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Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá politickou polarizací české společnosti v pohledu na všechny
dosavadní porevoluční prezidenty. Přibližuje pojem politické polarizace a hlavní okruhy
jejího zkoumání, zejména různé aspekty polarizace elektorátu. Popsány jsou teorie polarizace
voličů, problematika vztahu polarizace a ideologické vyhraněnosti a témata polarizujícího
vlivu samotného prezidenta, působení masových médií či dopadu volebního procesu.
Empirická část práce analyzuje vývoj polarizace občanů v otázce důvěry v prezidenta
a zjišťuje, zda krajně hodnotící skupiny vykazují z hlediska sociodemografických údajů,
politické orientace a politické aktivity specifické znaky. Použita jsou data z výzkumů Naše
společnost z let 1990-2017.
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Abstract:
This diploma thesis deals with political polarization of Czech society regarding the trust in all
presidents from 1990 till today. It introduces the term ‘political polarization’ and its main
research areas, especially various aspects of the electorate polarization. The thesis describes
theories of voters’ polarization, the specific relationship between polarization and ideological
consistency, and topics of the polarizing influence of presidents, mass media and electoral
process. The empirical section analyses the development of people’s polarization in terms
of trusting presidents and determines whether the groups declaring strong trust and distrust
show specific sociodemographic characteristics, political orientation and political
engagement. Datasets from The Public Opinion Research Centre’s survey Our Society
between the years 1990 and 2017 were used.
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Úvod
Diplomová práce se zabývá politickou polarizací české společnosti v pohledu na všechny
dosavadní porevoluční prezidenty. Fenoménu polarizace se věnuje pozornost převážně
v USA, ale i u nás se stává aktuálním. Veřejná diskuse ohledně otázky, zda prezident
rozděluje společnost, v posledních letech nabývá na intenzitě a zapojuje se do ní stále větší
okruh osobností. Cílem práce je zjistit, zda se efekt polarizace související s osobou prezidenta
projevuje i v postojích běžné populace a zda v čase sílí.
Práce je rozdělena na teoretický a empirický oddíl. Úvodní kapitola sleduje zmíněnou diskusi
o možném rozdělování společnosti a mapuje mediální příspěvky věnované jednotlivým
prezidentům. Teoretická část dále přibližuje pojem politické polarizace a hlavní okruhy jejího
zkoumání. Podrobněji se, vzhledem k zaměření práce na celospolečenskou úroveň, věnuje
rozdělení elektorátu. Popsány jsou jak obecnější teorie polarizace voličů, tak i úžeji
orientovaná témata polarizujícího vlivu samotného prezidenta, působení masových médií
či dopadu volebního procesu. Politická polarizace voličů je úzce spjata s jejich politickými
postoji a orientací, proto je pozornost věnována i specifickému vztahu polarizace, ideologické
vyhraněnosti a politické participace.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená témata nejsou příliš popsána v české odborné literatuře
a použité studie pocházejí ze zahraničního prostředí, je shrnutí výzkumu politické polarizace
v České republice zachyceno v samostatné kapitole. Samostatný oddíl je rovněž věnován
vymezení pojmu důvěry a její kategorizace, protože právě důvěra občanů v prezidenta
je ke sledování míry polarizace společnosti použita.
Empirická část vychází z analýzy dat z výzkumného projektu Naše společnost realizovaného
Centrem pro výzkum veřejného mínění, konkrétně z měsíčních přehledů z let 1990-2017.
Sleduje nejprve podrobný vývoj důvěry občanů v prezidenta a zjišťuje, zda postupně dochází
k příklonu k silnější důvěře a nedůvěře, a tedy vzájemnému vzdalování jedinců, kteří hlavě
státu důvěřují a naopak nedůvěřují. Dále se detailněji věnuje krajně hodnotícím skupinám
a analyzuje je z hlediska sociodemografických údajů, politické orientace a politické aktivity
s cílem určit, zda tyto polarizované skupiny vykazují specifické znaky.
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Teoretická část
1

Veřejná diskuse

Čas od času se ve veřejné diskusi objeví tvrzení, že prezident svým jednáním či výroky
rozděluje společnost. Tato kapitola se věnuje mediálním příspěvkům na dané téma a sleduje
jejich výskyt u každého prezidenta samostatně. Ačkoli převážná většina zmiňovaného obsahu
pochází až z volebního období Miloše Zemana, ani v předchozích letech se tato prohlášení
prezidentům nevyhnula. Tvrzení, že prezident rozděluje společnost, se tedy týká všech
dosavadních prezidentů České republiky.

1.1 Václav Havel
Prvním prezidentem, na kterého se blíže zaměříme, je Václav Havel. Navzdory enormně
vysoké podpoře, které se mu od občanů dostávalo, zejména v prvním volebním období (např.
v lednu 1990 mu vyjádřilo důvěru 89 % všech občanů), vyvstalo i mnoho témat či sporných
momentů, podél nichž se veřejné mínění polarizovalo.
Na některé ze zdrojů rozdělení upozorňuje např. Deník Referendum: jsou jimi rozpory mezi
hodnotami a vystupováním Václava Havla ve dvou diametrálně odlišných rolích, Havlaprezidenta a Havla-disidenta, a dále snahy části společnosti svést na něj nespokojenost
s vývojem po roce 1989. (Deník Referendum 2015) Dalším polarizujícím momentem jsou
například případy amnestie z ledna 1990 a oproti nim naopak Havlův idealismus a víra
v dobro lidí a jeho významné zásluhy o to, že změna zdejších společenských poměrů
(na rozdíl třeba od Rumunska) proběhla beze stovek obětí a relativně pokojně.
(EuroZprávy.cz 2014) Bohumil Doležal si na Fóru 24 přisazuje, že je sice v některých
případech správné společnost rozdělovat, ale v Havlově případě jde o rozdělení „…na dva
nesmiřitelné tábory, z nichž ani jeden nemá pravdu.“ (Forum24.cz 2015)
Klíčové je v případě Václava Havla také tvrzení, že navzdory politickým chybám
a rozdělování společnosti během života, se mu v letech po jeho smrti daří společnost
sjednocovat, spojovat a posilovat. V jeho odkazu totiž „…převažuje to nezpochybnitelné, a to
je velký mravní náboj, který … nám dnes zoufale schází, a … převažuje všechno ostatní.
Takže to, co dříve společnost rozdělovalo, je pozapomenuto, a to, co nadále po smrti
společnost spojuje, se dostalo do popředí.“ (ParlamentníListy.cz 2014a) S tímto vývojem
vnímání situace a určitou ikonizací zesnulé osoby je zatím Havel logicky osamocen, a nelze
ani soudit, do jaké míry bude v budoucnu uplatnitelný na jeho následovníky.
9

1.2 Václav Klaus
Působení Václava Klause je, v porovnání s jeho předchůdcem, poněkud jednodušeji
zhodnotitelné. Sociolog Jan Herzmann o Klausovi říká, že zpočátku svého působení
rozděloval společnost na ose pravice versus levice, nicméně „…ke konci jeho prezidentského
mandátu tahle dimenze nabývala jiného významu, důležitější byl postoj veřejnosti ke stylu
jeho práce. A mimořádně se to projevilo po jeho amnestii.“ (ParlamentníListy.cz 2014b)
Tvrdí ale, že rozdělení nebylo v porovnání s Milošem Zemanem tak výrazné, protože měl
Klaus mnohem méně podporovatelů (a jejich počet po kontroverzní amnestii ještě klesl).
Nicméně ještě v době Klausova působení ve funkci se například politolog Jiří Pehe nezdráhal
nazvat jej „největším polarizujícím faktorem v české politice i společnosti.“ (Deník
Referendum 2012) Podle Peheho totiž Klaus společnost zásadně rozděluje, „…a to jak svými
kontroverzními postoji, tak útoky na další pilíře státní moci. Je paradoxní, když o údajných
privilegiích, které prý pro sebe chtějí různé skupiny, mluví politik, který si sám nárokuje
výsadní postavení v ústavním systému, například tím, že nerespektuje rozhodnutí soudů
a odmítá se podřídit vůli parlamentu při ratifikaci mezinárodních smluv.“ (Deník Referendum
2012; Peníze.cz 2013)

1.3 Miloš Zeman
Až s nástupem Miloše Zemana pronikla problematika rozdělování společnosti do české
veřejné diskuze naplno. Šíření daného tématu napomohl sám Zeman svými povolebními
a inauguračními projevy. V proslovu bezprostředně po zvolení slíbil, že „…jako prezident
zvolený přímou volbou občanů se bude snažit být hlasem všech občanů.“ (E15 2013)
V inauguračním projevu poté zopakoval, že chce být „…prezidentem všech občanů, bez
rozdílu jejich politických názorů, a je si vědom toho, že tento závazek nemůže naplnit
pouhými slovy, ale především konkrétními činy v průběhu svého funkčního období. Řekl
také, že chce být hlasem dolních deseti milionů neprivilegovaných občanů, protože
ti privilegovaní svůj hlas, nebo spíše hlasy, už dávno mají.“ (idnes.cz 2013)
I vzhledem k těmto prohlášením následně postupně došlo k situaci, kdy se k otázce, zda
současný prezident skutečně spojuje společnost, vyjadřovali jak politologové a politici, tak
také mediálně známé osobnosti ze zcela nesouvisejících oborů (např. sportovci) i široká
veřejnost. Současně v rámci zmiňovaných skupin došlo k nárůstu výrazně vyhraněných
názorů na to, zda je Miloš Zeman dobrým či špatným prezidentem.
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Funkční období Miloše Zemana je navíc nanejvýš bohaté na silné kontroverzní výroky
při rozmanitých příležitostech, na což pochopitelně reaguje jak vývoj důvěry občanů
v osobnost prezidenta1, tak celá řada příspěvků v médiích.
Přesvědčení, že Miloš Zeman svým chováním společnost rozděluje, vyslovil například
i premiér Bohuslav Sobotka. Stalo se tak v reakci na Zemanův výrok z ledna 2016: „Chcete-li
se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta a to jsou svobodné volby. … A pak existuje nedemokratická cesta – a ta se jmenuje
kalašnikov.“ (idnes.cz 2016a) Premiér následně uvedl, že „…výrok o zastřelení předsedy
vlády … zapadá do kontextu útoků White Media a fašistů“ a „…že by ho nikdy nenapadlo,
že v této „sestavě“ jednou najde prezidenta.“ Podle něj si Zeman připravuje půdu pro další
prezidentskou kampaň zvyšováním napětí ve společnosti a využitím strachu společnosti
z terorismu a migrace. Za nejvíce rozdělující gesto pak označil prezidentův pobyt na stejném
podiu s Martinem Konvičkou z Bloku proti islámu při příležitosti oslav 17. listopadu
na pražském Albertově. (Novinky.cz 2016)
K tématu se v průběhu posledních let vyjádřili i politici z dalších politických stran. Michal
Kučera z TOP 09 v roce 2014 uvedl, „…že prezident Miloš Zeman společnost už téměř dva
roky rozděluje a polarizuje. Jeho slovní agrese, opepřená zvlášť v posledních dnech, začíná
vyvolávat i drsnější odmítání a odpor ve společnosti. A nemůže se divit, když mu to občané
dají najevo veřejně i s transparenty. Tuto úroveň komunikace si zvolil jen a jen on sám.“
(Parlamentní listy 2014) Petr Fiala z ODS v hodnocení Zemanova prvního roku prohlásil,
že prezident, který byl dosud vnímán jako sjednocující prvek a hlava státu, se posunul
směrem k aktivní politice, a veřejnost tak nyní spíše rozděluje. (zprávy.tiscali.cz 2014)
V srpnu 2015 pak dokonce neváhal tvrdit, že vystupování prezidenta vrhá špatné světlo
na Českou republiku jako celek. Na svém profilu na Facebooku napsal: „Miloš Zeman naši
společnost rozděluje a na tom se ani v polovině jeho mandátu nic nezměnilo, ba naopak.
Svými výroky a názory záměrně provokuje, jeho jednání nás ale poškozuje. Porušuje zvyky
a tradice, jako při odmítnutí jmenovat profesory, mění naši zahraniční politiku, i když mu to
nepřísluší. Zatímco je si dobře vědom nebezpečí radikálního islámu, jeho postoje směrem
na východ vyvolávají otazníky. Bohužel nejen u nás doma, ale i našich spojenců,
demokratických zemí Západu.“ (Facebookový profil Petra Fialy 2015)
1

Např. v listopadu 2014 průměrná důvěra meziměsíčně poklesla o 0,42 bodu a dosáhla svého minima za celé
sledované období Miloše Zemana. Tomuto propadu bezprostředně předcházely prezidentovy Hovory z Lán,
ve kterých zcela otevřeně používal vulgární výrazy, a na něž respondenti v témže měsíci upozorňovali jako
na nejdůležitější společenské téma. Více viz datový soubor Naše společnost z listopadu 2014 a např. Lidovky.cz
(2014).
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Senátor za Starosty a nezávislé, Jiří Šesták, komentoval situaci po oslavách 28. října v roce
2016: „Pan prezident dlouhodobě rozděluje společnost. Jedna z jeho ústavních funkcí je být
moderátorem ve společnosti. Tuto funkci pan prezident neplní. Někdy je tomu spíše naopak."
(Český Rozhlas Plus 2016)
Zuzana Roithová, Zemanova neúspěšná protikandidátka a nynější místopředsedkyně
KDU-ČSL uvedla, že se Miloš Zeman „…v každém případě … bohužel nestal prezidentem
všech. Bohužel rozděluje společnost, a ta je rozdělena na velké příznivce a pak na lidi, kteří si
velice přejí zásadní změnu.“ Dále upozornila, že „…prezident není premiér, prezident není
představitel jednoho politického proudu v zemi, který vyhrál volby. A proto není možné, aby
rozděloval společnost díky svým politickým názorům. On by měl naopak hledat cesty
ke kompromisům.“ (Česká televize 2017)
Vystupování prezidenta v souvislosti s polarizací společnosti do médií analyzovali také
politologové a sociologové. Podle politologů Petra Justa a Tomáše Lebedy prezident českou
společnost rozděluje záměrně. Podle Lebedy "…v politice není na škodu, pokud významné
osobnosti otvírají kontroverzní téma a nebojí se jít proti proudu. Pan prezident ale dělá něco
trochu jiného, on ta kontroverzní témata vytváří, a tím na sebe poutá pozornost. …To může
vést jedině k tomu, že se bude společnost více polarizovat. Od hlavy státu v parlamentním
režimu se očekává spíše to, že by měl problémy překlenovat." (Týden.cz 2014) Just považuje
Zemanovy výroky (např. bagatelizaci policejního zásahu proti demonstrantům v listopadu
1989) za promyšlenou strategii. Navíc podle něj „…umí Zeman protesty mířené proti své
osobě využít ve svůj prospěch a z protestujících může udělat ‚účelově zmobilizované
ubožáky‘". (Týden.cz 2014)
V souvislosti s oznámením Zemanovy druhé kandidatury se teze, že současný prezident
rozděluje společnost, objevila i v zahraničních médiích. Zmiňovaly se o ní například americký
magazín Foreign Policy nebo německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk (Foreign Policy
2016). Podle redaktora webu tohoto rozhlasu Stefana Heinleina Zemana nejvíce kritizují
obyvatelé větších měst, kteří se často stydí za jeho hrubé vyjadřování, nesnášenlivost vůči
islámu a směřování politiky země k Moskvě a Pekingu. Své příznivce má prezident zejména
na venkově a v malých městech. (Deutschlandfunk 2017) Foreign Policy připomněl například
kauzu slíbeného vyznamenání pro Jiřího Bradyho, které bylo zrušeno po setkání ministra
kultury Daniela Hermana (jeho synovce) s dalajlamou. (Foreign Policy 2016) Další
kontroverzní a polarizující témata, zejména prezidentovy blízké vztahy s Ruskem,
protiimigrační postoje a názory kritické k islámu, komentoval rakouský deník Der Standard.
12

(Der Standard 2017) Slovenský Denník N napsal, že „…(se) čeští voliči budou muset
rozhodnout, zda se ještě hlásí k humanistickému a prozápadnímu demokratovi Tomáši
Garriguu Masarykovi, nebo zda jejich hrdinou je xenofob obdivující východní diktaturu“.
Současně také poznamenal, že „…propast, která vinou Zemana rozděluje českou společnost,
se bude až do prezidentských voleb (…) jen prohlubovat. (Denník N 2017). Podle listu
La Libre Belgique je nyní prezident otevřeně pro-rusky a pro-čínsky orientován, přestože se
při svém zvolení hlásil k evropanství. (La Libre 2017) Ačkoli západní média českého
prezidenta častokrát označila za populistu a zkritizovala jeho proruské názory, stal se Zeman
jedním z nejpopulárnějších lídrů v rámci zemí Evropské unie: jeho podpora ve společnosti
vystoupala až na 70 procent. (České Noviny 2017)
Do hodnocení prezidenta se pustily i veřejně známé osobnosti, např. úspěšní sportovci.
Cyklista Leopold König kromě jiného prohlásil, že „český prezident Miloš Zeman rozděluje
společnost“ a v reakci na kauzu kolem Jiřího Bradyho doplnil, že „…přesně proto jsem jako
olympionik na Hrad nešel, stále však pevně věřím, že jeho voliči takový hovada nejsou
a podruhé už se to nestane,". (Aktuálně.cz 2016a) Ve stejném duchu se připojil kajakář
Vavřinec Hradilek po olympiádě v Riu de Janeiro, kdy pronesl, že je Miloš Zeman
„nesympatický a odpudivý“, Českou republiku reprezentuje v zahraničí velmi špatně a že sice
„…(Hradilek) plně respektuj(e) jeho i jeho podporovatele, ale nesouhlasí s tím, že je to náš
prezident, tak proč by to nedal najevo.“ (Aktuálně.cz 2016b) Ke kritice se přidala
i biatlonistka Gabriela Koukalová. Ideálního prezidenta si představuje jako „…člověka, který
by byl vzorem pro dnešní generaci, (…) člověka slušného, který si váží lidí kolem sebe
a snaží se mít férový přístup“. Takovým prezidentem podle ní Zeman není, a proto doufá,
v příštím volebním období již prezidentem nebude. (idnes.cz 2016b)

1.4 Shrnutí
Z uvedeného výčtu článků, popisujících nejkontroverznější výroky či činy jednotlivých
prezidentů a míru, do jaké dotyční rozdělují společnost, je zjevné, že nejvíce pozornosti
přitahuje v tomto ohledu Miloš Zeman; četnost příspěvků hodnotících jeho působení
v prezidentské funkci je v porovnání s předchozími dvěma prezidenty několikanásobně
zvýšená. Situace v mediálním prostředí však nemusí reflektovat reálný stav mezi občany
a neznamená to tedy, že je společnost skutečně vnitřně polarizovaná.

13

2

Politická polarizace: vymezení pojmu

Prvním autorem, který pojem polarizace používá v analýze politických systémů, je Giovanni
Sartori. Popisuje jej jako „čtvrtou syntetickou charakteristiku stranického systému
polarizovaného pluralismu“, přičemž ideologickou polarizaci chápe jako vzdálenost,
v protikladu k ideologické blízkosti. Spektrum politických názorů je vysoce polarizováno,
když jsou jeho „…boční póly doslova na hony vzdálené a vzdálenost mezi nimi pokrývá
maximální rozptyl názorů. … Stručně řečeno, máme polarizaci, když máme ideologickou
vzdálenost.“ (Sartori 2005, s. 140)

2.1 Polarizace společnosti
Pojem polarizace společnosti (ať již přímo politická, nebo například sociální), se v posledních
letech hojně objevuje zejména v literatuře ze Spojených států amerických. Jeden z prvních
dostupných článků zaměřených na toto téma pochází z roku 1996. Jeho autoři, Paul
DiMaggio, John Evans a Bethany Bryson, v něm tvrdí, že témata polarizace, fragmentace
a rozdělení společnosti začala veřejností výrazně rezonovat v devadesátých letech.
V průzkumu veřejného mínění z roku 1995 86 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že „byla
doba, kdy lidé v této zemi cítili, že toho mají více společného a sdílejí stejné hodnoty více než
dnešní Američané.“ (DiMaggio et al. 1996, s. 691)
Nezávisle na míře výskytu polarizace a její důležitosti v politickém diskurzu existuje
v literatuře však jen velmi málo vodítek, jak ji definovat. Panuje zde spíše shoda v tom, co
polarizace není, než ve vymezení, čím by být mohla. Podle DiMaggia a kol. lze říct, že se
polarizace neprojevuje jako hlasitá nezdvořilost v politických výměnách názorů; vztahuje se
tedy k míře nesouhlasu, nikoli ke způsobu, jakým je tento nesouhlas vyjadřován. Stejně tak
není redukovatelná na rovnováhu mezi odpověďmi souhlasu a nesouhlasu s položkami
výzkumu. Polarizace spočívá ve vzdálenosti jednotlivých odpovědí a jejich radikálnosti,
krajnosti; nikoli v jejich skutečném obsahu. Polarizace je také současně stavem i procesem.
Polarizace jako stav popisuje míru, do jaké jsou názory na určitou problematiku vzájemně
protikladné (v porovnání s teoretickým maximem). Proces polarizace znamená, že tato
opozice v čase narůstá. (DiMaggio et al. 1996)
Výše uvedené vymezení, zatím poměrně nekonkrétní, autoři dále upřesňují tvrzením, že je
polarizace multidimenzionálním jevem, a definováním čtyř principů, z nichž jednotlivé
dimenze vycházejí.
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Prvním principem je disperze: veřejné mínění ohledně tématu může být charakterizováno jako
polarizované natolik, že názory na něj jsou rozmanité, obsahově „daleko od sebe“ a relativně
vyvážené mezi póly názorového spektra. Polarizace se projevuje jako nárůst rozptylu mínění
v čase. Rozptyl udává, v jaké míře se názory dvou náhodně vybraných respondentů budou
pravděpodobně lišit, což je ovlivněno i podílem krajních odpovědí.
Další sledovanou dimenzí je bimodalita. Lidé s odlišnými názory na dané téma tvoří oddělené
skupiny, zatímco prostor mezi těmito dvěma pozicemi je jen málo zaplněn.
Třetím principem polarizace je omezení názorů (angl. constraint), v tomto případě jde
o rozsah, v jakém jsou názory na kterékoli téma ze stejné názorové domény (tedy sady
tematicky příbuzných problémů) spojeny s názory na ostatní z těchto témat. Toto přidružení je
indikátorem ideologické koheze: politické názory jsou koherentní, pokud jsou vzájemně
spjaté natolik, že znalost názoru jedince na jednu věc nám pomůže předpovědět jeho náhled
na věc druhou.
Čtvrtou dimenzí je konsolidace: názorová polarizace může být popsána jako rozdíl v názorech
mezi členy skupin definovanými různými proměnnými, velmi často například pohlavím,
věkem, dosaženým vzděláním či rasou. Čím větší rozdíly napříč různými parametry, tím
výraznější je názorová polarizace mezi dvěma skupinami.
Poslední dva principy jsou si formálně podobné: constraint reprezentuje jednotu názorů
(ideologickou polarizaci), konsolidace jednotu názorových nebo sociálních parametrů
(polarizaci založenou na identitě). (DiMaggio et al. 1996)
Jak vyplývá z výše uvedeného, politická polarizace tvoří ve vědeckém zkoumání velmi
obsáhlé a rozmanité téma a zastřešuje ohromné množství dílčích podtémat, z nichž dvě hlavní
kategorie představují polarizace politických stran či politických elit na jedné straně
a polarizace elektorátu, tedy obrovské masy občanů, na straně druhé.

2.2 Polarizace politických stran
Co se týče diskuse o polarizaci politických stran, někteří badatelé tvrdí, že současná americká
politická scéna je více než v minulosti ideologicky rozdělená v široké škále témat
z ekonomické i sociální oblasti. (viz např. Hare, Poole 2014) Polarizace na úrovni stranického
systému má dvě klíčové charakteristiky. Zaprvé vede k vylidňování ideologického středu
v obou politických stranách a k absenci jakéhokoli ideologického překrývání Republikánů
a Demokratů v Kongresu. Každé ze stran dominují konzervativní, resp. liberální špičky
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a výrazně ubylo umírněných členů. Zadruhé dochází k situaci, kdy všechny konflikty řešené
v Kongresu (a obecně neshody mezi stranami) mohou být vyjádřeny v jediné
liberální/konzervativní dimenzi: preference stranických špiček ohledně ekonomických témat
(např. zdravotní péče či daňové politiky) jsou nyní součástí stejné ideologické dimenze jako
témata sociální (např. práva gayů či postoje k interrupcím). (Carmines et al. 2012) Tato práce
se však zaměřuje výhradně na polarizaci na úrovni občanů, o které bude řeč v následujících
kapitolách.

2.3 Politická polarizace elektorátu
Následující část práce se zaměřuje na politickou polarizaci občanů 2 z několika různých
pohledů, od obecnějších teorií polarizace elektorátu, přes polarizující vliv samotného
prezidenta až po účinek, který na polarizaci společnosti mohou mít masová média. Největší
pozornost se tématu polarizace elektorátu věnuje v USA, odkud také pochází většina dále
citovaných článků. Není-li proto v kontextu uvedeno jinak, týkají se popsané poznatky
a závěry americké společnosti a americké politické scény.
2.3.1 Teorie polarizace elektorátu
Podle Wooda a Jordana se odborníci shodují na tom, že k rostoucí polarizaci voličstva
dochází od 80. let. Některé studie tvrdí, že příčiny této polarizace jsou zakotveny přímo
v samotných voličích, jiné naopak, že je proces způsobený elitami, tedy předáváním podnětů
od názorových vůdců k elektorátu. Studie elit, pocházející z USA, se zaměřují jak
na Kongres, tak i na vliv prezidentů. Objevují se i přístupy, které zmíněné dvě teorie příčin
polarizace propojují. (Wood, Jordan 2016)
2.3.1.1 Teorie proměnlivého elektorátu (Changing electorate theory)
Jedna z teorií polarizace voličů vychází ze sledování historického vývoje elektorátu. „The
changing electorate theory“ pracuje např. se změnami u voličů na americkém Jihu
od šedesátých let do současnosti. Bílí Jižané, zejména konzervativci, nepřátelsky zareagovali
na rostoucí podporu občanských práv od Demokratické strany. V důsledku toho došlo
k významné změně politické identifikace občanů a vyššímu příklonu k Republikánům.
Demokratická strana se po odchodu konzervativců stala liberálnější a Republikáni, s novými
příznivci, naopak konzervativnější, což vyústilo v rostoucí stranickou polarizaci. (např. Hood
et al. 1999 a Roberts a Smith 2003) Jiné pohledy na změny elektorátu jsou zaměřené
2

Některé z citovaných teorií a studií mluví o politické polarizaci elektorátu, jiné o polarizaci společnosti.
Pro účely práce jsou však v této kapitole uvedeny společně.
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na procesy obecnějšího charakteru: od šedesátých let se Američané rozdělili do ideologicky
homogennějších volebních obvodů skrze rasovou a třídní segregaci, hispánskou imigraci
a rostoucí příjmovou nerovnost. Došlo tak k vyšší homogenitě jednotlivých politických
táborů, které navíc byly vzájemně více a více odlišné a vzdálené. (Wood, Jordan 2016)
2.3.1.2 Teorie změny vyvolané elitou (Elite-driven theory)
Oponující skupina autorů tvrdí, že polarizace voličů je vyvolána elitami. Morris Fiorina a kol.
dokonce navrhují, že voličstvo ve skutečnosti polarizované není, pouze se tak jeví, protože
možnosti volby nabízené elitami jsou stále extrémnější a na umírněné postoje tak nezbývá
prostor. (Fiorina et al. 2011, citováno dle Wood, Jordan 2016). Matthew Levendusky dodává,
že se voliči nestávají více polarizovanými, ale pouze lépe rozdělenými, vyzdvihuje tedy
proces třídění voličů (angl. sorting), nikoli polarizaci). (Levendusky 2009) Základem teorie
změny tažené elitou je politologický výzkum Philipa Converse z roku 1964, ve kterém ukázal,
že většina občanů v 60. letech nebyla ideologicky vyhraněná ani dostatečně informovaná.
Proto nemohla voličská polarizace vzejít čistě z lidu. (Converse 1964, citováno dle Converse
2006) John R. Zaller poukazuje na vliv elit skrze masmédia: když elity vysílají polarizovaná
sdělení, politicky uvědomělí liberálové i konzervativci se více polarizují. Jedinci si utvářejí
názory na různá témata na základě informací, které mají k dispozici, zejména tedy skrze
média. Veřejné mínění ohledně klíčových témat je tedy významně formováno podle diskurzu
elit. (Zaller 1992, citováno dle Wood, Jordan 2016) S teorií elit úzce souvisí také conflict
extension theory, vycházející z teze, že se politické strany podílejí na rozšiřování konfliktů
namísto jejich odstranění. K již existujícím konfliktům si strana přidává další témata, kterými
se vymezuje proti opozici. Každé nové téma jí totiž může přilákat novou skupinu voličů.
Výsledkem je rostoucí polarizace založená na cíleném rozšiřování tematického záběru.
(Wood, Jordan 2016)
2.3.1.3 Propojující teorie
Aldrich a Rohde nabízejí vysvětlení, proč se homogenní volební obvody a polarizované elity
v Kongresu objevují společně. Teorie Conditional party government říká, že homogenní
elektoráty umožňují předsedům stran stále ideologičtější chování. Protože tito ideologičtí
vůdci disponují klíčovými zdroji moci, dochází k většímu lpění na ortodoxnosti strany,
a následně k výraznější polarizaci v Kongresu. (Rohde, Aldrich 2010, citováno dle Wood,
Jordan 2016) Opačný pohled na kauzalitu poskytuje např. Jacobson: voliči se podle něj
politicky rozdělují tím, jak reagují na alternativy nabízené dvěma soupeřícími stranami.
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Zmíněné dva procesy polarizace elektorátu a elit se mohou vzájemně posilovat. (Jacobson
2012) V podobném duchu se vyjadřují i Sani a Sartori. Polarizace veřejnosti je dle jejich
názoru klíčovým prvkem napětí (nebo jeho nepřítomnosti) v demokraciích a politické elity
ve svých projevech reflektují míru polarizace, kterou vnímají na úrovni občanů. Lze však
očekávat i opačné působení v případě politických stran, které si teprve budují vlastní image
pomocí polarizované reklamy. (Sani, Sartori 1983, cit. dle Matějů, Vlachová 1998)
2.3.2 Polarizující vliv prezidenta
2.3.2.1 Vliv prezidenta na polarizaci
Polarizující vliv na voliče má vedle politických stran i prezident. Dokonce by se podle Wooda
a Jordana dalo říci, že v procesu polarizace (minimálně v prostředí USA) hraje
nejvýznamnější roli. Prezident je totiž postavou, která je při politických bitvách s opozicí
nejvíce viditelná. Prezidenti i po nástupu do funkce zůstávají straničtí spíše než centrističtí
či nadstraničtí, a stejně vypadá i jejich způsob politické reprezentace. Přicházejí se svým
programem změn, jenž může zhoršit a prohloubit stranické konflikty. A jakmile jsou
ve funkci etablovaní, využívají svůj program, legislativu a získané pravomoci, které mohou
vést ke stranické politice. Ve chvíli, kdy se mocenské boje zahrnující prezidenta vyskytnou,
stanou se hlavním tématem médií i veřejnosti. Tím, že média informují o postojích prezidenta
ke klíčovým otázkám a o vyostřujících se vztazích prezidenta a Kongresu, se voliči názorově
stále více identifikují buď s prezidentem, nebo jeho opozicí. Tak vzniká větší a větší
polarizace i v rámci voličstva. (Wood, Jordan 2016)
2.3.2.2 Hodnocení prezidenta a jeho vliv na polarizaci voličů
Dalším kritériem, podle kterého se voliči polarizují, je přímo jejich hodnocení prezidentovy
činnosti. Obecně zde platí, že lidé mají tendenci zpracovávat nové informace tak, aby posílily
jejich existující názory a nebyly s nimi v rozporu. (viz např. Campbell 1960) Ve vztahu
k prezidentovi to znamená, že zprávy o jeho aktivitách způsobí, že jej jeho příznivci hodnotí
ještě pozitivněji a odpůrci ještě negativněji, což vede k rostoucí stranické polarizaci. (Wood,
Jordan 2016)
Rozdělíme-li voliče do dvou hlavních skupin podle politické příslušnosti, tedy na Demokraty
a Republikány, v souvislosti s konkrétním prezidentem pak můžeme hovořit o skupině
vnitrostranické a mimostranické (In-Party a Out-Party groups) a sledovat, zda má prezident
polarizující vliv i uvnitř skupin. Co se týče vnitrostranické polarizace, autoři přišli
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se závěrem, že v posledních 35 letech republikánské voliče polarizoval pouze George
W. Bush. Naopak demokraty silně polarizovali jak Bill Clinton, tak Barack Obama.
U mimostranické polarizace platí, že příznivce demokratů polarizovali Reagan a George
W. Bush a republikány opět Clinton a Obama. Z toho vyplývá, že prezidenti posledních let
způsobují polarizaci jak příslušníků vlastní strany, tak opozice. (Wood, Jordan 2016)
2.3.3 Politická polarizace a ideologická vyhraněnost
Výzkumníci z Pew Research centra pracují při zkoumání polarizace společnosti jak se
stranickostí občanů, tak s jejich ideologickou konzistencí. (Být ideologicky konzistentní
ve svých postojích však neznamená být politicky extrémní.) Po uskutečnění rozsáhlého
průzkumu americké společnosti v roce 2014 došli k závěru, že ideologické rozdíly mezi lidmi
jsou nyní větší než v posledních 20 letech a že je tato polarizace nejvýraznější u jedinců, kteří
se nejvíce politicky angažují. Došlo ke znatelnému zmenšení ideologického překrývání dvou
hlavních politických stran a začala vznikat tzv. „ideologická sila“, tedy místa se stejně
smýšlejícími jedinci, kde politická orientace ovlivňuje mnoho dalších oblastí života. Popsané
trendy

se

týkají

ideologicky

vyhraněných

jedinců,

tedy

konzistentních

liberálů

a konzistentních konzervativců; většina společnosti je na sobě nevnímá. Lidé s ideologicky
konzistentními postoji také výrazně častěji udávají, že většina jejich blízkých přátel sdílí
stejné politické názory: z konzistentních konzervativců to uvedly dvě třetiny dotázaných,
z konzistentních liberálů zhruba polovina. Z respondentů se smíšenými politickými
hodnotami totéž odpověděla pouze čtvrtina. (Pew Research Center 2014)
Více než kdykoli v předchozích dvaceti letech mají teď Demokraté jednotné liberální
a Republikáni jednotné konzervativní postoje. Ještě v roce 2004 byla veřejnost mnohem méně
ideologicky vyhraněná: jednoznačně liberální nebo naopak konzervativní postoje napříč
různými tématy (od zahraniční politiky až po problematiku životního prostředí) zastávala
pouze desetina Američanů. O deset let později se toto číslo zdvojnásobilo. Přestože většina
společnosti stále zastává (alespoň do určité míry) mix liberálních a konzervativních postojů,
menšinová skupina ideologicky konzistentních jedinců má neúměrně velký vliv na politický
proces: pravděpodobněji, než zbytek občanů se pravidelně účastní voleb, mnohem častěji také
přispívají na vedení politických kampaní nebo kontaktují své zvolené zastupitele.
Posun oddaných straníků doleva, resp. doprava na politické škále vedl k poklesu počtu
jedinců s nevyhraněnými názory. Výsledkem je pak rostoucí počet Demokratů a Republikánů,
kteří se nacházejí na zcela opačných pólech ideologického spektra a je pro ně obtížné najít
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v politických debatách společnou řeč. Stoupající neshody ilustruje i zjištění, že se rozdíly
mezi voliči v názorech na více než 40 různých politických témat za poslední čtvrtstoletí téměř
zdvojnásobily.
S polarizací dále souvisí míra politického zapojení. Angažovaní občané měli vždy tendenci
být více ideologicky orientovaní, ale v posledních letech tato korelace ještě zesílila,
především mezi Demokraty. Napříč oběma stranami zastává nyní 70 % politicky
angažovaných respondentů postoje, které jsou většinově či zcela v souladu s ideologickým
zaměřením jejich strany. (Aby byl respondent označen za vysoce angažovaného, musel být
zaregistrovaný k volbám, vždy nebo téměř vždy chodit volit a většinu času sledovat aktuální
společenské a politické dění.) (Pew Research Center 2014)
2.3.3.1 Polarizace a nepřátelské vztahy mezi soupeřícími stranami
Součástí stranické polarizace je i rostoucí despekt, který mnoho Republikánů a Demokratů
chová ke druhé straně. Míra antipatií mezi Demokraty a Republikány za posledních dvacet let
strmě vyletěla: nejen, že stále více členů jedné politické strany negativně vnímá tu druhou,
současně se tento nepřátelský vztah stále více prohlubuje. Zhruba 80 % Republikánů
i Demokratů se vzájemně hodnotí negativně, polovina z nich dokonce velmi negativně (počet
respondentů v krajní kategorii hodnocení narostl za dvacet let dvojnásobně). Dále platí, že
většina těch, kteří hodnotí velmi negativně, považuje politiku druhé strany za „natolik
špatnou, že ohrožuje národní blaho.“ Nepřátelství k opozici také úzce souvisí s politickou
participací a aktivismem: ti, kteří mají na politiku největší vliv, nejpravděpodobněji chovají
ke druhé straně silně negativní pocity. (Pew Research Center 2014)
2.3.3.2 Ideologická polarizace voličů
Výrazným prvkem politické polarizace je vedle stranických antipatií také polarizace
ideologická, tedy, jak již bylo zmíněno, proces růstu podílu lidí, kteří zastávají konzistentně
liberální či konzervativní postoje napříč rozmanitými tématy. Pro tyto jedince (na obou
pólech politického spektra) platí, že mají tendenci k opozici chovat hlubší nepřátelství
než lidé, kteří tolik ideologičtí nejsou. Oba popsané trendy významně ovlivňují charakter
širšího prostředí polarizace a jsou stále úžeji propojené. V minulosti zaprvé méně jedinců
projevovalo konzistentní politické názory, zadruhé ani ti ideologicky vyhranění otevřeně
nevyjadřovali nepřátelství vůči druhé straně. V dnešní době druhou stranu významně
negativně hodnotí většina ideologicky konzistentních jedinců, konkrétně 53 % liberálů
a dokonce 72 % konzervativců. (Pew Research Center 2014)
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2.3.3.3 Stranické nepřátelství a politická participace
Jak již bylo řečeno, zastávání negativních názorů na opoziční politickou stranu a její vůdce
koreluje s politickou participací. Zejména to platí pro republikány: u těch, kteří hodnotí
demokraty velmi negativně, je větší pravděpodobnost, že vždy chodí volit, než u jedinců
hodnotících spíše negativně. S mírou účasti ve volbách však nijak nesouvisí, jak republikáni
vnímají vlastní stranu: občané se silně pozitivním hodnocením své strany mají stejnou
pravděpodobnost volební účasti jako ti, kteří hodnotí jen spíše pozitivně. Podobný princip je
u demokratů pozorovatelný v kontextu poskytování finančních příspěvků na kampaň: ti, kteří
hodnotí republikány negativněji, pravděpodobněji podporují kampaně. Pokud však jde
o volby, účastní se pravděpodobněji než ostatní skupiny jak ti, kteří velmi negativně hodnotí
opačnou stranu, tak i ti, kteří vnímají svou vlastní stranu velmi pozitivně.
Úzká souvislost stranických antipatií i ideologické vyhraněnosti s vyšší politickou participací
je však pozorovatelná i při zkoumání jiných typů zapojení se do politiky než jen volební
účasti či finanční podpory, např. u dobrovolnictví nebo práce na podporu kampaně
či kontaktování svého zastupitele. Ve všech těchto případech platí, že jedinci s konzistentně
liberálními či konzervativními názory, kteří současně negativně hodnotí druhou politickou
stranu, se zapojí do politického procesu s výrazně vyšší pravděpodobností než zbytek národa.
(Pew Research Center 2014a)
2.3.4 Polarizace jako důsledek voleb
Někteří autoři (např. Grimmer a Hadley 2005) dokonce tvrdí, že jednou z příčin polarizace
voličů jsou samotné volby. Volby plní v demokratických politických systémech mnoho
různých funkcí. Umožňují občanům vybrat si ze soupeřící skupiny své vůdce, vytvářejí
mechanismus hodnocení vládních rozhodnutí veřejností, pomáhají veřejnosti pohnat zvolené
úředníky/politiky k odpovědnosti, a přispívají k ustanovení legitimity režimu. K tomu všemu
bývají považovány za prostředek ke znovu-potvrzení demokratických norem, vytvářejí
sociální kapitál a pomáhají budovat důvěru v demokratické instituce. V procesu plnění
zmíněných funkcí ovšem současně rozdělují a polarizují elektorát. Grimmer a Hadley
v souvislosti s volbami upozorňují jak na proces polarizace, tak depolarizace voličů. Na jednu
stranu tvrdí, že volby a období bezprostředně po volbách přispívají k rozložení a depolarizaci
konfliktů zvýrazněných v průběhu kampaně a označují konec vypjaté předvolební rétoriky
a posun k velkodušnosti a usmíření ve veřejném diskurzu. Na druhou stranu ovšem dodávají,
že předvolební kampaně vytvářejí mezi voliči rozdíly. Následné hlasování (zejména
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v systémech dvou stran), rozřazuje voliče do dvou protikladných skupin, a to už ve chvíli, kdy
hledají důvody, proč zvolit jednoho kandidáta (či stranu) na úkor druhého (či druhé).
Povolební období by pak sice mělo přinést zklidnění a depolarizaci voličstva, tento proces
však u různých typů voleb probíhá odlišně. Např. při drtivém vítězství jedné strany dochází
k výrazně menší depolarizaci než při těsných výsledcích. Odlišné jsou i reakce různých
skupin voličů: snadněji se „depolarizují“ ti, kdo mají nižší socio-ekonomický status, patří
do více sociálních skupin nebo se silně identifikují s politickou stranou. Ostatní skupiny více
zastávají polarizovaná stanoviska i v povolebním čase. (Grimmer, Hadley 2005)
2.3.5 Vliv médií na polarizaci společnosti
2.3.5.1 Polarizace jako důsledek vystavování se médiím: selective exposure theory
Jednu z dalších zkoumaných příčin politické polarizace je vliv, který na společnost mají
masová média. Konkrétněji řečeno, v několika studiích bylo potvrzeno, že si lidé vybírají
média, která sledují, podle toho, zda odpovídají jejich politickým názorům, což následně
může vést k utvoření polarizovanějších postojů k některým tématům a politicky aktivním
osobnostem. (Kim 2015) Současný stav zpravodajství totiž nabízí mnoho možností, jak se
vyhnout diskurzu neslučitelnému s politickými názory jedince a zvolit si zdroje, které mají
jednoznačné a všem známé politické směřování. (Könitzer 2013) Teorií, jak přesně
k polarizaci skrze přijímání zpráv dochází, je více: někteří autoři tvrdí, že vystavení se
stranicky vyhraněným médiím způsobuje rozdíly v přisuzované důležitosti jednotlivých
politických témat pomocí primingu; další zdůrazňují, že selektivní vliv vybraných zdrojů vede
ke zvýšení přístupu k politickým postojům; jiní zase, že vyvolává změnu ve vnímání
politických kandidátů a přispívá k polarizaci založené na emocích a dojmech. (Könitzer 2013)
Könitzer dokonce popsal přímé spojení mezi selektivním vystavením a polarizací příjemců:
důslednou konzumací informací ze stále stejných vyhovujících zdrojů se spouští proces
postupné politické radikalizace, složený z názorů na dílčí témata, která původně nebyla
pro dotyčného nikterak význačná. Posunem tématu do středu jeho zájmu se jedinec následně
polarizuje. Tento vliv je nejvýraznější v obdobích, kdy se mediální agenda nejvíce zaměřuje
na politiku, tedy například v období voleb, a nejlépe pozorovatelný na televizních zprávách
různých kanálů: Demokraté sledující MSNBC a CNN se stali liberálnějšími, Republikáni
sledující Fox News konzervativnějšími, což ještě prohloubilo vzájemné ideologické rozdíly.
(Könitzer 2013)
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Podle Yonghwana Kima by nástrojem ke zmírnění názorové polarizace, vznikající v důsledku
působení vybraných médií, mohlo být vystavení se nesouhlasu v interpersonálních politických
diskusích. Debaty s druhými, kteří s názory jedince nesouhlasí, totiž upozorňují na problémy
v jeho úhlu pohledu a nutí jej porozumět novým poznatkům a argumentům a formulovat lépe
odůvodněné názory. (Kim 2015)
2.3.5.2 Vliv zpráv o polarizaci na polarizaci společnosti
Bližšímu zkoumání bylo dále podrobeno i to, zda společnost polarizují samotné zprávy
o politické polarizaci. Ukázalo se, že zpravodajství zobrazující voličstvo jako polarizované
(v porovnání se zprávami o elektorátu umírněném) zvyšuje ve společnosti vnímání polarizace.
V reakci na něj příjemci mění své názory na popisovaná témata na neutrálnější a mírnější.
Současně ale jedinci negativně hodnotí občany, o kterých tyto zprávy hovoří (zejména
příznivce opozice), což v nich obecně posiluje nepřátelské pocity vůči druhé straně.
Polarizovaný mediální obsah tak sice obrušuje vyhraněné názory, současně ale vyvolává
nálady, které prohlubují stranické neshody a stranickou polarizaci založenou na emocích.
(Levendusky, Malhotra 2016)
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3

Téma politické polarizace v České republice

Tématu politické polarizace je věnována určitá pozornost i v České republice, samozřejmě
ale ani zdaleka nedosahuje takové popularity a míry zkoumání, jako jinde ve světě.
V sociologických pracích z České republiky se polarizace řeší především v souvislosti
s výzkumem politických postojů a hodnotových orientací voličů. (např. Vlachová 1997)
V politologických publikacích se objevuje spíše okrajově, jako jeden z vývojových aspektů
stranického systému. (Lebedová 2014) Samotnou polarizací v politice se u nás (alespoň
částečně) zabývají například Eva Lebedová, Michal Kubát, Klára Vlachová či Petr Matějů.
Pro nás využitelná je i práce Lukáše Linka. Níže se na práce jednotlivých autorů zaměříme
podrobněji.

3.1 Polarizace jako příčina politické nestability
Polarizace je, podle Michala Kubáta, hlavním důvodem, proč nebylo v České republice
v letech 1996 a 1998 možné sestavit klasickou většinovou vládu. Polarizaci v tomto kontextu
chápe jako „…ideologickou vzdálenost mezi jednotlivými stranami nebo skupinami stran.“
Velký počet politických uskupení v parlamentu nemusí znamenat nestabilitu, pokud
je ideologická vzdálenost mezí nimi malá. Snadno se totiž shodnou na prosazované politice.
Naopak malý počet ideologicky velmi vzdálených stran většinou znemožňuje nalézt
kompromis, což parlament ochromuje. Kubát dále tvrdí, že stranický systém v ČR byl
v devadesátých letech výrazně polarizovaný, tato polarizace ale neplynula jen z ideologických
rozdílů mezi stranami. Po volbách v roce 1998 totiž došlo k situaci, kdy se strany vzájemně
ideologicky nejbližší ocitly na opačných stranách barikády, což znemožnilo sestavení stabilní
vládní většiny. Toto nestandardní uspořádání způsobily podle něj tři hlavní faktory. Prvním
z nich byla silná antisystémová opozice. Antisystémová strana je „…stranou, která chce
svrhnout stávající politický režim prostřednictvím zpochybňování jeho legitimizace“. (Kubát
1998, s. 239) Ač se může jednat o relativně velké strany (např. KSČM), jejich koaliční
potenciál je mizivý. Mohou si tak dovolit vystavit voliče demagogii a nesplnitelným slibům,
protože je nikdy nebudou muset naplňovat. Svým kritickým přístupem k demokratickému
politickému systému diskreditují věrohodnou opozici a komplikují střídání moci.
Druhou příčinou je charakter malých parlamentních demokratických stran, v tomto případě
zejména ODA (Občanská demokratická aliance) a US (Unie Svobody). Protože bojují o stejné
voliče jako ODS, pokouší se od ní odlišit, třebaže často uměle, což přispívá k polarizaci
politického systému. Třetím faktorem je nevyzrálost české politické kultury. Strany ve snaze
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nalákat voliče upozorňují na skandály druhých, což v kombinaci s osobním nepřátelstvím
politiků působí problémy ve vzájemné komunikaci. (Kubát 1998)

3.2 Nárůst polarizace a působení volebních kampaní
Eva Lebedová sledovala, zda v období od vzniku samostatného Českého státu do současnosti
došlo k nárůstu celkové polarizace. Z výsledků vyplývá, že polarizace stranického systému
skutečně v čase roste a že k výraznému skoku došlo v letech 2001-2006, poté se již příliš
nezvětšovala. Nejvyšší hodnoty polarizačního indexu bylo dosaženo v červnu roku 2010,
nejnižší naopak v prosinci 2001, na sklonku období tzv. opoziční smlouvy. Dále bylo zjištěno,
že (s určitými výjimkami) dochází ke krátkodobému nárůstu polarizace vždy v průběhu
předvolebních kampaní ke sněmovním volbám a následně při volbách samotných. Autorka
tento vliv připisuje zejména samotnému působení volebních kampaní, kdy dochází
k vyostřeným ideovým střetům politických stran. (Lebedová 2014)

3.3 Dimenze politické polarizace
Klára Vlachová a Petr Matějů upozornili, že se společnosti nemusí nutně polarizovat jen
na ose levice-pravice, ale je možné sledovat rozmístění politických aktérů i v dimenzi
libertarianismus-autoritarianismus. Navazují tak na Kitschelta, podle kterého by základní
strukturální rozpory (angl. cleavages) postkomunistických společností měly být rozloženy
právě podél těchto dvou os: první představuje konflikt mezi politikou a trhem, zaopatřeními
a oprávněními, druhá na sebe váže konflikt svobody a nesvobody (krajní póly jsou definovány
jako anarchismus a syndikalismus versus autoritarianismus a tradicionalismus). (Kitchelt
1992, cit. dle Vlachová, Matějů 1998) Matějů a Vlachová ukázali, že i v české společnosti
dochází k organizaci politického prostoru podél jak primární dimenze levice-pravice, tak
(třebaže v menší míře) i dimenze libertarianismus-autoritářství, která je zřetelně
pozorovatelná ve vyspělých zemích a u nás se v době jejich zkoumání teprve formovala.
(Vlachová, Matějů 1998)

3.4 Polarizace a tematické hlasování
Lukáš Linek se ve své práci dotkl politické polarizace společnosti v souvislosti se zkoumáním
tematického hlasování a vlivu politických lídrů a stranictví ve volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2006. Reagoval mimo jiné na tezi Pavla Šaradína, že mezi voliči existovala
velká míra polarizace vyvolaná předvolební kampaní. (Šaradín 2007, cit. dle Linek 2007)
Na základě analýzy rozmístění voličů na levo-pravé škále ale na rozdíl od Šaradína dospěl
k závěru, že nedošlo k polarizaci voličů na dvě skupiny umístěné nalevo a napravo, ale spíše
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k situaci, kdy jsou občané rozmístěni nalevo, ve středu i napravo a kdy jejich největší část
figuruje ve středu škály. V případě voličů jednotlivých politických stran sice podle něj
„…docházelo k jejich koncentraci na určitých bodech dané škály, ale i tak o existenci dvou
pólů není možné hovořit, neboť voliči obou velkých stran se koncentrovali především
v oblastech těsně kolem středu.“ Tento závěr potvrdil i následnou analýzou postojových škál
k dílčím tématům. (Linek 2007, s. 187)
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4

Důvěra

4.1 Vymezení důvěry
Protože tato práce používá v analýzách údaj o míře důvěry v prezidenta, je nutné si pojem
předem definovat. Jednotlivých vymezení a různých kategorizací existuje obrovské množství,
navíc se slovo důvěra používá i v běžném jazyce pro nespočet rozličných situací, proto
při definici zpočátku zůstaneme u obecnějších a šířeji uplatnitelných rysů tohoto termínu.
Vhodné všezahrnující vymezení uvádí Anthony Giddens, který využívá Oxfordský slovník
anglického jazyka. Důvěra je v něm definována jako „důvěřivost v, nebo spoléhání se
na, určitou vlastnost nebo atribut osoby nebo věci, či pravdivost určitého tvrzení".
(Oxfordský slovník cit. dle Giddens 1998, s. 34) Jak upozorňuje Markéta Sedláčková,
vyplývá z výše uvedeného, že důvěra předpokládá dvoustranný vztah, v kterém proti sobě
stojí aktivní subjekt, který se rozhoduje k důvěře, spoléhá se na něco či někoho, a objekt
důvěry, který se vyznačuje určitými vlastnostmi či schopnostmi. Ve vztahu důvěřivosti lze
tedy rozlišit dvě složky: první se odvíjí od povahy subjektu, tedy aktéra, a druhá od povahy
objektu. (Sedláčková 2009)
Konkrétní míra důvěry v určitý objekt pak závisí na „…obecné úrovni důvěry, se kterou se
jednotliví aktéři obracejí k okolnímu světu, určitému objektu a zároveň na charakteristikách
tohoto objektu (pověst, výkon či funkčnost).“ (Sedláčková 2009, s. 21) Celkově je fenomén
důvěry neodlučitelně propojen s nahodilostí sociální reality a „…důvěra tedy zahrnuje prvek
rizika, které vychází z nekontrolovatelnosti jednání druhých a pouze z omezené možnosti
jejich jednání předvídat. Důvěra je také považována za aktivní krok, neboť aktem důvěry si
vybírám z možných alternativ jednání a mé rozhodnutí má, ve větší či menší míře, dopad
na budoucnost, za kterou tímto nesu část odpovědnosti.“ (Sedláčková 2009, s. 21)

4.2 Důvěra interpersonální a institucionální
Někteří autoři (např. Luhmann či Giddens) vymezují důvěru (angl. trust) vůči důvěřivosti
(angl. confidence). Důvěra je spjatá zejména s mezilidskými vztahy a je obecně aktivnější,
zatímco důvěřivost je spíše pasivní a týká se především neosobních vztahů vůči systémům.
(Sedláčková 2009) Na popsané rozlišení dvou základních okruhů důvěry, tedy interpersonální
důvěry (trust) a důvěry institucionální či systémové (confidence) se nyní blíže zaměřím
u jednotlivých autorů. Přestože jejich vymezení kategorií důvěry není vždy stejné, je patrná
určitá podobná logika.
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Za zakladatele členění důvěry na interpersonální a na důvěru v instituce, či systémy, lze
považovat Georga Simmela. Podle něj v procesu sociální diferenciace došlo k rozlišení
důvěry na „…obecnou víru (general belief) a kontextuální důvěru (contextual confidence)“
a dále k odlišení mezi „…důvěrou v druhé jedince (trust of individuals) a konfidencí
v abstraktní mechanizmy a instituce (confidence in abstract mechanisms and institutions).“
(Simmel 1950 cit. dle Sedláčková 2009, s. 33)
Podle Niklase Luhmanna život v tradiční společnosti nevyžadoval jinou než osobní důvěru
(která vychází z prostředí rodiny a dále se formuje při setkávání s ostatními lidmi), neboť
veškeré vědění bylo zprostředkováváno skrze autority konkrétních osob. Naproti tomu
moderní společnost, jejíž chod je zajišťován expertním věděním a technologickými systémy,
vyžaduje důvěru systémovou. (Luhmann 1979 cit. dle Sedláčková 2009 s. 33)
Také Anthony Giddens tvrdí, že v podmínkách pozdně moderní společnosti je důvěra
v abstraktní systémy nezbytná. Tato důvěra je podle něj založena na víře ve správnost
do velké míry neznámých principů, na praktické zkušenosti a na důvěře v expertní vědění.
(Giddens 1998 cit. dle Sedláčková 2009 s. 34) Současně přichází s rozlišením tvářných
(bezprostředně utvářených) a beztvářných závazků. První se týkají vztahů důvěry, které jsou
udržovány s konkrétními osobami při setkání tváří v tvář, druhé se vztahují k důvěře
v abstraktní systémy, tedy např. instituce či expertní vědění. Propojení tvářných a beztvářných
závazků probíhá v tzv. přístupových bodech abstraktních systémů. (Giddens 1998, s. 79) Zde
se aktér „…setkává s konkrétním zástupcem instituce jako s osobou a zároveň si skrze tohoto
zástupce utváří vztah k abstraktní instituci. Přístupové body (…) jsou tedy klíčovým místem
pro komunikaci mezi laiky a představiteli expertních systémů, neboť skrze ně se může důvěra
udržovat, prohlubovat či naopak obracet v nedůvěru.“ (Giddens 1998 cit. dle Sedláčková
2009 s. 34)
Patterson rozlišuje jak mezi důvěrou osobní a systémovou, tak i mezi přímou a nepřímou.
Na základě těchto dvou dimenzí pak popisuje čtyři různé složky důvěry. První je afektivní
důvěra, vycházející ze vztahu dvou osob, tváří v tvář, v němž aktér věří, že zná toho, v něhož
vkládá svou důvěru. Druhou kategorii představuje tzv. zprostředkovaná důvěra (odehrává se
přes prostředníky). Třetím druhem důvěry je důvěra kolektivní, mezi lidmi, kteří jsou
vzájemně v častém kontaktu, aniž by rozvíjeli hlubší osobní vztahy. Poslední složkou
je důvěra delegovaná, tedy nepřímá (např. důvěra ve formální organizace). (Patterson 1999,
cit. dle Sedláčková 2009)
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Z výše uvedených rozlišení vyplývá, že se tato práce soustředí na systémovou, nepřímou
důvěru v abstraktní systém fungování prezidentského úřadu, ovšem promítnutou do jedné
konkrétní osoby, se kterou je možné setkat se v přístupovém bodě.
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Empirická část
Empirická část diplomové práce se zabývá v úvodu nastíněnou otázkou, zda v české
společnosti dochází s postupem času k růstu polarizace související s osobou prezidenta3.
Jinými slovy, zjišťuje, jestli od roku 1990 dodnes dochází k vzájemnému vzdalování skupin
jedinců, kteří hlavě státu důvěřují, a jedinců, kteří jí nedůvěřují. V prvním úseku práce
je polarizace zkoumána souhrnně na celkovém vzorku populace České republiky, v druhé
části se pozornost zaměřuje výhradně na krajně hodnotící skupiny jedinců, které jsou
vzájemně porovnávány podle různých kritérií. Podrobnější popis zvolených postupů
a použitých datových souborů je uveden samostatně v metodologické kapitole č. 5.
Empirická část tedy řeší čtyři výzkumné otázky:
1. Roste v čase polarizace společnosti v pohledu na prezidenta4?
2. Vykazují skupiny silně důvěřujících a silně nedůvěřujících respondentů specifické
znaky z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a místa bydliště?
3. Jsou krajně hodnotící jedinci výrazněji vyhranění ve své politické orientaci?
4. Jsou krajně hodnotící jedinci politicky aktivnější? Deklarují vyšší volební účast?
Teoretické zakotvení a rozvedení těchto otázek se nachází vždy v příslušných kapitolách.

3

Jak bylo nastíněno v úvodu, práce zkoumá dvojí efekt polarizace související s prezidenty: zaprvé aktivní
polarizující vliv samotného prezidenta (který je prezentovaný např. v médiích, jak bylo vidět v první kapitole)
a zadruhé přirozenou polarizaci společnosti v pohledu na jednotlivé prezidentské představitele.
V použitých datech však lze tyto jevy odlišit jen obtížně, proto jsou interpretovány společně. Lze ovšem
očekávat, že polarizující vliv prezidentů bude patrný zvláště v celkovém přehledu vývoje důvěry v kap. 6.
4
Otázka sice hovoří o polarizaci společnosti obecně, relevantní výzkumnou kategorií jsou ale v tomto případě
obyvatelé ČR na úrovni jedinců, kteří jsou zkoumáni ve všech následujících analýzách.
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5

Data

Veškeré analýzy v kapitolách 6 a 7 vycházejí z dat z měsíčních průzkumů Centra pro výzkum
veřejného mínění „Naše společnost“ v letech 1990-20175. Jsou použity dva druhy analýz
a jim odpovídajících dat: zaprvé analýza celých datových souborů v kapitole 6, zadruhé
analýza vyhraněně hodnotících skupin respondentů v kapitole závěrečné. První z výzkumných
otázek bude řešena za pomoci obou druhů dat, otázky 2-4 jen na zúžených souborech.
V šesté kapitole je použita pouze otázka, do jaké míry respondenti důvěřují aktuálnímu
prezidentovi. Nabízené odpovědi na škále od jedné do čtyř, kdy 1 znamená „rozhodně
důvěřuje“, 2 „spíše důvěřuje“, 3 „spíše nedůvěřuje“ a 4 „rozhodně nedůvěřuje“, jsou
pro účely této části práce sloučeny do dvou kategorií, „důvěřuje“ a „nedůvěřuje“ hlavě státu.
Odpověď „neví“ do analýzy nevstupuje.
Z každé této kategorie je následně vypočtena průměrná hodnota. Průměrný měsíční skór
důvěřujících respondentů se tak pohybuje v intervalu 1,0-2,0; u nedůvěřujících respondentů
v rozmezí 3,0-4,0 (podobný postup zvolila ve své práci např. Eva Lebedová (2014)). Tyto dva
průměry budou pro účely práce pojmenovány „index důvěry“ a „index nedůvěry“. Čím více
se hodnota indexů přibližuje okrajovým pólům 1 nebo 4, tím vyhraněnější (či extrémnější)
dotázaní ve svém hodnocení jsou. Porovnáním získaných dvou údajů zjistíme, jak velký
je názorový rozdíl mezi zkoumanými skupinami a jak se v čase vyvíjí (tedy zda dochází
k oddalování či naopak přibližování, do jaké míry se od sebe liší hodnocení jednotlivých
prezidentů, či zda jsou respondenti v hodnocení konkrétního prezidenta konzistentní napříč
jeho volebním obdobím anebo naopak flexibilně reagují na aktuální politické dění
a prezidentovo vystupování). Pro každý měsíc i celá volební období je dále vzájemným
odečtem hodnot vytvořen „index polarizace“, který popisuje vzdálenost mezi skupinami.
Posun v hodnocení ke krajním kategoriím hodnotící škály a slábnoucí zastoupení středových
hodnot by znamenaly, že prezident skutečně svou činností polarizuje společnost. Abychom
měli možnost sledovat nejen vývoj v názorových rozdílech, ale také trendy v celkovém
hodnocení důvěry, je pro porovnání v každém období uvedena i průměrná hodnota důvěry
v prezidenta.

5

Co se týče technických informací o výzkumu, v posledním zkoumaném měsíci, únoru 2017, bylo kvótním
výběrem (podle pohlaví, věku a vzdělání) vybráno a tazatelskou sítí CVVM dotázáno 1023 osob reprezentující
obyvatelstvo ČR starší 15 let. Parametry získaného souboru odpovídají struktuře obyvatel ČR dle pohlaví,
vzdělání, věku a území, soubor je tedy reprezentativní a nebyl nijak vážen. Podrobnější popis poskytuje část
zprávy z výzkumu v příloze č. 2. Metodologie výzkumu v celém sledovaném období zůstává stejná jako
v přiložené zprávě.
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Kapitola 7 se zaměřuje již pouze na vybrané kategorie respondentů, konkrétně na skupiny
jedinců, kteří deklarují krajní důvěru nebo naopak krajní nedůvěru v prezidenta (tedy
odpovídají, že prezidentovi buď „rozhodně důvěřují“ (=1), nebo „rozhodně nedůvěřují“ (=4).
Tato selekce zkoumaného vzorku nám dovolí sledovat rozdíly mezi vzájemně polarizovanými
skupinami. V návaznosti na předchozí kapitolu jsou vyhraněně hodnotící skupiny dotázaných
analyzovány nejprve čistě z hlediska důvěry v prezidenta. Následně jsou zkoumány rovněž
z pohledu souvislosti důvěry s dalšími znaky.
Tyto vybrané znaky spadají do dvou oblastí: zaprvé jde o sociodemografické údaje, v tomto
případě věk a pohlaví dotázaných, jejich nejvyšší dosažené vzdělání a místo, kde žijí (jak
z hlediska porovnávání krajů bydliště, tak také podle velikostních skupin obcí). Zadruhé pak
o jejich politické postoje, konkrétně deklarovanou politickou orientaci a politickou
angažovanost (sledovanou skrze předpokládanou volební účast).6
Konkrétní proměnné použité v jednotlivých analýzách mají následující podobu:
Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta vychází z otázky „Jaké je Vaše nejvyšší ukončené
vzdělání?“. Stupně vzdělání respondentů byly již přímo v datech sloučeny do čtyř základních
kategorií: 1. základní vzdělání (jak dokončené, tak i neúplné), 2. střední vzdělání bez maturity
(včetně výučních oborů), 3. střední vzdělání s maturitou, 4. jakýkoli vyšší stupeň vzdělání
od vyššího odborného.
Věk respondenta je založen na otázce „Kolik je Vám let?“. Dostupná kardinální proměnná je
následně přepočtena na 5 věkových skupin: 1 = 15-19 let; 2 = 20-29 let; 3 = 30-44 let;
4 = 45-59 let a 5 = 60 a více let.
Proměnná pohlaví respondenta je v datech kódována 1 = muži a 2 = ženy a byla využita
bez dalších transformací.
Kraj bydliště respondenta: pro analýzy byla použita stará klasifikace na sedm krajů a Prahu,
tedy osm kategorií, kdy 1 = Praha; 2 = Středočeský kraj; 3 = Jihočeský; 4 = Západočeský;
5 = Severočeský; 6 = Východočeský; 7 = Jihomoravský a 8 = Severomoravský. Jedná se
o dělení na územní kraje, které bylo platné v letech 1960-2000. Od 1. 1. 2000 pak bylo
zákonem definováno 14 krajů namísto původních 8. Tato práce nicméně i po roce 2000
využívá starou kategorizaci, aby byly výsledky v celém sledovaném období porovnatelné.

6

Kódy použitých proměnných a znění otázek jsou uvedeny v příloze č. 3.
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Údaj se v datech objevuje jako identifikační proměnná „kraj“, v pozdějších letech jako
„starkraj“.
Velikost místa bydliště respondenta je v průběhu času zjišťována dvěma různými způsoby.
Od roku 2003 je dostupný údaj o „velikostních skupinách obcí“ (vso). Škála nabízených
odpovědí je osmibodová: 1 = méně než 799 obyvatel, 2 = 800-1 999, 3 = 2 000-4 999,
4 = 5 000-14 999, 5 = 15 000-29 999, 6 = 30 000-79 999, 7 = 80 000-999 999 a 8 = 1 000 000
a více obyvatel. Z tohoto údaje vycházejí analýzy týkající se volebních období Václava
Klause i Miloše Zemana. V případě Václava Havla je během jeho působení dostupný pouze
údaj o „velikosti místa bydliště“ (vmb). Nabízená škála odpovědí je pouze šestistupňová
a odlišně kategorizovaná, proto jsou údaje z Havlova období s následnými prezidenty
neporovnatelné. Škála odpovědí o velikosti místa bydliště má podobu: 1 = do 499 obyvatel,
2 = 500-1 999, 3 = 2 000-4 999, 4 = 5 000-19 999, 5 = 20 000-99 999 a 6 = 100 000 a více
obyvatel.
Údaj o politické orientaci respondentů je v datech soustavně dostupný od roku 1995,
postupem času se však změnilo jeho škálování: v letech 1995-2002 se dotázaní zařazují
do sedmi kategorií (1 = krajní levice, 4 = střed, 7 = krajní pravice), od roku 2003 je tato škála
jedenáctibodová (střed = 6). Pro účely této práce byly obě používané škály přepočteny
na pouze pětibodové, jednak kvůli možnosti srovnání celého sledovaného období, jednak
pro získání dostatečně velkých skupin shodně politicky orientovaných jedinců. Vzniklá škála
má podobu: 1 = levice, 2 = levý střed, 3 = střed, 4 = pravý střed, 5 = pravice. Převedení
stupnic bylo provedeno následovně: u škály sedmibodové 1+2=1; 3=2; 4=3; 5=4; 6+7=5.
U jedenáctibodové škály 1+2+3=1; 4+5=2; 6=3; 7+8=4; 9+10+11=5. Výsledné poměrové
zastoupení skupin odpovídá transformované pětibodové škále, kterou v některých souborech
(např. v roce 2016) používá CVVM.
Volební účast je v této práci sledována skrze údaj o deklarované teoretické účasti voleb
do Poslanecké sněmovny. Otázka je položená následovně: „Představte si, že by příští týden
byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit?“. Odpovědi jsou kategorizované
do čtyřbodové škály (1 = rozhodně ano, 2 =spíše ano, 3 = spíše ne a 4 = rozhodně ne).
V závěrečné kapitole práce jsou tedy (krom ě již popsané důvěry v prezidenta) využity dvě
nominální a pět ordinálních proměnných. Všechny sledované znaky jsou analyzovány pomocí
kontingenčních tabulek. K posouzení síly vztahů důvěry s nominálními proměnnými (tedy
s pohlavím respondenta a krajem jeho bydliště) slouží koeficient kontingence; u ordinálních
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znaků (věkové skupiny respondenta, dosaženého vzdělání, velikosti místa bydliště, politické
orientace a ochoty volební účasti) se uplatňuje koeficient Gamma. Přiložené grafy vývoje
situace v jednotlivých obdobích znázorňují pouze ty časové body, ve kterých porovnávané
skupiny vykazují signifikantní rozdíly.
Pro účely poslední kapitoly byla provedena i agregace dat. Původní soubory s měsíční
frekvencí z let 1990-2017 byly sloučeny na dva souhrnné soubory za rok za účelem získání
dostatečně obsazených skupin respondentů. Protože střídání prezidentů probíhá mezi únorem
a březnem, bylo mu přizpůsobeno i rozdělení dat nikoli na běžná pololetí, ale na období
od března do září jednoho roku a od října téhož roku do února roku následujícího (celkově je
tedy sledováno období od března 1990 do února 2017). Při vynechávání měsíčního
dotazování CVVM v červenci a srpnu jsou tak v jednom plně obsazeném „půlroce“ zahrnuty
údaje z pěti měsíčních výzkumů. Tato datová úprava rovněž umožní přehlednější
a využitelnější srovnání celého sledovaného období.7

7

Absolutní četnosti respondentů v jednotlivých agregovaných souborech shrnuje příloha č. 4.
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6

Celkový vývoj polarizace občanů v pohledu na prezidenta

Tato část práce se zabývá první (a hlavní) výzkumnou otázkou, tedy:
1. Roste v čase polarizace společnosti v pohledu na prezidenta?
Otázka je řešena nejprve v celkovém pohledu na prezidenty, poté je každému představiteli
věnován vlastní oddíl textu.

6.1 Základní přehled vývoje důvěry v prezidenty a související polarizace občanů
Pro získání prvotní představy o celkové míře důvěry dobře poslouží následující souhrnná
tabulka a přehledový graf hodnocení jednotlivých prezidentů v letech 1990-2017.
Tab. č. 1: Souhrnné ukazatele důvěry v prezidenty
Souhrnné ukazatele důvěry
V. Havel
V. Klaus
Index důvěry
1,63
1,73
Index nedůvěry
3,31
3,28
Celková průměrná důvěra
2,18
2,24
Index polarizace
1,68
1,55
Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017

M. Zeman
1,75
3,38
2,51
1,64

Graf č. 1: Srovnání důvěry a indexu polarizace všech prezidentů

Souhrnné srovnání míry důvěry a polarizace
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celková průměrná důvěra

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017
Nejzákladnější přehled získáme pohledem na průměrná hodnocení, která agregují celá funkční
období každého z prezidentů do jediné hodnoty. Je z nich patrné, že celková důvěra občanů
v prezidenta s každým představitelem klesá. (Interpretace míry důvěry v celé kapitole je
zkomplikovaná kódováním použité otázky. Důvěra v prezidenta je tím vyšší, čím menší je
průměrný skór. Mluvíme-li tedy o poklesu důvěry, znamená to růst sledované hodnoty;
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a naopak.) U Václava Havla dosahuje hodnoty 2,18, což při škále odpovědí od plné důvěry
(hodnota 1) po naprostou nedůvěru (hodnota 4) znamená, že prvnímu prezidentovi ČR
důvěřuje valná většina dotázaných. U Václava Klause dochází k mírnému propadu
v hodnocení (konkrétně o 0,06 v porovnání s Havlem), stále však bezpečně převažuje počet
důvěřujících občanů nad těmi, jež prezidentovi nedůvěřují. Až v případě Miloše Zemana
dochází k situaci, kdy mu více dotázaných nedůvěřuje, než důvěřuje (průměrná hodnota
přesahuje 2,50 a pokles oproti Václavu Klausovi dosáhl 0,27); zastoupení v obou skupinách je
ale velmi vyrovnané.
Co se týče vyhraněnosti hodnocení v kategoriích důvěry a nedůvěry, nejpozitivnějšího
výsledku dosáhl Václav Havel (důvěřující respondenti jej hodnotí průměrnou známkou 1,63).
S výměnou prezidentů došlo k propadu indexu důvěry na 1,73 a pokles pokračoval i u Miloše
Zemana, avšak mnohem mírněji. V případě nedůvěry je situace zajímavější: za působení
Václava Havla dosáhl index nedůvěry 3,31, následně došlo u Václava Klause k určitému
zmírnění (na 3,28) a s Milošem Zemanem opět k vyostření a posílení nedůvěřující skupiny
na maximum (průměrné hodnocení 3,38). Nejvýraznější rozdíly v důvěře versus nedůvěře
(a tedy nejsilnější polarizace občanů) nastaly ve funkčních obdobích Václava Havla, v éře
Václava Klause polarizace zeslábla a následně opět zesílila s nástupem Miloše Zemana,
nicméně úrovně Václava Havla již nedosáhla. Nejvíce kontroverzní figurou tak zůstává
Václav Havel, který na jednu stranu požíval nejvyšší důvěry občanů, na druhou je však
v hodnocení nejvíce rozděloval. Naopak nejméně výrazně se v tomto ohledu projevil Václav
Klaus se střední důvěrou a slabým polarizačním vlivem.
Z celkové perspektivy tak není možné tvrdit, že za posledních 27 let zesílil polarizující vliv,
kterým hlava státu na občany působí. Jediným ukazatelem, jenž za sledované období postupně
vzrostl, je nedůvěra společnosti v prezidenta. Ani celková míra důvěry, ani rozdíl mezi
porovnávanými kategoriemi respondentů však nemá během sledovaného časového úseku
rovnoměrný průběh, jejich vývoj je jednoznačně spjat s volebními obdobími jednotlivých
prezidentů.
Pro možnost analyzovat hlouběji časový vývoj a výkyvy uvnitř jednotlivých volebních období
nyní využijeme podrobnější přehledy, zachycující situaci s měsíční frekvencí. Pro lepší
orientaci je každému prezidentovi věnován nejen samostatný oddíl textu, ale i vývojový graf
zachycující všechny tři indexy důvěry a průměrnou důvěru všech dotázaných.
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6.2 Václav Havel
Graf č. 2: Časový vývoj důvěry v prezidenta Václava Havla8
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2003
V období před vznikem samostatné České republiky byla polarizace nejvýraznější: průměrný
rozdíl mezi důvěřujícími a nedůvěřujícími nikdy neklesl pod 1,67 a po většinu času se držel
i nad hodnotou 1,8. K historicky nejvyššímu rozdílu mezi skupinami došlo v červenci 1991,
kdy dosáhl hodnoty 2,05. Popsaná situace přitom vyplývá zejména z celkově vysoké důvěry,
kterou respondenti Václavu Havlovi deklarovali. (Celková průměrná důvěra v prvních dvou
letech nepřesáhla číslo 1,77, což znamená největší důvěru nejen v porovnání s ostatními
prezidenty, ale i se souhrnným hodnocením samotného Havla.) Přestože tedy počet
dotázaných, kteří projevili silnou nedůvěru, byl v porovnání s následujícími roky nižší nebo
nanejvýš srovnatelný, počet Havlových podporovatelů, deklarujících naprostou důvěru,
vzrostl natolik, že se rozdíl mezi skupinami vyšplhal až ke zmiňovanému maximu.
V letech 1993-1998 důvěra Havlovi mírně poklesla (průměrné měsíční hodnocení za všechny
dotázané poprvé přesáhlo hodnotu 2,0 a i průměr za celé období se ustálil na 2,05).
K nejvýraznější změně došlo mezi lednem a únorem roku 1997, kdy celková důvěra skokově
klesla o 0,3 bodu. Tento pokles se viditelně odrazil i ve vývoji rozdělení podporovatelů
a odpůrců prezidenta: zatímco skupina nedůvěřivých zůstala ve svém hodnocení poměrně
konzistentní a srovnatelná s předchozím časovým úsekem, došlo k odlivu oddaných, zcela
důvěřujících jedinců, a tím i ke zmenšení vzájemné vzdálenosti skupin: přestože index
polarizace v nadpoloviční většině sledovaných úseků zůstává nad hodnotou 1,7, hodnoty nad
1,8 jsou ojedinělé a celkový průměrný rozdíl je již jen 1,69 (oproti hodnotě 1,82
z předchozího období). Výjimku ve vývoji představuje květen 1993, kdy index důvěry spadl
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až k 1,85 a celkový průměr se vychýlil až ke 2,84. Došlo tak k rozdílu mezi skupinami
o velikosti pouze 1,47.
Ve druhém Havlově volebním období důvěra opět poklesla a celkový průměr časového úseku
dosáhl hodnoty 2,25. V listopadu 1998 důvěra poprvé dosáhla hodnoty nad 2,5 a po většinu
zbylého období se od ní již neodchýlila. Znovu došlo k úbytku zcela důvěřujících respondentů
i přibližnému zachování míry nedůvěry v protikladné skupině, což ještě zmírnilo rozdíly mezi
oběma tábory, až k nejnižší dosavadní hodnotě indexu polarizace 1,52 v prosinci 1998
a hodnotám 1,53 z počátku let 2002 a 2003.
Celkově lze tedy říci, že polarizace, kterou Havel svou činností u občanů vyvolával, byla
nejsilnější v počátku jeho působení ve funkci a tažena do velké míry skupinou jeho výrazných
podporovatelů. V průběhu času došlo k postupnému sbližování skupin důvěřujících
a nedůvěřujících respondentů kvůli posunu důvěřujících jedinců blíže ke středu. Spolu s tímto
posunem logicky došlo také k celkovému poklesu důvěry. Z pohledu na souhrnný graf je však
patrné, že popsaný trend nebyl nikterak markantní a celkový vývoj se (až na dílčí výjimky)
odehrál bez prudkých skoků.

6.3 Václav Klaus
Graf č. 3: Časový vývoj důvěry v prezidenta Václava Klause9
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2003-2013
V případě Václava Klause je již ze zběžného pohledu na shrnující graf jasné, že za celá jeho
dvě funkční období nedošlo v porovnání s Václavem Havlem k žádným výrazným zvratům
a jasně patrným změnám ani v oblasti polarizace, ani v kontextu celkového vývoje důvěry
9

Podrobný měsíční přehled důvěry ve Václava Klause poskytuje rovněž příloha č. 5.

38

v prezidenta. Jedinou výjimku tvoří skokový nárůst nedůvěry těsně před opuštěním úřadu,
ke kterému se vrátíme později. Nyní se zaměříme zvlášť na každé z volebních období.
V letech 2003 až 2008 dosáhla průměrná důvěra ve Václava Klause hodnoty 2,15. Dosáhl tak
sice lepšího výsledku než Václav Havel v posledním volebním období i v celkovém
průměrném hodnocení, na rozdíl od něj ovšem Klaus nevzbudil po nástupu do funkce
u občanů žádné viditelné nadšení a nezískal si základnu výrazně podporujících jedinců.
V kategorii důvěřujících respondentů nedosáhl v tomto období lepšího hodnocení než 1,62
z května roku 2004 a průměrného indexu důvěry 1,71. Skupina nedůvěřujících občanů naopak
hodnotí konzistentně a srovnatelně s volebními obdobími Václava Havla, což vede
ke znatelnému přiblížení obou skupin: průměrný rozdíl mezi nimi má hodnotu pouze 1,55
a v jednotlivých případech nikdy nedosáhne ani hodnoty 1,70 (maximální vzdálenosti tohoto
období, indexu polarizace 1,69, bylo dosaženo červnu roku 2006). V květnu 2003 a prosinci
2004 dochází k historicky největšímu přiblížení, kdy rozdíl je pouhých 1,45. Vývoj důvěry
všech respondentů prochází největší změnou skokem z 2,38 na 2,03 mezi lednem a únorem
2007.
Ve druhém Klausově období poklesla celková průměrná důvěra na hodnotu 2,33. Zatímco
v první polovině sledovaného úseku se důvěra stále povětšinou drží pod hodnotou 2,30,
v květnu 2011 spadne na úroveň 2,35 a po zbytek doby dále klesá, s krajními hodnotami přes
2,60 v dubnu a květnu 2012 a absolutním historickým minimem 3,05 z ledna 2013. Průměrný
rozdíl mezi důvěřující a nedůvěřující skupinou zůstává takřka beze změny oproti
předchozímu období, dosahuje čísla 1,54. Nejnižšího indexu polarizace je dosaženo v září
2009 a nejvyššího v květnu 2008 (hodnoty 1,46, resp. 1,61, nezahrnujeme-li výchylku
k maximálnímu rozdílu 1,68 z ledna 2013). Zmiňovaný propad důvěry v lednu 2013 se
běžnému stavu vymyká, protože časově bezprostředně navazuje na Klausovo udělování
amnestií těsně před opuštěním funkce. Tento krok veřejnost natolik pobouřil, že došlo
k výraznému meziměsíčnímu skoku v kategorii nedůvěřujících jedinců, jejichž hodnocení
jinak zůstávalo poměrně konstantní, z indexu nedůvěry 3,32 na 3,50, což vedlo k posunu
celkové důvěry z hodnoty 2,50 až na zmiňovaných 3,05. Protože je však tato situace zcela
výjimečná, není možné vyvozovat z ní ohledně Klausova celkového polarizačního působení
žádné závěry.
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O Václavu Klausovi tak platí, že je společnost v pohledu na něj polarizovaná nejméně
ze všech dosavadních prezidentů, že dosáhl u občanů druhého nejpozitivnějšího hodnocení
a že za dobu výkonu jeho funkce nedošlo s výjimkou reakcí na závěrečnou amnestii k žádným
významným vývojovým změnám.

6.4 Miloš Zeman
Graf č. 4: Časový vývoj důvěry v prezidenta Miloše Zemana10
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2013-2017
Z dosavadního průběhu volebního období Miloše Zemana je především patrné, že se mu
celkově dostává nejnižší důvěry ze všech prezidentů (průměrná celková důvěra je 2,50).
Nejpříznivěji jej občané hodnotí bezprostředně po nástupu do funkce: v dubnu roku 2013
dosahuje průměrná důvěra hodnoty 2,24. Již o měsíc později se ale Zemanovo hodnocení
propadá k průměru celého období a další zhoršení nastává téhož roku v listopadu, kdy důvěra
klesá až k 2,77. V následujícím roce dochází sice k postupnému zlepšení hodnocení (až
na 2,39 v říjnu 2014, což je nejlepší výsledek od Zemanova zvolení), poté však přichází
listopadový skokový pokles až na historické minimum 2,81 (nepočítáme-li Klausův
specifický výsledek z ledna 2013, který byl popsán výše). Tomuto propadu důvěry mezi
respondenty bezprostředně předcházely prezidentovy již zmiňované vulgární Hovory z Lán.
Následně je znovu patrný růst důvěry, trvající až do začátku roku 2016. Poté nastává
vyrovnané období s minimálními výkyvy, pouze v listopadu téhož roku se objevuje pokles
na průměr důvěry 2,58 a okamžitý návrat k předchozí situaci, což je patrně reakce na kauzu
neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu 28. října (viz např. idnes.cz 2016c).

10
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Navzdory tomu, jak je celkový vývoj důvěry občanů (zejména v prvních letech) proměnlivý,
vzdálenost mezi důvěřující a nedůvěřující skupinou dotázaných zůstává poměrně konstantní.
Průměrný index polarizace je jen nepatrně nižší než u Václava Havla (1,64 oproti 1,68);
v porovnání

s prvním

prezidentem

však

aktuální

hlava

státu

dosahuje

mnohem

vyrovnanějších výsledků. Nejblíže k sobě sledované skupiny mají ve dvou oddělených
úsecích, zaprvé na začátku zkoumaného období od dubna do června 2013, zadruhé od května
do října následujícího roku, s nejmenším rozdílem 1,52 již v květnu. Na tomto přiblížení se
rovnoměrně podílejí obě kategorie podle důvěry, nelze tedy říci, že by posun způsobil např.
úbytek jedinců, kteří prezidentovi rozhodně důvěřují (jak bylo pozorovatelné u Václava
Havla). Naopak nejvíce polarizovaní jsou občané ke konci roku 2016 (index polarizace v říjnu
je 1,72 a v listopadu 1,75), opět bez jasného zapříčinění jedné ze skupin.
Ani při podrobnějším zkoumání důvěry v každého jednotlivého prezidenta zvlášť není patrné
zvyšování rozdílů mezi důvěřující a nedůvěřující skupinou. Každá hlava státu má ve svém
hodnocení podle důvěry vlastní specifický průběh změn, nedochází ani k jasnému opakování
vývojových cyklů. Jak míra důvěry, tak i vzájemná vzdálenost skupin jsou tedy především
závislé na tom, kdo je aktuálně prezidentem, nikoli na konkrétním časovém období. Oproti
původnímu předpokladu tak nelze ani tvrdit, že polarizace narůstá v rámci jednotlivých
volebních období.
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7

Rozdíly mezi krajními skupinami respondentů

7.1 Celkové porovnání krajně hodnotících skupin respondentů
O míře polarizace dotázaných v pohledu na jednotlivé prezidenty detailněji vypovídá (kromě
indexů důvěry, nedůvěry a polarizace z předchozí kapitoly) také velikost podílu krajně
hodnotících skupin respondentů v celkovém souboru i vzájemný poměr mezi těmito
kategoriemi. Obě porovnání zachycují níže uvedené přehledové grafy s údaji v půlročních
intervalech.
Graf č. 5: Podíl krajně důvěřujících a nedůvěřujících respondentů v celku (v %)
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017
Na první pohled je viditelné, jak výraznými změnami (zvláště v případě Václava Havla)
v zastoupení tyto krajní kategorie procházejí: v prvních letech jeho volebního období je počet
silně vyhraněných jedinců tak velký, že polarizované skupiny tvoří až polovinu všech
dotázaných, již od roku 1997 se ale pohybuje kolem 30 %. Úvodní vysoké zastoupení krajně
hodnotících respondentů je však způsobeno vysokým zastoupením rozhodně důvěřujících
jedinců: nejedná se tedy ani tak o polarizaci, jako spíše o celkovou výjimečně silnou důvěru.
Průměrně za celé období představují krajně důvěřující 36 % dotázaných. S příchodem
Václava Klause dochází k úbytku polarizovaných jedinců. Vývoj počtu krajně hodnotících
jedinců je sice v době střídání prezidentů plynulý a při jejich výměně nedochází ke skokové
změně (pokles mezi koncovým a počátečním obdobím činí jen 2 %); v souhrnu za celé
Klausovo volební období se ale respondenti polarizují znatelně méně. Jejich průměrné
zastoupení je 27 %, což je způsobeno také tím, že podíl vyhraněných respondentů (v součtu
obou kategorií) zůstává po celé desetiletí velmi stabilní. Ani v případě Miloše Zemana
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nevykazuje krajně důvěřující skupina v čase výrazné změny, celkové zastoupení kategorie
v celku je ale vyšší než v předchozím období, konkrétně 30 %. Potvrzuje se tím tedy dřívější
zjištění, že nejsilnější polarizující vliv má Václav Havel a nejslabší Václav Klaus.
Graf č. 6: Poměrné zastoupení krajně důvěřujících a nedůvěřujících respondentů (v %)
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017
Jak dokazuje výše uvedený graf, proměny jsou zřetelné i ve vývoji vzájemného podílu
vyhraněných skupin. Zatímco v prvních letech Havlova působení tvoří silně důvěřující
kategorie i více než 90 % krajně hodnotících respondentů, v roce 1993 již jen dvě třetiny
a v roce 1998 se poprvé propadá na méně než polovinu. Poté se převaha kategorií střídá
a jejich poměr je vyrovnanější. V době, kdy byl prezidentem Václav Klaus, byly výkyvy
ve velikostních poměrech skupin mírnější, přesto ale zastoupení silně důvěřujících jedinců
kolísalo od 80 % až po pouhou třetinu krajně hodnotících dotázaných. Zlom nastal v roce
2011, odkdy až do konce období převládali nedůvěřující respondenti. Nejstálejší je velikostní
rozložení vyhraněných skupin v období po nástupu Miloše Zemana, počet rozhodně
důvěřujících občanů je ovšem celkově nejnižší a jen ojediněle převyšuje skupinu silně
nedůvěřujících. Obecně tedy lze říct, že Václav Havel má nejen nejsilnější polarizující vliv,
ale také je jeho volební období z hlediska hodnocení krajních skupin nejproměnlivější.
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7.2 Rozdíly v důvěře podle sociodemografických charakteristik respondentů
Druhá část kapitoly, zaměřená na srovnání respondentů podle jejich sociodemografických
charakteristik, si klade za cíl zjistit, zda se od sebe skupiny krajně hodnotících jedinců odlišují
na základě vybraných identifikačních ukazatelů.
Předpoklad, že se skupiny s opačným názorem na hlavu státu vzájemně odlišují podle
sociodemografických kritérií, je založen na závěrech další ze studií Pew Research Center
(2014b). Ta sestavila typologii osmi skupin respondentů dle jejich politických postojů, včetně
tří kategorií polarizovaných jedinců (dvou pravicových a jedné levicové), a následně
zkoumala jejich specifické znaky, včetně vzdělání, věku, pohlaví a rasy dotázaných.
Z výsledků je patrné, že mezi krajními liberály převažují absolventi vysokých škol, lidé mezi
30 a 49 lety a ženy. Mezi stálými konzervativci je naopak převaha jedinců s maximálně
středoškolským vzděláním, lidí starších 50 let a mužů. Ve skupině „business konzervativců“
převládají respondenti s nedokončeným VŠ vzděláním, ve věku 30-64 let, a muži.
(Pro podrobnější informace viz Pew Research Center 2014b. a přílohu č. 1.)
Při zasazení otázky do českého prostředí bylo nutné sledované znaky zvolit s ohledem
na lokální sociokulturní kontext (např. vzhledem k rasovému složení zdejšího obyvatelstva
není relevantní porovnávat různé rasové skupiny, přestože se v USA v politických postojích
významně odlišují), a také s přihlédnutím k výskytu požadovaných informací v dostupných
datech o české populaci a jejich kontinuitě. Do následujících analýz tedy vstupují údaje
o pohlaví, vzdělání, věku a místě bydliště. Pokud je polarizace společnosti v pohledu
na prezidenta úzce spjata s jednotlivými představiteli tohoto úřadu, jak bylo patrné
v předchozí kapitole, měly by skupiny důvěřujících a nedůvěřujících respondentů nést
v každém volebním období odlišné charakteristiky.
Následující úsek práce řeší tyto výzkumné otázky:
2. Vykazují skupiny silně důvěřujících a silně nedůvěřujících respondentů specifické znaky
z hlediska:
2.1. nejvyššího dosaženého vzdělání?
2.2. věku?
2.3. pohlaví?
2.4. kraje bydliště?
2.5. velikosti místa bydliště?
Každá z charakteristik je samostatně analyzována ve vlastní podkapitole.
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7.2.1 Rozdíly podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů
Celkově můžeme říct, že zatímco prvním dvěma prezidentům se dostávalo vysoké důvěry
zejména od vzdělanější části občanů (třebaže pozorované souvislosti mezi důvěrou
a vzděláním respondentů nebyly vždy jasně lineární), u Miloše Zemana došlo již od počátku
k naprostému obratu a nastolení zcela opačného trendu, který trvá po celou zkoumanou dobu
jeho prvního volebního období.
S výjimkou samého počátku sledovaného časového úseku jsou ve většině případů
pozorovatelné signifikantní rozdíly, na které se zaměříme podrobněji u každého jednotlivého
prezidenta.
Graf č. 7: Přehled vztahu důvěry a vzdělání respondentů (koeficient Gamma)
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1993-2017
7.2.1.1 Václav Havel
Jak napovídá níže uvedená tabulka č. 2, v případě Václava Havla platí, že čím vzdělanější
respondenti jsou, tím větší mají sklon k silné důvěře. Výrazněji je tento trend patrný u horních
dvou

kategorií

dosaženého

vzdělání,

naopak

jedinci

se

základním

vzděláním

a středoškolským vzděláním bez maturity se (v celkovém pohledu) vzájemně odlišují jen
minimálně. Nejsilnější je vztah mezi výraznou důvěrou a vyšším dosaženým vzděláním
v druhé části roku 1999, kdy koeficient Gamma dosahuje hodnoty -0,210; nejnižší naopak
na počátku roku 1996 (koef. Gamma=-0,108). Průměr za celé období činí -0,148. V určitých
časových úsecích, zejména na počátku a na konci Havlových funkčních období (tedy v letech
1990-1992 a 2002), nejsou různě vzdělaní jedinci ve svém hodnocení dostatečně vyhranění
a rozdíly mezi vzdělanostními skupinami tak nedosahují statistické významnosti. Po celou
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dobu však dochází k rozdělení dotázaných na dvě hlavní nedůvěřující a důvěřující skupiny
s nižším a vyšším vzděláním, kde jasnou dělící linii představuje (ne)dosažení maturity.
Příkladem období, kdy nastalo výrazné sblížení nižších kategorií dosaženého vzdělání oproti
vyšším, je závěr roku 1996: Václavu Havlovi tehdy silně důvěřovalo 91 % vysokoškoláků
a 90 % jedinců s maturitou; silnou nedůvěru deklarovalo 15 % základně vzdělaných
respondentů i středoškoláků bez maturity. V celkovém pohledu lze konstatovat, že po celý
sledovaný úsek nedochází v oblasti vzdělání u Havla k žádnému obratu a situace je ze všech
prezidentů nejvyrovnanější.
Tab. č. 2: Přehled důvěry ve Václava Havla podle vzdělání respondentů
Vzdělání respondenta
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

(Neúplné)základní

Střední bez maturity
Střední s maturitou
a vyučení

VOŠ, Bakalářské a VŠ

61,9%

62,6%

68,3%

73,5%

-6,9

-7,6

6,8

11,0

38,1%

37,4%

31,7%

26,5%

6,9

7,6

-6,8

-11,0

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2003
7.2.1.2 Václav Klaus
V celkovém pohledu na období Václava Klause (které shrnuje tabulka č. 3) je situace
obdobná jako u Václava Havla, objevují se však určité rozdíly. U respondentů z horní
poloviny vzdělanostní škály má trend stejný charakter jako u předchozí hlavy státu (tedy čím
vyšší dosažené vzdělání, tím větší mají dotyční sklon rozhodně důvěřovat). Rozdíly mezi
skupinami s nižším vzděláním ale mají souhrnně opačný průběh: silnou důvěru deklarují
základně vzdělaní jedinci mírně častěji než lidé se středním vzděláním bez maturity. Na rozdíl
od předchozího období se tedy nejedná o trvale lineární vztah. Při podrobnějším zaměření
na jednotlivé měsíce je patrné, že se tyto dvě kategorie v dominanci v nedůvěřující skupině
střídají a jde tedy spíše o výkyvy v hodnocení nejméně vzdělaných jedinců,
než o dlouhodobější stav.
Celkově je vztah dosaženého vzdělání respondenta a jeho důvěry v prezidenta mírně silnější
u Klause než u Havla (průměrný koeficient Gamma je roven -0,175 oproti -0,148), tentokrát
ale nedosahuje takové vyrovnanosti. Stejně jako v předchozím období nadále platí,
že odlišnosti mezi vzdělanostními kategoriemi jsou na počátku a ke konci působení ve funkci
nejméně vyhraněné.
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Nejsilnější rozdíly se objevují v druhé části roku 2010, kdy jednorázově strmě vzrostou
a následně opět částečně poklesnou. Koeficient Gamma dosahuje v tomto bodě hodnoty
-0,305 a vztah vzdělání a důvěry je přímo úměrný. Poté ovšem dochází postupně k úbytku lidí
se základním vzděláním mezi silně nedůvěřující skupinou a na samém konci Klausova
funkčního období se dokonce objevuje určitý obrat: respondenti se základním vzděláním
vyjadřují prezidentovi silnou důvěru takřka ve stejné míře, jako respondenti vysokoškolsky
vzdělaní (rozhodně mu důvěřuje 38 % z nich oproti 39 % vysokoškoláků).
Tab. č. 3: Přehled důvěry ve Václava Klause podle vzdělání respondentů
Vzdělání respondenta
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

(Neúplné)základní

Střední bez maturity
Střední s maturitou VOŠ, Bakalářské a VŠ
a vyučení

62,7%

58,8%

69,1%

71,8%

-2,2

-11,6

8,3

8,4

37,3%

41,2%

30,9%

28,2%

2,2

11,6

-8,3

-8,4

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2003-2013
7.2.1.3 Miloš Zeman
Jak již bylo zmíněno, ihned po nástupu Miloše Zemana do funkce je patrný jasný obrat oproti
oběma předchozím prezidentům: zatímco Václav Havel a Václav Klaus byli podporováni
především lidmi z horních dvou vzdělanostních skupin, v případě Miloše Zemana přichází
silná důvěra od jedinců se vzděláním základním nebo středoškolským bez maturity. Vztah
mezi dosaženým vzděláním a hodnocením prezidenta je nejen zcela opačný, navíc je
(na rozdíl od předchozích období) po celý sledovaný časový úsek statisticky významný. Síla
vztahu je takřka shodná s volebním obdobím Václava Klause (koef. Gamma je 0,179 oproti
-0,175). I ve funkčním období Miloše Zemana se uplatňuje výše popsané dělení důvěry
a nedůvěry podle středového zlomu mezi více a méně vzdělanými jedinci. Ač se dvě horní
a dvě spodní vzdělanostní kategorie v průběhu času několikrát sbližují, obzvlášť patrná
zůstává velmi silná nedůvěra vysokoškoláků. Nejsilnější je vztah mezi vysokou důvěrou
a nízkým dosaženým vzděláním v první části roku 2014 (Gamma=2,46), tedy po uplynutí
prvního roku Zemana ve funkci, během kterého si na něj respondenti vytvořili stabilnější
názor.
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Tab. č. 4: Přehled důvěry v Miloše Zemana podle vzdělání respondentů
Vzdělání respondenta
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

(Neúplné)základní

Střední bez maturity
Střední s maturitou
a vyučení

VOŠ, Bakalářské a
VŠ

48,3%

49,0%

39,8%

34,3%

4,8

8,0

-5,1

-8,7

51,7%

51,0%

60,2%

65,7%

-4,8

-8,0

5,1

8,7

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2013-2017
7.2.2 Rozdíly podle věku respondentů
K ilustraci situace po celé zkoumané období je určen graf č. 8, následně je časový úsek
každého prezidenta podrobněji zkoumán samostatně.
Graf č. 8: Přehled vztahu důvěry a věku respondentů (koeficient Gamma)

Důvěra podle věku
,500
,400
,300
,200
,100
,000
-,100
-,200
-,300
-,400
-,500

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017
Již z grafu je zřejmé, že (stejně jako u rozdílů v hodnocení podle vzdělanostních skupin)
i nyní platí, že vzorce v rozdílech důvěry podle věku dotázaných jsou si v případě prvních
dvou prezidentů podobné, aby následně došlo se současnou hlavou státu k prudké změně.
Zatímco Václavu Havlovi a Václavu Klausovi tedy častěji důvěřují mladí lidé, příznivci
Miloše Zemana bývají spíše z vyšších věkových skupin.

48

7.2.2.1 Václav Havel
Podobně jako u zkoumání souvislosti důvěry v prezidenta s dosaženým vzděláním
respondenta, není ani podle věku mezi dotázanými v úvodních letech žádný signifikantní
rozdíl. Změna nastává až v druhé části roku 1992, odkdy se objevuje vyšší sklon k důvěře
zejména u nejmladších respondentů.
V celkovém pohledu je patrné, že klíčovou skupinu představují lidé mladší dvaceti let: čtyři
pětiny z nich Havlovi silně důvěřují. Tendenci důvěřovat mají dále i jedinci ve věku 20-29
a 30-44 let (rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi jsou minimální). Ještě bližší jsou si horní
dvě věkové skupiny, které prezidentovi nejčastěji nedůvěřují. Zlom mezi důvěrou
a nedůvěrou tak nastává u respondentů mladších a naopak starších 45 let.
Souvislost věku respondenta a důvěry je nejsilnější v první části roku 2001; koeficient
Gamma dosahuje hodnoty 0,256.
Tab. č. 5: Přehled důvěry ve Václava Havla podle věku respondentů
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Věk respondenta
15 - 19

20 - 29

30 - 44

45 - 59

60+

80,0%

69,7%

66,4%

61,4%

60,9%

14,7

7,2

2,6

-7,8

-9,6

20,0%

30,3%

33,6%

38,6%

39,1%

-14,7

-7,2

-2,6

7,8

9,6

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2003
Lze tedy tvrdit, že Havlovi v průběhu celého působení ve funkci silně důvěřují nejčastěji lidé
pod 20 let, zatímco mezi krajně nedůvěřujícími dominují v různých obdobích buď nejstarší
respondenti, nebo jedinci o kategorii mladší.
7.2.2.2 Václav Klaus
V případě Václava Klause je situace obdobná, což dokládá tabulka č. 6. Prezidentovi opět
nejvíce důvěřují nejmladší dotázaní, následovaní jedinci od 20 do 44 let (znovu s malými
vzájemnými rozdíly). Tentokrát však není dominance dospívajících mezi důvěřující skupinou
tak výrazná a i mezi staršími respondenty došlo k určitým změnám: dělící linie důvěry
a nedůvěry sice zůstala na 45. roce, ale u nejstarších respondentů (nad 60 let) je nyní,
na rozdíl od předchozího období, sklon k nedůvěře silnější než u dotázaných o kategorii
mladších. V porovnání s Václavem Havlem tedy došlo k posunu v míře zastoupení
(ne)důvěřujících u krajních věkových skupin. Trend souvislosti vyšší důvěry s mladším
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věkem zesiluje od počátku volebního období až do roku 2007, kdy Gamma koeficient
dosáhne hodnoty 0,470 (což je maximum nejen v Klausově období, ale i v porovnání
s ostatními prezidenty). V první části tohoto roku se rozdíly mezi krajními kategoriemi
extrémně prohlubují: zatímco z nejmladších respondentů jich Klausovi důvěřuje 96 %,
z nejstarších pouze 60 %. Ve druhé polovině Klausova působení ve funkci se sice rozdíly
mezi věkovými skupinami oslabují, dominance nejmladších mezi důvěřujícími jedinci však
zůstává jasně zřetelná.
Tab. č. 6: Přehled důvěry ve Václava Klause podle věku respondentů
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Věk respondenta
15 - 19

20 - 29

30 - 44

45 - 59

60+

83,6%

72,3%

70,6%

62,6%

57,3%

19,6

8,5

7,3

-8,8

-19,4

16,4%

27,7%

29,4%

37,4%

42,7%

-19,6

-8,5

-7,3

8,8

19,4

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2003-2013
7.2.2.3 Miloš Zeman
V případě Miloše Zemana je znovu patrný okamžitý důrazný obrat, kdy prezidentovi důvěřují
více starší než mladší respondenti. Situace je navíc méně přímočará než v minulých letech,
neboť neplatí nepřímá úměra nízkého věku a vysoké důvěry (podrobněji situaci popisuje tab.
č. 7). Co však zůstává beze změny, je dělící přelom mezi důvěřující a nedůvěřující skupinou,
který odděluje dvě horní věkové kategorie od zbytku respondentů. Na rozdíl od předchozích
hlav státu se u Miloše Zemana vytrácí silná odlišnost nejmladší skupiny respondentů
od ostatních. Nejvyšší nedůvěru mu tak již nevyjadřují dospívající dotázaní, ale lidé ve věku
20-30 let, následovaní jedinci o kategorii staršími. Naopak mezi důvěřujícími dotázanými
signifikantně převažují lidé nad 60 let. Nejvýraznější rozdíly jsou patrné na počátku roku
2016, kdy nejsilnější kritiky prezidenta stále reprezentují mladší lidé od 20 do 29 let a k jejich
nedůvěře se významně přidává také nejmladší kategorie dotázaných (koeficient Gamma
dosahuje svého absolutního maxima -0,404).
Rozdíly mezi věkovými skupinami jsou u Miloše Zemana nejvýraznější ze všech prezidentů
(průměrný koeficient Gamma dosahuje hodnoty -0,295 oproti 0,264 u Václava Klause a jen
0,172 u Václava Havla) a i dominance jedné věkové skupiny (konkrétně nejstarší věkové
kategorie) mezi důvěřujícími jedinci je zcela mimořádná.
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Tab. č. 7: Přehled důvěry v Miloše Zemana podle věku respondentů
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Věk respondenta
15 - 19

20 - 29

30 - 44

45 - 59

60+

37,4%

30,0%

33,7%

45,2%

59,9%

-3,1

-11,8

-12,4

1,9

21,5

62,6%

70,0%

66,3%

54,8%

40,1%

3,1

11,8

12,4

-1,9

-21,5

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2013-2017
7.2.3 Rozdíly podle pohlaví respondentů
Jediným demografickým ukazatelem, podle kterého se respondenti rozdělují v důvěře
k prezidentovi do skupin stále stejně, je jejich pohlaví. Pokud jsou rozdíly mezi muži
a ženami signifikantní, v celém sledovaném období platí, že ženy vyjadřují silnou důvěru
častěji než muži a naopak
Tab. č. 8: Přehled důvěry v jednotlivé prezidenty podle pohlaví respondentů
Václav Havel
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Václav Klaus

Miloš Zeman

Pohlaví respondentů
Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

58,0%

71,8%

61,4%

72,2%

41,4%

45,5%

-25,3

25,3

-19,1

19,1

-4,3

4,3

42,0%

28,2%

38,6%

27,8%

58,6%

54,5%

25,3

-25,3

19,1

-19,1

4,3

-4,3

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017
U Václava Havla je tento rozdíl nejsilnější na počátku jeho funkčního období: v první části
roku 1993 dosahuje koeficient kontingence hodnoty 0,282, oproti tomu průměr z let 19902002 je pouze 0,133. Pouze na konci roku 1994 se hodnocení obou skupin přiblížilo natolik,
že rozdíly přestaly být statisticky významné. V případě Václava Klause je průměrný rozdíl
v hodnocení mužů a žen ještě mírně nižší, konkrétně 0,113. Rozdíly zůstávají v době jeho
výkonu funkce poměrně konstantní a (s výjimkou první části roku 2003) i signifikantní.
Nejvíce se názory skupin rozcházejí v druhé části roku 2005 (koeficient kontingence=0,209),
nejméně pak při Klausově odchodu z úřadu (koef. kontingence=0,061). S Milošem Zemanem
zeslabování rozdílů mezi ženami a muži dále pokračuje: v pěti z osmi zkoumaných časových
úseků se důvěra v Zemana podle genderu statisticky významně neliší. I v obdobích se
signifikantními rozdíly (tedy na začátku let 2013 a 2015 a v druhé části roku 2016) jsou
odlišnosti takřka nepatrné, průměrný koeficient kontingence dosahuje pouze hodnoty 0,074.
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Ačkoli má tedy trend souvislosti důvěry v prezidenta s pohlavím respondenta stále stejný
směr, podle konkrétní hlavy státu se liší jeho síla: nejen, že v čase postupně slábne, opět se
z něj v nejvyšší míře vymyká aktuální prezident.
7.2.4 Rozdíly podle kraje bydliště respondentů
Dalším sledovaným aspektem místa bydliště je jeho umístění v rámci krajů. V mnoha
zkoumaných obdobích jsou nicméně mezi skupinami z různých krajů nesignifikantní rozdíly
a celkově jsou patrné jen slabší vztahy. Analýza se proto zaměřuje zejména na nejvýrazněji
vystupující odlišnosti konkrétních krajů za využití dílčích adjustovaných reziduí, bez ambicí
sledovat trvalejší trendy. Jediné volební období, kdy jsou všechny časové úseky signifikantní
(nehledě na sílu pozorovaných souvislostí), je období Miloše Zemana.
Přes popsaná omezení jsou u všech prezidentů pozorovatelné v souvislosti důvěry a krajů
bydliště určité opakované tendence, které zachycuje mapa č. 1. V případě Václava Havla lze
říci, že nejčastěji mají sklon nedůvěřovat obyvatelé Středočeského a Severočeského kraje,
naopak nejvíce mu důvěřují lidé z Východočeského a Jihočeského kraje. U Václava Klause je
situace ještě proměnlivější, nejčastěji ovšem nedůvěru vyjadřují obyvatelé Severomoravského
kraje a důvěru naopak jedinci z kraje Jihočeského. Určitá podobnost mezi oběma prezidenty
je tak patrná i v tomto případě.
Současný prezident pak působí mezi respondenty z jednotlivých krajů největší rozdíly: nejen,
že jsou ve všech obdobích vztahy statisticky významné, jsou také celkově nejsilnější ze všech
prezidentů (průměrný koeficient kontingence je 0,214 a jediný tak přesahuje hodnotu 0,2).
Celkově můžeme říct, že nejvyšší důvěry se Miloši Zemanovi dostává na Moravě (zejména
v Severomoravském, ale i Jihomoravském kraji) a nejnižší naopak v Praze, následované
Středními a Jižními Čechami.
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Mapa č. 1: Přehled krajů s nejvyhraněnější důvěrou a nedůvěrou v jednotlivé prezidenty

Zdroj: vlastní analýza na základě dat z CVVM z let 1990-2017
7.2.5 Rozdíly podle velikosti místa bydliště respondentů
Dalším aspektem místa bydliště respondentů, zkoumaným v souvislosti s důvěrou
v prezidenta, je jeho velikost (měřena počtem obyvatel). U Václava Havla je použita jiná
klasifikační škála velikosti obce (údaj o velikosti místa bydliště namísto velikostní skupiny
obce), v mnoha časových obdobích navíc nejsou rozdíly mezi jednotlivými velikostními
skupinami obcí statisticky významné. Nelze tedy spolehlivě porovnat celý zkoumaný časový
úsek a také možnost interpretace vztahů v jednotlivých pololetích je omezená. Za nastalé
situace tak byla provedena pouze dílčí analýza signifikantních časových bodů u každého
prezidenta.
V případě Václava Havla nelze za celé zkoumané desetiletí usuzovat na jakýkoli trvalejší
trend. I přes nepřítomnost jasného lineárního vztahu jsou však pozorovatelné rozdíly mezi
jednotlivými kategoriemi velikosti místa bydliště. Častější důvěru Havlovi vyjadřují jak
jedinci z nejmenších obcí s méně než 500 obyvateli, tak také respondenti z největších měst
(s více než 100 000 obyvateli). Nejméně prezidentovi důvěřují lidé z vesnic (obce s 500-2 000
obyvateli), ale i ze středních měst (s 5 000-20 000 obyvateli).
Ani volební období Václava Klause nenabízí jasnější přehled situace, která je stejně jako
u Havla poměrně proměnlivá. K analýze (stejně jako následně u Miloše Zemana) je využita
otázka o velikostních skupinách obcí. V celkovém pohledu prezidentovi nejčastěji důvěřují
lidé ze středně velkých měst (s 30-80 tisíci obyvatel), nejméně pak jedinci z vesnic od 800
do 2 000 obyvatel. Nejproměnlivější je situace v obcích do 5 000 obyvatel, kde se důvěra
a nedůvěra téměř pravidelně střídá. V posledním roce je patrná výraznější podpora největších
měst (s výjimkou Prahy) a současně silnější nedůvěra nejmenších vesnic (pod 500 obyvatel).
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Až s nástupem Miloše Zemana jsou rozdíly v celém volebním období signifikantní a mají
jednoznačný průběh. Silnou důvěru prezidentovi vyjadřují nejčastěji respondenti z vesnic
s 800 až 2 000 obyvateli, v menší míře se k nim přidávají jedinci z obcí s 15-30 tisíci
obyvateli, následovaní lidmi z malých měst s dvěma až pěti tisíci obyvatel. Naopak velmi
výraznou nedůvěru deklarují obyvatelé Prahy (což již bylo patrné při zkoumání krajů bydliště
respondentů). Ani u aktuálního prezidenta však zjištěné rozdíly nejsou lineárního ani silného
charakteru; konstatování, že Zemanovi důvěřují obyvatelé malých obcí a nedůvěřují lidé
z velkých měst, má proto jen omezenou platnost.
7.2.6 Shrnutí o sociodemografických rozdílech
Po provedení výše popsaných analýz můžeme konstatovat, že se krajně hodnotící skupiny
respondentů skutečně odlišují podle sociodemografických charakteristik, ač mají tyto rozdíly
proměnlivý charakter. Ve všech sledovaných aspektech s výjimkou pohlaví respondentů se
nejvýrazněji liší údaje z volebního období Miloše Zemana. Naopak časové úseky týkající se
Václava Havla a Václava Klause jsou si vzájemně velmi podobné.
Co se týče rozdílů v důvěře podle věku, první dva prezidenti získávají nejsilnější důvěru mezi
mladšími respondenty, naopak Miloši Zemanovi nejčastěji důvěřují jedinci vyššího věku.
Dále je patrné, že odlišnosti mezi věkovými skupinami v čase vzrůstají. Závěr je (částečně)
konzistentní s poznatky z USA citovanými v úvodu kapitoly: věk podporovatelů Miloše
Zemana odpovídá věku vyhraněných konzervativců (kterým je nejčastěji nad 50 let), jedinci
důvěřující Havlovi a Klausovi však bývají mladší než popsaní krajní liberálové.
U skupin podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů platí, že je u všech hlav státu
jasně znatelná dělící linie mezi dvěma horními a dvěma spodními vzdělanostními
kategoriemi. Zatímco u Václava Havla a Václava Klause vyjadřují důvěru jedinci, kteří mají
alespoň vzdělání zakončené maturitou, Miloš Zeman se nejvyšší důvěře těší u méně
vzdělaných skupin občanů. I v tomto případě mají skupiny podobné profily jako polarizované
kategorie liberálů a konzervativců.
Výjimku z popsaného trendu představují rozdíly skupin dotázaných podle pohlaví. Nejen,
že mají ženy tendenci k vyšší důvěře než muži po celé sledované období (tedy nezávisle
na faktu, kdo je aktuálně prezidentem), odlišnosti mezi pohlavími v čase navíc postupně
slábnou.
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Ač nejsou souvislosti míry důvěry v prezidenta a bydlištěm respondenta (ať již z hlediska
počtu obyvatel, nebo kraje, kde se nachází) u jednotlivých prezidentů příliš zobecnitelné,
v obou aspektech lze alespoň říci, že ve volebním období Miloše Zemana jsou pozorované
rozdíly mezi skupinami nejvýraznější.
Popsané rozdíly jsou tak pravděpodobně způsobeny politickou orientací dotázaných, politický
profil je totiž nejvýraznějším znakem, který mají Václav Havel a Václav Klaus společný
oproti Miloši Zemanovi.

7.3 Rozdíly v důvěře v prezidenta podle politických postojů respondentů
Poslední část kapitoly zkoumá, zda se od sebe skupiny krajně hodnotících jedinců odlišují
z hlediska svých politických postojů. Konkrétně je sledována politická orientace dotázaných
a dále jejich politická angažovanost. Cílem je zjistit, zda se vyhraněná důvěra či nedůvěra
v prezidenta pojí také s vyhraněnou politickou orientací a vyšší politickou aktivitou, a zda
případné rozdíly mezi skupinami souvisejí s jednotlivými českými prezidenty. Každá z těchto
otázek je řešena v samostatné podkapitole.
7.3.1 Politická orientace
Jak bylo dříve uvedeno, tým Pew Research centra přišel ve svých studiích amerických občanů
se závěrem, že dochází k polarizaci mezi dvěma hlavními stranami, protože se jejich členové
a sympatizanti stále více názorově přiklánějí k vyhraněným politickým stanoviskům: tedy
Republikáni jsou postupem času konzervativnější a Demokraté liberálnější. (Pew Research
Center 2014a) Tato sekce zjišťuje, do jaké míry lze zmíněný poznatek aplikovat v prostředí
české společnosti na opoziční skupiny jedinců, kteří krajně důvěřují či nedůvěřují
prezidentovi; zda jsou tedy čeští respondenti v politických postojích podobně konzistentní.
Výzkumná otázka tedy zní:
3. Jsou jedinci krajně hodnotící prezidenta výrazněji vyhranění ve své politické orientaci?
K obecnému posouzení situace je opět použit souhrnný graf síly vztahu důvěry a politické
orientace v jednotlivých obdobích. Pro celé sledované období platí, že jsou mezi udávanou
politickou orientací respondentů a jejich důvěrou v prezidenta patrné signifikantní a poměrně
silné souvislosti. V celkovém pohledu je, tak jako u rozdílů podle sociodemografických znaků
respondentů, opět patrné, že jedinci důvěřující Havlovi a Klausovi mají podobný profil, tedy
pravicovou (či středo-pravicovou) politickou orientaci; zcela se od nich naopak odlišují
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příznivci Miloše Zemana, kteří jsou nejčastěji levicoví. Tentokrát ovšem neplatí, že by
odlišnosti mezi skupinami dotázaných byly v jeho volebním období nejsilnější, síla vztahu je
ve všech obdobích srovnatelná.
Graf č. 9: Přehled vztahu důvěry a politické orientace respondentů (koeficient Gamma)
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1995-2017
7.3.1.1 Václav Havel
V případě prvního prezidenta je v průběhu volebního období zřetelné, že ač se k sobě
v některých obdobích krajně a umírněně politicky orientované skupiny v hodnocení přibližují,
stále zůstávají jasně oddělené dvě kategorie: pravicově a středo-pravicově orientovaní jedinci,
kteří prezidentovi důvěřují, a naproti nim levicoví a středo-levicoví nedůvěřující. V celkovém
pohledu platí, že zatímco levicové skupiny jsou vzájemně odlišné, respondenti z druhé strany
spektra Havlovi důvěřují stejnou měrou. Rovněž středově orientovaní občané se přiklánějí
k jeho podpoře.
Tab. č. 9: Přehled důvěry ve Václava Havla podle politické orientace respondentů
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Politická orientace respondenta
Levice

Levý střed

Střed

Pravý střed

Pravice

22,2%

42,6%

68,8%

85,2%

84,3%

-33,2

-20,0

1,1

19,4

19,3

77,8%

57,4%

31,2%

14,8%

15,7%

33,2

20,0

-1,1

-19,4

-19,3

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1995-2003
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7.3.1.2 Václav Klaus
S nástupem Václava Klause pokračuje nastolený trend silné důvěry pravicových respondentů.
Pozorovaná souvislost je v letech 2003-2012 mírně výraznější, průměrná hodnota koeficientu
Gamma tvoří v celém období -0,598 (oproti průměru -0,588 v období Václava Havla). Situace
je však proměnlivější. Kromě proměn síly celkového vztahu je patrná i další odlišnost:
na rozdíl od předchozího období pozorujeme také změny v hodnocení středově orientovaných
respondentů: zatímco u pravicově i levicově orientovaných jedinců má vztah politické
orientace a důvěry v prezidenta jednoznačně lineární charakter, prostřední skupina občanů se
v průběhu sledovaného desetiletí přiklání v různých časových bodech jak k silné důvěře, tak i
silné nedůvěře v hlavu státu (soudě podle vývoje adjustovaných reziduí, kolísajících u
důvěřujících od 3,2 po -2,4).
Tab. č. 10: Přehled důvěry ve Václava Klause podle politické orientace respondentů
Politická orientace respondenta
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Levice

Levý střed

Střed

Pravý střed

32,4%

48,5%

62,9% 79,0%

89,2%

-41,8

-18,9

-2,4

39,0

67,6%

51,5%

37,1% 21,0%

10,8%

41,8

18,9

2,4

-39,0

18,4

-18,4

Pravice

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2003-2013
7.3.1.3 Miloš Zeman
Po pravicových hlavách státu Havlovi a Klausovi nastoupil poprvé do úřadu levicový
prezident, což se okamžitě promítlo do souvislosti politické orientace respondentů
a deklarované důvěry prezidentovi. Opět tak dochází k obratu o 180 stupňů: zatímco první
dva prezidenti získali důvěru převážně od pravicově a středo-pravě orientovaných občanů,
Miloše Zemana nejvýrazněji podporují levicoví respondenti (a jeho podpora od středové
kategorie dotázaných je ze všech období nejnižší). Průměrný koeficient Gamma dosahuje
hodnoty 0,575, vztah je tedy přibližně stejně silný jako v předchozích obdobích, pouze
zrcadlově převrácený. Korelace v čase také výrazně méně kolísá (což ovšem může souviset
i čistě s faktem, že máme k dispozici výrazně kratší časový úsek Miloše Zemana v roli
prezidenta než u předchozích hlav státu). Výjimku představuje druhá část roku 2014, kdy
souvislost jednorázově oslabuje (koef. Gamma dosahuje jen 0,445). Současně se ovšem jedná
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o období úbytku respondentů v kategorii důvěry: Zemanovi v tu dobu důvěřuje pouze třetina
všech dotázaných, což je nejhorší výsledek v porovnání se zbylými prezidenty11.
Tab. č. 11: Přehled důvěry v Miloše Zemana podle politické orientace respondentů
Politická orientace respondenta
Důvěra v prezidenta

Rozhodně důvěřuje

Rozhodně nedůvěřuje

Levice

Levý střed

Střed

Pravý střed

73,2%

64,1%

41,7% 28,7%

16,7%

30,2

17,1

-2,6

-28,5

26,8%

35,9%

58,3% 71,3%

83,3%

-30,2

-17,1

2,6

28,5

-14,7

14,7

Pravice

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 2013-2017
Celkově tedy bylo prokázáno, že mají občané silnou tendenci důvěřovat prezidentům, kteří
s nimi sdílejí politickou orientaci.
7.3.2 Ochota účasti ve volbách
Následující část práce, řešící politickou angažovanost respondentů, se zabývá otázkou, zda
existuje souvislost mezi vyhraněnou (ne)důvěrou dotázaných v prezidenta a jejich politickou
participací. V prostředí Spojených států Amerických byla podobná úzká souvislost politické
aktivity a ideologické vyhraněnosti jedince prokázána vědci z Pew Research centra, zejména
právě v aspektu volební účasti. (Pew Research Center 2014a) Tento oddíl tedy zkoumá,
do jaké míry je zjištěný poznatek přenositelný do českého prostředí a zda jej lze vztáhnout
ke krajnímu názoru na prezidenta namísto obecné ideologické vyhraněnosti.
Výzkumná otázka zní:
4. Deklarují jedinci, kteří krajně hodnotí prezidenta, vyšší volební účast?
Jinými slovy, následující analýza zjišťuje, zda respondenti, kteří deklarují silnou důvěru
či silnou nedůvěru, současně také vyjadřují silné rozhodnutí jít volit, a zda jsou mezi oběma
vyhraněnými kategoriemi patrné výrazné odlišnosti. Pro účely práce je míra politické
participace měřena právě otázkou ochoty respondentů zúčastnit se voleb do Parlamentu,
pokud by se konaly v týdnu následujícím po dotazování. Údaj sice neměří skutečnou volební
účast, nicméně je na rozdíl od zjišťované reálné účasti ve volbách dostupný kontinuálně
v měsíčních intervalech. Pro analýzu souvislosti politické participace a důvěry v prezidenta
tedy v tomto případě postačí.
11

Horšího hodnocení dosáhl jen sám Miloš Zeman, konkrétně v druhé části roku 2013, kdy mu silnou důvěru
projevilo pouze 31 % dotázaných.
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Zjištěná odpověď je u všech českých prezidentů obdobná. U jedinců, kteří hlavě státu
rozhodně důvěřují, minimálně v počátku volebního období každého prezidenta platí,
že nejčastěji uvádějí vysoký zájem zúčastnit se voleb. V průběhu času však většinou dochází
k mírnému posunu a silně důvěřující respondenti se postupně více přiklánějí k možnosti,
že by se „spíše zúčastnili“. U jedinců, kteří silně nedůvěřují, však zvýšenou politickou
angažovanost nepozorujeme: naopak v jejich případě dominuje rozhodnutí rozhodně
k volbám nechodit. Obecně tak nelze říct, že by dotázaní, kteří jsou v důvěře v prezidenta
krajně vyhranění, automaticky měli větší tendenci účastnit se voleb. Podrobněji situaci
ilustruje níže uvedený graf.
Graf č. 10: Přehled vztahu ochoty volební účasti a důvěry v prezidenta (koeficient Gamma)
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Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1993-2017
Podíváme-li se na prezidenty jednotlivě, u Václava Havla je souvislost důvěry a volební
účasti silnější než u Václava Klause, ale slabší než u Miloše Zemana (průměrný koeficient
Gamma je 0,251). Zezačátku sledovaného období dominují mezi důvěřujícími respondenty ti,
kteří by rozhodně šli volit, postupem času ale stoupá podíl jedinců, kteří by se voleb spíše
zúčastnili. Tyto dvě skupiny se v převaze průběžně střídají, od roku 2001 pak převažují
respondenti, kteří jsou si svou účastí jisti jen zčásti.
U Václava Klause je souvislost nejslabší (prům. koeficient Gamma je 0,220). Zpočátku
volebního období stejně jako u Havla platí, že mezi silně důvěřujícími jedinci převládají ti,
kteří by se rozhodně dostavili k volbám, již po prvním roce ale ve většině časových úseků
převažují lidé, kteří uvedli, že by se spíše zúčastnili.
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Pouze v případě Miloše Zemana lze říct, že respondenti, kteří mu nejsilněji důvěřují, také
po celou dobu nejčastěji tvrdí, že by rozhodně přišli volit. Proto jsou rozdíly v důvěře podle
udávané volební účasti silnější než u Havla a Klause (průměrný koeficient Gamma dosahuje
0,294). Opět tedy platí, že se Miloš Zeman od svých předchůdců odlišuje, tentokrát však
pouze silou trendu, který mezi občany způsobuje. Situaci všech prezidentů shrnuje níže
uvedená tabulka.
Tab. č. 12: Přehled důvěry v jednotlivé prezidenty podle volební účasti respondentů
Ochota respondenta volit
Václav Havel
Důvěra v prezidenta
Rozhodně důvěřuje
Rozhodně nedůvěřuje

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

68,9%

69,4%

55,4%

34,6%

17,8

12,2

-6,8

-35,8

31,1%

30,6%

44,6%

65,4%

-17,8

-12,2

6,8

35,8

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

69,5%

73,3%

64,2%

45,9%

10,7

15,8

-1,6

-30,9

30,5%

26,7%

35,8%

54,1%

-10,7

-15,8

1,6

30,9

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

52,7%

46,2%

37,5%

27,2%

15,0

3,2

-3,8

-18,0

47,3%

53,8%

62,5%

72,8%

-15,0

-3,2

3,8

18,0

Václav Klaus

Rozhodně důvěřuje
Rozhodně nedůvěřuje
Miloš Zeman

Rozhodně důvěřuje
Rozhodně nedůvěřuje

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1993-2017
Zjištěné závěry tak tezi o tom, že jedinci polarizovaní v pohledu na prezidenta mají tendenci
být politicky aktivnější, potvrzují pouze částečně. Zatímco respondenti, kteří prezidentovi
silně důvěřují, by se voleb nejspíše zúčastnili, nedůvěřující občané by rozhodně volit nešli.
Jejich postoj tak ukazuje buď na to, že se nedůvěra v prezidenta pojí s obecnou nedůvěrou
v politický systém, nebo že nemají dotyční žádný zájem o politiku a jakoukoli vlastní aktivitu
v této oblasti. Rozhodně však silná nedůvěra občany nijak nemotivuje, aby se sami zapojili.
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Závěr
Cílem práce bylo zjistit, zda čeští prezidenti rozdělují společnost. Práce tedy zkoumala vývoj
důvěry občanů v prezidenta a míru polarizace respondentů z důvěřující a nedůvěřující
skupiny. Ze zjištěných výsledků je patrné, že polarizace v pohledu na prezidenta
ve sledovaném období nestoupá, ale kolísá podle toho, kdo je aktuálně prezidentem.
Nejsilnější polarizující vliv na společnost měl Václav Havel (tedy působil nejvýraznější
rozdíly v důvěře versus nedůvěře), v éře Václava Klause polarizace zeslábla a následně opět
zesílila

s

nástupem

Miloše

Zemana,

nicméně

Havlovy

úrovně

již

nedosáhla.

Nejkontroverznější figurou tak zůstává Václav Havel, který na jednu stranu získával u občanů
největší důvěru, na druhou je však v hodnocení nejvíce rozděloval. Naopak nejméně výrazně
se v tomto ohledu projevil Václav Klaus se střední důvěrou a slabým polarizačním vlivem.
Jedním z možných důvodů, proč nelze pozorovat žádný stabilnější trend, je těsné sepjetí role
prezidenta s konkrétními osobami jednotlivých představitelů a jejich charakteristikami.
Střídání prezidentů v úřadě tak neumožňuje ustálení situace a vede k pravidelným změnám
špři jejich výměně. Ve vývoji polarizace respondentů podle důvěry nejsou patrné ani žádné
opakované cykly, situace je v rámci volebních období jednotlivých prezidentů vždy unikátní.
Jediným ukazatelem, jenž za sledované období vzrostl, je nedůvěra společnosti v prezidenta.
Další výzkumné otázky se soustředily pouze na skupiny respondentů, které vyjádřily buď
silnou důvěru, nebo naopak silnou nedůvěru. U takto vybraných respondentů byly dále
zkoumány sociodemografické údaje a politické postoje (konkrétně politická orientace
a politická aktivita). Z výsledků vyplývá, že skupiny dotázaných, které jsou v hodnocení
důvěry v prezidenta krajně orientované, vykazují vzájemné rozdíly jak z hlediska
sociodemografických charakteristik, tak také politických postojů.
Co se týče rozdílů podle sociodemografických ukazatelů (tedy věku, vzdělání, pohlaví a místa
bydliště respondenta), ve všech sledovaných aspektech s výjimkou pohlaví dotázaných jsou
nejsilnější rozdíly patrné ve volebním období Miloše Zemana. Současně také platí, že se
z hlediska věku a vzdělání skupina příznivců Miloše Zemana výrazně odlišuje
od podporovatelů Václava Havla a Václava Klause, jejichž skupiny jsou si naopak velmi
podobné. Totéž lze říct o rozdílech v důvěře podle politické orientace. Rozdíly v důvěře podle
ochoty zúčastnit se voleb mají naopak u všech prezidentů stejný charakter a liší se pouze
v intenzitě.
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Je ovšem nutné si uvědomit, že popsané závěry podléhají určitým omezením, vyplývajícím
z povahy použitých dat. Zaprvé je polarizace společnosti v hodnocení prezidenta v této práci
analyzována skrze pouze jeden aspekt, deklarovanou důvěru. Zvolený přístup byl vybrán
kvůli dlouhodobé kontinuitě a vysoké frekvenci dostupných datových souborů, značně se tím
však zredukovala šířka záběru zkoumání. Zadruhé, agregace datových souborů do dvou ročně,
použitá v závěrečné kapitole, sice umožnila přehledné mnohaleté srovnání rozdílů mezi
krajními skupinami i odlišností podle různých znaků, současně ale zakryla krátkodobé dílčí
výkyvy v jednotlivých měsících. Nelze tak provést jejich interpretaci v souvislosti s aktuálním
politickým děním a konkrétními událostmi. Zatřetí, v případě Miloše Zemana lze zatím
zkoumat pouze krátký časový úsek jednoho neúplného volebního období, což nedovoluje
porovnat závěrečnou fázi zastávání prezidentského úřadu (která se u Václava Klause výrazně
vymykala dosavadnímu průběhu) u všech představitelů.
Přes uvedené problémy je ale patrné, že má trend polarizace v pohledu na prezidenta odlišný
průběh než například v teoretické části popsaná stranická polarizace společnosti, která (jak
v zahraničí, tak i v českém prostředí) postupně narůstá. Rozdíl je potenciálně zapříčiněný již
zmíněným individualistickým charakterem prezidentského úřadu a související proměnlivostí
hodnocení ze strany občanů.
Tuto nestabilitu v hodnocení by teoreticky mohlo zmírnit měření polarizace respondentů
založené nikoli pouze na důvěře, ale na komplexnějším souboru údajů, například v podobě
souhrnného hodnotícího indexu. Získané výsledky by vzhledem k různým aspektům
hodnocení mohly být stálejší, méně náchylné ke změnám po dílčích politických událostech,
a tedy i lépe srovnatelné například právě se stranickou polarizací. Pro tyto účely se nabízí
soubor otázek PI.30 Hodnocení prezidenta z dotazování CVVM.12 Údaj je nicméně dostupný
až v posledních dvou volebních obdobích a pouze v ročních intervalech, vhodný je tedy jen
pro krátkodobější analýzy, nikoli pro tuto diplomovou práci.

12

Posuzováno je plnění funkcí svěřených Ústavou, dbaní o vážnost a důstojnost, reprezentace ČR v zahraničí,
ovlivňování vnitropolitického života, kontakt s občany a autorita prezidenta u občanů (podrobněji viz např.
dokumentaci k výzkumu Naše společnost z ledna 2017).
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Přílohy
Příloha č. 1: Přehled demografických znaků typologických skupin v USA

(Zdroj: Pew Research Center 2014b)
Příloha č. 2: Seznam použitých otázek a proměnných (ve znění z posledního sledovaného
měsíce, února 2017)
PI.1a Řekněte prosím, důvěřujete prezidentovi republiky?
PV.1 Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit?
PO.2 V politice lidé někdy hovoří o pravici a levici. Kam byste se sám zařadil na této
stupnici?
IDE.6B Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
IDE.2 Kolik je Vám let?
IDE.8 Pohlaví
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VSO Velikostní skupina obce
STARKRAJ Staré kraje (do roku 2002 označeno „kraj“)
Příloha č. 3: Zpráva z výzkumu Naše Společnost 2017 – únor (vybrané části)
Abstract: Výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV #R, v.v.i., v
rámci výzkumu "Naše společnost 2017". Sběr dat provedla tazatelská sí# CVVM.
Unit of Analysis: jedinec
Coverage:
Countries: Česká republika
Geographic Coverage: území ČR
Universe: obyvatelstvo ČR starší 15 let
Sampling:
Sampling Procedure: Bylo dotázáno 1023 osob reprezentující obyvatelstvo ČR starší 15 let.
Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je
dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa
bydliště a regiony (bývalé kraje).
Jak vyplývá z tabulky č.1, parametry souboru odpovídají struktuře obyvatel České republiky v
členění podle sociodemografických charakteristik (pohlaví, vzdělání, věk) i podle území.
Celkově můžeme konstatovat, že soubor dotázaných je reprezentativní, neboť jeho složení
odpovídá základní populaci (s tolerancí minimálních odchylek).
Weighting: Soubor není vážen.
Data Collection:
Data Collection Mode: Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé
tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 255 tazatelů, kteří hodnotili
dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků
byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. Soubor vykazuje dobrou úroveň
reprezentativity a nebyl vážen.
Accessibility:
Distributor(s): Český sociálně-vědní datový archiv
(Zdroj: CVVM 2017)
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Příloha č. 4: Přehled absolutních četností krajně hodnotících skupin respondentů
Četnost respondentů v krajních skupinách v letech 1990-2017
Rozhodně důvěřuje
1514
670
1990_1
1999_2
Rozhodně nedůvěřuje
99
833
Rozhodně důvěřuje
1508
699
1990_2
2000_1
Rozhodně nedůvěřuje
127
727
Rozhodně důvěřuje
837
758
1991_1
2000_2
Rozhodně nedůvěřuje
141
980
Rozhodně důvěřuje
1239
925
1991_2
2001_1
Rozhodně nedůvěřuje
232
857
Rozhodně důvěřuje
685
589
1992_1
2001_2
Rozhodně nedůvěřuje
76
653
Rozhodně důvěřuje
871
470
1993_1
2002_1
Rozhodně nedůvěřuje
429
715
Rozhodně důvěřuje
454
444
1993_2
2002_2
Rozhodně nedůvěřuje
144
388
Rozhodně důvěřuje
287
679
1994_1
2003_1
Rozhodně nedůvěřuje
86
336
Rozhodně důvěřuje
319
943
1994_2
2003_2
Rozhodně nedůvěřuje
63
396
Rozhodně důvěřuje
2116
1256
1995_1
2004_1
Rozhodně nedůvěřuje
436
308
Rozhodně důvěřuje
1105
1061
1995_2
2004_2
Rozhodně nedůvěřuje
250
284
Rozhodně důvěřuje
2487
1056
1996_1
2005_1
Rozhodně nedůvěřuje
388
368
Rozhodně důvěřuje
1897
1030
1996_2
2005_2
Rozhodně nedůvěřuje
272
379
Rozhodně důvěřuje
906
1419
1997_1
2006_1
Rozhodně nedůvěřuje
374
485
Rozhodně důvěřuje
1008
1059
1997_2
2006_2
Rozhodně nedůvěřuje
592
376
Rozhodně důvěřuje
1208
1129
1998_1
2007_1
Rozhodně nedůvěřuje
711
354
Rozhodně důvěřuje
625
908
1998_2
2007_2
Rozhodně nedůvěřuje
769
509
Rozhodně důvěřuje
703
879
1999_1
2008_1
Rozhodně nedůvěřuje
1036
507
Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017

869
465
1409
440
745
370
816
286
1007
404
826
529
691
652
520
856
507
1024
532
612
484
1132
212
314
313
636
458
802
882
764
886
781
790
893

2008_2
2009_1
2009_2
2010_1
2010_2
2011_1
2011_2
2012_1
2012_2
2013_1
2013_2
2014_1
2014_2
2015_1
2015_2
2016_1
2016_2
-

-
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Příloha č. 5: Přehled vývoje důvěry v jednotlivé prezidenty
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74

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z CVVM z let 1990-2017
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