužů v politických stranách. V následujícím grafu č. 9 jsou 

rozdíly ještě výraznější.  

Graf č. 5: ČLENSTVÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH PODLE POHLAVÍ V OBOU 
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Nepodařila se prokázat, při srovnání obou pohlaví v jednotlivých státech zvlášť, 

závislost členství v politické straně na pohlaví, u českých ani německých respondentů. Určitá 

tendence zde však patrná je a mohla by se projevit u většího vzorku. Je zřejmé, že mužští 

respondenti projevují větší zájem o členství v politických stranách. Členy politických 

stran jsou nejčastěji němečtí muži, a to v téměř 13 %, následují čeští muži, ti však proti 

německým ve stranické angažovanosti více než o polovinu zaostávají. Mezi ženami opět 

vedou Němky, z nichž necelá 4 % jsou členkami politických stran, nejmenší zájem o členství 

v politických stranách vykazují české respondentky.    

České i německé ženy respondentky udávají nižší volební účast a také menší 

stranickou angažovanost. Ženy obecně jsou méně zastoupeny ve stranické politice a také na 

parlamentní úrovni. Např. v celorepublikové členské základně ODS132 výrazně převažují 

muži, a to 67 %. [133] V roce 2002 bylo do Poslanecké sněmovny ČR zvoleno 17 % žen134 a 

do Senátu pouhých 12 %. „Na základě počtu žen v obou komorách parlamentu se Česká 

republika řadí podle hodnocení Meziparlamentní unie na 52. místo ve světové 

klasifikaci135.“[136] Ženy jako poslankyně českého parlamentu většinou obsazují místa ve 

výborech spíše humanitního zaměření jako sociální politika, zdravotnictví a vzdělávání.

[Rakušanová 2006] V Německu je situace výrazně lepší. Parlamentní zastoupení žen je zde 

vysoce nad světovým i evropským průměrem. V roce 2002 zasedalo ve Spolkovém sněmu cca 

32 % poslankyň137. [138]

V roce 2004 proběhlo terénní šetření CVVM, kterého se zúčastnilo 889 respondentů.

Jednou z otázek bylo charakterizovat vlastnosti typické pro ženy političky a muže politiky. 

S mužskými politiky si respondenti spojovali rozhodnost, razantnost a neústupnost. 

Oceňovali, že se muži mohou se politice věnovat naplno, protože nemusí tolik starat o rodinu. 

                                                            
132 Údaj platný ke dni 31. 10. 2005.
133

Online na: www.ods.cz/docs/dokumenty/clenska_zakladna-2005-10.pdf
134 Největší procento z celkového počtu poslanců ženy tvořily v KSČM, kde jich bylo cca 30 %, dále v ODS a 
ĆSSD, v obou stranách bylo v PS ČR zastoupeno 14 % žen a KDU-ČSL necelých 10 %. [Rakušanová 2006]
135 Ženy tvoří v průměru cca 15 % ze všech zastupitelů v parlamentech na světě a 18 % v Evropě. [Online na:

www.mpsv.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf]
136 Online na: www.mpsv.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf, s. 1
137 Nejvíce žen za Stranu zelených, a to 55 % z jejího celkového počtu poslanců. V die Linke počet žen přesáhl 
také polovinu, a to 53 %, za SPD 37 %, FDP 25 % a a nejméně žen je ve Spolkovém sněmu ve straně 

CDU/CSU, a to 20%. [http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/6-Politische-partizipation-und-
buergerschaftliches-engagement/6-3-geschlechtsspezifische-verteilung-der-bundestagsmandate-und-der-

mandate-der-ddr-volkskammer-im-rueckblick.html]
138 Online na: http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/6-Politische-partizipation-und-
buergerschaftliches-engagement/6-3-geschlechtsspezifische-verteilung-der-bundestagsmandate-und-der-
mandate-der-ddr-volkskammer-im-rueckblick.html
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Ženy-političky respondenti charakterizovali jako citlivé, schopné empatie, porozumění, 

rozvážné, pragmatické, pečlivé a spolehlivé. [Rakušanová 2006] Nemohu zcela souhlasit 

s názorem, že: „Muži a ženy mají odlišné pojetí konceptu politické moci – ženy častěji než 

muži vnímají politiku jako veřejnou službu a méně často akcentují politické funkce jako takové 

a společenské postavení, které s sebou přináší.“ [Rakušanová 2006, str. 39] Také mnoho žen 

může více usilovat o funkce a prestiž v politice, naproti tomu jistě existují muži pro, které je 

především hlavní zastupování veřejného zájmu. Domnívám se, že pokud člověk přistupuje 

k veřejnému úřadu jako službě občanům nebo v něm spatřuje prostředek k pouze vlastnímu 

obohacení a moci, nezáleží na jeho pohlaví, nýbrž charakteru. 

6.3 SROVNÁNÍ POLITICKÉ ANGAŽOVANOSTI V ČR A SRN

   Necelá 3 % českých a více než 7 % německých respondentů se angažuje v politice 

jinak. Češi se podle svých slov angažují v akademické sféře, například kandidaturou do 

studentských samosprávných orgánů, aby mohli ovlivňovat dění na své fakultě.

Jejich němečtí kolegové se zabývají mnohem rozmanitější škálou aktivit a někteří 

uváděli i více činností najednou. Stejně jako Češi i Němci uváděli účast ve studentských 

vysokoškolských samosprávách, dále pak v univerzitních diskusních skupinách a iniciativách, 

nevládních ekologických organizacích, účast na konferenci o zahraniční politice a 

Pugwashském hnutí139. Dále se na politice účastní sponzoringem neziskových organizací.

Mezi německými respondenty některé z těchto aktivit věnuje téměř 9 % mužů a 6 % žen. U 

českých studentů jsou rovněž aktivnější muži, a to v cca 4 % případů oproti necelým 2 % u 

žen.

Pokud bychom za formy politické angažovali členství v politické straně i pouhé 

zvažování vstupu do ní a účast na veřejném životě v jiném směru, srovnání Češi-Němci a 

muži-ženy by vypadalo následovně. 

                                                            
139 Mezinárodní hnutí vzniklé v kanadském městečku Pugwash v roce 1957. Mezi jeho zakladatele patřili např. 
Albert Einstein a Bertrand Russell. Jedná se o volnou vědeckou platformu, jejímž cílem je upozornit na 
nebezpečí nukleárních, biologických a konvenčních zbraní a podnítit všeobecnou debatu o tom, jak těmto 
hrozbám předcházet. Online na: http://www.pugwash.org/
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Graf č. 6: POLITICKÁ ANGAŽOVANOST140 PODLE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A 

POHLAVÍ (%)

Téměř čtvrtina Němců a jedna desetina Čechů nějakým způsobem aktivně 

participují na politice nebo uvažují o vstupu do ní. Nepodařilo se prokázat závislost na 

levo-pravé orientaci a jejich politické angažovanosti u českých ani německých respondentů. 

Domnívám se, že jistá tendence zde však naznačena je, protože na české straně se respondenti 

angažují především jako středoví voliči v bezmála dvou třetinách případů a v cca 28 %141 jako 

podporovatelé pravice. Mezi německými angažovanými respondenty převládá ve více než

polovině případů (52 %) levice, následovaná politickým středem u téměř jedné třetiny 

respondentů. Tato data více méně korespondují s levo-pravou identifikací respondentů, kdy 

Češi preferují pravici a střed a Němci jsou ve svém politickém uvažování více nalevo.

I v tomto případě se potvrdilo, že se muži častěji politicky angažují než ženy, a to 

v bezmála 16 % proti cca 6 % žen. Pokud se na data podíváme optikou státní příslušnosti (viz 

následující tabulka), zjistíme, že německé ženy, ač o téměř 10 % méně politicky aktivní než 

němečtí muži, jsou i tak angažovanější než muži čeští. Nejpasivnější jsou české 

respondentky, které se politicky angažují v pouhých 5 % případů. V českém ani německém 

případě se nepodařilo prokázat závislost politické angažovanosti na pohlaví. Domnívám se, že 

je to ovlivněno omezenou velikostí datového souboru. Při větším počtu respondentů, kteří 

jsou politicky aktivní, by se fakt, že muži jsou ve veřejných otázkách aktivnější, projevil 

pravděpodobně výrazněji. 

                                                            
140 Za angažovanost se bere členství v politické straně nebo zvažování vstupu do ní a účast na politice jiným 
způsobem.
141 sloupcová %
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Graf č. 7: POLITICKÁ ANGAŽOVANOST PODLE POHLAVÍ V OBOU ZEMÍCH (%)

Podle mnohých badatelů existuje pozitivní vztah mezi ekonomickou vyspělostí země a 

angažovaností jejich obyvatel. „Jedním z hlavních principů modernizační teorie je, že čím 

větší je životní standart dané země, tím živější v ní bude demokracie a tím více občanů 

participuje v jejích organizacích. … Ačkoli existují výjimky, velikost HPD na hlavu 

koresponduje s mírou členství v organizacích občanské společnosti.“ [Howard 2003, s. 50]

Větší ekonomická vyspělost Spolkové republiky Německo by tedy mohla vysvětlovat 

vyšší míru angažovanosti jejich občanů z řad respondentů. Podle statistik OECD byl 

v roce 2008 hrubý domácí produkt na občana v SRN 35 432 dolarů a v ČR ve stejné době 

bylo 24 630 dolarů. [142]

Za další podstatnou proměnou politické angažovanosti považuje Marc Howard délku

nepřetržitého trvání demokracie. [Howard 2003] Brémy po druhé světové válce patřily do 

britské okupační zóny a staly se součástí Spolkové republiky Německo, která vznikla 23. 5. 

1949 sloučením americké, britské a francouzské zóny. Dalším významným mezníkem 

demokratického vývoje byl rok 1955, kdy SRN získala postavení suverénního státu a stala se 

členem Severoatlantické aliance a Západoevropské unie. [Wolfrum 2006] S nepřetržitou 

délkou demokracie tedy má Německo (resp. jeho „staré“ spolkové země) několikanásobně 

delší zkušenost než Česká republika, kde se dá o demokracii opětovně mluvit až po tzv. 

Sametové revoluci, která proběhla v listopadu 1989 na území tehdejšího Československa.

                                                            
142 Online na: http://stats.oecd.org/Index.aspx
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6.4 OBČANSKÁ KOMPETENCE

Za jeden z nejvýznamnějších indikátorů politické kultury považuje Igor Nosál míru 

občanské kompetence, kterou zkoumali také Almond s Verbou. „Občanskou kompetenci lze 

operacionalizovat jako ochotu se osobně projevit (něco podniknout) proti nespravedlivému či 

nedemokratickému rozhodnutí politické moci (centrální vlády či místního zastupitelstva).“

[Nosál 2004, s. 77] Jedná o víru občanů v to, že mohou ovlivnit politická rozhodnutí.

Jak čeští tak němečtí studenti projevili vysokou míru občanské kompetence.  

Pouze necelých 8 % českých a 12 % německých respondentů by nepodniklo nic proti 

„nespravedlivé místní vyhlášce, která by jim výrazně komplikovala život“. Musíme vzít 

v úvahu, že se jedná o deklarativní postoj a zůstává otázkou, jestli by ostatní respondenti 

jednali skutečně tak aktivně, jak ve svých odpovědích tvrdí. Domnívá se však, že již pouhá 

vyjádření ochoty protestovat proti nespravedlivému rozhodnutí, něco vypovídá o mentalitě 

lidí, nízkém stupni rezignace na lokální problémy a uvědomění si svých občanských práv.

Tabulka č. 15: FORMA PROTESTU PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ (sloupcová %)

CELÝ 
SOUBOR

ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

DEMONSTRACE 25,7 12 40,2 26 25,7

UPOZORNIT TISK 19 25 12,7 16,7 19

PETICE 16,7 12 21,6 18,8 16,7

STÍŽNOST NA RADNICI 23,3 39,8 5,9 21,9 23,3

NEDĚLAT NIC 9,5 7,4 11,8 9,4 9,5

JINÁ ODPOVĚD 5,7 3,7 7,8 7,3 5,7

Podle výzkumu IVVM r roku 1994 „Reakce občanů na rozhodnutí zájmů lidí“ by 

proti nespravedlivé místní vyhlášce protestovalo pouhých 39 % vysokoškolsky vzdělaných 

Čechů.143 Muži by se aktivně projevili častěji než ženy144, a to v poměru 29:21 %. [Nosál 

2004] Je to markantní rozdíl ve srovnání postojem českých respondentů, ze kterých by něco 

proti nespravedlivému nařízení místních zastupitelů podle jejich slov podniklo více cca 93 %. 

                                                            
143 U lidí se základním vzděláním to bylo 19 %. 
144 Bráno z celého vzorku, nejen u lidí s vysokoškolským vzděláním.



60

Podobné výsledky, ač staršího data, jsou patrné i v SRN145. Ve studii Civic culture z let 1959-

60 tvrdilo 33 % Němců, že by nějakým způsobem protestovalo, přičemž lidé se středním a 

vyšším vzděláním by dali najevo svůj nesouhlas v 58 %. Muži by protestovali výrazně častěji 

než ženy, a to ve 44 % případů oproti 24 %. [Almond - Verba 1989, s. 173] Opět je zde 

výrazný rozdíl ve vztahu k německým respondentům, kde by svůj nesouhlas aktivně vyjádřilo 

cca 88 %.   

Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost146 formy protestu na státní 

příslušnosti respondenta. Rozdíl mezi českými a německými studenty nepanuje v ochotě 

protestovat, která je v obou případech vysoká, ale je patrný ve formě protestu. Němci spíše 

upřednostňovali aktivní vyjádření nesouhlasu jako demonstraci nebo sepsání petice, 

Češi naopak více spoléhali na pomoc institucí a tisku. Přes 40 % německých respondentů

svůj nesouhlas dalo najevo demonstrací, k témuž by se rozhodlo jen 12 % Čechů. Čeští 

studenti by si raději stěžovali na radnici, a to v cca 40 % případů. Každý čtvrtý Čech by se 

situaci snažil vyřešit tím, že by upozornil tisk, to samé by udělalo bezmála 13 % německých 

respondentů. K sepsání petice by se rozhodlo 20 % německých a 12 % českých dotazovaných. 

Tabulka č. 16: FORMA PROTESTU V ZÁVISLOSTI NA LEVO-PRAVÉ POLITICKÉ 

IDENTIFICACI V ČR (sloupcová %) 

PRAVICE LEVICE STŘED ŽÁDNÁ

DEMONSTRACE 7,3 14,3 19 0

UPOZORNIT TISK 29,1 0 21,4 50

PETICE 14,5 14,3 7,1 25

STÍŽNOST NA RADNICI 40 42,9 42,9 0

NEDĚLAT NIC 9,1 28,6 2,4 0

JINÁ ODPOVĚD 0 0 7,1 25

                                                            
145

Výzkum proběhl pouze ve „starých“ spolkových zemích, tedy ne na území někdejší NDR.
146

p ≤ 0,01 (Sig 0,000), Cn=0,444
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Tabulka č. 17: FORMA PROTESTU V ZÁVISLOSTI NA LEVO-PRAVÉ POLITICKÉ 

IDENTIFICACI V SRN (sloupcová %) 

PRAVICE LEVICE STŘED ŽÁDNÁ

DEMONSTRACE 25 58,8 31,7 30,4

UPOZORNIT TISK 25 11,8 14,6 8,7

PETICE 25 11,8 31,7 17,4

STÍŽNOST NA RADNICI 0 2,9 7,3 8,7

NEDĚLAT NIC 25 8,8 9,8 21,7

JINÁ ODPOVĚD 0 5,9 4,9 13

U českých ani u německých respondentů se neprokázala závislost mezi formou 

protestu na levo-pravé politické identifikaci. Domnívala jsem se, že lidé s levicovou 

orientací budou častěji volit aktivní formu protestu, např. demonstraci, a ti, co se hlásí 

k pravici, naopak spoléhat na více institucializované vyjádření nesouhlasu, což se však 

nepotvrdilo. Z českých respondentů, kteří volí levici, by jich demonstrovalo cca 14 %147 a na 

radnici by si jich stěžovalo bezmála 43 %. Je zajímavé, že levicoví voliči jsou mezi českými 

respondenty v otázce protestu nejpasivnější, cca 29 % by nepodniklo proti nespravedlivé 

vyhlášce nic.148 (viz tabulka č. 16) U německých respondentů je tendence levicových voličů 

k aktivním formám protestu patrná výrazněji, avšak závislost se zde rovněž prokázat 

nepodařilo. Téměř 60 % levicových voličů by šlo demonstrovat, oproti 25 % lidí hlásících se 

k pravici. Nejpasivnější jsou v otázce protestů naopak pravicoví voliči, kde by jich 25 % 

nedělalo proti nespravedlivému rozhodnutí nic.149 (viz tabulka č. 17)

                                                            
147 řádková %.
148

Vzhledem k počtu respondentů je to však zanedbatelný údaj, a proto se z něj nedají vyvozovat širší závěry.
Zajímavé výsledky by mohlo ukázat srovnání s reprezentativnějším vzorkem.
149 Stejně jako v českém případě jde také vzhledem k počtu respondentů o zanedbatelný údaj, a proto se z něj 
nedají vyvozovat širší závěry.
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Tabulka č. 18: FORMA PROTESTU PODLE POHLAVÍ V OBOU ZEMÍCH (sloupcová 

%) 

ČEŠI NĚMCI

MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY

DEMONSTRACE 12,2 11,9 40,4 40

UPOZORNIT TISK 16,3 32,2 17 9,1

PETICE 12,2 11,9 25,5 18,2

STÍŽNOST NA RADNICI 40,8 39 2,1 9,1

NEDĚLAT NIC 12,2 3,4 6,4 16,6

JINÁ ODPOVĚD 6,1 1,7 8,5 7,3

Nepodařilo se prokázat závislost protestu a jeho formy na pohlaví u českých ani 

německých respondentů. U českých žen se nepotvrdila se hypotéza, že by byly spíš 

pasivnější, vzhledem k tomu, že se na politice angažují méně než muži. Naopak pouhá cca 3 

% českých žen oproti 12 % českých mužů by proti nespravedlivé vyhlášce nepodnikla nic. 

Z německých žen by nic neudělalo přes 16 % oproti cca 6 % německých mužů. Ochota 

demonstrovat je u obou pohlaví stejná, v Česku kolem 12 % a v SRN 40 %, nedá se tedy říci, 

že by ženy ve formě protestu postupovaly pasivněji než muži. Upozornit tisk by volila za 

nejlepší formu protestu téměř třetina žen, což je o 16 % více než mužů, v Německu je poměr 

obrácený a to 17 % mužů a cca 9 % žen. (viz tabulka č. 18) 

Jiným způsobem by se situaci rozhodlo řešit cca 8 % německých a o polovinu méně 

českých respondentů. Asi nejoriginálněji by situaci řešil jeden z německých respondentů, 

který navrhl uspořádat občanské nepokoje. Další respondenti navrhli poradit se s právníkem a 

předat věci k soudu, domluvit se s přáteli na společném postupu nebo zorganizovat

happening. Němečtí studenti by proti nespravedlivé místní vyhlášce postupovali 

aktivněji, individuálněji a spíše než spoléháním na orgány státní správy by šli sami 

demonstrovat, sepsat petici nebo jinak se ve věci angažovat. Čeští respondenti by jednali 

pasivněji a delegovali problém na jiné, ať už stížností na úřadě nebo upozorněním tisku. 

Respondenti z obou zemí by se ve valné většině případů ovšem snažili, ač různými 

prostředky, špatné rozhodnutí politiků zvrátit, což je podle mého názoru pozitivní zjištění 

svědčící o jejich vysoké občanské kompetenci.
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7. DISKUSE O POLITICE 

K indikátorům zájmu o politiku nepatří pouze volební účast, míra občanské 

kompetence a politické angažovanosti, ale také frekvence diskusí na politická témata a 

sledování politického zpravodajství. Rodina, skupiny vrstevníků a prostředí školy jsou 

významní činitelé politické socializace jedince [Almond - Verba 1989], a proto byli 

respondenti vyzváni, aby uvedli150, jak často o politice probírají politická témata 

s příbuznými, přáteli a na univerzitě.

Graf č. 8: DISKUSE O POLITICE V ČR151 (%)

Graf č. 9: DISKUSE O POLITICE V SRN (%)

                                                            
150

na škále 1-5  (1=denně, 5=nikdy)
151

na škále 1-5  (1=denně, 5=nikdy)
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S přáteli se o politice čeští i němečtí studenti nejčastěji baví několikrát do 

měsíčně, a to cca ve 40 %. Každý den diskutuje o politických tématech se svými přáteli cca 

13 % německých a 7 % českých účastníků výzkumu. Pozitivním zjištěním je, že jen necelá 3 

% Čechů a o procento méně Němců o politice se svými kamarády nemluví nikdy. Čeští 

respondenti nejčastěji o politice diskutují v rodinném kruhu několikrát měsíčně, a to 37 % a 

téměř třetina Čechů se baví pouze několikrát ročně. Němečtí respondenti diskutují 

s příbuznými o politice častěji, cca 35 % z nich několikrát týdně a třetina několikrát v 

měsíci. Překvapivě méně často o politických otázkách diskutují respondenti na vysoké 

škole. Více než 17 % Čechů a téměř 12 % Němců tam o police nemluví nikdy. Němci o 

diskuse o politice v akademickém prostředí ale projevili větší zájem než čeští respondenti, 

protože denně se o těchto tématech baví na univerzitě téměř jedna pětina z nich a 8 % Čechů. 

Tabulka č. 19: JEDNOTLIVÉ PRŮMĚRY152 DISKUSÍ O POLITICE PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ

CELÝ 
SOUBOR

ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

RODINA 2,91 3 2,82 2,79 3,02

PŘÁTELÉ 2,8 2,82 2,77 2,52 3,04

UNIVERZITA 3,13 3,39 2,85 2,93 3,3

Z porovnání průměrů u jednotlivých kategorií vyplývá, že čeští i němečtí respondenti 

se o politice baví častěji mezi přáteli než v rodině a na univerzitě. Nejméně často se 

studenti baví o politice ve vysokoškolském prostředí. Muži mluví o politice častěji ve všech 

třech prostředích než ženy. Jednotlivé průměry se však od sebe výrazně neliší – průměrný 

český a německý respondent debatuje o politice v rodině, mezi přáteli a na univerzitě 

několikrát za měsíc.

                                                            
152 Na škále 1-5  (1=denně, 5=nikdy)
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Tabulka č. 20: CELKOVÝ PRŮMĚR153 DISKUSÍ O POLITICE PODLE POHLAVÍ 

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 
spolehlivosti 
95 %

MUŽI 96 2,08 0,981 0,1 1,88 2,28

ŽENY 114 2,49 1,123 0,105 2,28 2,7

CELÝ 
SOUBOR

210 2,3 1,077 0,074 2,16 2,45

Tabulka č. 21: CELKOVÝ PRŮMĚR DISKUSÍ O POLITICE PODLE ZEMÍ

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval spolehlivosti 

95 %

ČEŠI 108 3,071 0,84898 0,08169 2,909 3,2329

NĚMCI 102 2,817 0,85933 0,08509 2,6482 2,9858

CELÝ 
SOUBOR

210 2,9476 0,86143 0,05944 2,8304 3,0648

Nepodařilo se však prokázat statisticky významný rozdíl154 v četnosti diskusí o 

politice podle pohlaví ani podle státní příslušnosti155 respondenta. 

Tabulka č. 22: CELKOVÝ PRŮMĚR DISKUSÍ O POLITICE PODLE OBORU

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval spolehlivosti 

95 %

HUMANITNÍ 159 2,8491 0,88247 0,06998 2,7108 2,9873

TECHNICKÉ 51 3,2549 0,71675 0,10036 3,0533 3,4565

CELÝ 
SOUBOR

210 2,9476 0,86143 0,05944 2,8304 3,0648

Podařilo se prokázat statisticky významný rozdíl156 u celkového průměru diskusí o 

politice podle oboru. Studenti humanitních oborů o politice diskutují častěji než ti, kteří 

studují spíše technické zaměření. 

                                                            
153

Všech tří kategorií – diskuse doma, mezi přáteli a na univerzitě. Na škále 1-5  (1=denně, 5=nikdy)
154

p ≥ 0,05 (Sig 0,06)
155

p ≥0,05 (Sig 0,32)
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Tabulka č. 23: MÍRA157 DISKUSÍ O POLITICE PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ (sloupcová 

%)

CELÝ 
SOUBOR

ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

VELMI ČASTO 30 24,1 36,3 34,4 26,3

ČASTO 26,7 25 28,4 32,3 21,9

MÁLO 26,2 29,6 22,5 24 28,1

VELMI MÁLO 17,1 21,3 12,7 9,4 23,7

Graf č 10: MÍRA DISKUSÍ O POLITICE PODLE OBORU (%)

Nepodařilo se prokázat statisticky významný rozdíl158 v míře diskusí o politice podle 

zemí, pohlaví, a dokonce ani podle oboru respondenta, což kontrastuje s tím, že se rozdíl 

podle oboru u celkového průměru diskusí prokázat podařilo (viz s. 65) Z tabulky č. 23 je 

ovšem patrné, že němečtí respondenti diskutují o politice častěji než Češi. Cca 36 % z nich o 

politice diskutuje velmi často, mezi Čechy je to cca 24 % a necelých 13 % německých a cca 

21 % českých respondentů o politických tématech mluví velmi málo. Podobné tendence jsou 

patrné i podle pohlaví a oboru, kdy muži a lidé s humanitním vzděláním hovoří o politice 

častěji než ženy a studenti technických oborů. Cca 67 % mužů a necelých 50 % žen o politice 

hovoří často a velmi často, u respondentů s humanitním vzděláním a technickým vzděláním je 

tento poměr 61 % : 43 %. 

                                                                                                                                                                                             
156

p ≤ 0,05 (Sig 0,03)
157

Vysoká, vyšší, nižší a nízká volební účast jsou čtyři zhruba stejně velké ad hoc vytvořené kategorie blížící se 
kvartilům, které používám z důvodu lepší komparace českých a německých respondentů.  
158 Podle pohlaví: p ≥ 0,05 (Sig 0,20), podle zemí: p ≥ 0,05 (Sig 0,108), podle oboru: p ≥ 0,05 (Sig 0,12)
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Tabulka č. 24: MÍRA DISKUSÍ O POLITICE PODLE VOLEBNÍ ÚČASTI (sloupcová 

%)

VOLEBNÍ ÚČAST

VYSOKÁ VYŠŠÍ NIŽŠÍ NÍZKÁ

DISKUSE

VELMI 
ČASTO

46 33,9 23,6 22,2

ČASTO 19 28,6 29,1 22,2

MÁLO 19 17,9 25,5 19,4

VELMI MÁLO 15,9 19,6 21,8 36,1

Nepodařilo se nám prokázat závislost159 mezi volební účasti a frekvencí diskusí o 

politických tématech. Určitá tendence zde patrná je, např. 46 % těch, kteří měli vysokou 

volební účast, zároveň diskutovalo velmi často o politice a jen cca 16 % respondentů 

s vysokou volební účastí diskutovalo o politice velmi málo. Ti, co k volbám nechodí téměř 

vůbec, a mají tedy nízkou volební účast, z necelých 36 % také o police velmi málo diskutují. 

(viz tabulka č. 24)  

Pro srovnání můžeme přiblížit výsledky dvou šetření CVVM. První výzkum se 

jmenoval Naše společnost a proběhl v listopadu 2006. Respondenti byli dotázáni, kolikrát

týdně diskutují o politice s rodinou, přáteli, cizími lidmi a veřejně činnými osobami. 

Z výsledků vyplývá, že o politice častěji diskutují muži, což se ostatně potvrdilo i na vzorku 

210 českých a německých respondentů, ač zde statisticky významná závislost prokázána 

nebyla. Dalším závěrem je, že „drtivá část občanů nevyhledává diskuse s cizími lidmi ani 

veřejně činnými osobami, téměř polovina se pak o politických tématech nebaví ani doma nebo 

s přáteli, kolegy a známými. Jednou nebo dvakrát diskutovala o politice s rodinou, přáteli či 

známými přibližně třetina oslovených.“ [Škodová 2006, s. 4]

Druhý výzkum se zabývá občanskou kulturou a byl proveden v roce 2009. Z výsledků 

vyplývá, že o politice diskutuje často pouze 8 % respondentů, necelých 30 % dotazovaných 

Čechů o politice diskutuje někdy, avšak nejvíce jich o politických tématech mluví zřídka, a to

cca 44 % z nich. 18 % populace přiznává, že politika není předmětem jejich hovorů nikdy. Na 

otázku proč se v rozhovoru vyhýbají politickým tématům, respondenti uváděli nejčastěji (v 

cca 32 % případů) předpojatost, fanatismus a nedůvěru jiných lidí k politice a pouze v 10 % 

                                                            
159 p ≥ 0,05 (Sig 0,158)
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vlastní nezájem o politiku jako takovou nebo obavu ze ztrapnění sebe sama kvůli neznalosti a 

neschopnosti mluvit o politice. Pozitivním zjištěním je fakt, že se respondenti neobávali 

ekonomického jiného typu postihu za vyjádření svého politického názoru a za nepřítomnosti 

debat tedy nestál strach z persekuce. [Červenka 2009]  
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8. SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

8.1 CHARAKTERISTIKA MEDIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR A SRN

V České republice i Spolkové republice Německo je ústavou zaručena svoboda slova a 

sdělovacích prostředků. Podle organizace Freedom house160 jsou média v obou zemích

svobodná. V roce 2009 ČR získala v mezinárodním srovnání skór 18161, což je 24. místo na 

světě.162 Spolková republika Německo na tom je s mediální svobodou dokonce ještě lépe 

obdržela skór 17. [163]

Německo představuje jeden z nejvýznamnějších mediálních trhů v Evropě. Podle 

statistik si každý den čte alespoň jedny noviny cca 75 % Němců nad 14 let. [164] Čtenářsky 

nejúspěšnější je bulvární Bild, který denně prolistuje cca 12 miliónů Němců165. Mezi 

seriózními celostátními deníky mají nejvíce čtenářů Süddeutsche Zeitung (přes 1 milión 

čtenářů), Frankfurter Allgemeine Zeitung (cca 900 tisíc) a Die Welt (cca 600 tisíc). Z 

německých týdeníků je nejpopulárnější Stern (téměř cca 8 milionů) následuje Focus (cca 6 

miliónů) a Der Spiegel (rovněž cca 6 milionů čtenářů). Intelektuální týdeník Die Zeit si 

udržuje konstantní čtenářskou základnu cca 1,5 milionů lidí. V SRN rovněž vychází řada 

odborných tiskovin zabývajících se politikou, např. Aus Politik und Zeitgeschichte, Foreign 

Affairs, Internationale Politik, Zeitschrift für Politik. [166]

V České republice si podle údajů Media projektu Unie vydavatelů si nejméně jeden 

deník za čtrnáct dní přečte více než 72 % populace. Pořadí čtenosti titulů denního tisku 

zůstává dlouhodobě stabilní. Stejně jako v Německu je i v České republice nejpopulárnější 

                                                            
160 Nezávislá americká organizace založená v roce 1941 Eleanor Rooseveltovou a Wendellem Wilkiem. Jejím 
cílem je hájení demokracie, politické svobody a podpora lidských práv ve světě. Od roku 1972 vydává 
každoroční zprávy o stavu a kvalitě demokracie ve 193 zemích světa a vytváří tzv. index demokracie a svobody 

tisku. [Online na: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=249]
161 Na škále 0-100 přičemž 0-30=svobodná, 30-60=částečně svobodná a 60-100=nesvobodná média.
162 Pro srovnání Slovensko skončilo na 45. místě.
163 Online na: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2010
164 Online na: http://www.infoglobe.cz/nemecko-obecne-informace/
165 Někdy dochází k záměně pojmů náklad a čtenost. Praktická encyklopedie žurnalistiky definuje jako: 
„souhrnný počet všech vytištěných či vydaných výtisků jednoho vydání v periodickém a neperiodickém tisku, tj. 
novin, časopisů, knih a dalších tiskovin.“ [Osvaldová – Halada 2002, s. 111] Čtenost znamená průměr čtenářů za 
půl roku, kteří uvedli, že četli poslední vydání daného titulu. Čtenost bývá větší než náklad, protože si lidé např. 
v rodině periodický tisk půjčují. [Online na: http://www.mediaguru.cz/typy-medii/tisk/ukazatele-a-
vyhodnocovani/] Udávaný počet čtenářů v této kapitole se tedy týká čtenosti jednotlivých periodik nikoli jejich 
nákladu.
166 Online na: http://www.infoglobe.cz/nemecko-obecne-informace/
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bulvární deník Blesk, který si denně otevře cca 1,5 milionů čtenářů. Nejčtenějším deníkem je 

Mladá fronta DNES (cca 900 tisíc čtenářů), následuje Právo (cca 400 tisíc), Lidové noviny a 

Hospodářské noviny (obě cca 200 tisíc). Mezi seriózní společenské časopisy věnující se také 

politickým tématům patří mimo jiné týdeníky Reflex (cca 300 tisíc), Týden (cca 200 tisíc) a 

Respekt (cca 100 tisíc čtenářů). [167] V České republice vychází také odborný tisk zabývající 

se politikou, např. Ústav mezinárodních vztahů168 vydává měsíčník Mezinárodní politika, 

Česká společnost při AV ČR vydává čtvrtletně Politologický časopis, Vysoká škola 

ekonomická stojí za dvouměsíčníkem Politická ekonomie. [169]

V SRN má televizní přijímač zhruba 40 miliónů domácností, po digitalizaci 

analogového vysílání je možné si v SRN naladit přibližně 360 televizních kanálů.

K veřejnoprávním televizním stanicím patří ARD, v jejímž rámci funguje devět zemských 

studií, dále pak ZDF a francouzsko-německý kanál ARTE. „Na německém trhu působí i 

značné množství soukromých televizí jako např. RTL, RTL2, Super RTL, VOX, SAT1, PRO7 a 

Kabel 1, z nichž některé již vysílají i v rakouské a švýcarské mutaci. Ze zpravodajských stanic 

patří k největším hráčům N 24 a n-tv.“ [170] Ve 35. Týdnu roku 2008 byly ve věkové skupině 

14-49 let nejsledovanější RTL (cca 15 %), SAT1 (cca 12 %) ProSieben (cca 11 %). [171] Ve 

Spolkové republice Německo dnes funguje přibližně 430 rozhlasových stanic, z nichž většina 

má regionální charakter. Mezi německé rozhlasové stanice patří např. veřejnoprávní ARD, 

Radio Berlin, Radio Bremen a Deutsche Welle. [172]

V ČR rovněž proběhla na většině území digitalizace a počet televizních kanálů se blíží 

stovce. Veřejnoprávní stanicí je Česká televize, která má čtyři kanály (ČT1, ČT2, 

zpravodajskou ČT24 a ČT sport), hlavními soukromými televizemi jsou TV Nova, TV Prima 

– obě televize mají po digitalizaci rovněž své specializované kanály (Nova Sport, Nova 

Cinema a Prima Cool, Prima Love). Podle peoplemetrového šetření sledovanosti společnosti 

Mediaresearch z března 2008 je nejsledovanější českou televizí Nova (cca 40 % diváků), 

následována ČT1 (cca 22 %) a Primou (cca 17 %). [173] Rozhlas je rovněž zastoupen 

veřejnoprávními a soukromými stanicemi, přičemž veřejnoprávní je Český rozhlas (s několika 

                                                            
167 Online na: http://mam.ihned.cz/c1-48365260-ctenost-periodickeho-tisku-2q-2010-az-3q-2010
168 Jeho zřizovatelem je Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
169 Online na: http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/list.php?catalogueID=1&lid=1&pg=399
170 Online na: http://www.infoglobe.cz/nemecko-obecne-informace/
171 Online na: http://www.radiotv.cz/p_tv/t_obchod/sledovanost-de-35-2008-pocatek-sezony-ovladla-rtl/
172 Online na: http://www.nj.cz/mediatelev.html
173 Online na: http://www.digizone.cz/aktuality/sledovanost-ceskych-tv-nova-na-40-procentech/
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stanicemi různého zaměření) a bezpočet soukromých celoplošných i regionálních subjektů 

např. Evropa 2, Frekvence 1, Radio Bonton atd. [Osvaldová – Halada 2002]

V Německu je internet velmi rozšířený, v roce 2009 mělo domácí připojení k internetu

79 % populace. [174] V České republice není připojení k internetu tak časté jako v SRN, v roce 

2009 byl internet cca v 55 % domácností. [175] Respondenti samozřejmě nemusí mít přístup na 

internet pouze z domova, ale např. také ve škole, v knihovně, kavárnách nebo na některých 

studentských kolejích. 

Celosvětovým trendem, který neminul ani Českou republiku a Německo, se stal pokles 

obliby klasických médií zejména mezi mladými lidmi, kteří informace raději vyhledávají na 

internetu. Zpravodajství a publicistika na internetu má svá specifika. „Od žurnalistiky 

v tradičních médiích se liší především formou, využívá hypertext a multimediálnost 

digitálního prostředí internetu ke kombinaci textové, zvukové a obrazové informace.“ 

[Osvaldová – Halada 2002, s. 222] Je také mnohem aktuálnější než klasická média za cenu 

někdy snížené důvěryhodnosti informací. Internetová žurnalistika se dělí do dvou skupin na 

internetové verze již existujících médií, které mohou být leckdy populárnější než jejich 

klasické předobrazy [Osvaldová – Halada 2002].176 Čtenost tištěné verze MF Dnes –

nejčtenějšího českého seriózního deníku, je cca 900 tisíc lidí denně a na internetu si 

zpravodajství MF Dnes na portálu i.dnes přečte cca 3,5 milionů lidí denně.177 [178] Druhou 

skupinu tvoří tzv. e-zimy, internetová periodika nejrůznější periodicity a žánrového 

vyhranění, v ČR např. Neviditelný pes nebo Britské listy.

                                                            
174 Online na: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2010
175 Online na: http://www.nasepenize.cz/pocitac-a-internet-v-domacnosti-pouziva-vice-nez-polovina-cechu-4660
176 Tištěná verze deníku New York Times má cca 1 milión čtenářů, na sociální síť Twitter sleduje New York 
Times přes 2,5 milionů uživatelů. [http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016528]
177 Data pocházejí z prvního pololetí 2010.
178

Online na: http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016528



72

8.2 SROVNÁNÍ SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ V ČR 

A SRN 

Tabulka č. 25: SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ V ČR (řádková %)

DENNĚ TÝDNĚ MĚSÍČNĚ ROČNĚ NIKDY

TISK 16,7 26,9 27,8 19,4 9,3

ODBORNÝ TISK 3,7 14,8 24,1 24,1 33,3

TELEVIZE 15,7 36,1 19,4 18,5 10,2

ZAHRANIČNÍ 
MÉDIA

8,3 17,6 15,7 23,1 35,2

ROZHLAS 7,4 13,9 14,8 26,9 37

INTERNET 51,9 22,2 17,6 8,3 0

Tabulka č. 26: SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ V SRN (řádková %)

DENNĚ TÝDNĚ MĚSÍČNĚ ROČNĚ NIKDY

TISK 21,4 21,6 25,5 12,7 8,8

ODBORNÝ TISK 5,9 12,7 33,3 21,6 26,5

TELEVIZE 39,2 37,3 14,7 5,9 2,9

ZAHRANIČNÍ 
MÉDIA

4,9 21,6 16,7 29,4 27,5

ROZHLAS 29,4 31,4 16,7 13,7 8,8

INTERNET 53,9 23,5 10,8 7,8 3,9

Tabulka č. 27.: PRŮMĚRY179 SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ 

V JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍCH PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ

CELKEM ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

TISK 2,62 2,78 2,46 2,55 2,68

ODBORNÝ TISK 3,6 3,69 3,5 3,41 3,75

TELEVIZE 2,35 2,71 1,96 2,34 2,35

ZAHRANIČNÍ MÉDIA 3,56 3,59 3,53 3,32 3,76

ROZHLAS 3,09 3,72 2,41 3,18 3,01

INTERNET 1,83 1,82 1,84 1,59 2,04

                                                            
179 Na škále 1-5  (1=denně, 5=nikdy)



73

Nejčastěji čeští a němečtí respondenti sledují politické zpravodajství na internetu.

(viz tabulky č. 25 a 26) Domnívám se, že důvodem jsou specifika internetové žurnalistiky 

jako aktuálnost, interaktivnost a multimediálnost internetového prostředí popsaná na s. 76.  

Více než polovina Čechů a Němců sleduje politické aktuality na internetu denně a cca 23 % 

týdně. Jen 4 % německých a dokonce nikdo z českých dotazovaných na internetu politiku

nesleduje vůbec. Ve sledování politického zpravodajství na internetu je velký rozdíl, projevily 

se velké rozdíly mezi celou českou populací a českými respondenty mého výzkumu, kteří se o 

politiku na „nových médiích“ zajímají mnohem větší měrou. Pro srovnání z výzkumu 

občanské kultury CVVM z roku 2009 vyplývá, že  denně čte politické zpravodajství na 

internetu cca 8 % občanů ČR, někdy si informace o politickém dění vyhledá přibližně 17 % 

české populace, zřídka 22 % a nikdy více než polovina.180 [Červenka 2009]   

Jako druhé nejčastější médium byla zmíněna televize, kde němečtí respondenti 

sledují politické zpravodajství častěji než čeští (viz tabulka č. 27). Denně se na 

zpravodajství o politice dívá cca 40 % německých a 16 % českých respondentů. Několikrát 

ročně nebo vůbec politické dění v televizi sleduje cca 9 % Němců a 30 % Čechů. Televize je 

brána spíše jako pasivní médium,181 je tedy zajímavé, že ji upřednostňují více právě němečtí 

respondenti, kteří se v ostatních aspektech (např. volební účast, politická angažovanost) 

projevují aktivněji než čeští. Čeští studenti se však dívají na politické zpravodajství v televizi 

méně než většinová česká populace. Z již zmiňované výzkumu CVVM z roku 2009 vyplývá, 

že politiku v televizi sleduje často 30 % občanů, někdy 38 %, zřídka cca 25 % a nikdy 

necelých 7 % respondentů výzkumu občanské kultury. [Červenka 2009]   

Dalším zdrojem informací o politice je mezi respondenty četba tisku. Denně nebo 

týdně čte politické zpravodajství nebo publicistiku cca 42 % německých účastníků výzkumu. 

U českých respondentů je toto číslo prakticky stejné, jen s menším podílem těch, kteří čtou 

noviny nebo časopisy denně. Měsíčně sleduje politiku politické v tisku cca čtvrtina Němců a 

20 % Čechů a nikdy přibližně 9 % českých i německých respondentů. Je samozřejmě možné, 

že studenti čtou tisk častěji, ale vyhýbají se v něm politickým tématům. Podle výzkumu 

CVVM často o politice čte necelých 20 % české populace, někdy více než třetina populace, 

zřídka cca 30 % a nikdy cca 15 % občanů. [Červenka 2009]   

                                                            
180 Občané samozřejmě mohou vyhledávat na internetu i jiné zpravodajství než politické, např. zprávy ze 
společnosti nebo sport, pokud by se počítaly všechny typy internetové žurnalistiky, jistě by čtenost byla vyšší.
181 Kanadský filosof Marshall McLuhan označil televizi za tzv. horké médium, kde divák získá tolik informací, 
které si nemusí nijak vyhledávat ani doplňovat, že se stává pasivním. Oproti tomu tzv. studené médium jako 
např. denní tisk vyžaduje od recipienta vyšší míru vlastní účasti. [McLuhan 1991]



74

O zpravodajství v odborném tisku a zahraničních médiích je mezi respondenty 

nejmenší zájem. Necelých 17 % německých a cca 19 % českých studentů čte odborný tisk 

denně nebo několikrát týdně, což ovšem nepovažuji vzhledem k úzce profilovanému 

odbornému politickému tisku za tak malé číslo a nesjpíš jej budou číst lidé z výraznějšího 

zájmu o politické dění a bude zajímavé srovnat v následující kapitole znalosti o politice těchto 

studentů se zbytkem souboru. Na rozdíl od nich cca 27 % německých a jedna třetina českých 

studentů nečte o politice v odborném tisku vůbec. Čeští a němečtí respondenti sledují, resp. 

nesledují politiku v zahraničních médiích přibližně stejně. Více než 55 % německých a 58 % 

českých respondentů sleduje zahraniční politické zpravodajství a publicistiku několikrát ročně 

anebo vůbec. Avšak denně a několikrát týdně sleduje politiku v zahraničních médiích cca 27 

% německých a o procento méně českých studentů. 

Tabulka č. 28: CELKOVÝ PRŮMĚR182 SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO 

ZPRAVODAJSTVÍ PODLE ZEMÍ

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 

spolehlivosti 95 
%

ČEŠI 108 3,071 0,84898 0,08169 2,909 3,2329

NĚMCI 102 2,817 0,85933 0,08509 2,6482 2,9858

CELÝ SOUBOR 210 2,9476 0,86143 0,05944 2,8304 3,0648

Nepodařilo se prokázat statisticky významný rozdíl183 v míře sledování 

politického zpravodajství podle státní příslušnosti respondenta, přestože Němci měli nižší 

celkový průměr sledování politického zpravodajství. S výjimkou internetu sledují politické 

zpravodajství častěji ve všech zmiňovaných typech médií než Češi. (viz tabulka č. 26)

Tabulka č. 29: CELKOVÝ PRŮMĚR SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO 

ZPRAVODAJSTVÍ PODLE POHLAVÍ

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 

spolehlivosti 
95 %

MUŽI 96 2,7465 0,84431 0,08617 2,5755 2,9176

ŽENY 114 3,117 0,84255 0,07891 2,9606 3,2733

CELÝ 
SOUBOR

210 2,9476 0,86143 0,05944 2,8304 3,0648

                                                            
182

Ve všech zmiňovaných typech médií, na škále 1-5  (1= několikrát denně, 5=nikdy)
183

p ≥ 0,05 (Sig 0,32)
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V závislosti na pohlaví respondenta se podařilo se prokázat statisticky významný 

rozdíl184 v míře sledování politického zpravodajství. Muži sledují zpravodajství o politice 

častěji než ženy ve všech typech médií s výjimkou rozhlasu.

Tabulka č. 30: CELKOVÝ PRŮMĚR SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO 

ZPRAVODAJSTVÍ PODLE OBORŮ

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 

spolehlivosti 95 %

HUMANITNÍ 159 2,84906 0,88247 0,06998 2,71083 2,98728

TECHNICKÉ 51 3,2549 0,71675 0,10036 3,05331 3,45649

CELÝ 
SOUBOR

210 2,94762 0,86143 0,05944 2,83043 3,06481

Podařilo se prokázat statisticky významný rozdíl185 ve srovnání celkových 

průměrů sledování politického zpravodajství podle státní příslušnosti respondenta.

Studenti humanitních oborů sledují politické zpravodajství častěji, než ti, kteří jsou 

technického studijního zaměření. (viz tabulka č. 30)

Tabulka č. 31: ČETBA ODBORNÉHO TISKU PODLE STUDIJNÍHO OBORU 

RESPONDENTA (sloupcová %)

DENNĚ TÝDNĚ MĚSÍČNĚ ROČNĚ NIKDY

HUMANITNÍ 5 15,7 28,9 25,2 25,2

TECHNICKÝ 3,9 7,8 27,5 15,7 45,1

Předpokládala jsem, že studenti technických oborů budou, vzhledem ke svému 

studijnímu zaměření, číst odborný politologický tisk a sledovat politiku v zahraničních 

médích méně než jejich kolegové humanitního směru. Studenti technických oborů čtou sice 

odborný tisk méně (viz tabulka č. 31), než respondenti humanitního zaměření186, nepodařilo 

se však prokázat statisticky významnou závislost187 mezi typem oboru a četbou 

                                                            
184

p ≤ 0,05 (Sig 0,02)
185

p ≤ 0,05 (Sig 0,03) 
186 45 % studentů technického směru nečte odborný tisk zabývající se politikou nikdy oproti jedné čtvrtině 
studentů humanitních oborů.
187

p ≥ 0,05 (Sig 0,75)
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odborného tisku.  Zároveň se také neprokázala statisticky významná závislost188 mezi 

sledováním zahraničních médií a typem vzdělání respondenta. Respondenti s humanitním 

vzděláním ale uváděli častější sledování politiky v zahraničních médiích než ti, co studovali 

technický obor.

Graf č. 11: MÍRA SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ PODLE ZEMÍ

(%)

Graf č. 12: MÍRA SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ PODLE 

POHLAVÍ (%)

                                                            
188

p ≥ 0,05 (Sig 0,52)
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Tabulka č 32: ZÁVISLOST SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ NA 

MÍŘE DISKUSÍ O POLITICE (sloupcová %)

ZPRAVODAJSTVÍ

VELMI 
ČASTO

ČASTO MÁLO
VELMI 
MÁLO

DISKUSE

VELMI 
ČASTO

56,5 46,9 7,1 2,3

ČASTO 35,5 28,6 25 14

MÁLO 6,5 18,4 51,8 30,2
VELMI 
MÁLO

1,6 6,1 16,1 53

Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost189 mezi diskusemi o politice 

a sledováním politického zpravodajství. Z grafu a tabulky je patrné, že respondenti, kteří o 

police více diskutují, také častěji sledují politické zpravodajství.  Více než 90 % respondentů, 

kteří sledují zpravodajství o politice velmi často o politice o politice velmi často nebo často 

diskutují. Více než 80 % z těch, kteří politiku v médiích sledují velmi málo, o ní rovněž málo 

anebo velmi málo diskutují. Domnívám se, že tyto výsledky nejsou nikterak překvapivé, 

protože jak sledování politiky v médiích, tak diskuse o ní jsou indikátory zájmu o politiku a 

dá se očekávat, že pokud je člověk o politice informovaný, bude se o ní také víc bavit.   

                                                            
189

p ≤ 0,01 (Sig 0,00) Cn=0,594
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9. MÍRA ZNALOSTÍ O POLITICE

9.1 VĚDOMOSTNÍ OTÁZKY

V této části dotazníku měli respondenti za úkol zodpovědět osm následujících

vědomostních otázek týkajících se domácí i zahraniční politiky jejich zemí.190

1. „Progresivní zdanění znamená, že čím větší mám příjmy, tím menší platím daně.“

2. „Nejvyšší soud ČR sídlí v Praze.“191 resp. „Nejvyšší soud SRN sídlí v Bonnu.“192    

3. „Česká republika není členem OBSE.“ Resp. „Spolková republika Německo není členem 

OBSE.“

4. „Česká republika vstoupila do NATO roku 1999.“ Resp. „Spolková republika Německo 

vstoupila do NATO roku 1955.“

5. „Český eurokomisař se jmenuje:“ resp. „Německý eurokomisař se jmenuje:“

6. „Společná měna Euro byla ve vybraných zemích EU (např. v Německu, Francii aj.) poprvé 

zavedena v hotovostním platebním styku v roce:“193

7. „Kolik prezidentů měla Československá resp. Česká republika od roku 1918 do dneška?“ 

resp. „Kolik spolkových kancléřů mělo SRN od roku 1949 do dneška?“

8. „Zkratka NATO znamená:“194

                                                            
190 Česká a německá verze se liší pouze drobnými rozdíly danými politickou charakteristikou jednotlivých zemí, 
např. postavení spolkového kancléře je specifické, a proto očekávala jsem, že respondenti budou znát spíše počet 
spolkových kancléřů než německých prezidentů od roku 1949, stejně jako respondenti v ČR by nebyli schopni 
vyjmenovat premiéry od roku 1918. Cílem byla co největší srovnatelnost obou verzí.
191 Výrok určený českým respondentům.
192

Výrok určený českým respondentům.
193 V tomto případě se česká a německá verze otázky neliší.
194 V tomto případě se česká a německá verze otázky neliší.
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9.2 SROVNÁNÍ MÍRY ZNALOSTÍ O POLITICE V ČR A SRN

Tabulka č. 33: SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA JEDNOLIVÉ OTÁZKY PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ (celková %)

Č. OTÁZKY CELKEM ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

1 86,7 92,6 80,4 88,5 85,1

2 81,9 82,4 81,4 85,4 78,9

3 68,1 63,9 72,5 75 62,3

4 82,9 78,7 87,3 87,5 78,9

5 30 32,4 27,5 41,7 20,2

6 33,3 21,3 46,1 35,4 31,6

7 35,2 32,4 38,2 43,8 28,1

8 60 53,7 66,7 65,6 55,3

Je patrné, že u prvních čtyř otázek měli respondenti větší podíl správných odpovědí, 

což je dáno tím, že se jednalo o alternativní typ otázek, kdy respondent zvolil odpověď ANO 

nebo NE, podle toho, jestli souhlasil s předkládaným výrokem a mohli správnou odpověď 

také uhádnout. Největší problémem v této části byla otázka číslo 3, zda je Česká republika 

resp. Spolková republika Německo členem OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě195. Cca 36 % Čechů a téměř 28 % Němců usoudilo, že není, což znamenalo špatnou 

odpověď, protože obě země jsou členy od roku 1995.

Druhou polovinu vědomostní části tvořily polootevřené otázky, kde respondenti 

doplňovali to, co považovali za správnou odpověď a u tohoto typu otázek byla úspěšnost 

odpovědí přirozeně nižší. Jméno českého resp. německého eurokomisaře věděla necelá třetina 

českých cca 28 % německých respondentů.  Místo jména stávajícího komisaře Štefana 

Fülleho196 uváděli čeští respondenti nejčastěji jeho předchůdce Vladimíra Špidlu197, ale 

                                                            
195 Mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995 transformací KBSE (Konference o bezpečnosti a 
spolupráci v Evropě jinak též Helsinská konference) [Žaloudek 2004]
196 Jeho agendou je rozšiřování EU a politika sousedství.
197 Eurokomisař pro zaměstnanost.
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zaznělo také jméno někdejšího ombudsmana Otakara Motejla, europoslanců Jana Zahradila a 

Vladimíra Železného a Jana Kohouta - bývalého velvyslance České republiky při EU a 

ministra zahraničních věcí ve Fischerově vládě. Němečtí respondenti si také ve většině 

případů nemohli vzpomenout na jméno svého eurokomisaře Günthera Hermanna

Oettingera198. Také němečtí respondenti nejčastěji uváděli jméno bývalého německého 

eurokomisaře Güntera Verheugena199. Zmiňovali také Josefa Ackermanna, který je ovšem 

generálním ředitel Deutsche Bank, nebo Hermana van Rompuye - belgického politika od roku 

2009 předsedající Evropské radě, což je oficiální titul prezidenta Evropské unie.

Uvést rok zavedení eura v hotovostním platebním styku ve vybraných zemích (např. 

Německu a Francii) bylo snazší pro německé respondenty, kteří ve více než 45 % správně 

napsali rok 2002. Češi uvedli správný rok v cca 21 % případů. Přesný počet prezidentů resp. 

spolkových kancléřů své země věděla cca třetina českých a více než 38 % německých 

respondentů. V českém případě se jednalo o deset prezidentů počítajíc prvním 

Československým prezidentem Masarykem a v německém o osm poválečných kancléřů, 

prvním z nich byl Konrád Adenauer.  Poslední otázku, co znamená zkratka NATO, vědělo 

více než 53 % českých a dvě třetiny německých respondentů

Tabulka č. 34: CELKOVÝ PRŮMĚR200 ZNALOSTÍ O POLITICE PODLE ZEMÍ

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 
spolehlivosti 95 
%

ČEŠI 108 1,4282 0,21495 0,02068 1,3872 1,4692

NĚMCI 102 1,375 0,22526 0,0223 1,3308 1,4192

CELKEM 210 1,4024 0,22111 0,01526 1,3723 1,4325

Nepodařilo se prokázat statisticky významný rozdíl201 v míře znalostí o politice 

podle státní příslušnosti státní respondenta, avšak z tabulky č. 34 je patrné, že úroveň 

znalostí německých respondentů je vyšší, což se projevilo zejména v otázkách č. 4, 6 a 8. 

                                                            
198 V Evropské komisi má na starosti energetiku.
199 Někdejšího eurokomisaře pro rozšíření.
200

Na škále 1-2. 1=správná odpověď, 2=špatná odpověď
201

p ≥ 0,05 (Sig=0,81)
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Tabulka č. 35: CELKOVÝ PRŮMĚR ZNALOSTÍ O POLITICE PODLE POHLAVÍ 

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 
spolehlivosti 95 
%

MUŽI 96 1,3464 0,221 0,02256 1,3016 1,3911

ŽENY 114 1,4496 0,21082 0,01975 1,4104 1,4887

CELKEM 210 1,4024 0,22111 0,01526 1,3723 1,4325

Podle pohlaví respondenta se v míře znalostí statisticky významný rozdíl202

prokázat podařilo, přičemž muži toho o politice věděli víc.

Tabulka č 36: CELKOVÝ PRŮMĚR ZNALOSTÍ O POLITICE PODLE OBORŮ

POČET PRŮMĚR ODCHYLKA CHYBA
interval 

spolehlivosti 95 %

HUMANITNÍ 159 1,3789 0,2167 0,01719 1,345 1,4129

TECHNICKÉ 51 1,4755 0,22082 0,03092 1,4134 1,5376

CELÝ 
SOUBOR

210 1,4024 0,22111 0,01526 1,3723 1,4325

Nepodařilo se prokázat statisticky významný rozdíl203 v míře znalostí o politice 

podle typu vzdělání, avšak ti, kteří studovali humanitní obor, měli větší míru znalostí.

Graf č. 13: MÍRA ZNALOSTÍ O POLITICE PODLE ZEMÍ (%)

                                                            
202

(Sig=0,01)
203

p ≤ 0,01 (Sig 0,006)
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Závislost204 míry znalostí o politice podle zemí se statisticky významné hladině 

prokázat nepodařila, stejně jako v případě porovnání celkových průměrů znalostí. Z tabulky 

a následného grafu však vyplývá, že němečtí respondenti mají vyšší průměrnou míru znalostí 

než čeští. Více než 60 % německých a pouhých 43,6 % českých respondentů má znalosti 

vysoké a vyšší.  

Graf č. 14: MÍRA ZNALOSTÍ O POLITICE PODLE POHLAVÍ (%)

Stejně jako v porovnání průměrů celkových znalostí i zde se podařila prokázat 

statisticky významná závislost205 míry znalostí podle pohlaví v celém souboru. Vysokou 

nebo vyšší míru znalosti projevili častěji muži, a to v 62 % případů, ženy pouze v necelých 44 

%. Statisticky významná závislost206 mezi českými muži a ženami se ovšem prokázat 

nepodařila. Stejně tomu bylo také mezi německými respondenty.  

Tabulka č. 37: ZÁVISLOST MÍRY ZNALOSTÍ NA SLEDOVÁNÍ POLITICKÉHO 

ZPRAVODAJSTVÍ (řádková %)

SLEDOVÁNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
VELMI 
ČASTO ČASTO MÁLO

VELMI 
MÁLO

MÍRA ZNALOSTÍ

VYSOKÁ 46,2 26,9 20,5 6,4

VYŠŠÍ 29 16,1 35,5 19,4

NIŽŠÍ 20,5 25 18,2 36,4

NÍZKÁ 14 21,1 36,8 28,1

                                                            
204

p ≥ 0,05 (Sig 0,95)
205 p ≤ 0,05 (Sig 0,04) Cn=242
206 Češi: p ≥ 0,05 (Sig 0,07), Němci p ≥ 0,05 (Sig=0,386)
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Podařilo se prokázat statisticky významný rozdíl207 ve znalostech o politice podle

míry sledování politického zpravodajství ve sdělovacích prostředcích, což bylo v souladu 

s mou hypotézou. Mezi respondenty s vysokou mírou znalostí o politice, převládali ti, co 

politické zpravodajství sledovali často a velmi často, byli zastoupeni ve více než 73 % 

případů. Z těch, kteří projevili nízkou míru znalostí, téměř 65 % respondentů sledovalo 

aktuality o politice málo či dokonce velmi málo. Domnívám se, že je to logické, protože 

nejvíce informací a znalostí o politice lze vedle studia odborné literatury, kterým se příliš 

mnoho lidí nezabývá, dozvědět právě z médií. 

                                                            
207  p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,375 
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10. PREFEROVANÝ POJEM 

V této části dotazníku měli respondenti výzkumu vybrat ten z dvojice pojmů, ten který 

je pro ně důležitější. Jde o více či méně neslučitelné (disparitní), ale ne nutně protikladné 

pojmy. Neplatí mezi nimi vždy nepřímá úměra, např. čím svobodnější je stát, tím více 

rovnosti v něm panuje, nebo že lidé s výraznější národním cítěním automaticky odmítají 

evropskou integraci a naopak. „Politická kultura stabilních demokracií se tak spíše vyznačuje 

určitou rovnováhou neslučitelných prvků (disparit). … Při porušení rovnováhy disparit 

snadno převládnou nad svobodou jednotlivců populistické vášně, jsou odňata práva jedinci i 

menšinám a dojde k nastolení tyranie většiny.“ [Klicperová-Baker – Feierabend a kol. 2007, 

s. 8] Domnívám se, že preference určitého pojmu z následující tabulky, něco vyjadřuje o

politických názorech respondentů, ať už příklon k tržně-liberálnímu nebo naopak sociálně 

orientovanému státu, přímé či zastupitelské demokracii nebo národnímu či nadnárodnímu 

principu.   

Tabulka č. 38: PREFEROVANÉ POJMY PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ (sloupcová %)

CELKEM ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

SVOBODA 85,2 92,6 77,5 87,5 83,3

ROVNOST 14,8 7,4 22,5 12,5 16,7

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE 49 51,9 46,1 53,1 45,6

PŘÍMÁ DEMOKRACIE 51 48,1 53,9 46,9 54,4

BEZPLATNÉ ŠKOLSTVÍ 69 47,2 92,2 66,7 71,1

NIŽŠÍ DANĚ 31 52,8 7,8 33,3 28,9

VLASTENECTVÍ 25,7 40,7 9,8 21,9 28,9

SJEDNOCENÁ EVROPA 74,3 59,3 90,2 78,1 71,1
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10.1 SVOBODA VS. ROVNOST

Již od dob Aristotela byl konflikt svobody a rovnosti jedním ze základních dilemat

západního politického myšlení a byl příčinou řady revolucí a stál za vznikem některých 

sociálních hnutí a politických stran. [Klicperová-Baker – Feierabend a kol 2007] Mezi 

respondenty výzkumu jednoznačně převládla preference svobody nad rovností, přesto se 

podařilo se prokázat statisticky významnou závislost208 mezi preferováním svobody 

nebo rovnosti a státní příslušností respondenta. Ačkoli také němečtí upřednostňují 

svobodu před rovností, ve srovnání s Čechy preferují rovnost častěji, a to v cca 23 % případů 

oproti necelým 8 %. (viz následující graf č. 15) Mezi muži a ženami se prokázat statisticky 

významnou závislost209 v preferování svobody nebo rovnosti nepodařilo, ač je z grafu patrné,

že ženy jsou poněkud většími zastánkyněmi rovnosti než muži. 

Graf č. 15: PREFERENCE POJMU ROVNOST PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ (%)

Nepotvrdil se můj předpoklad, že levicový volič upřednostní rovnost před svobodou. 

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost210 mezi preferováním svobody 

nebo rovnosti a levo-pravou orientací jedince u českých a německých respondentů.

Přívrženci levice sice preferovali častěji než ostatní respondenti, a to v téměř 27 % případů 

oproti cca 3 % u voličů pravice, přesto však více než dvě třetiny z nich považují za důležitější 

svobodu než rovnost (viz následující graf č. 16). Domnívám se, že za tímto posunem stojí 

                                                            
208 p ≤ 0,05 (Sig 0,02) Cn=209
209 p ≥ 0,05 (Sig 0,396)
210 (Sig 0,01) Cn=0,370
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z velké části myšlenky již zmiňovaného hnutí nová levice211, která redefinovala tradiční 

levicová témata, ustoupila od výlučného prosazování ekonomické rovnosti a začala se více 

orientovat na otázky týkající se osobních vztahů, kulturní odlišnosti, hodnot, omezenosti 

materiálního pokroku. [Žaloudek 2004]

Graf č. 16: PREFERENCE POJMU ROVNOST PODLE LEVO-PRAVÉ POLITICKÉ 

IDENTIFIKACE V OBOU ZEMÍCH (sloupcová %)

Tabulka č. 39: SVOBODA VS. ROVNOST PODLE LEVO-PRAVÉ POLITICKÉ 

IDENTIFIKACE V SRN (sloupcová %)

PRAVICE LEVICE STŘED ŽÁDNÁ

SVOBODA 76,5 75 75,6 82,6

ROVNOST 23,5 25 24,4 17,4

Tabulka č. 40: SVOBODA VS. ROVNOST PODLE LEVO-PRAVÉ POLITICKÉ 

IDENTIFIKACE V ČR (sloupcová %)

PRAVICE LEVICE STŘED ŽÁDNÁ

SVOBODA 98,2 57,1 92,9 92,6

ROVNOST 1,8 42,9 7,1 7,4

                                                            
211 „Souhrnné označení teorií snažících se od konce 50. do 70. let 20. století o obnovu socialistického myšlení. 
Nová levice se jednak kriticky stavěla k reálnému socialismu v SSSR a Východní Evropě a jednak se distancovala 
od západoevropských komunistických stran. …Za nejvýznamnějšího teoretika nové levice je považován americký 
sociolog Herbert Marcuse.“ [Žaloudek 2004, s. 302] Současnou novou levici (New Left) reprezentuje např. 
Labouristická strana ve Velké Británii a SPD ve Spolkové republice Německo.  
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Zajímavý rozdíl preference rovnosti a svobody panuje patrný mezi českými a 

německými přívrženci levice. V Německu je podíl těch co preferují svobodu mezi 

pravicovými, levicovými i středovými voliči prakticky vyrovnaný, a to cca jedna třetina 

respondentů preferujících rovnost a dvě třetiny svobodu (viz tabulka č. 39), nepodařilo se 

tedy prokázat statisticky významnou závislost212 mezi preferováním svobody nebo 

rovnosti a levo-pravou orientací jedince. V české republice je však situace jiná. I přívrženci 

levice by sice v cca 57 % případů upřednostnili svobodu před rovností, z těch co se hlásí 

k pravici je svoboda důležitější pro více než 98 % a ze středových voličů pro téměř 93 %. (viz 

tabulka č. 40) Statisticky významnou závislost213 mezi preferováním svobody nebo 

rovnosti a levo-pravou orientací jedince se tedy u českých respondentů prokázat 

podařilo. 

10.2 ZASTUPITELSKÁ VS. PŘÍMÁ DEMOKRACIE

Encyklopedie politiky definuje zastupitelskou též nepřímou demokracii jako způsob 

výkonu suverenity lidu, kdy se občané se občané účastní správy věcí nepřímo, 

prostřednictvím svých volených zástupců. V přímé demokracii, která se uplatnila v např. 

v antických Athénách214, rozhoduje lid bezprostředně. Z technických důvodů dnes převažuje 

demokracie zastupitelská, ale začínají se prosazovat také některé postupy demokracie přímé 

jako např. referendum. Částečně dochází také k decentralizaci a uplatnění principu 

subsidiarity, což je delegování politické zodpovědnosti a pravomocí na co nejnižší stupeň 

místní správy a tedy blíže k občanům. [Žaloudek 2004]

Cílem této práce není posoudit, jestli je zastupitelská nebo přímá demokracie lepší. 

Domnívám se, že ideální je určitý mix obou, ovšem vše záleží na velikosti státu, způsobu

vlády a také na politické kultuře té či oné země a s ní spojenou úrovní veřejného dialogu a 

ochotě občanů na politice participovat. Domnívám se, že pokud politická kultura dané země 

má více poddanské než participativní rysy, mohou se institut referenda a další formy přímé 

demokracie vymknout kontrole a místo prohlubování demokracie se stát nástrojem utužování 

autoritativních a totalitních režimů. Lidem tímto způsobem manipuloval již Napoleon 

                                                            
212 p ≥ 0,05 (Sig 0,927)
213 p ≥ 0,05 (Sig 0,11)
214 I zde se však jednalo o omezenou podobu přímé demokracie, kdy ze správy věcí veřejných byly vyloučeny 
ženy, otroci a přistěhovalci (tedy lidé, jejichž oba rodiče nepocházeli z Athén). [Heywood 2002]
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Bonaparte a o století později levicové i pravicové diktatury, ať už v nacistickém Německu, 

fašistické Itálii nebo komunistickém Bulharsku, Polsku a NDR.215 [Pechanec 2010]

Německo si nese neblahé historické dědictví v podobě zmanipulovaných lidových 

hlasování ze třicátých let dvacátého století, a to je možná důvodem, proč v něm v dnešní době 

na federální úrovni žádné referendum neproběhlo. V jednotlivých spolkových ovšem 

referenda probíhají a jsou uplatňována společně s dalšími prvky přímé demokracie, např. 

lidovou iniciativou. V SRN ovšem sílí hlasy ze strany občanské společnosti pro posílení a 

ústavní zakotvení přímé demokracie na federální úrovni, v tomto směru se angažuje např. 

sdružení „Mehr Demokratie“. [Pechanec 2010] Diskuse o přímé demokracii probíhá rovněž 

v České republice. Institut referenda není výslovně zakotven v české ústavě. Pro referendum o 

vstupu do Evropské unie byl vydán speciální ad hoc ústavní zákon. [216] Český právní řád 

ovšem umožňuje místní referendum, které proběhlo např. o hlavním nádraží v Brně v roce 

2006.  

Graf č. 17: ZASTUPITELSKÁ VS. PŘÍMÁ DEMOKRACIE PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ (%)

                                                            
215„Tato zmanipulovaná hlasování se vždy vyznačovala takřka stoprocentní účastí všeho lidu a drtivým 
souhlasem s předkládaným návrhem. Nechvalné prvenství pak nepochybně náleží Rumunsku, kdy se referenda 
z roku 1986 údajně nezúčastnilo pouze 228 osob z takřka 17 miliónů oprávněných voličů a proti předloženému 
návrhu nehlasoval nikdo.“ [Pechanec 2010, s. 16] 
216 Online na: http://zakony-online.cz/?s146&q146=all
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Mezi českými a německými respondenty, muži i ženami je podpora přímé nebo 

zastupitelské demokracie přibližně stejná. Nepodařilo se prokázat statisticky významnou 

závislost v preferenci přímé či zastupitelské demokracie podle pohlaví217 ani státní 

příslušnosti218 respondenta. Z následujícího grafu je ale patrné, že Češi preferují více 

zastupitelskou demokracii než Němci, a to v 52 % případů oproti cca 46 %. Ženy jsou většími 

přívrženkyněmi demokracie přímé, cca 54 % ji preferuje na rozdíl od 47 % u mužů. Tyto 

rozdíly však nejsou příliš velké.    

10.3 BEZPLATNÉ ŠKOLSTVÍ VS. NIŽŠÍ DANĚ

Zavedení školného na státních, ať už vysokých nebo vyšších odborných, školách je v 

politice diskutovaných tématem, stejně jako výše daní. V České republice plánuje pravicová 

vláda Petra Nečase zavést tzv. odložené školné, které by student platil zpětně, až od doby, kdy

si najde zaměstnání a dosáhne vyšší než průměrné mzdy. Poplatky by neměly přesáhnout 10 

tisíc za semestr, ale přesnou částku si určí každá vysoká škola sama. Nejbližší předpokládaný 

termín zavedení školného by byl rok 2013. [219] Ve Spolkové republice Německo neexistuje 

jednotný systém a každá spolková země si utváří vlastní pravidla. „Od roku 2006 jsou 

v některých spolkových státech na státních veřejných vysokých školách vybírány poplatky za 

studium. Výše se pohybuje většinou okolo 500 euro za semestr. … Poplatky za studium jdou 

dané univerzitě, 50 % jde přímo na výuku a zbytek na účely hospodaření s majetkem.“

[Zuzana Prokešová 2008, s. 40]

V preferenci bezplatného školství a nižších daní se čeští a němečtí respondenti 

odlišují. Podařila se prokázat statisticky významná závislost220 mezi preferencí školného 

nebo nižších daní podle státní příslušnosti respondenta. Více než 90 % německých a 

pouze cca 47 % českých respondentů preferuje bezplatné školství před nižšími daněmi. 

Němečtí respondenti výzkumu jsou obecně levicověji zaměření než čeští (viz graf č. 18) a 

také mají se školným své zkušenost. Ve spolkové zemi Brémy musí od akademického roku 

2006/2007 všichni studenti, kteří tam nemají své trvalé bydliště, ale studují na tamních 

státních vysokých školách nebo přesáhli řádnou dobu studia, zaplatit školné 500 eur za 

                                                            
217

p ≥0,05 (Sig 0,278)
218

p ≥ 0,05 (Sig 0,403)
219 Online na: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-44273280-budouci-vysokoskolaci-uz-maji-jistotu-zaplati-
odlozene-skolne
220 p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=437
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semestr. [221] Domnívám se, že až budou na českých státních vysokých školách zavedeny 

poplatky za studium, rovněž budou proti nim čeští studenti ve větší míře vystupovat222. 

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost223 v preferování školného nebo 

nižších daní podle pohlaví respondenta. Ženy preferují bezplatné školství cca o 4 % častěji 

než muži. 

Graf č. 18: BEZPLATNÉ ŠKOLSTVÍ VS. NIŽŠÍ DANĚ PODLE ZEMÍ A POHLAVÍ 

(%)

Podařila se prokázat statisticky významná závislost224 mezi levo-pravou 

politickou identifikací respondentů a preferencí bezplatného školství nebo nižších daní.

Potvrdila se hypotéza, že pravicově naladění voliči, podpoří spíše nižší daně, než bezplatné 

školství v cca 70 % případů a ti co se přiklánějí k levici naopak – bezplatné školství podpořili 

levicoví voliči téměř v 98 % případů. (viz graf č. 19)

                                                            
221 Online na: http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChren_in_Deutschland#Bremen
222 Čeští studenti budoucímu zavedení školného již protestovali např. demonstrací v červnu roku 2006, kterou 
zorganizovala iniciativa „Vzdělání není zboží“, na Palachově náměstí v Praze a před budovou ministerstva 
školství. [Online na: http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-44508500-studenti-protestovali-proti-zavedeni-
skolneho-na-vs]
223

p ≥ 0,05 (Sig 0,493)
224

p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,477 
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Graf č. 19: BEZPLATNÉ ŠKOLSTVÍ VS. NIŽŠÍ DANĚ PODLE LEVO-PRAVÉ 

POLITICKÉ IDENTIFIKACE (%)

Graf č. 20: BEZPLATNÉ ŠKOLSTVÍ VS. NIŽŠÍ DANĚ PODLE SVOBODA VS. 

ROVNOST (%)

Podařilo se rovněž prokázat statisticky významnou závislost225 v preferenci 

bezplatného školství nebo nižších daní podle toho, jestli respondenti upřednostnili 

svobodu nebo rovnost. Ti, co považují za důležitější rovnost, téměř bez výjimky preferovali 

bezplatné školství, což bylo v souladu s mou hypotézou. Dá se očekávat, že pokud člověk 

preferuje rovnost nad svobodou, bude také souhlasit s více sociálně orientovaným státem a ne 

                                                            
225

p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,242
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podporovat nižší daně, které by odpovídaly spíše liberálně-tržním pohledu. Přívrženci 

svobody, kteří v celém souboru převažovali (viz graf č. 20), by rovněž většinou upřednostnili 

bezplatné školství, ale více než třetina z nich by preferovala nižší daně.   

10.4 VLASTENECTVÍ VS. SJEDNOCENÁ EVROPA

Podařila se prokázat statisticky významná závislost226 mezi preferencí 

vlastenectví nebo sjednocené Evropy podle země původu respondenta. Většina českých i 

německých studentů upřednostnila sjednocenou Evropu před vlastenectvím, ovšem rozdíly 

v obou zemích jsou velké. Pro více než 90 % Němců a necelých 60 % Čechů je evropská 

integrace důležitější než vlastenectví. 

Graf č. 21: VLASTENECTVÍ VS. SJEDNOCENÁ EVROPA PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ (%)

Domnívám se, že tento rozdíl je možno vysvětlit rozdílným pohledem na evropskou 

integraci a také na vlastenectví v obou zemích. Německým vlastenectvím se budu zabývat 

v následující kapitole, ovšem ráda bych naznačila některé aspekty role Německa v procesu 

evropské integrace a to, jak se liší od úlohy České republiky. Domnívám se, že úhel pohledu 

na Evropskou unii a evropské sjednocování vůbec, je dán také významem té které země 

                                                            
226 p ≤ 0,01 (Sig 000) Cn=334
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v tomto procesu. Německo má v Evropské unii privilegovanou pozici již kvůli počtu svých 

obyvatel, který činí cca 80 miliónů a velké rozloze (přibližně 4,5 krát větší než ČR). 

V Evropském parlamentu mělo v roce 2009 nejvíce poslanců ze všech zemí, a to 99. Pro 

srovnání Česká republika měla ve stejném období 22 poslanců. [227]

SRN společně s Francií patřila k poválečným hybatelům Evropské integrace a byla

jedním ze zakládajících členů Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)228, Evropského 

hospodářského společenství (EHS) 229 a Evropského společenství pro atomovou energii 

(EURATOM) – institucí, které daly základ Evropské unii, jak ji známe dnes. [Fiala – Pitrová 

2003] Tyto instituce pomohly legitimizovat nový poválečný německý režim a stmelily mír 

mezi odvěkými rivaly Německem a Francií. Členství v EU, kam Česká republika vstoupila 1. 

května 2004230, však může znamenat jistou symbolickou rovinu také pro české respondenty, 

když se ČR byla po více než čtyřiceti letech komunistické nadvlády vrátila do „Evropy“.

Nicméně se domnívám, že identifikace německých respondentů se sjednocenou Evropou je 

vyšší, což ukazuje také graf č. 21.

                                                            
227 Online na: http://www.euroskop.cz/431/sekce/nemecko-v-evropske-unii/
228 Mezinárodní organizace (zvaná též Montánní unie) založená roku 1952 na základně tzv. Schumanova plánu 
Francií, Německem, Itálií a státy Beneluxu.  
229 Mezinárodní organizace fungující v letech 1958-1993, jejímž cílem bylo podporovat především ekonomickou 
integraci. Zakládajícími členy byly země Beneluxu, Francie, Německo (SRN – tedy „západní“ Německo) a 
Itálie. [Fiala – Pitrová 2003]
230 Žádost o vstup do EU podala v roce 1996 a dva roky na to, byla zahájena přístupová jednání. Smlouva o 
přistoupení byla podepsána v dubnu 2003 v Aténách a vstoupila v platnost následujícího roku. 
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11. BATERIE VÝROKŮ

V této části dotazníku respondenti vyjadřovali míru svého souhlasu231 s předkládaným 

výroky232 týkající se veřejných záležitostí, např. znechucení z politiky, důvěry v média,

národní hrdosti, názorů na referenda, občanskou společnost, místní samosprávu aj. Čeští a 

také němečtí respondenti nejčastěji souhlasili s výroky o důležitosti referend a silné 

vlády. Nejvíce se lišili v názoru na prospěšnost občanské společnosti a efektivitu státního 

aparátu. Čeští a také němečtí respondenti nejčastěji nesouhlasili s tím, že volby jsou 

manipulované a členství v Evropské unii potlačuje jejich národní identitu.

Tabulka č. 41: PRŮMĚRY233 U JEDNOTLIVÝCH VÝROKŮ PODLE ZEMÍ A 

POHLAVÍ 

Č.234 ZNĚNÍ VÝROKU
CELÝ 

SOUBOR
ČEŠI NĚMCI MUŽI ŽENY

1 Politika je svinstvo. 3,21 3,08 3,35 3,17 3,25

2
V mé zemi nejsou nezávislá 
média.

3,2 3,13 3,27 3,21 3,19

3
Stejně nemůžu v politice nic 
ovlivnit.

3,6 3,65 3,54 3,55 3,63

4
Občanská společnost je 
prospěšná.

2,4 1,84 2,98 2,35 2,43

5
Jsem hrdý na to, že jsem 
Čech/Němec.

2,57 2,22 2,93 2,44 2,68

6
Členství v EU potlačuje naší 
národní identitu.

3,82 3,64 4,02 3,77 3,87

7 Referenda jsou důležitá 1,95 2,03 1,87 2,19 1,75

8
Národ je v dnešní době už 
vyčpělý pojem.

3,43 3,77 3,08 3,53 3,35

9
V mé zemi je efektivní státní 
aparát.

3,43 3,9 2,93 3,41 3,45

10 Je dobré mít silnou vládu. 2 1,99 2,02 1,96 2,06

11
Více kompetencí místní 
samosprávě.

2,45 2,18 2,74 2,58 2,33

12 Volby jsou manipulované. 4,03 3,82 4,25 4,21 3,88

                                                            
231

Na škále 1-5  (1=zcela souhlasím, 5=vůbec nesouhlasím)
232 Šlo o dvě baterie otázek po 6 výrocích, v dotazníku otázky č. 8 a 13. (viz česká a německá verze dotazníku 
příloha 3 a 4) Baterie otázek byla v dotazníku rozdělena na dvě poloviny z nikoli tematických, ale z ryze 
praktických důvodů, aby neklesala pozornost respondentů. V analýzách obě baterie sloučím.
233 Online na: http://vera-tydlitatova.eblog.cz/ivan-stern-neonacismus-na-vzestupu-10-rozdil-mezi-
nacionalismem-a-vlastenectvim
234 Číslo výroku.
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Tabulka č. 42: ODPOVĚDI NA JEDNOTLIVÉ VÝROKY V ČR (řádková %)

Č. ZNĚNÍ VÝROKU
ZCELA 

SOUHL.

SPÍŠE 

SOUHL.
NEVÍM

SPÍŠE 

NESOUHL.

ZCELA 

NESOUHL.

1 Politika je svinstvo. 9,3 29,6 16,7 32,4 12

2
V mé zemi nejsou 

nezávislá média.
8,3 29,6 14,8 35,2 12

3
Stejně nemůžu v 

politice nic ovlivnit.
4,6 16,7 10,2 46,3 22,2

4
Občanská společnost 

je prospěšná.
39,8 40,7 16,7 0,9 1,9

5
Jsem hrdý na to, že 

jsem Čech.
23,1 47,2 15,7 12 1,9

6

Členství v EU 

potlačuje naší národní 

identitu.

5,6 13,9 16,7 38,9 25

7
Referenda jsou 

důležitá
31,5 48,1 6,5 13,9 0

8

Národ je v dnešní 

době už vyčpělý 

pojem.

3,7 15,7 13 35,2 32,4

9
V mé zemi je efektivní 

státní aparát.
0 8,3 11,1 63 17,6

10
Je dobré mít silnou 

vládu.
28,7 50,9 13 7,4 0

11
Více kompetencí 

místní samosprávě.
20,4 50 22,2 6,5 0,9

12
Volby jsou 

manipulované.
0,9 10,2 17,6 48,1 23,1
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Tabulka č. 43: ODPOVĚDI NA JEDNOTLIVÉ VÝROKY V SRN (řádková %)

Č. ZNĚNÍ VÝROKU
ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

1 Politika je svinstvo. 7,8 23,5 17,6 27,5 23,5

2
V SRN nejsou 
nezávislá média.

12,7 39,2 16,7 25,5 5,9

3
Stejně nemůžu v 
politice nic ovlivnit.

3,9 20,6 13,7 41,2 20,6

4
Občanská společnost je 
prospěšná.

5,9 25,5 37,3 27,5 3,9

5
Jsem hrdý na to, že 
jsem Němec.

11,8 38,2 14,7 15,7 19,6

6
Členství v EU potlačuje 
naší národní identitu.

6,9 5,9 12,7 27,5 47,1

7 Referenda jsou důležitá 37,3 41,2 19,6 1 1

8
Národ je v dnešní době 
už vyčpělý pojem.

8,8 30,4 15,7 34,3 10,8

9
V SRN je efektivní 
státní aparát.

2 34,3 36,3 23,5 3,9

10
Je dobré mít silnou 
vládu.

30,4 45,1 18,6 3,9 2

11
Více kompetencí místní 
samosprávě.

5,9 35,3 40,2 16,7 2

12
Volby jsou 
manipulované.

2,9 2,9 16,7 21,6 55,9
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11.1 POSTOJ K REFERENDŮM, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVĚ A 

OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost235 v míře souhlasu 

s výrokem „referenda jsou důležitá“ podle státní příslušnosti. Čeští i němečtí respondenti 

jsou zastánci všelidového hlasování, ovšem na německé straně je ještě méně odpůrců referend 

než na české. O důležitosti referend je zcela nebo částečně přesvědčeno necelých 80 % Čechů 

a cca 78 % Němců. Spíše nesouhlasí nebo zcela nesouhlasí s tvrzením, že by nebyla důležitá 

pouhé 2 % německých studentů na rozdíl od cca 14 % studentů českých236. (viz tabulka č. 44)

Tabulka č. 44: „REFERENDA JSOU DŮLEŽITÁ“ PODLE ZEMÍ (řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 31,5 48,1 6,5 13,9 0

NĚMCI 37,3 41,2 19,6 1 1

U českých respondentů se podařilo prokázat statisticky významnou závislost237

preferencí přímé demokracie a vyšší mírou souhlasu s tvrzením, že referenda jsou 

důležitá. U německých respondentů se tato závislost prokázat nepodařila238. Podle mého 

názoru se dá očekávat, že lidé preferující přímou demokracii budou zároveň podporovat 

všelidové hlasování jako jeden z jejich podstatných znaků. Pokud necelá 4 % českých a 

zejména 11 % německých respondentů podporující přímou demokracii neví, zda jsou 

referenda důležitá (viz tabulka č. 45) nabízí se otázka, proč tedy nepreferují raději demokracii 

zastupitelskou.239 Je ovšem možné, že tito respondenti přesně nevědí, co zmíněné pojmy 

přesně znamenají.  

                                                            
235 p ≤ 0,01 (Sig=0,000) Cn=0,299
236 Nutno dodat, že těchto 14 % s výrokem spíše nesouhlasí a nenašel se jediný český respondent, který by 
nesouhlasil zcela.  
237 p ≤ 0,01 (Sig 0,01) Cn=0,366
238

p ≥ 0,05 (Sig 0,289)
239 To, že necelé 2 % českých respondentů preferujících přímou demokracii si myslí, že referenda spíše nejsou 
důležitá, dále neanalyzuji, vzhledem k počtu respondentů jde o zanedbatelný údaj.
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Tabulka č. 45: „REFERENDA JSOU DŮLEŽITÁ“ PODLE PREFERENCE PŘÍMÉ VS. 

ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE (sloupcová %)

ČEŠI NĚMCI

ZASTUPITELSKÁ PŘÍMÁ ZASTUPITELSKÁ PŘÍMÁ

ZCELA SOUHLASÍM 19,6 44,2 27,7 45,5

SPÍŠE SOUHLASÍM 46,4 50 38,3 43,6

NEVÍM 8,9 3,8 29,8 10,9

SPÍŠE NESOUHLASÍM 25 1,9 2,1 0

ZCELA 
NESOUHLASÍM

0 0 2,1 0

Podařila se prokázat statisticky významná závislost240 v přesvědčení o 

prospěšnosti občanské společnosti a státní příslušností respondenta. Více než 80 % 

z českých a pouze cca 31 % německých respondentů je zcela nebo spíše přesvědčeno, že 

občanská společnost je prospěšná a opačný názor zastávají cca 3 % Čechů a opět téměř 31 % 

Němců.

Tabulka č. 46: „OBČANSKÁ SPOLEČNOST JE PROSPĚŠNÁ“ PODLE ZEMÍ (řádková 

%)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 39,8 40,7 16,7 0,9 1,9

NĚMCI 5,9 25,5 37,3 27,5 3,9

Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost241 míry souhlasu s výrokem 

„více kompetencí místní samosprávě“ podle země původu respondenta. Čeští respondenti 

požadují pro lokální správu více pravomocí častěji než němečtí, což poněkud kontrastuje 

s tím, že právě Němci na rozdíl od Čechů častěji upřednostnili přímou demokracii před 

zastupitelskou.242  S výrokem „více kompetencí místní samosprávě“ souhlasí, ať už spíše 

nebo zcela, více než 70 % Čechů a pouze cca 42 % Němců. O opaku zcela nebo z části 

přesvědčeno cca 7 % Čechů a 19 % Němců. K tomu, aby bylo možné z tohoto faktu 

                                                            
240 p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,487
241 p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,305
242 Přímou demokracii preferovalo cca 54 % Němců a 48 % Čechů, tento rozdíl ovšem není nijak závratný, a 
proto z něj nebudu vyvozovat další závěry.
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vyvozovat širší závěry nebo hledat jeho příčiny, je nutné detailně popsat charakter místní 

samosprávy v Německu a České republiky a jejich kompetence, na což v této práci není 

prostor. 243

Tabulka č. 47: „VÍCE KOMPETENCÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVĚ“ PODLE ZEMÍ 

(řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 20,4 50 22,2 6,5 0,9

NĚMCI 5,9 35,3 40,2 16,7 2

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost244 u českých ani 

německých respondentů v míře souhlasu s výrokem „více kompetencí místní 

samosprávě“ podle podpory přímé nebo zastupitelské demokracie. V souboru českých a 

také v souboru německých respondentů se nejvýraznější rozdíl mezi podporovateli přímé či 

nepřímé demokracie projevil u položky „spíše nesouhlasím“.  Ostatní položky mezi oběma 

typy respondentů relativně vyrovnané, tedy např. zcela s výrokem souhlasí cca 20 % českých 

respondentů bez ohledu na to, jestli preferovali přímou nebo zastupitelskou demokracii.

Tabulka č. 48: „VÍCE KOMPETENCÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVĚ“ PODLE 

PREFERENCE PŘÍMÉ VS. ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE (sloupcová %)

ČEŠI NĚMCI

ZASTUPITELSKÁ PŘÍMÁ ZASTUPITELSKÁ PŘÍMÁ

ZCELA SOUHLASÍM 21,4 19,2 2,1 9,1

SPÍŠE SOUHLASÍM 44,6 44,8 34 36,4

NEVÍM 23,2 21,2 42,6 38,2

SPÍŠE NESOUHLASÍM 10,7 1,9 21,3 12,7

ZCELA NESOUHLASÍM 9 1,9 0 3,6

                                                            
243 Je možné, že se kompetence liší a např. v lokální úřady v SRN jich mají mnohem víc než ty české, a proto 
němečtí respondenti necítí potřebu tyto pravomoci navyšovat. Spíše se ovšem kloním k názoru, že málokterý 
respondent zná přesné kompetence lokální samosprávy a jde především o postoj k tomu, zda je správné přijímat 
co nejvíce rozhodnutí na co nejnižší úrovni (v souladu s principem subsidiarity) a tak byla také otázka 
zamýšlena.   
244 Češi: p ≥ 0,05 (Sig 0,280), Němci: p ≥ 0,05 (Sig 0,280)
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11.2 DŮVĚRA VE STÁTNÍ APARÁT A V REGULÉRNOST VOLEB

Mezi českými a německými respondenty nepanuje velká míra shody v přesvědčení o 

efektivitě resp. neefektivitě státního aparátu. Němečtí respondenti považují svůj státní aparát 

za efektivnější než čeští. Podařila se prokázat statisticky významná závislost245 podle

státní příslušnosti. Téměř 84 % českých a pouhých 27 % německých respondentů se 

domnívá, že v jejich zemích není efektivní státní aparát. Pro byrokracii v ČR nevyznívá právě 

příznivě, že o opaku je přesvědčeno jen 8 % českých respondentů, přičemž žádný s tvrzením o 

efektivitě státního aparátu nesouhlasí zcela. V SRN je situace podle tamních respondentů 

lepší, cca 34 % z nich spíše souhlasí s tvrzením, že jejich úředníci jsou výkonní.   

Tabulka č. 49: „V MÉ ZEMI JE EFEKTIVNÍ STÁTNÍ APARÁT“ PODLE ZEMÍ

(řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 0 8,3 11,1 63 17,6

NĚMCI 2 34,3 36,3 23,5 3,9

Marek Skovajsa se domnívá, že k určitému zlepšení stavu české státní správy přispěly 

přípravy na vstup a naše členství v EU, kdy byli čeští úředníci konfrontování se „západními“ 

způsoby práce. Rozdíly vidí zejména v tom „jak představitelé české a evropské veřejné 

správy vnímají rozdíly mezi způsobem práce v obou správních systémech a jak přistupují k 

některým kritickým jevům… jako je korupce, vyhledávání renty a zneužívání neformálních 

kontaktů.“ [Skovajsa 2006, s. 62] Domnívá se, že mnohé byrokratické metody jsou 

pozůstatkem minulého režimu. „Kritika stavu české státní správy zjevně zahrnuje také 

pozůstatky komunistického vládnutí, např. přehnaný centralismus, absenci odpovědnosti a 

strach z věcného a osobně angažovaného řešení problémů.“ [Skovajsa 2006, s. 62]

Bylo by alarmující pro stav politické kultury a demokracie vůbec, pokud by si 

podstatná část respondentů myslela, že volby v jejich zemi jsou manipulované a ještě hůře 

pokud by k manipulaci s volebními výsledky skutečně docházelo. Většina českých i 

německých respondentů ale tvrzení o manipulaci voleb odmítá. Podařilo se však prokázat 

                                                            
245 p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,474
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statisticky významnou závislost246 míry tohoto přesvědčení podle jednotlivých zemí.

Němci projevují vyšší míru nesouhlasu, téměř 60 % z nich je zcela přesvědčeno o tom, že 

volby manipulované nejsou. Stejný názor má o 33 % méně Čechů. Na druhou stranu si většina 

českých respondentů také nemyslí, že by v jejich vlasti docházelo k manipulacím, jen je tento 

nesouhlas opatrnější. Spíše nesouhlasí s tím, že jsou volby manipulované téměř 50 % českých 

a cca 22 % německých účastníků výzkumu. Více než 10 % Čechů ale s tímto výrokem spíš 

souhlasí, je možné, že někteří z nich byli ovlivněni kauzou kupováním hlasů v komunálních 

volbách v roce 2010 v Krupce, Českém Těšíně, Kadani a Roudnici nad Popelkou [247], která 

probíhala v době české části výzkumu.  Podle agentury Freedom house je úroveň politických 

práv i občanských svobod v obou zemích vysoká, o volební manipulaci se ani v jednom 

případě nezmiňuje248. [249]  

Tabulka č. 50: „VOLBY JSOU MANIPULOVANÉ“ PODLE ZEMÍ (řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 0,9 10,2 17,6 48,1 23,1

NĚMCI 2,9 2,9 16,7 21,6 55,9

Podařilo se také prokázat statisticky významnou závislost250 v míře nesouhlasu 

s manipulací voleb podle pohlaví v celém souboru. Tato závislost ovšem není příliš silná. S 

tím, že „volby jsou manipulované“ rozhodně nesouhlasí více než 50 % mužů a necelých 30 % 

žen a spíše nesouhlasí 31 % mužů a 39 % žen. U německých respondentů se podařilo 

prokázat statistickou závislost251 podle pohlaví v názoru na to, zda jsou volby 

manipulované, u českých nikoli252. České i německé ženy vystupují na rozdíl od mužů v této 

otázce váhavěji, a to ve dvou aspektech. V obou zemích udávají respondentky častěji 

odpověď nevím, zvláště markantní rozdíl je v tomto případě mezi pohlavími v Německu, kde 

činí 27 %. Ženy se nepřiklánějí tak často jako muži ke krajním polohám škály, tedy „zcela 

                                                            
246

p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=0,355
247 Online na: http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/nakupovani-hlasu-absolutni-vada.html 
248 V roce 2010 dosáhly obě země skóru politických práv i občanský svobod 1 na škále 1-3. 1=svobodné, 
2=částečně svobodné, 3=nesvobodné státy.
249 Online na: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7809 a  
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7828
250

p ≤ 0,05 (Sig 0,02) Cn=0,272
251

p ≤ 0,01 (Sig 0,008) Cn=0,345
252

p≥0,05 (Sig 0,28) 
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souhlasím“ a „zcela nesouhlasím“. Čeští muži a ženy zcela nesouhlasí s tím, že jsou volby 

manipulované v poměru cca 37 %: 12 % a v SRN je 66 %: 47 %.  

Tabulka č. 51: „VOLBY JSOU MANIPULOVANÉ“ PODLE POHLAVÍ V OBOU 

ZEMÍCH (řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI
MUŽI 2 8,2 14,3 28,8 36,7

ŽENY 0 11,9 20,3 55,9 11,9

NĚMCI
MUŽI 4,3 4,3 2,1 23,4 66

ŽENY 1,8 1,8 29,1 20 47,3

11.3 POSTOJ K EU A NÁRODNÍ IDENTITĚ

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost253 v míře souhlasu 

s tvrzením, že „EU potlačuje naši národní identitu“ na státní příslušnosti respondentů.

Respondenti obou zemí poměrně jednoznačně odmítli, že by členství v Evropské unii 

potlačovalo jejich národní identitu, přičemž u Němců byla míra nesouhlasu vyšší, téměř 

polovina z nich s tímto tvrzením nesouhlasí zcela a cca 28 % spíše. Z českých respondentů 

čtvrtina zcela odmítá, že by Evropská unie potlačovala českou identitu a téměř 40 % to 

odmítá částečně. Téměř 20 % českých a 13 % německých dotázaných naopak s tímto 

výrokem ať už zcela nebo částečně souhlasí. 

Domnívám se, že jistou roli hraje představa o národní identitě v obou zemích a to

nakolik je země spjata s Evropskou unií a její budoucností. Myslím si, že identifikace Němců 

s EU je silnější než u Čechů, ať už z historických důvodů anebo kvůli velikosti státu, počtu

obyvatel, politickému a ekonomickému vlivu v institucích EU. (viz kapitola 10, s. 92 – 93 ) Je 

možné, že Němci jako občané velkého státu, se dívají na Evropskou unii a evropské otázky 

více jako na vnitřní problém a čeští v EU vidí spíše problém vnější, jako něco, co se jich 

bezprostředně netýká a o čem nemohou příliš rozhodovat.  

                                                            
253 p≥0,05 (Sig 0,10) 
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Tabulka č. 52: „ČLENSTVÍ V EU POTLAČUJE NAŠI NÁRODNÍ IDENTITU“ PODLE 

ZEMÍ (řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 5,6 13,9 16,7 38,9 25

NĚMCI 6,9 5,9 12,7 27,5 47,1

U českých respondentů se podařilo prokázat statisticky významnou závislost254

mezi preferencí vlastenectví a vyšší mírou souhlasu s tvrzením, že členství v EU 

potlačuje národní identitu. U německých respondentů se tato závislost prokázat 

nepodařila255. Má hypotéza, že respondenti preferující vlastenectví před sjednocenou 

Evropou budou častěji Evropskou unii vnímat jako určitou hrozbu své národní identitě, se 

potvrdila pouze u Čechů. Ti z českých respondentů, pro něž je důležitější vlastenectví, ve více 

než 30 % částečně nebo zcela souhlasí, že EU potlačuje českou národní identitu, u zbytku 

českého souboru je to pouze 10 %. U německých respondentů je míra souhlasu s dotyčným 

výrokem prakticky stejná bez ohledu na to, zda preferovali vlastenectví nebo sjednocenou 

Evropu, a to v obou případech vysoká. 

Podle mého názoru není národní identita nutným protipólem evropské, naopak se 

mohou jistým způsobem doplňovat. Otázkou zůstává, jestli něco takového jako identita 

Evropské unie skutečně existuje a nejedná se spíše o konstrukt v myslích evropských 

byrokratů. Na druhou stranu také národní identita je vysoce abstraktní a subjektivní pojem, 

který mnohdy bývá v zajetí stereotypů a klišé.

                                                            
254 (Sig 0,01) Cn=0,380
255 p ≥ 0,05 (Sig 0,747)
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Tabulka č. 53: „ČLENSTVÍ V EU POTLAČUJE NAŠI NÁRODNÍ IDENTITU“ PODLE 

PREFERENCE VLASTENECTÍ VS. SJEDNOCENÉ EVROPY (sloupcová %)

ČEŠI NĚMCI

VLASTENECTVÍ
SJEDN. 

EVROPA
VLASTENECTVÍ

SJEDN. 
EVROPA

ZCELA SOUHL. 11,4 1,6 6,5 6,9

SPÍŠE SOUHL. 20,5 9,4 5,4 5,9

NEVÍM 22,7 12,5 14,1 12,7

SPÍŠE 
NESOUHL.

38,6 39,1 27,2 27,5

ZCELA 
NESOUHL.

44 37,5 46,7 47,1

Tabulka č. 54: „NÁROD JE V DNEŠNÍ DOBĚ UŽ VYČPĚLÝ POJEM“ PODLE ZEMÍ 

(řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 3,7 15,7 13 35,2 32,4

NĚMCI 8,8 30,4 15,7 34,3 10,8

Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost256 v míře souhlasu 

s tvrzením, že „národ je v dnešní době už vyčpělý pojem“ na státní příslušnosti 

respondentů. Němečtí respondenti s výrokem souhlasili častěji než Češi. Cca 45 % 

německých a 68 % českých respondentů si zcela nebo spíše myslí, že pojem národ je v dnešní 

době stále aktuální a o opaku je částečně nebo zcela přesvědčena téměř 40 % Němců a 

pouhých 19 % Čechů.

                                                            
256 p≤0,05 (Sig 0,000) Cn=303
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Tabulka č. 55: „NÁROD JE V DNEŠNÍ DOBĚ UŽ VYČPĚLÝ POJEM“ PODLE 

PREFERENCE VLASTENECTÍ VS. SJEDNOCENÁ EVROPA (sloupcová %)

ČEŠI NĚMCI

VLASTENECTVÍ
SJEDN. 

EVROPA
VLASTENECTVÍ

SJEDN. 
EVROPA

ZCELA SOUHL. 2,3 4,7 0 9,8

SPÍŠE SOUHL. 4,5 23,4 29 31,5

NEVÍM 11,4 14,1 19 16,3

SPÍŠE 
NESOUHL.

43,2 29,7 30 34,8

ZCELA 
NESOUHL.

38,6 28,1 40 7,6

U českých ani německých respondentů se nepodařilo se prokázat statisticky 

významnou závislost257 v míře souhlasu s tvrzením, že „národ je v dnešní době už 

vyčpělý pojem“ podle preference vlastenectví nebo sjednocené Evropy. Určitá tendence 

zde ovšem patrná je. Čeští studenti, kteří upřednostnili sjednocenou Evropu, projevili vyšší 

míru souhlasu s tímto tvrzením a naopak258. O tom, že pojem národ není v dnešní době již 

aktuální, je přesvědčeno ať už zcela, nebo spíše cca 7 % českých studentů preferujících

vlastenectví a cca 28 % těch, co upřednostňují sjednocenou Evropu. U německých studentů 

byl nejvyšší rozdíl zaznamenán v položce „zcela nesouhlasím“, kterou zvolilo 40 % studentů 

preferujících vlastenectví a pouze cca 8 % těch, co preferují evropskou integraci. 

Tabulka č. 56: „JSEM HRDÝ NA TO, ŽE JSEM ČECH/NĚMEC“ PODLE ZEMÍ 

(řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 23,1 47,2 15,7 12 1,9

NĚMCI 11,8 38,2 14,7 15,7 19,6

                                                            
257 Češi: p ≥ 0,05 (Sig 0,69), Němci: p ≥ 0,05 (Sig 0,34)
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Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost259 v míře souhlasu 

s tvrzením „jsem hrdý, že jsem Čech/Němec“ podle státní příslušnosti respondenta. Čeští 

respondenti souhlasí s tímto výrokem častěji než němečtí. Přes 70 % Čechů a polovina Němců 

souhlasí zcela nebo částečně. Nejvýrazněji se se rozdíl mezi oběma zeměmi projevil 

v položce „zcela nesouhlasím“, kterou zvolilo téměř 20 % Němců a pouhých 2 % Čechů

Analyzovat důvody nižší národní hrdosti v Německu oproti České republice a vůbec 

obšírněji vysvětlit téma německého poválečného nacionalismu, by bylo jistě zajímavé a 

přínosné, ovšem vzhledem k omezenému rozsahu magisterské práce a také zvoleného tématu, 

se zde podrobnějšímu rozboru nebudu věnovat. Pouze naznačím některé z aspektů, které 

mohou stát za nižší preferencí pojmu národ, národní hrdosti a vlastenectví u německých 

respondentů výzkumu.

Domnívám se, že hlavní důvod vlažnějšího národního postoje leží v minulosti, a to ve

zkušenosti s přepjatým nacionalismem snoubeným s teorií o nadřazenosti árijské rasy a 

potřeby pro ni vybojovat nový životní prostor (Lebensraum) vygradované až do hrůz druhé 

světové války. Hans Vorländer, profesor na Technické univerzitě v Drážďanech to 

komentoval následovně: „Agresivní, navenek orientovaný nacionalismus vede nakonec k 

válce a k ničení. Vyhlášené nepřátelství však nemusí nutně být vždy směrováno navenek. Tam, 

kde se nacionalismus druží s etnickými, národoveckými a rasistickými atributy, obrací se proti 

nepříteli vnitřnímu. Podle čeho lze tedy poznat “dobrý” nacionalismus od toho “zlého”, 

“uvolněné” vlastenectví od toho “přepjatého”? Odpověď není jednoduchá. Zejména neplatí 

jednou provždy. Často “dobré” a “špatné” varianty hrají pospolu“. [260] Když se počátkem 

sedmdesátých let ptali tehdejšího spolkového prezidenta Gustava Heinemanna, zda miluje 

svou vlast, odpověděl „Ne, miluji svou ženu.“ [261] Tato slova pobouřila část veřejnosti a 

rozproudilo debatu o smyslu vlastenectví. 

Problém poválečného německého vlastenectví a s ním spojené národní identity 

samozřejmě reflektovalo i umění. Malíř Gerhard Richter vytvořil cyklus nazvaný „48 

portrétů“262.  Jak už název napovídá, jde o 48 portrétů významných německých a také 

amerických vědců, intelektuálů a umělců, jejichž dílo má určitý humanistický přesah. Cílem 

                                                            
259

p ≤ 0,01 (Sig 0,000) Cn=303
260 Online na: http://www.euroskop.cz/431/sekce/nemecko-v-evropske-unii/
261 Online na: http://www.euroskop.cz/431/sekce/nemecko-v-evropske-unii/
262 Soubor vytvořen pro německý pavilon benátského bienále v roce 1972. „48 portrétů“ lze v ČR vidět na 
výstavě „Já bezesporu“ v pražské galerii Rudolfinum ve dnech 26. 5. – 14. 8. 2011, bylo zapůjčeno ze stálé 
expozice v Kunstmuseu Wolfsburg, které českou výstavu spolupořádá.   
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byla také snaha ukázat, že i přes válečné hrůzy, které Německo způsobilo, mají jeho obyvatelé 

také důvody k národní hrdosti a nemusí se za svůj původ stydět.  „Z určitého pohledu 

pojednává o identitě nikoliv jen jednotlivce, ale celého civilizačního okruhu s přesahem do 

Spojených států. Existují ale i interpretace, které poměrně přesvědčivě dokazují, že v tomto 

případě jde spíše o pokus znovu ustanovit základní obrysy národní identity těžce zasažené 

nacistickým šílenstvím. …Richterových „48 portrétů“ se pokouší rekonstruovat národní 

identitu dílem, které by jednou mohlo nahrazovat tradiční identifikaci, jež byla po válce 

nepřístupná pro kontaminaci nacismem.“ [Nedoma 2011, s. 5]   

11.4 MÍRA ZNECHUCENÍ, ODCIZENÍ A REZIGNACE NA POLITIKU

Domnívám se, že míru znechucení z politiky poměrně jasně vystihuje odpověď 

k následujícímu tvrzení, při jehož formulaci byl záměrně použit expresivnější slovník.

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost263 v míře souhlasu s tvrzením 

s tímto výrokem podle státní příslušnosti respondenta. Domnívám se, že pro charakter 

politické kultury obou zemí je pozitivní zjištění, že většina českých i německých studentů 

politiku za svinstvo nepovažuje. Zcela nebo z části výše zmíněný výrok odmítlo 31 % 

českých a více než polovina německých respondentů, přičemž Němci byli ve svém 

odmítavém postoji rezolutnější, zcela výrok popřelo cca 24 % z nich, českých respondentů 

totéž učinila polovina.  

Tabulka č. 57: „POLITIKA JE SVINSTVO“ PODLE ZEMÍ (řádková %)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠI 9,3 29,6 16,7 32,4 12

NĚMCI 7,8 23,5 17,6 27,5 23,5

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost264 v míře souhlasu 

s výrokem „politika je svinstvo“ podle pohlaví respondenta v celém souboru ani mezi 

českými muži a ženami a německými muži a ženami. Tato závislost265 se ovšem 

                                                            
263

p ≥0,05 (Sig 0,263)
264 celý soubor: p ≥0,05 (Sig 0,956), čeští muži a ženy: p≥0,05 (Sig 0,426), němečtí muži a ženy: p≥0,05 (Sig 
0,487)
265 p≤0,01 Cn=0,364
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prokázala podle míry znalostí respondenta. Z tabulky č. 51 je patrné, že nejvýrazněji se 

rozdíl mezi respondenty podle znalostí projevil v položkách „spíše souhlasím“, kde je 

zastoupeno 39 % respondentů s nízkou mírou znalostí a pouze cca 11 % s vysokou mírou 

znalostí a „zcela nesouhlasím“, kam spadá 29 % respondentů s vysokou a jen 7 % s nízkou 

mírou znalostí. Mezi respondenty, kteří souhlasí zcela a spíše nesouhlasí, jsou rozdíly podle 

znalostí spíše neparné. Tato disproporce mne poněkud překvapila, očekávala jsem totiž, že 

pokud se závislost prokáže, bude více lineární.

Tabulka č. 58: „POLITIKA JE SVINSTVO“ PODLE MÍRY ZNALOSTÍ (sloupcová %)

MÍRA ZNALOSTÍ

VYSOKÁ VYŠŠÍ NIŽŠÍ NÍZKÁ

ZCELA SOUHL. 9,7 6,1 7,1 11,6

SPÍŠE SOUHL. 11,3 26,5 33,9 39

NEVÍM 19,4 22,4 14,3 11,6

SPÍŠE NESOUHL. 30,6 30,6 28,6 30,2

ZCELA NESOUHL. 29 14,3 16,1 7

Tabulka č. 59: „STEJNĚ NEMŮŽU V POLITICE NIC OVLIVNIT“ PODLE ZEMÍ (%)

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ČEŠÍ 4,6 16,7 10,2 46,3 22,2

NĚMCI 3,9 20,6 13,7 41,2 20,6

Nepodařilo se prokázat statisticky významnou závislost266 v míře souhlasu podle 

zemí. Reakce na tento výrok vypovídá o tom, že většina respondentů věří, že věci veřejné 

může nějak ovlivnit. Téměř 69 % českých a o 7 % méně německých respondentů s výrokem 

„stejně nemůžu v politice nic ovlivnit“ nesouhlasí zcela, nebo alespoň částečně. Nabízí se 

otázka, kolik z nich se kromě účasti ve volbách něco v politice ovlivnit snaží.

Nepodařila se prokázat závislost267 u českých ani u německých respondentů 

v míře (ne)souhlasu s tímto výrokem podle toho, zda se v politice angažují. Domnívám se, 

                                                            
266

p≥0,05 (Sig 0,839)
267 Češi: p≥0,05 (Sig 0,328), Němci p≥0,05 (Sig 0,39)
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že důvodem byl nízký počtu respondentů, kteří se k nějakému typu nevolební politické 

participace hlásili. Je možné, že na větším a reprezentativnějším vzorku by závislost projevila. 

Mou hypotézou bylo, že se více angažují ti, kteří věří, že v politice mohou něco ovlivnit. 

Myslím si, že opak by byl nelogický.

Podařilo se prokázat statisticky významnou závislost268 mezi mírou souhlasu 

s výroky „stejně nemůžu v politice nic ovlivnit“ a „politika je svinstvo“. Tato závislost je 

silná. Z tabulky je patrné, že respondenti, kteří sdílejí vyšší míru souhlasu s jedním výrokem, 

rovněž ve většině případů souhlasí i s tím druhým a naopak. Nenašel se jediný respondent, 

který by zcela souhlasil s tím „že politika je svinstvo“ a přitom zcela nesouhlasil s tím, že v ní 

nemůže nic ovlivnit.   

Tabulka č. 60: „STEJNĚ NEMŮŽU V POLITICE NIC OVLIVNIT“ PODLE 

„POLITIKA JE SVINSTVO“ (sloupcová %)

STEJNĚ 
NEMŮŽU 

V 
POLITICE 

NIC 
OVLIVNIT

POLITIKA JE SVINSTVO

ZCELA 
SOUHL.

SPÍŠE 
SOUHL.

NEVÍM
SPÍŠE 

NESOUHL.
ZCELA 

NESOUHL.

ZCELA 
SOUHL.

16,7 7,1 2,8 1,6 0

SPÍŠE 
SOUHL.

27,8 33,9 16,7 7,9 10,8

NEVÍM 22,2 14,3 11,1 12,7 2,7

SPÍŠE 
NESOUHL.

33,3 37,5 55,6 49,2 37,8

ZCELA 
NESOUHL.

0 7,1 13,9 28,6 48,6

                                                            
268

p≤0,01 (Sig 0,000) Cn=456
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11.5 FAKTOROVÁ ANALÝZA VÝROKŮ

Lepší vhled do problematiky politické kultury redukcí dat a nalezením latentních 

příčin jejich variability nám může poskytnout faktorová analýza. Bylo využito rotovaného 

řešení faktorové analýzy s rotací Varimax. U českého souboru bylo při rotovaném řešení 

zjištěno šest faktorů vysvětlující dohromady 71 % variance. 

Tabulka č 61: FAKTOROVÁ ANALÝZA VÝROKŮ ČR

ZNĚNÍ VÝROKU FAKTOR

1 2 3 4 5 6

Politika je svinstvo. 0,818 0,118 -0,107 0,112 0,075 0,043

V ČR nejsou nezávislá media. 0,585 -0,161 0,41 -0,171 0,217 0,041

Stejně nemůžu v politice nic ovlivnit. 0,788 -0,098 0,009 0,068 -0,159 -0,12

Občanská společnost je prospěšná. -0,085 0,174 -0,685 -0,329 -0,115 -0,015

Jsem hrdý/á na to, že jsem Čech/Češka. 0,004 0,788 -0,083 -0,106 -0,083 0,131

Členství v Evropské unii potlačuje naší 
národní identitu.

-0,074 0,084 0,185 0,855 -0,015 -0,115

Referenda jsou důležitá. -0,042 0,025 0,156 0,006 0,882 -0,061

Národ je v dnešní době už vyčpělý 
pojem.

0,048 -0,78 -0,121 0,002 -0,044 0,1

V ČR je efektivní státní aparát. -0,186 0,141 0,581 -0,227 -0,513 -0,079

Je dobré mít silnou vládu. -0,005 0,451 0,649 0,079 0,155 -0,024

Více kompetencí místní samosprávě. -0,05 0,017 -0,012 -0,035 -0,041 0,975

Volby jsou manipulované. 0,323 -0,341 -0,048 0,657 0,115 0,121

Faktor č. 1 zahrnuje znechucení z politiky, rezignaci na veřejné dění a nedůvěru

k médiím. Je tedy nejvýznamněji sycen položkami „Politika je svinstvo“, „V ČR nejsou 

nezávislá média“ a „Stejně nemůžu v politice nic ovlivnit.“ Ve shodě s koncepcí politické 

kultury Almonda a Verby tento faktor můžeme nazývat faktorem politické nespokojenosti 

a odcizení od politiky.269 Faktor č. 2 můžeme označit jako faktor nacionalismu nebo 

                                                            
269 Almond s Verbou rozlišují dvě dimenze odcizení od politiky, a to institucionální a individuální. „Zatímco 
instituciální odcizení je důsledkem responzivity politického systému a týká se především politických stran, 
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vlastenectví270, nejvýznamněji je sycen výrokem „Jsem hrdý na to, že jsem Čech/Češka“ a 

záporně nejsilněji přispívá tvrzení „Národ je v dnešní době už vyčpělý pojem“. Tedy lidé, 

kteří jsou hrdí na svou národní příslušnost, považují pojem národ za stále aktuální.  

Faktor č. 3 je nejvýznamněji sycen položkami „Je dobré mít silnou vládu“, „V 

ČR je efektivní státní aparát“ a záporně nejsilněji přispívá tvrzení „občanská společnost 

je prospěšná“. Jako by občanská společnost byla pro některé respondenty opakem dobrého 

tedy silného a efektivního vládnutí. Domnívám se, že podobný názor zastává také český 

prezident Václav Klaus. Podle Klause není společnost víc než společnost individuí. Politolog 

a filozof Milan Znoj shrnul jeho názory následovně:„…podle Václava Klause pro vznik 

svobodné společnosti "stačí svoboda, tj. individuální svoboda, politický pluralismus, tj. 

politické strany a trh". Politika a stát ostatně není nic jiného než jistá kolektivní rozhodnutí, 

která zavazují všechny občany. … V demokracii musí ovšem kolektivní rozhodnutí splňovat 

podmínky dané mechanismem parlamentní demokracie, tj. vláda rozhoduje pod parlamentní 

kontrolou a před očima občanů, kteří ve volbách na základě své zkušenosti a podle svých 

zájmů potom projevují svou vůli.“ [271]

Faktor č. 4 sytí položky „Volby jsou manipulované“ a „Členství v Evropské unii 

potlačuje naši národní identitu“. U posledně zmíněného výroku jsem spíše očekávala, že 

bude náležet k třetímu faktoru, tedy nacionalistickému, a proto je tento výsledek pro mne 

určitým překvapením. Lidé, kteří nedůvěřují v regulérnost voleb, se zároveň obávají potlačení 

české identity nadnárodní organizaci.  Rovněž jsem se domnívala, že položky „Referenda jsou 

důležitá“ a „Více kompetencí místní samosprávě“ bude zahrnovat jeden faktor, ovšem každá 

z nich sytí jeden specifický faktor. V případě referend faktor č. 5, který můžeme označit 

jako faktor přímé demokracie, a šestý faktor decentralizace sytí položka „Více 

kompetencí místní samosprávě.“

                                                                                                                                                                                             
politiků parlamentů a vlády, tak individuální odcizení se týká především pozice jedince vůči systému, resp. role 
v politice, o níž si každý jedinec myslí, že by měl či je schopen hrát.“ [Linek 2010, s. 55]   
270 Autoři „Civic culture“ jej označují za typ afektivní orientace k politickému objektu stát a národ. [Almond –
Verba, 1989]     
271 Online na: http://www.blisty.cz/files/isarc/9804/19980415c.html
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Tabulka č 62: FAKTOROVÁ ANALÝZA VÝROKŮ SRN

ZNĚNÍ VÝROKU FAKTOR

1 2 3 4

Politika je svinstvo. 0,779 -0,126 -0,104 0,158

V SRN nejsou nezávislá media. 0,357 -0,502 0,05 -0,342

Stejně nemůžu v politice nic ovlivnit. 0,63 -0,122 -0,369 0,116

Občanská společnost je prospěšná. -0,068 0,706 -0,108 -0,008

Jsem hrdý/á na to, že jsem Němec/Němka. 0,096 0,104 -0,707 -0,18

Členství v Evropské unii potlačuje naší národní 
identitu.

0,625 -0,082 0,237 -0,138

Referenda jsou důležitá. 0,101 0,005 -0,098 0,8

Národ je v dnešní době už vyčpělý pojem. 0,172 0,014 0,733 -0,158

V SRN je efektivní státní aparát. -0,241 0,581 0,001 -0,154

Je dobré mít silnou vládu. -0,036 0,714 0,01 -0,007

Více kompetencí místní samosprávě. 0,114 -0,144 0,476 0,63

Volby jsou manipulované. 0,714 -0,199 0,223 0,109

U německého souboru byly při rotovaném řešení zjištěny čtyři faktory vysvětlující 

dohromady 56 % variance. Faktor č. 1 je nejvíce sycen položkami „Politika je svinstvo“, 

„Členství v Evropské unii potlačuje naši národní identitu“ a „Volby jsou 

manipulované“. Respondenti znechucení politikou, jsou přesvědčeni, že volby jsou 

manipulované a EU potlačuje jejich národní identitu. Je zajímavé, že stejně jako v českém 

případě se položka o potlačování identity ze strany Unie nepojí s vlastenectvím, ale 

s nedůvěrou k regulérnosti voleb. 

Faktor č. 2 v sobě kombinuje přesvědčení o prospěšnosti občanské společnosti, 

s důvěrou v efektivitu státního aparátu a silnou vládu. Je tedy nejvíce sycen položkami 

„Občanská společenská je prospěšná“, „V SRN je efektivní státní aparát“ a „Je dobré mít 

silnou vládu“. Od českých respondentů (viz faktor č. 3 u českých respondentů) se Němci 

v tomto odlišují v podpoře občanské společnosti. Ta v německém případě není v rozporu se 
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silnou vládou a efektivním státním aparátem. Občanská angažovanost zde není antitezí 

dobrého vládnutí, ale naopak může silnou vládu a efektivní státní aparát ještě podpořit, aniž 

by tím narušovala legitimitu parlamentní demokracie.

Faktor č. 3 můžeme označit jako nesouhlas s nacionalismem. Je totiž 

nejvýznamněji sycen položkou „Národ je v dnešní době již vyčpělý pojem“ a záporně 

nejsilněji přispívá tvrzení „Jsem hrdý/á na to, že jsem Němec/Němka“. Respondenti, kteří si 

domnívají, že pojem národ již dnes není aktuální, zároveň nejsou hrdí na svou národní 

příslušnost. Faktor č. 4 v sobě kombinuje decentralizaci a přímou demokracii, je tedy 

nejvýznamněji sycen položkami „Referenda jsou důležitá“ a „Více kompetencí místní 

samosprávě“. V tomto ohledu se němečtí respondenti liší od českých, kde každá z těchto 

položek tvoří samostatný faktor. Domnívám se, že decentralizace a s ní spojený princip 

subsidiarity přímou demokracii podporuje, a proto mně přijde logické, že tyto položky spadají 

do jednoho faktoru. 

Při použití explorační faktorové analýzy se neprojevilo na české ani německé straně 

rozlišení kognitivních, afektivních ani hodnotících aspektů politické kultury. (viz koncepce 

Almonda a Verby, kapitola 1, s. 13 – 14)
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ZÁVĚR

Cílem této práce bylo srovnat a popsat vybrané aspekty politické kultury českých a 

německých respondentů výzkumu, nikoli postihnout celostní charakter politické kultury 

daného souboru. Zaměřila jsem se na oblasti, které považuji za důležité, jako ochotu 

participovat na veřejném životě, ať již účastí ve volbách nebo členství v politických stranách 

či organizacích občanské společnosti nebo deklarovanou občanskou kompetencí. Zabývám se 

také problematikou vlastenectví, národní hrdosti a vztahem studentů k Evropské unii. Dále 

popisuji důvěru respondentů k politickému systému a jeho dílčím složkám (např. přesvědčení 

o nezávislosti voleb, svobody médií a efektivitu byrokracie). Rovněž zkoumám preference 

studentů v otázce zastupitelské nebo přímé demokracie, kam se sami řadí na levo-pravé ose 

politického spektra a zda zastávají spíše liberálně-tržní nebo sociálně orientovanější postoje a 

jejich znalosti o politice.    

Domnívám se, že volební ne/účast (pokud nejsou volby povinné) vyjadřuje postoj 

jedince k politickému systému jako takovému, politickým stranám a vnímání sebe sama jako 

voliče a občana. Pokud je, jak tvrdí Lukáš Linek, volební neúčast „…důsledkem a vyjádřením 

odcizení, nespokojenosti, neznalosti, demobilizace nebo odmítání režimu.“ [Linek 2010, s. 

207] vyznívá to pro české i německé respondenty velmi dobře, protože jejich volební účast 

v jednotlivém typu voleb je v průměru vysoká. Respondenti celého souboru projevili o 

volby větší zájem než většinová česká a německá populace, což je podle mého názoru 

způsobeno vyšším vzděláním. Němečtí respondenti chodí k volbám v průměru častěji než 

čeští, což potvrdil statisticky významný rozdíl v míře volební účasti. V obou zemích

panuje největší zájem o volby parlamentní, v českém případě do Poslanecké sněmovny a 

v německém do Spolkového parlamentu (Bundestagu). Nejnižší volební účast byla 

zaznamenána u voleb do Evropského parlamentu. Rovněž se podařila prokázat statisticky

významná závislost volební účasti na pohlaví, přičemž ženy mají o volby menší zájem 

než muži.

V obou zemích byly zaznamenány také statisticky významné rozdíly v levo-pravé 

stranické identifikaci, kdy se čeští respondenti výrazně častěji přiklánějí k pravici a 

němečtí preferují levici. Středoví voliči jsou zastoupeni poměrně rovnoměrně v českém i 

německém souboru. Čtvrtina německých respondentů se nepřiklonila ani k jedné z těchto 

nabízených alternativ, je možné, že tito lidé k politice přistupují z jiných perspektiv než 



115

z dělení na pravici a levici, ale orientují se více např. na postmateriální hodnoty jako ekologie, 

kvalita života, práva národnostních a sexuálních menšin atd. 

Němečtí respondenti jsou levicovější a preferují častěji tradiční levicová témata

jako rovnost a bezplatné školství než čeští. Ačkoli mezi respondenty obou zemí výrazně 

převládla preference pojmu svoboda nad rovností, prokázala se statisticky významná závislost

podle státní příslušnosti respondenta, kdy Němci častěji upřednostnili rovnost před svobodou 

než Češi. Nepotvrdila se ovšem má hypotéza, že pro levicové voliče bude důležitější rovnost, 

přívrženci levice ji ovšem upřednostňovali častěji než zbytek souboru.272 V otázce výběru 

mezi bezplatným školstvím a nižšími daněmi se Němci jednoznačně přiklonili k první 

možnosti. Podařila se prokázat statisticky významná závislost mezi podporou levice 

bezplatného školství. Domnívám se, že svou roli hraje levicovější zaměření německých 

respondentů a ve spolkové zemi Brémy již bylo školné na rozdíl od České republiky, kde 

těsná většina respondentů preferuje nižší daně, na státních vysokých školách zavedeno. 

Čeští respondenti jsou pravicovější než většinová populace, němečtí účastníci 

průzkumu preferují levicové strany častěji než většinová německá populace. Pro celý 

soubor je typická výrazná podpora Strany zelených, kterou preferovali němečtí respondenti 

nejčastěji, a u českých byla na druhém místě.  Pozitivním zjištěním je, že účastníci výzkumu 

byli ve svém ve svém politickém uvažování až na několik výjimek velmi konzistentní.

Podařilo se prokázat velmi silnou závislost mezi deklarovanou levo-pravou politickou 

identifikací jedince a stranou. Tedy pravicoví voliči ve valné většině případů volili pravicové 

strany a naopak. 

Členství v politických stranách nebo jiných zájmových skupinách, které se 

organizovaně snaží ovlivňovat politická rozhodnutí, vypovídá o míře aktivní politické 

participace ve společnosti. Členy politických stran byl jen malý počet českých a 

německých respondentů, ovšem více se jich angažovalo v politice jiným způsobem, ať už 

ve studentských samosprávách, v univerzitních diskusních skupinách a iniciativách,

nevládních ekologických organizacích nebo sponzoringem neziskových organizací. Nutno 

dodat, že Němci se do politiky zapojovali mnohem aktivněji než Češi, aktivnější byli muži 

než ženy v rámci českého i německého souboru273. Domnívám se, že vyšší občanská 

                                                            
272 Statisticky významnou závislost mezi levicovou orientací a preferencí svobody se ovšem podařilo prokázat 
jen u českého souboru.
273

Nejaktivnější byli němečtí muži, následováni německými ženami a až poté českými muži a nejpasivněji se 
projevily české ženy.
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angažovanost ze strany německých účastníků výzkumu, je poněkud v rozporu s jejich 

nižší preferencí občanské společnosti. Podařila se prokázat statisticky významná závislost v 

přesvědčení o prospěšnosti občanské společnosti a státní příslušností respondenta, kdy Češi 

jsou o užitečnosti občanské společnosti přesvědčeni častěji.

Občanskou sebedůvěru jedince vystihuje míra jeho občanské kompetence. Víra, že 

mohu změnit politické rozhodnutí, byla operacionalizována do otázky, jak by respondenti 

reagovali na nespravedlivě život jim komplikující vyhlášku místní samosprávy. Je pozitivním 

zjištěním, že by naprostá většina všech respondentů proti ní nějakým způsobem vyjádřila svůj 

nesouhlas, rozdíl je jen ve formě protestu. Němečtí studenti by proti nespravedlivé místní 

vyhlášce postupovali aktivněji, individuálněji a spíše než spoléháním na orgány státní 

správy by šli sami demonstrovat, sepsat petici nebo jinak se ve věci angažovat. Čeští 

respondenti by jednali pasivněji a delegovali problém na jiné, ať už stížností na úřadě 

nebo upozorněním tisku. Nepodařilo se prokázat hypotézu o závislosti formy protestu na 

pohlaví v českém ani německém souboru. Domnívala jsem se, že ženy budou preferovat spíše 

jeho pasivnější formy, což se ovšem nepotvrdilo. Nepodařilo se však prokázat statisticky 

významnou závislost, že by se ti, kteří deklarovali svou politickou angažovanost, zároveň 

častěji domnívali, že v politice mohou ovlivnit více na rozdíl od zbytku souboru. Pozitivním 

zjištěním ovšem zůstává, že bez ohledu na svou angažovanost si většina českých i 

německých respondentů myslí, že v politice něco ovlivnit mohou.

Jedním z podstatných rysů politické kultury je četnost a úroveň veřejné diskuse a s ní 

spojené znalosti o politice. Respondenti z obou zemí nejčastěji o politice mluví se svými 

přáteli, následně v rodině a až potom v univerzitním prostředí. Muži mluví o politice častěji 

ve všech třech prostředích než ženy, nepodařilo se však prokázat statisticky významný 

rozdíl v četnosti diskusí o politice podle pohlaví ani podle státní příslušnosti 

respondenta. Častěji o politice diskutují studenti humanitních oborů než technických, zde se 

statisticky významný rozdíl prokázat podařilo. 

Výše respondentových znalostí o politice závisí na jeho studijním oboru a míře 

sledování zpravodajství ve sdělovacích prostředcích, což bylo v souladu s mou hypotézou.

Mezi respondenty s vysokou mírou znalostí o politice, převládali ti, kteří politické 

zpravodajství sledovali často a velmi často a byli humanitního zaměření. Nepodařilo se 

prokázat statisticky významný rozdíl v míře znalostí v obou zemích, přesto toho němečtí 

respondenti o politice věděli více než čeští. Stejně tak muži projevili větší míru znalostí než 
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ženy, ovšem ani zde se nepodařilo prokázat statisticky významný rozdíl mezi českými muži a 

ženami a německými muži a ženami.274

Indikátorem zájmu o politiku je rovněž sledování politického zpravodajství. Nejčastěji 

sledovaným médiem je v obou zemích internet, následován je televizí a četbou denního 

tisku. Nejvíce opomíjeným zdrojem informací je zpravodajství v odborném tisku a ze 

zahraničních médií. Stejně jako u míry znalostí o politice a diskusí o ní, se také zde podařila 

prokázat závislost na studijním oboru respondenta, přičemž lidé s humanitním vzděláním 

sledují politické zpravodajství v průměru častěji. Potvrdila se také závislost na pohlaví, kdy 

muži sledují zpravodajství o politice častěji než ženy ve všech typech médií s výjimkou 

rozhlasu. Němci sledují politické zpravodajství častěji než Češi ve všech zmiňovaných typech 

médií s výjimkou internetu, nepodařilo se ovšem prokázat v tomto směru statisticky 

významný rozdíl. S médii rovněž souvisí přesvědčení, zda jsou nebo nejsou 

manipulována. Pozitivním zjištěním je fakt, že většina respondentů v obou zemích, je 

přesvědčena, že nikoli. Český nesouhlas je však o něco váhavější než ten německý.

Preference přímé demokracie nebo zastupitelské demokracie je přibližně stejná

mezi českými a německými respondenty, muži i ženami. V obou zemích je také vysoká 

podpora institutu referenda. U českých respondentů se podařilo prokázat statisticky 

významnou závislost preferencí přímé demokracie a představou o důležitosti všelidových 

hlasování, u německých nikoli. Čeští studenti chtějí více kompetencí pro lokální správu 

častěji než němečtí.

V obou zemích se také částečně liší pohled na vlastenectví, postoj k národu a k 

evropské integraci. Podařila se prokázat statisticky významná závislost mezi preferencí 

vlastenectví nebo sjednocené Evropy podle země původu respondenta. Ačkoli většina 

z celého souboru respondentů upřednostnila sjednocenou Evropu před vlastenectvím, čeští 

studenti upřednostnili vlastenectví častěji než jejich němečtí kolegové. Zároveň také 

častěji připustili, že členství v EU potlačuje jejich národní identitu. Je ovšem nutno dodat, 

že většina dotázaných z obou zemí poměrně důrazně odmítla, že by Unie jejich národní 

uvědomění jakkoli potlačovala. Podařilo se také prokázat statisticky významnou závislost v 

míře souhlasu s tvrzením, že „národ je v dnešní době už vyčpělý pojem“ podle země původu 

respondenty. Němečtí studenti s výrokem souhlasili častěji než Češi. Čeští respondenti také 

                                                            
274 Prokázal se pouze statisticky významný rozdíl podle pohlaví v celém souboru, což vzhledem k tomu, že se 
stejná situace nepotvrdila u českých a německých respondentů zvlášť, nepovažuji za podstatné.
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deklarovali vyšší národní hrdost než němečtí, když častěji souhlasili s výrokem „jsem hrdý 

na to, že jsem Čech/Němec“. Předpokládané příčiny nižší národní hrdosti a větší identifikace 

s Evropskou unií ze strany Německa jsem uvedla v analýzách (viz kapitoly 10 a 11, s. 92 a s. 

102).

Domnívám se, že pro politickou kulturu je pozitivní, že ani němečtí ani čeští 

respondenti neprojevují vysokou míru odcizení od politiky, projevující se např. 

rezignací na veřejné dění, ani vysokou míru znechucení z politiky. Většina respondentů 

nesouhlasí s výrokem, že „politika je svinstvo“, statisticky významná závislost podle zemí se 

neprokázala, ovšem podařilo se jí prokázat podle míry respondentových znalostí. Lidé s více 

znalostmi tento výrok odmítali častěji. Mezi českými a německými respondenty nepanuje 

velká míra shody v přesvědčení o efektivitě státního aparátu. Podařila se prokázat statisticky 

významná závislost v názoru na ni podle státní příslušnosti. Němečtí studenti považují svůj 

státní aparát za efektivnější než čeští.

U dvanácti výroků byla pro český i německý soubor užita metoda faktorové analýzy, 

která pomohla najít skryté příčiny variability dat. U českého souboru bylo při rotovaném 

řešení zjištěno šest faktorů vysvětlujících dohromady 71 % variance a u německého 

souboru čtyři faktory vysvětlující dohromady 56 % variance. Faktor č. 1 v českém 

souboru zahrnuje výroky o politické nespokojenosti a odcizení od politiky, v německém 

souboru jde o víceméně totožné položky, avšak přibyl výrok o potlačování německé identity

ze strany EU. Stejná položka je v českém souboru zahrnuta ve faktoru č. 4 spolu s národní 

hrdostí a záporně též s přesvědčením o neaktuálnosti pojmu národ ve faktoru č. 2 -

nacionalismu. 

Faktor č. 2 u německého souboru spojuje důvěru v občanskou společnost, s vírou

efektivitu státního aparátu a silnou vládu. V názoru na občanskou společnost byl mezi 

českými a německými respondenty zaznamenán určitý posun, kdy pro české jako by 

představovala spíše opak dobré a silné vlády a pro německé její doplnění. Domnívám, že o 

charakteru participační občanské kultury svědčí spíše druhý pohled. Faktor č. 4 sytí čtyři 

položky „Volby jsou manipulované“ a „Členství v Evropské unii potlačuje naši národní 

identitu“ a poslední dva faktory zahrnují přímou demokracii a decentralizaci. V tomto se 

odlišují od německého souboru, kde jsou tyto dvě položky spojeny v jeden faktor. 

Politická kultura společnosti nebo určité skupiny není homogenním celku, ale skládá 

se z dílčích vzorců politických orientací, které jsou podle Almonda, Verby a jejich 
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pokračovatelů parochiální, poddanská a participační. [Almond – Verba, 1989] Domnívám 

se, že v politické kultuře respondentů z České republiky a Spolkové republiky Německo spíše 

převažují ony participační složky. „Tento typ politické kultury odpovídá jednomu ze specifik 

oproti jiným formám politického zřízení, totiž aktivní roli občanů v politickém procesu.“

[Skovajsa 2006, s. 82] Respondenti mají více méně jasně definovanou vazbu k politickému 

systému, i ke svému místu v něm. Domnívám se, že participační složky jsou ještě více 

zastoupeny u německých respondentů, kteří chodí k volbám častěji a rovněž se více politicky 

angažují a také deklarují aktivnější formy protestu proti nespravedlivému nařízení, než Češi. 

Domnívám se, že příčinou může být několikanásobně delší zkušenost s nepřetržitým 

fungováním demokracie než v České republice a také vyšší ekonomická úroveň země.

Je ovšem velmi obtížné postihnout celkový charakter politické kultury respondentů, 

protože jde o velmi komplexní téma, které přesahuje záměr a také možnosti této práce. Mým 

cílem spíš bylo, jak již název diplomové práce napovídá, popsat vybrané aspekty politické 

kultury. Ve snaze popsat výše uvedené jsem se zaměřila na občanskou participaci, volebního i

nevolebního typu, zájem o politiku manifestující se četbou politického zpravodajství, diskusí 

o veřejných otázkách. Dále pak stranickou identifikaci a deklarované postavení jedince na 

škále levice – pravice, jeho postoj k vlastenectví, přesvědčení o národní či evropské identitě, 

přímé nebo nepřímé demokracii atd.

Širší zevšeobecnění výsledků není zcela možné také díky tomu, že se nešlo o 

reprezentativní soubor. Bylo by jistě zajímavé provést výzkum na větším a 

reprezentativnějším vzorku, ať již studentů nebo celé české a německé populace. Mohly by se 

ověřit výsledky, znovu otestovat hypotézy a je možné, že by se prohloubily některé tendence, 

které ač se v souboru objevily, nepodařilo se je prokázat na statisticky významné hladině 

kvůli nízkému počtu respondentů. Také v oblasti metodologie by bylo možné dosáhnout 

zajímavých výsledků použitím pokročilejších metod, např. víceúrovňových modelů analýzy.

Ráda bych se tématu politické kultury v česko-německém kontextu věnovala i nadále, 

přičemž bych se pokusila navázat na tuto práci a rozvést její výsledky výše popsaným 

směrem.
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