
Abstrakt 

 

Předmětem dizertační práce je zkoumání politické důvěry, konkrétně popis trendů vývoje politické 

důvěry a identifikace faktorů, které s uvedenou důvěrou souvisejí. Politickou důvěrou je míněna 

důvěra vertikální, orientovaná na vybrané politické instituce zakotvené v Ústavě České republiky. 

V práci jsou analyzovány následující politické instituce v České republice: vláda, Poslanecká 

sněmovna, Senát, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva. 

Jako teoretický rámec pro toto zkoumání je využit model celoživotního učení amerických sociologů 

Mishlera a Rose, který spojuje kulturní a institucionální přístupy při vysvětlování důvěry v instituce. 

Při všech provedených analýzách jsou využita data z již dříve provedených výzkumů CVVM a dalších 

oddělení Sociologického ústavu AV ČR. 

Za nejvýznamnější zjištění práce lze pokládat skutečnost, že míra důvěry v politické instituce je 

převážně determinována faktory souvisejícími s institucionální performancí, které se týkají politické 

situace a percepce vlastní ekonomické situace či celého státu, a také se stranickými preferencemi 

(existence tzv. efektu vítěze). Ovlivnění měr důvěry na úrovni národní, regionální i lokální rozložením 

sil mezi stranami ve vládě, potažmo v Poslanecké sněmovně, ukazuje také na potvrzení teze o 

volbách druhého řádu. U důvěry v obecní zastupitelstva má nezanedbatelnou roli také prostorová 

blízkost: obecním zastupitelstvům důvěřují více lidé v malých obcích, kde zkušenost s politiky 

zprostředkovaná médií může být nahrazena osobní znalostí. Závěry vyplývající z této práce potvrzují, 

že v České republice platí podobné souvislosti mezi důvěrou v politické instituce a institucionálními 

faktory a částečně také socio-kulturními faktory jako v dalších postkomunistických zemích. 

Za hlavní přínos předložené práce lze označit skutečnost, že nezkoumala politické instituce pouze 

jako jeden celek, ale identifikovala determinanty důvěry v jednotlivé politické instituce na národní, 

regionální i lokální úrovni. Analýza stavu důvěry v politické instituce v delším časovém úseku pak 

umožnila identifikovat poměrně stabilní vzorec ve vývoji této důvěry během funkčních období 

jednotlivých vlád. 
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