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1.  Úvod. 

  

Téma statusové konzistence (též statusová in-kongruence či statusová krystalizace) je ve 

výzkumu sociálních nerovností předmětem dlouhodobého výzkumu. Cílem práce je využití 

existujících teoretických a metodologických přístupů pro analýzu konzistence sociálního statusu 

v transformující se české společnosti. Úvodní část se bude týkat především tří problémů, které se pojí 

s tématem statusové konzistence. Nejprve to bude klasický teoretický a metodologický koncept, na 

něž práce navazuje. Dále bude zkoumán výběr proměnných, které budou v analýze využity. Na závěr 

budou popsány důvody, které vedly ke srovnávání vývoje statusové konzistence v české společnosti 

devadesátých let (období 1991 – 1997). 

 

Statusová konzistence byla ústředním teoretickým konceptem v prvním československém 

výzkumu sociální stratifikace uskutečněném P. Machoninem a týmem dalších sociologů v druhé 

polovině 60. let. V práci jsou zachyceny jak změny, které nastaly po roce 1948 (rozvolnění 

stratifikačního systému v důsledku vyvlastňování majetků, kolektivizace zemědělství, pronásledování 

„neloajální“ inteligence, vojensko-hospodářské faktory, příjmová nivelizace, potlačování výkonového 

principu atd.), tak náznaky obratu v šedesátých letech (které ale byly v rámci tzv. normalizace 

potlačeny). 

 

Problému statusové konzistence a prosazování výkonového principu se (mimo jiných 

problémů) v současnosti v České republice věnují dva výzkumné týmy, působící v Sociologickém 

ústavu AV ČR. Jeden z nich je veden již zmiňovaným P. Machoninem, který po nucené přestávce 

(1969 – 1989) data z výzkumu z 60. let znovu interpretoval a konstatoval postupné zvyšování 

konzistence statusů a posilování výkonového principu. Na základě dat výzkumu z počátku 

devadesátých let, kterým na výzkum z let šedesátých částečně navázal, prohlašuje, že stratifikační 

systém období let 1969 – 1989 je možné charakterizovat jako „totalitárně antimeritokratický“. „Tento 

model se vyznačoval častou vnitřní inkonzistencí sociálního statusu, zejména nesouladem mezi 

vzděláním, složitostí práce a kulturností na jedné straně a mocenským postavením na straně druhé.“1  

 

Ve výzkumu v první polovině devadesátých let se Machonin s novým týmem opřel zejména o 

koncept dekompozice statusu, ale také o upravenou verzi Goldthorpova třídního schématu částečně se 

blížící marxistickému pojetí. Na základě analýzy empirických dat mezinárodního komparativního 

šetření „Sociální stratifikace a cirkulace elit ve východní Evropě po roce 1989“ (provedeného na 

základě projektu D. J. Treimana a I. Szelényiho na jaře 1993) a výzkumu „Postoje a chování 

obyvatelstva v České a Slovenské republice“ (podzim 1993) konstatoval, že v rámci proměn 

                                                 
1 Machonin, P. a kol. 1996. Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha, Univerzita Karlova: str. 
331-332. 
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stratifikačního systému projevujících se zejména velkým objemem mobilitních pohybů (hlavně 

strukturní vzestupné mobility) lze pozorovat dva základní typy diferenciace. Jednak je to postupná 

meritokratizace společnosti (posílení výkonového kritéria), naznačovaná „nárůstem statusové 

konzistence, jejíž určující osou je diferenciace vzdělanostní úrovně a složitosti práce“1, jednak  

výkonově nezasloužené diferenciace (restituce, nelegální způsoby nabývání kapitálu, zneužívání 

mocenských pozic atd.) vedoucí k přežívání některých aspektů rovnostářství nebo hromadění 

nezasloužených privilegií.  

 

Problému výkonového principu a statusových skupin se věnuje i druhý výzkumný tým, který 

vypracoval analýzu vývoje stratifikačního systému a jeho základních charakteristik v letech 1989 – 

19982, tým vedený J. Večerníkem a P. Matějů. I tito badatelé zjištění počátek směřování stratifikační 

systému po roce 1989 k systému meritokratickému. Z výsledků ale vyplývá, že o výrazném prosazení 

výkonového principu ale zatím nelze mluvit. Přestože roste diferenciace příjmů, větši vliv má pořád 

ještě odvětví národního hospodářství, ve kterém je člověk zaměstnaný, než kvalifikační nároky práce. 

Navíc daňová a sociální politika vede k  velkému přerozdělování, především na úkor středních vrstev, 

jejichž postavení a početnost považují Večerník a Matějů za klíčové (zde je vidět vliv A. Gramsciho) a 

v pozadí jejichž činnosti by měl stát výkonový princip. 

 

V další části práce budou srovnány výzkumy obou výše zmíněných týmů, resp. výzkumy úzce 

se vztahující k problematice konzistence sociálního statusu v české společnosti. 

 

Po úvodní části a přehledu teoretických přístupů a pojmů bude následovat analýza konzistence 

sociálně-ekonomického statusu, zpracována na základě prací P. Matějů a M. Kreidla „Obnova vnitřní 

konzistence sociálně-ekonomického statusu“3 a P. Machonina „Proměny sociálního rozvrstvení“4 a 

„Stratifikace a třídní diferenciace jednotlivců“5. Analýza bude provedena formou kompilace a 

komparace zmíněných prací. 

 

Závěr práce bude zaměřen na to, zda se výchozí hypotézy shodují se závěry vytvořenými na 

základě jednotlivých analýz a zároveň poukáže i na jiné možné přístupy ke zkoumání problému 

statusové konzistence.  

 

                                                 
1 Machonin, P. a kol. 1996, tamtéž. 
2 Večerník, J., Matějů, P. 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 – 1998. Praha: Academia. Velký  sociologický 
slovník 1996. Praha: Univerzita Karlova. 
3 Matějů, P., Kreidl, M. 2000. „Obnova konzistence objektivních a subjektivních stránek sociálního statusu.“ In: P. Matějů, 
K. Vlachová a al., Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991 – 1998. Praha, Sociologické nakladatelství. 
4 In: Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha, Sociologické 
nakladatelství. 
5 Machonin, P., Tuček, M. a kol. 1996. Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 
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1.1 Přehled teoretických přístupů a základních pojmů 

 

Sociologie pozoruje a zkoumá rozdíly mezi různými skupinami lidí, které mají určité společné 

vlastnosti odlišných od vlastností jiných skupin. Některé tyto rozdíly mají takový charakter, že 

zakládají společenské nerovnosti. Podle těchto rozdílů je možné rozdělit společnost na podskupiny a 

jejich postavení zařazovat na různé stupnice či škály. Představa sociálně stejnorodé společnosti je 

nereálná. V soudobých tzv. informačních společnostech (průmyslových i poprůmyslových), které jsou 

založeny na vědění, se nejčastěji za rozdíly zakládající sociální nerovnosti považují: a) stupeň 

vzdělání, kvalifikace; b) rozdíly mezi zaměstnáními a povoláními podle stupně složitosti, 

kvalifikovanosti, společenského uznání významu atp.; c) rozdíly v postavení na mocenském žebříčku 

(oblast politická či ekonomická – řízení a rozhodování); d) rozdíly v úrovni příjmů, objemu majetku, 

životní úrovni atp. (materiální úroveň); e) diference v kulturnosti, životním stylu. Tyto nerovnosti jsou 

dílčími statusy souhrnného (syntetického) sociálního statusu, získávané po celý život. Různé dílčí 

nerovnosti se často navzájem sdružují, např. dosažené vzdělání a složitost práce. 

 

V sociologii bylo mnoho pokusů o zaznamenání sociálních nerovností zahrnujících více 

dílčích statusů. Tyto konstrukty jsou často považovány za základ nebo za důležitou společnou 

charakteristiku sociálně nerovných seskupení. Mezi tyto konstrukty patří především: a) Marxova a 

Engelsova1 teorie tříd, podle které se společnosti dělí na třídy dle postavení ve vlastnických vztazích. 

Na ně navazují neomarxistické teorie, např. teorie E. O. Wrighta2; b) teorie M. Webera o třídách a 

stavech3, ve které kladl důraz na kulturní charakteristiky a postavení v dělbě práce. Na něj navazují 

neoweberiánské teorie, které vyvinuly často používané schéma třídní klasifikace EGP, nazvané dle 

jeho autorů Eriksona, Goldthorpa a Portocarera4. Tento stratifikační model je vymezen jako struktura 

pracovních míst. Společenské třídy dělí podle dvou skupin kritérií – podle tržního postavení a podle 

pracovního postavení; c) teorie statusových skupin a odvozené určování sociálních vrstev a snaha o 

kvantitativní zachycení sociálního rozvrstvení na různých škálách, např. na škále Mezinárodního 

indexu sociálně ekonomického statusu ISEI5. Ten určitým postupem přiřazuje jednotlivým povoláním 

vyšší či nižší hodnotu odpovídající jak stupni vzdělání, tak průměrným příjmům; d) teorie G. E. 

Lenskiho snažící se zjišťovat souhrnné sociální postavení kvantifikací několika dílčích statusů do 

jednoho souhrnného vícedimenzionálního statusu; e) teorie používající k měření souhrnného 

                                                 
1 Marx, K., Engels, B. 1958 (1848). „Manifest Komunistické strany.“ In: Marx-Engels, Spisy 4. Praha: SNPL. 
2 Wright, E. O. 1985. Classes. London: New Left Books. 
3 Weber, M. 1980 (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr. 
4 Erikson, R., Goldthorpe, J. H. 1992. The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford: 
Clarendon Press. 
5 Ganzeboom, H., P. M. de Graaf, Treiman, D. J. 1992. „A Standard International Socio-Economic Index of Occupational 
Status.“ Social Science Research 21. 
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sociálního postavení tzv. třídní nebo stratifikační sebezařazení, navazující na práce R. Centerse1. Je u 

nich ale velké riziko zkreslení objektivní diferenciace společnosti. 

 

Samotný koncept statusové inkonzistence v sociologii začal používat ve čtyřicátých letech 

20. století Benoit-Smullyan2 s odkazem na Weberův koncept třídy, statusu a strany. Argumentoval, že 

pozice jedince na těchto jednotlivých stratifikačních žebříčcích nemusí být shodná. 

 

Rozšíření a větší popularizace koncepce statusové konzistence pochází z pozdějších prací G.  

E. Lenskiho3. Podobně jako Weber vychází z představy mnohodimenzionálně stratifikované 

společnosti. Lenski pracoval se čtyřmi vertikálními stupnicemi: vzděláním, zaměstnáním, příjmem a 

etnickým původem. Takový jedinec, který má vysoké postavení v některých dimenzích, ale nízké 

postavení v  dimenzích jiných, má status inkonzistentní. 

 

M. Hartman později navrhnul v abstraktní rovině (bez ohledu na výběr konkrétních 

proměnných) jako nejvýstižnější definici statusové konzistence následující: „entity sociálního systému 

S lze uspořádat k různými způsoby podle kritérií r1, r2,…, rk, přičemž pozice na škále r je v rámci S 

(sociálně) ceněna. Člen S, který je ve stejné pozici podle hodnot všech k, má vyrovnaný (konzistentní) 

status, v opačném případě nevyrovnaný (inkonzistentní)“4. Zájem byl soustředěn na „vzorec vztahů 

mezi pozicemi, které člověk (na různých stratifikačních škálách – pozn. autora) zaujímá“ (R. E. 

Mitchell5), na vztahy, které tvoří nevertikální uspořádání škál sociálního statusu (G. E. Lenski6). V  

tomto přístupu postavení jedince ve společnosti určují dvě skutečnosti: pozice ve vertikální hierarchii, 

a to, v jakém souladu je jeho postavení například z hlediska vzdělání, povolání a příjmu (nevertikální 

dimenze). Položená otázka je, zda člověk stojí stejně vysoko na všech sociálních žebříčcích, nebo zda 

jen na některých a na jiných je umístěn hůře. 

 

Lenskiho koncept je užitečný při vysvětlení dosavadními přístupy nevysvětlitelných rozdílů 

například v politickém jednání. Vysvětluje, že na každé úrovni statusu je podpora určité politické 

straně závislá nejen na sociálním postavení, ale i stupněm vykrystalizovanosti statusu. 

 

Koncept konzistence sociálního statusu jako dimenze sociálního postavení člověka ve 

společnosti nebyl přijat jednoznačně. Kritika mířila hlavně na formování metodologického postupu, 

                                                 
1 Centers, R. 1961. The Psychology of Social Classes: A Study of Class Consciousness. New York: Russell. 
2 Benoit-Smullyan, E. 1944. „Status, Status Types and Status Interrelations.“ American Sociological Review 9: 151 – 161. 
3 Lenski, G. 1954. „Status Crystallization: A Non-vertical Dimension of Social Status.“ American Sociological Review 19: 
405-413.; 1956, „Social Participation and Status Crystallization.“ American Socilogical Review 21: 458-464. 
4 Hartman, M. 1974. „On the Definition of Status Inconsistency.“ American Journal of Sociology 80: 707-721. 
5 Mitchell, R. E. 1964. „Methodological Notes on the Theory of Status Crystallization.“ Public opinion Quarterly 28: 315-
325. 
6 Lenski, G. 1954. „Status Crystallization: A Non-vertical Dimension of Social Status.“ American Sociological Review 19: 
405. 
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který by spolehlivě oddělil hlavní důsledky jednotlivých stratifikačních stupnic od důsledků, které 

byly způsobeny statusovou inkonzistencí. Závěr, který vyplynul ze sporů, znamenal návrat k přístupu 

prosazovanému Lenskim. Vertikální a nevertikální dimenze stratifikace (konzistentní a inkonzistentní 

části sociálního statusu) byly navrženy jako dvě charakteristiky, které vymezují společenské 

rozvrstvení (Keith Hope1).  

 

Jiná diskuse vztahující se k pojmu statusová konzistence se zaměřila sociální žebříčky, podle 

kterých je určeno sociální postavení lidí, a které je vhodné používat i v analýzách statusové 

konzistence. Základní proměnné jsou vzdělání, povolání a příjem, a měly by odpovídat ideálnímu 

modelu fungování trhu práce: kvalifikace každého člověka by měla odpovídat jeho pracovní pozici, a 

ta by zase měla poskytovat odpovídající příjem (T. Kreckel2). Podle této sociální stratifikace jsou tedy 

lidé odlišení podle lidského kapitálu, jímž disponují, svého zaměstnání a příjmu. Existují ale i jiné 

typy sociálních nerovností, které je také možné použít pro měření statusové konzistence. Jsou to 

například proměnné pohlaví, věk, národnost, náboženství, typ vzdělání, životní styl atd. Použití 

vzdělání, povolání a příjmu přesto zůstalo asi nejběžnějším přístupem.  

 

Přijetím srovnávacího přístupu bylo možné posuzovat nebo porovnávat podle dosaženého 

stupně krystalizace statusových proměnných nejen pouze jednu společnost či určitou geograficky 

vymezenou komunitu (jak to dělal Lenski), ale i různé země. Otázka směřovala ke vztahu míry 

statusové konzistence a procesu industrializace v různých zemích. Jak tvrdí teorie stratifikační 

konvergence (např. Covello a Bollen3, Featherman a Hauser4), míra statusové konzistence s postupnou 

industrializací a modernizací roste, hlavně kvůli širšímu uplatnění trhu. 

 

Vyslovení jednoznačného a empiricky podloženého závěru bylo ale v případě některých těchto 

hypotéz složité. Proto se později vynořil požadavek na srovnání vývoje míry statusové konzistence 

v rámci jedné společnosti v různých etapách jejího vývoje (Covello a Bollen5). Takovéto srovnání 

bude součástí této práce. V české společnosti jsou očekávány velké změny, zejména změny ve vztahu 

základních stratifikačních proměnných. 

 

 

 

                                                 
1 Hope, K. 1975. „Models of Status Inconsistency and Social Mobility Effects.“ American Sociological Review 40: 322-343. 
2 Kreckel. T. 1992. Politische Sociologie der sozialen Ungleichheit. Frankfurt a. M.: Campus. 
3 Covello, V. T., Bollen, K. A. 1979. „Status Consistency in Comparative Perspective: An Examination of Educational, 
Occupational, and Income Data in Nine Societies.“ Social Forces 58: 528-539. 
4 Featherman, D. L., Hauser, R. 1977. „Changes in Socioeconomic Stratification of the Races, 1962-1973.“ American Journal 
of Sociology 82: 621-651. 
5 Covello, V. T., Bollen, K. A. 1979. „Status Consistency in Comparative Perspective: An Examination of Educational, 
Occupational, and Income Data in Nine Societies.“ Social Forces 58: 528-539. 
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1.2 Proč lze v současné české společnosti očekávat proměny statusové konzistence? 

 

  Otázka není pouze proč lze očekávat změny míry statusové (in)konzistence. Týká se také toho, 

zda by mělo docházet spíše k jejímu nárůstu nebo poklesu. To znamená, zda došlo v průběhu 90. let, 

v období velkých společenských změn, k užšímu propojování vazeb mezi vzděláním, povoláním a 

příjmem, nebo zda se naopak vztah těchto proměnných spíše rozvolňoval. Proměna statusové 

konzistence je podle P. Matějů a M. Kreidla1 je očekávána: 

 

a) v souvislosti se sociální mobilitou transformačního období, 

b) s proměnou procesů dosahování statusu, 

c) s odstraněním politické segmentace trhu práce, 

d) s nárůstem příjmových nerovností. 

 

  Mezi sociálními strukturami reálného socialismu a západních společností nepochybně 

existovaly velké rozdílnosti. Slomczynski2 tvrdil, že přechod k moderní třídní struktuře vyžaduje 

velkou sociální mobilitu, která by tyto rozdíly vyrovnala. Ve všech zemích střední Evropy rok 1989 

opravdu přinesl ve srovnání s „předrevolučním“ obdobím podstatný nárůst sociální mobility (Večerník 

a Matějů3). Vztah této „transformační“ mobility k vývoji statusové konzistence je jasný. Každá 

sociální mobilita totiž vede k proměně konzistence sociálního statusu. Jen málokdy je možné 

očekávat, že se mobilní jedinec bude pohybovat po všech sociálních žebříčcích. Nereálné  je také  

očekávání, že tato mobilita bude z hlediska směru, rychlosti a načasování zcela shodná. Sociální 

mobilita by neměla na statusovou konzistenci žádný dopad jen v tom případě, že by byly splněny tyto 

podmínky. Souvislost mezi sociální mobilitou a statusovou konzistencí se stala námětem mnoha 

zkoumání (např. Blalock4, Hartman5, Hope6, Mitchel7, Róbert8 a další).  

 

  Očekávání proměn vztahů mezi vzděláním, zaměstnáním a příjmem je spojeno i s proměnou 

procesů, které stojí za výsledným tvarem sociální struktury. V pracích na toto téma od Blaua a 

                                                 
1 Matějů, P., Vlachová, K. 2000. Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998. Praha: Sociologické 
nakladatelství. Str. 20 (přesný výčet). 
2 Slomczynski, K. 1995. Formation of Class Structure under Conditions of Radical Social Change: An East European 
Experience. Paper Prepared for the Second Seminar on Middle Classes in Comparative Perspective: East & West Tallinn, 
Estonia, October 12-15. 
3 Večerník, J., Matějů, P. (eds.) 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia. Str. 162-163. 
4 Blalock, H. M. 1967. „Status Inconsistency, Social Mobility, Status Integration and Structural Effects.“ American 
Sociological Review 32: 790-801. 
5 Hartman, M. 1974. „On the Definition of Status Inconsistency.“ American Journal of Sociology 80: 707-721. 
6 Hope, K. 1975. „Models of Status Inconsistency and Social Mobility Effects.“ American Sociological Review 40: 322-343. 
7 Mitchel, R. E. 1964. „Methodological Notes on the Theory of Status Crystallization.“ Public Opinion Quarterly 28: 315-
325. 
8 Róbert, P. 1990. „Status Inconsistency Theory and Social Mobility Analysis.“ Pp. 67-90 in Peschar, J. L. (ed.): Social 
Reproduction in Eastern and Western Europe. Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and 
Poland. Nijmegen: Institute for Applied Social Sciences; Prague: Institute of Sociology, Czechoslovak Academy of Sciences.  
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Duncana1  či Sewella a Hausera2 se pro tyto mechanismy vžil název status attainment process. Podle 

této teorie se stav v západních společnostech blížil ideálnímu modelu fungování pracovního trhu, 

zatímco v socialistických systémech se vztahy mezi vzděláním, zaměstnáním a příjmem utvářely jinak 

(Kornai3). Jednou z odlišností byl například nárůst nepoměru mezi vzděláním a povoláním (nevyužitá 

kvalifikace u politicky „nespolehlivých“ a obsazování vysokých postů lidmi s nízkou odbornou, ale 

dostačující politickou kvalifikací – Machonin, Tuček4). Jako charakteristický rys systémů státního 

socialismu se v mezinárodním srovnání ukázala nízká statusová konzistence (Slomczynski5).  

 

  Polistopadové změny znamenaly také změnu v postavení trhu práce. Rok 1989 byl návratem 

od byrokratické správy k dominantnímu působení trhu (Slomczynski6). Byla například odstranění 

socialistická segmentace trhu práce na základě politických kritérií. J. Večerník uvádí, že „za minulého 

režimu měly politické faktory značný vliv na úroveň dosahované mzdy“7. Ovlivňovaly jednak přístup 

k vyššímu vzdělání, ale měly vliv i na výběr zaměstnání a hlavně na možnost postupu v hierarchiích 

řízení. Výzkum sociální struktury z roku 1984 ukázal, že „funkce v KSČ vynášela mužům 14 % 

‘přídavek’ ke mzdě oproti nestraníkům stejného věku a kvalifikace. V případě řadového členství ve 

vládnoucí straně činil tento ‘přídavek’ 10 %“8. 

 

 Je-li vztah mezi vzděláním a uplatněním na trhu práce určitým měřítkem fungování 

zásluhových kritérií, můžeme také předpokládat, že „návrat k trhu“ bude nutit vlastníky podniků a 

firem k uplatňování výkonových principů a k odstraňování jakýchkoliv vnějškových měřítek. 

Konzistence různých hierarchií sociálního statusu a vazba mezi vzděláním, zaměstnáním a příjmem, 

by se měla posilovat. Tlak na pracovní výkon, efektivitu a přínos ale nebude ve všech hospodářských 

odvětvích stejný, a proto není možné předpokládat, že proces statusové krystalizace bude stejnoměrný 

ve všech částech společnosti.  

 

 Posledním bodem, na jehož základě je očekáván postupný nárůst konzistence sociálního 

statusu, byl jmenován probíhající nárůst nerovností9. Vývoj společnosti v socialistickém období vedl k 

                                                 
1 Blau, P. M., Duncan, O. D. 1967. The American Occupational Structure. New York: John Wiley. 
2 Sewel, W. H., Hauser, R. M. 1972. „Causes and Consequences of Higher Education: Models of Status Attainment Process.“ 
Americdan Journal of Agricultural Economics 54: 851-861.; 1975. Education, Occupation and Earnings. New York: 
Academic Press. 
3 Kornai, J. 1992. The Socialist Systém. The Political Economy of Communism. Oxford: Clarendon Press.  
4 Machonin, P., Tuček, M. 1996. Tamtéž. 
5 Slomczynski, K. 1995. Formation of Class Structure under Conditions of Radical Social Change: An East European 
Experience. Paper Prepared for the Second Seminar on Middle Classes in Comparative Perspective: East & West Tallinn, 
Estonia, October 12-15. 
6 Slomczynski, K. 1995. Tamtéž. 
7 Večerník, J. 1998. Občan a tržní ekonomika. Praha: Lidové noviny.  
8 Večerník, J. 1998. Tamtéž 
9 Večerník, J. 1996. „Earnings Disparities in the Czech Republic: The History of Equalization.“ Czech Sociological Review 
4: 211-222.; Markets and people. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective. Avebury, Aldershot.  
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„masové regresi do středu žebříčku obecného statusu“ (Slomczynski1). Je otázka, co se stane po 

svobodném otevření prostoru pro nárůst nerovností. 

 

 Covello a Bollen2 zdůrazňují také možnou souvislost zjištěné statusové inkonzistence a 

variance některých statusových proměnných. Tvrdí, že neočekávaně nízká konzistence statusu 

v industriálních společnostech může být způsobena nízkou variabilitou jedné ze statusových 

proměnných (např. vzdělání). Socialistická společnost vykazovala spíše nízkou variabilitou příjmů než 

vzdělání. Nárůst příjmových nerovností by pak tedy mohl vést k růstu statusové konzistence, tj. ke 

krystalizaci statusových proměnných. Platí to ale jen pokud bude nárůst nerovností probíhat více podle 

zásluhových než jakýchkoliv jiných kritérií. 

 

1.3 Možné důsledky rostoucí konzistence sociálního statusu 

 

 Konzistence tzv. „objektivních“ složek sociálního statusu (vzdělání, zaměstnání, příjem) 

souvisí také se „subjektivními“ složkami statusu – např. sebezařazením člověka ve společnosti na 

vertikální ose sociální diferenciace. Je možné klást otázku po vztahu mezi objektivními dimenzemi 

sociálního statusu a subjektivně vyjádřeným pocitem, kam člověk ve společnosti patří. Už první 

československá výzkum sociální struktury poukázal na možný nesoulad mezi sociálním sebezařazením 

a objektivními měřítky stratifikace a nabídl tři možná vysvětlení. Jedno z nich ukazuje rozporné 

sebezařazení právě jako důsledek statusové inkonzistence (Machonin3). Další vysvětlení vycházejí 

z psychologických principů vyhýbání se extrémům a vlivu středostavovského charakteru a ideologie 

společnosti. Plné zařazení subjektivní dimenze sociálního statusu do analýz (komparace) by ale 

přesahovalo možnosti této bakalářské práce. Je ale možné předpokládat, že rostoucí konzistence 

„objektivních“ stránek statusu bude doprovázena i jejich silnějším propojováním se subjektivním 

statusem. Jen těžko lze předpovědět, jaké bude sociální sebezařazení jedince, který dosahuje vysoké 

pozice v příjmové hierarchii a nízké ve vzdělanostní. Převáží-li u něj váha nedostatečného vzdělání, 

může být jeho subjektivní status nízký, nebo naopak vysoký, bude-li reflektovat jeho nadstandardní 

příjem. Pokud se ale v jiném případě spojí odpovídající příjem se vzděláním, je pravděpodobné, že 

dojde i k jejich úzké vazbě na subjektivní dimenzi sociálního statusu. Je předpokládáno, že v průběhu 

transformace bude růst i soulad mezi objektivním a subjektivním sociálním statusem.  

 

 Teorie Sorokina4 upozorňuje na klíčovou roli školství a vzdělávání pro formování sociální 

struktury. Poukazoval na ně jako na rozhodující kanál vertikální mobility, selekce a distribuce jedinců 

                                                 
1 Slomczynski, K. 1995. Tamtéž. 
2 Covello, V. T., Bollen K. A. 1979. „Status Consistency in Comparative Perspective: An Examination of Educational, 
Occupational, and Income Data in Nine Societies.“ Social Forces 58: 528-539. 
3 Machonin, P. et al. 1969. Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava: Epocha. 
4 Sorokin, P. 1927. Social Mobility. New York: Harper and Brothers. SPSS Inc., 1990. SPSS Categories. Chicago.  
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do sociálních vrstev. Nejméně dva způsoby, kterými komunistický režim zasahoval do školství, jsou 

pro tuto práci relevantní. Jednak je to komunistické vršení bariér, které měly některým lidem zabránit 

v přístupu ke vzdělávání, jednak je to poúnorové (1948) utváření politicky určených privilegií, které 

ve studiu favorizovala určité jednotlivce či třídy. Oba tyto procesy se zapsaly do procesů vzdělanostní 

mobility, které nelze odstranit v průběhu několika málo let. Je ale možné předpokládat, že vývoj bude 

směřovat k situaci, kdy děti budou většinou dosahovat vzdělání, které bude odpovídat jejich 

schopnostem a snahám, a že prosazování tohoto principu povede k růstu vzestupné vzdělanostní 

mobility. Je také možné očekávat posilování sociální funkce vzdělávání ve smyslu teorie Sorokina.  

 

 Důležitý v proměně kritérií dostupnosti a úspěšnosti studia bude i vliv, který budou mít 

kompetence spojené se vzděláváním na trhu práce. Zdá se, že transformační reformy otevřely cestu ke 

vzrůstající finanční návratnosti vzdělání (Večerník1). Zlepšující se společenská pozice vzdělaných lidí 

(jak z hlediska prestiže zaměstnání, tak z hlediska příjmu) může mít podle Matějů a Kreidla také 

výrazný dopad i na vnímání úlohy vzdělání v životě. Je ale otázka, jak dlouho může trvat z tohoto 

hlediska přechod ze společnosti, kde vzdělání mělo jen nepatrný vliv na prestiž povolání i výši 

odměny (Matějů2), ke standardu západních společností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Večerník, J. 1998. Občan a tržní ekonomika. Praha: Lidové noviny.  
2 Matějů, P. 1986. „Vzdělání – mzda – životní úroveň. K jednomu z kritérií zásluhovosti v oblasti odměňování a utváření 
životní úrovně.“ Sociologický časopis 22: 599-614. 
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2.  Analýza krystalizace sociálně-ekonomického statusu v období transformace 

 

2.1 Analýza P. Matějů a M. Kreidla 

 

2.1.1 Data, proměnné a použité metody  

 

  Použitá data vycházejí ze tří šetření: Sociální spravedlnost (ISJP – The International Social 

Justice Project) z roku 1991 a roku 1995, organizovaného jako mezinárodního srovnávacího výzkumu 

percepce sociálních nerovností a distributivní spravedlnosti ve třinácti zemích (USA, Japonsku, 

západním Německu, Velké Británii, Holandsku, Bulharsku, Československu, Maďarsku, východním 

Německu, Polsku, Rusku, Slovinsku a Estonsku). Aby bylo možné společnosti srovnávat, byl výzkum 

opakován v roce 1995 v České republice a o rok později v Bulharsku, Maďarsku, Rusku a ve 

východních zemích Německa. Data byla sbírána na území obou republik tehdejšího Československa, 

výběr populace byl pořízen metodou vícestupňového stratifikovaného výběru. Výzkum v roce 1995 

proběhl jen na území České republiky, výběr byl pořízen metodou „náhodné procházky“ (použití 

stálého výběru obcí, výběr místa dotazování ve třech stupních: náhodný výběr ulic, systematický 

výběr domů a bytů; volba náhodného respondenta).  

 

  Třetím výzkumem bylo šetření Pracovní orientace z roku 1997, organizovaného v rámci 

dlouhodobého mezinárodního výzkumu (ISSP – International Social Survey Programme), 

kombinujícího dvě roviny srovnání – v mezinárodní a v časové perspektivě. V rámci programu ISSP 

bylo v České republice Sociologickým ústavem AV ČR zorganizováno více šetření (Sociální 

nerovnost, Životní prostředí, Rodina, Národní identita, Role vlády, Pracovní orientace).  

  

  Pro analýzy byly vybrány tyto proměnné: nejvyšší dosažené vzdělání respondenta (EDUC) 

v šestistupňovém hodnocení – vymezení viz tabulka 2.1, mezinárodní index sociálně-ekonomického 

statusu zaměstnání (ISEI) navržený Ganzeboomem, De Graafem, Treimanem1, čistý měsíční příjem ze 

všech typů ekonomické aktivity (INCOME), subjektivní sociální status zjišťovaný sebezařazením 

dotazovaného na desetibodové stupnici (SUBSTAT) a sebezařazení na škále levice-pravice (POLOR). 

Základní popisné charakteristiky vstupních proměnných jsou uvedeny v tabulkách 2.1 a 2.2. 

Bakalářská práce se ale bude věnovat jen tzv. objektivním proměnným, subjektivní sociální status a 

sebezařazení na škále levice-pravice ponechá stranou. 

 

 

 

                                                 
1 Ganzeboom, H. B. G., De Graaf  P. M., Treiman D. J. 1992. „A Standard International Socio-Economic Index of 
Occupational Status.“ Social Science Research 21: 1-56.  
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Tabulka 2.1 – Deskriptivní charakteristiky vstupních proměnných – ekonomicky aktivní osoby 

 1991 

Průměr                 SD 

1995 

Průměr                 SD 

1997 

Průměr                 SD 

EDUC 

ISEI 

INCOME 

SUBSTAT 

POLOR 

3,24                1,53 

     44,85             15,85 

  2984              1442 

4,77                1,45 

6,19                1,98 

3,43                1,52 

     43,97             15,36 

  6908              3948 

5,13                1,61 

6,07                1,89 

3,42                1,51 

     45,56             14,53 

 9154              7783 

4,83                1,76 

5,97                1,96 

Pramen: ISJP 1991, 1995, ISSP 1997 

 

  Analýza statusové konzistence byla pro možnost srovnávání výsledků, ke kterým dospěli jiní 

autoři (Covello a Bollen1, Slomczynski2), provedena nejprve pomocí explorační faktorové analýzy 

(metoda hlavních komponent), a potom pomocí analýz, které si kladly za cíl hlouběji proniknout do 

vzájemných souvislostí skrytých proměnných (metoda strukturního modelování – LISREL).  

 

Tabulka 2.2 – Distribuce vzdělání – ekonomicky aktivní osoby 

Nejvyšší dosažené vzdělání 1991 1995 1997 

Základní 

Vyučen bez maturity 

Vyučen s maturitou 

Střední s maturitou 

Nástavba, nedokončená VŠ 

Vysokoškolské 

Celkem 

N 

                 8,8 

               36,5 

                 6,1 

               29,9 

                 5,7 

               12,9 

             100,0 

             441 

                  6,4 

                34,2 

                  4,2 

                35,5 

                  4,8 

                14,9 

              100,0 

              670 

                  8,3 

                27,7 

                11,7 

                34,4 

                  2,4 

                15,6 

              100,0 

              506 

Pramen: ISJP 1991, 1995, ISSP 1997 

 

2.1.2 Výsledky analýzy 

 

Krystalizace sociálně-ekonomického statusu  

 

  Popisné charakteristiky vstupních proměnných (tabulky 2.1 a 2.2) ukazují, že hlavní tendencí, 

která mohla nést změny v sociálně-ekonomickém statusu, byl růst příjmových nerovností. U všech 

ostatních charakteristik sociálního statusu totiž ve sledovaném období šesti let došlo jen k malým 

změnám. U příjmu ale došlo nejen k nárůstu jeho průměrné úrovně (skutečný důsledek byl ale 

                                                 
1 Covello, V. T., Bollen K. A. 1979. „Status Consistency in Comparative Perspective: An Examination of Educational, 
Occupational and Income Data in Nine Societies.“ Social Forces 58. 
2 Slomczynski, K. 1995. Formation of Class Structure under Conditions of Radical Social Change: An East European 
Experience. East & West Tallinn, Estonia.  
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podstatně snížen inflací), ale hlavně ke jasnému nárůstu diferenciace. Podle Večerníkových a 

Kreidlových zjištění činil variační koeficient průměrného čistého příjmu v roce 1991 48 %, v roce 

1995 to bylo již 58 % a v roce 1997 variační koeficient průměrného dosáhl 85 %. 

 

 Posilování vazeb jednotlivých proměnných na příjem je zřetelný z pohledu na korelační 

koeficienty (tabulka 2.3).  

 

Tabulka 2.3 – Korelační matice – Pearsonovy korelační koeficienty 

 EDUC ISEI INCOME SUBSTAT POLOR 

1991 

EDUC 

ISEI 

INCOME 

SUBSTAT 

POLOR 

 

1,000 

0,679* 

0,191* 

0,247* 

0,004 

 

 

1,000 

0,123* 

0,215 

0,010 

 

 

 

1,000 

0,189* 

0,086 

 

 

 

 

1,000 

0,095 

 

 

 

 

 

1,000 

1995 

EDUC 

ISEI 

INCOME 

SUBSTAT 

POLOR 

 

1,000 

0,723* 

0,305* 

0,415* 

0,188* 

 

 

1,000 

0,259* 

0,347* 

0,191* 

 

 

 

1,000 

0,389* 

0,209* 

 

 

 

 

1,000 

0,238* 

 

 

 

 

 

1,000 

1997 

EDUC 

ISEI 

INCOME 

SUBSTAT 

POLOR 

 

1,000 

0,728* 

0,320* 

0,368* 

0,125* 

 

 

1,000 

0,306* 

0,354* 

0,127* 

 

 

 

1,000 

0,326* 

0,082* 

 

 

 

 

1,000 

0,163* 

 

 

 

 

 

1,000 

Pramen: ISJP 1991, 1995, ISSP 1997 

*Statisticky významný koeficient na hladině 0,05 

 

Téměř o 70 % vzrostla korelace mezi vzděláním a příjmem a na téměř 2,5násobek vzrostla korelace 

mezi příjmem a indexem sociálně-ekonomického statusu zaměstnání. Posilovala se ale i vazba mezi 

vzděláním a zaměstnáním: korelace vzrostla z 0,679 na 0,728. Naznačuje to ještě jednu věc: posilování 

vazeb mezi statusotvornými proměnnými mělo větší intenzitu v prvním období (1991 – 1995) než ve 

druhém (1995 – 1997). Jen těžko je možné odhadovat, jestli menší dynamiku změny ve druhém 

období je možné připsat jeho poloviční délce, nebo jestli šlo o trvalejší jev celkového zpomalení 

transformačních změn, případně o skutečnost, že změny, ke kterým došlo v prvním období, již dosáhly 

hodnot, od kterých se revoluční křivka změn mění v povlovnější křivku evoluční.  
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  Změny v konzistenci sociálně-ekonomického statusu jsou souhrnně zachyceny v tabulce 2.4. 

Explorační faktorová analýza byla pro analýzu statusové konzistence použita již několikrát (např. 

Covello a Bollen1 či Slomczynski2), přičemž úvaha stojící za její aplikací vychází z toho, že první 

dominantní faktor tvořený třemi statusotvornými proměnnými (vzdělání, zaměstnání, příjem) 

představuje konzistentní komponentu sociálně-ekonomického statusu (v tabulce 2.5 představovanou 

faktorem nazvaným SES-CON), druhý faktor pak reprezentuje jeho inkonzistentní komponentu (SES-

INC). Předpokladem je, že podíly variance vyčerpané takto definovanými faktory poskytují základní 

informaci o tom, jaký je poměr mezi konzistentní a inkonzistentní komponentou sociálně-

ekonomického statusu.  

 

  Horní polovina tabulky 2.4 (výsledky před rotací) ukazuje vývoj obou těchto komponent 

sociálně-ekonomického statusu v České republice v období transformace. Je vidět, že konzistentní 

komponenta (SES-CON) postupně měnila svůj obsah, resp. krystalizovala do vnitřně vyrovnanější 

podoby. Z výsledků v roce 1991 je zřejmé, že v tomto faktoru mělo největší vliv vzdělání a index 

sociálně-ekonomického statusu zaměstnání, zatímco váha příjmu byla výrazně slabší. Do roku 1995 

výrazně také stoupla váha příjmu v tomto faktoru (z 0,383 v roce 1991 na 0,545 v roce 1995) a toto 

směřování pokračovalo i ve druhém období (růst na 0,602). Je logické, že konzistentní komponenta 

sociálně-ekonomického statusu musela postupně sílit a inkonzistentní musela slábnout. V roce 1991 

byl poměr těchto dvou složek vyjádřený procenty vyčerpané variance 57/32, v roce 1995 63/28 a 

v roce 1995 již 65/26. Platí tedy již dříve vyslovený předpoklad, že konzistentní komponenta sociálně-

ekonomického statusu postupně sílila, zatímco inkonzistentní slábla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Covello, V. T., Bollen K. A. 1979, „Status Consistency in Comparative Perspective: An Examination of Educational, 
Occupational and Income Data in Nine Societies.“ Social Forces 58. 
2 Slomczynski, K. 1995, Formation of Class Structure under Conditions of Radical Social Change: An East European 
Experience. East & West Tallinn, Estonia. 
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Tabulka 2.4 – Faktorová analýza sociálně-ekonomického statusu – ekonomicky aktivní osoby. 

Metoda hlavních komponent, šikmá rotace metodou OBLIMIN 

 1991 

SES-CON      SES-INC 

1995 

SES-CON      SES-INC 

1997 

SES-CON      SES-INC 

Vyčerpaná variance (v %) 

 

Faktorové zátěže před rotací 

EDUC 

ISEI 

INCOME 

 

Faktorové zátěže po šikmé 

rotaci 

EDUC 

ISEI 

INCOME 

 

Korelace mezi faktory  

(po rotaci) 

     57,2           31,7 

 

 

       0,901        -0,136 

       0,878        -0,262 

       0,383         0,922 

 

 

 

       0,897         0,067 

       0,925        -0,061 

       0,001         0,998 

 

 

0,153 

     63,0           27,8 

 

 

       0,899        -0,223 

       0,884        -0,289 

       0,545         0,837 

 

 

 

       0,915         0,037 

       0,940        -0,034 

       0,008         0,999 

 

 

0,291 

     65,1           26,1 

 

 

       0,896        -0,249 

       0,887        -0,289 

       0,602         0,798 

 

 

 

       0,923         0,023 

       0,941        -0,021 

       0,000         0,999 

 

 

0,345 

Pramen: ISJP 1991, 1995, ISSP 1997 

Poznámka: EDUC = dosažené vzdělání (šest stupňů), ISEI = mezinárodní index sociálně-ekonomického statusu 

zaměstnání, INCOME = čistý osobní příjem z ekonomických aktivit, SES-CON = konzistentní komponenta 

sociálně-ekonomického statusu (po rotaci „statusová“ dimenze SES), SES-INC = inkonzistentní komponenta 

sociálně-ekonomického statusu (po rotaci „příjmová“ dimenze SES). 

 

  K podobnému závěru lze dospět i na základě studia rotovaného faktorového řešení, který 

umožňuje ukázat měnící se roli příjmu jako hlavního nositele změn v konzistenci sociálně-

ekonomického statusu. První faktor (SES-CON) zde představuje sociální dimenzi, druhý faktor (SES-

INC) reprezentuje ekonomickou dimenzi sociálně-ekonomického statusu. Výsledky v posledním řádku 

tabulky ukazují růst vnitřní konzistence sociálně-ekonomického statusu (lineární nárůst korelace). 

   

  Podobně můžeme zkoumat i širší pojetí konzistence sociálně-ekonomického statusu – 

subjektivní dimenzi. P. Matějů s M. Kreidlem k tomu využívají další statistické metody, např. 

simultánní analýzu na více výběrech apod. 

 

Inkonzistence sociálně-ekonomického statusu a její důsledky 

 

  Předchozí analýza dokázala, že inkonzistence sociálně-ekonomického statusu u nás po roce 

1989 trvale klesala. Přesto je skutečností, že statusová inkonzistence jako jev u nás stejně jako v jiných 



 15 

zemích existuje a působí na psychiku lidí, jejich postoje ke společnosti a rozhodování. Z dalších 

analýz1 vyplývá, že výskyt inkonzistence sociálně-ekonomického statusu roste se sociálně-

ekonomickým statusem zaměstnání. Zatímco na nižších stupních zaměstnanecké hierarchie byla 

zjištěna necelá dvě procenta lidí s vysokým stupněm inkonzistence, uprostřed statusové stupnice už 

22 % a v nejvyšší skupině již 61 %.  

 

Graf 2.5 – Hodnoty inkonzistentní dimenze sociálně ekonomického statusu 

v hlavních společenských třídách. Průměry a 95 % intervaly spolehlivosti 

 

  Inkonzistence sociálně-ekonomického statusu (faktor SES-INC * -1) 

 

  samostatní nekvalifik. kvalifikovaní    odborníci        rutinní 

   dělníci dělníci         nemanuální 

 

Společenská třída 

  Pramen: ISSP 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Analýzy jsou podrobně popsány v Matějů, P., Vlachová K. a kol. 2000. Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 
1991 – 1998. Praha, Sociologické nakladatelství. 

   1 
 
 
 
0,5 
 
 
   0 
 
 
-0,5 
 
 
 
  -1 
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Graf 2.6 – Hodnoty inkonzistentní dimenze sociálně ekonomického statusu 

v hlavních společenských třídách. Průměry a 95 % intervaly spolehlivosti 

 

  Inkonzistence sociálně-ekonomického statusu (faktor SES-INC * -1) 

 

  velká akciová spol. menší soukr. firma státní podnik veřejný sektor 

 

Typ podniku, instituce 

  Pramen: ISSP 1997 

 

Grafy 2.5 a 2.6 ukazují, kde jsou v české společnosti těžiště inkonzistence sociálně-ekonomického 

statusu. Z hlediska sociálních tříd mají největší podíl rutinní nemanuální pracovníci (úředníci a různí 

provozní pracovníci) a odborníci. Pokud zkoumáme sektory, ve kterých se objevuje vysoká statusová 

inkonzistence, největší podíl se nachází ve veřejném sektoru a ve státních podnicích. 

  

 Co se týká možných důsledků statusové inkonzistence, ukazuje se, že velká statusová 

inkonzistence např. brání sebezařazení jedince na vyšší stupně sociální hierarchie, kam se jinak 

zařazují jedinci se stejným indexem statusu zaměstnání, u kterých ale byla zjištěna nízká statusová 

inkonzistence (subjektivní dimenze statusu). Vliv má také na politické postoje a volební rozhodování. 

 

2.1.3 Shrnutí 

 

  Vývoj statusové inkonzistence, tak, jak zde byl popsán, má vzhledem k probíhající 

společenské transformaci svou logiku. Večerník s Kreidlem konstatují: „Původně vysoká míra 

inkonzistence, jev typický pro pozdní socialismus, se snižuje a spolu s tím se zpevňují i vazby mezi 

proměnnými (…). Dochází k postupnému propojování vazeb mezi odpovídajícím vzděláním, 

zaměstnáním a příjmem (…). To je znakem obnovy systému sociální stratifikace moderních 

industriálních společností založeného na meritokratických principech. Naše analýza ukázala, že proces 

statusové krystalizace zřejmě neprobíhal ve všech segmentech společnosti rovnoměrně nebo že 

přinejmenším ne všechny společenské skupiny dnes vykazují stejnou míru statusové inkonzistence. 
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Vztahy mezi kompetencemi, zaměstnaneckou pozicí a příjmem mají také své neopomenutelné 

důsledky v oblasti subjektivního sociálního postavení (čím konzistentnější sociální status, tím větší je 

jeho soulad s percepcí vlastního sociálního postavení) a volebního chování“1. 

  

 Proces krystalizace sociálního statusu, odvozený z proměn sociální struktury, růstu nerovností a 

změn na trhu práce doposud probíhá a je možné položit si otázku, jak bude tento proces vypadat 

v budoucnosti. Pokud je srovnána míra statusové konzistence dosažené v jednotlivých etapách 

transformace s jinými pracemi2 zabývajícími se tímto fenoménem v západních společnostech, ukazuje 

se, že česká společnost je z tohoto hlediska zřejmě již na srovnatelné úrovni. Také vývoj vztahů mezi 

jednotlivými proměnnými, které tvoří sociální status, ukazuje, že proces statusové krystalizace 

s postupující transformací ztrácel svou dynamiku, což může souviset jednak se stabilizací trhu práce, 

jednak se zpomalením růstu společenských nerovností. Období 1995 – 1997 bylo také asi 

poznamenáno jevy, které se zřejmě odehrávaly mimo logiku zpevňování stratifikačních vazeb (nárůst 

příjmů v nejvyšších patrech příjmové hierarchie) a které další krystalizaci sociálního statusu 

nenapomáhaly.  

 

  Srovnávací analýza jednotlivých skupin také ukázala, pro které vrstvy je vysoká míra 

inkonzistence typickým jevem. Večerník s Kreidlem shrnují: „Napětí mezi vyšším vzděláním a 

sociálně-ekonomickým statusem na straně jedné a nízkým příjmem na straně druhé se projevuje 

především mezi úředníky (rutinní nemanuální pracovníci) a odborníky. Maximální míru konzistence 

zaznamenáváme u samostatně výdělečně činných. Z hlediska sektorového dosahují nejvyšší míry 

inkonzistence zaměstnanci veřejného sektoru a státních podniků. Původně jsme odvozovali nutnost 

růstu statusové konzistence z ekonomické nutnosti, která bude tlačit majitele podniků a firem 

k silnějšímu důrazu na výkon a schopnosti, nyní můžeme podobnou logiku uplatnit i na 

různé hospodářské sektory. Je jasné, že uplatnění výkonových principů ve státním sektoru bude ve 

srovnání se sektorem soukromým omezenější. Podobně ani růst příjmových nerovností (další 

výkladový princip růstu statusové konzistence) nedosáhne asi takové míry, jako je tomu v privátních 

společnostech“3.  

 

  I přes rozdílnosti uvnitř společnosti bylo dokázáno, že míra inkonzistence sociálního statusu 

klesala. Pro další bádání vyvstává mnoho otázek: jak se dále budou vyvíjet vztahy mezi statusovými 

proměnnými; zda bylo zpomalení statusové krystalizace dáno přirozeným přechodem od revolučních 

radikálních změn k evolučními vývoji vztahů mezi proměnnými, nebo zda již došlo k nasycení 

                                                 
1 Matějů, P., Vlachová K. a kol. 2000. Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991 – 1998. Praha, Sociologické 
nakladatelství. Str. 34. 
2 Covello, V. T., Bollen K. A. 1979, „Status Consistency in Comparative Perspective: An Examination of Educational, 
Occupational and Income Data in Nine Societies.“ Social Forces 58. 
3 Matějů, P., Vlachová K. a kol. 2000., tamtéž, str.35. 
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potřebné míry změn; zda dojde v budoucnu k vyrovnání míry statusové krystalizace v jednotlivých 

společenských vrstvách a hospodářských sektorech, nebo zda zůstane nevyrovnaný systém 

odměňování doménou veřejného sektoru. Tyto a další otázky je možné si pokládat, na jejich 

zodpovězení ale bude nutné si nějaký čas počkat. 

 

2.2  Analýza P. Machonina 

 

2.2.1 Data, proměnné, metody 

 

 Machonin ve svých analýzách používá schéma třídní diferenciace EGP upravené podle 

českých podmínek1. Výsledky obou jeho analýz se mohou částečně lišit, protože tyto úpravy jsou 

zahrnuty až v později publikované práci. Jednotlivé skupiny řazené podle třídní logiky (od velkých 

vlastníků až po nejméně kvalifikované dělníky) upřednostňují postavení ve vlastnické struktuře před 

hledisky kvalifikačními a kulturními a vytvářejí následující schéma2: 1) samostatně činní se 

zaměstnanci (podnikatelé); 2) vyšší odborníci; 3) samostatně činní bez zaměstnanců (živnostníci, 

řemeslníci, svobodná povolání atp.); 4) střední odborníci vč. mistrů; 5) rutinní nemanuální 

zaměstnanci (řadoví úředníci); 6) kvalifikovaní dělníci (včetně pracovníků materiálních služeb); 7) 

polokvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci (včetně služeb a zemědělci). Porovnání struktury postavení 

jedinců z těchto kategorií ve třech časových období je zachyceno v následující tabulce: 

 

Tabulka 2.2.1 – Změny třídní diferenciace v období 1988 – 1999 v % 

 1988* 1993 1999 

Podnikatelé 

Vyšší odborníci 

Samostatně činní 

Střední odborníci 

Úředníci 

Kvalifikovaní dělníci 

Nekvalifikovaní dělníci 

-  

9,5 

- 

18,9 

9,5 

23,8 

38,3 

2,4 

9,6 

7,3 

16,7 

9,4 

18,8 

35,8 

4,6 

10,7 

9,1 

20,2 

12,2 

18,9 

24,3 

Celkem 100,0 100,0 100,0 

 * Údaje za rok 1988 byly zjištěny zpětným dotazem v roce 1993. 

 Pramen: Data 1993 a 1999 

 

 Základní směr transformačního vývoje je takový, že vytvoření skupiny samostatně činných se 

zaměstnanci a bez nich bylo provázeno snižováním procentuálního zastoupení dělníků, především 
                                                 
1 Podrobnější informace o této úpravě viz Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu 
tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství. 
2 Schéma je převzato z Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: 
Sociologické nakladatelství. Str. 208-209. 
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polokvalifikovaných a nekvalifikovaných, a zemědělců. Nárůst zaznamenali také střední odborníci a 

úředníci, stejně jako i vyšší odborníci, jejichž další část, pokud podniká, je ale podle úprav schématu 

EGP vedena v kategorii podnikatelů.  

 

 Zda došlo na základě těchto přesunů ke zvýšení statusové úrovně vyšších kategorií, případně 

posunům odpovídajícím představě úrovně rozvinuté kapitalistické společnosti a polarizaci třídních 

vztahů, je dále nutné ověřovat přesnějším zkoumáním kategorií třídní struktury dalšími vlastnostmi 

(proměnnými) charakterizujícími vertikální členění společnosti. Vedle dosaženého stupně vzdělání  to 

může být například míra, ve které obor vzdělání odpovídá oboru činnosti, počítačová gramotnost, 

kulturnost životního stylu atp. Analýza ukázala, že ve všech těchto proměnných se pořadí jednotlivých 

kategorií liší od toho, které odpovídá třídně vlastnickému principu. Např. vzdělanostně, kvalifikačně a 

kulturně jsou vyšší a střední odborníci na výrazně vyšší úrovni než samostatně činní se zaměstnanci i 

bez zaměstnanců. Významné kulturní statusové charakteristiky tedy nemusí shodovat s hierarchií 

vytvořenou na základě charakteristik třídně vlastnických. Blíží se meritokraticky pojatému rozvrstvení 

společnosti. Seřazení podle ukazatelů příjmu, bohatství a mocenského postavení pořadí zhruba 

odpovídá tomu, podle něhož jsou seřazeny kategorie v tabulce (třídně vlastnickému principu). 

Kategorie vyšších odborných zaměstnanců je podle Machonina v průměru na stejné nebo jen o málo 

nižší materiální úrovni než kategorie zaměstnavatelů. Je ale vnitřně mnohem různorodější.  

 

 Dále je možné zkoumat např. vztah třídní klasifikace s ukazatelem spotřební úrovně, 

vytvořeným ze subjektivních výpovědí, konkrétně například pocit dostatku peněz na spotřebu 

každodenního života či materiální postavení různých společenských kategorií.  

 

2.2.2 Společenské rozvrstvení podle souhrnného sociálního statusu 

 

  P. Machonin dále pracuje se schématem vícedimenzionálního sociálního statusu (Lenski). 

Tradicí se ustálil pro ekonomicky aktivní populaci pětidimenzionální individuální status vytvořený z 

proměnných nejvyššího dosaženého stupně vzdělání, složitosti vykonávané práce, postavení v řízení, 

individuálního příjmu a životního stylu (kulturní úrovně mimopracovních činností). Průměrné 

postavení na těchto stupnicích jako celku určuje statusovou úroveň jednotlivce nebo skupiny, 

vzájemný poměr uvedených dimenzí pak míru nesouladu či souladu (in/konzistence) dílčích statusů 

uvnitř souhrnného statusu. Nevýhodou této konstrukce ale je, že nezodpovězení jakékoliv dílčí otázky 

vztahující se k některé z pěti dimenzí sociálního statusu znamená vyřazení jednotlivce ze souboru, 

čímž se může soubor značně početně zredukovat.  

 

  Metodika použitá pro zjišťování souhrnné statusové diferenciace je ve stručnosti následující: 

nejprve jsou rozebrány nejdůležitější dílčí statusové diferenciace, poté konstrukce souhrnného 
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multidimenzionálního sociálního statusu pro ekonomicky aktivní populaci. Výše zmíněné 

statusotvorné charakteristiky jsou zaznamenávány do šestibodových škál (nejvyšší stupeň, 6, je 

považován za nejvyšší).  

 

Tabulka 2.2.2a – Šestistupňové škály pěti statusotvorných charakteristik 

v % ekonomicky aktivních* 

Stupeň** Vzd ělání Složitost práce Postavení 

v řízení 

Pracovní příjem Kulturní aktivity 

   1984   

6 (nejvyšší) 

5 

4 

3 

2 

1 (nejnižší) 

8,1 

8,9 

15,2 

27,3 

13,4 

27,1 

6,0 

16,7 

24,8 

16,0 

29,0 

7,5 

2,0 

6,6 

0,0 

11,1 

0,0 

80,3 

3,3 

3,6 

14,0 

26,6 

38,0 

14,5 

0,9 

5,3 

17,0 

29,6 

31,4 

15,8 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   1993   

6 (nejvyšší) 

5 

4 

3 

2 

1 (nejnižší) 

11,2 

10,6 

18,0 

22,3 

20,3 

17,6 

9,1 

18,3 

16,6 

25,5 

21,4 

9,1 

3,2 

4,0 

1,8 

8,5 

7,0 

75,5 

10,0 

6,0 

12,1 

22,0 

30,5 

19,4 

0,8 

5,8 

20,4 

37,7 

28,5 

6,8 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Data 1984, 1993. 

* Soubory ekonomicky aktivních po očištění na úrovni jednotlivých statusotvorných proměnných; na jejich 

základě byl vytvořen souhrnný status. N 1984 = 7385, N 1993 = 2823. 

** Vzd ělání: 6 = vysokoškolské, 5 = střední odborné s maturitou (náročnější technické obory) a nástavbové 

pomaturitní odborné studium, 4 = střední odborné s maturitou (ostatní obory) a střední všeobecné s maturitou, 3 

= střední odborné bez maturity, vyučení s maturitou (3-4leté obory), 2 = vyučení (1-2leté obory), 1 = základní 

nebo nedokončené. 

Složitost práce – šestistupňová škála. 

Postavení v řízení: 6 = vyšší řídící pracovníci, 5 = s více než 9 nebo 10 podřízenými, 4 = samostatně činní 

s menším počtem podřízených, 3 = ostatní s menším počtem podřízených, 2 = samostatně činní bez podřízených, 

1 = ostatní bez podřízených. 

Pracovní příjmy: šestistupňová škála, rozmezí od 1750 do 6000 Kčs. 

Kulturní aktivity: šestistupňová škála, index kulturnosti trávení mimopracovní doby založený na frekvencích 

realizace osmi vybraných aktivit. 
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 Od pěti základních statusotvorných proměnných Machonin dále postupoval ke konstrukci 

multidimenzionálního souhrnného statusu, který odhaluje souvislosti ve stratifikační struktuře české 

společnosti v roce 1984, 1993 a 1999. Nejprve vypočetl matice (tabulky) pořadových korelací pěti 

statusotvorných proměnných. 

 

Tabulka 2.2.2b – Matice pořadových korelací statusotvorných proměnných 

pro ekonomicky aktivní populaci* 

     1984    1993       1999   

 KUA PŘÍ POŘ SLP KUA PŘÍ POŘ SLP KUA PŘÍ POŘ SLP 

VZD 

SLP 

POŘ 

PŘÍ 

0,50 

0,38 

0,17 

0,08 

0,19 

0,20 

0,30 

0,34 

0,32 

0,62 0,43 

0,38 

0,13 

0,14 

0,28 

0,32 

0,43 

0,31 

0,35 

0,65 0,49 

0,40 

0,15 

0,25 

0,31 

0,34 

0,38 

0,25 

0,36 

0,58 

Pramen: Data 1984, 1993, 1999 

* Pořadové korelace jsou vyjádřeny hodnotou Spearmanova koeficientu1 pořadové korelace 

Zkratky: VZD = vzdělání; SLP = složitost práce; POŘ = postavení v řízení; PŘÍ = příjem; KUA = kulturní 

úroveň aktivit volného času 

 

 Z tabulky je možné například vyčíst, že v roce 1984 byly korelace příjmu s ostatními 

proměnnými, zejména s kulturními aktivitami nápadně nižší, než jak tomu bylo později, v roce 1993 

(mezi nimi relativně nejvyšší hodnoty dosahuje korelace příjmu s postavením v řízení).  

 

 Míra konzistence souhrnného sociálního statusu je obvykle zjišťována faktorovou analýzou, 

při níž se matematicko-statistickým výpočtem zjišťují určité svazky proměnných utvářející vnitřní 

skladbu zkoumaných proměnných. Nejprve je provedena faktorová analýza „před rotací“, která ukáže 

v prvním faktoru soulad všech proměnných a ve druhém jejich vzájemný nesoulad. Nejjednodušší 

ukazatel stupně statusového souladu proměnných vzdělání, složitosti práce, postavení v řízení, příjmu 

a kulturní úrovně životního stylu je rozsah variance (proměnlivosti) všech těchto pěti proměnných, 

vysvětlené prvním faktorem před rotací. Z Machoninových analýz vyplývá, že v roce 1984 činil podle 

faktorové analýzy 46,2 %, v roce 1993 48,1 %, ve výzkumu z roku 1999 dosáhl hodnoty 48,7 %. 

Upozorňuje, že tyto hodnoty nejsou na první pohled příliš rozdílné, ale použitím jiných metod 

zjišťování statusové konzistence bylo prokázáno, že až do poloviny 90. let označovaly významné 

posuny ve struktuře souboru. Ve srovnání se silnější statusovou inkonzistencí společnosti státního 

socialismu statusová konzistence do poloviny devadesátých let významně, i když ne příliš výrazně 

rostla, v druhé polovině mírně poklesla (spíše byla stagnací než regresem konzistence), ale nevrátila se 

na hodnotu státního socialismu v období normalizace. Za rozhodující příčinu vzrůstu tohoto ukazatele 

                                                 
1 Spearmanův koeficient – označení těsnosti a směru vztahu dvou vertikálně orientovaných proměnných. Nejtěsnější vztah 
(totožnost) = maximální korelace +1 nebo –1. Hodnota 0 = úplná nezávislost proměnných. 
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Machonin pokládá rostoucí míru souladu individuálních pracovních příjmů s ostatními statusovými 

dimenzemi (vzděláním, složitostí práce a životním stylem). Podle výpočtů v roce 1999 ve srovnání 

s rokem 1993 vzrostla, poklesla ale pokud jde o vztah uvedených proměnných s postavením v řízení. 

Státní socialismus byl typický sepětím příjmů s mocenským postavením a relativním odtržením od 

ostatních statusových dimenzí; i přes nerovné postavení v mocenské struktuře a nivelizované příjmy 

ale většina lidí dokázala trávit svůj volný čas na kulturní úrovni zhruba odpovídající jejich vzdělání a 

složitosti práce. Jev lze vysledovat i v datech z roku 1993. I přes mírný pokles v druhé polovině 

devadesátých let byla pořadová korelace mezi příjmem a postavením v řízení na konci devadesátých 

let vyšší než hodnota korelace s jakoukoliv jinou statusovou proměnnou. V současnosti se ale mezi 

ekonomicky aktivní populací už do určité míry prosadil i soulad příjmu s ostatními dimenzemi, hlavně 

se vzděláním a složitostí (kvalifikovaností) práce, tj. uplatnil se více zásluhový, meritokratický 

princip. Překážky, které tomu v letech 1997 – 1998 bránily, (restriktivní státní politika vůči platům 

v národohospodářských odvětvích závislých na státním rozpočtu), byly oslabeny zvýšením mzdových 

tarifů v této sféře (rok 1999). Platy vzdělanějších pracovníků školství, zdravotnictví, vědy a výzkumu 

rostly rychleji než v ostatních odvětvích. Nárůstem nezaměstnanosti, především mezi pracujícími na 

nižších pozicích, statusovou konzistenci, nejsilnější tradičně u nekvalifikovaných pracovníků, částečně 

oslabilo. Tyto procesy mohly vést k zmíněnému poklesu statusové konzistence. Tento stav se 

pravděpodobně doposud příliš nezměnil, mzdové zaostávání kvalifikovaných pracovníků rozpočtové 

sféry stále pokračuje, přestože dílčí zlepšení přináší různá státní nařízení o platových úpravách. 

 

 „Rotace“ (výpočet odhalující vnitřní strukturu matic) také ukazuje již zmiňovanou skutečnost: 

bližší vazby mezi vzděláním, složitostí práce a kulturností na jedné straně („kulturně meritokratický 

faktor“) a mezi postavením v řízení a příjmem na straně druhé („třídní materiálně mocenský faktor“). 

Podíl vnitřní variance vysvětlitelný těmito faktory na celkovém sociálním postavením byl v roce 1993 

37,9 % : 31,2 % a v roce 1999 38 % : 30 %. Faktorové zátěže jsou hodnoty, které určují na stupnici 

stejné jako v případě korelací směr a těsnost vzájemné vazby mezi faktorem a jednotlivými 

proměnnými. 
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Tabulka 2.2.2c – Faktorová analýza statusotvorných proměnných pro ekonomicky 

aktivní populaci 1993 a 1999 (faktorové zátěže) 

Před rotací 

Proměnné                           1993                            1999  

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 

VZD 

SLP 

KUA 

POŘ 

PŘÍ 

0,81 

0,82 

0,58 

0,62 

0,59 

-0,27 

-0,17 

-0,55 

0,55 

0,58 

0,79 

0,80 

0,67 

0,58 

0,63 

-0,33 

-0,10 

-0,48 

0,64 

0,46 

Vyčerpání variance 

v % 

 

48,1 

 

21,0 

 

48,7 

 

19,4 

  

Po (kolmé) rotaci 

Proměnné                           1993                            1999  

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 

VZD 

SLP 

KUA 

POŘ 

PŘÍ 

0,81 

0,75 

0,80 

0,15 

0,12 

0,28 

0,36 

-0,05 

0,82 

0,82 

0,83 

0,70 

0,82 

0,08 

0,23 

0,21 

0,40 

0,01 

0,86 

0,74 

Vyčerpání variance 

v % 

 

37,9 

 

31,2 

 

38,0 

 

30,0 

Pramen: Data 1993 a 1999 

 

2.2.3 Soulad / nesoulad statusových dimenzí 

 

 Z uvedených tabulek zaznamenávající korelace mezi jednotlivými statusovými dimenzemi 

bylo zřejmé, že sociální postavení jedince na různých stupnicích nemusí být stejné ani podobné. I 

souhrnný sociální status je jen zprůměrovaným obrazem skutečného sociálního postavení. Ve 

skutečnosti nikdy tak přesně nefunguje mechanismus, podle kterého by se lidé podle dosaženého 

vzdělání vždy dostali do odpovídajícího pracovního a postupně i řídícího postavení, pobírali 

odpovídající mzdu a přiměřeně i trávili mimopracovní dobu. Málokdy se to děje ve společnostech, 

které prožívají rychlé sociálně ekonomické a politické změny. Nesoulad postavení na dílčích 

statusových stupnicích může silně ovlivnit i postoje a chování lidí. 

 

 V analýzách, které srovnávaly rozložení kulturního a materiálního statusu ekonomicky 

aktivních obyvatel se ukázalo, že 31,5 % z nich zaujímá z hlediska souladu statusu kulturního a 
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materiálně mocenského sociální postavení zcela konzistentní. 63,3 % z nich jsou dělníci a zemědělci 

(nižší kvalifikace), 60 % je mužského pohlaví a 73,2 % středního věku. Téměř 60 % z ekonomicky 

aktivních v letech 1988 a 1999, kteří patří do skupiny statusově konzistentních, zůstalo podle 

Machoninových výpočtů v posledním desetiletí stabilně na nižší úrovni sociálního postavení. Dále 

autor pokračuje: „Mezi inkonzistentní patří především statusově vyšší skupina vyznačující se tím, že 

její materiální status je vyšší než status kulturní. Majetkové, příjmové a mocenské charakteristiky 

jejích příslušníků převyšují výrazně obdobné charakteristiky ostatních lidí se stejným vzděláním“1. 

V roce 1999 to byla početná skupina, zahrnující 15,4 % souboru, především ze skupin podnikatelů a 

vyšších odborníků. 74,6 % této skupiny jsou muži. 

 

 „Opačnou charakteristiku má 34,9 % ekonomicky aktivních; v jejich případě příjmy a 

postavení v řízení jsou relativně nižší než vzdělání, pracovní kvalifikace a kulturnost. (…) Nejvíce 

z nich je soustředěno ve skupině středních odborníků, úředníků a v kategoriích dělnických, najsou se 

však i mezi vyššími odborníky a samostatně činnými“2. Patří sem téměř 40 % osob mladších 30 let, 

tvořící 29,4 % příslušníků této skupiny. 

 

 Zbývajících 18,2 % ekonomicky aktivních jsou charakterističtí extrémní odchylkou. Jsou to 

kvalifikovaní jedinci, zejména z vyšších a středních odborných skupin, a rutinní nemanuální 

pracovníci, kteří nikoho neřídí a mají malé platy. Z 58,8 % mezi nimi převažují ženy. 

 

 Srovnají-li se tato data s údaji z roku 1993, je zřejmé, že výrazně přibylo osob s 

vyšším materiálně mocenským statusem než statusem kulturním, jejichž materiální situace se zlepšila 

v druhé polovině devadesátých let; ubylo těch, jejichž kulturní status je vyšší než materiálně 

mocenský, což dle Machonina zřejmě odpovídá mírnému materiálnímu vzestupu pracovníků 

rozpočtové sféry. Výrazná inkonzistence je zaznamenávána na střední úrovni odborných zaměstnanců 

a úředníků, což ale narušuje představu o četnosti a významu tzv. nové (zaměstnanecké) střední třídy 

ve společnosti. Lze ji jen těžko považovat za skutečnou střední třídu, pokud její velká část nedosahuje 

v příjmech ani spotřebě úrovně odpovídající jejímu vzdělání, kvalifikaci, složitosti vykonávané práce 

či kulturnosti. Je společenskou skupinou, jejíž četnost se téměř všude na světě zvyšuje (hlavně v druhé 

polovině 20. století) a jejíž význam narůstá jak v národním hospodářství, tak v rozhodování o věcech 

veřejných v demokratických systémech. Přesto je pro ně příznačný nesoulad mezi odborností a 

ekonomickým a kulturním významem na jedné straně a nižší životní úrovní a reálným mocenským 

významem na druhé straně. Pro statusově vyšší skupiny je příznačný právě opačný typ inkonzistence 

(převaha materiálního postavení nad kulturními charakteristikami). 

                                                 
1 Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství. 
Str. 216-217. 
2 Tuček, M. a kol. 2003. Tamtéž. Str. 217. 
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Graf 2.2.3a – Celkový status a jeho konzistence v roce 1999 

(ekonomicky aktivní v % z celku) 

 
 Pramen: Data 1999 

 

Graf 2.2.3b – Celkový status a jeho konzistence v roce 1999 

(ekonomicky aktivní v % z jednotlivých kategorií) 

 

 Pramen: Data 1999 

 

 Sociologická teorie tvrdí, že statusová inkonzistence vede lidi ke kritičnosti a radikálnímu 

chování (u těch, jejichž materiální a mocenské postavení je nižší, než jejich vzdělání a složitost práce, 

popř. i životní styl) či k extrémnímu konzervatizmu (u těch, jejichž blahobyt a podíl na moci je 

ohrožován jejich nižší kvalifikací, popř. i složitostí práce). Proto může být velký výskyt jevu statusové 

inkonzistence (byť klesající) jedním ze zdrojů polarizace a nestability hodnot a politických preferencí. 

 

 

 



 26 

2.2.4 Typologické vzorce vztahů mezi statusovými dimenzemi 

 

 Od druhé poloviny 60. let se pro zobrazení jak souladu či nesouladu statusových dimenzí, tak 

informace o postavení jednotlivce v několika základních statusových dimenzích, používá tzv. 

shluková (clusterová) analýza, při níž počítač vytváří podle zadání seskupení jednotlivců 

vyznačujících se vzájemně podobnými vzorci postavení na stupnicích několika dimenzí současně. 

Tuto metodu využil i Machonin pro analýzu dat ze šedesátých let; data z let devadesátých ale 

nepodávala stabilní a jednoznačné výsledky, proto metodu zjednodušil a v analýzách využil shodu 

výchozích statusových vzorců. Zredukoval dílčí statusové dimenze na tři (stupeň dosaženého vzdělání, 

postavení v řízení, měsíční příjem), jež v sobě další dimenze částečně obsahují. Také snížil počet 

kategorií na stupnicích na tři – např. vzdělání bylo rozděleno na vysokoškolské, maturitní a základní 

(vyučení), příjmy na nižší, střední a vyšší atp.  

 

Některá příliš malá seskupení bylo nutno spojit s jinými a využít tedy principu podobnosti. Jako 

přesnější se ukázalo spojení podle shody ve stupni vzdělání a příjmu (než spojení podle shody mezi 

vzděláním a postavením v řízení), proto Machonin využívá tento typ seskupení. 

 

 Jedním z nápadných rysů takto představených sociálních pozic je poměrně malý podíl zcela 

konzistentních statusových vzorců, celkem kolem 30 % jednotlivců, zatímco inkonzistentních a 

polokonzistentních celých 70 %. To potvrzuje výsledky zjišťování konzistence na základě tzv. 

kulturního a materiálně mocenského statusu, podle kterého konzistentních jednotlivců bylo v souboru 

ekonomicky aktivních 31,5 %. Zcela konzistentní postavení mají hlavně lidé s nižším vzděláním 

(pětina ekonomicky aktivní populace a 42 % všech osob bez maturity), mnohem méně konzistentní 

postavení mají maturanti (kolem 8 %, vyskytuje se ale zde velký počet inkonzistentních a 

polokonzistentních skupin středu, zahrnující 29 % všech maturantů). Inkonzistence je tedy typickou 

charakteristikou středových seskupení. Silná je ale také u vyšších seskupení, kde se vyskytuje v obou 

směrech: nižší, ale hlavně vyšší příjmy části vyšších odborníků a podnikatelů. 
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Tabulka 2.2.4a – Přehled seskupení podle statusových vzorců 1999 v pořadí  

od nejnižšího k nejvyššímu* 

Poř. č. Vzorec % Charakteristika sociálního postavení Velikost Konzistence 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

111 

 

112+113 

 

121+131 

 

122+132 

 

123+133 

 

211 

 

212 

 

223+213 

 

221+231 

 

222+232 

 

311+321 

 

312+322 

 

323+313 

 

332+331 

 

333+233 

21,6 

 

17,8 

 

3,8 

 

5,8 

 

2,3 

 

11,5 

 

10,7 

 

3,9 

 

2,5 

 

7,8 

 

2,1 

 

4,6 

 

2,7 

 

1,0 

 

1,9 

Nízké ve všech třech dimenzích 

 

Nízké vzdělání; bez rozhodování; 

střední, výjimečně vyšší příjem 

Nízké vzdělání; střední (výjimečně 

vyšší) rozhodování; nízký příjem 

Nízké vzdělání; střední (výjimečně 

vyšší) rozhodování; střední příjem 

Nízké vzdělání; střední (výjimečně 

vyšší) rozhodování; vyšší příjem 

Maturita; bez rozhodování; nízký 

příjem 

Maturita; bez rozhodování; střední 

příjem 

Maturita; střední, někdy žádné 

rozhodování; vyšší příjem 

Maturita; střední (výjimečně vyšší) 

rozhodování; nižší příjem 

Maturita; střední, někdy vyšší 

rozhodování; střední příjem 

VŠ; žádné, někdy střední rozhodování; 

nižší příjem 

VŠ; střední (výjimečně vyšší) 

rozhodování; střední příjem 

VŠ; žádné, někdy střední rozhodování; 

vyšší příjem 

VŠ; vyšší rozhodování; střední 

(výjimečně nižší) příjem 

VŠ nebo maturita; vyšší rozhodování; 

vyšší příjem 

 Velké 

 

Velké 

 

Malé 

 

Střední 

 

Malé 

 

Velké 

 

Velké 

 

Malé 

 

Malé 

 

Střední 

 

Malé 

 

Střední 

 

Malé 

 

Velmi malé 

 

Malé 

 

Konzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Polokonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Polokonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Konzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Polokonzistentní 

 

Inkonzistentní 

 

Polokonzistentní 

Celkem  100,0    

* Vzorec: První místo stupeň dosaženého vzdělání, druhé místo postavení v řízení, třetí místo kategorie příjmu. 

Na všech třech místech 1 nižší, 2 střední a 3 vyšší dílčí status. Jako inkonzistentní jsou označeny vzorce, při 

nichž odchylka kterýchkoliv dvou dimenzí je větší než 1, a dále ty, v nichž se příjem odlišuje od vzdělání o jeden 

stupeň. Za polokonzistentní jsou považovány ty, u nichž se při souladu příjmu a vzdělání odlišuje účast na řízení 

o jeden stupeň od vzdělání. Označeny jsou tak tedy skupiny osob se stejným stupněm vzdělání a příjmu, které 

mají rozdílný stupeň v účasti na řízení. Pramen: Data 1999 



 28 

 „Závěrem z těchto zjištění nemůže být nic jiného než potvrzení vzniku stále ještě početné nižší 

sociální třídy lidí se základním vzděláním anebo vyučením. „Nízké“ příjmy nekvalifikovaných dělníků 

za státního socialismu byly vzhledem k rovnostářským poměrům bližší k příjmům nejvyšším (…), 

podíl skutečně chudobných byl tehdy nevelký. Příslušníků tříd nebo vrstev v pravém slova smyslu, tj.  

s víceméně konzistentním sociálním statusem, je dnes v populaci méně než v minulosti (…). 

Typickým rysem postsocialistické sociální struktury je zatím spíše převaha příslušnosti ekonomicky 

aktivních k seskupením inkonzistentním a polokonzistentním, zvláště početným ve středu i ve vyšších 

úrovních sociální stupnice. Je to pravděpodobně důsledek značné sociální dynamiky příznačné pro 

postsocialistickou transformaci, při níž se sociální postavení mění nerovnoměrně – změny v řídicím a 

materiálním postavení jsou značně rychlejší než změny v kvalifikaci“1. 

 

 Dalším poznatkem, který ukazuje tabulka, je, že jen 7 seskupení je početně významných vůči 

celku populace – jejich velikost je označena jako velká nebo střední. Ostatní jsou malá nebo velmi 

malá (u nich se ale nelze spolehnout na přesnost kvantitativních charakteristik).  

 

 Vertikální rozvrstvení české společnosti bylo v roce 1999 dost roztříštěné. Ve srovnání s údaji 

z předcházejících let2 ubylo příslušníků konzistentní nejnižší (převážně dělnické) skupiny, pokles 

zaznamenali i dělníci lépe placených či s extrémně vysokými mzdami, kteří byli značně početně 

zastoupeni mezi pracujícími za státního socialismu. Zjištění o nárůstu sociální vzdálenosti od 

nejvyšších sociálních seskupení a zjištění poklesu podílu dělníků potvrzují proces kolektivního 

mobilitního sestupu především méně kvalifikovaných složek manuálně pracujících, částečně ale i 

složek kvalifikovanějších (vyučených dělníků). Vzrostl počet maturantů v inkonzistentních středových 

seskupeních. V roce 1999 je také o něco méně ekonomicky aktivních obyvatel s konzistentním 

vzděláním než v předchozí době. To je asi důsledkem úbytku počtu konzistentních „dole“ a mírného 

přírůstku ve středu. Tyto dílčí pohyby jsou součástí obecného trendu snížení počtu (hlavně 

nekvalifikovaných) dělníků a zemědělců, velkého nárůstu středových seskupení samostatně činných a 

středních odborníků, který byl zaznamenán v rozboru proměn třídní struktury. Machonin komentuje: 

„Nové inkonzistence jsou důsledkem nerovnoměrné statusové dynamiky a do jisté míry vyjadřují  

nepřipravenost osob, které vzestoupily na střední, také však vyšší statusovou úroveň v procesu 

převratných změn po roce 1989 bez předběžné kvalifikační průpravy. Zatímco typickou postavou 

první poloviny padesátých let byl „dělnický ředitel“, popřípadě vyšší správní úředník dělnického 

původu, v devadesátých letech se často setkáváme s živnostníky a středními „podnikateli“ bez 

odpovídající, alespoň středoškolské, kvalifikace, jakož i s maturanty dosahujícími nejvyšších pozic 

                                                 
1 Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství. 
Str. 224. 
2 Údaje se vztahují k rokům 1984 a 1993, v této práci jejich uvedení nebylo nezbytné, lze je dohledat např. v Tuček, M. a kol. 
2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství. Str. 221. 
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v příjmech a v soustavě rozhodování a řízení (…). Současně došlo k nárůstu nebo obnovení typických 

seskupení osmdesátých let, tj. maturantů a vysokoškoláků s nízkými platy“1.  

 

 Pokud bychom „polokonzistenci“ chápali jako neúplnou konzistenci se zdůvodněním, že 

řídících a rozhodovacích pozic je u ekonomicky aktivních předem omezený počet a odchylku v těchto 

pozicích vůči vzdělání nehodnotili tak přísně, jako odchylku příjmovou, zjistíme, že v ekonomicky 

aktivní populaci konce 80. let je téměř polovina (48,5 %) ze všech s konzistentními a 

polokonzistentními vzorci, mezi nematuranty i maturanty zhruba také polovina a mezi vysokoškoláky 

více než třetina. Byl zjištěn závažný nesoulad mezi vzděláním a příjmem jako hlavní zdroj 

inkonzistence u zhruba poloviny ekonomicky aktivních lidí. 

 

 Machonin dále rozpracoval typologii zaznamenanou v tabulce 2.2.4a a popsal další 

charakteristiky, jiných než vzdělání, postavení v řízení a rozhodování a příjmech, které jsou ve 

statusových vzorcích zahrnuty. Nové typologie lépe odpovídají charakteristikám jednotlivců, jako je 

demografické hledisko či sídelní charakteristiky, jejich mobilitě v průběhu devadesátých let či jejich 

sebehodnocení atp. Normalizované koeficienty kontingence typologie a uvedených proměnných zde 

převyšují hodnoty podobných koeficientů souhrnného statusu i EGP o jednu až dvě desetiny. Větší 

těsnost vztahů typologie k ostatním proměnným je podle Machonina částečně způsobena její 

podrobností a konkrétností, prosazuje se ale i lépe uplatněný princip vícedimenzionality. Těsnost 

vazeb typologie na důležité sociální a postojové charakteristiky jednotlivců jsou ukázány například 

v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tuček, M. a kol. 2003. Tamtéž. Str. 225. 
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Tabulka 2.2.4b – Průměrné*  charakteristiky seskupení podle statusových vzorců 1999** 

Poř. číslo Vzorec % mužů  Charakteristika***   

   Sebezařazení Spotřební 

úroveň 

Mobilita Změny v životě 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

111 

112+113 

121+131 

122+132 

123+133 

211 

212 

223+213 

221+231 

222+232 

311+321 

312+322 

323+313 

332+331 

333+233 

40,9 

85,9 

39,4 

72,8 

89,9 

25,7 

50,3 

68,8 

27,8 

62,6 

40,3 

50,0 

75,9 

62,1 

91,1 

4,3 

4,0 

3,9 

2,9 

2,9 

3,8 

3,5 

2,8 

3,7 

3,7 

3,4 

3,3 

2,9 

3,3 

2,9 

4,2 

3,7 

4,0 

3,6 

2,2 

3,7 

3,3 

2,5 

3,7 

3,2 

3,4 

3,2 

2,4 

3,3 

2,3 

5,7 

5,7 

4,2 

3,8 

3,0 

3,7 

3,7 

2,8 

2,9 

2,7 

3,1 

2,8 

2,4 

1,3 

1,4 

3,3 

2,9 

2,9 

2,5 

1,8 

2,8 

2,4 

1,7 

2,7 

2,3 

2,3 

2,4 

1,8 

2,5 

1,9 

Celkem  56,1 3,7 3,6 4,3 2,7 

* S výjimkou prvního sloupce, kde jde o hodnotu procentuální. 

** Vzhledem ke sníženému rozsahu souboru jsou údaje za menší seskupení statisticky nespolehlivé. 

*** Sebezařazení do sociálních vrstev od 1 = nejvyšší až po 6 = nejnižší. 

Spotřební úroveň podle sdělení, na které skupiny spotřebního zboží a služeb je dostatek nebo nedostatek peněz 

v rodinném rozpočtu od 1 = dostatek až po 6 = nedostatek. 

Mobilita (profesní) 1989 – 1999 jako průměr hodnot 1 = stabilní nahoře, 2 = vzestup nahoru, 3 = stabilní ve 

středu, 4 = vzestup do středu, 5 = sestup, 6 = stabilní dole. 

Změny v osobním životě 1999 ve srovnání s rokem 1989 jako průměr hodnot od 1 = mnohem lepší až po 5 = 

mnohem horší. 

 

 Tabulka ukazuje, že velmi úspěšná (podle mobility a vlastního hodnocení v dalších 

ukazatelích) v transformačním období byla seskupení 5, 8, 13 a 15, převážně mužská. Důležité je to, 

že úspěchu dosáhli jak vysokoškoláci, tak maturanti i nematuranti. Jsou to ale seskupení málo početná, 

v případě absolventů vysokých škol polokonzistentní, v případě maturantů a nematurantů 

inkonzistentní. Dosahování vysokých příjmů jako nejvýraznější projev vzestupné mobility, případně 

stability, je základní objektivní charakteristikou úspěšných seskupení. 

 

 Jako neúspěšní se jeví početné seskupení nekvalifikovaných dělníků (většinou dělnic) 

s nízkými mzdami, označené jako 1. Jejich průměrné hodnocení změn v osobním životě 3,3 je sice jen 
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o něco nižší než hodnocení „ani zlepšení, ani zhoršení“, je ale výrazně nižší než průměrné hodnocení 

ostatních ekonomicky aktivních. Ani početné seskupení 2 (kvalifikovaní dělníci – muži), ani malé 

seskupení 3 a ani početné seskupení 6 (maturanti s nízkými platy) nelze považovat za úspěšné. Také 

absolventy vysokých škol soustředěné v seskupení 11 je možné jen těžko považovat za vítěze 

transformace.  

 

 Před vyslovením závěrů plynoucích ze studia typologických seskupení podle statusových 

vzorců je třeba přehledně zaznamenat, v čem se jednotlivá seskupení vzájemně liší. Jde ale o 

charakteristiky pravděpodobnostní, která nevylučují ani souběžné zastoupení charakteristik částečně 

odlišných, avšak ve snížené míře. U malých seskupení nelze přesnosti kvantitativních údajů moc věřit. 

 

„Typ1 1., vzorec 111, postavení nízké ve všech třech dimenzích, konzistentní – 21,6 % 

Typické skupiny povolání: obsluhující personál v dopravě, pohostinství, ošetřovatelé, strážní, 

prodavači, manuální zemědělští pracovníci, kovodělníci, strojírenští a jiní továrenští dělníci, obsluha 

strojů, montážní dělníci, pomocní dělníci; převládající složitost práce na stupni 2 a 3 (škála: 1 – 

nejnižší, 6 – nejvyšší). 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: nekvalifikovaní 

a zemědělští dělníci, kvalifikovaní dělníci, ženy, věk 40-60 let a více, obyvatelé vesnic a menších 

měst, nízká spotřební úroveň, kulturnost trávení volného času na stupni 2 a 3 (šestistupňová škála, 1 – 

nejnižší, 6 – nejvyšší), domácnost spíše chudá, 85 % stabilních dole, životní úroveň zhoršená, osobní 

život horší nebo stejný než v roce 1989. 

 

Typ 2., vzorec 112 + 113, nízké vzdělání, bez rozhodování, střední příjem, inkonzistentní – 17,8 % 

Typické skupiny povolání: obsluha strojů, stavební a montážní dělníci, pracovníci v kovovýrobě, řidiči 

a dopravní a skladoví dělníci, horníci; složitost práce 2-4. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: kvalifikovaní a 

nekvalifikovaní dělníci, 86 % mužů, věk častěji 30-49 let, spotřební úroveň nízká a o málo lepší, 

domácnost ani bohatá, ani chudá, 88 % stabilních dole, životní úroveň častěji než u jiných beze změny 

nebo zhoršená, osobní život stejný nebo horší. 

 

Typ 3., vzorec 121 + 131, nízké vzdělání a příjem, střední až vyšší rozhodování (postavení v řízení), 

polokonzistentní – 3,8 % 

Typické skupiny povolání: malí živnostníci, pracovníci pohostinství, komunálních a jiných služeb, 

maloobchodníci-prodavači, zemědělci; složitost práce různorodá – hlavně 2 a 5. 

                                                 
1 Typologie je téměř doslovně převzata od Machonina, vynechány jsou pouze subjektivní charakteristiky politické 
preference, náboženství, volný čas. Je proto celá v uvozovkách značících citaci. Viz Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české 
společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství. Str. 229-233. 
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Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: samostatně 

činní bez zaměstnanců a s malým počtem zaměstnanců, převážně ženy, 30-49 let, často obyvatelé obcí 

do 5000, spotřební úroveň častěji než v průměru nízká, domácnost ani chudá, ani bohatá, vzestup na 

střed i nahoru (osamostatnění), životní úroveň častěji než u jiných zhoršená, často ale také stejná, , 

osobní život stejný nebo často i horší. 

 

Typ 4., vzorec 122 + 132, nízké vzdělání, střední, v menším počtu případů vyšší rozhodování 

(postavení v řízení), střední příjem, inkonzistentní – 5,8 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí malých podniků, osoby činné ve stavebnictví, opravárenství, 

komunálních službách, pohostinství, maloobchodě a výrobě, složitost práce až 5. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: samostatně 

činní bez zaměstnanců a se zaměstnanci, mistři, 73 % mužů, 40-59let, v obcích do 20 tisíc obyvatel, 

spotřební úroveň spíše vyšší střední, domácnost v 84 % případů ani příliš bohatá, ani příliš chudá, 

často vzestup na střed (osamostatnění), životní úroveň v 55 % zlepšená a stejně tak i osobní život. 

 

Typ 5., vzorec 123 + 133, nízké vzdělání, střední, v menším počtu případů vyšší rozhodování 

(postavení v řízení), vyšší příjem, inkonzistentní – 2,3 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí malých podniků, osoby činné ve stavebnictví, veřejných službách, 

pohostinství a maloobchodě, složitost práce 4 a 5. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: samostatně 

činní (podnikatelé) se zaměstnanci i bez nich a mistři, 90 % mužů, z poloviny ve věku 40-49 let, 40 % 

bydlících ve městech nad 100 tisíc obyvatel, spotřební úroveň velmi vysoká (z 50 % 1 a 2), domácnost 

často prohlašována za bohatou (35 %), v ostatních případech ani bohatá, ani chudá, zcela převládá 

vzestup nahoru nebo na střed, životní úroveň z 84 % zlepšená, stejně tak i osobní život. 

 

Typ 6., vzorec 211, maturita, bez rozhodování, nízký příjem, inkonzistentní – 11,5 % 

Typické skupiny povolání: učitelé, zdravotníci, úředníci odborní i řadoví, relativně často ve veřejné 

správě, převládající složitost práce 3-5. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: střední odborní 

zaměstnanci a rutinní nemanuální pracovníci, 74 % žen, 46 % do 29 let, města 20 až 100 tisíc, 

spotřební úroveň a majetkové poměry domácnosti na průměru, stabilní ve středu 68 %, hodnocení 

změn životní úrovně a osobního života na průměru. 

 

Typ 7., vzorec 212, maturita, bez rozhodování, střední příjem, polokonzistentní – 10,7 % 

Typické skupiny povolání: technici, odborní i řadoví úředníci, mj. i ve veřejné správě, zdravotníci, 

pracovníci školství, složitost práce nejčastěji 4 nebo 5. 
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Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: střední odborní 

zaměstnanci a rutinní nemanuální pracovníci, muži i ženy, 39 % do 29 let, města od 20 do více než 

100 tisíc, včetně Prahy, spotřební úroveň vyšší a vyšší střední, domácnosti ani bohaté, ani chudé 

(84 %), stabilní ve středu 65 % (ale také 10 % sestupů na střed), zlepšení životní úrovně z jedné 

poloviny při jedné třetině beze změny, zlepšení osobního života z 57 %. 

 

Typ 8., vzorec 223 + 213, maturita, nižší, v menším počtu případů bez rozhodování, vyšší příjem, 

inkonzistentní – 3,9 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí provozů, účetní, finanční agenti, obchodníci, působící mj. 

v informacích, stavebnictví, peněžnictví, pohostinství, velkoobchodě a maloobchodě, při složitosti 

práce 4-6.) 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: podnikatelé se 

zaměstnanci, samostatně činní a střední odborníci, 69 % mužů, třetina 30-39 let, Praha a jiná 

velkoměsta, vyšší střední až vysoká spotřební úroveň, častěji než u jiných spíše bohatá domácnost, 

vzestup nahoru, stabilita ve středu a nahoře, zlepšení životní úrovně 75 %, osobního života 85 %. 

 

Typ 9., vzorec 221 + 231, maturita, střední, v menším počtu případů vyšší postavení v řízení, nižší 

příjem, inkonzistentní – 2,5 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí menších podniků a provozů, maloobchodníci, učitelé, zdravotníci, 

úředníci odborní i řadoví, složitost práce nejčastěji 5. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: střední a vyšší 

odborníci (53 %) a samostatně činní (32 %), 72 % žen, 61 % do 39 let, města 20-100 tisíc, spotřební 

úroveň střední a vyšší, domácnosti ani bohaté, ani chudé, stabilní ve středu nebo nahoře a vzestup 

nahoru, změny životní úrovně diferencované jako v průměru souboru, stejně tak i změny osobního 

života. 

 

Typ 10., vzorec 222 + 232, maturita, střední, v menším počtu případů vyšší postavení v řízení, nižší 

příjem, konzistentní – 7,8 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí menších podniků a provozů, odborníci a technici, finanční úředníci 

a agenti ve velkém počtu odvětví, mj. v ozbrojených složkách a v kultuře, složitost práce 3-5. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: vyšší a střední 

odborníci a samostatně činní, 62 % mužů, věk 30-59 let, velikost obce různorodá, spotřební úroveň 

vyšší a střední, majetkové poměry domácností na průměru, stabilní ve středu, vzestupy a stabilní 

nahoře, zlepšení životní úrovně 52 %, osobního života 63 %. 
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Typ 11., vzorec 311 + 321, vysoká škola, žádné, v menším počtu případů střední rozhodování 

(postavení v řízení), nižší příjem, inkonzistentní – 2,1 % 

Typické skupiny povolání: vědecko-pedagogičtí pracovníci a učitelé, lékaři, programátoři, kulturní 

pracovníci, působící téměř z poloviny ve školství, složitost práce v 74 % 6. 

Dílčí charakteristiky: vyšší a střední odborníci, samostatně činní, 60 % žen, 56 % do 29 let, spotřební 

úroveň a bohatství domácnosti na průměru, stabilní ve středu ale jedna pětina sestupů na střed, životní 

úroveň v 64 % zlepšení, osobní život stabilní a mírné zlepšení. 

 

Typ 12., vzorec 312 + 322, vysoká škola, žádné, v menším počtu případů střední rozhodování 

(postavení v řízení), střední příjem, inkonzistentní – 4,6 % 

Typické skupiny povolání: informatici, vědecko-pedagogičtí pracovníci (40 % ve školství), lékaři, 

kulturní pracovníci, finanční odborní pracovníci, odborníci ve veřejné správě, složitost práce – 70 % 

na stupni 6. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: vyšší a střední 

odborníci, muži i ženy, 30-39 a 50-59 let, Praha a velkoměsta i menší města, vysoká a vyšší střední 

spotřební úroveň, domácnost ani bohatá, ani chudá (85 %), stabilní ve středu a nahoře, zlepšení životní 

úrovně 50 %, zlepšení osobního života 58 %. 

 

Typ 13., vzorec 323 + 313, vysoká škola, střední postavení v řízení nebo bez rozhodování, vyšší 

příjem, polokonzistentní – 2,7 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí podniků nebo provozů, informatici, konstruktéři a technologové, 

finančníci, lékaři, odborní pracovníci v kultuře, při složitosti práce 5 a 6. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: vyšší odborníci 

(48 %), střední odborníci a podnikatelé, 76 % mužů, 30-39 let, méně mladých do 29 let, města nad 

100 tisíc, vysoká spotřební úroveň (55 %), bohatá a spíše bohatá domácnost častěji než u jiných, 

stabilní nahoře 54 %, také ale 27 % sestupů na střední úroveň, zlepšení životní úrovně a osobního 

života u čtyř pětin. 

 

Typ 14., vzorec 332 + 331, vysoká škola, vyšší řízení, střední (nižší) příjem, konzistentní – 1,0 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí a vyšší odborníci např. v ozbrojených složkách, veřejné správě a 

školství, složitost práce 6 a 5. Možná, že tato skupina při dotazování snížila své příjmy, jak tomu 

nasvědčují ukazatelé životní úrovně. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: 100 % vyšších 

odborníků, většinou muži, 40 a více let, Praha a velkoměsta, vysoká, vyšší střední a střední spotřební 

úroveň, domácnost typu ani bohatá, ani chudá, stabilní nahoře, zachování nebo zlepšení životní úrovně 

a osobního života. 
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Typ 15., vzorec 333 + 233, vysoká škola, vyšší řízení, vyšší (střední) příjem, konzistentní – 1,9 % 

Typické skupiny povolání: vedoucí pracovníci v ekonomice, ředitelé podniků, vysoce postavení 

technici. Odvětví: peněžnictví, stavebnictví, kovovýroba, ozbrojené složky a další. Složitost práce 5 a 

6. 

Skupiny výrazně výše zastoupené v daném typu než v průměru ekonomicky aktivních: 95 % vyšších 

odborníků, zbytek mistři, muži, 50 a více let, Praha, velkoměsta a střední města, vysoká a vyšší střední 

spotřební úroveň, bohatá domácnost častěji než u jiných, 85 % stabilní nahoře a vzestupy nahoru, 

zlepšení životní úrovně i osobního života.“ 

 

2.2.5 Shrnutí 

 

 Z výše uvedených charakteristik se Machonin snaží tato seskupení zařadit do širších celků. 

Nejvýraznější z velkých konzistentních seskupení je „typ 1“ (21,6 %). Je složeno z méně 

kvalifikovaných řadových dělníků, zemědělců a tzv. provozních pracovníků s nízkými příjmy, častěji 

ženského pohlaví a vyššího věku. Toto seskupení nese zřejmé třídní charakteristiky. Jsou to dědicové 

předválečného a válečného českého proletariátu, který v letech socialismu v důsledku principu 

rovnostářství výrazně zlepšil své materiální postavení. Po 12 letech transformace se tato skupina 

početně zmenšila, není avšak zanedbatelná, a to ani ve smyslu významu vykonávaných prací. Její 

postavení na spodní příčce sociálního žebříčku je trvalé a je vážně ohrožena chudobou. K tomuto 

seskupení se na úrovni příjmů, spotřeby a dalších charakteristik jako např. životního stylu řadí lidé z 

malého seskupení 3 (3,8 %), mezi které patří hlavně nepříliš úspěšní samostatně činní bez 

zaměstnanců, v průměru o něco mladší než příslušníci seskupení 1, převážně ale také ženského 

pohlaví. Obě tato seskupení mají co se týká materiálního postavení povahu spodní vrstvy či třídy, 

která představuje asi 25,4 % ekonomicky aktivních. 

 

 Odlišné velké seskupení jsou dělníci, zkušení nekvalifikovaní, převážně ale kvalifikovaní, 

mužského pohlaví, středního věku se středními a výjimečně až vyššími příjmy (typ 2, 17,8 %). Jsou to 

početně redukovaní následovníci kvalifikovaných dělníků, kteří v šedesátých letech tvořili početnou 

nižší střední třídu. Dnes jeho charakteristiky (stabilita na dolním stupni sociálního postavení, životní 

úroveň i styl) odpovídají spíše postavení lépe situované části nižší sociální vrstvy a ve většině případů 

nedosahují úrovně tzv. dělnické aristokracie. Transformace tedy způsobila spíše objektivní sblížení 

než rozdělení nekvalifikovaných dělníků a zaměstnanců s dělníky kvalifikovanými na stupni vyučení.  

 

 Další konzistentní seskupení je označené číslem 10. Dle Machonina je to zárodek střední třídy. 

Velikostí patří ke středně velkým seskupením (7,8 %). Blízké tomuto seskupení je také velké 

polokonzistentní seskupení označené číslem 7 (10,7 %), které je tvořeno středními odbornými 

zaměstnanci bez rozhodovacích a řídicích pozic, ale s odpovídajícími příjmy. Představuje zárodek tzv. 
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nové střední třídy. Nižším vzděláním (maturitu zde nahrazuje vyučení nebo praxe) se od klasické 

střední třídy liší středně velká inkonzistentní skupina 4 (5,8 %) převážně samostatně činných nebo 

mistrů. Tato seskupení s celkem asi 24,3 % ekonomicky aktivních je možné považovat za součást 

střední vrstvy.  

 

 Velké inkonzistentní seskupení 6 s 11,5 % patří ke středním vrstvám vzhledem k maturitnímu 

vzdělání. Paradoxem české společnosti ale podle Machonina je,  že vzhledem k materiálnímu 

postavení se blíží spíše níže postaveným skupinám. Jsou to řadoví úředníci a střední odborný personál, 

především ve školství, zdravotnictví a dalších podobných činnostech závislých na státním rozpočtu. 

Jejich příjmy jsou tak nízké, že její příslušníci (hlavně ženy a často mladí lidé) jsou ohroženi 

chudobou. Jejich podprůměrné materiální postavení ale často vyrovnávají jejich partneři. Toto 

seskupení je řazeno spíše ke střední vrstvě s nižšími, popř. středními příjmy.  

 

 Podobně je Machoninem popsáno i malé seskupení 9 – odborní zaměstnanci a samostatně 

činní s určitými rozhodovacími pravomocemi, ale nízkými příjmy, převážně ženského pohlaví (2,5 %), 

a malé seskupení typu 11 (2,1 %), zahrnující vysokoškolsky kvalifikované odborníky s malými 

rozhodovacími pravomocemi, převážně ženského pohlaví, u kterých jsou hlavním zdrojem 

inkonzistence nízké příjmy. 16,1 % ekonomicky aktivních v roce 1999 představovali maturanti a 

někdy i vysokoškoláci s nízkými příjmy, vzhledem k materiálního postavení pohybující se mezi 

středními a dolními vrstvami společnosti, jako by pokračovali v tradici socialistického rovnostářství. 

 

 Vysoce postavenou vrstvu tvoří soubor polokonzistentních a inkonzistentních malých 

seskupení s vysokoškolským, někdy ale i maturitním vzděláním a vysokými příjmy, bez ohledu na 

jejich postavení v řízení. Patří k ní seskupení označená číslem 15, 13 a 8, celkem 8,5 % ekonomicky 

aktivních, ve velké většině muži, vyšší, výjimečně i střední odborníci nebo podnikatelé. Netvoří 

doposud sociálně příliš vyhraněnou vyšší třídu, hlavní překážkou statusové konzistenci je pro zde 

nedostatek vyššího vzdělání. Jako problematické se jeví jednoznačné přiřazení k vyšší třídě malé 

skupiny zbohatlíků (5-2,3 %) bez maturity a s vysokými příjmy. Jsou ale jedním z typických výsledků 

české transformace. 

 

 Malá seskupení označená jako 12 a 14 s celkem 5,6 % ekonomicky aktivních, vyznačujících 

se nesouladem vysokoškolského vzdělání a pouze středních příjmů, jsou řazena mezi vyšší a střední 

vrstvy. 
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 Na základě tohoto různorodého typologicky pojatého postavení jedinců zahrnujícího kromě 

úplné konzistence i případy polokonzistence a inkonzistence a kvalitativní úvahy rozdělil Machonin 

populaci na několik společenských skupin připomínajících sociální vrstvy s touto strukturou1:  

 

1. Nižší, převážně nekvalifikovaná a polokvalifikovaná dělnicko-zemědělská a také hůře placená 

zaměstnanecká a z malé části i (neúspěšná) živnostenská vrstva – 25,4 %, 

2. Nižší, spíše kvalifikovaná dělnická vrstva se středními příjmy – 17,8 %. 

3. Inkonzistentní seskupení středních odborných zaměstnanců a řadových úředníků, převážně 

žen, s nízkými platy, které se ale v domácnostech vyrovnávají na střední materiální úroveň – 

16,1 %. 

4. Víceméně statusově konzistentní střední vrstva jak samostatně činných, tak odborných 

zaměstnanců – 24,3 %. 

5. Inkonzistentní seskupení vyšších odborníků s pouze středními příjmy – 5,6 %. 

6. Malá inkonzistentní skupina nematurantů s vysokými příjmy – 2,3 %. 

7. Vyšší vrstva odborníků, manažerů a podnikatelů – 8,5 %. 

 

Tento přibližný obraz rozvrstvení společnosti, založený na typologii statusových vzorců ekonomicky 

aktivních jednotlivců a přihlížející k dalším charakteristikám je méně příznivý než obraz vytvořený 

zprůměrovaným souhrnným sociálním statusem. Ani on ale není úplně přesný, část údajů o příjmech 

totiž může být podhodnocena, a není ani zcela spolehlivý v čase, protože od roku 1999 zřejmě došlo 

ke zlepšení situace ekonomicky aktivního obyvatelstva. Tvar distribuce sociálního postavení (při 

ponechání stranou nezaměstnaných a jiných ekonomicky neaktivních skupin) je stále klasicky 

pyramidový. Je to důsledkem relativního zhoršení postavení dělnických seskupení a části 

nemanuálních pracovníků (hlavně úředníků a středních, ale i některých vyšších odborníků) 

v nepreferovaných odvětvích a skupinách povolání. Toto zhoršení znamená hlavně pokles nebo 

stagnace jejich příjmů, hlavně ale narůstající rozdíl mezi nimi a skupinami sociálně úspěšnými 

s dobrým středovým i vyšším postavením. 

 

 Analýza říká, že struktura české společnosti není jednoduchým třídním schématem 

s nepřekrývajícími se statusově konzistentními třídami (klasické kapitalistické uspořádání), ale 

neuplatňuje se ani opačné schéma socialistického rovnostářství. K zásluhově výkonnostnímu 

(meritokratickému) principu s přehledně uspořádanými vrstvami podle kvalifikace a výkonu zbývá 

ještě dlouhá cesta. 

 

                                                 
1 Struktura je doslovně převzata z Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. 
Praha: Sociologické nakladatelství. Str. 236. 
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 Socialistická společenská struktura se vyznačovala některými specifickými rysy, mezi které 

patří především kombinace totalitarismu a rovnostářství a z ní vyplývající statusová inkonzistence, 

kulturní a civilizační stagnace. Pozůstatky tohoto dědictví a použité metody privatizace a 

demokratizace způsobily, že v České republice vedle sebe (stále ještě) existují tyto typy1 sociálních 

vztahů: 

 

a) „Přežívající rovnostářství, tj. nedostatečné rozdíly mezi příjmy kvalifikovaných dělníků na 

jedné straně a nižších a středních odborníků a úředníků se středoškolským a částečně i 

vysokoškolským vzděláním na straně druhé, jejichž příjmy závisejí na restriktivních státních 

rozpočtech. Důsledkem toho je statusová inkonzistence typická pro velkou část vzdělaných 

středních odborných pracovníků a pro nezanedbatelnou část vyšších odborníků (…). 

 

b) Rostoucí statusová konzistence meritokratické povahy, typická pro jinou část vysokoškolsky, 

popř. středoškolsky vzdělané populace, jež narůstala v souvislosti se zlepšováním hospodářské 

situace v první polovině 90. let, vládní preferencí pro některá odvětví ekonomiky a úspěchem 

těchto osob na trhu práce. Zhruba totéž platí pro některé středně velké podnikatele a osoby 

samostatně výdělečně činné, ale též pro část kvalifikovaných dělníků, např. v energetice nebo 

automobilovém průmyslu.  

 

 

c) V mnohem významnější míře než v předešlých desetiletích se sociální struktura polarizovala: 

1. V mnoha případech vedl nárůst příjmů, bohatství a moci v privilegovaných odvětvích 

či skupinách profesí k extrémním disproporcím ve vztahu k odměně za práci jiných 

odborníků a kvalifikovaných dělníků, kteří nedostávali vysoké příjmy ani nezískávali 

významné řídící postavení (moc), nemluvě o polokvalifikovaných a 

nekvalifikovaných skupinách. Manažeři, bankéři, politici, právníci, vyšší odborníci 

v oblasti informatiky a sdělovacích prostředků, mnoho lidí ze zábavního průmyslu, 

populární umělci a sportovci a především ti podnikatelé, kteří dosáhli obzvlášť 

vysokých materiálních i mocenských pozic, v mnoha případech nezákonným anebo 

nemorálním způsobem – ti všichni se stali jádrem nově se tvořící vyšší třídy, vnitřně 

protkané inkonzistencemi opačného směru, než jaké jsou charakteristické pro málo 

placené odborníky: tj. vzděláním podstatně až extrémně nižším, než odpovídá jejich 

vysokým příjmům a spotřební úrovni.  

2. Zejména v druhé polovině 90. let (nejzřetelněji v roce 1998, kdy poklesly reálné 

mzdy), bylo možné sledovat vznik skupiny lidí, kteří byli buď skutečně chudí, nebo 

                                                 
1 Tyto typy jsou převzaty (citovány) z Tuček, M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. 
Praha: Sociologické nakladatelství. Str. 237-8. 
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jim chudoba reálně hrozila. Nešlo pouze o bezdomovce či jiné sociálně neadaptované 

jedince, ale též o méně kvalifikované dělníky v neprivilegovaných nebo ekonomicky 

méně úspěšných odvětvích, z nichž část nedostávala mzdu v plné výši, dále 

nezaměstnané, členy většiny rodin s více dětmi a neúplné rodiny, o část důchodců 

(…). 

 

 Struktura současné české společnosti představuje směs zděděného rovnostářství, stratifikace 

založené na meritokratických principech a utvářejících se třídních vztahů. Obraz rozložení sociálních 

nerovnosti předkládá Machonin na základě uplatněných teoretických i metodologických principů 

(multidimenzionální status, statusová konzistence / inkonzistence, prolínání typových charakteristik 

historicky vzniklých různých druhů sociálních nerovností – rovnostářského, třídního a 

meritokratického, prolínání nerovností s jinými sociálními diferencemi, atp.), který se v mnoha 

ohledech liší od sociologických rozborů tříd a vrstev. Je složitější a komplexnější, zároveň ale i 

konkrétnější, což je jeho velkou výhodou. 
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3.  Srovnání přístupů obou sociologických týmů  

 

 Operacionalizace statusové konzistence a metodologické zpracování je obtížný problém. 

P. Matějů a M. Kreidl se ve svých analýzách přidržují se tradičního pojetí souhrnného statusu jako 

sociálně ekonomického ukazatele (vzdělání, povolání, příjem – bez postavení v řízení a kulturnosti 

životního stylu) a zjišťují soulad či nesoulad statusu zaměstnání, vzdělání a příjmu. Za indikátor 

statusu zaměstnání přijali index sociálně ekonomického statusu (ISEI), který ale má dvě nevýhody. 

Pořadí zaměstnání je v něm konstruováno na základě empirických údajů o vzájemných souvislostech 

zaměstnání, vzdělání a příjmů, takže nejde o čistou charakteristiku statusu zaměstnání (jako např. 

kategorizace složitosti práce), ale o syntetický index. Další nevýhodou indexu je to, že převážnou část 

dat, z níž byl autory odvozen, tvoří empirická šetření velkého počtu tržních společností. Jeho 

mezinárodní charakter ale příliš neodpovídá specifikům českého vývoje posledního desetiletí. Tato 

data jsou navíc v současnosti již zastaralá. V analýze ale Matějů s Kreidlem přiznávají souvislost 

„objektivní složky sociálního statusu“ se složkou „subjektivní“ – to, jak se jedinec sám zařazuje na 

vertikální ose sociální diferenciace, jeho politické směřování a další dimenze. 

 

 Machonin využívá schéma třídní diferenciace EGP, ve kterém klade důraz na postavení ve 

vlastnických vztazích i na kulturní charakteristiky. Jako dílčí proměnné souhrnného sociálního statusu 

má vzdělání, složitost práce, postavení v řízení, pracovní příjem a kulturní aktivity. Také vypočítává, 

jak spolu souvisí jmenované proměnné a zda tvoří logicky vysvětlitelné řady (vytváří vzorce vztahů 

mezi statusovými dimenzemi).  

 

 Machonin se v analýzách více opírá o teoretický základ, snaží se ukázat to, co bylo teorií 

předpovězeno. Matějů a jeho tým naopak více postupují induktivním způsobem, získají určitá data a 

z nich pak odvozují společenská fakta.  

 

 Machonin se více přibližuje třídnímu schématu společnosti blížící se marxistickému pojetí. 

Matějů společenskou strukturu vidí spíše ve Weberově pojetí jako vzájemně se překrývající vrstvy a 

zkoumá především sociální mobilitu. 

 

 Oba týmy používají podobné metody (faktorová analýza, korelační matice atp.), odlišná jsou 

v nich ale užité proměnné (vstupy). Přesto zjišťují oba týmy podobné trendy, jak je možné vidět 

v souhrnech analýz. Jejich výzkumy tedy jsou spíše komplementární než rozporné.  

 

 

 

 



 41 

4.  Závěr  

 

 V práci by bylo možno dále popsat vývoj jednotlivých využitých proměnných, jistě by dále 

osvětlil změny odehrávající se v transformačním období. Východiska tedy nejsou jediná možná. 

Rozsah i obsah takovéto další analýzy by ale přesahoval možnosti bakalářské práce.  

 

 V práci jsem se zaměřila především na konkrétní výsledky analýz než na užitou metodologii. 

Zde by bylo možno navázat, zkoumat jednotlivé metodologické kroky a vysvětlit jejich užití.  

 

 Práce vztahuje zejména na tzv. objektivní složku sociálního statusu. Oba týmy ale dále 

rozpracovávají i složku subjektivní, zkoumají např. způsoby kulturního vyžití a životní styl 

jednotlivých společenských skupin, jejich politickou orientaci apod. Zkoumání těchto charakteristik je 

samozřejmě také velmi důležité pro pochopení událostí současné doby. Lze je i prakticky využít např. 

pro odhady politického vývoje české společnosti, důležitými by se mohly stát i pro různé zákonodárné 

iniciativy. 

 

 Nadále zůstává otevřená otázka budoucího vývoje české společnosti. Protože se společnost 

v současnosti stále rychle vyvíjí (i když v druhé polovině 90. let byl tento vývoj poněkud zbržděn), 

nelze se s jistotou opřít o žádné předvídající modely. 
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