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Zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě na konci 80. a počátkem 90. let 20. 

století přineslo zemím, kterých se to týkalo, celou řadu zásadních změn. Ty zřejmě největší, které 

nejvíce ovlivnily společnost z pohledu sociologů, se týkaly přechodu od plánovaného hospodářství 

k tržní ekonomice a volnému trhu, náhlého poklesu či vzestupu (životní úrovně různých skupin 

občanů a demokratizace vládnoucích režimů. Uvedené změny musely nevyhnutelně ovlivnit občany 

postkomunistických států, uvedly v život společnost, kde každý mohl jednat mnohem svobodněji, 

kde měl větší možnosti ovlivňovat veřejné dění, ale současně, s onou rostoucí svobodou se pojil 

nevyhnutelně i pocit větší nejistoty. Občané už neměli „nalinkovaný“ svůj život od narození až do 

smrti, mohli ho více ovlivnit, ať už pozitivně či negativně. 

V politickém životě se občané museli vypořádat s mnoha novými jevy, neboť byli poznamenáni 

určitým znalostním deficitem, co se politických znalostí a dovedností týká (Dunn 2004). Drtivá 

většina občanů zažila poprvé v životě svobodné volby. Předvolební boj a kampaně představovaly 

další nový jev. Občané dostali také možnost se svobodně vyjadřovat k politickým otázkám a 

veřejnému dění. Díky tomu si, mimo jiné, postupně začali vytvářet vztah k politickým institucím, 

vnímali dění v nich, vyhodnocovali je a utvářeli si konkrétní postoje k nim. Na základě utvářených 

postojů byli schopni říci, zda důvěřují či nedůvěřují konkrétní instituci. A právě důvěra v politické 

instituce je nesmírně důležitá pro fungování demokratických institucí, stejně jako je občanská 

participace důležitá pro demokracii jako celek (Lenard 2008). Důvěra je důležitá pro legitimitu 

zastupitelské demokracie a potažmo politických institucí. Utvářet důvěru v politiky a politické 

instituce nebylo snadným úkolem ve společnosti, která byla dlouhodobě vystavena socialistickému 

autoritářskému systému, pod jehož vlivem vznikla kultura cynismu vůči všemu politickému 

(Campbell 2004). 

Jak ukazují výzkumy, míra důvěry v politické instituce byla v postkomunistických státech v 90. 

letech 20. století velmi nízká (Mishler, Rose 2001; Macek, Marková 2004). Souviselo to se 

způsobem spravování veřejného života v komunistických režimech, kdy neexistovala možnost se 

svobodně sdružovat, zakládat spolky, volit apod. Reakcí občanů bylo odcizení od státu a cynismus 

vůči státním institucím a ten si, bohužel, přenesli i do vztahu k novým demokratickým institucím po 

roce 1989 (Mishler, Rose 1997; Letki 2004). Nedůvěra oslabovala legitimitu těchto institucí a kvůli 

tomu bylo ohroženo demokratické zřízení v postkomunistických státech. 

Nízká míra důvěry v politické instituce však není fenoménem, který by byl typický pouze pro 

postkomunistické země střední a východní Evropy, trend odcizení občanů od politiky a politiků 

v USA zaznamenala již Finifter (1970) a související trend poklesu důvěry ve federální vládu tamtéž 

popsal již Arthur Miller (1974). Tento trend byl zaznamenán taktéž v evropských demokratických 

státech od 70. let 20. století, ale nebyl obvykle vnímán jakožto setrvalý pokles, ale spíše jako kdyby 
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se vývoj míry důvěry ve společnosti ubíral po sinusoidě a střídaly se tedy období jejího poklesu a 

růstu (Norris 2011). 

Jak vyplývá z úvodních odstavců, předmětem předložené dizertační práce je zkoumání důvěry 

v politické instituce, konkrétněji popis trendů vývoje důvěry v politické instituce a identifikace 

faktorů, které s uvedenou důvěrou souvisejí. Splnění těchto úkolů umožní zodpovědět některé 

otázky související s vývojem demokracie v České republice v druhé polovině 90. let a v prvním 

desetiletí třetího tisíciletí. Zejména se to týká otázek spojených s legitimitou vládnutí v České 

republice a spojitosti politické důvěry s volebním chováním či politickou socializací v ČR. 

V této práci je pojednáváno o důvěře v politické instituce, kterou je míněna důvěra vertikální 

orientovaná na politické instituce, jež mají pevný systém pravidel a formálních i neformálních 

procedur, z nichž je velká část zakotvena v Ústavě České republiky. Politickými institucemi, které 

jsou analyzovány v této práci, jsou konkrétně vláda České republiky, Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky, krajská zastupitelstva a obecní 

zastupitelstva. Pro uvedené analýzy máme jen omezené datové zdroje, které nebyly primárně 

shromážděny za účelem analýz důvěry v politické instituce. Přesto je datová základna dostatečně 

bohatá, aby bylo možné se zaměřit na celou řadu aspektů souvisejících s důvěrou. Jedná se zejména 

o faktory, které ovlivňují úroveň důvěry ve společnosti, ať už se jedná o socio-kulturní či 

institucionální determinanty. Dále dostupné datové zdroje dovolují zkoumat vývoj v čase a jeho 

periodicitu, či rozdíly mezi různými politickými institucemi a v neposlední řadě také regionální 

odlišnosti v úrovni důvěry nebo vliv kontextu prostředí, v němž občané žijí. 

Celá dizertační práce vychází ze sekundární analýzy dat z reprezentativních výběrových šetření 

občanů České republiky. K jednotlivým analýzám bylo využito několik datových zdrojů. Tím 

nejdůležitějším byla data z výzkumů prováděných v rámci projektu Naše společnost Centrem pro 

výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. Tato šetření se uskutečňovala a stále uskutečňují s 

přibližně měsíční periodicitou, s výjimkou dvou letních prázdninových měsíců, zpravidla desetkrát 

ročně na vzorku alespoň 1000 respondentů starších 15 let vybraných pomocí kvótního výběru. 

V analýzách byla využita data sebraná v období let 1997 až 2009. 

Druhým důležitým zdrojem bylo výběrové šetření Sociální kapitál v krajích ČR. Výběrové šetření 

bylo součástí řešení Projektu Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a 

regionální rozvoj podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Sběr dat provedlo Centrem pro 

výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i v Ústeckém kraji a Kraji Vysočina v listopadu 2009. 

Vzorek obsahuje 1036 respondentů celkem, z toho 510 v Ústeckém kraji a 526 v Kraji Vysočina. 

Sběr byl proveden ve dnech 9. až 23. listopadu 2009. 
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Práce sestává z několika kapitol. Po představení práce v kapitole první následuje kapitola druhá, 

která obsahuje teoretický úvod k celé dizertační práci. Čtenář je v ní uveden do celé problematiky 

důvěry v politické instituce a jsou v ní nastíněny základní pojmy, teorie a přístupy ke studovanému 

tématu a soustředí se zejména na zdroje politické důvěry. Existují dvě základní vysvětlení, jaké jsou 

zdroje této důvěry (více viz Campbell 2004; Denters, Gabriel, Torcal 2007; Locke 2001; Mishler, 

Rose 1997, 2001; Newton, Norris 1999 a 2000). První z těchto vysvětlení, tzv. socio-kulturní, 

vychází z přesvědčení, že důvěře se učíme v procesu enkulturace, od okamžiku, kdy jsme 

socializováni v rámci politické kultury platné pro společenství, ve kterém žijeme. V případě socio-

kulturního přístupu se tedy důvěra odvíjí od faktorů, které jsou nezávislé, vnější vůči samotné 

politické instituci a utváří se zezdola od samotných občanů, mluvíme proto o exogenních faktorech. 

Druhé z možných vysvětlení, institucionální, staví na předpokladu, že míra důvěry v politické 

instituce je v přímé relaci s výkonem těchto institucí. Tedy politické instituce a aktéři, kteří jsou 

jejich součástí, sami svým chováním ovlivňují, nakolik si „zaslouží“, aby jim bylo důvěřováno. 

Občané poté vyhodnocují nakolik jejich zejména ekonomické ale i další zájmy jsou uspokojovány 

činností institucí. Míra důvěry se stává měřítkem výkonnosti institucí. Faktory, které ovlivňují 

skutečnost, zda a nakolik lidé důvěřují politickým institucím, přímo souvisí s činností institucí a 

důvěra je generována seshora od samotných institucí, proto tyto faktory označujeme jako 

endogenní. 

Rose a Mishler (2001) se pokusili se o syntézu obou přístupů. Jejich nový přístup, podle kterého 

hrají svoji role v otázce důvěry, jak vliv socializace v raném věku, tak zkušenosti získané vlivem 

činnosti těchto institucí během dospělosti, nazvali modelem celoživotního učení (life-time learning 

model). Tento přístup umožňuje srovnat vliv socio-kulturních a institucionálních faktorů. Primárně 

jsou názory občanů ovlivněny kulturními hodnotami, které získali během socializace v prostředí, ve 

kterém vyrůstali na základě „předpolitických“ zkušeností. Následně tyto zkušenosti promítnou na 

politické instituce a mají vliv na individuální úroveň hladiny důvěry. Tyto počáteční predispozice k 

důvěře jsou potom během celého života neustále konfrontovány a přehodnocovány a vyvíjejí se na 

základě zkušeností s politickou realitou. Aktuální výkonnost institucí působí na všechny, a proto 

ovlivňuje spíše celkovou hladinu důvěry ve společnosti. 

Míra důvěry se tedy může, ale také nemusí, odvíjet od poznatků či zkušeností s institucemi. Z 

předchozích tvrzení je zřejmé, že nelze očekávat, že míra důvěry je jednou provždy dána. Naše 

očekávání se budou s největší pravděpodobností vyvíjet v čase na základě našich zkušeností a na 

základě jednání těchto institucí. Na druhou stranu, nikdo si neutváří názor na tyto instituce jakožto 

tabula rasa, bez hodnot a postojů, které jsme si osvojili a na jejichž základě nahlížíme na svět kolem 
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sebe. Proces utváření názorů na instituce tedy bude ovlivněn internalizovanými hodnotami a postoji, 

které jsme získali ještě předtím, než jsme si názor na instituce začali utvářet. 

Po teoretickém úvodu následují čtyři kapitoly s analýzami. Analýzy provedené ve třetí kapitole se 

soustředí na zodpovězení otázky, jak ovlivňovaly vybrané determinanty míru důvěry v politické 

instituce na individuální úrovni v České republice. Jednalo se o tyto instituce-vládu, Poslaneckou 

sněmovnu, Senát, krajská a obecní zastupitelstva. Cílem analýz bylo rozhodnout, jak souvisí vliv 

socio-kulturních a institucionálních faktorů s celkovou mírou důvěry ve zkoumané instituce. 

V souladu s institucionální hypotézou se potvrdila souvislost institucionální důvěry se spokojeností 

s politickou situací i s politickými preferencemi politických stran. Na druhou stranu se potvrdila i 

souvislost důvěry s některými proměnnými reprezentujícími socio-kulturní zázemí, zejména s 

pohlavím, náboženským vyznáním a subjektivní životní úrovní. To znamená, že nemůžeme 

odmítnout ani socio-kulturní hypotézu. Dále jsme v regresních modelech kapitoly třetí odhalili, že 

do určité míry souvisí s důvěrou kontext prostředí, které na jedince působí jak v rané fázi jejich 

socializace, tak později během celého jejich života, nelze pominout ani prostředí, kde jsme 

vyrůstali, ani prostředí, kde žijeme nyní. Na základě uvedených výsledků nemůžeme jednoznačně 

tvrdit, že důvěra v instituce je výlučně kategorií exogenní nebo endogenní. Z provedených analýz 

vyplývá, že důvěra je bezpochyby odrazem fungování zkoumaných institucí, přesněji řečeno 

individuálního, subjektivního vnímání tohoto výkonu, ale i kulturního zázemí jedince a jeho 

postavení v sociální struktuře. 

Deskriptivní analýza vývoje důvěry v politické instituce v čase v kapitole čtvrté nám odhalila, že 

existují významné korelace mezi vývojem časových řad míry důvěry ve vládu, Poslaneckou 

sněmovnu a Senát v letech 1997 až 2009. Podařilo se identifikovat etapy či sekvence ve vývoji 

důvěry v čase, jež souvisely s funkčními obdobími jednotlivých vlád. Uvedené trendy v rámci 

jednotlivých etap (funkčních období vlád) byly u všech zkoumaných institucí, s výjimkou 

funkčních období úřednických vlád, vždy shodné a stejný trend bylo možno pozorovat i u časové 

řady spokojenosti s politickou situací. Výrazně vyšší rozdíl v míře důvěry mezi vládou a zbylými 

dvěma ústavními institucemi a odlišný vývoj důvěry ve vládu v čase ve funkčních obdobích 

úřednických vlád můžeme spojovat s relativně nízkou spokojeností s politickou situací, která se 

odvíjela od politiky nejsilnějších stran v Poslanecké sněmovně a nesouvisela s důvěrou v úřednické 

vlády. Naopak tato nízká spokojenost pravděpodobně ovlivňovala míru důvěry v obě komory 

parlamentu. 

Na deskriptivní analýzu navázaly statistické analýzy, v nichž byla testována souvislost mezí 

důvěrou v ústavní instituce a volebními preferencemi občanů. Cílem bylo zjistit, zda se tato 

souvislost mění v čase, podle toho, jak se mění míra důvěry ve zkoumané instituce. Proto byla 
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vytvořena řada regresních modelů, s jejichž pomocí byla tato souvislost testována. Modely byly 

spočteny pro různé okamžiky v čase, kdy byla míra důvěry buď vysoká, nebo naopak nízká, zvlášť 

pro každé funkční období vlád. 

Výsledky modelování ukázaly, že vláda měla vždy, s výjimkou vlád úřednických, větší šanci na 

důvěru od voličů, kteří by v případných volbách do Poslanecké sněmovny volili stranu, která byla 

nejsilněji zastoupena v aktuální vládě. Potenciální voliči nejsilnější strany ve vládě vždy měli větší 

šanci důvěřovat vládě oproti voličům nejsilnější opoziční strany (tzv. efekt vítěze). Toto pravidlo 

platilo bez ohledu na celkovou míru důvěry ve vládu. S klesající důvěrou ve vládu klesal pouze 

podíl občanů, kteří by volili nejsilnější stranu v ní zastoupenou v případných volbách do Poslanecké 

sněmovny. 

U důvěry v Poslaneckou sněmovnu se již vliv volebních preferencí neprojevoval tak silně. Ve 12 

modelech ze 17 vypočtených nebyl rozdíl v šanci na důvěru mezi dvěma nejsilnějšími politickými 

stranami, bez ohledu na to, která z nich byla ve vládě a která v opozici. V případech, kdy byl mezi 

ODS a ČSSD významný rozdíl, nedosahoval poměr šancí na důvěru zdaleka takových hodnot jako 

u vlády, byl nejvýše trojnásobný. Nabízí se dvě vzájemně se doplňující vysvětlení. Je třeba si 

uvědomit, že rozdíl v zastoupení mezi oběma nejsilnějšími stranami v Poslanecké sněmovně nebyl 

nikdy příliš velký (nanejvýše 12 mandátů) a žádná z nich nikdy neměla většinu ve sněmovně a 

musely se při hlasování spoléhat na spolupráci dalších stran v ní zastoupených. A výsledky také 

naznačují, že voliči velice přesně vnímají rozdíl mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou v jejich 

pravomocích. 

Objasnění rozdílu mezi voliči dvou nejsilnějších stran v šancích na důvěru v Senát je velmi obtížné. 

Je zřejmé, že voliči aktuálně preferující ČSSD neměli v žádném ze sledovaných výzkumů větší 

šanci na důvěru, než voliči ODS. Naopak, voliči ODS měli větší šanci důvěřovat ve srovnání 

s voliči ČSSD ve všech modelech, počínaje květnem 2005. Nabízí se několik možných vysvětlení. 

První vysvětlení ukazuje na skutečnost, že volební preference jsou sledovány podle fiktivních voleb 

do Poslanecké sněmovny, kdežto Senát je především institucí, do které volíme osobnosti. Při 

rozhodování občanů, koho budou volit do Senátu, hrála roli ve 46 % případů především osobnost 

kandidáta, pro 40 % občanů byla důležitá i stranická příslušnost kandidáta a pouze 13 % občanů se 

rozhodovalo především podle stranické příslušnosti. K tomu byl Senát institucí, které občané 

v letech 1997 až 2006 důvěřovali nejméně ze všech tří ústavních institucí. Byl vnímán především 

jako zbytečná instituce, na kterou jsou zbytečně vynaložené finance (Červenka 2006).  

Je možné také druhé vysvětlení, které se vztahuje k období 2004 až 2009. Poukazuje na skutečnost, 

že od senátních voleb 2004 až do roku 2009 byla ODS přesvědčivě nejsilněji zastoupenou stranou 

v Senátu (v letech 2006 až 2008 měla dokonce nadpoloviční většinu). Tento trend vyšší důvěry 



[7] 

 

voličů ODS byl možná také umocněn vzrůstajícím uznáním Senátu, pokud toto uznání budeme 

měřit mírou důvěry v něj. Od října 2006 měl Senát nepřetržitě, až do konce sledovaného období, 

vyšší míru důvěry než Poslanecká sněmovna. 

V kapitole čtvrté byla tedy prokázána souvislost důvěry v ústavní instituce a volebních preferencí, 

která je nejvýraznější u důvěry ve vládu, kde se nepochybně uplatňuje efekt vítěze. Určitá 

souvislost mezi volebními preferencemi a důvěrou byla prokázána v několika modelech také u 

Poslanecké sněmovny, ale zdá se, že se v modelech výrazněji, ve srovnání s modely důvěry ve 

vládu, uplatnila spokojenost s politickou situací, která je spojena svým vývojem v čase především 

s důvěrou v Poslaneckou sněmovnu. Situace Senátu je nejspecifičtější, neboť se zdá, že s narůstající 

důvěrou v něj v posledních letech narůstá jeho důležitost pro voliče dvou nejsilnějších stran (nebo 

přinejmenším voliče ODS). Zůstává otázkou, jestli se jedná o krátkodobý výkyv, způsobený 

získáním nadpoloviční většiny křesel senátory z ODS v letech 2006 až 2008 a poklesem důvěry 

v Poslaneckou sněmovnu, způsobenou pravděpodobně rychlým střídáním vlád již od roku 2004. 

Více možná napoví vývoj v dalších letech, bude zejména záležet na tom, zda si ODS udrží svoji 

pozici nejsilnější strany v Senátu, či ji ztratí na úkor ČSSD. 

V kapitole páté, která byla z hlediska provedených analýz obdobou kapitoly předchozí, ale 

zaměřovala se ve svých analýzách na krajská zastupitelstva, jsme pomocí deskriptivních analýz 

vývoje důvěry v krajská zastupitelstva odhalili, že vývoj důvěry v čase v letech 2001 až 2010 příliš 

nesouvisí s vývojem důvěry ve vládu a s vývojem důvěry v Poslaneckou sněmovnu koreluje 

významně až od roku 2006. Souvislost s mírou důvěry ve vládu v čase je pravděpodobně také 

omezena skutečností, že s výjimkou krátkého dvouletého období byla v čele vlády vždy jiná 

politická strana než strana, která současně ovládala většinu krajských zastupitelstev. O vývoji míry 

důvěry v krajská zastupitelstva můžeme říci, že kopíruje trendy vývoje míry důvěry v Poslaneckou 

sněmovnu, ale hladina důvěry je u krajských zastupitelstev výrazně výše. Hladina důvěry v krajská 

zastupitelstva může tedy souviset s postoji společnosti k politickým institucím obecně (především 

Poslanecké sněmovně), přesto se hladina důvěry v krajská zastupitelstva udržuje na relativně 

vysoké úrovni. 

Při rozdělení časových řad na kratší úseky podle jednotlivých funkčních období krajských 

zastupitelstev či funkčních období vlád ČR a jejich vzájemným kombinováním je možné vysledovat 

určité trendy. Prvním trendem byl růst míry důvěry v krajská zastupitelstva v období 2000-2006. Po 

zbytek sledovaného období (2006-2010) docházelo k mírnému poklesu míry důvěry. Vzestup 

v prvém období můžeme spojovat s etablováním krajských zastupitelstev jakožto nové politické 

instituce. Z provedených analýz pro období 2006-2010 lze vyčíst, že uvedený trend poklesu byl 

relativně mírný v letech 2006-2008 a strmější v letech 2008-2010, kdy ho lze spojovat 
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s všeobecným poklesem spokojenosti s politickou situací a poklesem míry důvěry v Poslaneckou 

sněmovnu a Senát. Jedná se o období vládní krize, kdy byla ve sněmovně vyjádřena nedůvěra vláda 

Mirka Topolánka z ODS a následně nastoupila úřednická vláda Jana Fischera.  

V regresních modelech jsme poté testovali souvislost mezi aktuálními volebními preferencemi 

občanů a důvěrou v krajská zastupitelstva. Tyto modely byly spočteny pro různé okamžiky v čase, 

kdy míra důvěry dosahovala svých minimálních či maximálních hodnot v rámci jednotlivých 

volebních období krajských zastupitelstev. Pomocí modelů byla, mimo jiné, odhalena přímá úměra 

mezi mírou důvěry v krajská zastupitelstva a spokojeností s politickou situací. Spokojenost 

s politickou situací ukazuje na skutečnost, že evaluace aktuální politické situace ovlivňuje důvěru 

nejen na národní, ale také na regionální úrovni. Důvěru v krajská zastupitelstva významně 

ovlivňovala také evaluace vlastní ekonomické situace, není ovšem jasné, zdali občané vinili za svoji 

za svoji ekonomickou situaci přímo krajská zastupitelstva, či zda svoji nespokojenost s politikou 

vlády či jednáním Poslanecké sněmovny přenášeli také na ně. Vliv volebních preferencí nebyl tak 

významný jako v modelech vysvětlujících důvěru institucím na národní úrovni. Zdá se, že aktuální 

složení krajských zastupitelstev příliš nereflektovali voliči ČSSD či ODS ve smyslu efektu vítěze. 

Na druhou stranu voliči všech ostatních stran vykazovali signifikantně nižší míru důvěry v krajská 

zastupitelstva, než voliči obou nejsilnějších stran, je možné tedy mluvit spíše o efektu poraženého. 

Determinanty důvěry v Poslaneckou sněmovnu, krajská a obecní zastupitelstva v Kraji Vysočina a 

Ústeckém kraji byly analyzovány v kapitole šesté. Pomocí regresních modelů důvěry jsme odhalili, 

že na všech zkoumaných úrovních samosprávy se uplatňují jak faktory související se socializací 

respondentů a kulturním prostředí, v němž vyrůstali; tak faktory související s institucionální 

performancí. Byly také nalezeny rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi samospráv. Tyto závěry 

potvrzují zjištění učiněné v kapitole třetí, kde jsme však analyzovali data za celou ČR. Co však 

odlišovalo náplň této kapitolu od kapitoly třetí, byla možnost analyzovat vliv kontextu na úrovni 

dvou krajů, za něž jsme měli k dispozici datové zdroje. Vliv kontextu kraje byl prokázán na všech 

úrovních samosprávy, neboť různé proměnné se ve vypočtených modelech uplatňovaly v každém 

kraji odlišným způsobem. Kromě vlivu krajů, byl prokázán také vliv velikosti obcí, kde respondenti 

žili. Zejména při vysvětlování důvěry v obecní zastupitelstva byl vliv velikosti obce velmi důležitý, 

v malých obcích, kde mají lidé ke svému zastupitelstvu zpravidla blíže, také více důvěřují. Podobný 

princip se uplatnil také na krajské úrovni v Ústeckém kraji, kde lidé ze sídelního města krajského 

zastupitelstva mu důvěřovali významně více, a je proto možné, že také zde se uplatnil faktor 

prostorové blízkosti mezi bydlištěm respondentů a sídlem hodnocené instituce. 
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V předložené práci byly zkoumány determinanty důvěry v pět odlišných politických institucí, jak 

determinanty důvěry, tak vývoj důvěry ve sledované instituce v čase. Nakonec ve stručnosti 

shrneme nejdůležitější výsledky týkající se jednotlivých institucí. 

Úroveň důvěry ve vládu podléhala během sledovaného období (2001-2010) největším výkyvům. 

Pohybovala se mezi 13 a 73 % (průměr 38,7 %). Byla ovlivňována především spokojeností 

s politickou situací a velmi úzce souvisela se stranickými preferencemi potenciálních voličů a 

subjektivním vnímáním životní úrovně domácnosti, tedy proměnnými souvisejícími 

s institucionální performancí. Determinanty socio-kulturní se uplatňovaly ve výrazně menší míře. 

Velmi podstatný byl také vliv fáze funkčních období vlád na vývoj míry důvěry ve vládu v čase. Na 

počátku po jmenování vlády byla obvykle míra důvěry ve vládu nejvyšší a s postupem času klesala. 

Toto obecné pravidlo neplatilo pro funkční období úřednických vlád, kdy se důvěra ve vládu 

neměnila, a pro druhou polovinu funkčního období vlády Miloše Zemana a pro vládu Jiřího 

Paroubka, kdy byl zjištěn trend zvyšující se důvěry. 

Institucionální faktory vysvětlovaly velmi dobře také úroveň důvěry v Poslaneckou sněmovnu. 

Také v tomto případě se uplatňoval významně vliv institucionálních faktorů a méně vliv faktorů 

socio-kulturních. Nejvýraznější byl vliv spokojenosti s politickou situací a také stranických 

preferencí, i když ne v tak výrazné míře, jako u vlády, spolu se subjektivním vnímáním životní 

úrovně domácnosti. Také při vysvětlení míry důvěry v Senát se nejvýrazněji uplatnily proměnné 

spokojenost s politickou situací a stranické preference ukazující na vliv institucionální performance. 

Vliv ostatních proměnných byl méně výrazný či závisel na datu realizace dotazníkového šetření. Při 

analýze vývoje důvěry v čase se ukázalo, že vývoj míry důvěry v Poslaneckou sněmovnu i Senát v 

čase sledoval ve všech funkčních obdobích vlád České republiky stejný trend, který byl vždy 

shodný také s vývojem spokojenosti s politickou situací. Poslanecká sněmovna a Senát jsou zároveň 

dlouhodobě institucemi s nejnižší mírou důvěry, která se v období 2001 až 2010 pohybovala mezi 

14 a 40 %, s průměrem u Poslanecké sněmovny 24,6 % a v případě Senátu 23,4 %. 

Naproti tomu míra důvěry v krajská zastupitelstva dosahovala v čase vyšších hodnot - od 19 % do 

50 % s průměrem 40,8 %. Podobně jako u předešlých institucí se nejvýznamnějšími determinantami 

důvěry ukázaly proměnné spokojenost s politickou situací, stranické preference a také subjektivní 

životní úroveň domácnosti. Důvěra v krajská zastupitelstva měla v letech 2001 až 2006 stoupající 

trend v souvislosti s etablováním této nové politické instituce a od roku 2006 se podobal svým 

vývojem časovým řadám důvěry v Poslaneckou sněmovnu či časové řadě míry spokojenosti 

s politickou situací. 

Míra důvěry v obecní zastupitelstva již od počátku období (únor 2003), v němž jsou data o důvěře 

v obecní zastupitelstva sbírána, vykazovala nejvyšší hodnoty ze všech sledovaných politických 
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institucí. Pohybovala se v letech 2003 až 2010 mezi 54 % a 67 % s průměrem 61,6 %. Při pokusu o 

identifikaci determinant důvěry se analýza na této úrovni ukázala jako nejobtížnější. Nejednalo se 

totiž o důvěru v jednu instituci, ale celou řadu obecních zastupitelstev. Případné protichůdné vlivy, 

zejména ty, jež souvisely s institucionální performancí jednotlivých obecních zastupitelstev, se 

navzájem do určité míry vyrušily. Proto také se v modelech důvěry na lokální úrovni častěji 

významně uplatňovaly jak determinanty spojené se socio-kulturními přístupy (pohlaví, spokojenost 

se životem), tak s institucionálními přístupy (spokojenost s politickou situací či subjektivní životní 

úroveň domácnosti). Výrazná také byla nepřímo úměrná souvislost mezi mírou důvěry a velikostí 

obce. 

Za nejvýznamnější zjištění dizertační práce můžeme pokládat skutečnost, že s výjimkou obecních 

zastupitelstev je míra důvěry v politické instituce determinována především faktory souvisejícími 

s institucionální performancí, které se týkají politické situace či ekonomické situace jednotlivců i 

celého státu, a také se stranickými preferencemi. U stranických preferencí byla zjištěna existence 

tzv. efektu vítěze u všech institucí, lidé více důvěřují instituci, ve které je významně zastoupena 

strana, jíž preferují.  V případě krajských a obecních zastupitelstev jim méně důvěřují ti, jimiž 

preferovaná strana nehraje výraznou roli v politice na národní či krajské úrovni. Ovlivnění měr 

důvěry na všech úrovních rozložením sil mezi stranami ve vládě, potažmo v Poslanecké sněmovně 

ukazuje také na potvrzení teze o volbách druhého řádu (Reif, Schmitt 1980; Havlík, Hoskovec 

2009). U důvěry v obecní zastupitelstva hraje 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 či částečně socio-kulturními jako v dalších postkomunistických zemích 

(Mishler, Rose 2001; Lühiste 2006). 

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

jeden celek, ale identifikovala determinanty důvěry v politické instituce na národní, regionální i 

lokální úrovni, což není rozšířený přístup. Dalším významným přínosem byla identifikace 

periodických úseků v čase odpovídajících funkčním obdobím vlád, během nichž docházelo ve 

většině případů k obdobnému vývoji. Na druhou stranu se nepodařilo dopodrobna vysvětlit 

souvislosti politické a generalizované důvěry, i když některé datové zdroje umožnily tento vztah 

analyzovat.  
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