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Výzkum z něhož převážně čerpá následující text si kladl za cíl zjistit názory a postoje na-
šich elit k aktuálním otázkám modernizace, resp. strategické orientace české společnosti a zá-
roveň identifikovat nejvýznamnější faktory, které podmiňují variabilitu těchto postojů. Mezi 
nimi byla zvláštní pozornost věnována hodnotovým orientacím elit. Nešlo tedy o standardní 
výzkum elit zaměřený na jejich rekrutaci, stratifikaci, mobilitu (cirkulaci), nebo ideologickou či 
stranickou afiliaci. Náš výzkum se soustředil především na aktuální roli elit v modernizačních 
procesech a v souvislosti s tím i na povahu interakce elit s veřejností i jednotlivých druhů elit 
navzájem. Výzkum pojímal elity a veřejnost jako dva vnitřně diferencované, rozhodující aktéry 
modernizace společnosti, jenž z hlediska úspěchu v mezinárodní modernizační soutěži fungují 
jako „spojité nádoby“.

Paradoxně novost našeho přístupu spočívá v tom, že se nesnaží v první řadě rozlišovat mezi 
„starými a novými elitami“ jako elitami starého komunistického režimu a elitami nového de-
mokratického režimu. Naopak snažili jsme se redefinovat tuto základní dichotomii a větší dů-
raz klademe na rozlišování elit modernizačních a protimodernizačních. Vycházeli jsme přitom 
z premisy, že česká společnost se nachází ve zvláštní situaci, kdy už prošla delším obdobím 
transformace, konsolidovala demokratické struktury a stabilizovala tržní ekonomiku, ale ještě 
stále zdaleka nepatří k vyspělým zemím evropského modernizačního jádra. Nejdůležitější di-
chotomie bude tedy rozdělovat elity na ty, jenž naši společnost posouvají směrem k vyspělému 
Západu a ty, které toto směřování brzdí, resp. konzervují „starý“, industriální charakter země.1 
Základní otázkou, na níž se pokouší dát odpověď celý následující text je otázka „Jak dál?“ 
Hledali jsme odpovědi na otázky: Jak má probíhat naše „dohánějící modernizace“? (Habermas) 
Jaké vize, cesty a společenské zdroje jsou k dispozici? Jaká je kvalita hlavních společenských 
aktérů – elit a veřejnosti? Jaké je jejich hodnotové zázemí a vnitřní sociálně-demografická di-
ferenciace?

Výzkum pojímal elity jako poměrně úzké okruhy lidí, kteří díky svým vysokým společen-
ským pozicím mají dominantní vliv na vývoj české společnosti, zároveň jsou však funkčně 
závislé na názorech, postojích a kolektivním úsilí různých částí veřejnosti. Chtěli jsme tak cíle-
vědomě navázat na záměr výzkumu: „Životní strategie obyvatelstva“ z r. 2002, jehož výsledky 
pomohly ve světle teorie neomodernizace odkrýt důležité aspekty kolektivních a individuálních 
strategií občanů ČR. V projektu výzkumu elit jsme proto přímo počítali s tím, že odpovědi elit 
na některé otázky budeme srovnávat s odpověďmi obyvatelstva.

1  V tomto smyslu navazujeme na koncepci pro a proti modernizačních sil, kterou v české sociologii dlouhodobě 
rozvijí hlavně Pavel Machonin. Viz např. Machonin 2000, anebo Machonin, Tuček 2002.
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Předkládaný text představuje průběžnou zprávu z výzkumu a až na výjimky tedy neobsahuje 
výsledky hloubkové statistické analýzy, jenž doposud probíhá. Cílem této průběžné zprávy je 
poskytnut čtenáři primární informaci o konceptuálním zaměření výzkumu, základních výsled-
cích a v neposlední řadě i možnost získat zdrojová data pro vlastní interpretaci.2 Text zprávy je 
rozčleněn do tří kapitol. První se zabývá názory elit a veřejnosti na strategii modernizace ČR 
na obecné úrovni. Druhá je věnována vnitřní diferenciaci elit z hlediska socio-biografických 
znaků a třetí kapitola analyzuje hodnotové struktury elit, přičemž využívá možností komparace 
postojů elit, veřejnosti a vysokoškoláků.

Autoři děkují všem pracovníkům CESES, kteří jim svými radami, připomínkami i nápady 
pomohli při formulaci projektu výzkumu i při vyhodnocování jeho výsledků. Chceme také vy-
jádřit zvláštní poděkování Aleši Bednaříkovi za jeho výrazný přínos při statistickém zpracování 
dat pro tuto zprávu.

2  Z tohoto důvodu je text maximálně strukturovaný a z důvodu přehlednosti jsou i údaje v tabulkách a grafech (až 
na výjimky) zaokrouhleny.
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V oblasti teoretické reflexe modernizace výzkum navazuje na východiska zformulovaná 
v publikaci z předcházejícího výzkumu životních strategií obyvatelstva (Frič a kol. 2003). 
Výzkumný tým se otevřeně hlásí k neomodernizační teorii, jenž přistupuje k modernizaci 
jako ke „hře s otevřeným koncem“, nespojuje ji nutně s pokrokářským optimismem a snaží 
se brát do úvahy investované zájmy důležitých společenských aktérů např. i do zastaralých 
technických systémů nebo institucionálních struktur. Na pozadí této teorie se modernizační 
procesy odehrávají jako vzájemné působení promodernizačních a protimodernizačních sil 
ve společnosti. V textu samotné výzkumné zprávy je tento aspekt zohledněn především jako 
interakce elit a veřejnosti a jejich vlivu na směřování společnosti a zároveň i jako aktuální 
snímek sociokulturních faktorů ovlivňujících postoje elit k modernizaci, tj. především jejich 
hodnotových orientací a životních preferencí.

V oblasti zkoumání elit autoři vycházejí především ze základních premis a postulátů demo-
kratické teorie elit. Tato teorie vznikla jako reakce na klasickou teorii elit, jejíž otcové-zaklada-
telé (Pareto, Mosca, Michels) se vyjadřovali k možnostem fungování demokracie přinejmenším 
skepticky (demokracie jako mýtus). Naproti tomu představitelé demokratické teorie elit (We-
ber, Sartori, Schumpeter aj.) tvrdí, že koexistence elit a demokracie možná je. Souhlasí s ne-
vyhnutelností nedemokratického vývoje v každé větší organizaci (Michelsův „železný zákon 
oligarchie“), tvrdí ale, že existence více vzájemně soupeřících elit a možnosti jejich odstranění 
masou (volby) tyto důsledky vyvažuje. Demokratická teorie elit tedy pracuje spíše s pojmem 
„veřejnost“ než s pojmem „masa“ a tím klade i větší důraz na roli občanské participace v rozho-
dování. Zapojuje veřejnost přímo do analýzy elit. To vyhovuje našim požadavkům na možnost 
komparace postojů elit a veřejnosti k otázkám modernizace.

Zatímco klasické teorie elit se obvykle koncentrují na národní vrcholové elity, jejich uspořá-
dání a činnost, „demo-elitismus“ (v čele s Etzioni-Halevy) zdůrazňuje mnohočetnost elit podle 
různých kritérií. Kritérium moci (elity jsou definovány na základě moci a vlivu, který mají 
k dispozici a aktivní kontroly nad zdroji společnosti) tak např. dělí elity do dvou až tří stupňů 
– vrcholové a sub-elity, někdy i střední elity. Další možné členění je na elity nadnárodní, národ-
ní a regionální popř. místní. Demo-elitisté také zdůrazňují, že spolu s etablovanými elitami (es-
tablishment) mohou ve společnosti také existovat „anti-elity“ (counter-elites, non-elites), které 
svými aktivitami představují výzvu pro stávající elity (např. vůdci protestních hnutí apod.). 
Kombinací těchto kritérií lze vyjádřit mnoho různých typů elit v dané zemi a situaci (od míst-
ních sub-elit až po nadnárodní „anti-elity“). Rozdělení na elity a veřejnost potom připomíná 
spíše terč na šipky, kde kruhy symbolizují podíl na moci a jednotlivé segmenty představují 
sektory společnosti rozdělené na různé mocenské vrstvy. (Ruostetsaari 2003)



7

Autonomie držitelů moci (elit) patří vedle svobodných voleb k základním principům mo-
derní (liberální) demokracie a je také jedním z důležitých prvků demokratické teorie elit. Podle 
Schumpetera a dalších (Weber, Kellerová, Aron) by měli mít zvolení političtí vůdcové dostatek 
prostoru pro naplnění svých programů a politik a voliči musí respektovat tuto „dělbu práce“. 
Tato autonomie (a související systém vzájemné kontroly a vyvažování) se však týká i ostatních 
držitelů moci, tedy i autonomie opozice, ekonomických elit, soudů apod. na vládě a státu jako 
takovém. Jednotlivé elity tak navzájem fungují jako hlídací psi. Tato autonomie nemůže být 
nikdy absolutní a elita nebo sub-elita může být považována za relativně autonomní v případě, 
že vlastní významné množství prostředků, které nemohou být (nebo pouze omezeně) kontro-
lovány z vnějšku. Významným indikátorem autonomie je využívání vlastních prostředků pro 
takové účely, které slouží pouze pro zájmy dané elitní skupiny nebo jdou proti zájmům jiných 
elit (např. vytváření ideologických koncepcí na svou podporu nebo pro podkopání legitimity 
jiných apod.).

Vzájemné vztahy mezi elitami jsou poměrně problematické. V centru pozornosti současné 
teorie elit se kromě autonomie ocitá především otázka integrace elit. Velmi zajímavý koncept 
integrace elit, vhodný i pro analýzu situace v postkomunistických zemích, představuje dvojdi-
menziální model od Burtona, Gunthera a Higleyiho, který rozlišuje „strukturální integraci“ elit 
(prostřednictvím formálních a neformálních sítí komunikace) a „hodnotový konsenzus“ elit 
(ohledně pravidel a vzorů regulujících interakci elit). (Burton, Gunther a Higley 1992) Pro de-
mokracii je důležité, aby tyto dvě dimenze byly v určité rovnováze. Na jedné straně příliš silná 
strukturální integrace elit omezuje jejich soutěživost, narušuje relativní autonomii jednotlivých 
typů elit a tím i kvalitu demokracie (Etzioni-Halevy 1990). Na druhé straně jistá (minimální) 
míra spolupráce a konsensu o obecných pravidlech hry, je nutnou podmínkou stability demo-
kratických poměrů. Dosahování potřebného integračního balance elit však není jenom vnitřní 
záležitostí elit, ale významnou roli zde sehrává i veřejnost. Indikátorem důležitosti a postavení 
veřejnosti v demokracii je její schopnost přimět elity k tomu, aby vystupovaly a pracovaly v je-
jím zájmu a byly veřejnosti nebo svým stoupencům odpovědné. Dosažení této odpovědnosti je 
možné pouze tam, kde má veřejnost nebo její části reálnou možnost podpořit nebo naopak ne-
podpořit dané (ne/autonomní a ne/soupeřící) elity. Elity se tedy budou chovat odpovědně pouze 
pokud bude jejich moc odvozená od podpory veřejnosti. Předpokládáme zároveň, že vůdcovské 
kvality elit výrazně ovlivňují modernizační procesy, a že zodpovědný výkon modernizační role 
elit ve společnosti je podmíněný občanskou kulturou, resp. zodpovědnými postoji občanů.

Kromě demokratické teorie elit čerpal výzkumný záměr i samotný text této správy i z dal-
ších teoretických zdrojů a to jak starší, tak i mladší provenience. Připojuje se ke klasické myš-
lence Ortegy y Gasseta (1993), že elity slouží ideálům své doby a tedy plní společenský úkol, 
který přesahuje jejich osobní zájmy. To je obzvlášť patrné v transformujících se společnostech, 
kde se úkoly elit rychle mění podle dosaženého vývojového stadia dané společnosti (Ágh 2001, 
Wasilevski 2001) a průběžně se také mění i identita resp. typ elit. Chceme také zdůraznit, že 
se nesnažíme přikládat politickým elitám nějaký výjimečný význam jak to dělají přívrženci 
klasické teorie elit. Naopak přikláníme se k názoru, že „ve věku sociálních politik“ jsou vlastně 
všechny typy elit politickými elitami (Ágh 2001).

Ve své práci jsme se také snažili podržet myšlenku rozlišování elit na přirozené a funkční 
a poukázat na problémy, jenž mohou vyplývat z toho, že elitní status lidí zastávajících vyso-
ké funkce není ve společnosti akceptován jako „přirozený“. Elitní status může být založen 
na vlastnictví nebo kontrole významného množství zdrojů – ekonomických (kapitál), orga-
nizačních (kontrola nad prostředky organizace), politických (veřejná podpora), symbolických 
(znalosti a schopnosti nakládat se symboly) a osobních (charisma, původ, motivace apod.). Pro 



8

účely našeho výzkumu jsme vycházeli z jednoduché myšlenky, že vlastnictví nebo kontrola 
určitého zdroje (zdrojů) jsou v moderní společnosti nejčastěji spojené s pozicí (funkcí) v určité 
organizaci. Politické elity jsme tedy hledali mezi lidmi s významným postavením v politických 
institucích (politické strany, zákonodárný sbor, vrcholová exekutiva apod.), elity ekonomické 
mezi vlastníky nebo vrcholovými manažery atd. (viz následující kapitola pojednávající o me-
todologii výzkumu). Při výzkumu jsme se tedy drželi tzv. funkčního vymezení elit. Funkce 
resp. pozice v rámci určitého typu organizace pro nás představuje zprostředkující proměnnou 
pro odlišení mezi veřejností a těmi, kteří kontrolují významné zdroje, tj. elitami. Je to tedy 
nástroj pro operacionalizaci kritérií výběru příslušníků elit, ale také možný zdroj napětí mezi 
takto (funkčně) vymezenými elitami a elitami „přirozenými“. V souladu s normativní tradicí 
elitistismu za přirozené elity považujeme soubor „těch nejlepších z nejlepších“. Přirozené elity 
představují „aristokracii talentu“ (diZerega 1991), tj. výjimečné lidi, vynikající nad jiné svými 
vlastnostmi, vzděláním, dovednostmi či charismatem (Hoppe 1992). Díky těmto vlastnostem 
požívají v širokém okolí přirozenou autoritu a respekt. Je zřejmé, že ne všechny vysoké funkce 
v určité společnosti musí být obsazeny těmi nejlepšími lidmi, resp. přirozenými elitami. Před-
pokládáme však, mezi funkčními a přirozenými elitami existuje významný překryv, jež ovliv-
ňuje legitimitu funkčních elit v očích veřejnosti.



9

Terénní šetření v rámci projektu CESES „Elity a modernizace v České republice“ uskuteč-
nila společnost STEM - Středisko empirických výzkumů v období od října 2003 do ledna 2004. 
Cílem terénního šetření bylo oslovit a uskutečnit rozhovor s osobnostmi zastávajícími přední 
pozice ve vybraných společenských oblastech.

Realizovaný výzkum představuje specifický typ sociologického výzkumu elit, který  kom-
binuje kvantitativní a kvalitativní techniky. Sběr dat se prováděl polostandardizovaným face to 
face rozhovorem v délce asi 40 minut. Podíleli se na něm jak předem zaškolení tazatelé STEM, 
tak přímo sociologové STEM, kteří realizovali klíčové rozhovory.

Šetření bylo zaměřeno na společenské špičky v České republice (blíže k výběru respondentů 
viz v přílohu č. 1.) působící v těchto oblastech: politické, ekonomické, mediální, správně samo-
správní a „duchovní“. Zásadní bylo pojetí elit jako nositelů nejvyšších řídících a rozhodovacích 
pozic v uvedených oblastech života společnosti. Elitami pro tento výzkum nebyli „ti nejlepší“, 
ale ti, kteří drží nejvyšší funkce. Tyto oblasti zároveň odpovídají výzkumnému vymezení jed-
notlivých druhů elit, jež byly zadavatelem definovány jako nositelé následujících pozic:

Politické elity
• Centrální úroveň
 Poslanci
 Senátoři
 Členové vlády
 Náměstci ministrů
 Vedení parlamentních politických stran (předsedové, místopředsedové)
 Ombudsman, zástupce ombudsmana

• Krajská úroveň
 Hejtmani
 Náměstci hejtmanů
 Členové rady krajského zastupitelstva
 Primátoři statutárních měst
 Náměstci primátorů statutárních měst
 Členové rady zastupitelstev statutárních měst
 Předsedové a členové vedení regionálních organizací politických stran
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Ekonomicko-podnikatelské elity (nefinanční a finanční firmy)
Ředitelé, předsedové představenstev, správních či dozorčích rad
Náměstci
Majitelé
Vedení podnikatelských svazů, hospodářských komor
Regionální vedení podnikatelských svazů, hospodářských komor

Vzhledem k tomu, že není možné striktně rozlišovat působení firem na centrál-
ní a krajské úrovni, bylo nutné zajistit zastoupení firem/podniků/organizací působících 
na regionální úrovni. Mezi takové firmy se řadí například dopravní podniky, technické služby, 
vodárny, plynárny atd..

Mediální elity
• Centrální úroveň
 Členové mediálních rad
  Ředitelé, náměstci ředitelů, šéfdramaturgové, ředitelé programu celoplošných televizních 

stanic (příp. šéfproducenti atd.)
  Ředitelé, náměstci ředitelů, šéfdramaturgové, ředitelé programu celoplošných rozhlaso-

vých stanic
 ČTK
 Vydavatelé, šéfredaktoři celostátních tištěných médií (deníky, týdeníky, měsíčníky)
 PR agentury (širší vedení)
 Ředitelé a hlavní kreativci reklamních agentur

• Krajská úroveň
  Ředitelé, náměstci ředitelů, šéfdramaturgové, ředitelé programu regionálních, místních 

televizních stanic
  Ředitelé, náměstci ředitelů, šéfdramaturgové, ředitelé programu regionálních, místních 

rozhlasových stanic
 Šéfredaktoři regionálních poboček celostátních deníků
 Vydavatelé, šéfredaktoři regionálních, místních tištěných médií
 Ředitelé regionálních reklamních a PR agentur

Správně samosprávní elity
• Centrální úroveň
 Vrchní ředitelé a ředitelé odborů ministerstev
  Vedoucí a jejich zástupci Úřadu vlády, Kanceláře PSP, Kanceláře Senátu, Kanceláře Pre-

zidenta republiky
  Celostátní státní orgány dozoru a kontroly (NKÚ, Český katastrální úřad, Česká školní 

inspekce, Česká inspekce životního prostředí atd. – ředitelé, jejich zástupci)
  Členové rad a výborů při vládě ČR (např. Legislativní rada vlády, Rada hospodářské a so-

ciální dohody, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro národnostní menšiny atd.)
 Policie ČR – prezident, náměstci prezidenta, ředitelé jednotlivých útvarů policie
 Nejvyšší soud v Brně (předsedkyně, místopředseda, předsedové kolegií)
 Nejvyšší správní soud v Brně (předseda, místopředseda, předsedové jednotlivých senátů)
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 Vrchní soud v Praze (předseda, vedoucí úseků)
 Nejvyšší státní zastupitelství v Brně (nejvyšší státní zástupkyně, náměstci)
 Vrchní státní zastupitelství v Praze (vrchní státní zástupce, náměstci)

• Krajská úroveň
 Krajská státní zastupitelství (krajský státní zástupce, náměstci, vedoucí oddělení)
 Krajské soudy (předseda, místopředsedové)
  Krajské pobočky hygienických stanic, katastrálních úřadů apod. (ředitelé, jejich zástup-

ci)
 Regionální ředitelství Policie ČR
 Ředitelé krajských úřadů
 Tajemníci úřadů statutárních měst
 Starostové měst nad 10 tisíc obyvatel

„Duchovní“ elity – vzdělávací instituce, kultura, věda, církev
• Centrální úroveň
 Vedení Akademie věd (Akademická rada + ředitelé ústavů AV)
 Vedení fakultních nemocnic
 Vedení neziskových organizací, nadací, občanských sdružení
 Představení církví
 Ředitelé a náměstci ředitelů Národní galerie, Národního muzea, Národní knihovny
 Umělecké svazy a komory
 Členové PEN klubu, Obce spisovatelů
 Šéfredaktoři uměleckých a literárních časopisů s celostátní působností 
 Významné osobnosti vědy a kultury

• Krajská úroveň
 Rektoři, děkani, proděkani, profesoři, vedoucí kateder univerzit působících v kraji
 Primáři krajských nemocnic
 Ředitelé středních škol
 Ředitelé regionálních divadel, muzeí, galérií

Další hlediskem výběru dotazovaných pro tento výzkum byla nezbytnost získat dostatečné 
počty respondentů jak za jednotlivé úrovně, tak za jednotlivé druhy elit. Pokud bychom chtěli 
dosáhnout naplnění tohoto požadavku za všechny kraje, bylo by nutné, aby soubor dotazova-
ných překročil 1900 osob. To ovšem nebylo možné, protože náklady i čas šetření by výrazně 
překročily možnosti projektu. Bylo proto nutné najít postup, který by zastoupení krajů suploval 
a byl uskutečnitelný v rámci možností projektu. Vyšli jsme z typologické metody a vybrali jsme 
pro terénní sběr dat zástupce tří krajů: Prahy s protiváhou v Moravskoslezském kraji a s kon-
trolním souborem Královéhradeckého kraje. Praha je krajností pro své bezprostřední spojení 
s centrální úrovní, moravskoslezský kraj jako reprezentant kraje, který v řadě hledisek vykazuje 
Praze protilehlé indikátory a Královéhradecký kraj jako kraj, který ve většině porovnávaných 
hledisek představuje přibližně středovou podobu, právě mezi krajnostmi. Důležitým východis-
kem tu byla mj. analýza kvality života podle regionů, realizovaná týmem CESES pod vedením 
Petra Mederlyho v minulých letech. (Mederly, Topercer, Nováček 2004). Rozbor podle krajů 
nahlížený touto typologií představuje důležité hledisko při analýzách získaných výsledků. Je 
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třeba říci, že se výběr povedlo realizovat ne zcela, protože kraj Praha byl zastoupen jen 71 re-
spondenty, což zhoršilo možnosti statistické analýzy a komparací s ostatními kraji. Typologický 
přístup se promítl spíš ve vztazích mezi centrální úrovní a moravskoslezským krajem.

Sběr dat trval od října od 25. října 2003 do 30. ledna 2004 a záměrně se uskutečnil ve 
dvou základních vlnách. První a hlavní vlna šetření proběhla od 25. října do 6. listopadu. Je-
jím cílem bylo získat větší část datového souboru a na tomto základě následně vymezit sku-
piny respondentů, které byly v době výzkumu hůře zastižitelné nebo rozhovor častěji odmí-
taly. Druhá vlna sběru dat již byla cílena pouze na tyto obtížně získatelné skupiny, tak aby 
byly pokryty vzniklé mezery v datovém souboru. Především z těchto důvodů a rovněž vzhle-
dem k realizaci výzkumu v době vánočních svátků byla druhá vlna šetření časově náročnější. 
Na sběru dat se celkem podílelo 162 školených tazatelů STEM.

Velikost výběrového souboru byla stanovena na 1500 oslovených osob, přičemž rozhovor 
měl být uskutečněn s minimálně 800 z nich. V průběhu výzkumu bylo osloveno celkem 1351 
osob. Konečný výběrový soubor činí 826 respondentů. Více k průběhu terénního sběru dat viz 
v příloze č. 1.

Přestože realizované dotazovaní není ve statistickém slova smyslu reprezentativní (mj. ne-
známe základní soubor) a vzhledem k použité technice výběru mohlo dojít k systematickému 
zkreslení, je výběrový soubor poměrně rozsáhlý a dovoluje tak do značné míry zobecňovat 
výsledky výzkumu. Tomu odpovídá i použitá terminologie v následujícím textu. Pokud tedy 
budeme mluvit o „českých elitách“, „elitách v ČR“ apod., je to s vědomím, že jde o určitou 
míru zjednodušení.

Tabulka 1 – Zastoupení jednotlivých typů elit
Typ elit Počet respondentů %
Politické 143 17,3
Ekonomické 152 18,4
Mediální 169 20,5
Správně samosprávní 173 20,9
Věda, kultura, církev 189 22,9
Celkem 826 100,0
Zdroj: CESES, 2004 
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Strategické myšlení vycházející z tradic vojenství pojímá strategii jako návod jak nejlépe 
postupovat při využívání zdrojů jenž jsou k dispozici pro dosahování stanovených cílů. Např. 
podle A. Baufreho jsou strategie výsledkem „umění zaměřit sílu s ohledem na případné spojen-
ce a protivníky tak, aby cílů bylo dosaženo s minimálními náklady a bezpečně.“ (Beaufre 1967) 
Jiří Kabele, jenž se odvolává právě na Baufreho definici, zdůrazňuje, že smyslem strategií je 
perspektivně orientovat disponibilní zdroje. Uvádí,, že strategie jsou „variantní rozvrhy postu-
pu jednání včetně nezbytných prostředků pro jejich zajištění. (Kabele 1998 s. 278) Za základní 
strukturní prvky strategie lze tedy považovat: cíle, zdroje (hybné síly) a cesty, resp. postupy 
jak zdroje využít. Z této struktury bude vycházet i následující text věnovaný komparaci názorů 
veřejnosti a elit na strategii modernizace české společnosti.

Pro modernizaci nějaké zaostalejší země bývá obvykle dobrým znamením, když se její oby-
vatelstvo společně s místními elitami shodne v názoru, že je zapotřebí dohnat země, které jsou 
vpředu. Bohužel, na příkladu České republiky lze ilustrovat, že tato shoda nemusí mít pro sni-
žování náskoku vyspělejších zemí valného významu. Jak ukazují poznatky z našich výzkumů, 
česká veřejnost i elity mají společnou ambici dohánět Západ, tj. pozvednout své hospodářství 
na úroveň nejvyspělejších zemí Evropské unie, ale zatím se jim to nějak výrazně nedaří.

Tabulka 2
Česká republika by měla pozvednout své hospodářství
na úroveň nejvyspělejších zemí Evropské unie. 

N=2500, údaje v % veřejnost elity
1. Rozhodně souhlasím 44 65
2. Spíše souhlasím 46 29
3. Spíše nesouhlasím 8 5
4. Rozhodně nesouhlasím 2 1

Zdroj: CESES, 2002/4 
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Konkrétně pro elity je následováníhodným vzorem především Německo. Ze seznamu zemí 
jmenovaných českými elitami jako vzor pro další vývoj ČR dále vyplývá, že se máme oriento-
vat hlavně na evropské země (dohánění Západu je v očích elit hlavně doháněním vyspělé části 
Evropy) a to především na velké země integračního jádra EU, i když celkově mezi vzorovými 
zeměmi převažují malé země z různých částí světa. Je příznačné, že se představitelé našich elit 
nekoncentrují na jednu dominantní zemi, ale jejich preference vzorových zemí jsou značně 
rozptýlené a proto nelze stanovit nějaký všeobecně přijatelný zahraniční model rozvoje ČR. 
Nicméně nelze si nevšimnout, že nejčastěji zmiňovanými vzorovými zeměmi jsou Německo 
a Švédsko, které imponují respondentům hlavně pro svoji silnou ekonomiku na jedné straně 
a “příkladně” vyřešenou otázku sociálního a zdravotního zabezpečení na straně druhé.

Tabulka 3
Která země by podle Vás mohla nejlépe sloužit
České republice jako vzor pro její další vývoj? 

N=826, údaje v % elity
1 Německo 18,3
2 Švédsko 16,1
3 Nizozemí 14,7
4 Velká Británie 15,7
5 Irsko 14,1
6 Švýcarsko 14,1
7 Francie 13,6
8 Rakousko 11,0
9 USA 8,9

10 Dánsko 6,7
Žádná země, žádný vzor 6,5
jiná odpověď 15,1
neodpověděl 0,8
Neví 2,0

Zdroj: CESES, 2002/4
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

Skandinávský vzor řešení modernizačních problémů se jeví jako nejvhodnější více než tře-
tině příslušníků českých elit. Sever Evropy je pro české elity daleko přitažlivější než jih. Jeho 
atraktivita je však menší než atraktivita menších západoevropských zemí dohromady. Celkově 
lze říci, že české elity nenacházejí ohledně svých zahraničních vzorů dostatečný konsenzus, 
který by byl vhodným základem pro soustředěnou strategii napodobování vyspělejšího modelu. 
Zahraniční vzor české modernizace je značně rozostřený a proto spíše než ke strategické selekci 
svádí k živelné snaze typu: „Ze všeho něco!“

Tabulka 4
Která země by podle Vás mohla nejlépe sloužit
České republice jako vzor pro její další vývoj? 
1 N=826, údaje v % elity
2 Velké země integračního jádra EU 46
3 Skandinávské země 36
4 Menší západoevropské země EU 40
5 Středoevropské země 14
6 Švýcarsko 14
7 USA 9
8 Jižní státy EU 6

Zdroj: CESES, 2004
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.
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Proč se nám dohánění Západu nedaří, když se naše elity i veřejnost shodnou, že bychom 
Západ dohnat měly? Proč již dávno nejsme „středoevropským tygrem“? Je to proto, jak se 
domnívají mnozí, že nám chybí peníze na investice, že technické vybavení našich podniků je 
zastaralé, výroba neefektivní a výrobky nekonkurenceschopné? Není, ale pravdou, že právě 
v tomto se chceme Západu vyrovnat? Netočíme se v kruhu? A není právě neschopnost vymanit 
se z kruhu navyklého uvažování hlavní příčinou našeho již vleklého zaostávání? Ukazuje se 
totiž, že společné ambice elit a veřejnosti dohánět Západ nemají oporu v propracovanější vizi 
modernizace, která by dovedla odpovědět na otázku „jak“ lze Západ skutečně dohnat? Většina 
veřejnosti i většina elit přiznává, že takováhle vize nám vlastně chybí.

Tabulka 5
Chybí nám jedna společná vize rozvoje ČR, za kterou by 
mohla jít většina obyvatelstva 

N=2500, údaje v % veřejnost elity
1. Rozhodně souhlasím 29 35
2. Spíše souhlasím 51 39
3. Spíše nesouhlasím 16 21
4. Rozhodně nesouhlasím 4 5
Zdroj: CESES, 2002/4

Navzdory tomu, že nám společná vize dohánění Západu chybí, je většina veřejnosti i elit 
přesvědčena, že ČR se v příštích deseti až patnácti letech podaří více přiblížit k modernizační-
mu epicentru západního světa. Elity jsou v tomto směru dokonce mírně optimističtější než ve-
řejnost. Nicméně sdílená optimistická perspektiva ČR není ani na jedné straně zvlášť výrazná. 
V náhlou vlnu modernizačního vzepětí v ČR doufá jen 16% dotázaných občanů, resp. členů 
elit. Celkově tedy převládá opatrný optimismus jak u veřejnosti, tak v řadách elit. Za ním se 
skrývají očekávání, že ČR se přece jen v blízké době podaří dosáhnout alespoň zřetelného mo-
dernizačního zrychlení, které jí umožní v mezinárodní modernizační soutěži získat lepší pozici 
než má dnes.

Tabulka 6
Očekáváte, že se Česká republika během příštích deseti-
patnácti let … 

N=2500/826, údaje v % veřejnost elity
1. vyšvihne mezi deset nejvyspělejších států světa 2 1
2. dostane se mezi přední státy Evropské unie 14 15
3. získá alespoň lepší pozici než má dnes 50 70
4. zůstane zhruba na stejné pozici jako má dnes 25 12
5. ztratí i současnou pozici 9 2
Zdroj: CESES, 2002/4
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Konsenzus elit a veřejnosti v ambicích dohánět Západ a ohledně optimismu v jejich uskuteč-
ňování, není doprovázen ani adekvátní vizí moderní společnosti, kterou chtějí všichni dohánět. 
Jednoduše, ani veřejnost, ani elity nemají odpovídající představu o tom, jak má současná mo-
derní společnost vypadat. Proces modernizace západních společností v posledních desetiletích 
dvacátého století značně pokročil. Změnil se i samotný model uplatňování modernizace (cíle, 
předmět, metoda i časoprostorový modus):

1. jako cíl se už tolik nezdůrazňuje materiální blahobyt, ale spíše kvalita života,
2.  předmětem modernizace už není jen rozvoj výrobních technologií, produktů, zařízení 

a managementu, ale do popředí vystupuje modernizace společenských institucí, vzorů 
a pravidel života společnosti: tzv sociokulturní modernizace,

3.  modernizační změny již nejsou jen výsledkem rozhodnutí kapitánů průmyslu a veřejné 
politiky vlád, ale spíše celospolečenského reflexivního procesu, tedy každodenní kritiky, 
diskuse a vyjednávání nejrozmanitějších společenských aktérů včetně představitelů ob-
čanské společnosti,

4.  mezinárodní modernizační soutěž se stala soutěží globální a o pozici jednotlivých spo-
lečností rozhoduje způsob jejich začlenění do globální dělby práce a ne jejich schopnost 
vyrábět pro domácí trh.

Tyto nové důrazy uplatňované v modernizačních procesech západních společností vedly 
k jejich přechodu do nového vývojového stadia. Společenští vědci o nich začali mluvit jako 
o rodících se společnostech postindustriální, resp. informační éry, o společnostech vědění, nebo 
jednoduše o společnostech druhé moderny. Můžeme se tedy zeptat jak se tento nový trend pro-
jevil v obrazu moderní společnosti v očích české veřejnosti a elit? Nedá se říci, že zůstal zcela 
nereflektován a to zejména u elit. Na druhé straně představy veřejnosti a elit o moderní společ-
nosti v mnohém připomínají spíše obraz industriální společnosti „kouřících komínů“ než obraz 
společnosti informační nebo společnosti vědění. U veřejnosti je to typický důraz na materiální 
blahobyt a technickou vyspělost. U obou (elit i veřejnosti) společně pak absence občanského 
aktivismu a globální dimenze. Na rozdíl od veřejnosti však kladou elity větší důraz na rozvinu-
tost sociokulturní, resp. institucionální stránky moderní společnosti. Je tedy vidět, že elity jsou 
ve svých představách o významný kus cesty dále než veřejnost, ale i jim v mozaice moderní 
společnosti chybí zcela zásadní části. Proto je těžké v naší zemi očekávat velké modernizační 
vzepětí, když ani elity vlastně neví, kam by mělo být nasměrováno. Výše popsané představy 
veřejnosti i elit vypovídají o značné míře dezorientace těchto dvou zásadních aktérů moderni-
zace, resp. o jejich zásadním nepochopení toho oč vlastně v současné globální modernizační 
soutěži jde.

Tabulka 7
Co si představujete pod slovy: „moderní společnost“?

N=2500/826, údaje v %* veřejnost elity
1. Společnost, kde jsou lidé materiálně zabezpečeni 44 18
2. Technicky rozvinutou společnost 38 26
3. Společnost s vysokou kvalitou života 35 28
4. Společnost s rozvinutými institucemi 29 43
5. Společnost s intenzivní občanskou aktivitou 5 2

Společnost včleněnou do globálních struktur 2 1
6. Jiná odpověď 17 10
7. Neví/neodpověděl 12 3
Zdroj: CESES, 2002/4
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést až tři odpovědi.
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Je potřeba ještě jednou zdůraznit, že představy elit a veřejnosti o moderní společnosti se 
významně liší především v důrazu na materiální zabezpečení. Potvrzují to i jejich názory na 
otázku modernizačních priorit. I když elity i veřejnost jednoznačně preferují smíšené materiál-
ní a postmarteriální cíle, přece jenom je tady zřetelná a již avizovaná tendence veřejnosti více 
než elity upřednostňovat materiální cíle modernizace. Naopak v souladu se svou vizí moderní 
společnosti elity ve větší míře upřednostňují cíle postmateriální, které se lépe hodí do vize 
informační společnosti resp. společnosti směřující do druhého stadia moderny. To opětovně 
potvrzuje, že elity jsou ve svém uvažování o budoucnosti české společnosti o něco dále než ve-
řejnost. Ostatně vzhledem ke svému lepšímu materiálnímu zajištění si postmateriální smýšlení 
mohou také snáze dovolit.

Tabulka 8
K jakým cílům by měla naše země především směřovat?

N=2500/826, údaje v % veřejnost elity
1. Materiální cíle 29 7
2. Postmateriální cíle 9 30
3. Smíšené cíle 65 63
Zdroj:CESES, 2002/4

V jaké společnosti by tedy chtěli žít občané a jejich elity? Jak by měla tato ideální společnost 
fungovat? Ukazuje se, že více jasno v této otázce má veřejnost než elity. Podle názorů veřejnosti 
by se žádoucí společnost měla především zaměřit na dosažení co největší technické vyspělosti, 
měli by ji řídit experti, měla by vnášet do života lidí spíše řád než svobodu a rovnoměrný rozvoj 
všech by měl mít přednost před rozvojem vynikajících talentů. Veřejnost zůstává polarizovaná 
především na dimenzi kontinuita-diskontinuita a na dimenzi klid-výkon. Občané se zhruba ve 
stejném poměru vyslovují jak pro upřednostňování modernizačních změn, tak pro dodržování 
tradic, resp. pro orientaci na co největší ekonomický výkon a orientaci na poklidný život. Na-
opak v případě elit, orientace na výkon má spíše sjednocující efekt. Zatímco veřejnost otázka 
rozhodování se mezi výkonovou a pohodovou společností spíše rozděluje, elity se většinou 
přiklánějí k vizi „supervýkonné turbospolečnosti“. To samé platí i o požadavku na upřednost-
ňování názorů expertů před názory veřejnosti. Tady ale konsenzus elit končí. U ostatních zásad 
jsou názory elit rozpolcené. Zhruba stejný podíl elit inklinuje k modernizačním změnám i k do-
držování tradic, k rovnostářství a elitářství, k řádu a svobodě, technickému rozvoji a duchovní 
vyspělosti. Nízká míra konsensu uvnitř elit ohledně zaměření modernizačního úsilí (viz také 
rozostřený zahraniční vzor modernizace) je pozoruhodná a mohla by do jisté míry vysvětlovat 
i neschopnost elit přijít s modernizační vizí, za kterou by chtěla jít většina obyvatelstva.



18

Graf 1 – Názory veřejnosti
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Graf 2 – Názory elit
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Promítá se dezorientace a nedostatečná míra konsenzu (uvnitř elit a také mezi elitami a ve-
řejností) v otázkách budoucnosti ČR do způsobu jakým chtějí elity a veřejnost žádoucí budouc-
nost dosáhnout? Jaké jsou vlastně priority modernizační cesty, kterou pro ČR vybrali její elity 
a občané? Ukazuje se, že jak elity, tak veřejnost spíše preferují komplexní – smíšenou sociokul-
turní i technickou – cestu modernizace. Vyhraněná (jednostranná) sociokulturní, nebo technic-
ká modernizační cesta má podporu pětiny až čtvrtiny respondentů z řad elit i veřejnosti. Mírná 
většina dotázaných se názorově nachází mezi těmito dvěma póly a kombinuje prvky obou zmí-
něných modernizačních cest. V tomto případě se postoje elit i veřejnosti velmi přibližují.

Tabulka 9
Která orientace je důležitější pro budoucí úspěch ČR?

N=2500/826, údaje v % veřejnost elity
1. Orientace na rozvoj vědy a techniky 23 20
2. Orientace na rozvoj kultury, důvěry a soci-

ální soudržnosti
26 21

3. Smíšená orientace 51 59
Zdroj: CESES, 2002/4

Elity a veřejnost se poměrně dobře shodnou i ve svém techno-optimismu a v skeptickém po-
stoji vůči duchovní, resp. spirituální revitalizaci české společnosti. Obě strany většinou nechtějí 
připustit, že věda a technika jsou spíše příčinou našich problémů, než jejich řešením a odmítají 
nezbytnost duchovní obrody. Tento poznatek naznačuje, že preferovaná cesta smíšené sociokul-
turní a technické modernizace obsahuje skrytá úskalí v podobě vyvažování jejích jednotlivých 
prvků.

Tabulka 10
Do jaké míry souhlasíte s následující výroky
týkající se vývoje české společnosti?

N=2500/826, řádková % veřejnost elity
ano ne ano ne

1. Věda a technika jsou spíše příčinou našich
problémů, než jejich řešením

29 71 11 89

2. Jediná cesta, která nám zbývá je duchovní
obroda.

28 72 38 62

Zdroj: CESES, 2002/4

Poukazují na to i odpovědi členů elit na otázku proč jako vzor pro ČR vybrali některou 
konkrétní zemi? Největší části českých elit imponovaly aspekty ekonomicko-technologického 
rozvoje cizích zemí a až pak aspekty sociokulturního rozvoje nebo mix obou těchto aspektů. 
To znamená, že spontánně české elity přitahuje zřetelně jiná konfigurace aspektů modernizační 
cesty, než kterou deklarují jako žádoucí pro ČR. Dá se říci, že na západních společnostech mají 
sklon oceňovat spíše výsledky jejich industriálního vývojového stadia než postindustriálního. 
Znovu to svědčí o jisté dezorientaci elit, jejíž členové nejsou si zcela jisti, jestli je v ČR spíše 
potřebné dovádět do dokonalosti industriální formu společnosti, anebo se soustředit spíše na 
budování společnosti postindustriální. Lze se také oprávněně domnívat, že velká část z nich 
vlastně ani netuší v jaké „modernizační situaci“ se dnes ČR nachází a tedy směřování k postin-
dustriální společnosti (sítí nebo vědění) je pro ně neznámou modernizační strategií.
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Následující přehled příčin zaostávání ČR za Západem ukazuje, že české elity skutečně po-
važují ekonomickou a technickou oblast za náš primární handicap při dohánění Západu. Proto 
i ten spontánní obdiv elit k ekonomickým výsledkům západních zemí a kombinaci Německého 
a Švédského modelu. Na druhé straně je zřejmé i to, že celková zátěž sociokulturních faktorů, 
které nás podle elit brzdí v dohánění Západu je větší než zátěž ekonomických a technologic-
kých faktorů. Z tohoto pohledu je jasné, že elity celkově lokalizují naše hlavní problémy s do-
háněním Západu jednoznačně do oblasti sociokulturní modernizace.

Tabulka 11
Proč by vybraná země měla České republice
sloužit jako vzor?

N=826, údaje v % elity
1. Pro její příkladný ekonomicko-technologický rozvoj 32
2. Pro její příkladný sociokulturní rozvoj 19
3. Pro její smíšený sociokulturní a ekonomický rozvoj 17
4. jiná odpověď 18
5. neví 2
6. neodpověděl 12

 Zdroj: CESES, 2004

Tabulka 12
Co podle Vás nejvíce brání tomu, aby se Česká republika
zařadila mezi nejvyspělejší státy Evropy? 

N=826, údaje v % elity
1. Špatný stav ekonomiky a zastaralé technologie 30
2. Špatná legislativa, pravidla fungování společnosti a korupce 21
3. Nevhodné vlastnosti a mentalita populace 20
4. Zátěž (dědictví) socialistické minulosti 15
5. Špatný stav politiky 13
6. Špatný stav vzdělání, vědy a výzkumu 10
7. Nefungující veřejná správa 5
8. nebrání nic 3
9. jiná odpověď 9
10. neodpověděl 1
11. neví 1
Zdroj: CESES, 2004
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

„Západ náš vzor!“ není dnes v ČR až tak populární heslo, jak by se mohlo zdát podle společ-
ně sdílené ambice elit i veřejnosti Západ dohánět. Jen mírná většina české veřejnosti považuje 
kopírování západních modernizačních vzorů za smysluplnou snahu. I když občané většinou 
uznávají nezbytnost přizpůsobovat se Západu, zároveň ještě častěji vyjadřují ambici poučovat 
Západ (I když je Západ ekonomicky vyspělejší, mohl by se od nás učit!). Jsou tedy přesvědče-
ni, že západní vzor modernizace může ČR svým způsobem obohatit (tj. hlavně v sociokulturní 
oblasti). Jinými slovy vlastně říkají, že přebírání západních vzorů, tj. westernizace ČR je sice 
nezbytná, ale měli bychom ji zvládat vlastní, českou cestou. Postoje elit jsou v daném ohledu 
sice dosti podobné, ale přece jen zřetelně prozápadnější a opatrnější. Především velká většina 
elit považuje westernizaci ČR za smysluplnou a nezbytnou a nehýří tolik vlastním sebevědo-
mím ohledně českého vkladu do západní civilizace.
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Je jistě dosti ironickým zjištěním, že občané ČR, kteří většinou sebevědomě naznačují Zá-
padu, že ekonomická vyspělost není vším, za největší vklad Čechů do Evropské unie považují 
jejich levnou pracovní sílu (CVVM 2004). Naopak opatrnější elity nabízejí Evropě především 
vzdělanost, kreativitu a duchovno. Jak se ale ukazuje, tyto své elitní vlastnosti nedokážou „pro-
dávat“ efektivně, tj. na pozadí soustředěné modernizační strategie ČR.

Tabulka 13
Postoje veřejnosti a elit k západní variantě modernizace

N=2500/826, údaje v % Rozhodně/spíše souhlasím 
veřejnost elity

1. Je nesmyslné kopírovat modernizaci západních zemí 46 31
2. Nezbývá nám nic jiného než se přizpůsobit Západu 66 75
3. I když je Západ ekonomicky vyspělejší, mohl by se 

od nás učit
76 63

Zdroj: CESES, 2002/4

Tabulka 14
Co by podle Vás mělo být specifickým přínosem
České republiky pro Evropskou unii? 
N=826, údaje v % Elity
1. Vzdělání, kvalifikace, věda, výzkum a technika 31
2. Kreativita, zručnost, flexibilita 23
3. Kultura a duchovno 22
4. Historická zkušenost 6
5. Strategické chování 10
6. Pracovní síla, výrobní produkce a služby 8
7. ničím, nic, nic zvláštního 5
8. jiná odpověď 8
9. Neodpověděl 2
Zdroj:CESES, 2004 
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

Z předcházejících odpovědí představitelů českých elit lze usuzovat, že westernizace v jejich 
myšlení představuje především přizpůsobování se evropsky laděnému modernizačnímu mode-
lu. Jeho nositelem (v různé míře) jsou v očích elit většinou „staré“ státy EU. Lze tedy říci, že 
westernizace ČR v sobě obsahuje i řešení otázky jak se ČR strategicky vypořádá se začleněním 
do EU. Můžeme se tedy ptát jak si tuto EU-ropeizaci české elity vlastně představují? Jaká stra-
tegie působení ČR v Evropské unii se jim zdá nejpřijatelnější? Faktorová analýza odkryla tři 
základní orientace strategického uvažování českých elit v souvislosti s působením ČR v EU. 
První, nejvíce rozšířenou z nich je „suverenistická orientace“. Na jejím pozadí se odvíjejí kon-
krétní strategie ostražitého hlídače národních kompetencí, obránce národní suverenity a strate-
gie ochránce zájmů českých podniků. Široká podpora suverenistické orientace vysvětluje i níz-
kou podporu (34%) českých elit myšlence propojení zemí EU do jednoho federálního státu. 
Celkově by se tato orientace českých elit dala označit jako středně ambiciózní a jako nejméně 
otevřená procesům EU-ropeizace ČR, která dobře harmonizuje se zastaralou vizí moderní spo-
lečnosti fakticky izolované od ostatního světa.



22

Druhou nejvíce rozšířenou strategickou orientací českých elit ve vztahu k EU je vysoce am-
biciózní „aktivistická orientace“, jenž sestává ze dvou zdánlivě protichůdných strategií a to 
strategie rebela usilujícího (navzdory hlavnímu proudu) o ekonomickou liberalizaci EU a stra-
tegie specialistu, který se naopak snaží přizpůsobit a hledat ty oblasti politiky EU, kde by se 
mohl stát nepostradatelným. Obě tyto strategie předpokládají vysoký stupeň otevřenosti vůči 
EU-ropeizaci a mohou se dobře doplňovat.

Tabulka 15
Role ČR v EU podle elit - 

N=826, údaje v % Určitě/spíše
ano

Určitě/spíše
ne

1 Snažit se získat co nejvíce kompetencí a co
největší podíl na rozhodování v EU 

86 14

2. Usilovat především o zachování svojí státní
suverenity

70 30

3. V maximální míře využívat možnosti státní
podpory a ochrany českých výrobců v EU

79 21

Zdroj: CESES, 2004 

Třetí strategická orientace má nejmenší podporu a je českými elitami vnímána jako spíše 
pasivní a málo ambiciózní. Sestává ze dvou strategií. První z nich by se dala nazvat strategií 
černého pasažéra, který využívá všech výhod členství, ale sám se snaží přispívat co nejméně. 
Druhou je strategie vzorného člena, který se vždy přizpůsobuje hlavnímu názorovému proudu 
v EU. Z hlediska EU-ropeizace jsou tyto strategie možno málo ambiciózní, ale neodporují je-
jímu duchu.

Tabulka 16
Role ČR v EU podle elit - 

N=826, údaje v % Určitě/spíše
ano

Určitě/spíše
ne

1. Být průkopníkem větší otevřenosti EU vůči
globálním ekonomickým trendům

54 46

2. Soustředit se na vybrané oblasti politiky EU 
a stát se zde nepostradatelným specialistou

76 24

Zdroj: CESES, 2004

Tabulka 17
Role ČR v EU podle elit - 

N=826, údaje v % Určitě/spíše
ano

Určitě/spíše
ne

1. Investovat do záležitostí EU co nejméně, ale 
nabízených výhod a prostředků využívat, co 
nejvíce to půjde

35 65

2. Jít s hlavním názorovým proudem v EU a diplo-
maticky těžit z pověsti vzorného člena

35 65

Zdroj: CESES, 2004
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Z historie modernizujících se zemí je známo, že proces modernizace v nich vždy probíhal 
jak spontánní, tak řízenou cestou. Byl sycený spontánními impulsy „zdola“ i plánovitými po-
kyny „shora“. Různé společnosti s různými politickými režimy tyto dvě cesty modernizace 
kombinovaly v různém poměru. Je také známo, že socialismus jednostranně preferoval cestu 
modernizace shora. Je tedy vhodné klást si otázku, do jaké míry tato tendence přetrvává, resp. 
vzbuzuje odpor u české veřejnosti a elit. Výsledky našich výzkumů poukazují na zásadně roz-
dílné vnímání uvedených cest očima veřejnosti na jedné straně a elit na straně druhé. Veřejnost 
se v daleko větší míře dožaduje státní intervence (shora) do řešení svých problémů i do smě-
řování celé společnosti. Elity se naopak ve velké většině přiklánějí k spontánní, resp. liberální 
cestě řešení problémů (80) Podle českých elit by tedy hlavní zodpovědnost za řešení vlastních 
problémů měli nést samotní občané a ne stát. Nejvíce s výrokem souhlasí sympatizanti KSČM 
(63%), nejméně respondenti sympatizující s Unií svobody (10%). Poměrně velký rozdíl se také 
ukázal mezi elitami z centrální a regionální úrovně (16% resp. 25% souhlasných odpovědí).

Liberální orientaci elit potvrzuje i jejich odpor k posilování vlivu státní správy (ale i odborů) 
na směřování naší společnosti. Ostatně byly to tyto elity, které se zasloužily o zásadní reorienta-
ci modernizačního úsilí v ČR po r. 1989. Na druhé straně sklon české veřejnosti k paternalismu, 
resp. k modernizaci cestou shora má dlouhodobý charakter. Získané výsledky tedy potvrdily 
přetrvávající konfrontaci názorů veřejnosti a elit na strategii modernizace české společnosti. 
Většina (62%) české veřejnosti se dožaduje zvýšení vlivu státní správy na směřování naší spo-
lečnosti. To je zhruba dvakrát častěji než tak činí příslušníci elit z nichž většina posilování vlivu 
státní správy odmítá.

Tabulka 18
Souhlasíte s názorem, že problémy občanů by měl
řešit především stát a ne občané?

N=2500/826, údaje v % veřejnost elity
1. Rozhodně ano 20 6
2. Spíše ano 35 14
3. Spíše ne 35 47
4. Rozhodně ne 10 33
Zdroj: CESES, 2002/4

Tabulka 19
Který z následujících činitelů by měl podle Vás mít 
na směřování naší společnosti větší vliv než má dnes? 

N=2500/826, údaje v %, odpověď „ano“ veřejnost elity
1. místní samospráva 74 84
2. Soudy 67 61
3. státní správa 62 27
4. podniky, firmy 57 52
5. Odbory 53 22
6. dobrovolné organizace 45 58
7. Evropská unie 42 48
8. politické strany 37 26
9. NATO 25 16
10. Církve 17 17
Zdroj: CESES, 2002/4
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Konfrontace názorů na cesty modernizace signalizuje i rozpory v názorech veřejnosti a elit 
na jejich vlastní roli v modernizačním procesu i na hodnocení výkonu při jejím naplňování. Na 
základě získaných dat lze konstatovat, že ani veřejnost, ani elity nejsou se svým protějškem, 
resp. se způsobem jakým plní svoji modernizační roli spokojeni. Z pohledu veřejnosti se české 
elity jeví jako nekompetentní i jako morálně odsouzeníhodné, protože zradily své poslání. Ne-
jenže nejsou schopny u nás rychle konsolidovat kapitalismus a dohnat náskok Západu, ale místo 
na práci ve prospěch veřejného blaha se soustředily jen na svůj osobní prospěch. Tradice zrád-
ných elit (viz např. roky 1938, 1968) v očích velké části české veřejnosti může pokračovat dál.

Lze se oprávněně domnívat, že většina občanů neuznává současné elity jako „přirozené elity“, 
tj. jako osoby, či spíše osobnosti, které v oblasti svého působení dosahují vynikajících výsledků. 
Považuje je jen za lidi ve funkcích, do nichž se často ani nedostali korektním způsobem. České 
elity (hlavně politické, správní a ekonomické) již delší čas procházejí krizí legitimity v očích 
veřejnosti. Podle názoru většiny občanů nejsou elitami modernizačními, ale spíše další moder-
nizaci blokují, protože nemají žádnou jinou vizi než vlastní obohacení, konzervují své pozice 
a parazitují na společenské dezorganizaci  (nedokončené konsolidaci kapitalistických poměrů). 
Ztráta legitimity elit jako hybné síly modernizace se mimo jiné projevuje i nízkou důvěrou ob-
čanů ke společenským institucím jako jsou vláda, parlament, soudy, úřady, policie apod.

Tabulka 20 
Do jaké míry jsou následující výroky platné pro současnou ČR?

N=2500, názory veřejnosti, údaje v % 
rozhodně/

spíše
ano

rozhodně/
spíše

ne

neví/
neopověděl

1. otevřená a férová hospodářská soutěž 18 70 12
2. otevřená a férová soutěž politických stran 17 72 11
3. vysoká korupce ve státní správě 77 11 12
Zdroj: CESES. 2002

Tabulka 21
Do jaké míry souhlasíte s následující výroky
o vývoji české společnosti?

N=2500/826, řádková % 
Rozhodně/

spíše souhlasím
veřejnost elity

1. Vývoj naší společnosti se dostal mimo
kontrolu řídících orgánů

59 35

2. Hrozí nám, že naši zemi ovládne malá
skupinka politiků podplacených velkými
firmami

63 43

Zdroj: CESES, 2002/4
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 3.2. Elity jako hybná síla modernizace

Deziluze z odborných a morálních vlastností českých elit je do značné míry rozšířená i v řa-
dách elit samotných. Většinou však negativní image, který jim veřejnost připisuje, odmítají. 
Především polistopadový vývoj české společnosti představitelé elit nevidí tak černě jako veřej-
nost. Naprostá většina z nich je s polistopadovým vývojem ČR spokojena, i když např. politic-
ká situace v nich většinou vyvolává negativní pocity.

Tabulka 22
Jak jste spokojen s …

N=826, názory elit, údaje v % velmi/spíše
spokojen

Velmi/spíše
nespokojen

1 polistopadovým vývojem ČR? 81 19
2. celkovou politickou situací v ČR? 36 64
Zdroj: CESES, 2004

Převážně také odmítají zpochybňovat „přirozenost“ svého elitního statusu, jakož i narážky 
na zradu svého společenského poslání. Většinou jsou přesvědčeni o tom, že elity nemusí za své 
postavení vděčit známostem a korupci a nesdílejí ani názor, že se elity soustřeďují jen na obra-
nu svých privilegovaných pozic. Dvě třetiny z nich jsou však ochotny připustit příliš silný vliv 
neformálních sítí uvnitř elit. Známosti a protislužby mohou samozřejmě mít i funkční efekt na 
chod institucí, jenž elity řídí. Za určitou hranicí ale působí disfunkčně a příliš svazují ruce svým 
nositelům a uzamykají je v relativně úzkém okruhu lidí, což podle většiny dotázaných je do 
značné míry i případ českých elit. Z hlediska společnosti je nebezpečná tendence neformálních 
sítí dosazovat do důležitých funkcí „své lidi“, kteří ne vždy jsou ti nejschopnější, protože jsou 
vybíráni jen v úzkých mezích elitní sítě a spíše na základě principu věrnosti než kompetence. 
Proto příliš rozbujelé sítě „ubíjejí zdravou konkurenci“ a obětují kvalitu na oltáři solidarity 
nebo komplicity. Náchylnost neformálních sítí lehce sklouznout do klientelismu a korupce je 
v ČR také dobře známa.

Tabulka 23
Sebehodnocení elit I. 

N=826, údaje v % Určitě/spíše
ano

Určitě/spíše
ne

1. Elity vděčí za své postavení spíše známostem
a korupci

30 70

2. Elity se soustřeďují jen na obranu
svých privilegií

36 64

3. Elity jsou příliš svázány sítí známostí
a protislužeb

64 36

Zdroj: CESES, 2004

Negativní efekt neformálních sítí však většina elit nepovažuje za tak významný, aby vážně 
ohrozil jejich autostereotyp jako hybné síly modernizace. Elity sami sebe vidí pozitivně jako 
skutečného názorového vůdce ve společnosti, jako lídra schopného ve veřejném zájmu mo-
bilizovat ostatní lidi (což samozřejmě ostře kontrastuje s nízkou mírou konsensu uvnitř elit 
i s jejich přiznanou neschopností vyprodukovat přijatelnou vizi modernizace české společnos-
ti). Většina z dotázaných členů elit je také přesvědčena, že české elity mají nejen dostatečnou 
vůli modernizovat zemi, ale že k tomu mají i skutečné možnosti, resp. dostatečnou moc. Ob-
vinění z vlastní bezmocnosti vznesené veřejností, zásadně odmítají. Nesouhlasí s názorem, že 
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naše země je vlastně jenom loutkou v rukách velmocí, tj. že není ve skutečnosti řízena českými 
elitami. Znovu se tedy potvrzuje, že české elity mají o sobě daleko vyšší mínění, než o nich má 
veřejnost. Elity se snaží vyvrátit jim vnucovaný image „brzdy modernizace“ v ČR a utvrzují se 
v představě, že právě ony jsou těmi správnými osobami na správných místech, tj. přirozenými 
elitami společnosti. Sebekritický názor elit, týkající se jejich role ve společnosti, je ve výrazné 
menšině.

Tabulka 24
Sebehodnocení elit II. 

N=826, údaje v % Určitě/spíše
ano

Určitě/spíše
ne

1. Elity mají schopnost mobilizovat lidi v zájmu
lepší budoucnosti všech 

80 20

2. Elity mají dostatečnou vůli modernizovat zemi 59 41
3. Elity i kdyby chtěly, stejně nemohou na směřo-

vání země nic změnit
14 86

Zdroj: CESES, 2004

Z pohledu elit se pak odpůrci modernizace v ČR „logicky“ neskrývají ani tak v řadách elit 
samotných, jako spíše v různých vrstvách a kategoriích veřejnosti. Hlavní nebezpečí podle před-
stavitelů elit nehrozí modernizaci ze strany patologické části elit, resp. od parazitů uvnitř vede-
ní důležitých institucí (tunelářů, zkorumpovaných úředníků, nezodpovědných politiků a pod-
vodných bankéřů), kteří mají „investované zájmy“ do konzervace chaotických poměrů. České 
elity jsou nejčastěji toho názoru, že modernizaci se staví na odpor hlavně lidé v marginálním 
společenském postavení (především méně vzdělaní, sociálně slabší a starší jedinci). Nejsou to 
tedy marginálové co do počtu, ale co do podílu na inovačních procesech ve společnosti (buď 
z nich byli vyřazeni, nebo nemají schopnosti se v nich prosadit). Jejich odpor k modernizaci 
není ideologický, ale je dán jejich společenským postavením. Jsou to „outsideři“ nebo „lůzři“ 
modernizace, tj. lidé, kterým modernizace nepřináší očekávané (slibované) zisky nebo je svou 
povahou přímo ohrožuje (např. ztrátou zaměstnání). Hledání odpůrce modernizace mezi skupi-
nami s nejslabším vlivem ve společnosti je jen zdánlivě překvapující. Představitelé českých elit 
si dobře uvědomují, že i tihle lidé jsou voliči, je jich mnoho a mají sklon zatěžovat stát sociál-
ními dávkami, jejichž zvyšování snižuje objem investic do další modernizace země.

Je symptomatické, že mezi odpůrce modernizace české elity otevřeně nezahrnují předsta-
vitele profesí, jenž jsou spojovány s existencí středních tříd. Ti se mohou (z pohledu elit jako 
pomýlená část středních vrstev) zčásti skrývat v kategorii „kontraelity“, tj. nejvíce mezi před-
staviteli odborů nebo ekologických a antiglobalistických sociálních hnutí, jenž jsou elitami po-
važováni za druhé největší odpůrce modernizace. To znamená, že organizovaná veřejnost jako 

Tabulka 25
Vývoj naší společnosti je stejně dávno předurčen
zájmy světových mocností 

N=2500/826, údaje v % Veřejnost elity
1. Rozhodně souhlasím 24 7
2. Spíše souhlasím 44 32
3. Spíše nesouhlasím 24 43
4. Rozhodně nesouhlasím 8 18
Zdroj: CESES, 2002/4
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ideologický odpůrce aktuální podoby modernizace v ČR zřejmě v očích elit není tak velkou 
hrozbou pro pokračování modernizačních procesů, jakou představuje sociální zátěž skupiny 
„outsiderů a lůzrů“. Otázkou ale zůstává, jestli je tomu tak díky neschopnosti kontraelit získat 
„outsidery a lůzry“ na svoji stranu, nebo díky občanské apatii „outsiderů a lůzrů“. Znepokojivé 
pro současné elity je to, že ani na jedno se nemohou dlouhodobě spolehnout.

Z výše uvedeného vyplývá, že české elity většinou nechápou vývoj modernizace jako in-
terakci pro a proti-modernizačních sil, resp. sil, které na jedné straně usilují vyvést zemi na 
postindustriální modernizační dráhu a sil, které na straně druhé pod rouškem nacionální ideo-
logie konzervují převážně industriální poměry v naší zemi. Současný vývoj vnímají spíše jako 
překonávání, případně odstraňování „modernizační zátěže“ v podobě různých marginálů, lůzrů 
a deviantů, kteří sice svým „parasitismem“ modernizaci brzdí, ale nejsou programově proti.

Tabulka 26
Kdo jsou odpůrci modernizace v ČR?

N=826, údaje v % elity
1. Marginálové (méně vzdělaní, sociálně slabší, starší lidé…) 53
2. Kontra-elity (sociální hnutí) 39
3. Deviantní členové elit (politici, úředníci, bankéři, podni-

katelé)
31

Zdroj: CESES, 2004
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

Z toho, co bylo řečeno lze usuzovat, že elity zaujímají k veřejnosti podobně kritický postoj 
jako ona k nim. Potvrzují to také další údaje. Např. většina respondentů z řad elit obviňuje ob-
čany, že už nejsou ochotni přinášet oběti kvůli lepší společné budoucnosti a také, že často ob-
cházejí zákony. Jak je známo, respekt občanů a k zákonům představuje základní pilíř fungování 
právního státu a je důležitým ukazovatelem míry sociální soudržnosti resp. dezorganizace v da-
né společnosti. Vysoká míra dezorganizace oslabuje fungování veřejných institucí a podlamuje 
modernizační úsilí. Opětovně se nabízí znepokojující otázka. Jde o to, jestli obcházení zákonů 
občany lze interpretovat jako individuální morální selhání, anebo jde o selhání systému řízené-
ho elitami, či dokonce o selhání elit samotných, jelikož nedokážou být vzorem pro ostatní, ale 
naopak vystupují jako privilegované skupiny, pro něž zákony neplatí a dávají tak špatný příklad 
běžnému občanovi? Lze se také ptát, jak to, že občané nejsou schopni pro společnou budouc-
nost přinášet oběti, když samotné elity říkají, že jsou schopné mobilizovat občany v zájmu lepší 
budoucnosti všech?

Tabulka 27
Do jaké míry souhlasíte s následující výroky
týkající se vývoje české společnosti?

N=2500/826, řádková % 
Rozhodně/

spíše souhlasím
veřejnost elity

1. Občané už nejsou ochotni přinášet oběti
kvůli lepší společné budoucnosti

65 62

2. Běžný český člověk obchází zákony, kde to
jen jde. 

(otázka
nebyla

položena ) 

68

Zdroj: CESES, 2002/4 
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Vzhledem k nedostatku dat jen těžko lze říci jak se v ČR v posledních patnácti letech vyví-
jel postoj elit k veřejnosti a jaká je vlastně celková dynamika vztahu mezi veřejností a elitami. 
K dispozici jsou jen časové řady dat z výzkumů veřejného mínění, které se zaměřovaly na 
zjišťování postojů veřejnosti k elitám. Obecně z nich plyne, že elity si pozici v očích veřejnosti 
neupevňují, spíše ztrácejí i ty pozice, které začátkem devadesátých let ještě měly. Narůstající 
míru nespokojenosti občanů s jejich elitami si všimla i velká část respondentů z řad elit. Polo-
vina z nich uvedla, že pociťuje zvyšování napětí mezi občany a elitami. I vzhledem k předchá-
zejícím zjištěním o vysoké míře kritičnosti zaznívající z obou stran, se lze oprávněně domnívat, 
že soudržnost elit a veřejnosti je značně narušena a pravděpodobně již nějakou dobu prochází 
vážnou krizí.

Tabulka 28
Napětí mezi občany a elitami se v sou-
časnosti zvyšuje

N=826, údaje v % elity
1. Určitě ano 10
2. Spíše ano 39
3. Spíše ne 29
4. Určitě ne 2
5. Napětí nepociťuje 20
Zdroj: CESES, 2004 

Jak naznačují čísla o dlouhodobě klesající účasti občanů ve volbách nejen v ČR, krize sou-
držnosti elit a veřejnosti bude obecnějším fenoménem demokratických zemí. V posledních de-
setiletích dochází ve vyspělých moderních společnostech k zvláštnímu fenoménu souvisejícímu 
s otázkou jejich sociální soudržnosti. V globalizovaném světě se elity národních států cítí být 
stále méně vázané národními kontexty a jsou stále více kosmopolitní. Soudržnost s veřejností 
svých národních států začínají nahrazovat soudržností s elitami jiných států. Dokonce se proti 
nárokům „své“ veřejnosti na projevy solidarity začínají bouřit. (Lasch 1995) Z výpovědí dotá-
zaných členů českých elit však vyplývá, že v ČR zatím nic takového nehrozí. Naprostá většina 
představitelů elit se cítí vůči ostatním členům společnosti zavázána.

Tabulka 29
Myslíte si, že příslušnost k elitám jejich členy vůči
ostatním členům společnosti k něčemu zavazuje?

N=826, údaje v % elity
1. Ano 82
2. Ne 18
Zdroj: CESES, 2004 

A v čem tento závazek spočívá? Především v zodpovědném a morálním chování. Je pro-
to dost paradoxní, že právě nedostatek morálních kvalit patří mezi nejvíce kritizované vlast-
nosti elit ze strany veřejnosti. Navíc jen jedna čtvrtina dotázaných mezi své závazky zařadila 
i schopnost být vzorem pro ostatní, resp. vést společnost. Tj. jen čtvrtina představitelů českých 
elit spontánně připouští, nebo vědomě souhlasí s názorem, že patřit mezi elitu neznamená jen 
chovat se slušně, ale že „přirozenou“ povinností elit je i vést ostatní, být si vědom svého „his-
torického úkolu“ (Ortega y Gasset 1969, 1993) a třeba se i pro něj obětovat. V případech, kdy 
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absence vůdcovství v odpovědích představitelů elit není jen neuvědomělou spontánní reakcí, 
ale promyšleným postojem, můžeme mluvit o tom, že „vzpoura českých elit“ má velmi spe-
cifický charakter. Protože se vlastně bouří proti tomu, aby byly pokládány za přirozené elity. 
Příkladů, kdy k tomu skutečně došlo a představitelé elit odmítali „mít jiné vlastnosti než ostatní 
lidé“ či zdůrazňovali svoji plebejskost, máme za posledních patnáct let dost a dost. Ostatně jde 
jen o pokračování tradice „plebejského národa“, která zde zapustila silné kořeny již za první 
Československé republiky a byla výrazně utužena v období socialismu.

Tabulka 30
Jestliže ano, tak k čemu zavazuje?

N=756, údaje v % elity
1. K zodpovědnému chování 33
2. K morálnímu chování 25
3. Být vzorem pro ostatní 20
4. Pracovat pro veřejné blaho 8
5. Vést/usměrňovat společnost 5
6. K solidaritě se slabšími 4
7. Jiná odpověď 5
8. Neví/neodpověděl 10
Zdroj: CESES, 2004 
*Součet odpovědí převyšuje 100% protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

Představitelé elit sami k sobě zaujímají ambivalentní postoj, když se na jedné straně brání 
nařčení, že nejsou přirozenými elitami společnosti a na druhé straně se bouří proti tomu, aby 
za součást jejich role byl považován i nárok, aby byli jiní než ostatní, resp. měli výjimečné 
vůdcovské kvality. Výše uvedená zjištění podporují v českých médiích velmi rozšířenou hypo-
tézu, že české elity ve skutečnosti nemají ambice společnost někam vést, spíše se sami nechá-
vají ovlivňovat názory veřejnosti a rádi se jim přizpůsobují, protože vlastní vize jim většinou 
chybí anebo se ji bojí zveřejnit (protože pak by museli za ni nést odpovědnost). Vzhledem 
k tomu, že česká veřejnost inklinuje spíše k vizi průmyslové společnosti kouřících komínů, 
podporuje odtažitý vztah elit ke své vůdcovské roli budování jakéhosi industriálního skanzenu 
v ČR a podkopává úsilí o zřetelné modernizační zrychlení směrem k západním (informačním) 
společnostem. Navíc tato situace se zdá být zakonzervovaná na delší čas. České elity jsou díky 
hustým neformálním sítím silně „strukturálně sjednocené“ (Burton, Gunther, Higley 1992), 
tj. propojené hustou sítí vzájemných úsluh a protislužeb ale chybí jim dostatečný konsensus 
ohledně dalšího směřování společnosti.

Zdá se tedy, že Česku existuje zvláštní typ integrace elit, jenž se vyznačuje dvěma odlišnými 
tvářemi. Na jedné straně jsou české elity ideologicky značně fragmentované, jejich vzájemné 
vztahy se vyznačují ideologickým soupeřením a zároveň značnou mírou konsenzu ohledně 
jeho pravidel, ale na druhé straně je zde i vysoká míra strukturální integrace, která přerůstá až 
do formy „korupční symbiózy elit“. Ta z ideologického soutěžení i z jeho pravidel činí pouhou 
atrapu demokracie, jenž však dobře slouží k odvedení pozornosti veřejnosti od podstaty mo-
dernizačních problémů. Česká veřejnost se vůči tomuto způsobu chování elit cítí bezmocná, 
jeho nápravu nepociťuje jako občanskou výzvu a spíše jen rezignovaně přihlíží. Proto se nějaké 
převratné změny v modernizaci české společnosti v dohledné době nedají očekávat.
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Následující text pojednává především o rozdílech mezi jednotlivými typy a skupinami 
elit. Nesnaží se o postihnutí rozdílů mezi celou populací a elitami a obecnější interpretaci vý-
sledků na úrovni elit. Ponechává také stranou ty otázky, ve kterých se elity vnitřně neliší. Tyto 
jsou pouze zmíněny s poznámkou, že rozdíly nejsou statisticky významné.

Účelem této kapitoly je tedy analýza důležitých socio-biografických charakteristik a vybra-
ných postojů českých elit. Měla by poskytnout čtenáři základní přehled o tom, jaké jsou vlastně 
elity v ČR a jak jsou si navzájem jednotlivé skupiny elit podobné nebo v čem se naopak vý-
znamně liší. Pozornost bude věnována především vzdělání, věku, pohlaví, zaměstnání, politice 
a dalším tématům. Budou tedy analyzovány především ty oblasti, kterými se nebylo možné 
dostatečně podrobně zabývat v tematicky zaměřených kapitolách této zprávy věnovaných mo-
dernizaci a hodnotám. Hlavními třídícími znaky budou typy elit, úroveň působení popř. jednot-
livé regiony a konečně také sympatie k parlamentním politickým stranám. Přehled těchto znaků 
nabízejí následující tabulky.

Tabulka 31 – Zastoupení jednotlivých typů elit
Typ elit Počet respondentů %
Politické 143 17
Ekonomické 152 18
Mediální 169 21
Správně samosprávní 173 21
Věda, kultura, církev 189 23
Celkem 826 100
 Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 32 – Zastoupení elit podle úrovně působení (centrální a krajská) a regionů
Úroveň Počet respondentů % Centrum – kraje 
Centrální 495 60 60
Praha 71 9
Hradec Králové 136 16
Ostrava 124 15

40

Celkem 826 100 100
Zdroj: CESES, 2004 
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Socio-biografické charakteristiky mohou být vnímány jako určitý druh zdrojů přeměněných 
na pozice a vliv nedostupné těm, kteří tyto zdroje nevlastní. Příslušnost k elitě předpokládá 
obratné využívání těchto zdrojů – sociálního kapitálu (Steen 1997). Tradiční výzkum elit se 
zaměřuje právě na toto osobní a sociální „pozadí“ elit při zkoumání rekrutace a cirkulace elit. 
V případě našeho výzkumu však byla tato oblast omezena pouze na základní charakteristiky 
a pozornost byla soustředěna na souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami a soudržností 
elit, jejich společnými nebo naopak rozdílnými zájmy a především na rozdíly mezi populací 
a elitami v souvislosti s modernizací.

Jaké tedy jsou současné české elity?

… vzdělané s převahou mužů
Významné pozice a funkce zastávají v České republice z velké části vzdělaní muži. Mezi 

oslovenými elitami byla pouze přibližně čtvrtina žen a šestina respondentů s nižším než vyso-
koškolským vzděláním.

Tabulka 33 – Elity podle sympatií k parlamentním politickým stranám
Politická strana Počet respondentů %
ČSSD 125 15
ODS 281 34
KSČM 27 3
KDU-ČSL 43 5
US 62 8
Žádná 185 23
Jiná nebo neuvedl 98 12
Celkem 821 100
Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 34 – Rozdíly v zastoupení mužů a žen mezi elitami a vzdělanostní struktura
Charakteristika %

muž 73pohlaví
žena 27
základní 0
vyučen 1
maturita 16

vzdělání

VŠ 83
Zdroj: CESES, 2004 

Je zřejmé, že elitní postavení předpokládá alespoň středoškolské vzdělání s maturitou, re-
spondenti s výučním listem nebo dokonce se základním vzděláním jsou výjimkou. Naprostá 
většina příslušníků elit má vysokoškolské vzdělání s velkou převahou společenskovědního za-
měření.
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Zatímco na centrální úrovni je mezi elitami více vysokoškoláků (89% oproti 74% v regio-
nech), rozdíly mezi pohlavím jsou zanedbatelné, tj. jak na krajské, tak centrální úrovni převlá-
dají mezi elitami muži.

Tabulka 35 – Zaměření vystudované školy podle úrovně působení
Vzdělání Centrální Regionální Celkem
Střední a vyšší střední 7 20 12
VŠ - technika 15 21 18
VŠ - přírodověda 7 4 5
VŠ - společenskovědní 48 35 43
VŠ - matematické 5 2 3
VŠ - medicína, veterina 4 5 4
VŠ - tělovýchova 0 0 0
VŠ - vojenské, policejní 1 1 1
VŠ - jiné 13 12 13
Celkem 100 100 100
Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 36 – Pohlaví a vzdělání podle typů elit

Politické Ekonomické Mediální Správně
samosprávní Ostatní Celkem

Muž 18 20 20 19 23 100
Žena 15 14 21 26 24 100

Základní bez 
vyučení 0 0 100 0 0 100

Vyučen bez maturity 44 11 45 0 0 100
Maturita 19 20 39 10 12 100
Vysoká škola 17 18 17 23 25 100

Politické Ekonomické Mediální Správně
samosprávní Ostatní -

Muž 77 80 72 67 72 -
Žena 23 20 28 33 28 -
Celkem 100 100 100 100 100 -

Základní bez 
vyučení 0 0 1 0 0 -

Vyučen bez maturity 2 1 2 0 0 -
Maturita 18 17 30 8 9 -
Vysoká škola 80 82 67 92 91 -
Celkem 100 100 100 100 100 -

Zdroj: CESES, 2004 

Řádková procenta

Sloupcová procenta
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Vzdělaní muži dominují mezi všemi typy elit. Největší procento žen působí ve veřejné sprá-
vě (33%) a mezi elitami mediálními (28%) a ostatními (28%). Největší zastoupení mužů je pa-
trné mezi elitami ekonomickými a politickými. Tyto dvě skupiny mají také spolu s mediálními 
elitami nejmenší zastoupení vysokoškoláků. Největší procento vysokoškolsky vzdělaných elit 
působí ve veřejné správě a mezi elitami vědy, kultury a církví (92% resp. 91%).

Muži a ženy se neliší ve svých sympatiích k politickým stranám, u vzdělanostních skupin 
jsou rozdíly větší, ale statisticky nevýznamné.

… ve středním  věku
Průměrný věk českých elit je 47 let, ale jednotlivé typy elit se při vzájemném srovnání po-

měrně výrazně liší. Nejnižší průměrný věk mají elity mediální (41 let), následují ekonomické 
elity (46) a nejvyššího průměru dosahují elity z oblasti vědy, kultury a církví (52).

Graf 3 – Věková struktura podle jednotlivých typů elit
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Krabičkový graf názorně zobrazuje naznačené rozdíly ve věkové struktuře mezi jednotlivý-
mi typy elit. Více než 70% respondentů z mediálních elit je mladších 45 let, zatímco v případě 
elit z oblasti vědy, kultury a církví tohoto věku dosahuje pouze přibližně 25% respondentů. 
Druhou nejmladší strukturu mají elity ekonomické následované elitami politickými a správně 
samosprávními.
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Je také možné rozdělit soubor podle věkových skupin použitých v předchozím reprezenta-
tivním výzkum obyvatel ČR (Frič a kol. 2004). Potom by věková struktura jednotlivých typů 
elit vypadala následovně.

Graf 4 – Rozdělení věkových skupin podle jednotlivých typů elit
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Opět je patrné postupně klesající zastoupení mediálních elit ve vyšších věkových skupinách 
a přesně opačný trend v případě elit z oblasti vědy, kultury a církve. Nejrovnoměrnější zastou-
pení jednotlivých typů elit dosahuje věková skupina 30 – 44 let.

Následující graf znázorňuje věkovou strukturu elit podle úrovně působení a regionů.
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Graf 5 – Věková struktura posuzována podle úrovní a regionů
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Věková struktura různých úrovní a regionů není příliš rozdílná. Nejmladší elity působí 
v Moravskoslezském kraji (průměrný věk 45 a medián 46 let), nejstarší v Praze (49 resp. 52). 
Průměrný věk elit z centrální a regionální úrovně se příliš neliší (48 resp. 46 let), rozdíl mezi 
nejčetnějšími kategoriemi činí 2 roky (49 resp. 47 let). 

Zajímavý je také pohled na věkovou strukturu podle sympatií dotazovaných k politickým 
stranám.
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Graf 6 – Sympatie k parlamentním politickým stranám podle průměrného věku
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S KSČM a ČSSD sympatizují spíše starší ročníky (průměr 53 resp. 50 let), nejmladší prů-
měrný věk mají elity sympatizující s Unií svobody (44 let). Ostatní (ODS, KDU-ČSL, jiná nebo 
neuvedl a žádná strana) odpovídají průměrnému věku celého souboru.

… s životním partnerem a zaměstnáním
V této části se podrobněji podíváme na partnerské vztahy a záležitosti spojené s profesím 

životem respondentů.

Tabulka 37 – Vztah kariéry a partnerského života 
Kariéra jako důvod k vážným problémům nebo rozchodu se životním partneremmám

životního
partnera Ne Ano, vážné problémy Ano, rozešli

jsme se Neměl jsem partnera Celkem

Ano
84% 9% 6% 1% 100

Ne
45% 24% 20% 11% 100

Celkem
78% 11% 8% 3% 100

Zdroj: CESES, 2004 

579 60 42

59 32 26

638 92 68

6 687

14 131

20 818
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Převážná většina respondentů měla v době dotazování životního partnera (84%) a kariéra 
pro ně nebyla v minulosti důvodem k vážným problémům nebo dokonce k rozchodu se život-
ním partnerem (78%). Přesto poměrně velké skupině kariéra způsobila vážné rodinné problémy 
(11%) nebo vedla až k rozchodu (8%). Podrobnější analýza neprokázala statisticky významné 
rozdíly mezi jednotlivými typy elit a podobně tomu bylo i v případě úrovně působení a sympatií 
k politickým stranám.

V této souvislosti je zajímavé, že více jak polovina respondentů (58%) uvádí, že o své sou-
časné pracovní postavení dlouhodobě neusilovala. Na druhou stranu 63% z nich muselo, aby 
svoji současnou pozici získalo, projít konkurzem (z toho 39% vícekrát) a tyto konkurzy byly 
pouze menší částí dotazovaných hodnoceny jako formální záležitost (18%).

Tabulka 38 – Dlouhodobé úsilí pro získání současné pozice podle typů elit

Typ elit Ano
(určitě + spíše) 

Ne
(určitě + spíše) Celkem

Politické 46 54 100
Ekonomické 59 41 100
Mediální 39 61 100
Správně samosprávní 34 66 100
Ostatní 36 64 100
Celkem 42 58 100
Zdroj: CESES, 2004 

Nejvíce respondentů, kteří dlouhodobě usilovali o své současné postavení je mezi elitami 
ekonomickými a politickými (59% resp. 46%). Nejméně jich je mezi elitami v oblasti veřejné 
správy a vědy, kultury a církví (36%). Odpovědi na takto položenou otázku je těžké jednoznač-
ně interpretovat a to i za pomoci ostatních otázek. Např. je zde paradox, že 60% elit z oblas-
ti vědy, kultury a církví uvádí vícenásobnou účast na konkurzu pro získání současné pozice, 
o kterou však 64% dlouhodobě neusilovalo.

Tabulka 39 – Účast na konkurzu a hodnocení jeho obtížnosti
Účast na konkurzu Byla to spíše 

formalita
Někdy formalita, 

někdy soutěž Šlo o soutěž Celkem

Vícekrát 9 38 53 100
Jednou 30 4 66 100
Celkem 18 24 58 100
Zdroj: CESES, 2004 

Celkem muselo pro získání současné pozice projít výběrovým řízením 66% respondentů. 
Většina z nich uvádí, že konkurz (nebo více konkurzů) měl charakter soutěže (58%). Jednotlivé 
skupiny elit se v této otázce významně neliší.

Bezmála čtyři pětiny respondentů uvedly, že v jejich životě nastala událost, která dodala 
zásadní impuls pro rozvoj jejich profesionální kariéry. Poměrně velké rozdíly mezi jednotlivý-
mi typy elit resp. sympatizanty různých politických stran můžeme nalézt v určení, kdy se tato 
událost stala.
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Z tabulky je patrný významný vliv věku respondentů. Pro skupiny s nejstarší věkovou struk-
turou – ostatní elity a sympatizanti KSČM – je nejvýznamnější období před rokem 1989 (z to-
hoto období byl nejčastěji uváděn rok 1968). Naopak mediální elity a sympatizanti US nejvíce 
ovlivnilo až období po roce 1989. Celkem pochopitelné je, že podstatná část respondentů (29%) 
uvádí v této souvislosti rok 1989, jež zásadně ovlivnil nejen profesionální kariéru, ale pravdě-
podobně i ostatní součásti osobního života.

Poslední otázkou z oblasti zaměstnání byl dotaz na překážky, které respondenty brzdí v je-
jich profesionální kariéře. Pouze 14% dotázaných necítí žádné překážky, ostatní z velké části 
překážky v kariéře nalézají spíše ve svém okolí (57%) než u sebe a své rodiny (29%).

Tabulka 40 – Kdy se stala událost zásadní pro rozvoj Vaší profesionální kariéry?
Před rokem 1989 V roce 1989 Po roce 1989 Celkem

Politické 28 38 34 100
Ekonomické 21 31 48 100
Mediální 16 32 52 100
Správně samosprávní 27 26 47 100
Ostatní 51 23 26 100
Celkem 30 29 41 100

ČSSD 35 18 47 100
ODS 25 34 41 100
KSČM 71 15 14 100
KDU-ČSL 21 41 38 100
US 22 26 52 100
Žádná 33 27 40 100
Jiná nebo neuvedl 25 39 36 100
Celkem 30 29 41 100

Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 41 – Překážky v profesionální kariéře podle typů elit

Typ elit Vnitřní
(osobní + rodina) Vnější Žádné Celkem

Politické 31 57 12 100
Ekonomické 39 53 8 100
Mediální 29 57 14 100
Správně samosprávní 28 52 20 100
Ostatní 20 65 15 100
Celkem 29 57 14 100
Zdroj: CESES, 2004 

Nejvíce cítí tyto překážky elity ekonomické, které mají zároveň největší podíl ve skupině 
uvádějící vnitřní překážky (38%). Na vnější překážky si nejvíce stěžovaly „ostatní“ elity (65%), 
nejméně potom elity správně samosprávní, které také zároveň nejvíce uváděly, že žádné pře-
kážky necítí.
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… s životními plány a občansky aktivní
Závěrem této části se ještě krátce zastavíme u dvou otázek. První z nich je důležitost plá-

nování vlastního života. Velká část respondentů považuje takové plánování za důležité (31% 
velmi a 46% docela důležité) a pouze 3% za zcela nedůležité. Nejméně si svůj život plánují 
elity mediální a správně samosprávní, nejvíce potom elity ekonomické.

Většina respondentů také alespoň jednou v uplynulém roce pracovala jako dobrovolník 
(58%). Nejvýrazněji se v tomto směru od ostatních odlišují elity politické (80%) a sympatizanti 
KSČM (78%).

Přejděme nyní od socio-biografických charakteristik elit k jejich názorům a postojům v ně-
kolika zásadních oblastech života. První z nich je vztah k Evropě a Evropské unii a rozdíly mezi 
elitami. V první části se zabýváme pohledem českých elit na působení České republiky v EU 
(role a přínos ČR) a v druhé části evropskou identitou elit a jejich pohledem na evropanství.

Výzkum nabídl respondentům sérii možných rolí, které mohla Česká republika „hrát“ 
v rámci svého členství v Evropské unii. Názory elit na to, do jaké míry by se ČR měla snažit 
tyto role naplňovat jsou uspořádané v následující tabulce.

Tabulka 42 – Role České republiky v Evropské unii 
Role České republiky v Evropské unii určitě a spíše ano 
Soustředit se na vybrané oblasti politiky EU a stát se zde
nepostradatelným specialistou 76%

Být průkopníkem větší otevřenosti EU vůči globálním ekono-
mickým trendům 54%

Jít s hlavním názorovým proudem v EU a diplomaticky těžit
z pověsti vzorného člena 35%

V maximální míře využívat možnosti státní podpory a ochrany 
českých výrobců v EU 79%

Snažit se získat co nejvíce kompetencí a co největší podíl na
rozhodování v EU 86%

Usilovat především o zachování svojí státní suverenity 70%

Investovat do záležitostí EU co nejméně,  ale nabízených výhod 
a prostředků využívat,  co nejvíce to půjde 35%

Podporovat propojení zemí EU do jednoho federálního státu 34%
Zdroj: CESES, 2004 

Jednotlivé typy elit mají na působení České republiky v Evropské unii poměrně jednotné 
názory. Pouze ve dvou případech jsou rozdíly mezi nimi statisticky významné. Jde o roli „kon-
formisty a vzorného člena“, kterou nejvíce podporují elity ekonomické (49%) a správně samo-
správní (37%), a roli „černého pasažéra“ (investovat co nejméně a brát co nejvíce). Tuto roli 
nejvíce odmítají elity z oblasti vědy, kultury a církve (79%) a veřejné správy (69%) a největší 
souhlas nachází opět u ekonomických a také mediálních elit (48% resp. 39%).
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Zásadnější rozdíly se ukázaly při srovnání názorů elit z centrální a regionální úrovně. Jak 
centrální, tak regionální elity se shodnou pouze ve dvou z osmi možností – strategie nepostra-
datelného specialisty a strategie vzorného člena. Ve všech ostatních se více či méně významně 
liší. V zásadě se dá říci, že regionální elity volí pragmatičtější strategie působení v EU (ma-
ximálně využívat státní podpory a ochrany, investovat co nejméně a získat co nejvíce), méně 
podporují integraci do federálního státu a naopak podporují zachování suverenity. Když už ale 
ČR v unii je, tak potom by se měla snažit získat co nejvíce kompetencí a podílu na rozhodování 
v rámci unie.

Sympatizanti různých politických stran se v otázce strategií působení České republiky v Ev-
ropské unii shodnou pouze ve dvou případech a opět jsou to strategie nepostradatelného spe-
cialisty a strategie vzorného člena. V ostatních případech se významně liší, ale bohužel vzhle-
dem k početnímu zastoupení jednotlivých kombinací nelze tyto rozdíly podrobněji analyzovat. 
Obecně lze však říci, že respondenti odpovídali v intencích politických programů a idejí stran, 
se kterými sympatizují.

Vedle předem definovaných rolí České republiky v Evropské unii se mohli respondenti v ote-
vřené otázce také vyjádřit k tomu, co by podle nich mělo být přínosem České republiky pro 
Evropskou unii. Jejich odpovědi byly seskupeny do obsahově si blízkých skupin a výsledky 
jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka 43 – Přínos České republiky pro Evropskou unii (řádková procenta)

Typy elit 

Vzdělání,
kvalifikace,

věda,
výzkum a 
technika

Kreativita,
zručnost,
flexibilita

Kul tura a 
duchovno

Historická
zkušenost

Strategické
chování

Pracovní
síla,

výrobní
produkce
a služby

Jiná
odpověď
nebo neví 

Politické 30 14 18 5 11 6 16
Ekonomické 27 18 11 3 10 9 22
Mediální 22 14 15 4 7 9 30
Správně
samosprávní 19 20 16 7 7 4 27

Duchovní 23 10 30 8 10 5 14
Celkem 24 15 18 5 9 6 22

Centrální 22 17 20 6 8 4 24
Regionální 27 13 17 4 10 10 19
Celkem 24 15 18 5 9 6 22
Zdroj: CESES, 2004 

Jak je patrné, vzdělání, kvalifikace, V&V a technika by měly být specifickým přínosem 
ČR především podle politických a ekonomických elit (30% resp. 27%) a zdá se také, že elity 
z oblasti vědy byly v této otázce „přehlasovány“ elitami kulturními a církevními. Jednak pouze 
23% z nich zvolilo první oblast a na druhou stranu patří tato skupina elit mezi nejpočetnější 
v případě kultury a duchovna jako přínosu pro EU (30%). V této otázce se tak poměrně zřetel-
ně ukázala vnitřní nehomogennost této skupiny v určitých oblastech (podobně je tomu např. 
v otázkách souvisejících s vírou a náboženstvím). Třetí nejčastěji zmiňovanou skupinu přínosů 
představuje kreativita, zručnost a flexibilita, které nejčastěji volily elity z oblasti správní a eko-
nomické (20% a 18%).
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Z hlediska úrovní považují regionální elity za větší přínos vzdělaní, kvalifikaci, V&V a tech-
niku, ale i kreativitu, zručnost a flexibilitu. Oproti tomu centrální elity preferují spíše kulturní 
a duchovní přínos a historickou zkušenost. Podle regionálních elit může ČR přispět více také 
strategickým chováním, pracovními silami a s tím souvisejícími službami a výrobou. Sympatie 
k politickým stranám odpovědi na tuto otázku významně neovlivnily.

Pocit příslušnosti k Evropě je u českých elit poměrně silný. Z celkového pohledu je při-
bližně na stejné úrovni, jako pocit příslušnosti elit ke svému kraji, regionu. Velmi silnou nebo 
silnou příslušnost k Evropě pociťuje 73% respondentů (ke kraji 74%, k městu nebo obci 84% 
a k ČR 92%).

Graf 7 – Pocit příslušnosti k Evropě podle typů elit
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Nejsilněji se s Evropou identifikují elity z oblasti vědy, kultury a církve (30% velmi silná 
a 50% silná příslušnost) a politiky (29% resp. 53%). Naopak nejslabší příslušnost pociťují 
ekonomické (20% resp. 46%) a mediální (20% resp. 47%) elity. Správně samosprávní elity 
se nacházejí mezi těmito skupinami. S Evropou se také více identifikují elity centrální úrovně 
a sympatizanti stran současné koalice, nejméně potom sympatizanti KSČM a ODS.

Respondenti v odpovědích na otevřenou otázku co pro ně osobně znamená evropanství nej-
častěji zmiňovali společnou kulturu a tradici (25%), sdílenou identitu a sounáležitost (17%) 
a spolupráci v rámci Evropy (13%). Vzhledem k poměrně velkému počtu oblastí a částečné 
shodě na těchto třech hlavních významech evropanství se různé typy elit statisticky významně 
neliší.
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Velmi zajímavou součástí výzkumu byly i otázky zabývající se pohledem respondentů na 
elity (tedy na sebe samé) a jejich roli ve společnosti. Přes 80% respondentů míní, že přísluš-
nost k elitám jejich členy vůči ostatním členům společnosti morálně zavazuje. Souhlas s tímto 
tvrzením vyjádřily nevíce elity z oblasti vědy, kultury a církví (90%) a veřejné správy (83%) a 
naopak největší procento nesouhlasných odpovědí bylo mezi elitami ekonomickými (22%) a 
mediálními (21%). Z politických elit souhlasilo 79% respondentů.

Následující tabulka upřesňuje závazky elit vůči společnosti tak, jak je uváděli respondenti, 
kteří souhlasili s tím, že příslušnost k elitám jejich členy morálně zavazuje.

Tabulka 44 – Odpovědi na otevřenou otázku „K čemu příslušnost k elitám její členy zavazuje?“

Typ elit být vzorem
pro ostatní

k zodpovědnému
chování

k morálnímu 
chování,

dodržování
zákonů

pracovat pro 
veřejné blaho, 

blaho společnosti

ostatní,
neodpověděl

nebo neví 

Politické 12 33 19 12 25
Ekonomické 25 28 22 4 22
Mediální 18 27 21 5 29
Správně
samosprávní 25 28 26 7 14

Duchovní 15 34 25 7 19
Celkem 19 30 23 7 22

Centrální 18 36 21 7 18
Regionální 20 22 25 7 26
Celkem 19 30 23 7 22
Zdroj: CESES, 2004 

Jak vyplývá z odpovědí, největším závazkem elit vůči společnosti je jejich zodpovědné 
chování, přičemž nejčastěji tuto možnost volily elity z oblasti vědy, kultury a církví (34%) 
a politické elity (33%). Bezmála čtvrtina respondentů zvolila morální chování a dodržování zá-
konů a nejsilněji byl tento názor zastoupen mezi elitami správně samosprávními (26%) a mezi 
elitami z oblasti vědy, kultury a církve (25%). Být vzorem pro ostatní zavazuje nejvíce elity 
ekonomické a správně samosprávní (25%). Je také zřejmé, že výrazně nižší procento regionál-
ních elit se cítí být svojí příslušností k elitám zavázáno k zodpovědnému chování. Rozdíly mezi 
sympatizanty významných politických stran nejsou v celkovém pohledu statisticky významné, 
ale lze zde nalézt výrazné odchylky. Např. sympatizanti KSČM častěji volili závazek práce 
pro veřejné blaho. Sympatizanti ODS naproti tomu nejčastěji uváděli, že elity zavazuje jejich 
příslušnost k tomu, aby byly vzorem pro ostatní.

Elity samy sebe vnímají veskrze pozitivně jako schopné mobilizovat lidi a svým vlivem 
změnit směřování společnosti. Mají také dostatečnou vůli modernizovat zemi. Nesouhlasí s tím, 
že za své postavení vděčí známostem a korupci, a že se soustředí jen na obranu svých pozic. 
Jediným negativním rysem, na kterém se shodne většina oslovených respondentů, je přílišná 
svázanost elit v sítích známostí a protislužeb.
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Toto je také jeden ze tří výroků, kde se elity vnitřně významně liší podle typů elit. Další dva 
jsou, že elity vděčí za své postavení spíše známostem a korupci a že se soustřeďují jen na obra-
nu svých privilegovaných pozic.

Graf 8 – Pohled elit na sebe samé
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Graf 9 – Souhlas (rozhodně a spíše) s následujícími výroky podle typů elit
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Ve všech třech případech jsou nejkritičtější elity ekonomické a naopak nejméně kritické 
jsou duchovní elity. Elity správně samosprávní a politické jsou ve svém hodnocení poměrně 
podobné a vyrovnané, zatímco elity mediální se v prvním a třetím případě (pořadí podle před-
cházejícího grafu) přibližují více elitám ekonomickým, u prostředního výroku k elitám politic-
kým a správním. Zatímco elity z centrální a regionální úrovně se v (sebe)hodnocení významně 
neliší, sympatizanti politických stran mají rozdílné názory na všechny výroky kromě prvního. 
Nejvýznamněji se na tom podílí sympatizanti KSČM, kteří jsou ve všech případech k elitám 
výrazně kritičtější než respondenti sympatizující s ostatními stranami.

Tabulka 45 – Elity v očích sympatizantů KSČM (%)
souhlasím

(rozhodně + spíše) 
nesouhlasím

(rozhodně + spíše) 

KSČM Celkem KSČM Celkem
Elity jsou příliš svázány sítí známostí a 
protislužeb 74 64 26 36

Elity mají dostatečnou vůli modernizovat
zemi 41 60 59 40

Elity vděčí za své postavení spíše známostem
a korupci 63 30 37 70

Elity, i kdyby chtěly, stejně nemohou na 
směřování země nic změnit 33 14 67 86

Elity se soustřeďují jen na obranu svých 
privilegovaných pozic 59 36 41 64
Zdroj: CESES, 2004 

Poslední oblastí této části je vztah elit a občanů, konkrétně existence a zvyšování napětí 
mezi nimi. Toto napětí necítí přibližně dvacet procent respondentů, ostatní se vyjadřovali k to-
mu, zda se napětí zvyšuje. Bezmála polovina souhlasí s tím, že se toto napětí zvyšuje, ostatní 
spíše (29%) nebo určitě (2%) nesouhlasí.
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Graf 10 – Zvyšování napětí mezi elitami a občany podle typů elit
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Pocit zvyšování napětí mezi elitami a občany vyjadřovaly nejvíce elity politické (62%) 
a ekonomické (53%), nejméně elity z oblasti vědy, kultury a církví (40%). Mezi těmito typy se 
nacházejí elity správně samosprávní (49%) a mediální (46%). Možná ještě zajímavější je sledo-
vat rozdíly v názorech na tuto otázku podle sympatií, které chovají respondenti k parlamentním 
politickým stranám.

Tabulka 46 – Zvyšování napětí mezi elitami a občany podle sympatií k politickým stranám
Ano

(určitě a spíše) 
Ne

(určitě a spíše) Napětí necítí Celkem

ČSSD 54 29 16 100
ODS 47 31 22 100
KSČM 89 11 0 100
KDU-ČSL 63 23 14 100
US 26 53 21 100
Žádná 50 29 21 100
Jiná nebo neuvedl 45 31 24 100
Celkem 49 31 20 100

Zdroj: CESES, 2004 

Existenci napětí mezi elitami a občany a jeho zvyšovaní nejvíce pociťují sympatizanti KSČM 
(žádný z nich neodpověděl že napětí necítí) následováni příznivci KDU-ČSL a ČSSD. Naproti 
tomu sympatizanti ODS a hlavně US buďto napětí vůbec necítí (22% resp. 21%) nebo nesou-
hlasí s tím, že by se zvyšovalo (53% v případě US). Rozdíly mezi centrální a regionální úrovní 
nejsou statisticky významné.
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V této části se zabýváme hodnocením vývoje a současné situace v oblasti politiky z pohledu 
českých elit. Zajímají nás také názory elit na budoucí politické směřování České republiky, 
politické orientace, zájem o politiku a jejich postoje k roli státu ve společnosti.

Co se politiky týče, české elity jsou spokojeny s polistopadovým vývojem, nespokojení 
se současnou situací

Listopad 1989 a následný vývoj znamenal pro celou českou společnost velké změny v mno-
ha oblastech života. Jednou z nejvíce poznamenaných oblastí byla právě politika. Došlo k radi-
kální změně politického systému prakticky ve všech jeho aspektech. Tyto změny se samozřej-
mě nejvíce dotkly elit politických, ale významně zasáhly i ostatní typy elit zkoumaných v tomto 
výzkumu. Ruku v ruce s politickými změnami totiž došlo také k pohybům v oblasti veřejné 
správy (stále probíhající reforma), centrálně plánovaná ekonomika se postupně proměnila v trž-
ní, vznikla svobodná média a značně se změnily i podmínky v oblasti školství, vědy a kultury 
v širším slova smyslu.
Graf 11 – Spokojenost elit s vývojem po listopadu 1989
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Většina příslušníků elit hodnotí polistopadový vývoj pozitivně (81%) a pouze malá část je 
spíše (16%) nebo velmi (3%) nespokojena. Na druhou stranu je však pouze něco málo přes 9% re-
spondentů velmi spokojeno. Největší procento nespokojených (25%) je mezi elitami politickými 
a ekonomickými, nejvíce spokojených je mezi „ostatními“ elitami (86%). Výrazná nespokojenost 
panuje mezi sympatizanty KSČM (74% je velmi nebo spíše nespokojeno), což silně kontrastuje 
s velkou spokojeností sympatizantů Unie svobody (97%) a ODS (87%).

Opačně tomu je v případě hodnocení současné politické situace, kde vyjádřilo spokojenost  
s politickou situací relativně malé procento respondentů (0,6% velmi a 35,6% spíše spokojeno). 
Přes polovinu všech dotazovaných (52,5%) tvoří lidé spíše nespokojení a 11,3% respondentů 
vyjádřilo velkou nespokojenost.
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Mezi všemi typy elit převládá nespokojenost nad spokojeností avšak rozdíly mezi jednot-
livými typy elit a úrovněmi působení opět nejsou dostatečně statisticky významné pro další 
analýzu.
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Zdroj: CESES, 2004 

Graf 12 – Spokojenost s politickou situací v ČR

Tabulka 47 – Spokojenost s politickou situací v ČR podle sympatií k politickým stranám
Spokojen

(velmi nebo spíše)
Nespokojen

(velmi nebo spíše) Celkem

ČSSD 51 49 100
ODS 32 68 100
KSČM 15 85 100
KDU-ČSL 47 53 100
US 53 47 100
Žádná 29 71 100
Jiná nebo neuvedl 34 66 100
Celkem 36 64 100
Zdroj: CESES, 2004 

Z pohledu sympatií k politickým stranám neplatí, v předchozích případech tak časté, rozdě-
lení podle pravice a levice. Opět nejméně spokojení jsou sympatizanti KSČM, ale tentokráte 
jsou následováni sympatizanty ODS. Největší spokojenost s politickou situací vyjadřovali re-
spondenti sympatizující s Unií svobody a ČSSD.

… se zájmem o politiku
Další zkoumanou oblastí je důležitosti politiky v životě elit. Politika obecně je ve většině 

výzkumů na toto téma jednou z nejméně důležitých oblastí života respondentů (v porovnání 
např. s rodinou, prací, přáteli, volným časem) a ani v případě dotázaných elit nedošlo k velké-
mu překvapení. Z celkového pohledu je politika pro české elity spolu s náboženstvím nejméně 
důležitou oblastí života. Přesto však politiku považuje v životě za důležitou více jak polovina 
respondentů.
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Bezkonkurenčně nejdůležitější je politika pro elity politické, což jistě souvisí s tím, že po 
rodině je práce druhou nejdůležitější oblastí v životě (platí pro všechny typy elit). S velkou 
ztrátou následují elity veřejné správy (18%) a nejméně důležitá je politika pro elity ekonomické 
(64% spíše a zcela nedůležitá) a mediální (54%).

Stejná otázka z pohledu sympatií respondentů k politickým stranám ukazuje, že větší dů-
ležitost politice v životě přikládají sympatizanti levicových (KSČM 82% a ČSSD 67%) než 
pravicových stran (US 58% a ODS 60%). Poměrně velkou důležitost politiky uvádějí také 
sympatizanti KDU-ČSL. Nejmenší význam politice přikládají ti respondenti, kteří uvedli jinou 
nebo žádnou stranu (50% resp. 37%).

O politiku jako takovou se zajímá naprostá většina respondentů (42% velmi a 40% docela).

Tabulka 48 – Důležitost politiky v životě podle typů elit (%)
Typ elit Důležitost

politiky Politické Ekonomické Mediální Správně
samosprávní Duchovní Celkem

Velmi důležitá 44 6 9 18 6 16
Spíše důležitá 41 30 38 42 48 40
Spíše nedůležitá 14 52 40 36 38 36
Zcela nedůležitá 1 11 14 4 8 8

Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 49 – Zájem o politiku podle typů elit (%)
Velmi se 
zajímám

Docela se 
zajímám

Trochu se 
zajímám

Moc se 
nezajímám

Nezajímám
se vůbec Celkem

Politické 80 18 2 0 0 100
Ekonomické 21 49 22 7 1 100
Mediální 40 36 17 7 1 100
Správně samosprávní 47 43 7 3 0 100
Ostatní 29 50 15 5 2 100
Celkem 42 40 13 4 1 100
Zdroj: CESES, 2004 

Celkem logicky mají největší zájem elity politické, poměrně velký je také u elit působících 
ve veřejné správě. Nejvíce se o politiku zajímají sympatizanti KSČM (70% velmi se zajímám), 
sympatizanti ostatních parlamentní politických stran odpovídali poměrně vyrovnaně. Nejmenší 
zájem o politiku deklarovali respondenti, kteří necítí sympatie k žádné politické straně.

… pravicové a liberální
Politickou orientaci lze do jistém míry vyjádřit jako sympatie, které chovají responden-

ti k určité politické straně. Politické strany představují v demokratickém politickém systému 
nejvýznamnější způsob reprezentace zájmů a jak v obecné (politický program, zaměření se 
na určitou skupinu voličů, veřejné vystupování apod.), tak konkrétní (jednání politické strany 
v době vládnutí nebo v opozici ) rovině vyjadřují agregované politické orientace svých členů 
a sympatizantů.
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Největší sympatie mezi elitami mají pravicové strany (42%) s konzervativnější nebo liberál-
nější orientací (ODS s 34% resp. US s 8%), následované dvěmi levicovými stranami – ČSSD 
(15%) a KSČM (3%). Tradičně středová a konzervativní KDU-ČSL má sympatie přibližně pěti 
procent respondentů a bezmála 12% respondentů sympatizuje s jinými stranami nebo odpově-
dělo, že neví. Poměrně velké procento respondentů si nevybralo žádnou stranu (23%).

Z pohledu vnitřní diferenciace elit nabízí sympatie respondentů k politickým stranám růz-
norodý obrázek. V případě všech typů elit jde především o pomyslné soupeření mezi ODS 
a ČSSD a poměrně velké skupiny, která nezvolila žádnou stranu, neodpověděla nebo neví.

Graf 13 – Sympatie elit k nejvýznamnějším politickým stranám
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Zdroj: CESES, 2004 
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Graf 14 – Sympatie k nejvýznamnějším politickým stranám podle typů elit
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Největší procento sympatizantů ODS lze nalézt mezi elitami ekonomickými (40%) , které 
také v největším počtu nesympatizují z žádnou stranou (30%). S velmi těsným rozdílem ná-
sledují elity správně samosprávní (39%) a mediální (38%) a nejmenší procento sympatizantů 
má ODS mezi elitami z oblasti vědy, kultury a církve (28%) a politickými elitami (26%), kde 
je naopak největší procento sympatizantů ČSSD ze všech typů elit (25%). Nejrovnoměrnější 
rozdělení sympatií k jednotlivým stranám můžeme nalézt u politických elit, což úzce souvisí 
s metodou výběru respondentů. Zajímavé však je, že 8% politických elit nesympatizuje s žád-
nou politickou stranou. Co se týče úrovně působení, je rozdělení sympatií následující.

Tabulka 50 – Sympatie k parlamentním politickým stranám podle úrovně působení
Sloupcová procenta Řádková procenta 

Centrální Regionální Celkem Centrální Regionální Celkem
ČSSD 15 15 15 60 40 100
ODS 29 42 34 50 50 100
KSČM 2 6 3 30 70 100
KDU-ČSL 5 5 5 60 40 100
US 9 6 8 68 32 100
Žádná 27 16 23 71 29 100
Jiná nebo neuvedl 13 10 12 67 33 100
Celkem 100 100 100 60 40 100
Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka dokládá již dříve zmíněné dominantní postavení ODS mezi elitami (34%) a to jak 
na centrální (29%) tak především na regionální úrovni (42%). Pokud nebereme v potaz re-
spondenty, jež neuvedli žádnou (23%) nebo jinou politickou stranu (12%), je druhou v pořadí 
ČSSD (15%), jejíž podíl v jednotlivých úrovních je prakticky stejný (15%). Pravá část tabulky 
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(řádková procenta) ukazuje rozložení sympatizantů jednotlivých stran podle úrovně působe-
ní. Na centrální úrovni působí více než polovina sympatizantů stran současné koalice (ČSSD, 
KDU-ČSL, US). Oproti tomu KSČM má své sympatizanty z velké části v regionech a ODS 
rovnoměrně rozdělené „půl na půl“.

Nejsou to však pouze sympatie k politickým stranám, které vyjadřují politickou orientaci 
respondentů. Jak se totiž ukazuje, poměrně velké procento elit nesympatizuje z žádnou politic-
kou stranou, ale i tito lidé jistě mají určité politické preference a názory, které však z různých 
důvodů nespojují s konkrétní politickou stranou. Tyto politické orientace lze měřit např. pomo-
cí baterií otázek zjišťujících názory respondentů na to, co by měla vláda dělat (tabulka č. 51), 
nebo do jaké oblasti investovat (tabulka č. 52).

Tabulka 51 
Česká vláda by měla… Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
regulovat mzdy zákonem 6 17 33 45
usměrňovat ceny zákonem 5 17 38 39
usilovat o snížení výdajů ze státního
rozpočtu 56 31 10 3

financovat programy na vytvoření nových 
pracovních míst 48 40 9 2

v co nejmenší míře zasahovat do podnikání 45 37 14 5
finančně podporovat vývoj nových průmy-
slových výrobků a technologií 51 34 13 3

Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 52 
Česká vláda by měla investovat více 
do těchto oblastí … Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

zdravotní péče a prevence 41 31 22 7
veřejná správa 8 24 47 21
sociální zabezpečení 19 37 34 10
občanské a dobrovolné organizace 11 35 40 14
školství 65 29 4 2
drobné a střední podnikání 23 44 26 7
ochrana životního prostředí 47 46 7 1
podpora exportu 28 47 20 5
věda, výzkum, technolog.rozvoj 70 24 5 1

Zdroj: CESES, 2004 
Pozn.: Zbytek tvoří odpovědi nevím.

V těchto otázkách panuje mezi jednotlivými typy elit ve většině případů až vzácná shoda 
a rozdíly jsou pouze minimální. Mezi nejvíce rozdílné v první baterii otázek patří regulace 
mezd a financování tvorby nových pracovních míst. Nejvíce se pro zákonnou regulaci mezd vy-
slovovali elity veřejné správy (30%) následované elitami z oblasti vědy, kultury a církve (26%) 
a politiky (24%). Nejmenší podporu má regulace mezi elitami ekonomickými a mediálními 
(18% resp. 17%). Právě ekonomické elity (91%) však, spolu s elitami z oblasti vědy, kultury 
a církve a veřejné správy (91% resp. 90%), nejvíce podporují financování programů na pod-
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poru, tvorby pracovních míst. Nejmenší podporu mají tyto programy mezi elitami mediálními 
(85%) a politickými (82%).

Větší rozdíly lze nalézt v otázce, do jakých oblastí by měla česká vláda investovat více fi-
nančních prostředků.

Tabulka 53 – Oblasti s významnými rozdíly mezi jednotlivými typy elit
Odpovědi „určitě ano“ a „spíše ano“ (%) Více investic vlády 

do… Politické Ekonomické Mediální Správně
samosprávní Duchovní Celkem

zdravotní péče 
a prevence 55 73 76 70 78 71

veřejná správa 34 28 29 43 25 32
ochrana životního 
 prostředí 87 93 94 88 96 92

podpora exportu 83 82 72 68 72 75
Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka poskytuje přehledný obrázek o rozdílech v představách o prioritách mezi českými 
elitami a proto zde zmíníme pouze vybrané body. Hned v prvním případě zdravotní péče a pre-
vence je zajímavé, že nejmenší podporu větších investic do této oblasti vyjadřují politické elity 
(55%), a to s poměrně velkým odstupem od ostatních. Méně překvapivé je naopak největší 
procento souhlasu mezi správně samosprávními elitami s investicemi do veřejné správy, ale 
zajímavá je nejmenší podpora duchovních elit v této otázce. Investice do veřejné správy pod-
porují ještě méně než elity ekonomické nebo mediální. Ochrana životního prostředí má obecně 
spolu se školstvím a vědou a výzkumem největší podporu (ve všech případech přes devadesát 
procent), ale politické a správní elity jsou v této otázce zdrženlivější než ostatní.

Poslední oblastí, kde se elity rozcházejí je vládní podpora exportu, která má největší podporu 
mezi elitami politickými a ekonomickými a nejmenší mezi správně samosprávními.  Podívejme 
se nyní na stejné otázky podle sympatií k politickým stranám.

Tabulka 54 – Otázky s významnými rozdíly mezi sympatizanty parlamentních stran
Odpovědi „určitě ano“ a „spíše ano“ (%) 

Česká vláda by měla… ČSSD ODS KSČM KDU-
ČSL US Žádná Jiná n. 

neuvedl Celkem

regulovat mzdy zákonem 30 19 67 21 6 21 29 23
usměrňovat ceny zákonem 34 17 89 16 10 19 19 22
financovat programy na vytvo-
ření nových prac. míst 95 83 96 91 84 92 87 88

v co nejmenší míře zasahovat 
do podnikání 70 87 69 77 89 82 80 81

Více investic vlády do… ČSSD ODS KSČM KDU-
ČSL US Žádná Jiná n. 

neuvedl Celkem

zdravotní péče a prevence 75 71 93 58 56 73 70 71

sociální zabezpečení 70 52 100 49 23 60 51 56
občanské a dobrovolné
organizace 49 36 70 67 60 42 54 46

podpora exportu 86 73 100 79 72 69 72 75
Zdroj: CESES, 2004 



53

Celkový pohled na tabulku prozrazuje, že rozdíly mezi elitami více méně odpovídají progra-
mům a myšlenkám politických stran, se kterými sympatizují.

Závěrem této části o politických orientacích českých elit se krátce zastavíme u otázky vlivu 
jednotlivých aktérů ve společnosti. Respondenti dostali seznam vybraných důležitých aktérů 
a měli odpovídat, zda by se vliv těchto aktérů na směřování společnosti měl oproti současné 
situaci zvětšit.

Tabulka 55 – Více vlivu na směřování společnosti podle typů elit
více vlivu (kladné odpovědi, %)

Aktéři Politické Ekonomické Mediální Správně
samosprávní Ostatní Celkem

Politické strany 36 33 20 26 17 26
Evropská unie 39 56 50 51 43 48
Odbory 30 17 24 23 16 22
Církve 20 8 14 16 28 17
Státní správa 21 29 21 35 26 27
Podniky, firmy 53 74 50 48 38 52
Krajská samospráva 81 75 67 67 68 71

Dobrovolné organizace 67 49 58 50 68 58
Média 20 28 37 20 22 26

Místní samospráva 87 81 84 76 89 84
Zdroj: CESES, 2004 
Pozn.: šedivě jsou zvýrazněny ty otázky kde rozdíly mezi typy elit nebyly významné, tučně odpovědi s největším
zastoupením respondentů z jednotlivých typů elit.

Soudy 55 61 67 57 65 61

NATO 16 13 16 19 15 16

Celkově se většina respondentů shodla na posílení vlivu místní (84%) a krajské (71%) samo-
správy, nejméně potom v případě NATO (16%) a církví (18%). Respondenti také vždy požado-
vali nejvíce posílit „svůj vlastní“ vliv, tzn., že politické elity nejčastěji souhlasily se zvýšením 
vlivu politických stran, správní elity s posílením státní správy (ne už krajské a místní samosprá-
vy) atd. Zajímavé je, že politické elity celkem v pěti případech „přehlasovaly“ ostatní typy elit 
a nejvíce ze všech by chtěly zvyšovat vliv aktérů, kteří vůči nim stojí často v opozici – odbory, 
samosprávy a dobrovolné organizace.

… spokojení s prací zastupitelstva, ale nepříliš vlivní na místní úrovni
Většina respondentů je s prací obecního/místního zastupitelstva spokojena (64%), ale více 

jak polovina si myslí, že má jen velmi malý nebo žádný vliv na rozhodování v obecních resp. 
místních záležitostech (53%). Především v druhé otázce se jednotlivé typy elit výrazně liší.
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Největší spokojenost s prací obecního nebo místního zastupitelstva vyjadřují správně samo-
správní elity následované elitami politickými a „ostatními“. Výrazně nejméně spokojené jsou 
elity mediální, které také spolu s elitami ekonomickými pociťují nejmenší vliv na rozhodování 
v obci/městě. Naproti tomu jsou to právě elity správně samosprávní a především elity politické, 
které jsou nejenom spokojené, ale také relativně vlivné (33% odpovědělo, že má značný vliv 
a dalších 37% spíše malý vliv).

S prací svého zastupitelstva jsou spíše nespokojeni ti respondenti, kteří necítí sympatie k žád-
né nebo mimoparlamentní politické straně (42% resp. 35% velmi nebo spíše nespokojených). 
Naopak nejvíce spokojenosti vyjadřovali sympatizanti KSČM (74%) a US (73%).

Účelem této části výzkumné zprávy bylo podat předběžný obrázek o rozdílech mezi jednotli-
vými typy elit z výzkumu CESES nazvaném Elity a modernizace. Můžeme konstatovat, že elity 
se v mnoha tématech a otázkách z oblasti hodnot a postojů liší jen velmi málo a k výraznějším 
rozdílům docházelo poměrně zřídka. Největší rozdíly lze nalézt v některých socio-demografic-
kých charakteristikách (věk, vzdělání) a v oblastech, které se nějakým způsobem pojí k určité-
mu typu elit. Například v případě náboženství se výrazně odlišují elity vědy, kultury a církví, 
důležitost politiky zase vyděluje od ostatních politické elity apod.

V další fázi zpracování dat bychom se v tématu vnitřní diferenciace elit chtěli zaměřit na 
hlubší analýzu a interpretaci nalezených rozdílů mezi jednotlivými typy elit a ucelenější výklad 
týkající se modernizačních strategií elit. Téma vnitřní diferenciace se také jistě objeví i v ostat-
ních částech výzkumné zprávy.

Tabulka 56 – Práce obecního/místního zastupitelstva a vliv na rozhodování 
spokojenost s prací 
obecního/místního
zastupitelstva 

Politické Ekonomické Mediální Správně
samosprávní Ostatní Celkem

Velmi spokojen 6 4 4 11 10 7
Spíše spokojen 62 58 45 62 55 56
Spíše nespokojen 22 26 36 16 24 25
Velmi nespokojen 8 8 8 6 5 7
Neví 2 4 7 5 6 5
Celkem 100 100 100 100 100 100
vliv na rozhodování o záleži-
tostech obce/města Politické Ekonomické Mediální Správně

samosprávní Ostatní Celkem

Značný vliv 33 4 4 16 6 12
Spíše malý vliv 37 32 36 32 35 35
Velmi malý vliv 19 28 31 27 30 28
Žádný vliv 10 35 29 25 29 26
Celkem 100 100 100 100 100 100
Zdroj: CESES, 2004 
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V této části analýzy je předmětem rozboru struktura preferencí životních hodnot, dále struk-
tura hodnotových orientací a konečně struktura míry důvěry, víry a identity. Životní hodnoty 
jsou chápány jako základ výstavby hodnotové struktury, hodnotové orientace pak jako roz-
hodující trendy vývoje hodnotových struktur a problémy víry, důvěry a identity jako zdroje 
a rámce hodnotových struktur elit. Vše, jak bylo řečeno, ve srovnání s celou populací, případně 
i s vysokoškoláky, jako zástupci „budoucích elit“. Každé z hledisek je analyzováno samostatně, 
ve struktuře podle typů elit, úrovní v nichž elity působí a přichýlení se elit k politickým stranám 
zastoupeným v současném parlamentu.

Hodnotové preference jsou jádrem hodnotové struktury elit. Jejich základ tvoří elementárně 
vyjádřené životní hodnoty. V našem výzkumu byly poznatky o životních hodnotách získány 
odpovědí na otázku č. 62. Jde o otázku, která prochází v nezměněné podobě již několika vý-
zkumy a může proto sloužit nejen jako základ poznatků o hodnotových preferencích elit, ale 
i jako zdroj srovnání životních hodnot vyznávaných elitami s celou populací či s budoucími 
elitami – vysokoškoláky u nás. Druhou částí jsou odpovědi na otázku č. 63 výzkumu „Elity 
a modernizace“, která se ptala na váhu vlastností ve výchově dětí. Jde o obvyklou projektivní 
(a tedy i kontrolní) otázku vůči přímému vyjádření životních hodnot. Bude nás tu zajímat nejen 
struktura odpovědí – s určitými možnostmi komparace s budoucími elitami – ale také analýza 
vztahů k životním hodnotám. Konečně třetí rozměr hodnotových preferencí je spojen s tradič-
ními otázkami založenými ve výzkumech Ronalda Ingleharta.3 Jde o otázku 23, která předklá-
dala dotazovaným příslušníkům elit čtyři varianty hodnot, které v rámci postupu užívaného 
Inglehartem mají napomoci v rozpoznání převahy hodnotových preferencí formulovaných jako 
cíle, o něž by měla naše společnost v nejbližších letech usilovat.

Prezentujeme v tomto textu pouze základní informace bez hlubších srovnání a analýz. Jde 
o první podobu zpracování.

3 Např. Inglehard R. 1999, „Globalization and Postmodern Values. In: Washington Quarterly, Vol. 23, No. 1,
  str. 215 - 228
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 1.1.1. Struktura preferencí životních hodnot u elit

Tabulka 57 – Preference  životních hodnot příslušníků elit (odpovědi na otázku č. 62) 
Důležité NedůležitéŽivotní

hodnota velmi spíše
Důležité
celkem spíše zcela

Nedůležité
celkem

Průměr

Práce 78 21 98 1 0 1 1,2
Rodina 89 9 98 1 1 2 1,1
přátelé, známí 47 48 95 5 0 5 1,6
volný čas 21 51 72 25 3 27 2,1
Politika 15,6 40,0 55,6 36,2 7,7 43,9 2,4
Náboženství 12 14 26 29 45 74 3,1
Zdroj: CESES, 2004 

Graf 15 – Preference životních hodnot
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Faktorová analýza ukázala pozoruhodná spojení mezi preferencemi životních hodnot.

Tabulka 58 – Faktorová analýza životních hodnot 
Životní hodnota Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
volný čas .799
přátelé a známí .748
Rodina .497 .427
Práce .815
Politika .593 .475
Náboženství .900
Zdroj: CESES, 2004 
Extraction metod: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
63,5 % cum. of Variance 

Rodina – životní hodnota s obecně přijímanou nejvyšší preferencí – je svorníkem dvou fak-
torů, je tedy vázána na dva významy. Ve vztahu s volným časem a nejbližším sociálním zakot-
vením (přátelé a známí) ji elity chápou jako součást mimopracovních hodnot, možná i součást 
hodnot vyjadřujících tendence k chápání života jako zdroje prožitků a slastí. Ve vztahu s prací 
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a politikou je možná rodina pojímána jako zdroj motivací, odpovědnosti i posílení smyslupl-
nosti práce a veřejné aktivity.

Druhá životní hodnota zastoupená ve dvou faktorech je politika. Jednak ve 2. faktoru jde 
o návaznost na práci a rodinu (ve významech uvedených v předchozí větě), což lze interpreto-
vat jako součást pracovních zaměření, povinností a náplně. Ve třetím faktoru se spojuje politika 
s náboženstvím, tedy se symbolickým vyjádřením přesahu, duchovních hodnot, možná dokonce 
transcendentální dimenze života. Tedy – politika jako věc prosazování hodnot a možná i norem, 
politika spíš s etickým nábojem, nebo alespoň s respektováním této dimenze politiky.

Diference v preferencích životních hodnot se podle jednotlivých typů elit výrazně projevila 
jen u prvních dvou hodnot, méně u třetí. Z hlediska preferencí hodnoty rodiny, práce i přátel 
a známých jsou elity podobné. Rozdíly v preferencích volného času nejsou příliš výrazné, ale 
jsou zaznamenatelné: zatímco mediální a správně-samosprávní elity preferují v životě volný 
čas výrazněji (jsou důležité pro 77 – 80 % z nich), pro politické a ostatní elity (tedy: kulturní, 
vědecké, umělecké, církevní) má volný čas váhu nižší (je důležitý pro 65 % z nich).

Výraznější jsou rozdíly v preferencích politiky jako životní hodnoty podle jednotlivých typů 
elit. Ukazuje je výmluvně následující graf:

Graf 16 – Podíly typů elit charakterizujících hodnotu politiky v životě jako důležitou
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V tomto ohledu jsou vlastně ekonomické a politické elity protilehlé. Nejblíže politickým 
jsou elity správně – samosprávné. Pozoruhodná je nízká váha hodnoty politiky u mediálních 
elit.

Ještě větší jsou rozdíly mezi typy elit v hodnocení náboženství jako důležité životní hodnoty.
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Tentokrát je jasná diference (a statisticky významná, stejně jako u vztahů vůči hodnotě po-
litiky) kulturních, vědeckých, církevních a uměleckých elit vůči všem ostatním elitám, přede-
vším vůči ekonomické.

Diference podle jednotlivých úrovní působení elit v sobě shrnuje jak rozdíly mezi centrální 
a krajskou pozicí působení elit, tak rozdíly mezi regiony. Problém je se srovnáváním dat za ří-
zení na úrovni Prahy jako kraje: počet respondentů byl menší než jsme předpokládali a srovnání 
s jinými kraji, především Moravskoslezským (jako hypoteticky předpokládaným protilehlým 
typem) tak není dost dobře možné.

Ze šesti možností jen dvě vystoupily jako statisticky významně diferencující podle úrovně 
působení elit. Šlo o váhu přátel a náboženství jako životních hodnot.

Graf 17 – Podíly typů elit charakterizujících hodnotu náboženství  v životě jako důležitou
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Tabulka 59 – Diference ve váze přátel a náboženství podle úrovní v nichž elity působí
( % odpovědí velmi a spíše důležité)
Životní hodnota Centrální úroveň Praha Královéhradecký

kraj
Moravskoslezský

kraj
Přátelé 94 90 98 97
Náboženství 30 20 26 15
Zdroj: CESES, 2004 

Diference mezi centrální úrovní a Moravskoslezským krajem vystupuje jasně u váhy hodno-
ty náboženství. Rozdíl ve váze přikládané mezi životními hodnotami přátelům a známým také 
ukazuje odlišnosti, ale jde spíš o rys příznačný pro „mimopražské kraje“ než o charakteristiku 
distancí mezi centrem a moravskoslezským krajem. Možná, že jde o náznak větší váhy blízkých 
přátelských vztahů v životě „venkovských“ elit než u elit centrálních. (Jak uvidíme, tento ná-
znak vyplyne i ze srovnání diferencí v různých podobách identity.)

Diference v životních hodnotách podle preference vůči politickým stranám přinesla také 
rozdíly u dvou životních hodnot. Tentokrát šlo o statisticky významné diference ve váze hodnot 
politiky a náboženství v životě příslušníků elit.



59

Připomínáme, že pokud jde o ostatní životní hodnoty (rodinu, práci, přátele, volný čas) ne-
byly v jejich váze v životě mezi elitami podle jejich preference politických stran statisticky 
významné rozdíly. Především u hodnoty náboženství je zcela markantní diference. Příznivci 
KDU jsou s touto stranou spojeni zřejmě především právě prostřednictvím této hodnoty. Dále 
je zřetelné, že mezi příznivci KSČM jasně převažují nenáboženské hodnoty. Hodnota politiky 
je mezi elitami vlastně překvapivě málo preferovaná. Až na elitu, která se spojuje s KSČM.

 1.1.2. Porovnání hodnotových preferencí elit, veřejnosti a budoucích elit 

Porovnání preferencí životních hodnot elit a veřejnosti ukazuje následující výsledky.

Tabulka 60 – Diference ve váze politiky a náboženství podle preferencí vůči politickým stra-
nám v ČR (% odpovědí velmi důležité)
Životní
hodnota

ČSSD ODS KSČM KDU US Žádné

Politika 24 14 56 19 15 7
Náboženství 6 9 0 67 10 10
Zdroj: CESES, 2004 

Tabulka 61 – Porovnání životních hodnot – veřejnost (výzkum životních strategií 2002) 
a elity 2004 (Porovnání shrnujících odpovědí na otázku č. 62 z výzkumu Elity a otázku č. 37 
z výzkumu Životní strategie) 

Veřejnost Elity RozdílyŽivotní
hodnota důležité nedůležité průměr důležité nedůležité průměr důležité průměry
práce 87 11 1,61 98 1 1,23 + 11 + 0,38 
rodina 96 3 1,21 98 2 1,13 + 2 + 0,08
přátelé 90 10 1,68 95 5 1,58 + 5 + 0,10 
volný čas 84 15 1,85 72 27 2,09 - 12 - 0,24
politika 19 80 3,08 56 44 2,36 + 25 + 0,72
náboženství 16 79 3,33 26 74 3,07 + 10 + 0,26

Ukazuje se, že příslušníci elit v naší společnosti preferují sledované životní hodnoty výraz-
něji než veřejnost ve všech případech, až na jeden - volnému času jako hodnotě významné pro 
život přikládají elity výrazně nižší váhu než veřejnost. Zvláště to vynikne ve srovnání s faktem, 
že ostatní životní hodnoty berou příslušníci elity vážněji než jak je preferuje reprezentativní 
vzorek dospělé populace za naši republiku. Největší diference je u preference politiky a prá-
ce, ale také u preference náboženství jako životní hodnoty. I tentokrát prezentujeme diference 
v grafické podobě, která markantně ukazuje na rozdíly mezi elitami a veřejností ČR v preferen-
cích životních hodnot.
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Konečně třetí srovnání je porovnání elit, veřejnosti a budoucích elit – reprezentace studen-
tů prvních ročníků českých vysokých škol. Přineslo následující poznatky:
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Graf 18 – Porovnání preferencí životních hodnot veřejnosti (výzkum: Životní strategie 2002) 
a elit (Výzkum: elity a modernizace 2004) 

Veřejnost Elity VysokoškoláciŽivotní
hodnota Důležité nedůl. průměr Důležité nedůl. průměr důležité nedůl. průměr
Práce 87 11 1,61 98 1 1,23 89 11 1,84
Rodina 96 3 1,21 98 2 1,13 98 2 1,17
Přátelé 90 10 1,68 95 5 1,58 95 5 1,46
volný čas 84 15 1,85 72 27 2,09 88 12 1,82
Politika 19 80 3,08 56 44 2,36 21 79 2,97
náboženství 16 79 3,33 26 74 3,07 14 85 3,37

Tabulka 62 – Porovnání preferencí životních hodnot veřejnosti (výzkum: životní strategie
2002), elit (výzkum: elity a modernizace 2004) a vysokoškoláků (výzkum: hodnotové struk-
tury vysokoškoláků 20034)

4  Výzkum hodnotových struktur vysokoškoláků proběhl na přelomu roku 2002 a 2003. Vzorek 1129 studentů 
1. ročníků 11 fakult vysokých škol v ČR. Realizace Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, pracoviště 
POINT, Praha. Vedoucí řešitel L. Prudký.
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Grafické znázornění znovu pomůže v porovnání rozdílů.
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Graf 19 – Porovnání preferencí životních hodnot veřejnosti (výzkum: Životní strategie, 
2002), elit (výzkum: Modernizace a elity, 2004) a budoucích elit – vysokoškoláků (výzkum:
Hodnotové struktury vysokoškoláků, 2003) 

Následující graf se soustřeďuje jen na srovnání podílů odpovědí, které konstatovaly vý-
znamnost sledovaných hodnot pro život.
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Zdroj: CESES, 2004 

Graf 20 – Porovnání důležitosti životních hodnot mezi soubory elit, veřejnsti a budoucích elit 
– vysokoškoláků
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I když nepochybně jde u vysokoškoláků o dílčí stav – jde o respondenty ve věku kolem 
20 let, vývoj životních hodnot je u nich tudíž ještě nevyjasněný – není bez zajímavosti porovnat 
ty rozdíly, které vystoupily jako zvláště markantní. Přesto (či právě proto) že, jak patrno, jich 
není mnoho. Nejmarkantnější diference u preferencí životní hodnoty volného času ukazuje na 
to, že zatímco vysokoškoláci preferují tuto životní hodnotu výrazně víc než celá veřejnost, pří-
slušníci elit naopak výrazně méně. Nepochybně jde o vlivy věkových diferencí. Ale možná také 
o obecnější tendenci posilování životních hodnot spojených s prožíváním a užíváním životního 
času aktuálně a s preferencí požitků. Do jisté míry lze na tuto tendenci usuzovat i z rozdílů 
v preferencích náboženství jako životní hodnoty. Ostatní rozdíly jsou opravdu nevelké, snad 
jen fakt, že se vysokoškoláci vahou hodnoty práce spíš blíží elitám než celé populaci může mít 
podobu signálu.

Otázka po tom, co si mají – podle dotazovaných příslušníků elit – především osvojit děti 
ve výchově pro život, v sobě skrývá několik možných interpretací. Kromě představ o obsahu 
výchovy samotném o sobě, to ale nepochybně je i promítnutí vlastních představ o důležitosti 
hodnot pro život. Lze hovořit o dalším aspektu analýzy hodnotových preferencí, bytˇ v otázce 
samotné se nikde výraz hodnota ani hodnocení explicite neobjevuje.

Především v tomto smyslu odpovědi na otázku č. 63 navazují, doplňují, zpřesňují a z části 
i kontrolují validitu odpovědí na přímou otázku po životních hodnotách.

Tabulka 63 – Hodnoty důležité pro výchovu dětí (odpovědi na otázku č. 63) podle všech 
dotazovaných příslušníků elit 

důležité nedůležitéHodnoty důležité pro výchovu dětí
Velmi spíše spíše Zcela

průměr Pořadí

Pracovitost 69 29 2 - 1,32 2.
pocit odpovědnosti 84 14 2 - 1,17 1.
Tolerance a respekt k odlišnostem 63 33 3 0 1,40 3.
Šetrnost, skromnost 26 56 18 1 1,93 11.
Nesobeckost 51 44 5 0 1,54 6.
Soutěživost 25 53 21 1 1,97 12.
Schopnost vyznat se 31 47 19 2 1,92 10.
Ohleduplnost 61 35 3 0 1,42 4.
Otevřený vztah k lidem 41 47 11 1 1,71 9.
Schopnost navazovat kontakty a přátelství 42 51 6 0 1,64 8.
Snaha uplatnit své schopnosti 52 44 5 0 1,53 5.
Snaha vyniknout 21 51 25 3 2,10 14.
Zásadovost 53 38 7 1 1,55 7.
Prosazování vlastních názorů 21 53 21 3 2,06 13.
Zdroj: CESES, 2004 

Pro upřesnění rozdílů uvedeme grafické srovnání jednotlivých hodnot podle průměrů.
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 Je zajímavé porovnávat distance mezi posuzováním jednotlivých hodnot elitami podle prů-
měrů a hodnocení důležitosti. I když to z grafu není příliš markantní, jsou zde patrné předěly:

-  samostatně a jako nejsilnější hodnota vystupuje „pocit odpovědnosti“ (důležitost jí přizna-
lo 84 % příslušníků elit);

-  druhá nejsilnější je skupinka hodnot sestávající z „pracovitosti“, „tolerance a ohleduplnos-
ti“ (ze 61 až 69 % důležité hodnoty pro elity);

-  další skupinu podle významu tvoří zásadovost, snaha uplatnit své schopnosti a nesobeckost 
(důležité podle 51 až 53 %). Ještě stále jde o podíly nad 50 %;

-  schopnost navazovat kontakty a přátelství spolu s otevřeným vztahem k lidem tvoří další 
stupínek, ovšem jen pro 41 – 42 % příslušníků elit jde o hodnoty důležité pro osvojení 
dětmi během výchovy;

-  nejslabší je vztah ke schopnosti vyznat se, šetrnosti a skromnosti, soutěživosti (s 25 až 
31 % jde o hodnoty důležité) a především snaha vyniknout a prosazování vlastních názorů 
– ty jsou důležité jen pro 21 % příslušníků elit.

Zatímco na špičce se objevuje odpovědnost s pracovitostí a tolerance s ohleduplností, na 
konci jsou prosazování vlastních názorů, snaha vyniknout, soutěživost a také šetrnost a skrom-
nost a schopnost vyznat se. Zdá se, že i z tohoto hlediska lze vidět některé výraznější tendence. 
Především malou váhu diferenciaci, sebeprosazení a také soutěživosti. Tady může jít o projevy 
rovnostářských tendencí.

Faktorová analýza přinesla na jedné straně vlastně potvrzení diferencí uvedených v předcho-
zím textu, navíc ale z ní lze vyvozovat pozoruhodné informace o propojení či naopak distancích 
mezi hodnotami.
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Zdroj: CESES, 2004 

Graf 21 – Porovnání průměrů ze stupnice odpovědí na otázku po hodnotách důležitých pro 
výchovu dětí (čím nižší hodnota průměru, tím vyšší důležitost) – elity celkem
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Ukazuje se, že dvě nejsilněji preferované hodnoty jsou navzájem spojeny, avšak vážou se 
na ně (viz Faktor 3) už jen – a ne příliš silně - šetrnost a skromnost, zásadovost a nesobeckost. 
Směřování spojená s tímto faktorem jsou pravděpodobně nejblíže hodnotám spojeným s uče-
ním se svobodě. Lze to říct i proto, že hodnota odpovědnosti (tak příznačná pro ucelené chápání 
svobody) není v žádném vztahu k hodnotám sdruženým ve Faktoru č. 1. Ten při tom spoju-
je hodnoty, které jsou jasně propojeny ideou individuálního prosazení, uplatnění, tedy ideou 
spojenou s u nás tak rozšířeným chápáním liberalismu. Víme z předchozího srovnání, že tato 
skupina hodnot není elitami příliš preferována (je vlastně mezi seskupeními hodnot spojených 
s výchovou dětí nejméně preferovaná), avšak vyznavači preferencí těchto hodnot jsou v posto-
jích kompaktní a výrazně propojení. Faktor č. 2 sdružuje hodnoty, které míří k respektu vůči 
jiným, ke komunikaci a dialogu, k solidaritě a nepreferenci sebe sama. Můžeme možná hovořit 
o hodnotách směřujících k sociální soudržnosti.

I na výsledcích této faktorové analýzy jsou pozoruhodná propojování mezi jednotlivými 
faktory. Tak schopnost navazovat kontakty a přátelství je jednou nohou mezi individualistic-
ky zaměřenými hodnotami, druhým svým významem patří do hodnot vyjadřujících přináleži-
tost ke společenství. Nesobeckost se sice silně spojuje s hodnotami vyjádřenými ve Faktoru 
2 – tedy s hodnotami blízkými sociální soudržnosti – ale také s hodnotami ve 3. faktoru, tedy 
s hodnotami spojujícími odpovědnost a práci (nazvali jsme je souhrnně hodnotami spojenými 
se svobodou). Ještě vyrovnanější zastoupení v obou faktorech mají hodnoty „šetrnost a skrom-
nost“ a „zásadovost“. Při tom je příznačné, že hodnota zásadovost se v žádném směru nespojuje 
s hodnotami ve Faktoru 1, tedy s hodnotami preferujícími individualistický, dravý, sebeprosa-
zující se trend.

Korelační analýza vztahů mezi hodnotami navzájem ukázala na silnou vzájemnou závislost. 
O to výrazněji vystupují ty vztahy, které se ukázaly jako nezávislé, jako odlišně směřované. 
Ukazuje se, že s „pocitem odpovědnosti“ nekoreluje prosazování vlastních názorů, schopnost 

Tabulka 64  – Faktorová analýza hodnot preferovaných elitami ve výchově dětí
Pro výchovu dětí je důležitá Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
- snaha vyniknout .792
- soutěživost .712
- prosazování vlastních názorů .684
- snaha uplatnit své schopnosti .675
- schopnost vyznat se .632
- schopnost navazovat kontakty a přátelství .467 .394
- otevřený vztah k lidem .754
- ohleduplnost .711
- tolerance a respekt k odlišnostem .604
- nesobeckost .602 .304
- šetrnost a skromnost .469 .463
- zásadovost .371 .362
- pracovitost .794
- pocit odpovědnosti .755
Zdroj: CESES, 2004 
Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaisel Normalization
49,2 % Cum. of Variances
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vyznat se, soutěživost a snaha vyniknout. Naproti tomu se „snahou vyniknout“ (jako tahounem 
faktoru sdružujícího individualistické hodnoty) nekorelují hlavně tolerance a respekt k odlišnos-
tem, dále nesobeckost, ohleduplnost, otevřený vztah k lidem (nejsilnější část faktoru vyjadřu-
jícímu tendence k soudržnosti) a již zmíněný pocit odpovědnosti. Dále: s „otevřeným vztahem 
k lidem“ nekoreluje – kromě již zmíněné snahy vyniknout – také soutěživost, schopnost vyznat 
se a jen slabě snaha uplatnit své schopnosti. Podobně s „tolerancí a respektem k odlišnostem“ 
zřetelně nesouvisí snaha vyniknout, prosazování vlastních názorů, soutěživost, schopnost vy-
znat se, snaha uplatnit své schopnosti a jen slabý vztah se ukazuje překvapivě s pracovitostí.

Pro hlubší porozumění diferencím v celkovém pořadí těchto hodnot je nezbytné uvést rozdí-
ly v odpovědích na otázku, co je důležité, aby děti získaly během výchovy, podle typů elit.

Tabulka 65 – Statisticky významné diference hodnot ve výchově dětí podle typů elit 
Hodnota politické ekonomické mediální správní ostatní
Odpovědnost
Pracovitost
Tolerance -- + +
Ohleduplnost
Schopnost uplatnit své schopnosti /+/ + /-/ -
Nesobeckost + - /-/ /+/
Zásadovost + /-/ + +
Schopnost navazovat kontakty
Otevřený vztah k lidem + - - +
Schopnost vyznat se /+/ + + - -
Šetrnost, skromnost 
Soutěživost + + - -
Prosazování vlastních názorů + + + --
Snaha vyniknout ++ ++ - --
Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka k Tabulce č. 65: Značky vyjadřují, že daná elita se odlišuje od pravidelného rozložení. Plusy jsou vy-
jádřením, že danou hodnotu berou jako významnější, naopak mínusy, že jde podle jejich přesvědčení o méně vý-
znamnou hodnotu. Nejsilnější je dvojité znaménko, znaménko v závorce naopak vyjadřuje, že jde o směřování
slabé. Pokud v řádku nejsou žádná znaménka, nehrají diference mezi typy elit žádnou statisticky významnou roli 
ve vztahu k dané hodnotě.

Nejvíc diferencí je u ekonomických elit. Stejný počet – ale většinou s opačným znaménkem 
– je u elit ostatních (tedy: kulturních, vědeckých, církevních a uměleckých). Naopak nejméně 
je rozdílů u mediálních elit. Ty nejčastěji odpovídají standardnímu rozložení, tedy neodlišují 
se od „průměru“. Spojení ekonomických a politických elit (tedy: shody v tendenci preferování 
daných hodnot) vyjadřují vztahy k 10 hodnotám, jen dvakrát byly protichůdné: u nesobeckosti 
a zásadovosti. Mezi ekonomickými a „ostatními“ elitami není shoda ani v jedné z devíti statis-
ticky významně rozdílných preferencí hodnot. Jde zřetelně o projevy odlišných hodnotových 
struktur. A vzhledem k tomu, že preference hodnot u politických elit je velmi blízká ekonomic-
kým elitám, lze vyvozovat i velkou vzdálenost mezi politickými a kulturně-vědecky-církevně- 
uměleckými („ostatními“) elitami u nás.

Porovnání podle úrovní působení elit umožní přiblížit získané údaje podle tohoto druhu 
diferencí mezi elitami. Především se ukázalo, že ze 14 možných bylo jen šest statisticky vý-
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znamných diferencí podle úrovně elit a regionů. Ve zjednodušené podobě je uvádí následující 
tabulka.

Tabulka 66 – Porovnání statisticky významných diferencí mezi hodnotami nutnými ve vý-
chově dětí podle úrovně působení elit 
Hodnota Centrální Praha Královehradecký

kraj
Moravskoslezský
kraj

Odpovědnost - /+/ -- +
Tolerance + /+/ --
Schopnost vyznat se /-/ --- +
Schopnost komunikace + - -
Snaha vyniknout - -- ++
Prosazování vlast.názorů - /+/ ++
Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka k Tabulce č. 66: Platí, že značky vyjadřují podobné vztahy jako u Tabulky č. 65. Tedy – jde o váhu 
a směr, v níž se daná část elit odlišuje od pravidelného rozložení. Plusy jsou vyjádřením, že danou hodnotu berou 
jako významnější, naopak mínusy, že jde podle jejich přesvědčení o méně významnou hodnotu. Nejsilnější je 
dvojité znaménko, znaménko v závorce naopak vyjadřuje, že jde o směřování slabé. Pokud v řádku nejsou žádná 
znaménka, nehrají diference mezi typy elit žádnou statisticky významnou roli ve vztahu k dané hodnotě.

I když rozdílů není mnoho, jsou průkazné především v tom, že se vždy liší elity z centra 
a elity z Moravskoslezského kraje. Zatímco elity z Ostravska zřetelně preferují sebeprosazení 
a snahu o vyniknutí, elity z centra spíš toleranci a schopnost komunikace.

Zaznamenali jsme několik rozdílů i ve výběru hodnot nutných pro výchovu dětí podle při-
chýlení elit k současným politickým stranám. I tady se ale potvrdilo, že tato diferenciace je 
z používaných hledisek nejméně intenzivní. Statisticky významné diference totiž vystoupily 
jen u dvou hodnot. Přes to ale není toto srovnání nezajímavé. Ukázalo se totiž, že

- snahu vyniknout prosazují ve výchově dětí především příslušníci elit s preferencí ČSSD 
a ODS, naopak proti standardnímu rozložení méně příznivci KDU, US a také ti z dotazovaných 
členů elity, kteří nedávají přednost žádné politické straně;

- prosazování vlastních názorů je preferováno podobně, s tím, že je nadprůměrně preferují 
nejen příznivci ČSSD a ODS, ale také (a velmi jasně) příznivci KSČM. Pod průměrem jsou 
jasně příznivci KDU i US a markantně i ti, kteří nepreferují žádnou současnou politickou stranu 
z naší scény.

Ronald Inglehart po několik desetiletí ověřuje a uplatňuje dvojici jednoznakových otázek, 
které zahrnují čtyři hodnotové preference. Rozdíl mezi otázkami je jen v pořadí – první vybírá 
prvé místo v oné čtveřici, druhá pak druhé pořadí. Podíly mezi výběry pak Inglehart chápe jako 
východisko pro charakteristiku stupně konzumních či postkonzumních hodnotových preferencí 
v dané zemi či její části.

V našem výzkumu byla otázka po takto pojatých hodnotových preferencích spojena s tím, 
k jakým cílům by - podle mínění elit – měla naše země směřovat v následujících deseti až pat-
nácti letech. Jde tedy o pokus promítnout postup charakterizující předpoklad váhy konzumních 
či postkonzumních hodnot v rámci rozhodující dimenze výzkumu, totiž v pochopení toho, jak 
chápou elity strategické rozvojové možnosti, s čím spojují budoucnost této země.
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Podle našeho výzkumu elity v naší zemi zvolily následující pořadí mezi „inglehartovskou“ 
čtveřicí hodnot:

Tabulka 67 – Preference hodnot vyjadřujících do budoucna v České republice míru konzum-
ních hodnotových struktur podle elit naší země (v %) 
(Struktura odpovědí na otázku č. 23) 
Hodnota 1.pořadí 2.pořadí kumulace
Udržet pořádek ve státě 35 27 31
Poskytnout lidem větší možnosti mluvit do důležitých
vládních rozhodnutí 

26 29 28

Bojovat proti růstu cen 3 10 6
Bránit svobodu slova 32 31 32
     Průměr 2 3
Zdroj: CESES, 2004 

Diference mezi elitami podle úrovní vystoupily podle výsledků párových vztahů ve sta-
tisticky významných vztazích vůči hodnotám podle Ingleharta (1999) také jak v prvním, tak 
ve druhém pořadí. Nejzřetelnější rozdíly jsou mezi centrálními elitami a elitami Moravsko-
slezského kraje. Konkrétně: centrální elity zřetelněji preferují mezi cíli budoucího usilování 
České republiky úsilí o růst participace občanů a o svobodu slova, naopak se podstatně slaběji 
vyjadřují k podpoře snah o snižování cen a uchování pořádku ve společnosti. Moravskoslezské 
elity mají zcela opačné preference. Další regionální elity nejsou tak jednoznačné jako morav-
skoslezská. Královéhradecké elity sice preferují udržení pořádku v zemi a k tomu nepodporují 
růst participace občanů na moci, ale podpora úsilí o snižování cen není posílená a ani ne pod-
pora o zachování svobody slova. Pražské elity jsou sice výrazně méně zaměřené na zachování 
pořádku v zemi, ale ostatní hodnoty jimi nejsou podporovány ani odmítány víc, než napovídají 
očekávané četnosti. Zajímavé je, že u všech regionálních elit je spíš snaha o participaci občanů 
na moci pod předpokládanou úrovní, tedy slabší. Zvláště vůči centrálním elitám.

Poslední z vnitřních pohledů na tento přístup zkoumání hodnot je spojen s diferencemi pod-
le preferencí politických stran. Statisticky významné byly sice diference podle tohoto hlediska 
jak pro první, tak pro druhou volbu, ale nešlo o příliš intenzivní vztahy. Ve zjednodušené podo-
bě (za pomoci znamének vyjadřujících jednak vyšší podporu, tedy plus, jednak nižší podporu, 
pomocí mínusu) prezentujeme základní diference v Tabulce č. 68.

Tabulka 68 – Diference v přijetí/nepřijetí hodnot podle Ingleharta ve vztahu k preferencím
vybraných politických stran 
Hodnota ČSSD KSČM ODS KDU US Žádná polit.

strana
Udržet pořádek + - + - -
Růst participace lidí + - + + +
Boj proti růstu cen + - -
Bránit svobodu slova - - + +
Zdroj: CESES, 2004 
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Rozdíly mezi hodnotami spojenými se zacílením rozvoje této země a preferencemi vůči 
politickým stranám ukazují, že jsou zde sice statisticky významné diference, ale věcně nejde 
o konzistentní vyjádření. Alespoň ne ve smyslu výkladu, který R. Inglehart spojuje s volbou 
jednotlivých hodnot. Může jít o nejasnost ve vymezení jednotlivých politických stran (možná 
dokonce o reflexi jejich hodnotové nezakotvenosti), ale také o nepochopení vztahu mezi prefe-
rencemi politickým stranám a mírou konzistence takové preference, ale samozřejmě také může 
jít o nefunkčnost přístupu podle R. Ingleharta v naší tradici a situaci.

Porovnání s posouzením těchto hodnot celou populací ukazuje na významnou dimenzi roz-
dílů mezi elitami a celou populací při pohledu do budoucna.

5  „Bůh po komunismu“, tak zněl oficiální název šetření, které v deseti postkomunistických zemích proběhlo v roce 
1997 a 1998. U nás realizace GFK, vzorek 1082 respondentů – populace nad 18 let. Blíže v Prudký 2001.

Tabulka 69 – Srovnání hodnotových preferencí podle R. Ingleharta: Populace (CESES 2002) 
a elity (CESES 2004) (v %) 
Hodnota Elity Populace

1. pořadí 2. pořadí 1. pořadí 2. pořadí
Udržet pořádek ve státě 35 27 50 25
Poskytnout lidem větší možnosti mluvit
do důležitých vládních rozhodnutí 

26 27 27 27

Bojovat proti růstu cen 3 10 15 27
Bránit svobodu slova 32 31 8 21
Zdroj: CESES, 2004 

Rovnováha řádu a svobody slova je z výsledků odpovědí na otázku č. 23 za celek elit zřej-
má. Překvapivě malá je váha „neokonzervativního indikátoru“, kterým je boj proti růstu cen. 
Souhlas s participací lidí na vládě je sice třetí nejsilnější, ale je slabší než obrana svobody slova 
a také než snahy o udržení pořádku ve státě. Pro veřejnost je ovšem podstatně významnější řád 
než svoboda slova.

Hodnotové orientace jsou vyjádřením trendů, zaměření, cílení přijatých hodnot. V tomto 
směru samy o sobě představují dynamický prvek hodnotových struktur. Jsou proto pro výzkum 
zaměřený na zkoumání vztahů elit k modernizačním trendům v naší zemi zvláště cenné. Pro tuto 
skupinu charakteristik hodnotových struktur elit v naší republice na přelomu roku 2003 a 2004 
jsou k dispozici údaje dvojího druhu. Jednak jsou to odpovědi na otázky č. 25 až 30. V nich 
byly příslušníkům elit předloženy výroky, které vyjadřují rozdílné typy hodnotových orientací. 
Tyto výroky – použité z většiny i v předchozím zkoumání životních strategií veřejnosti – v sobě 
nesou sdělení o míře rovnostářských či diferenciačních tendencí, o míře zaměření na svobo-
du ve vztahu ke konzumu, o míře otevřenosti či uzavřenosti vůči cizincům a jinakosti vůbec, 
o zaměření na etatistické tendence ve společnosti či tendence posilující odpovědnost občanů, 
také tendence orientované spíš na pohodu a klídek či naopak na nesouhlas se „zápecnickými“ 
postoji a konečně i na místo náboženskosti a váhu této orientace v životě naší společnosti. Jde 
vesměs o výroky, které vyjadřují hodnotové orientace z rozsáhlejších baterií (např. ve výzkumu 
Aufbruch z roku 19975) s vahou rozhodujících orientací v rámci faktorů. Tuto skupinu indiká-
torů hodnotových orientací označujeme jako hodnotové orientace opřené o reflexi současných 
směřování naší společnosti.
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Druhou velkou skupinu charakteristik hodnotových orientací představují odpovědi na otáz-
ku č. 5. Ta nabízela příslušníkům elity sedm dvojic protilehlých výroků, v nichž se objevovaly 
možné varianty zásad, kterými by se měla řídit společnost, v níž by respondent chtěl žít. Před-
stavy o konturách hodnotových orientací ideální společnosti jsou shodné s těmi, které byly 
předloženy celé populaci ve výzkumu životních strategií a jako takové jsou jedním z podstat-
ných zdrojů poznání o obsahu představ elit o vizi naší společnosti. Promítá se tu míra zaměření 
na ekonomickou výkonnost, na dodržování tradic, na co nejvyšší technickou vyspělost, na vlá-
du opřenou o odborníky, na váhu řádu v životě lidí, na rozvoj talentů, na rozvoj místních komu-
nit a proti tomu zaměření na poklidnou existenci, modernizaci, vládu podle názorů veřejnosti, 
rozvoj opřený o duchovní růst, o maximalizaci volnosti lidí, o rovnoměrný rozvoj všech a o růst 
efektivnosti fungování centrálních institucí. Konstrukce tradicionalistů, výkonově orientova-
ných technokratů, duchovně zaměřených cest, cest rozvoje prostřednictvím konzervativních či 
naopak tvořivě trvale proměnlivých postojů, to vše lze z odpovědí na tyto otázky vyvozovat. 
V dalším textu čtenář analýzu těchto výroků najde pod názvem hodnotové orientace odvozené 
z představ o ideální společnosti. Jde samozřejmě o další dimenzi zkoumání hodnotových struk-
tur elit. Jak v celku, tak v jednotlivých typech elit. Teprve srovnáním s ostatními dimenzemi 
zkoumání těchto struktur lze získat ucelené a ověřené pohledy. Tady půjde o analytický výstup, 
se snahou interpretovat poznatky vycházející právě z ucelené analýzy odpovědí na uvedené dvě 
skupiny indikátorů.

 2.1.1. Struktura hodnotových orientací elit samotných

Jak bylo řečeno, jde o rozbor odpovědí na otázky č. 25 až 30. Celkový přehled odpovědí na 
ně uvádí následující tabulka.

Tabulka 70 – Přehled hodnotových orientací reflektujících současnou naši společnost
Míra souhlasu Míra nesouhlasu Hodnotové orientace /číslo otázky/ 

Rozhodně spíše spíše Rozhodně
Průměr

/25/ Problémy občanů by měl řešit stát a ne občané 6 14 47 33 3
/26/ Jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda 2 7 35 56 3
/27/ Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá 
        politická činnost

5 13 37 45 3

/28/ Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit 8 19 38 35 3
/29/ Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady,
       aby se člověk nedostal do zbytečných problémů

2 5 31 61 4

/30/ Bylo by dobré, aby většina lidí v ČR věřila v Boha 9 23 32 35 3
Zdroj: CESES, 2004 

Grafické vyjádření ukáže na diference ve sledovaných hodnotových orientacích přesněji než 
tabulka. Uvedeme ji nejprve v detailním pohledu, pak v souhrnech souhlasných a nesouhlas-
ných odpovědí.
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Graf shrnující pozitivní a negativní reakce na výroky vyjadřující hodnotové orientace umož-
ní vidět rozdíly mezi nimi plastičtěji.
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Graf 22 – Struktura hodnotových orientací reflektujících současný stav naší společnosti
(celkové údaje) 
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Graf 23 – Struktura hodnotových orientací reflektujících stav současné naší společnosti ve 
shrnujícím pohledu 
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Ukázalo se, že nejvyšší míra souhlasu byla s výrokem „Bylo by dobré, aby většina lidí v ČR 
věřila v Boha“. Souhlas s ním vyjádřila skoro třetina příslušníků elit. Naopak největší nesouhlas 
vyvolaly výrok spojený s životem v klidu, v konformitě (celkem s tímto výrokem souhlasilo 
jen 7,5 % dotazovaných příslušníků elit a naopak skoro 92 % nesouhlasilo) a výrok preferující 
jistotu a blahobyt před svobodou (souhlasilo necelých 9 %, nesouhlasilo víc než 90 % příslušní-
ků elit). Ovšem i nevelká míra souhlasu s některými výroky je u elit - v počátku jednadvacátého 
století téměř patnáct let po změně režimu - zarážející. Především zřetelná rovnostářská tendence 
(přes 26 % souhlasilo s výrokem, že se rozdíly v příjmech mají zmenšit) je u elit varující. I když 
samozřejmě není interpretace opřená o rovnostářství jediná možná – jistě jde také o projev fak-
tických rozdílů v odměňování, které nejsou vyjádřením diferencí ve výkonech a mají jen málo 
společného se sociální spravedlností – přesto jde o zjištění, které není v rozporu s poznatky 
o tom, že jsou pro naši společnost do značné míry příznačné tendence k rovnostářství. I to, že 
pětina příslušníků elit schvaluje výrazné etatistické tendence, je zjištění ne příliš povzbudivé. 
Stejně i fakt, že skoro 13 % respondentů vyjádřilo v zásadě souhlas s výrokem, že „cizincům by 
se měla v naší zemi zakázat veškerá politická činnost“. Nemáme samozřejmě žádné „optimální 
meze“, které by měly být v míře otevřenosti vůči cizincům respektovány. Víme ale, že tento vý-
rok představuje „vlajkovou loď“ mezi hodnotovými orientacemi spojenými s odmítáním nejen 
cizinců, ale cizího a odlišného vůbec. Jde o důležitý indikátor míry uzavřenosti až xenofobie 
ve společnosti. Jestliže přibližně každý sedmý-osmý příslušník elity sdílí hodnotové orientace 
spojované s uzavíráním společnosti, jde o poznatek proti přesvědčení o rozšiřování cest k ote-
vřené společnosti u nás.

Faktorová analýza neukázala na zásadní rozdíly mezi těmito hodnotovými orientacemi.

Tabulka 71 – Faktorová analýza hodnotových orientací reflektujících současnost
Hodnotové orientace Faktor 1 Faktor 2 
Problémy má řešit stát /25/ .719
Žít v klidu /29/ .676
Blahobyt je důležitější než svoboda /26/ .664
Zákazy cizincům /27/ .616
Snížit rozdíly v příjmech /28/ .577
Co nejvíc věřících /30/ .950
Zdroj: CESES, 2004 

Svébytná pozice hodnotových orientací spojených s náboženstvím je v české společnosti 
vlastně už obvyklá. I u elit se tato skutečnost – i na tomto místě – potvrdila. Složení prvního 
faktoru ukazuje na závažnou pozici hodnotových orientací spojených se státem v hodnotových 
orientacích elit. Míra shody s výrokem o tom, že „problémy občanů by měl řešit především stát 
a ne občané“ je pro podstatné diference v hodnotových orientacích elit téměř určující.

Diference podle typů elit vystoupily u tří ze šesti hodnotových orientací této skupiny. V gra-
fickém souhrnném vyjádření šlo o následující rozdíly.
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Z grafického srovnání je patrné, že největší diference jsou mezi ekonomickými a kulturně-
-vědecky-církevně-uměleckými (tedy: „ostatními“) elitami. Jestliže příslušníci ekonomických 
elit z 15 % souhlasí s výrokem, že „jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda“, příslušníci 
„ostatních“ elit s ním souhlasí z necelých 3 %. Jestliže naopak si skoro 44 % příslušníků „ostat-
ních“ elit myslí, že „by bylo dobré, aby většina lidí v ČR věřila v Boha“, podíl ekonomických 
elit souhlasících s touto hodnotovou orientací je přesně poloviční. A konečně jestliže jen 4 % 
dotazovaných z „ostatních“ elit se ztotožňuje s výrokem, že „nejlepší je žít v klidu, příliš nevy-
bočovat z řady, aby se člověk nedostal do zbytečných problémů“, podíl dotazovaných z ekono-
mických elit, které sdílejí tento názor, je trojnásobný. Diference mezi těmito typy elit jsou tak 
markantní, že jim věnujeme ještě jedno srovnání – pomocí grafu,  tentokrát však se souhlasný-
mi, ale i nesouhlasnými podíly odpovědí.
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Graf 24 – Rozdíly v těch z hodnotových orientací, které tu vzešly jako statisticky významné
podle typů elit 
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Ve vztahu k výroku „Bylo by dobré, aby většina lidí v ČR věřila v Boha“ jsou největší dife-
rence mezi typy elit. V této souvislosti se ukázalo, že postavení „ostatních“ elit je výjimečné. 
Všechny další typy se spíš blíží ke krajnosti, kterou představují ekonomické elity. Nejblíže jsou 
jim mediální elity a elity politické.

Srovnání hodnotových orientací mezi jednotlivými úrovněmi působení elit přineslo vý-
znamné rozdíly především mezi elitami působícími na centrální úrovni a elitami regionálními, 
z nich zvláště severomoravskými. Porovnání hodnotových orientací vázaných na míru souhlasu 
s výroky uvedenými v otázkách č. 25 až 30 přinesly podle úrovně působení elit statisticky vý-
znamné diference ve všech šesti sledovaných hodnotových zaměřeních. I tady platí, že rozdíly 
byly především mezi centrálně působícími elitami a elitami regionálními, nešlo však o vztahy 
tak jednoznačné, jako v předchozím případě.

Centrální elity preferovaly:
-  to, aby se o své problémy především starali občané (na opačném pólu, tedy s jasnou podpo-

rou platnosti výroku, že „o problémy občanů se má postarat stát“, byli především přísluš-
níci severomoravských elit, méně elity z královéhradeckého kraje);

-  to, že svoboda je důležitější než blahobyt. Jako protipól především působili příslušníci 
místní elity pražské;

-  to, že cizincům se mají přiznat možnosti politického organizování (jasným protipólem tu 
byly elity z Ostravska);

-  to, že se rozdíly v příjmech nemají zmenšovat – opět na druhém pólu byli dotazovaní ze 
Severomoravského kraje;

-  to, že konformita a klid nejsou tak úplně nejvhodnějším životním zaměřením. Z krajů byli 
proti tentokrát spíš dotazovaní z místní pražské elity;

-  také to, že by bylo dobré, aby většina lidí u nás věřila v Boha. Protiváha – naprosto jasná 
– mezi elitami z Ostravska.
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Graf 25 – Srovnání ekonomických a kulturně-vědecky-církevně-uměleckých („ostatních“) 
elit ohledně hodnotových orientací,, které vystoupily jako statisticky významně odlišné podle 
typů elit. 
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Centrální elity prezentovaly hodnotové orientace výrazně vhodnější pro cesty k otevřené 
společnosti než elity regionální, především severomoravské.

Také porovnání hodnotových orientací elit podle jejich přichýlení k jednotlivým  politickým 
stranám stojí za pozornost. Pro možnost celkového srovnání uvádíme tabulku srovnávající 
všechny zde sledované indikátory v členění podle preferencí jednotlivých (parlamentních) po-
litických stran dotazovanými příslušníky elit.

Tabulka 72 – Přehled pojetí hodnotových orientací a preferencí jednotlivých parlamentních
stran elitami
Indikátor ČSSD ODS KSČM KDU US Žádná
25. Problémy občanů by mě řešit hlavně stát ? ne ano (ano) ne ?
26. Blahobyt důležitější než svoboda ano ne ano ne ne ne
27. Cizincům by se měla zakázat aktivní politika ano ano (ano) ano ne ne
28. rozdíly v příjmech by se měly zmenšit ano ne ano ano ne ne
29. Klid a konformita jsou nejlepší
30. Kdyby víc lidí věřilo v Boha, bylo by to lépe ne (ne) ne ano (ano) (ne)
Zdroj: CESES, 2004 
Pozn.: Statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny šedě.

Pozoruhodné diference, které mohou vrhnout nové světlo jednak na sebereflexi politických 
stran, ale také na možnosti shody mezi nimi, tedy i možnosti spolupráce. Ukázalo se, že nej-
víc shod mezi současně vedoucí stranou vládnoucí koalice je s KSČM (čtyři z pěti možností), 
naopak s US se neshoduje ani jednou. S KDU pak dvakrát z pěti možností. To je v podstatě 
shodné jako s ODS. Naopak ODS se nejvíce shoduje s US a s elitami, které nepreferují žádnou 
z politických stran – ale jde o shodu jen ve třech z pěti možností.

 2.1.2. Srovnání hodnotových orientací elit, veřejnosti a budoucích elit

Pět ze šesti výroků sloužících jako zdroj poznání hodnotových orientací odrážejících součas-
nou situaci u nás je možné srovnávat u elit a veřejnosti. Byly totiž předmětem zkoumání i ve 
výzkumu životních strategií české veřejnosti v roce 2002.

Tabulka 73 – Porovnání vybraných hodnotových orientací – elit (2004) a veřejnosti (2002) 
Veřejnost (2002) Elity (2004) 

souhlas nesouhlas souhlas nesouhlas
/25/ Problémy občanů by měl řešit především stát a ne občané 52 41 19 80
/26/ Jistota a blahobyt jsou důležitější než svoboda 30 62 9 90
/27/ Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá 
        politická činnost

54 34 17 82

/28/ Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit 76 19 26 73
/29/ Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady, aby se 

člověk nedostal do zbytečných problémů
50 42 8 92

Zdroj: CESES, 2004 

Rozdíly mezi populací a elitami jsou naprosto markantní. Z grafického vyjádření vystoupí 
jednoznačně.
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Podstatné je, že až na hodnotu svobody proti hodnotě jistoty a blahobytu jsou podíly souhla-
su a nesouhlasu mezi elitami a veřejností opačné. Neshoda elit s veřejností vyznívá ve prospěch 
elit – v tom smyslu, že jejich hodnotové orientace jsou mnohem blíž otevřené společnosti, 
vzdálenější rovnostářským a etatistickým orientacím i vzdálenější poklidu a pohodičce. Elity 
jsou v tomto hledisku podstatně pozitivněji naladěny než je většina veřejnosti. Na druhé straně 
diference elit a veřejnosti se zdají být tak velké a převažující hodnotové orientace reflektující 
současnost elit a veřejnosti natolik protichůdné, že vyvolávají dojem rozpojení mezi elitami 
a populací.

Podle vyjádření příslušníků elit této země má ideální společnost následující důležité para-
metry:
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Graf 26 – Srovnání míry souhlasu s vybranými hodnotovými orientacemi za celou populaci 
(2002) a za elity

Tabulka 74 – Struktura hodnotových orientací odvozených z představ o ideální společnosti
Míra souhlasu s 1. Míra souhlasu s 2. První (před nebo) a druhý výrok 
rozhodně spíše Spíše Rozhodně

průměr

/5a/ zaměřit se na co nejvyšší ekonomický výkon, 
nebo zaměřit se na poklidný život, nehonit se 

25 44 26 4 2,60

/5b/ Upřednostňovat dodržování tradic, nebo
upřednostňovat modernizační změny

9 33 44 12 2,60

/5c/ Rozhodovat spíše podle odborníků, nebo
        rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti

44 42 10 2 1,70

/5d/ Usilovat o co nejvyšší technickou vyspělost,
nebo usilovat hlavně o duchovní rozvoj

11 31 43 11 2,56

/5e/ Vnášet především řád do života lidí, nebo
       dávat lidem co největší volnost

17 37 33 11 2,39

/5f/ Dbát hlavně o rozvoj vynikajících talentů, nebo
      dbát hlavně o rovnoměrný rozvoj všech 

17 36 36 9 2,38

/5g/ Soustředit se spíše na rozvoj místních komunit
       a společenství, nebo soustředit se spíše na
       efektivnost fungování centrálních institucí 

30 42 21 5 2,02

Zdroj: CESES, 2004 
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Typologie užitá v kombinaci výroků předkládá několik základních variant obsahu strategií 
vývoje naší společnosti – představ elit o tom, jak by měla vypadat ideální společnost.

Ukazuje se, že elity dávají přednost
- zaměření na výkonové, ekonomicky vyjádřitelné orientace před poklidem;
-  přece jen modernizačním trendům a změnám před dodržováním tradic, konzervativními či 

konzervujícími hodnotovými orientacemi;
-  jasně preferují rozhodování na základě vyjádření a posouzení odborníky a ne na základě 

veřejného mínění;
-  spíš dávají přednost duchovnímu rozvoji před technickou vyspělostí, spíš preferují vyvá-

ženost mezi těmito trendy, s mírnou převahou obsahu (duchovního rozvoje) nad nástroji 
(technickou vyspělostí);

-  pozoruhodné je, že elity dávají mírně přednost posilování řádu nad posilováním volnosti. 
I zde lze hovořit spíš o vyrovnané tendenci s mírnou převahou pomoci v hledání řádu nad 
prohlubováním a rozšiřováním volnosti;

-  dávají spíš přednost rozvoji opřenému o péči o vynikající talenty než o růst celkové vzdě-
lanosti;

-  a také spíš preferují rozvoj konkrétních společenství, komunit a regionů než snahy o co 
nejfektivnější fungování centrální správy.

Struktura těchto hodnotových orientací elit má velký význam.

Faktorová analýza ukázala, že předěly mezi jednotlivými dvojicemi výroků (přesněji: mezi 
jejich výběry dotazovanými příslušníky elity) nejsou v některých případech jednoznačné.

Tabulka 75 – Faktorová analýza hodnotových orientací odvozených z představ o ideální
společnosti
Dvojice výroků Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3
/5a/ Zaměřit se na co nejvyšší ekonomický výkon, 
       nebo zaměřit se na poklidný život, nehonit se 

.694

/5d/ Usilovat o co nejvyšší technickou vyspělost, nebo usilovat 
       hlavně o duchovní rozvoj 

.620

/5c/ Rozhodovat spíše podle odborníků, nebo
       rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti

.530

/5g/ Soustředit se spíše na rozvoj místních komunit a 
       společenství, nebo soustředit se spíše na efektivnost 
       fungování centrálních institucí 

.833

/5f/ Dbát hlavně o rozvoj vynikajících talentů, nebo 
      dbát hlavně o rovnoměrný rozvoj všech 

.495 .511

/5e/ Vnášet především řád do života lidí, nebo 
       dávat lidem co největší volnost 

.255 -.274 .765

/5b/ Upřednostňovat dodržování tradic, nebo 
       upřednostňovat modernizační změny

-.261 .321 .704

Zdroj: CESES, 2004 
Extraction metod: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
54,3 % Cum. of Variance
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První faktor – lze jej pro jeho skladbu označit jako soubor výkonově a pragmaticky zaměře-
ných orientací – je sice spojen i s dvojicí výroků charakterizujících péči o talenty (a méně péči 
o vzdělanost všech), avšak tato dvojice je silněji zastoupena ve faktoru druhém. Druhý faktor 
je při tom obtížné definovat. Jeho hlavním obsahem je dvojice porovnávající zaměření spíš na 
rozvoj komunit a regionů (to je ve dvojici silnější) se zaměřením na efektivitu centrální správy. 
Doplňuje jej slabý avšak obrácený vztah s párem „řád proti volnosti“  (tedy s převahou volnos-
ti). A také mírné navázání na převahu spíš modernizačních trendů. 

Třetí faktor spojuje orientaci na růst řádu s modernizačními změnami. Vychází sice jako fak-
tor poměrně kompaktní a nejvýraznější, avšak věcně obtížně interpretovatelný. Růst řádu totiž 
věcně chtě nechtě není v úzkém spojení s modernizačními změnami. 

Faktorová analýza příliš v porozumění vztahům mezi sledovanými hodnotovými orientace-
mi odvozovaným i od ideálního stavu nenapomáhá.

Diference podle typů elit
Jen ve třech ze sedmi možných vztahů byly statisticky významné souvislosti. Konkrétně se 

ukázalo, že
-  pro politické elity je příznačná orientace spíš na pohodu (proti jasné výkonové orientaci), 

ale současně na modernizační změny (proti tradici) a na respektování odborníků spíš než 
názorů veřejnosti;

-  pro ekonomické elity je příznačná výkonová orientace, orientace na tradici a na odbornost 
víc než na mínění veřejnosti;

-  u mediálních elit jsou tyto hodnotové orientace mnohem méně zřetelné. Lze sice vysle-
dovat trend spíš k pohodě (než k výkonu), spíš k modernizačním změnám (než k tradici) 
a duchovním aspektům vývoje (než k technickým), ale vesměs jde o slabé trendy;

-  ještě méně srozumitelné jsou hodnotové orientace správně – samosprávních elit. Rozpo-
znat snad lze určitý příklon k pohodovému přístupu než k výkonovému, větší respekt vůči 
veřejnému mínění než vůči odborníkům při rozhodování a snad i větší orientaci na technic-
ké než duchovní atributy vývoje;

-  u ostatních elit lze zachytit jasnější trendy v respektování tradic raději než posilování mo-
dernizačních změn a při preferenci odborníků před veřejným míněním při rozhodování. 
Ostatní trendy nejsou silné.

Diference podle úrovní působení elit
Při analýze vztahů mezi polaritami tak, jak byly prezentovány v odpovědích na otázku č. 5, 

se ukázalo se, že ze sedmi možností byly statisticky významné diference podle úrovní půso-
bení elit ve třech z nich. Při tom centrálně působící elity ve všech třech případech preferovaly 
odlišný pól dichotomie než elity regionální. Konkrétně centrálně působící elity preferují proti 
regionálním elitám:

- spíš pohodu než výkonovou orientaci;
- spíš duchovní rozvoj než rozvoj techniky;
- spíš posilování volnosti než posilování řádu.
U postojů k dichotomiím hodnotových orientací tradice vůči modernizačním změnám, pod-

pora talentů vůči podpoře vzdělanosti všech, respektování odborníků vůči respektování mínění 
veřejnosti a podpora komunit vůči podpoře efektivity centra rozdíly centrálních a regionálních 
elit nebyly zaznamenány.

Zjištěné rozdíly jsou v celku poměrně obtížně interpretovatelné. Snad naznačují, že centrální 
elity výrazně více respektují duchovní dimenzi života společnosti a význam svobody, duchov-
ního rozvoje a vnitřní pohody než protilehlé stránky kvality života.
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Diference podle přiklonění se k politickým stranám
V přehledové tabulce snad rozdíly podle preferencí jednotlivých (parlamentních) politic-

kých stran dotazovanými příslušníky elit vystoupí nejlépe.

Tabulka 76 – Přehled pojetí hodnotových orientací podle charakteristik ideální společnosti ve 
vztahu k preferenci elit jednotlivých parlamentních stran (statisticky významné vztahy) 
Indikátor ČSSD ODS KSČM KDU US Žádná
5a. výkon x pohoda první první (druhý) druhý (první) (druhý)
5b. tradice x modernizač. změny druhý (druhý) první (první) (první) (první)
5c. respektovat 
      odborníky x veřejné
      mínění
5d. rozvoj techniky x duchovní 
      rozvoj 

(první) první první druhý (druhý) druhý

5e. řád x volnost první druhý první první druhý první
5f. podpora talentů x všech druhý první druhý (druhý) první nejasné
5g. podpora komunit x efektivnější
      centrum
Zdroj: CESES, 2004 
Pozn.: Statisticky významné rozdíly jsou zvýrazněny šedě.

Míra shody ČSSD je větší vůči opozičním stranám než vůči stranám, s nimiž je ČSSD v koa-
lici. (S ODS i s KSČM jsou příznivci ČSSD ve shodě třikrát, s KDU dvakrát a s US jen jednou). 
ODS se třikrát shoduje nejen s ČSSD, ale i s US, naopak ani jednou s KDU. Konečně KSČM 
se nejčastěji shoduje s KDU, celkem čtyřikrát.

Jde o poznatky, které by zasloužily detailnější rozbor? Jako základ pro porovnávání obsahů 
volebních programů (např.) nepochybně.

Srovnání se stejnou baterií hodnotových orientací za celou populaci – tak, jak byla využita 
ve výzkumu životních strategií v roce 2002 – nepochybně přináší pozoruhodné poznatky. I tady 
půjde především o míru distance mezi elitami a veřejností. Poslední z dvojic výroků (5g – za-
měřená na dichotomii: rozvoj komunit proti rozvoji centrální správy) ve výzkumu životních 
strategií nebyla.

Tabulka 77 – Porovnání hodnotových orientací odvozených od ideálu společnosti
u veřejnosti a elit 

Veřejnost ElityDvojice orientací (první výrok před nebo)
Souhlas

s 1. 
Souhlas

s 2. 
Souhlas

s 1. 
Souhlas

s 2. 

Rozdíl
souhlasu s 1. 

výrokem
/5a/ zaměřit se na co nejvyšší ekonomický výkon, 

nebo zaměřit se na poklidný život, nehonit se 
53 42 68 29 + 15

/5b/ Upřednostňovat dodržování tradic, nebo
upřednostňovat modernizační změny

43 51 42 55 -1

/5c/ Rozhodovat spíše podle odborníků, nebo
       rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti

68 25 86 12 + 18

/5d/ Usilovat o co nejvyšší technickou vyspělost,
nebo usilovat hlavně o duchovní rozvoj

69 24 44 54 - 15

/5e/ Vnášet především řád do života lidí, nebo
       dávat lidem co největší volnost

64 29 54 44 - 10

/5f/ Dbát hlavně o rozvoj vynikajících talentů,
nebo

      dbát hlavně o rovnoměrný rozvoj všech 

35 57 53 45 + 18

Zdroj: CESES, 2004 
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Diference mezi celou populací a elitami jsou především u výroku 5d, kde elity preferují du-
chovní rozvoj, zatímco veřejnost jasně dává přednost orientaci na technickou vyspělost. U této 
hodnotové orientace jde o rozdíl v celkovém trendu, nejen v intenzitě shodného trendu jako je 
tomu u ostatních hodnotových orientací odvozených od představ o společnosti, kde by dota-
zovaní rádi žili. Velké diference jsou ale i u dalších čtyř hodnotových orientací. Takže kromě 
jediné – a to je spíš orientace na modernizační změny než na dodržování tradic – jsou orientace 
elit výrazně odlišné od orientací veřejnosti. I tady se nabízí otázka po tom, do jaké míry jde 
o distanci překročitelnou a do jaké míry jde o rozpor. Zdá se však – vzhledem k tomu, že rozdíl 
v trendu je jen u jedné ze šesti sledovaných orientací – že nejde o projev zásadní distance elit od 
veřejnosti. Distance mezi elitami a veřejností v první dimenzi pohledu na hodnotové orientace 
byla markantnější.

Životní hodnoty chápeme jako základní skladebný prvek struktury hodnot. Mají výrazné 
tendence k setrvačnosti, podléhají vlivům měnících se podmínek jen zvolna, právě proto, že jde 
o konstituční prvek osobnosti i společenství. Rychleji než samotné preference životních hodnot 
se mění obsahy těchto hodnot. Tyto změny jsou obvykle signálem posunu na hodnotovém žeb-
říčku. (Příkladem může být změna obsahu hodnoty práce v naší společnosti, s promítnutím do 
pozvolného poklesu samotné práce na žebříčku životních hodnot.) O změnách obsahu životních 
hodnot může vypovídat řada indikací – od dílčích pohledů na životní hodnoty (v našem případě 
zkoumané prostřednictvím projekce do podstatných okolností nutných pro výchovu dětí), přes 
změny v dynamice pohledů (zde viděné především prostřednictvím analýzy hodnotových ori-
entací), až po rámce, v nichž se hodnoty usazují, působí a jež do určité míry také reflektují. Tě-
mito rámci mohou být například otázky spojené se smyslem konání (dokonce i existence), které 
ozřejmují významy spojované s pojetím přijatých životních hodnot. Mohou jimi být ale také 
obecně a i v konkrétním vztahu formulované rozsahy důvěry, které nabízejí další konkretizaci 
přijatých životních hodnot i hodnotových orientací. (Zvláště významné je to v obecné rovině 
– obvykle spojované s indikací atmosféry důvěry ve společnosti - a také v rovině konkrétních 
důvěr vůči institucím, které – když důvěru ztrácejí – v zásadě přestávají fungovat.) Mohou to 
být ale i otázky víry, které spoluvytvářejí takový hodnotový rámec. A to i ve společnosti, kde 
náboženskost ztrácí svůj určující kulturotvorný význam. A ovšem i otázky identity. Ty dávají 
základ rámce pro životní hodnoty a hodnotové orientace především z individuálního hlediska. 
Problém identity, zakotvenosti, představuje nezbytnou dimenzi hodnotových struktur, protože 
se vždy na některé hodnoty váže víc než na jiné. A v tomto smyslu posiluje/oslabuje zjištěnou 
sílu hodnot a hodnotových orientací.

Právě prostřednictvím důvěry, víry a identity se pokusíme podat výpověď o podobě hodno-
tového rámce příznačného pro elity v naší zemi. Nejde o pohled ucelený, ale podstatný. Protože 
zahrnuje významné atributy formativního rámce hodnot.

Nemáme teď na mysli míru důvěry vůči elitám, nýbrž to, do jaké míry elity vyjadřují mož-
nost důvěřovat lidem. Ptala se na to otázka č. 31 komentovaného výzkumu. Konkrétně zněla: 
Mohl/a byste říci, podle svých životních zkušeností, že většině lidí je možné důvěřovat, nebo, 
že člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? Dotazovaní měli možnost výběru právě 
mezi dvěma variantami.
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Ukazuje se, že za celek dotazovaných byla míra důvěry v lidi rozložena rovnoměrně: při-
bližně polovina příslušníků elit konstatuje možnost důvěry lidem, polovina naopak ze svých 
zkušeností vyvozuje nezbytnost opatrného, obezřetného přístupu k lidem. Důležité rozdíly jsou 
ale podle typů elit. Zvláště markantní je diference mezi politickými a ekonomickými elitami: 
jejich hodnocení možností důvěry je v zásadě obrácené – politická elita téměř ze dvou třetin 
vyjadřuje důvěru v lidi, ekonomická elita ze dvou třetin vyjadřuje ve stejném podílu nedůvěru. 
Politické elitě se blíží kulturně-vědecky-církevně-umělecká elita („ostatní“), naopak ekonomic-
ké je nejblíže elita mediální. Z grafického vyjádření jsou tyto diference dobře patrné.

Tabulka 78 – Míra důvěra v lidi podle elit 
Typy elit Míra důvěry

politické ekonomické mediální správní ostatní
Elity

celkem
Většině lidí je možno důvě-
řovat

62 37 46 50 54 50

Člověk musí být ve styku 
s ostatními velmi opatrný 

38 63 54 50 46 50

Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka: diference mezi typy byla statisticky významná

Graf 27 – Míra důvěry v lidi podle typů elit 
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Statisticky významné rozdíly jsou i u diferencí míry důvěry k lidem podle úrovně řízení na 
níž elity působí. Stejně jako v ostatních analýzách i tady jsme se ptali na diference podle toho, 
zda jde o centrálně působící elity, elity pražské, elity Královéhradeckého kraje a elity kraje 
Moravskoslezského. Ukázalo se, že centrální elity a elity pražské jsou radikálně víc ochotné dů-
věřovat lidem, naopak královéhradecké elity a především elity z Ostravska dávají jasně najevo 
převahu nedůvěry k lidem na důvěrou.

Tabulka 79 – Podíly ne/důvěřujících lidem mezi elitami podle úrovně jejich působen (v %) 
Lidem obecně Centrální Praha Královéhradecko Moravskoslezský kraj
Důvěřují 56 58 39 33
Nedůvěřují 44 42 61 67
Zdroj: CESES, 2004 

I vztahy míry důvěry k lidem a přichýlení se k jednotlivým politickým stranám se ukázaly 
být jako statisticky významné. Přehled diferencí ukazuje následující graf:
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Míra shody je v tomto směru zřetelná u KSČM a US – DEU (příznivci obou jsou spíš ochot-
ni důvěřovat lidem, dokonce v poměru dvě třetiny proti jedné třetině) a naopak u ČSSD a ODS 
– jejich příznivci spíš volí nemožnost důvěry proti důvěře v lidi všeobecně. Obsahy těchto shod 
by stály za samostatnou analýzu…

Obecně ale platí, že elity vůbec jsou podstatně důvěřivější než je veřejnost. Ukazuje to 
srovnání s výsledky výzkumu životních strategií z roku 2002.

44

48

67

58

70

43

56

52

33

42

30

57

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ČSSD

ODS

KSČM

KDU

US

žádná

lidem nelze důvěřovat
lidem lze důvěřovat

Zdroj: CESES, 2004 

Graf 28 – Podíly ne/důvěřujících lidem mezi elitami podle přihlášení se k politickým stranám

Tabulka 80 – Srovnání míry důvěry v lidi elit a veřejnosti
Elity (2004) Veřejnost

(2002)
Rozdíl

Většině lidí je možno důvěřovat 49 18 + 31
Člověk musí být ve styku s ostatními velmi
opatrný

50 74 - 24

Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka: výzkum životních hodnot připustil variantu odpovědi „nevím“. K ní se přiklonilo 6 % populace. 

Nelze předpokládat, že by se během dvou let situace ve společnosti změnila tak, že by ná-
růst důvěry u elit (z roku 2004) proti celé populaci (údaje z roku 2002) bylo možné vysvětlit 
celospolečenskými trendy. Spíš opačně – většina šetření upozorňuje na stále se prohlubující 
nedůvěru, zvláště patrnou vůči institucím. A mezi nimi na prvním místě institucím politickým. 
Jde zřejmě o rozdíl ve zkušenosti, kterou mají příslušníci elit ohledně důvěry v lidi. Jejich pře-
svědčení je naprosto výrazně víc plné důvěry než je tomu u celé dospělé populace v této zemi. 
V tomto případě jde o distanci, která vyvolává představu odlišných světů: zkušenosti politiků 
jsou s jinou populací než jaké jsou zkušenosti veřejnosti se sebou samotnou…

Z možností zkoumání víry byla v tomto výzkumu zkoumána jen náboženská víra. Nábožen-
skost v našich podmínkách už přestává mít význam jako podstatný kulturotvorný faktor, je však 
stále důležitým indikátorem rámujícím – a v některých směrech zobsažňujícím – hodnotovou 
strukturu. Především jde o to, že vyjadřuje samotný fakt víry v Boha a její valéry. (Především 
ve vztahu k institucionalizaci náboženskosti, tedy k církvím.) Jde zároveň o významný indiká-
tor míry respektu a podoby vztahu k transcendentálním dimenzím existence. Konečně v našich 
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podmínkách je náboženskost spojována i s určitými normami chování a aktivitami, které se 
více či méně vztahují k tradiční křesťanské morálce. I v tomto smyslu jsou údaje o náboženské 
víře součástí „zarámování“ hodnotových struktur.

Ve výzkumu elit se v odpovědích na otázku č. 72 dotazovaní vyjadřovali v tom smyslu, zda 
– a jaké základní podobě – se považují za věřícího/nevěřícího člověka.

Tabulka 81 – Podíly věřících mezi elitami
Typy elit Podoba víry 

polit . ekon. mediál. správní ostatní
celkem

Praktikující věřící (věří v Boha, navště-
vují bohoslužby) 

14 3 5 8 26 11

Věří v Boha, do kostela chodí zřídka či
vůbec

7 5 6 10 12 8

Věřící lidé, nespojení s církví 26 30 37 29 27 29
Nejsou věřící 33 38 32 30 19 30
Ateisté 20 24 21 24 17 21
Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka: rozdíly mezi typy elit jsou statisticky významné

Když se pokusíme rozdělit celý soubor elit na věřící a nevěřící, pak získáme shrnující obraz, 
který je dobře patrný z následujícího grafu.

Při tom celkový podíl věřících z dotazovaných příslušníků elit činil 48,7 %, z toho věřící 
více či méně spojení s nějakou církví činili 19,5 %, větší podíl – konkrétně 29,2 % ze všech 
dotazovaných z elit – byl těch, kteří konstatovali, že „moje víra není věcí církve, jsem však 
věřící člověk“.

Diference mezi typy elit vystoupily jako statisticky významné. „Postarali“ se o to především 
příslušníci ekonomických elit, kteří se radikálně odlišují i ve věcech náboženskosti od ostatních 
typů elit. Podíl nevěřících je tu skoro dvakrát tak velký jako u kulturně-vědecky-církevně-
-uměleckých elit („ostatních“). Opět se projevuje odlišná struktura vědomí zvláště mezi ekono-

Graf 29  – Podíly nevěřících a věřících mezi elitami
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mickými a kulturními elitami. „Ostatní“ elity se ale svou výrazně vyšší náboženskostí odlišují 
od všech dalších typů elit. Jen u nich – a v nich především působením zástupců církevních elit 
– převažují věřící nad nevěřícími. Elity politické, správně-samosprávní a mediální jsou si blíz-
ké v tom smyslu, že podíly nevěřících jsou mírně nad podíly věřících. Zajímavé je, že jak pro 
ekonomické, tak především pro mediální elity je kategorie „věřící bez vztahu k církvi“ nadprů-
měrně silná. Nejde tedy o elity bez vztahu k transcendentálním otázkám a možná ani bez vzta-
hu k etickým souvislostem vlastní existence. Projevuje se však – ostatně jako v celé populaci 
- podstatě volnější spojení s „církvemi spravovanou, institucionalizovanou“ zbožností.

Statisticky významné diference v míře náboženské víry podle úrovní působení elit se neuká-
zaly. Avšak podle preferencí politických stran ano. Jde především o zcela zřetelné spojení elit 
preferujících KDU s vírou v Boha. Slabý náznak převahy věřících nad nevěřícími je u přízniv-
ců ODS a US mezi elitami. Zcela jasně převažují nevěřící mezi příznivci KSČM, ale i ČSSD 
a těmi dotazovanými z elit, kteří nedali preference žádné politické straně.

Porovnání elit s celou populací ukazuje i v náboženských orientacích výrazné rozdíly.

Tabulka 82 – Srovnání náboženskosti elit a veřejnosti
Elity 2004 Veřejnost 2002 Rozdíl

Praktikující věřící (věří v Boha, navštěvují boho-
služby)

11 7 +4

Věří v Boha, do kostela chodí zřídka či vůbec 8 13 -5
Věřící lidé, nespojení s církví 29 19 +10
Nejsou věřící 30 42 -12
Ateisté 21 12 +9
Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka: V odpovědích ve výzkumu veřejnosti z roku 2002 (výzkum „Životní strategie“) bylo 7 % těch, kteří
nechali otázku bez odpovědi, či uvedli odpověď „nevím“ Celkové podíly věřících a nevěřících ukážeme opět na
grafu.

Diference v tomto případě nejsou tak závratné jako v předchozích srovnáních. Nicméně – 
elity přikládají výrazně větší váhu náboženské víře než je tomu v celé populaci. Jde, doufejme, 
o projev i výraznějšího zájmu o otázky přesahující jednu lidskou existenci, o otázky obsahů 
a víry vůbec a snad i o otázky etiky a dodržování norem chování.

Graf 30 – Podíly věřících a nevěřících u elit a veřejnosti
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Tentokrát nemáme přímé srovnání ještě s budoucími elitami. Nicméně můžeme poukázat 
na některé aspekty náboženskosti „budoucích“ elit – studentů 1. ročníků vysokých škol u nás.

Ze studentů 1. ročníků českých vysokých škol v roce 2003 konstatovala něco méně než 
jedna čtvrtina, že nevěří v Boha. Naproti tomu se k víře v Boha explicite přihlásilo necelých 20 
% z nich, dalších skoro 25 % uvedlo, že si nejsou jisti (nebo také: někdy věří, někdy nevěří),  
ale skoro 30 % z nich uvedlo, že „nevěří v zosobněného, ztělesněného Boha, ale věří na vyšší 
moc“. Z jiného hlediska položená otázka – po víře v ducha, životní sílu, případně v Boha ztěles-
ňujícího tyto síly – ukázala, že necelých 18 % studentů si myslí, že neexistuje žádná duchovní, 
božská či životní síla. Naopak ale víc než polovina je přesvědčená, že něco jako duch či životní 
síla existuje (z toho 47 % přímo, plus 7 %, že touto silou je Bůh jako osoba). A opět: asi jedna 
čtvrtina neví, co si o tom má myslet. Odpovědi na obě otázky se vlastně navzájem doplňují. Lze 
usuzovat, že soubor budoucích elit je nábožensky zaměřen více než z jedné poloviny. A těch, 
kteří vylučují božskou sílu či nadosobní duchovnost je kolem jedné pětiny „budoucích elit“. 
Lze říci, že budoucí elity jsou ještě mírně víc nábožensky orientovány než elity současné.

Poslední součástí „hodnotových rámců“, kterým věnuje náš výzkum pozornost, jsou otázky 
míry identity elit s místy. Jde o odpovědi na otázku č. 58, která se ptala na to, do jaké míry se 
dotazovaní příslušníci elit cítí přináležet ke své obci, regionu, České republice a Evropě. Ostat-
ní dimenze identity zůstaly stranou. Identifikace s místem je nepochybně jedním z důležitých 
vyjádření míry ztotožnění se s hodnotami, které toto místo obsahuje a rozvíjí. Zároveň jde 
o důležitý rámec pohledu dotazovaných – rámec jejich lokálního „obzoru“. Zvláště ve vztahu 
k témuž u veřejnosti a navzájem podle typů elit.

Tabulka 83 – Míra přináležitosti elit k místu (struktura odpovědí na otázku č.58)
PřináležitostPocit přináležitosti k 

velmi silná silná slabá žádná
průměr

Ke svému městu, obci 44 40 14 2 1,74
Ke svému kraji, regionu 32 42 22 3 1,93
K České republice 56 36 7 1 1,53
K Evropě 24 49 22 4 2,07
Zdroj: CESES, 2004 

V souhrnném vyjádření ukáže graf na základní diference v míře identifikace elit s místy 
a s významy těchto míst.
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Nejen podle průměru stupnice, ale i podle sdruženého pohledu se ukazuje, že nejvyšší pocit 
přináležitosti je u elit vůči České republice. Prezentují identifikaci se svou zemí a státem na 
prvém místě a teprve pak s obcí. Na třetím místě je region a hned za ním pocit přináležitosti 
k Evropě. Toto pořadí i váhy jsou poměrně překvapivé. Detailnější pohled je na míru identit 
podle typů elit.

Graf 31 – Srovnání míry přináležitosti elit k místům
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Tabulka 84 – Porovnání míry identity podle typů elit
Typ elity Druh identity síla

politická ekonom. mediální správní ostatní
Velmi silná 55 36 41 45 43
Silná 34 44 43 39 42
Slabá 11 17 15 15 13

S obcí, městem

0 2 2 2 2
Velmi silná 46 26 27 31 32
Silná 46 41 41 42 42
Slabá 7 28 27 25 23

S regionem

Žádná

Žádná

0,7 5,3 4,7 2,3 3,2
Velmi silná 69 46 49 62 52
Silná 30 45 39 30 41
Slabá 1 8 11 8 6

S ČR

Žádná 0 1 1 0 1
Velmi silná 29 21 20 22 30
Silná 53 46 47 50 50
Slabá 17 26 25 26 18

S Evropou 

Žádná 1 8 8 3 2
Zdroj: CESES, 2004 
Poznámka: vztahy k obci, ČR a Evropě se ukázaly v členění podle typů elit jako statisticky významně
diferencující.

Diference mezi typy elit podle identity jsou zřetelné. I když u třídění podle regionů nešlo 
o statisticky významný vztah, i v této dimenzi identifikace jsou rozdíly výrazné. Především 
se ukazuje, že obecně politické elity jsou identifikovanější s místy (a tudíž s jejich významy) 
než elity jiného typu. Nejblíže jsou jim elity kulturně-vědecky-církevně-umělecké („ostatní“). 
A nejvzdálenější pak elity ekonomické. Ukazuje se, že hodnotová dimenze je obecně vzato 
ekonomickým elitám vzdálenější než elitám jiných typů.
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Zajímavé jsou diference v identifikaci s Evropou. Politické elity jsou i zde sice nejvíc identi-
fikovány ze všech typů elit, ale jde o rozdíl – proti jiným druhům identity – nepatrný. Dokonce 
platí, že kulturní elity jsou s Evropou identifikovány ne –li intenzivněji, tedy alespoň shodně 
jako elity politické. Pozoruhodné je, že spolu s ekonomickými elitami jsou s Evropou nejméně 
identifikované elity mediální.

Diference elity v míře identifikace podle úrovně, na níž působí, byly statisticky významné 
ve všech druzích sledované identity.

Tabulka 85 – Míra identity s obcí, regionem, ČR a Evropou podle úrovní působení identit (%
odpovědí „velmi silný“ a „silný“ vztah) 
Druh identity Centrální úroveň Praha Královéhradecko Moravskoslezský kraj
- s obcí 82 85 88 88
- s regionem 69 82 81 86
- s ČR 91 93 94 95
- s Evropou 77 70 71 81
Zdroj: CESES, 2004 

I když jde o statisticky významné rozdíly, stěžejní váhu má fakt, že až na identifikaci s regi-
onem (krajem) je míra identity elit vysoká bez větší diference podle úrovní, na níž působí. Ale 
i to, že skoro 70 % centrálně působících elit je zakořeněno ve „svém“ regionu je číslo vysoké. 
Přinejmenším upozorňující na to, že s regionálním a místním zakotvením elit je třeba vždy po-
čítat jako s významným rámcem pro jejich hodnotové, postojové a konec konců i behaviorální 
bariéry.

Diference podle přichýlení se k politickým stranám se ukázaly u elit ve statisticky význam-
ném vztahu jen vůči identifikaci s regionem a Evropou.
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Graf 32 – Podíly velmi silné a silné přináležitosti k regionům a Evropě podle preferencí 
politických stran (v %) 



87

Regionální zakotvení příznivců KSČM je markantně výraznější než u všech ostatních dota-
zovaných. Naopak je pro elitu preferující mezi parlamentními stranami KSČM příznačná nej-
nižší míra identity s Evropou. Je příznačné, že hned za nimi je v míře identity s Evropou skupi-
na preferující ODS. I když i zde jde o podíl více než dvoutřetinový. Tedy zdaleka nepřevažují 
postoje charakterizující odmítání identifikace s Evropou. I tady srovnáme míru identifikace 
elit s identitami veřejnosti. Poslouží k tomu, jako už několikrát, výsledky výzkumu Životní 
strategie z roku 2002.

Tabulka 86 – Porovnání míry identity elit a veřejnosti
Elity 2004 Veřejnost 2002 Příslušnost k 

velmi silná silná slabá žádná velmi silná silná slabá žádná
Obci,městu 44 40 14 2 21 51 20 4
Kraji,regionu 32 42 22 3 17 48 25 6
ČR 56 36 7 1 26 53 15 3
Evropě 24 49 22 4 12 40 30 11
Zdroj: CESES, 2004 

Souhrnné grafické vyjádření ukáže na rozdíly mezi elitami a populací markantněji.
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Graf 33 – Porovnání silných, slabých a žádných pocitů přináležitosti elit a veřejnosti
k místům
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Obecně jsou elity výrazně víc identifikovány se všemi „místními“ zdroji identity než dospě-
lá populace ČR. Nejmenší rozdíl je v míře identity s regionem – krajem. Největší pak v míře 
identifikace s Evropou. Veřejnosti se vlastně nejvíc blíží ekonomické elity. Jak v menší míře 
zakořeněnosti, tak v méně intenzivním pocitu přináležitosti k Evropě. Rozdíly ale tentokrát 
nejsou zásadní – není žádný z druhů identity, kde by směřování veřejnosti a elit byly v rozporu. 
Relativně vysoká míra identity elit je možná důležitým zdrojem pro další rozvoj jejich hodnot. 
I proto, že, jak bylo řečeno, jsou diference mezi elitami sice patrné, ale nejsou většinou proti-
směrné, tedy zásadní.
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P�íloha 1.  – Výb�r respondent� a provád�ní rozhovor�

Metoda výb�ru a výb�rový soubor

Výb�r elit byl realizován tak, aby respektoval charakteristiky jednotlivých druh� elit a odpo-
vídal regionálním specifikám. Výb�r se provád�l podle místa p�sobnosti elit odd�len� pro 
centrální úrove� a t�i regionální úrovn�, tj. Prahu, Královehradecký a Moravskoslezský kraj.

V rámci politických elit byli na centrální úrovni osloveni tém�� všichni �lenové vlády. Poslan-
ci, senáto�i a vedení parlamentních politických stran byli vybráni na základ� seznam� dostup-
ných na internetových stránkách. P�i oslovování nám�stk� ministr� se vycházelo z dostup-
ných údaj� o daném ministerstvu. Na regionální úrovni byli metodou „top-down“ postupn�
oslovováni hejtmani, nám�stci hejtman� a �lenové rady krajského zastupitelstva. Obdobným
zp�sobem probíhal výb�r primátor�, nám�stk� primátor� a �len� rady zastupitelstev státu-
tárních m�st.

Ve skupin� ekonomických elit byli osloveni tém�� všichni hlavní p�edstavitelé nejvý-
znamn�jších firem p�sobících v �eské republice. Seznam asi 150 finan�ních i nefinan�ních
firem byl vytvo�en na základ� seznam� Top 100 za posledních 5 let. Po vy�erpání firem
z tohoto seznamu byly p�edevším na regionální úrovni dále vybírány regionální podle veli-
kosti, tj. podle po�tu zam�stnanc�. Jako opora výb�ru byl použit seznam firem na základ�
Obchodního registru firem (Obchodní registr.xls).

V rámci mediálních elit byla na centrální úrovni oslovena v�tšina významných p�edstavitel�
celoplošných televizních a rozhlasových stanic, jakož i celostátních tišt�ných médií. Jako opo-
ra pro výb�r vydavatel� a  šéfredaktor� celostátních tišt�ných médií a jejich regionálních po-
bo�ek byla zvolena Ro�enka Unie vydavatel� z roku 2003. Na regionální úrovni výb�r re-
klamních a PR agentur a tišt�ných médií provád�li tazatelé, jejichž úkolem bylo oslovit 
nejvýznamn�jší p�edstavitele mediálních elit v míst� jejich bydlišt�.

Na centrální úrovni se p�i výb�ru správn� samosprávních elit postupovalo rovn�ž systémem
„top-down“, a to sm�rem od vrchních �editel� k �editel�m odbor� jednotlivých ministerstev
a dalších vybraných institucích uvedených ve výše citovaném seznamu jednotlivých druh�
elit. P�i výb�ru nositel� jednotlivých pozic se vycházelo p�edevším z informací dostupných 
na internetových stránkách daných ministerstev a institucí. Na regionální úrovni se výb�ru
správn� samosprávních elit realizoval obdobným zp�sobem.

V oblasti duchovních elit, zahrnujících jak vzd�lávací instituce, tak oblast kultury, v�dy
a církve, vycházel výb�r jejich p�edstavitel� na centrální úrovni z p�edem daných institucí 
(viz seznam druh� a pozic elit). Na krajské úrovni tazatel vyhledal vhodného p�edstavitele
kulturní elity, který byl nositelem n�které z pozic uvedených ve výše citovaném seznamu.

Pr�b�h terénní fáze výzkumu

B�hem celého terénního šet�ení byla vedena evidence oslovených a kontaktovaných osob. 
Podkladem pro tuto evidenci byl protokol o dotazování, do kterého každý tazatel zazname-
nával pr�b�h kontaktování respondent�, a to v�etn� neúsp�šných pokus�. V protokolu jsou 
rovn�ž uvedeny emailové adresy u osob, které si p�ály zaslat resumé ze záv�re�né zprávy pro-
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jektu „Elity a modernizace“. Protokol zárove� sloužil k dokumentaci práce tazatel� a k jejich 
kontrole, která prob�hla mezi první a druhou vlnou terénního šet�ení.

Výsledek kontaktu Po�ty oslovených osob 

Rozhovor proveden 826 61%

Rozhovor odmítnut 320 24%
Osoba nezastižena, v dob� výzkumu
nedosažitelná 163 12%

Jiný d�vod odmítnutí 38 3%

Nezaznamenán výsledek rozhovoru 4 0%

Celkem 1351 100%

Rozsah a strukturu všech oslovených osob a provedených rozhovor� shrnují následující 
tabulky.

P�ehled úsp�šnosti získání rozhovoru podle úrovn� p�sobnosti

Úrove� Po�ty oslovených 
osob

Po�ty
provedených

rozhovor�
Úsp�šnost

Centrální 816 495 61%

Region Praha 128 71 55%

Královéhradecký region 186 136 73%

Moravskoslezský region 221 124 56%

Celkem 1351 826 61%

P�ehled úsp�šnosti získání rozhovoru podle typu elit 

Typ elit Po�ty oslovených 
osob

Po�ty provedených 
rozhovor� Úsp�šnost

Politické 210 143 68%

Ekonomické 301 152 50%

Mediální 241 169 70%
Správn�
samosprávní 295 173 59%

Kultura, v�da, církev 277 189 68%

Neur�en typ 27 0

Celkem 1351 826 61%
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P�ehled provedených rozhovor� na centrální úrovni

Typ elit Po�ty oslovených 
osob

Po�ty
provedených

rozhovor�
Úsp�šnost

Politické 112 75 67%

Ekonomické 180 88 49%

Mediální 146 111 76%

Správn� samosprávní 176 100 57%

Kultura, v�da, církev 188 121 64%

Neur�en typ 14 0

Celkem 816 495 62%

P�ehled provedených rozhovor� v Praze

Typ elit Po�ty oslovených 
osob

Po�ty
provedených

rozhovor�
Úsp�šnost

Politické 23 19 83%

Ekonomické 29 8 28%

Mediální 20 7 35%

Správn� samosprávní 36 23 64%

Kultura, v�da, církev 20 14 70%

Celkem 128 71 55%

P�ehled provedených rozhovor� v Královéhradeckém kraji 

Typ elit Po�ty oslovených 
osob

Po�ty
provedených

rozhovor�
Úsp�šnost

Politické 37 27 73%

Ekonomické 44 25 57%

Mediální 36 25 69%

Správn� samosprávní 35 29 83%

Kultura, v�da, církev 34 30 88%

Celkem 186 136 73%
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P�ehled provedených rozhovor� v Moravskoslezském kraji 

Typ elit Po�ty oslovených 
osob

Po�ty
provedených

rozhovor�
Úsp�šnost

Politické 38 22 58%

Ekonomické 48 31 65%

Mediální 39 26 67%

Správn� samosprávní 48 21 44%

Kultura, v�da, církev 35 24 69%

Neur�en typ 13 0

Celkem 221 124 60% 
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P�íloha 2.  – Dotazník:

„ELITY A MODERNIZACE“ 

Nejprve n�kolik obecných otázek.

1. Zamyslíte-li se nad vývojem u nás v posledních tém�� �trnácti letech, tj. od listopadu 
989, jste s tímto vývojem spokojen(a), nebo nespokojen(a)?1

Velmi spokojen(a)  9,2 

Spíše spokojen(a) 71,4

Spíše nespokojen(a) 16,2

Velmi nespokojen(a)  3,2 

2.1. �ekn�te mi, prosím, co si p�edstavujete pod slovy moderní spole�nost.

  První odpov��

Technicky vysp�lá 11,3 Humánní a tolerantní  4,8 
V�decký vývoj  3,0 Liberální-svobodná  2,9 
Informa�ní spole�nost 2,3  Solidární 2,8
Ostatní krit.tech.úrovn�  3,7 Individuální uplatn�ní 1,2
Ekonomická prosperita  6,0 Ostatní krit.kval.života  3,2 
Uspokojuje pot�.obyv. 1,7 Ob�anská spole�nost  2,1 
Dobrá životní úrove�  1,2 Ostatní krit.ob�.aktiv. 0,2
Ostatní krit.mat.úrovn�  2,9 Globální zapojení  0,8 
Demokratická 16,8 Tautologie 1,9
Spravedlivá  5,0 Územní a hist.lokalizace  1,7 
Otev�ená  4,8 Jiná odpov�� 9,0
Vzd�laná 3,5  Neví 1,5
Funguje podle pravidel  3,4 Bez odpov�di 1,5
Ostatní krit.instit.úrovn� 0,8
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2.2. �ekn�te mi, prosím, co si p�edstavujete pod slovy moderní spole�nost.

  Druhá odpov��

Technicky vysp�lá  4,9 Humánní a tolerantní  8,4 
V�decký vývoj 2,9  Solidární 7,0
Informa�ní spole�nost 2,3  Liberální-svobodná 5,5
Ostatní krit.tech.úrovn� 4,0 Kulturn� vysp�lá 4,9
Ekonomická prosperita  5,5 Udržitelný rozvoj  2,6 
Solidní sociální sí�  3,8 Individuální uplatn�ní 2,0
Dobrá životní úrove�  2,0 Ostatní krit.kval.život.  1,2 
Ostatní krit.mat.úrovn� 4,9 Ob�anská spole�nost 1,4
Funguje podle pravidel 10,4 Ostatní krit.ob�.aktiv. 1,2
Demokratická  8,4 Globální zapojení  0,9 
Otev�ená  5,2 Jiná odpov�� 1,5
Spravedlivá 4,9  Neví 0,6
Vzd�laná  2,6 Bez odpov�di 0,6
Ostatní krit.instit.úrovn� 0,6

3. Do jaké míry se Vy osobn� zajímáte o politiku? 

Velmi se zajímám 42,3

Docela se zajímám 40,0

Trochu se zajímám 12,6

Moc se nezajímám  4,5 

Nezajímám se v�bec 0,7

4. Jak jste spokojen(a) s celkovou politickou situací v 	eské republice? 

Velmi spokojen(a)  0,6 

Spíše spokojen(a) 35,6

Spíše nespokojen(a) 52,5

Velmi nespokojen(a) 11,3
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Jakými zásadami by se m�la �ídit spole�nost, v níž byste cht�l(a) žít? Budu Vám �íst dvo-
jice zásad, u každé z nich mi, prosím, �ekn�te, které zásad� dáváte p�ednost.

5a. Zam��it se na co nejvyšší ekonomický výkon. 
NEBO
Zam��it se na poklidný život, nehonit se. 

Rozhodn� první 25,2

Spíše první zásad� než druhé 45,0

Spíše druhé zásad� než první 26,3

Rozhodn� druhé  3,6 

5b. Up�ednost�ovat dodržování tradic. 
NEBO
Up�ednost�ovat moderniza�ní zm�ny.

Rozhodn� první  9,0 

Spíše první zásad� než druhé 34,0

Spíše druhé zásad� než první 44,8

Rozhodn� druhé 12,2

5c. Rozhodovat spíše podle odborník�.
NEBO
Rozhodovat spíše podle názor� ve�ejnosti.

Rozhodn� první 44,6

Spíše první zásad� než druhé 43,0

Spíše druhé zásad� než první 10,0

Rozhodn� druhé  2,5 

5d. Usilovat o co nejvyšší technickou vysp�lost.
NEBO
Usilovat hlavn� o duchovní rozvoj. 

Rozhodn� první 11,7

Spíše první zásad� než druhé 32,1

Spíše druhé zásad� než první 44,7

Rozhodn� druhé 11,5
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5e. Vnášet p�edevším �ád do života lidí. 
NEBO
Dávat lidem co nejv�tší volnost. 

Rozhodn� první 17,2

Spíše první zásad� než druhé 37,7

Spíše druhé zásad� než první 33,6

Rozhodn� druhé 11,5

5f. Dbát hlavn� o rozvoj vynikajících talent�.
NEBO
Dbát hlavn� o rovnom�rný rozvoj všech. 

Rozhodn� první 17,0

Spíše první zásad� než druhé 36,9

Spíše druhé zásad� než první 36,8

Rozhodn� druhé  9,3 

5g. Soust�edit se spíše na rozvoj místních komunit a spole�enství.
NEBO
Soust�edit se spíše na efektivnost fungování centrálních institucí. 

Rozhodn� první 30,4

Spíše první zásad� než druhé 42,3

Spíše druhé zásad� než první 21,9

Rozhodn� druhé  5,4 

Pomocí KARTY B mi �ekn�te, zda souhlasíte �i nesouhlasíte s následujícími výroky, které se 
týkají vývoje �eské spole�nosti.

6. Obyvatelé �eské republiky p�estali být ochotni p�inášet ob�ti kv�li lepší spole�né
budoucnosti.

Rozhodn� souhlasím 16,3

Spíše souhlasím 45,5

Spíše nesouhlasím 33,1

Rozhodn� nesouhlasím  5,1 
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7. Vývoj naší spole�nosti se dostal mimo kontrolu �ídících orgán�.

Rozhodn� souhlasím  9,2 

Spíše souhlasím 25,8

Spíše nesouhlasím 47,0

Rozhodn� nesouhlasím 18,0

8. Chybí nám jedna spole�ná vize rozvoje �eské republiky, za kterou by mohla jít 
v�tšina obyvatelstva. 

Rozhodn� souhlasím 34,8

Spíše souhlasím 38,5

Spíše nesouhlasím 21,2

Rozhodn� nesouhlasím  5,5 

9. Jediná cesta, která nám zbývá, je duchovní obroda. 

Rozhodn� souhlasím  9,9 

Spíše souhlasím 27,8

Spíše nesouhlasím 40,3

Rozhodn� nesouhlasím 22,0

10. Hrozí nám, že naši zemi ovládne malá skupinka politik� podplacených velkými 
firmami.

Rozhodn� souhlasím 12,3

Spíše souhlasím 29,8

Spíše nesouhlasím 38,9

Rozhodn� nesouhlasím 19,1

11. B�žný �eský �lov�k obchází zákony, kde to jen jde. 

Rozhodn� souhlasím 22,8

Spíše souhlasím 45,2

Spíše nesouhlasím 28,3

Rozhodn� nesouhlasím  3,6 
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12. V�da a technika jsou spíše p�í�inou našich problém�, než jejich �ešením.

Rozhodn� souhlasím  3,0 

Spíše souhlasím  7,9 

Spíše nesouhlasím 39,9

Rozhodn� nesouhlasím 49,2

13. �eská republika by m�la pozvednout své hospodá�ství na úrove� nejvysp�lejších
zemí Evropské unie. 

Rozhodn� souhlasím 65,5

Spíše souhlasím 29,1

Spíše nesouhlasím  4,6 

Rozhodn� nesouhlasím  0,8 

14. �eská republika se cht� necht� musí p�izp�sobit západnímu sv�tu.

Rozhodn� souhlasím 29,7

Spíše souhlasím 44,7

Spíše nesouhlasím 20,0

Rozhodn� nesouhlasím  5,6 

15. Je nesmyslné, abychom se snažili napodobovat modernizaci západních zemí.

Rozhodn� souhlasím  7,8 

Spíše souhlasím 23,1

Spíše nesouhlasím 44,3

Rozhodn� nesouhlasím 24,8

16. I když je západ hospodá�sky vysp�lejší, mnohému by se od nás mohl u�it.

Rozhodn� souhlasím 21,2

Spíše souhlasím 41,8

Spíše nesouhlasím 32,0

Rozhodn� nesouhlasím  5,0 
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17. Vývoj naší spole�nosti je stejn� dávno p�edur�en zájmy sv�tových mocností. 

Rozhodn� souhlasím  7,0 

Spíše souhlasím 31,9

Spíše nesouhlasím 42,8

Rozhodn� nesouhlasím 18,2

18. Vláda m�že ovliv�ovat národní hospodá�ství r�znými zp�soby. Myslíte si Vy osobn�,
že by �eská vláda m�la:

  1 Ur�it� ano   3 Spíše ne 
  2 Spíše ano    4 Ur�it� ne 

1            2           3              4 

A. Regulovat mzdy zákonem 6,1 16,9 32,6 44,5

B. Usm�r�ovat ceny zákonem 5,0 17,3 38,2 39,4

C. Usilovat o snížení výdaj� ze státního rozpo�tu 55,7 31,1 10,2 2,8

D. Financovat programy na vytvo�ení nových 
     pracovních míst 48,3 39,7 9,4 2,4

E. V co nejmenší mí�e zasahovat do podnikání 44,6 36,8 13,5 5,1

F. Finan�n� podporovat vývoj nových 
     pr�myslových výrobk� a technologií 50,8 33,5 12,8 2,8

19. M�la by podle Vašeho názoru vláda �eské republiky investovat více finan�ních
prost�edk� do následujících oblastí?

  1 Ur�it� ano   3 Spíše ne 
  2 Spíše ano    4 Ur�it� ne 

     1            2             3              4       Neví 

A. Zdravotní pé�e a prevence 40,5 30,5 22,2 6,7 0,1

B. Ve�ejná správa 8,0 23,8 46,8 21,4 xx 

C. Sociální zabezpe�ení 18,7 36,7 34,0 10,3 0,2

D. Ob�anské a dobrovolné organizace 10,9 35,1 40,1 13,7 0,1

E. Školství 65,2 29,1 4,0 1,7 xx

F. Drobné a st�ední podnikání 22,9 44,2 25,9 6,8 0,2

G. Ochrana životního prost�edí 46,5 45,6 7,2 0,7 xx

H. Podpora exportu 28,4 46,5 20,0 4,9 0,2

I. V�da, výzkum, technolog. rozvoj 70,2 24,2 4,7 0,9 xx
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20.1. Co podle Vás nejvíce brání tomu, aby se �eská republika za�adila mezi
nejvysp�lejší státy Evropy? 
První odpov��

40 let totality  6,1 Malá vzd�lanost 2,4

Zpožd�ní 40 let  2,7 Malé invest. do v�dy 1,6

Škody z minulosti  1,7 Ostatní z v�dy/vzd�l. 1,7

P�etrvávající myšlení  1,7 Jednání porevol. vlády 2,8

Ostatní z minulosti  1,2 Nejednotnost politik� 2,7 

Mentalita lidí  4,2 Nevysp�lost politik� 1,8

Konzervatismus  2,7 Polit. situace v zemi 1,7

Lenost  2,4 Ostatní z polit. života 2,2

Malé sebev�domí  2,4 Špatná legislativa 5,6

Ostatní z mental. lidí  3,4 Korupce 2,2

Zaostalá ekonomika 10,3 Špatná vymahatel. práva 2,1

Nízká produktivita práce  3,9 Problémy legislativy 1,6

Zastaralá technologie  2,9 Ostatní z pravid. spol. 3,3

Centr. �ízení hospodá�. 2,1 P�íliš byrokracie 1,5

Špatná ekonom. reforma  1,9 Ostatní z ve�. správy 1,5

Nedostatek financí/kap.  1,6 Nic nebrání 3,0

Ostatní z ekonomiky  2,1 Jiná odpov��   7,9 

 Neví    0,7 

Bez odpov�di   0,5 
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20.2. Co podle Vás nejvíce brání tomu, aby se �eská republika za�adila mezi 
nejvysp�lejší státy Evropy? 
Druhá odpov��

P�etrvávající myšlení  2,2 Malé invest. do v�dy 6,5

40 let totality  1,3 Malá vzd�lanost 4,8

Ostatní z minulosti  2,2 Podce�ování školství 2,2

Konzervatismus  4,3 Ostatní z v�dy/vzd�l. 1,3

Lenost 2,6 Nevysp�lost politik� 2,6

Mentalita lidí  2,2 Politika�ení   1,7 

Malé sebev�domí  2,2 Polit.situace v zemi 1,7

Špatné mezilid. vztahy  2,2 Ostatní z polit. života 2,6

Vychytralost  1,7 Špatná legislativa 6,5

Nezodpov�dnost  1,7 Špatná vymahatel. práva 5,2

Ostatní z mental. lidí  1,2 Korupce 4,3

Zaostalá ekonomika  7,8 Nedodržování zákon� 2,2 

Nedostatek financí/kap.  3,5 Morální devastace 2,2

Nízká produktivita práce  2,2 Ostatní z pravid. spol. 3,5

Špatná ekonom. reforma  1,7 P�íliš byrokracie 2,6

Ostatní z ekonomiky  4,7 Korupce státní správy 2,2

Ostatní z ve�. správy 1,3

Jiná odpov��   2,6 
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21. Jakou roli by m�la �eská republika v Evropské unii hrát? M�la by se snažit:

  1 Ur�it� ano   3 Spíše ne 
  2 Spíše ano    4 Ur�it� ne 

1              2            3             4 

 A. Soust�edit se na vybrané oblasti politiky EU 
      a stát se zde nepostradatelným specialistou 27,4 48,6 20,1 4,0

 B. Být pr�kopníkem v�tší otev�enosti EU 
      v��i globálním ekonomickým trend�m 14,6 39,8 38,7 6,9

 C. Jít s hlavním názorovým proudem v EU 
      a diplomaticky t�žit z pov�sti vzorného �lena 6,3 28,6 44,7 20,4

 D. V maximální mí�e využívat možnosti státní 
      podpory a ochrany �eských výrobc� v EU 42,8 36,2 17,1 3,9

 E. Snažit se získat co nejvíce kompetencí 
      a co nejv�tší podíl na rozhodování v EU 46,6 39,8 12,3 1,4

 F. Usilovat p�edevším o zachování
      svojí státní suverenity 35,7 34,1 25,5 4,8

 G. Investovat do záležitostí EU co nejmén�,
      ale nabízených výhod a prost�edk� využívat,
      co nejvíce to p�jde 9,5 25,7 38,4 26,4

 H. Podporovat propojení zemí EU do jednoho 
      federálního státu 10,5 23,6 38,0 27,9
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22.1. Co by podle Vás m�lo být specifickým p�ínosem �eské republiky pro Evropskou 
unii?
  První odpov��

Vzd�lanost  6,0 Zkušenost z transformace  2,6 
Odborné znalosti  5,2 Pou�ení z historie  2,3 
Kvalifikovaná prac. síla  4,9 Ostatní z hist. zkušen.  0,6 
V�decký potenciál  4,0 T�žit ze st�edu Evropy  3,0 
Mozkový potenciál  3,2 Orientace na malé zem� 1,3
Ostatní z v�dy/vzd�lání  0,7 Most Západ-Východ  1,2 
Tv�r�í myšlení  5,7 Ostatní ze strateg. chov.  3,4 
Schopnost improvizace  3,0 Levná pracovní síla  1,9 
P�izp�sobivost lidí  2,4 Kvalitní služby/výrobky  1,6 
Zlaté �eské ruce  1,6 Ostatní z výroby/služeb  2,8 
Ostatní z kreativity  2,4 Ni�ím 5,4
Kultura spole�nosti  9,9 Jiná odpov�� 7,4
Kulturní d�dictví 4,5  Neví 7,3
Duchovní potenciál  1,9 Bez odpov�di 1,3
Ostatní z duchovna/kult.  2,2

22.2. Co by podle Vás m�lo být specifickým p�ínosem �eské republiky pro Evropskou 
unii?
  Druhá odpov��

V�decký potenciál  7,7 Zkušenost z transformace  1,5 
Mozkový potenciál  5,6 Ostatní z hist. zkušen.  2,0 
Vzd�lanostní potenciál  4,1 T�žit ze st�edu Evropy  2,1 
Kvalifikovaná prac. síla  4,1 Ostatní ze strateg. chov.  2,0 
Vzd�lávání 2,6  Cestovní ruch 2,6
Odborné znalosti  2,6 Tradi�ní výrobky/zboží  2,1 
�eské technologie  2,6 Výrobní potenciál zem� 1,5
Tv�r�í myšlení 10,3 Ostatní z výroby/služeb  2,5 
Schopnost improvizace  6,7 Jiná odpov�� 3,1
Šikovnost/zru�nost 5,6  Neví 2,6
Schopnost reagovat  5,1 
Schopnost p�izp�sobit se  4,6 
Zlaté �eské ruce  2,1 
Kultura spole�nosti 6,2
Kulturní d�dictví 3,6
Tradice 3,1
Duchovní potenciál  1,5 
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3. K jakým cíl�m by m�la naše zem� sm��ovat v nadcházejících deseti až patnácti 
letech? Na KART� 23 jsou uvedeny n�které z cíl�, jimž by r�zní lidé dali p�ednost.
Kdybyste si musel(a) vybrat, který z cíl� byste ozna�il(a) za nejd�ležit�jší?
A který z nich byste ozna�il(a) za druhý nejd�ležit�jší?

Po�adí:        I. II.

A. Udržet po�ádek ve stát� 36,5 28,1

B. Poskytnout lidem v�tší možnosti mluvit do
    d�ležitých vládních rozhodnutí 

27,3 29,9

C. Bojovat proti r�stu cen   2,8   9,9 

D. Bránit svobodu slova 33,5 32,1

24. �ekn�te mi, prosím, podle KARTY 24, do jaké míry budou podle Vašeho názoru
následující v�ci d�ležité, aby �lov�k dosáhl úsp�chu v �eské spole�nosti v p�íštích deseti 
až patnácti letech. 

1 Velmi d�ležité
2 Spíše d�ležité
3 Spíše ned�ležité
4 Zcela ned�ležité

1 2 3            4 

 A. Usilovn� pracovat, snažit se 74,0 21,3 4,1 0,6

 B. Znát správné lidi, mít spole�enské kontakty 25,6 54,0 18,1 2,3

 C. Mít nadání, talent 52,1 43,0 4,4 0,5

 D. Snažit se vyniknout nad ostatní 29,5 48,4 20,0 2,2

 E. Um�t spolupracovat s druhými 77,9 18,0 4,0 0,1

 F. Mít formální kvalifikaci, osv�d�ení �i diplom 17,8 44,8 30,4 7,1

 G. Mít peníze, majetek 11,7 47,7 35,6 5,0

 H. Domluvit se cizím jazykem 87,4 11,3 1,3

 I. Um�t se p�izp�sobit okolním podmínkám 43,2 48,7 7,2 1,0

 J. Být nápaditý a tvo�ivý 75,7 21,1 2,8 0,4

 K. Um�t se u�it novým v�cem 88,5 10,0 1,5 0,1
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Pomocí KARTY B mi �ekn�te, do jaké míry souhlasíte �i nesouhlasíte s následujícími výroky.

25. Problémy ob�an� by m�l �ešit p�edevším stát a ne ob�ané.

Rozhodn� souhlasím  5,6 

Spíše souhlasím 13,7

Spíše nesouhlasím 47,1

Rozhodn� nesouhlasím 33,5

26. Jistota a blahobyt jsou d�ležit�jší než svoboda. 

Rozhodn� souhlasím  1,8 

Spíše souhlasím  7,1 

Spíše nesouhlasím 34,9

Rozhodn� nesouhlasím 56,2

27. Cizinc�m by se m�la v naší zemi zakázat veškerá politická �innost.

Rozhodn� souhlasím  4,6 

Spíše souhlasím 12,8

Spíše nesouhlasím 37,0

Rozhodn� nesouhlasím 45,5

28. Rozdíly v p�íjmech by se m�ly zmenšit.

Rozhodn� souhlasím  7,5 

Spíše souhlasím 18,9

Spíše nesouhlasím 38,4

Rozhodn� nesouhlasím 35,2

29. Nejlepší je žít v klidu, p�íliš nevybo�ovat z �ady, aby se �lov�k nedostal do zbyte�-
ných problém�.

Rozhodn� souhlasím  2,4 

Spíše souhlasím  5,1 

Spíše nesouhlasím 31,2

Rozhodn� nesouhlasím 61,3
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30. Bylo by dobré, aby v�tšina lidí v �eské republice v��ila v Boha. 

Rozhodn� souhlasím  8,6 

Spíše souhlasím 23,7

Spíše nesouhlasím 32,0

Rozhodn� nesouhlasím 35,8

31. Mohl(a) byste �íci podle svých životních zkušeností, že v�tšin� lidí je možno
d�v��ovat, nebo že �lov�k musí být ve styku s ostatními velmi opatrný? 

 V�tšin� lidí je možno d�v��ovat 49,8
�lov�k musí být ve styku s ostatními velmi opatrný 50,2

Elity se od oby�ejných lidí liší tím, že mají možnost významn� ovliv�ovat d�ní ve spole�nosti.

32. Myslíte si, že p�íslušnost k elitám jejich �leny v��i ostatním �len�m spole�nosti
k n��emu moráln� zavazuje?

Ano 82,2 
Ne 17,8

Pokyn: Následující otázku položte pouze t�m, kte�í na otázku �. 32 odpov�d�li „ano“! 

33.1. K �emu p�íslušnost k elitám její �leny zavazuje?
První odpov��

K zodpov�dnému chování   30,2 

K morálnímu chování 22,6

Být vzorem pro ostatní 18,8

Pracovat/usilovat o ve�ejné blaho 6,9

Vést/usm�r�ovat spole�nost 3,4

K solidarit�/pomoci slabším 2,6

Neví 0,4

Jiná odpov�� 4,6

Bez odpov�di   10,4 
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33.2. K �emu p�íslušnost k elitám její �leny zavazuje?
Druhá odpov��

K zodpov�dnému chování   21,1 

K morálnímu chování 21,1

Vést/usm�r�ovat spole�nost   16,8 

Pracovat/usilovat o ve�ejné blaho   13,7 

K solidarit�/pomoci slabším   13,7 

Být vzorem pro ostatní  8,4 

Jiná odpov�� 3,2

Bez odpov�di 2,1

Pomocí KARTY B mi �ekn�te, do jaké míry souhlasíte �i nesouhlasíte s následujícími výroky 
týkajícími se elit v �eské republice. 

34. Elity mají schopnost mobilizovat lidi v zájmu lepší budoucnosti všech. 

Rozhodn� souhlasím 28,2

Spíše souhlasím 52,3

Spíše nesouhlasím 16,3

Rozhodn� nesouhlasím  3,2 

35. Elity jsou p�íliš svázány sítí známostí a protislužeb.

Rozhodn� souhlasím 16,7

Spíše souhlasím 47,5

Spíše nesouhlasím 31,5

Rozhodn� nesouhlasím  4,2 

36. Elity mají dostate�nou v�li modernizovat zemi.

Rozhodn� souhlasím  9,3 

Spíše souhlasím 50,1

Spíše nesouhlasím 36,0

Rozhodn� nesouhlasím  4,7 
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37. Elity vd��í za své postavení spíše známostem a korupci. 

Rozhodn� souhlasím  6,8 

Spíše souhlasím 23,2

Spíše nesouhlasím 51,9

Rozhodn� nesouhlasím 18,1

38. Elity, i kdyby cht�ly, stejn� nemohou na sm��ování zem� nic zm�nit.

Rozhodn� souhlasím  1,5 

Spíše souhlasím 12,7

Spíše nesouhlasím 52,6

Rozhodn� nesouhlasím 33,3

39. Elity se soust�e�ují jen na obranu svých privilegovaných pozic.

Rozhodn� souhlasím  6,2 

Spíše souhlasím 29,5

Spíše nesouhlasím 47,5

Rozhodn� nesouhlasím 16,9

40. Myslíte si, že nap�tí mezi ob�any a elitami v naší spole�nosti se v sou�asnosti
zvyšuje?

Ur�it� ano 10,3
Spíše ano 39,0
Spíše ne 28,7
Ur�it� ne  2,2 
Já tam nap�tí necítím 19,8
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41. Ješt� jednou se vrátíme k vývoji naší spole�nosti. M�li by mít podle Vás následující 
�initelé v�tší vliv na sm��ování naší spole�nosti než mají dnes? 

ANO NE

 A. Politické strany 25,9 74,1

 B. Evropská unie 47,7 52,3

 C. Odbory 21,8 78,2

 D. Církve 17,5 82,5

 E. Státní správa 26,6 73,4

 F. Podniky, firmy 51,6 48,4

 G. Krajská samospráva 71,1 28,9

 H. Soudy 61,1 38,9

 I. Dobrovolné organizace 58,4 41,6

 J. Média 25,6 74,4

 K. NATO 15,8 84,2

 L. Místní samospráva 83,6 16,4

42. Vyberte z oblastí uvedených na KART	 42 tu, jejíž rozvoj považujete za nejd�le-
žit�jší pro úsp�ch �eské republiky v budoucnosti. 
A kterou byste vybral(a) na druhém míst�?
Po�adí:          I.    II. 

A. Nové pr�myslové technologie 18,6 19,1

B. D�v�ra a soudržnost mezi lidmi 20,8 23,3

C. V�da a výzkum 30,2 30,4

D. Ob�anská hrdost a zodpov�dnost 30,3 27,2
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43A1. Která zem� by podle Vás mohla nejlépe sloužit �eské republice jako vzor pro její 
další vývoj? A pro�?

Zem�

N�mecko 10,2   Dánsko 2,7
Irsko 9,6   Norsko 1,7
Švédsko 9,2   Belgie 1,5
Nizozemí 8,5   Špan�lsko 1,3
Švýcarsko 7,8   Jiná zem� 3,6
Francie 7,0   Žádná zem�  4,4 
Rakousko 6,8   Neví 2,3
Velká Británie  6,2 Jiná odpov��  7,2 
USA 5,0   Bez odpov�di  0,9 
Skandinávské zem� 4,3

43A2. Která zem� by podle Vás mohla nejlépe sloužit �eské republice jako vzor pro její 
další vývoj? A pro�?

D�vod

Rychlý ekonomický r�st 10,5 Vztah k živ. prost�edí 2,2
Po�ádek/�ád/stabilita 8,7  Svoboda 1,8
Sociální politika  8,1 Schopnost t�žit z EU  1,7 
Vysp�lá demokracie  6,3 Podpora podnikání  1,4 
Národní hrdost/sebev�domí  4,0 Dobré mezilid.vztahy  1,4 
Pracovitost/vytrvalost  3,9 Vymahatelnost práva  1,3 
Zda�ilá ekon.transformace 3,5  Neví 1,8
Vysp�lá ob�anská spole�.  3,5 Jiná odpov��   17,5 
Produktivita/technologie  3,1 Bez odpov�di 6,8
Nezávislost/suverenita 3,0
Hospodá�ská prosperita  2,5 
Životní úrove�/blahobyt 2,3
Podpora vzd�lání/školství 2,3
Multietnická tolerance  2,2 
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43B1. Která druhá zem� by ješt� mohla sloužit jako vzor? A pro�?
Zem�

Velká Británie 9,1  Norsko   4,0 
N�mecko  8,7 Skandinávské zem� 3,4
Švédsko 7,4  Belgie 2,2
Švýcarsko 6,9 Špan�lsko   1,3 
Nizozemí 6,6  Slovinsko   1,3 
Francie  6,0 Jiná zem�   2,5 
Irsko  4,8 Žádná zem� 2,2
Rakousko 4,5  Neví    5,3 
Dánsko  4,3 Jiná odpov�� 8,5
USA  4,1 Bez odpov�di 6,9

43B2. Která druhá zem� by ješt� mohla sloužit jako vzor? A pro�?
D�vod

Rychlý ekonomický r�st  7,6 Podpora v�dy/výzkumu 1,6
Po�ádek/�ád/stabilita  7,2 Životní úrove�/blahobyt 1,6
Sociální politika 4,8  Svoboda 1,5
Pracovitost/vytrvalost  4,2 Vymahatelnost práva  1,3 
Národní hrdost/sebev�domí  3,7 Produktivita/technolog.  1,3 
Vysp�lá demokracie 3,2  Kultura 1,3
Zda�ilá ekon.transformace  2,6 Schopnost t�žit z EU  1,2 
Vysp�lá ob�anská spole�. 2,6  Neví 4,1
Dobré mezilid.vztahy  2,5 Jiná odpov��   12,3 
Nezávislost/suverenita  2,3 Bez odpov�di   27,5 
Multietnická tolerance  2,0 
Vztah k živ.prost�edí 1,8
Podpora vzd�lání/školství  1,6 

44. O�ekáváte, že se �eská republika b�hem p�íštích deseti až patnácti let: 

 Vyšvihne mezi deset nejvysp�lejších stát� sv�ta 0,5
 Dostane se mezi p�ední státy EU 14,9
 Získá alespo� lepší pozici než má dnes 70,4
 Z�stane zhruba na stejné pozici jako má dnes 12,1
 Ztratí i sou�asnou pozici  2,2 
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45. Modernizace spole�nosti p�ináší i negativní d�sledky. Jste pro modernizaci,
i kdyby vedla:

1 Ur�it� ano 
2 Spíše ano
3 Spíše ne
4 Ur�it� ne 

1             2             3            4 

 A. Ke zvýšení nezam�stnanosti 19,8 47,6 25,6 7,0

 B. Ke st�hování lidí za prací 47,1 44,6 6,6 1,7

 C. K silné vln� p�ist�hovalectví z Východu 6,0 31,9 40,9 21,2

 D. K vytla�ování n�kterých skupin lidí 
      na okraj spole�nosti 5,0 16,5 44,2 34,3

46A. Kdo jsou podle Vás v �eské republice nejv�tší odp�rci modernizace?

Lidé s nižším vzd�láním 10,6  Extrémisté 2,0
Stoupenci komunist. režimu 10,3 Socialisté/�SSD 1,8
Starší generace  7,2 D�chodci 1,2
Ekologická hnutí  7,0 Lidé, kte�í se bojí práce  1,2 
Politici/politické strany  6,0 Sociáln� slabší vrstvy  1,1 
Odbory 3,9  Neví    12,0 
Státní ú�edníci/byrokrac.  3,8 Jiná odpov��   18,6 
Lidé se zastaral. názory  3,7 Bez odpov�di 1,1
Církve 2,8
Pohodlní lidé  2,7 
Nekvalifikovaní lidé  2,1 

46B. A kdo ješt� je významným odp�rcem modernizace?

Starší generace  4,8 Pohodlní lidé  1,8 
Nekvalifikovaní lidé  4,6 Extrémisté  1,7

Církve 4,5  Antiglobalisté 1,4
Stoupenci komunist. režimu  3,9 Nekvalifikovaní lidé  1,4 
Ekologická hnutí  3,8 Lidé z venkova  1,3 
Odbory 3,2 Socialisté/�SSD 1,1
Politici/politické strany 3,1  Neví    18,1 
Státní ú�edníci/byrokrac.  2,5 Jiná odpov��   21,3 
D�chodci  2,1 Bez odpov�di   16,4 
Lidé se zastaral. názory  2,1 
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47. Jak jste spokojen(a) s prací Vašeho obecního/místního zastupitelstva?

 Velmi spokojen(a)  7,3 
 Spíše spokojen(a) 56,2
 Spíše nespokojen(a) 24,5
 Velmi nespokojen(a)  6,9 

 Neví  5,1 

48. Co myslíte, jaký vliv na rozhodování o záležitostech Vaší obce/m�sta máte 
Vy osobn�?

 Zna�ný vliv 12,1
 Spíše malý vliv 34,5
 Velmi malý vliv 27,5
 Žádný vliv 25,9

49. Lidé se velmi liší tím, do jaké míry si plánují sv�j život. �ekn�te mi, prosím, jak 
�ležité je takové plánování ve Vašem život�?d

 Velmi d�ležité 30,5 
 Spíše d�ležité 46,0 
 Spíše ned�ležité 20,8 
 Zcela ned�ležité 2,7

50. �ekn�te mi, prosím, kdo je nebo byl Vaším vzorem ve Vaší profesionální dráze?

N�kdo z profese  9,4 N�kdo z rodiny  2,2 
Rodi�e 9,2  Podnikatel 2,2
U�itel/vychovatel 7,1 �eský ve�ej. �initel 2,0
Kolega 6,7 Zahrani�ní politik  1,7 
V�dec/myslitel  3,7 Historická postava  1,6 
Noviná�/publicista 3,2 Zahrani�ní um�lec 1,1
Žijící �eský politik  3,1 Jiný vzor  3,9 
�eský um�lec 2,8 Vzor� je víc  2,3 
Nežijící �eský politik  2,4 Nemá vzor 27,5
Zahrani�ní ve�ej. �initel 2,4  Neví 2,2

Bez odpov�di 2,7
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51. �ekl(a) byste, že ve Vašem život� byla n�jaká událost nebo období, které dodaly 
zásadní impuls pro rozvoj Vaší profesionální kariéry? 

Ano 77,1 

Ne 22,9 

Pokyn: Otázky �. 52 a 53 položte pouze t�m, kte�í na otázku �. 51 odpov�d�li „ano“! 

52. Ve kterém roce se tato událost stala?

 P�ed rokem 1989 29,2
 V roce 1989 28,8
 V letech 1990-95 22,2
 Po roce 1995 15,2
 Neví  0,2 
 Jiná odpov�� 3,6
 Bez odpov�di 0,8

53. Prosím, popište ve stru�nosti tuto událost nebo období. 

D�sledek zm�n po r. 1989 26,5 Vstup do politiky  3,2 
Profesní výzva 23,7 Rodinná událost/zm�na 3,0
Proces vzd�lávání  8,8 Setkání s um�lcem/dílem 1,9
Rozhodnutí o profesi  6,5 Náhoda  1,3 
Zahrani�ní zkušenost  5,0 Jiná událost/odpov�� 12,9 
Rozchod s p�vodním zam.  3,3 Bez odpov�di 3,0

54. �ekl(a) byste, že jste o své sou�asné pracovní postavení dlouhodob� usiloval(a)? 

Ur�it� ano 12,8
Spíše ano 29,4
Spíše ne 37,7
Ur�it� ne 20,0
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55. Jaké p�ekážky podle Vás nejvíce brzdí v profesionální karié�e lidi jako jste Vy? 

Osobnostní nedostatky 11,6 Sociáln� patolog. jevy  3,1 
Nedostate�ná kvalifikace 11,4 Malé výd�lky 1,7
Obecn� lidské nedostatky  9,3 Vlastní rodina  1,7 
Byrokracie 7,2  Konkurence 1,6
Nepružné/zaostalé okolí  6,8 Žádné omezení 12,1
Celkové klima ve spole�. 5,9  Neví 3,4
Hmotné/finan�ní podmínky  4,3 Jiná odpov��   10,8 
Legislativa/p�edpisy  4,2 Bez odpov�di 1,3
Organiza�ní nedostatky  3,8 

56. Jak �asto byly podmínkou k dosažení Vaší sou�asné pracovní pozice konkurz nebo 
výb�rové �ízení?

Vícekrát 38,5 
Jednou 27,4 
Ani jednou 34,1

Pokyn: Následující otázku položte pouze t�m, kte�í na otázku �.56 odpov�d�li variantou 
1 nebo 2! 

57. Jednalo se podle Vašeho osobního názoru spíše o formální záležitost, nebo šlo 
o opravdovou sout�ž?

 Byla to spíše formalita 17,6
 Jak kdy, n�kdy to byla formalita, jindy šlo o opravdovou sout�ž 23,7 
 Šlo o opravdovou sout�ž 58,6

58. Jak silnou p�íslušnost poci�ujete:

1 Velmi silnou
2 Silnou 
3 Slabou 
4 Žádnou 

   1             2             3             4 

 A. Ke svému m�stu, obci 43,7 40,4 14,3 1,6

 B. Ke svému kraji, regionu 32,1 42,3 22,3 3,3

 C. K �eské republice 55,5 36,9 6,9 0,6

 D. K Evrop� 24,3 49,1 22,4 4,3
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59. Navštívil(a) jste po roce 1989 z pracovních d�vod� n�kterou ze sou�asných zemí
Evropské Unie? 

Ano, vícero 77,4
Ano, jednu  7,4 
Ne 15,2 

60. Co pro Vás osobn� znamená evropanství? 

Spole�ná kultura/tradice 24,5 Jistota/bezpe�í 1,9
P�íslušnost k Evrop� 17,1 Prostor indiv.uplatn�ní 1,5
Spole�né soužití národ�  7,8 Ekonomická prosperita  1,5 
Volný pohyb/cestování 5,7  Svoboda 1,1
V�tší celek/síla/stabil.  3,2 Nic neznamená 10,4
Obecná šance 2,9  Neví 1,8
Fráze/prázdný pojem  2,4 Jiná odpov��   13,3 
Tolerance/pochopení  2,1 Bez odpov�di 0,7
Prostor pro komunikaci  2,1 

61. Pracoval(a) jste v minulém roce alespo� jednou jako dobrovolník, tedy vykonával(a) 
jste neplacenou práci pro dobrovolnou organizaci (nadaci, ob�anské sdružení, klub, 
spolek a pod.) v �eské republice? 

Ano 58,3 
Ne 41,7 

62. �ekn�te mi, prosím, o každé z následujících skute�ností, jak je ve Vašem život�
d�ležitá.

1 Velmi d�ležitá
2 Spíše d�ležitá
3 Spíše ned�ležitá
4 Zcela ned�ležitá

   1             2             3             4 

 A. Práce 78,0 20,6 1,2 0,1

 B. Rodina 89,3 9,0 1,2 0,5

 C. P�átelé a známí 46,8 48,1 5,0 0,1

 D. Volný �as 21,6 50,9 24,6 2,9

 E. Politika 15,7 40,1 36,4 7,8

 F. Náboženství 12,0 14,0 28,8 45,1



118

63. Které z následujících vlastností považujete za nejvíce a které za nejmén� d�ležité pro 
výchovu d�tí? Co by se d�ti m�ly nau�it, osvojit si? P�i hodnocení podle KARTY 62 se, 
prosím, snažte využívat celou stupnici od jedni�ky do �ty�ky.

1 Velmi d�ležitá
2 Spíše d�ležitá
3 Spíše ned�ležitá
4 Zcela ned�ležitá

1            2              3            4 

 A. Pracovitost 69,3 29,2 1,6

 B. Pocit odpov�dnosti 84,4 13,6 1,9

 C. Tolerance a respekt k odlišnostem 63,6 33,3 2,9 0,1

 D. Šetrnost, skromnost 25,7 55,9 17,8 0,6

 E. Nesobeckost 51,4 43,7 4,6 0,2

 F. Sout�živost 25,4 53,1 20,5 1,0

 G. Schopnost vyznat se 31,0 47,7 19,2 2,1

 H. Ohleduplnost 61,6 35,2 3,0 0,1

 I. Otev�ený vztah k lidem 41,2 47,1 11,2 0,5

 J. Schopnost navazovat kontakty a p�átelství 42,4 51,6 5,7 0,2 

 K. Snaha uplatnit své schopnosti 51,6 43,6 4,6 0,1

 L. Snaha vyniknout 21,3 50,7 25,1 2,9

M. Zásadovost 53,6 38,6 7,1 0,7 

 N. Prosazování vlastních názor� 21,7 53,8 21,4 3,1

64. Byla Vaše kariéra d�vodem k vážným problém�m nebo dokonce k rozchodu s Vaším 
životním partnerem? 

 Ne 78,0
 Ano, m�li jsme vážné problémy 11,2
 Ano, rozešli jsme se  8,3 
 Ne, nem�l(a) jsem partnera  2,4 

65. Máte v sou�asnosti životního partnera, který je Vám p�i Vaší práci oporou? 

Ano 84,0 
Ne 16,0 
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Zcela nakonec ješt� n�kolik údaj�, které slouží ke statistickému zpracování.

66. Kolik je Vám let?

18 – 29 let  6,8 
30 – 44 let 33,3
45 - 59 let 47,9
60 a více let 12,0

67. Pohlaví dotázaného: 

Muž 73,3 
Žena 26,7 

68. Jaké je Vaše nejvyšší školní vzd�lání?

Základní bez vyu�ení 0,1
Vyu�en(a) bez maturity  1,1 
Maturita 15,8
Vysoká škola 83,0

69. Jaký byl název školy, kterou jste navšt�voval(a) jako poslední? 

VŠ spole�enskov�dní 16,8 SŠ gymnázia/st�. všeob.  2,5 
VŠ technické 15,4 SŠ ekonomické/obchodní  1,8 
VŠ ekonomické 11,5 VŠ chemické/chem. techn.  1,5 
VŠ právnické  8,0 VŠ vojenské/policejní  1,1 
Nespecifik. universitní  5,7 SOU u�ilišt� 1,0
VŠ p�írodov�decké  5,3 Jiné SŠ tuzemské  2,8 
VŠ léka�ské/veterin.  4,2 Jiné VŠ tuzemské  4,9 
SŠ technické pr�myslovky  3,4 VŠ zahrani�ní celkem  3,2 
VŠ matem. fyz./jader. fyz.  3,3 Jiná odpov�� 2,0
VŠ um�lecké  3,0 Bez odpov�di 0,4
VŠ teologické  2,2 
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70. Jaká je Vaše profese, odbornost?

�ízení firem/podnikání 28,2 Církev/duchovní správa  2,3 
V�da/školství 18,7 Ob�anský sektor  2,3 
Média 13,8  Reklama/PR 1,9
Justice 8,3 Léka�ství 1,0
Kultura/um�ní  5,0 Jiná odpov��   12,5 
Státní správa  3,0 Bez odpov�di 0,4
Politika 2,5

71. Jak byste Vy sám(a) ohodnotil(a) sv�j zdravotní stav?

Nemám žádné zdravotní potíže 41,6
Mám menší zdravotní potíže 53,0
Mám v�tší zdravotní potíže  3,3 
Mám vážné zdravotní potíže  1,3 
Jsem invalida  0,7 

72. Považujete se za v��ícího �lov�ka?

Ano, jsem praktikující v��ící (v��ím v Boha, navšt�vuji bohoslužby) 11,5
V��ím v Boha, do kostela chodím z�ídka nebo v�bec 8,2
Moje víra není v�cí církve, jsem však v��ící �lov�k 29,5 
Nejsem v��ící 30,0
�ekl(a) bych, že jsem ateista 20,8

73. Se kterou z politických stran v �eské republice sympatizujete nejvíce?

ODS 34,2  Strana zelených 1,6
�SSD 15,2  Jiná strana 3,7
US-DEU 7,6  Žádná    22,5 
KDU-�SL 5,2  Neví 0,9
KS�M  3,3 Bez odpov�di 3,7
Koalice KDU-�SL, US-DEU  1,9 

74. Vlastníte: 

                                                                                                                            ANO      NE 

  My�ku nádobí 50,6 49,4
  Po�íta� doma p�ipojený na internet 74,6 25,4
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75. Bývalý okres trvalého bydlišt�:

Praha 44,6 
St�ední �echy 6,6
Jihozápad 3,8
Severozápad 2,3
Severovýchod 18,5 
Jihovýchod 3,7
St�ední Morava  2,9 
Moravskoslezsko 17,7 

D�kujeme Vám za Vaše odpov�di.

76. Typ elit: 
 Politické 17,3
 Ekonomické 18,4
 Mediální 20,5
 Správn� samosprávní 20,9
 V�da, kultura, církev 22,9

77. Funkce, postavení respondenta: 

�editel/primá�/p�ednosta 11,2  Poslanec    2,2 
Nám�stek �ed./�ed. odboru 10,5  Ministr/nám�stek minis.   2,0 
�editel firmy  8,4  Nám. primátora/�len rady   1,8 
Šéfredaktor  8,4  Nám. hejtmana/�len rady   1,8 
D�kan/prod�kan 5,4 �len p�edstavenstva   1,8 
Vrchní �ed./�ed. odboru  4,1  Senátor    1,6 
Prezident/p�edseda  4,0  Rektor/prorektor    1,3 
Zástupce šéfredaktora  3,4  �len mediální rady    1,1 
Nám. �editele/místop�ed.  3,0  P�edstavitel v�dy    1,1 
�len vedení  2,9  �len vedení odbor. svazu   1,0 
�ed. programu/šéfproducent  2,7  Jiná odpov��    13,8 
Starosta  2,4  Bez odpov�di     0,5 
P�edstavený církve  2,2 
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