Pavol Frič
Martin Nekola
Libor Prudký

CESES FSV UK
Praha 2005

Vydání studie bylo podpořeno ﬁnančními prostředky poskytnutými MŠMT na výzkumný záměr FSV UK Rozvoj české společnosti v EU: Rizika a výzvy.
(MSM 0021 620 841)

Vydavatel: CESES FSV UK
První vydání: 2005
Editor: Eva Abramuszkinová Pavlíková
Graﬁcké zpracování a tisk: Studio atd.
ISSN: 1801-1640 (tištěná verze)
ISSN: 1801-1519 (on-line verze)

3

Výraz aktér, jak zdůrazňuje Velký sociologický slovník (str. 47), obvykle vyjadřuje iniciaci
a realizaci sociálních činností. Častěji jde o individuum, které je nositelem takových aktivit. My
používáme tento výraz i v širších souvislostech. Za aktéry označujeme rozpoznatelné tvůrce,
podněcovatele a realizátory činností působících na stav a vývoj společnosti spíše ze subjektivních (individuálně výrazněji ovlivnitelných), méně institucionalizovaných a usazených východisek.
V tomto směru jde o pojetí z části inspirované oběma nejčastěji citovanými teoretickými
koncepty „sociálních aktérů“. Parsonsův koncept1 chápe sociální aktéry především jako jednotlivce, zasazené do sociálního systému a v tomto smyslu nositele složeniny sociálních pozic, rolí
a statusů. Jednotlivec se stává sociálním aktérem „přetavením“ obsazených (obsazovaných)
rolí a statusů - a jejich výzev a očekávání, tedy hodnotových a normativních obsahů adresovaných vůči jím okupovaným pozicím ostatními složkami sociálního systému - do chování. Jeho
osobnost do tohoto procesu vstupuje jako podstatný zdroj podob onoho „přetavení“. Takto chápaný sociální aktér může být zkoumán jednak jako aktivní subjekt – hraním rolí vstupuje jako
autor či spoluautor do sociálních situací – jednak jako objekt orientace pro jiné i konec konců
pro sebe sama (podle aktivit je rozpoznatelný výklad role i vlastně průniky osobnosti, tedy i pochopení a uchopení normativně – hodnotových požadavků a očekávání). Alain Touraine (1988)
vychází při pojetí sociálních aktérů z teleologického chápání sociálního působení. Individuální,
tvořivá, iniciativní zacílenost je zdrojem akcí. Proti sociologickému determinismu a příkazech
sociálních struktur (tedy: především pozic, rolí, statusů a prestiže a kombinací mezi nimi) staví
aktéra jako činorodý, reálný subjekt sociálního dění. Tato akcionalistická teorie nabývá u Touraina širších souvislostí v tom smyslu, že sociální dění a rozvoj se uskutečňuje právě a především působením sociálních aktérů, kteří individuálními činorodými působeními spoluvytvářejí
sociální hnutí. Každý z těchto teoretických konceptů sociálních aktérů akcentuje jednu dimenzi
sociálního dění. Zatímco Parsons (jak odpovídá konsensuální sociologii a strukturálně – funkcionalistickému paradigmatu v ní) klade důraz na naplňování a rozvoj předepsaných požadavků
aktivitami jedince, pro Touraina je příznačný akcent na individuální či kolektivní tvořivost,
iniciativu, spontánnost a inovativnost v procesu utváření, rozvoje a změn sociálních vztahů
a procesů.
„… aktéři se neomezují jen na reagování na různé situace, ale ve skutečnosti tyto situace produkují.“ (Touraine 1988, s.26)
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Především v Parsons (1951).
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Každý aktér má určitou kapacitu konat a jeho vztah k ostatním aktérům je do značné míry
určován jeho schopností vyvíjet na ně vliv, který je zase dán právě jeho kapacitou konat jako sociální aktér. Podle Touraina kapacita sociálního aktéra konat (v našem případě kontrolovat elity,
resp. vytvářet na ně tlak ohledně charakteru a směřování modernizace) je dána jeho schopností
zřetelně si uvědomovat svoji 1. identitu (hodnoty na nichž mu záleží), 2. opozici (v našem případě elity), s níž zápasí o to, co je v sázce aktuálního vývoje společnosti, tj. 3. totalitu (v našem
případě povahu a směřování modernizace).
Oba výše uvedené přístupy v sobě skrývají obecné otázky po vztahu svobody a řádu. Hledání
rovnováhy mezi svobodou a řádem je tu nahlíženo v dimenzi aktivity a pasivity, inovace či konformity. Se všemi důsledky v převaze jedné či druhé dimenze tohoto vidění. Přijetí Dahrendorfova konceptu „homo sociologicus“ (Dahrendorf 1964) jako nositele rolí, tudíž „jednorozměrného člověka“, jak jej označil H. Marcuse, bylo v sociologii zdrojem kritiky a pozoruhodných
debat. Mimochodem - proti tomu koncept „homo economicus“ (člověka určovaného ve svém
chování ekonomickými podmínkami, motivy a efekty) byl vlastně všeobecně přijat. V našem
přístupu akcentujeme spíše přístup Touraineův.

1. Elity
Výklad elit jako sociálního aktéra vychází z uvedeného obecného pojetí sociálních aktérů.
Kromě toho je ho ovšem možné opřít o různá teoretická pojetí elit a jejich místa v současné společnosti. Novější teorie elit jdou v pojetí elit za klasická vymezení. Pareto (jako jeden
z klasiků teorie elit) předpokládal, že když pozici neodpovídají zásluhy (tedy: když na elitních
pozicích nejsou elitní lidé, kdy dochází k rozporu mezi požadavky na nejlepší a naplňováním
těchto požadavků konkrétními nositeli moci), nastává cirkulace elit: ti, kteří zastávají mocenské
pozice a neodpovídají jim, jsou nahrazeni „schopnými“. Současný „demo - elitismus“ (viz níže)
zdůrazňuje mnohočetnost elit podle různých kritérií. Kritérium moci dělí elity podle úrovní na
vrcholové, subelity a někdy i „střední elity“. Podle dosahu lze elity dělit na nadnárodní, národní
(státní) a regionální, případně místní. Podle vztahu k oﬁciální moci může jít o etablované elity
a „anti-elity“, kontraelity, elity vlivu. Od těchto členění je blízko k vymezení vztahu mezi elitami a veřejností, jako klíčové obsahové dimenzi působení elit (a také veřejnosti, případně jejích
mluvčích či „jiných než přímo mocenských“ zástupců) jako sociálních aktérů.
V současnosti došlo zřetelně k oddělení pojmu elita od kvalitativních konotací. V literatuře
i v přístupech k empirickým výzkumům převážilo poziční vymezení elit. Jak shrnuje S. Szomolanyi (2002) „jde o skupiny osob, které mohou na základě své strategické pozice ve vlivných
organizacích pravidelně a podstatně ovlivňovat politický vývoj. Jsou to hlavní rozhodovatelé
(„decizoři“) ve vlivných organizacích.“ (Dodejme, že politickým vývojem rozumíme vývoj polis, tedy celé veřejné sféry života společnosti. Nejde proto „jen“ o politické elity, ale o elity na
pozicích s mocenskými dopady na společnost na všech podstatných úrovních rozhodování.)
Širším pojmem je „národní elita“, kterou tvoří všechny osoby na strategicky vlivných pozicích v hlavních organizacích společnosti. Podle Higley a Burton, (1989, s. 18), jde o „špičkové
držitele moci v největších nebo vlivných politických, státně-administrativních, ekonomických,
vojenských, profesních, mediálních, kulturních organizacích a hnutích.“
S tímto pojetím elit především pracujeme.
Klasické přístupy kladly důraz na soudržnost elit a jejich exkluzivní charakter. Elita je podle
nich oddělená od mas neprůchodnou bariérou původu, majetku, prestiže, sociálních kontaktů
a moci. Společně sdílené hodnoty, cíle a zájmy mají základ v podobném sociálním zázemí,
vzdělání, profesionálních zkušenostech, sociálních a rodinných vazbách, promítající se do vy5

soké soudržnosti, skupinového vědomí a solidárnosti při sledování společných cílů. Takové
pevné provázání elit je pro demokracii rizikem. C.W. Mills konstatuje monopol takových elit
na strategická rozhodnutí.
Současné koncepty integrace elit jsou odlišné. K posunu došlo i na základě zkušeností z vývoje elit v postkomunistických zemích. Jde o odraz mírového přechodu k demokracii. Předpokladem konsolidace demokracie je široká sociální diferencovanost elit. Znamená to rozdílné
zdroje a postupy rekrutace členů elit i diferencovanost ve funkčních specializacích a zdrojích
posilujících upevňování elitních pozic. Vnitřní konkurence mezi diferencovanými elitami představuje i jeden z podstatných zdrojů vnitřní kontroly užívání moci.
Obecně jde o možnost kombinace dvou dimenzí integrace elit, a to dimenze normativní a interakční. Jde ovšem o integraci otevřenou. Protože, jak bylo řečeno, je atributem současných
elit jejich zdrojová, funkční, ale i normativní a interakčně – komunikační (síťová) diferenciace.
Dogan a Higley (1998) na základě kombinace normativní a interakční dimenze integrace elit
vyvozují čtyři ideální typy konﬁgurace elit:
- konsensuální
- fragmentovaná
- ideologicky sjednocená
- rozdělená.
Soňa Somolanyi dodává: „Předpokladem stabilního demokratického režimu je konsensuální
typ konﬁgurace elit. Přítomnost fragmentovaných elit vede k nestabilnímu demokratickému
režimu. Ideologicky sjednocená konﬁgurace elit je spjata s totalitním režimem. Rozdělené elity
jsou charakteristické pro autoritativní režimy.“ Burton, Gunther a Highley (1992) rozlišují mezi
strukturální integrací elit (pomocí formálních a neformálních sítí komunikace) a integraci prostřednictvím dosahování hodnotového konsenzu. Nezabývají se možnou typologií, pouze konstatují, že mezi oběma dimenzemi musí docházet k rovnovážným trendům. Přílišná strukturální
integrace elit omezuje jejich soutěživost, autonomii, kontrolu a ohrožuje kvalitu demokracie,
avšak alespoň minimální míra spolupráce a konsensu o hodnotách a normách je pro stabilitu
demokratických podmínek nutná.
Ruostetsaari (2005) na základě této struktury vytvořil typologii elit podle vhodnosti pro
demokracii, kde na jednom konci stojí fragmentovaná a na druhém uzavřená struktura. Argumentuje, že fragmentovaná struktura, kde konsensus mezi elitami je velmi malý (pouze pravidla hry) a kontakt mezi veřejností a elitami velký (jak vertikálně tak horizontálně), je nejvíce
kompatibilní s principy demokracie (viz. obrázek). Podle Ruostetsaariho je sice rozdělení na
elity a ostatní nevyhnutelné i v informační společnosti, ale pokud budou mít naznačenou podobu (vnímavé a odpovědné elity), nevytváří toto rozdělení (neřešitelné) problémy. Tím se liší
od Etzioni-Halevy a jiných, kteří zdůrazňují nutnost slabého propojení nejenom mezi elitami
navzájem, ale i mezi elitami a veřejností. V podstatě zdůraznil prvek participace, který u teoretiků elit chybí, nebo je slabý.
Fragmentovaná struktura kompatibilní s demokracií
Vzájemné vztahy elit (E1 – En) slabé, elity jsou autonomní,
propojení elity veřejnost silné (horizontálně E1 – Gn
a vertikálně), žádné „skleněné stropy“, existuje i mobilita
směrem dolů.
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Uzavřená struktura nekompatibilní s demokracií
Vzájemné vztahy a konsensus elit (E1 – En) silné, elity nejsou
autonomní, propojení elity veřejnost slabé, silné „skleněné
stropy“, prakticky neexistuje mobilita směrem dolů.

2. Veřejnost
Stěžejní význam pro poznání a posouzení působení (diferencovaných) elit jako sociálních
aktérů má jejich vztah k veřejnosti. Podle Alaina Touraina, aktéři:
„Deﬁnují sami sebe prostřednictvím svých kulturních orientací a sociálních konﬂiktů
v nichž se angažují.“ (Touraine 1988, s.26)
Přitom jak kulturní orientace, tak konﬂikty jsou podle Touraina určovány ve vztahu k jiným
aktérům. Vycházejíc z myšlenky, že sociální aktér je deﬁnován svým vztahem k jiným aktérům,
je veřejnost v moderní demokratické společnosti jako aktér určována svým vztahem k elitám.
Veřejností proto nazýváme všechny ty lidi, kteří jsou vyloučeni z elitního klubu (nejsou na elitních pozicích). Veřejnost se skládá z „obyčejných“ lidí – občanů, voličů, protestních a jiných
aktivistů, členů politických stran, ale také z politických pozorovatelů (jedním slovem ne-elit),
kteří se účastní aktivit ve veřejném prostoru a vytvářejí veřejné mínění. Veřejnost není homogenní, skládá se z miliónů jedinců, kteří mají své vlastní vnímání světa, odlišné zkušenosti,
hodnoty, ambice a inklinují k odlišným politickým myšlenkovým směrům a ideologiím. Nicméně veřejnost samozřejmě netvoří atomizovaná masa jedinců, kteří nejsou svázáni společnými zájmy a vzájemně nekomunikují. Kdyby tomu tak bylo, nemohla by být aktérem. Veřejnost
je vnitřně strukturovaná a organizovaná. Má své názorové vůdce a reprezentanty v podobě
představitelů různých dobrovolných sdružení, kteří mobilizují sociální hnutí a občanské iniciativy ve jménu veřejného zájmu. Těmto iniciativám věnují mnoho svého času, přičemž získávají hluboké odborné poznatky o konkrétních oblastech veřejné politiky. Mnozí z nich jsou
za svoji práci i placeni, proto jsou nazýváni „profesionálními občany“, kteří působí v čele (ve
vedoucích pozicích) velkých a vlivných neziskových organizací. Část z těchto organizací má
advokační charakter a stojí v opozici vůči představitelům oﬁciálních institucí. Jejich reprezentanti tvoří „kontraelitu“, resp. „antielitu“ dané společnosti. Historicky se veřejnost vyvíjela společně s postupující modernizací. Na to odkazuje Habermasův koncept „strukturální proměny
veřejnosti“ z masové na občanskou veřejnost. (Habermas 2000) Tuto proměnu lze interpretovat
jako proměnu korespondující se změnou společnosti industriální na postindustriální. V reálné
(vyspělé industriální) společnosti podle Habermase existuje pluralita různých (autonomních)
veřejností, které si navzájem konkurují. Např. v konkrétní společnosti mohou existovat vedle
sebe veřejnost plebejská, měšťanská, hegemonistická, masová, občanská, politická, nepolitická, totalitární. Všechny tyto typy veřejnosti vznikly v různých stadiích modernizačního vývoje
dané společnosti.
Habermas chápe občanskou veřejnost jako „…sféru soukromých osob shromážděných v publikum.“ (Habermas 2000, s.87) Občanská veřejnost na rozdíl od masové či totalitní je schopna „veřejného rozvažovaní“. Vývoj veřejnosti však nemusí postupovat jen směrem od masové k občanské veřejnosti. Nemusí mít jen gradující charakter. Na to upozorňoval už Charles
W. Mills, který popsal ideální typ „pravé veřejnosti“ schopné chápat strukturální souvislosti
7

problémů jednotlivců a povyšovat je na veřejné otázky. (Mills 1968, s. 158-9) Podle Millse:
„Lidé v masách jsou v zajetí vlastních potíží, ale neuvědomují si jejich pravý význam
a zdroj. Lidé ve veřejnosti čelí událostem a jsou si vědomi, co tyto události znamenají.“
(Mills 1966, s.377)
Millsův termín „pravá veřejnost“ do značné míry koresponduje s Habermasovou „občanskou,
resp. politicky činnou veřejností“. Masová veřejnost není schopna kritického rozvažování. Nanejvýš zapleveluje veřejný prostor soukromým balastem (Bauman 1999) a podléhá manipulaci
médií. Habermas protestoval proti přetváření občanů v klienty státu blahobytu, Mills varoval
před hrozbou fenoménu „mizející veřejnosti“, k němuž dochází tehdy, když je veřejnost degradována v amorfní masu. A vývoj podle Millse může jít dokonce ještě dál. Díky psychickému
znásilňování masovými sdělovacími prostředky, se masa může příležitostně v kritické chvíli
změnit v pouhý dav. Po jeho rozptýlení zbudou zase jen povolné masy. S podobnými obavami,
ale ze zcela opačného, tj. elitistického hlediska sledovali expanzi vlivu mas v moderní společnosti LeBon a Ortega y Gasset. LeBon spojuje nástup davů s šířením barbarství a s úpadkem
západní civilizace. Ortega y Gasset mluví o expanzi „davového člověka“, který má sklony k násilí, je neschopný diskuse a snaží se vytlačit „elitní lidi“ ze života společnosti. Úspěch „vzpoury
davů“ v devatenáctém a dvacátém století je v jeho očích alarmující. (Ortega y Gasset 1993)

3. Role elit
Jestli ve společnosti dochází k proměně masové veřejnosti na občanskou anebo k degradaci
veřejnosti na masu, vypovídá nejen o vývoji veřejnosti, ale i o charakteru elit v dané společnosti. O tom, jak si v dané historické etapě plní svoji roli. Podle klasické myšlenky Ortega
y Gasseta elity slouží ideálům své doby a tedy plní společenský úkol, který přesahuje jejich
osobní zájmy.
„Elitě chutná život, jen když spočívá ve službě něčemu vysokému.“ „Žít podle chuti je
plebejské; duch vznešený usiluje o řád a zákon.“ (Ortega y Gasset 1993, s.65)
Funkční korespondence mezi charakterem elit a rolí, kterou jim diktuje vývoj společnosti,
je obzvlášť patrná v transformujících se společnostech, kde se úkoly elit rychle mění podle dosaženého vývojového stadia dané společnosti a průběžně se také mění i identita resp. typ elit.
Např. Jacek Wasilewski (2001) rozlišuje ve vývoji postkomunistických společností ve střední
Evropě tři stadia:
1. tranzici, v níž elity činí zásadní strategická rozhodnutí o změně režimu
2. transformaci, pro kterou je typická realizace zcela konkrétní podoby budování demokracie a tržního hospodářství
3. konsolidaci, kde dochází ke stabilizaci a hladkému fungování nového pořádku.
Podle Wasilewského zvládnutí úkolů každého z těchto vývojových stadií si vyžaduje speciﬁcký typ elit a proto můžeme mluvit o třech typech elit: tranzitivní, transformační a konsolidační. Ve zjednodušené formě prezentuje Wasilewského model tří stádií následující tabulka.

8

Tabulka 1: Role elit ve vývojových stadiích postkomunistických společností
Typ elity

Hlavní úkoly

Vztahy masy-elity

Tranzitivní
elita

- odchod od státního socialismu,
- vize nového pořádku,
- demokratizace

- symbolická politika
- velká autonomie elit
- mobilizace mas ve jménu vize
- morální legitimita elit

Transformační
elita

- detailní program politických
a hospodářských reforem,
- provedení reforem

- reformní politika
- omezení autonomie elit,
profesionalizace politiky
- remobilizace mas

Konsolidační
elita

- konsolidace demokracie,
ekonomické efektivity a růstu,
- začlenění do globální dělby práce,
- integrace do EU

- distributivní politika
- další limitace autonomie elit
- institucionalizace zájmů
- postupná demobilizace mas

Zdroj: Wasilewski (2001: 137) upraveno.

Ve vzájemném vztahu veřejnosti a elit je důležitou dimenzí účast obou aktérů na demokratickém procesu tvorby a realizace veřejných politik. Veřejnost vytváří obecné hranice pro jednání
ostatních aktérů, jejichž dodržování může být vynuceno politickou nebo jinou akcí (demonstrace, revoluce, bojkot, stávka apod.).

4. Veřejnost, elity a fungování demokracie
Klasická demokratická teorie (Mills, Locke, Tocqueville) podmiňuje existenci a správné
fungování demokracie dostatečně rozvinutými politickými schopnostmi veřejnosti – aby se
mohli lidé účastnit politického života, musí rozumět podstatě přijímaných rozhodnutí, tj. musí
disponovat alespoň základními informacemi a schopnostmi s nimi nakládat (především vzdělání). Občané by také měli ctít politický systém a jeho demokratické ideály (pluralismus, svoboda
projevu, tolerance apod.). Podmínkou přežití demokracie se tak podle těchto teoretiků stává
„superobčan“ (Dalton) a veřejnost by měla být vzorem občanských ctností. Tento předpoklad
se v druhé polovině 20. století dostává do prudkého rozporu s výsledky výzkumů veřejného
mínění, které ukazují značně odlišný obraz veřejnosti. Průměrný občan rozhodně nepřipomíná
„superobčana“ a zdaleka nenaplňuje předpoklady, které by podle klasické teorie měly zajistit
úspěšné fungování demokracie. S vysvětlením paradoxu, že většina občanů dlouhodobě demokratických zemí (Velká Británie, USA) nenaplňuje demokratický ideál občanských ctností, přichází demokratická teorie elit2. Účast na politickém životě je v demokratické teorii elit
v podstatě omezena pouze na akt výběru reprezentantů, protože větší zapojení lidí do procesů
2

Demokratická teorie elit vzniká jako reakce na klasickou teorii elit, jejíž otcové-zakladatelé (Pareto, Mosca,
Michels) se vyjadřovali k možnostem fungování demokracie přinejmenším skepticky (demokracie jako mýtus).
Naproti tomu představitelé demokratické teorie elit (Weber, Sartori, Schumpeter aj.) tvrdí, že koexistence elit
a demokracie možná je. Souhlasí s nevyhnutelností nedemokratického vývoje v každé větší organizaci (Michelsův „železný zákon oligarchie“), ale tvrdí, že existence více vzájemně soupeřících elit a možnosti jejich odstranění masou (volby), tyto důsledky vyvažuje. Uznávají, že přímá demokracie (jako ideál) není v moderní společnosti
reálně proveditelná, ale možnost voleb mezi více různými elitami v pravidelných intervalech považují za dostatečnou záruku demokracie. Dalším důležitým prvkem je otevřenost elit, tj. možnost vzestupné sociální mobility.
V případě jiných než politických (a zprostředkovaně správních) elit, kde nemůže být uplatněna veřejná volba,
vystupuje do popředí vzájemná kontrola elit (odbory hlídají zaměstnavatele apod.), což se stalo terčem kritiky
(např. Mills a jeho power elite). Další kritiku si vysloužilo přisouzení pouze omezené role občanské participaci
v rozhodování.
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vládnutí podkopává stabilitu a rovnováhu politického systému, kterou zajišťují vzdělané, informované, motivované a odpovědné elity. Lidé (masa) jsou obecně neinformovaní a apatičtí
a svou aktivní participací by způsobili přijímání neuvážených, krátkodobých a celkově špatných rozhodnutích a politik. Elity také mohou vyvažovat takové postoje veřejnosti, které jsou
v rozporu se samotnými demokratickými hodnotami.

5. Několik možných pohledů na vztah elit a veřejnosti
Už ve starověkých Aténách a Římě docházelo k častému přetlačování se mezi elitami a lidem
o to, kdo má mít kolik moci, do čeho může mluvit a do čeho ne, koho názory jsou důležitější.
Empirickým faktem posledních desetiletí je, že tlak zdola stoupá. (Sartori 1993, s.124) Stoupá
i vliv veřejnosti na rozhodování. Otázka zní, jestli je to z důvodu emancipace a zvyšování kompetence veřejnosti anebo díky stále větší komplikovanosti rozhodovacích procesů, resp. „decizní zátěži“, jíž se elity snaží zbavit zaváděním principu subsidiarity. (Tofﬂer) Aktuální situaci
ve vztahu veřejnosti a elit v moderní demokratické společnosti charakterizuje mix pohledů na
škále od samozřejmé dominance elit až po samoregulaci veřejnosti.

5.1. Elitistický pohled
Elity jsou složeny z vynikajících jedinců - „těch nejlepších z nejlepších“, jejichž hodnoty
a názory jsou proto lepší než hodnoty a názory mas. Jsou to přirození (charismatičtí) vůdci sloužící svým ideálům, které realizují tak, že pro ně nadchnou masy. Sloužit veřejnému blahu nenutí
elity tlak veřejnosti, ale pocit „noblesse oblige“. Masy mají následovat své vůdce, pokud si ale
vůdci svoji roli neplní dobře, mohou se vzbouřit pod vedením nových vůdců, kteří vystřídají
ty staré. Skutečná demokracie jako vláda lidu není možná. Vždy bude vládnout malá menšina
vynikajících jedinců. Každá demokracie je proto jen skrytou oligarchií.

5.2. Demoelitistický pohled
Elity soutěží o přízeň veřejnosti realizovat jimi preferované vize lepší společnosti. Veřejnost
periodicky rozhoduje o tom, která ze soupeřících elit zvítězí a tím na ni deleguje právo na určitý
čas rozhodovat o veřejných otázkách. Členové vítězné elity jsou veřejností zvolení do svých
funkcí proto, neboť nejlépe ví, co dělat – mají se proto řídit jen svým úsudkem. Vítěz má tedy
právo realizovat vizi, se kterou v soutěži uspěl podle vlastního uvážení, bez toho, aby mu do
toho veřejnost zasahovala. Existence elit se s demokracií nevylučuje. Elity mají v demokracii
své nezastupitelné místo. Jejich úkolem, kromě reprezentace zájmů, je také bránit demokratické
principy před neliberálními sklony mas. Mezi elitami a veřejností proto musí existovat potřebný distanc, aby se elity nedostaly do vleku názorů veřejnosti.

5.3. Moderní demoelitistický pohled
Všechny typy elit mají svoji formálně garantovanou autonomii a navzájem se „hlídají“, aby
dodržovaly společně přijatá pravidla a pracovaly v zájmu veřejného blaha. Elity zodpovídají za
udržování demokratických vztahů s veřejností. Jejich činnost musí být transparentní a vykazatelná (accountable).Veřejnost prostřednictvím svých asociací, resp. neformálních vůdců („profesionálních občanů“, „kontraelit“) a médií, průběžně kontroluje, hodnotí a koriguje výkon
elit. Veřejnost tedy není jen voličem, ale i průběžným „soudcem“ elit. Asociace však veřejnost
nereprezentují jako celek, vždy jen její určitou část. Mají jen průběžně kontrolovat dodržování
demokratických pravidel a principů vládnutí elit. Názory veřejnosti jsou rovnoprávné s názory
elit a slouží k racionalizaci tvorby veřejné politiky (výkonu moci).
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5.4. Participativní pohled
Připouští, že názory veřejnosti mohou být v některých ohledech lepší než názory elit. Občan
(spotřebitel) vystupuje ve vztahu k elitám jako expert svého druhu, tj. jako expert přes svoji
vlastní zkušenost. Aby mohli občané tuto svoji expertní zkušenost efektivně využít vytvářejí
asociace, resp. neziskové organizace (NGOs), jako profesionálně zdatné reprezentanty zájmů
určité části veřejnosti. Jejich prostřednictvím vystupuje veřejnost jako partner elit, resp. vedení
formálních institucí veřejné politiky. Veřejnost je chápána jako spoluvládce, k čemuž využívá
nejrůznější formy přímé demokracie. Na nejnižších úrovních vládnutí je uplatňován princip
samoregulace. Nicméně konečná zodpovědnost za vládnutí, tj. nastolování agendy veřejných
politik, rozhodování a implementaci řešení problémů zůstává na elitách.

5.5. Populistický pohled
Předpokládá, že veřejnost sama nejlépe ví, co chce, proto by politici měli dělat jen to, co si
přeje veřejnost – plnit jen vůli lidu! „Hlas lidu je hlasem božím!“ To heslo obvykle ztělesňuje
jeden výjimečný vůdce, velký muž, který je zcela oddán zájmům veřejnosti.

5.6. Konspirativní pohled
Demokracie je jenom fasáda pro skutečně vládnoucí oligarchii. Elity předstírají, že mezi
sebou soutěží a pracují ve prospěch veřejného zájmu, ve skutečnosti jsou však spojeni v jednu síť lidí, kteří si „jdou na ruku“ protože jsou si dobře vědomi svých privilegií a společných
zájmů. Elity vědomě uzavřely mezi sebou „tajný pakt“ a konspirují proti veřejnosti, která žije
v nevědomosti. Ti jednotlivci, kteří prozřeli, nemají dost sil tomu zabránit. Druhá verze: elity ve
funkcích jsou jen nastrčené ﬁgurky, kterými skutečné elity (šedé eminence) pohybují z pozadí.
Nelítostný, ale skutečný zápas o vliv a moc je zápasem mezi skrytými zájmovými skupinami.
Nic není náhoda, všechno se děje se skrytým záměrem skrytých elit (domácích nebo zahraničních).

5.7. Klientelistický pohled
Považuje za důležitější neformální autoritu vynikajících jednotlivců než sílu formálních norem a institucí. Mocní příslušníci elity (patroni) mají držet ochranou ruku nad slabými jedinci
a jejich rodinami (klienty), kteří jsou jim za to povinováni poslušností a věrností, resp. trvalou
podporou jejich (politických) zájmů. Klientelismus je vzájemně výhodnou strategií všude tam,
kde formální instituce nefungují, jak by měly a vláda oﬁciálních elit je slabá.

5.8. Technokratický pohled
Neuznává princip vykazatelnosti elit a expertokracii považuje za nejlepší formu meritokracie. Politici mají dělat jen to, co říkají experti na řešení konkrétních problémů (profesní elity).
Mají se řídit pokyny svých odborných poradců. Laický „hlas lidu“ je druhořadý a nebezpečný.
Řešení veřejných problémů je potřeba svěřit do rukou odborníků.

5.9. Marketingový pohled
Politici mají průběžně zjišťovat (podprahové) tužby lidí a v atraktivním balení jim prostřednictvím médií nabízet to, co chtějí slyšet. Není důležité, aby kvalita obsahu zodpovídala údajům
na obalu. Když je to zábavné, veřejnost se ráda nechá manipulovat. Je také úplně jedno jaký
druh zboží se jim nabízí, tj. jestli jde o výrobky, potraviny či politický program nebo osobnost.
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6. Kvalita vztahu mezi veřejností a elitami
Vlivem sociálních a politických změn ve druhé polovině dvacátého století (dostupnost vzdělání, masová média apod.) se postupně zvyšuje míra politické soﬁstikovanosti občanů (nebo
také tzv. kognitivní mobilizace – Inglehart), což se projevuje i v posunech teoretických konceptů zabývajících se rolí občanů v politice. Moderní demokratická teorie elit (ze které v tomto
textu vycházíme) v souladu s tímto vývojem více akcentuje veřejnost jako partnera a proti/
spoluhráče elit. Občanská participace na rozhodování a kontrole, či obecně aktivita občanů,
jsou nutné podmínky pro možnost existence a působení demokratických elit (viz výše). Nejde
o jednostranný vztah ovlivňování masy elitami, jde o interakci, komunikaci a zpětnou vazbu
mezi elitami a veřejností. Žádný (politický) systém se totiž nemůže uchovat pouze na základě
užití moci, a je proto nutné zabývat se i schopností systému „učit se“ a měnit základní modely
svého chování (Říchová 2000), tj. komunikovat. Komunikací, jako zvláštní funkcí politického systému, se zabývá také strukturně-funkcionální analýza (Almond). Komunikace probíhá
prostřednictvím sociálních interakcí při nichž dochází ke sdělování a přijímání informací a její
základní funkce jsou poznání, varování a vzájemná koordinace chování. Prostor, ve kterém se
tyto interakce odehrávají může být veřejný (Habermas, veřejné arény atd.) nebo neveřejný (lobbying, klientelismus, nepotismus, korupce atd.).
Kvalita vztahu mezi elitami a veřejností se projevuje několika způsoby. Především samy
elity se rekrutují z veřejnosti. Problém rekrutace elit (zdrojů, postupů, zdviží a jejich trvalosti,
zaznamenatelnosti, konzistence a hodnotově – kulturní a sociální zakotvenosti) představuje
první dimenzi pro poznání vztahu mezi elitami a veřejností jako sociálními aktéry. Rozhodující
význam tu má míra otevřenosti a podoba kritérií pro zdviže. S tím souvisí další dimenze vztahu
mezi elitami a veřejností, totiž míra shody v přístupům ke zdrojům a míra kontrolovatelnosti
využívání těchto přístupů. To samo o sobě ještě nemusí vést k posunům od veřejnosti k elitám
(nebo naopak), ale vytváří to základ pro jednu z nejpodstatnějších dimenzí funkčnosti vztahu
mezi elitami a veřejností, totiž vědomí o platnosti sociální spravedlnosti. Nepropojení vztahu
mezi naplňováním meritokratických principů a fungujícími zdvižemi od veřejnosti k elitám,
nebo ještě šířeji mezi obecným přesvědčením o prospěšnosti té či oné činnosti, osoby, skupiny
či instituce a spojením tohoto přesvědčení, že právě ona je podstatná pro zdviž mezi elity, to
může být zdrojem rozpojování vztahů mezi elitami a veřejností. A to může vést k zakládání
podmínek pro návraty ke vztahu mezi elitami a podřízenými masami. Diference či shoda mezi
elitami a veřejností ohledně přístupu a umění zacházet s nástroji umožňujícími vstoupit do
zdviží od veřejnosti k elitám, je dalším rozměrem charakterizujícím vztahy mezi elitami a veřejností jako sociálními aktéry. Jde především o diference v přístupech ke vzdělání, v přístupech ke komunikaci a využívání současných institucí moci a konečně v přístupech a dovednostech (a zdrojích) práce s informačními a mediálními reprezentanty veřejnosti, totiž k médiím
a dalším názorotvorným společenstvím. Samostatným problémem (o kterém se zmíníme dál)
je samotná rekrutace vlivů na tyto reprezentanty. To vše ještě komplikuje výrazná diferenciace
elit a veřejnosti. Všechny uvedené dimenze lze vlastně využít i pro posouzení vnitřní analýzy
diferenciace elit a diferenciace veřejnosti.
Ukazatelem důležitosti a postavení veřejnosti v demokracii je její schopnost přimět elity
k tomu, aby vystupovaly a pracovaly v jejím zájmu, aby byly veřejnosti nebo svým stoupencům
odpovědné. Dosažení této odpovědnosti je možné pouze tam, kde má veřejnost nebo její části
možnost podpořit nebo naopak nepodpořit dané (vzájemně autonomní a soupeřící) elity. Elity se
tedy budou chovat odpovědně pouze pokud bude jejich moc odvozená od podpory veřejnosti.
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Samozřejmě, že trvalý spor vyvolává otázka, co ještě vymezuje kontrolu moci elit a představuje záležitost veřejnosti a co už tyto hranice překračuje a představuje zábranu v legitimním
uplatňování moci. Vždy jde o střet dvou okruhů problémů, tj. potřeby účinné kontroly politické moci a nezbytných limitů, aby nedošlo k ohrožení zdravého politického života společenství
a řádného výkonu legitimní moci (tedy k omezení spolehlivého a produktivního hospodaření se
silami společenství). Míra vyrovnání v rámci tohoto sporu (Mokrejš 2005) se projevuje v míře
důvěry: nesmí být narušena důvěra v moc a její nositele a instituce. Ovzduší důvěry ve společenství se musí uchovávat a upevňovat. Když je narušována důvěra, signalizuje to mj. i nevyrovnanost v řešení uvedeného sporu. Zrcadlově s tématem diferenciace můžeme mluvit jak o míře
soudržnosti uvnitř elit nebo uvnitř veřejnosti, tak o soudržnosti mezi veřejností a elitami.
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1. Úvod
V západní Evropě lze již delší dobu sledovat klesající důvěru občanů v politiky a politické
instituce, která je spojována s klesající volební účastí a někdy dokonce s tzv. krizí demokracie
(viz Crozier, Huntington and Watanuki 1975; Huntington 1981) nebo politickým izolacionismem (Putnam aj.). Příliš na tomto vývoji nezměnilo ani „vítězství demokracie“ nad komunismem (Huntington 1991; Fukuyama 1992) a stále častější analýzy a mezinárodní srovnání dokládají klesající politickou podporu nejen ve Spojených státech (viz Nye 1997), ale i v ostatních
zemích západní Evropy (viz Dalton 1996; Klingemann and Fuchs 1995 a další).
Situace v postkomunistických zemích je ve srovnání se západní Evropou o něco složitější
vzhledem k celospolečenskému zvratu, ke kterému došlo na počátku 90. let minulého století,
a s ním spojenou transformací nejen politického, ale i ekonomického a sociálního systému.
Avšak i ve střední a východní Evropě se po období vysoké důvěry v politiky dostáváme do fáze
jejího rapidního poklesu a objevují se vážné pochybnosti o stabilitě nových demokracií a varování před možným návratem k nedemokratickým formám vládnutí.
V této stati se zabýváme vztahem veřejnosti k elitám právě s důrazem na demokracii a její
podporu. Tento vztah však nelze chápat bez širších souvislostí a vazeb na politický systém
a společenský kontext v dané zemi. K uchopení těchto širších souvislostí nám slouží koncept
politické podpory, kde jsou politické autority (elity) pouze jedním z objektů podpory veřejnosti4. S jeho pomocí bychom rádi hledali odpovědi na to, zda a jakou demokracii si přeje česká
veřejnost a také zda je stabilita demokracie v ČR ohrožena popř. jakým směrem se může v budoucnu ubírat.
Hledání odpovědí na tyto otázky není jednoduché a tento text je nutno brát především jako
pokus o teoretické pojednání doplněné zatím pouze o první výsledky analýzy empirických dat
z reprezentativního výzkumného šetření, které provedlo CESES v roce 20055, doplněné o další
zdroje dat a mezinárodní srovnání. Diskusí a dalším rozpracováním tohoto tématu bychom rádi
dospěli k určitému modelu politické podpory, který by sloužil pro další analýzu zaměřenou na

3

Studie vyjde ve zkrácené verzi také ve sborníku z konference CESES nazvané Česká republika v EU: proměny
a inspirace (Praha, 2.-3. listopadu 2006).
4
Dalšími jsou politický systém (jeho principy, instituce a procesy) a politická komunita (v našem případě národní
stát).
5
Název výzkumu: Veřejnost jako aktér modernizace 2005 (GFK); 2.300 rozhovorů mezi populací České republiky
ve věku 15 - 79 let; náhodný stratiﬁkovaný výběr; návratnost 70,3 %.
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vysvětlení politické podpory jako takové, identiﬁkace případných vzorců podpory mezi českou
veřejností a elitami a také zkoumání vztahu mezi politickou podporou a politickým jednáním.
Tato témata by se měla stát součástí plánovaných analýz a výzkumných šetření elit a veřejnosti
v příštích letech projektu (2007 resp. 2008).

2. Teoretická východiska – politika v moderní společnosti
Moderní společnost je společnost bez vrcholu a bez středu (Luhmann, citováno podle Lange
and Schimank 2004: 63), a proto není a nemůže být řízena jedinou centrální politickou mocí.
Politici tedy nestojí na vrcholku společnosti a neřídí její záležitosti a vývoj. Politika se odehrává v rámci politického systému, jehož funkcí je podle Luhmana tvorba kolektivně závazných
rozhodnutí sloužících ostatním subsystémům. Za tímto účelem používá politický systém moc.
Politický systém se dělí na tři další subsystémy – veřejná správa, stranická politika a veřejnost
– jejichž souhra vytváří mocenský cyklus. Ten má dvě části, oﬁciální (občané volí politiky, ti
rozhodují a správa jejich rozhodnutí implementuje) a neoﬁciální, jejíž důležitost stoupá díky
zvyšujícímu se tlaku na oﬁciální cyklus způsobený vzrůstající komplexitou společnosti.
Oﬁciální politický cyklus je v moderních společnostech spojený s myšlenkou demokracie,
jejímž základním prvkem je reprezentativní vláda. Tento relativně moderní „vynález“ umožnil překonat hlavní omezení tradiční přímé demokracie známé z řeckých městských států nebo
z myšlenek Rousseaua a dalších klasiků (především tedy nutnost omezit počet účastníků rozhodování a spravovaný prostor na únosnou míru). Spolu s touto změnou se do popředí dostává
vztah mezi reprezentanty a reprezentovanými, který zásadním způsobem určuje fungování demokratického procesu. Reprezentativní demokracie znamená jednak posílení vlivu veřejnosti
na politiku, ale zároveň způsobuje její vyvlastnění (odcizení). Vyvlastnění je nezbytnou podmínkou pro fungování demokratické masové politiky a vzniká díky dělbě práce v politice. Moderní společnost charakterizuje profesionální byrokratická politika, která je součástí „železné
klece“ modernity (Weber). Je založená na formální racionalitě expertních znalostí, tj. na elitách,
a obyčejní lidé ji vnímají jako ostatní úzce specializované aktivity, tj. odtažitou, nudnou a přístupnou pouze úzkému okruhu lidí – expertů, politiků (novinářů, úředníků…). V reprezentativní demokracii již není prakticky možné (a vlastně ani žádoucí) přímé zapojení občanů do všech
politických rozhodovacích procesů a to jednak z důvodů technických, tak věcných – problémy
veřejné politiky již většinou nejsou tak jednoduché, aby mohly být vyřešeny na setkání občanů
jako v klasických demokraciích a ani rozvoj komunikačních technologií nenahradí dovednosti
a znalosti odborníků. Rozhodování je přenecháno omezenému počtu zvolených profesionálních
politiků, jejichž kontrola je zajištěna prostřednictvím periodických voleb v nichž soutěží politické elity. Veřejnost je tak aktérem, který svojí volbou dává souhlas elitám k vládnutí a zároveň kontroluje jejich jednání tak, aby elity sledovaly jeho (veřejný) zájem.
Reprezentativní model demokracie umožňuje občanům do té doby nebývalými možnostmi
ovlivňovat politiku své země a podílet se na jejím řízení. Zároveň je však kritizován jak z pozic klasické demokratické teorie (reprezentativní demokracie není demokracií v pravém slova
smyslu), tak zastánci moderních participativních modelů demokracie, podle kterých podkopává základní demokratické principy (politická moc v rukou malé skupiny lidí – elit) a zbavuje
lidi svobody a odpovědnosti nejen za své činy, ale také v konečném důsledku za své hodnoty
a názory. Masová politika se tak stává obětí svého vlastního úspěchu – pokles volební účasti,
důvěry v politiky a strany, nezájem o politiku spojený se všeobecnou apatií a neochotou veřejně
se angažovat v politice. Politické problémy však ze života lidí nevymizely. V post-industriální
společnosti se jimi naopak zaobírá stále více lidí, avšak jaksi mimo formální politiku a její instituce – ať už individuálně nebo prostřednictvím asociací, hnutí nebo protestních skupin.
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Politické strany již nedokáží dostatečně efektivně agregovat a prezentovat různorodé zájmy
lidí do svých politických programů a veřejnost obchází jejich zprostředkující roli vzhledem
k veřejné správě pomocí zájmových, nátlakových apod. skupin (tzv. kontaktní systém participace veřejnosti na veřejné správě). V této neformální přímé demokracii ztrácí politické strany
část ze své funkce nárazníku mezi veřejností a veřejnou správou. Dalším příznakem je ztráta
autonomie politického subsystému vůči ostatním subsystémům a také jeho přetížení speciﬁckými požadavky vznášenými jednotlivci a jejich organizacemi. Zvyšující se podíl neoﬁciálního
mocenského cyklu vede podle Luhmanna k intervenčnímu státu blahobytu a jeho strukturální
krizi (Lange and Schimank 2004).
Tento vývoj ještě více prohloubily post-materialistické otázky a s nimi související požadavky na politický systém, které se v západní Evropě objevují od poloviny 70. let (technologická
rizika, znečištění životního prostředí, práva zvířat, práva různých komunit apod.). Proces reﬂexivní modernizace (Beck 1993) s sebou přináší re-politizaci oblastí ležících mimo zmíněnou
železnou klec byrokratické formální politiky – tzv. sub-politiku. Sub-politika se tak odehrává
mimo (outside and beyond) reprezentativní instituce politického systému národních států (Beck
1996: 18) a vztahuje se k běžným (small-scale), často individuálním, rozhodnutím, které mají
přímý politický referenční rámec nebo jsou politicky významné díky svojí agregaci. (Holzer
and Sørensen 2003: 80)
V moderních západních demokraciích tak lze pozorovat zvyšující se důležitost neoﬁciálního
mocenského cyklu, který však nemusí mít pouze podobu neformálního přímého kontaktu mezi
veřejností a veřejnou správou (tak jak jej popisuje Luhmann). Jednak sílí tlak na větší formalizaci přímé demokracie (uzákonění referenda, konzultací, veřejných diskusí apod.), ale také
dochází k politizaci oblastí, které dosud ležely mimo politiku (Beckova sub-politika). Tento
vývoj vyvolává otázku, zda vede přímá demokracie ke zvyšování nároků na welfare state, což
by mohlo ve spojení s dalšími faktory (především ekonomická globalizace) vést až k jeho kolapsu a případné změně politického systému. Otázkou také zůstává, jak se s touto situací dokáží
vyrovnat relativně křehké demokracie střední a východní Evropy.
Zhroucení socialismu a zavedení nových politických a ekonomických institucí může být
vnímáno jako důsledek modernizace, avšak jejich samotné fungování, prosazovaní a udržení
není vůbec jisté, pokud nejsou změny akceptovány veřejností. Míra veřejné podpory (dlouhodobých) cílů modernizace, tzv. akceptace modernizace, tedy vypovídá o tom, do jaké míry lze
považovat stávající společenský řád (demokratický politický systém, tržní hospodářství a welfare state) za konsolidovaný. Jako klíčové se v tomto smyslu jeví především postoje veřejnosti
a elit k demokracii (politická podpora) a jejich politické chování (tradiční a netradiční politická
participace ale i korupce, klientelismus atd.).

2.1. Koncept politické podpory
Po kolapsu socialistických režimů ve střední a východní Evropě došlo k ustavení nového
politického a ekonomického systému v těchto zemích. Parlamenty přijaly nové nebo upravené ústavy, stát postupně opouštěl své pozice v hospodářství, které se postupně transformovalo
z plánovaného na tržní (liberální). Avšak samotná formální implementace nového řádu ještě
nezaručuje jeho funkčnost. Fungování nových institucích lze ověřit teprve v každodenní politické a ekonomické „rutině“. Důležitým prvkem stability a udržitelnosti demokratického politického systému je přesvědčení většiny lidí o tom, že nové uspořádání je vhodné (nejvhodnější)
pro řešení problémů společnosti. Stability a udržitelnosti lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou
elity ochotny dodržovat pravidla (politické) hry a veřejnost podporuje toto nové institucionální
uspořádání. (Jacobs 2001, Pollack et al. 2001)
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Politická podpora není jediným aspektem určujícím stabilitu demokracie6, ale je vnímána
jako jedna z hlavních určujících charakteristik. (viz Easton 1975, 1979; Rose et al. 1998, Norris
1999 aj.) Podpora veřejnosti legitimizuje nové politické instituce a činí je odolnějším vůči vnějším (např. válka) i vnitřním (ekonomická krize, sociální nerovnosti, převrat apod.) ohrožením.
Na předpoklad teoretiků politické kultury7, že postoje veřejnosti se významnou měrou podílejí
na stabilitě politického systému, navazuje David Easton, který v rámci své teorie politické
podpory (Easton 1975, 1979) rozlišuje tři objekty veřejné podpory – politickou komunitu,
politický režim/systém, a úřadující politické autority – a dva typy podpory – speciﬁcký a difúzní. Easton tvrdí, že zvnitřněná příslušnost k určité politické komunitě a souhlas s hodnotami,
normami a institucemi daného politickému režimu, tj. difúzní podpora, jsou z dlouhodobého
hlediska trvání demokracie důležitější než krátkodobá (speciﬁcká) podpora vládnoucích autorit
a jejich politiky. Pouze difúzní typ podpory je podle Eastona indikátorem dlouhodobé stability
politického systému.
Myšlenka diferenciace (hierarchizace) politické podpory vzhledem k politické stabilitě získává na důležitosti ve speciﬁckých situacích změn politického systému. Transformační politické elity jsou v přechodovém období závislé na alespoň krátkodobé, ale silné veřejné podpoře,
která legitimizuje jejich aktivity. Této krátkodobé podpory může být dosaženo pozitivním ekonomickým vývojem, avšak v dlouhodobém horizontu se musí postupně přeměnit v difúzní podporu politického systému obecně (nezávisle na momentální ekonomické a sociální situaci). Ve
střední a východní Evropě byly předchozí socialistické režimy legitimizovány prostřednictvím
sociálního zabezpečení a služeb poskytovaných státem. Zhoršená ekonomická situace tak může
vážně ohrozit legitimitu tržního hospodářství a demokratického politického systému.

Box 1 – Politická legitimita
Legitimita je považována za základní podmínku vládnutí – bez alespoň minimální míry
legitimity uvízne vláda na mrtvém bodě nebo se zhroutí (otázkou samozřejmě je, kde určit
tuto minimální hranici).
Lidé v mocenských pozicích (elity) se snaží založit a upevnit svou moc na principu
legitimity, který má ospravedlnit jejich přístup k moci a její výkon a také zdůvodnit nutnost
dodržování stanovených pravidel. Princip legitimity vymezuje vztah mezi mocenskou
strukturou a veřejností pomocí recipročních práv a povinností. Čím více je mocenská struktura závislá při naplňování svých cílů (zvláště pak když záleží na kvalitě výkonu) na
veřejnosti, tím důležitější je uznání (přijetí) těchto pravidel. To platí zvláště pro moderní stát,
který požaduje po veřejnosti nejen dodržování práva, ale také platbu daní, spolupráci při
naplňování svých politik a v neposlední řadě také ochotu jej bránit. Jak ukazuje příklad
současného Ruska, lze jen velmi obtížně prosadit efektivní výběr daní v zemi, kde lidé
nepovažují daňový systém za spravedlivý (legitimní). Efektivita a legitimita politického
systému tak funguje jako spojité nádoby. Kapacita/schopnost politických aktérů je tak závislá
také na jejich morální autoritě a jejich legitimita je spojena s důvěryhodností, efektivitou

6

Stabilita demokracie není závislá pouze na politické podpoře. Speciﬁcká situace simultánní změny politického,
ekonomického a sociálního systému v období transformace a konsolidace vyžaduje také analýzu ekonomických
a sociálních postojů a hodnotových orientací.
7
Podle Almonda a Verby (1963) ovlivňují individuální politické postoje (hodnocení a znalosti politických událostí
a mínění o nich) politické chování jedince a mají různé funkce v politickém systému. Dohromady tyto postoje
tvoří politickou kulturu dané země.
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a stálostí politického systému. (Beetham 2004)
Legitimita je tvořena z těchto dimenzí:
- zavedená pravidla (legálnost – jednání může být legální bez toho, aby bylo legitimní
a naopak)
- jejich ospravedlnění založeném na společensky akceptovaných názorech (beliefs) na
oprávněnost zdroje moci a správnosti cílů (normativní ospravedlnění)
- vyjádření souhlasu s mocenskou pozicí veřejností a její uznání ostatními legitimními
autoritami (legitimizace)
Tyto dimenze představují pouze obecný rámec, který musí být naplněn v závislosti na
sledované historické epoše nebo zkoumaném politickém systému. Jde tedy o heuristický
nástroj. Z pohledu politické podpory nás zajímají především poslední dvě dimenze, ale
dotkneme se i dimenze legálnosti jednání politických aktérů v postojích veřejnosti popř. elit.
Co tedy ovlivňuje legitimitu (politických) aktérů a její přijetí u veřejnosti? Jsou pravidla
ospravedlnitelná ve vztahu k názorům a normám dané společnosti a jsou tyto normy
konfliktní? Konvence dané společnosti resp. politického systému určují, kdo bude považován
za kvalifikovaného k výkonu moci, které aktivity budou považovány za správné a které
autority mají moc legitimizovat ostatní.
Legitimní politické systémy, jejichž zdroje moci nejsou zpochybňovány, odolávají
nevyhnutelným šokům a selháním (výkonnosti) a jsou schopny provádět rutinní změny ve
veřejné správě bez ohrožení své legitimity. Naopak, nedostatek legitimity nebo konflikt mezi
jejími zdroji může způsobit vážné (konstituční) problémy. Určitá ohrožení legitimity
nesouvisí přímo s jednáním aktérů a jejich legitimizačními strategiemi, ale jsou daná
samotnou podstatou politického systému. Mezi „vrozená“ ohrožení legitimity liberálních
demokracií patří podle Beethama (2004):
- napětí mezi nevyhnutelnými ekonomicko-sociálními nerovnostmi a rovností občanskou (politickou), kterou předpokládá demokracie, a
- většinový charakter demokratických procedur potenciálně vedoucí k vyloučení menšin z podílu na moci.

Po tomto teoretickém úvodu následuje vymezení analytického rámce a samotná analýza fungování reprezentativních procesů v České republice tak, jak se odráží v postojích veřejnosti.

3. Politická podpora v postojích české veřejnosti
3.1. Analytický rámec politické podpory
Jak už jsme naznačili výše, výchozím konceptem pro empirické měření orientací a postojů
veřejnosti k politice je pro nás politická podpora. Politická podpora vyjadřuje míru, s jakou
jednotlivci pozitivně hodnotí politické objekty. Moderní koncept politické podpory je spojen
především se jménem Davida Eastona a jeho rozdělením podpory podle objektu a typu. Tento
obecný koncept se stal základem pro většinu současných empirických přístupů ke zkoumání
politické podpory (viz např. Fusch 1993; Klingemann 1998; Dalton 2004 a další). Eastonova
a další dvou-dimenzionální taxonomie politické podpory obvykle rozlišují jednak postoje k objektům a jednak formu podpory.
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Objekty podpory jsou v zásadě tři. Nejobecnějším objektem je politická komunita, která
představuje určitý kulturní celek přesahující jednotlivé formální vládnoucí struktury a vztahující se k určité základní kolektivní identitě organizující společnost (obvykle národ). Oproti tomu
politický režim sestává z formálních institucí, které organizují a řídí politický život společnosti
a přesahují konkrétní jednotlivce, politické autority, kteří v danou dobu drží a vykonávají určitý
vládní (nebo obecněji politický) úřad. V prvních dvou případech se jedná o hodnoty a postoje získané pravděpodobně v období rané socializace (Easton and Denis 1969 citováno podle
Dalton 2005), které jsou více méně nezávislé na aktuální situaci a jednání politických aktérů.
Naopak právě politické autority jsou hodnoceny na základě aktuální ekonomické situace dané
země, jednání či nejednání politiků a také životní situace, ve které se občané nacházejí. V literatuře tak proti sobě často stojí dvě rozdílné hypotézy vzniku a upevňování politické podpory
– hypotéza socializace (kulturalismus) a hypotéza životní situace/úrovně (racionální volba).
Určitou syntézou se zdá být koncept „kulturní racionality“ (Wildavsky 1987, Lane 1992), který
tvrdí, že kulturní a racionální vysvětlení politické podpory nemusí stát proti sobě. Tento koncept je také konzistentní se závěry Kennetha Newtona (2005), který pomocí časových řad a mezinárodního srovnání ověřoval možnosti vysvětlení politické podpory pomocí teorií sociálního
kapitálu a ekonomické resp. politické výkonnosti. Autor došel k závěru, že nelze nalézt obecný
vzorec podporující jedno z vysvětlení a že podpora, výkonnost a sociální kapitál jsou vzájemně
silně provázané. (ibid.: 2)
Podle Whiteﬁelda a Evanse (1999) se však Česká republika od ostatních postkomunistických zemí liší právě v míře, v jaké lze vysvětlit politickou podporu jako čistě racionální (ekonomickou) volbu. Politická kultura nehraje podle těchto autorů prakticky žádnou roli (ibid.).
Účelem této studie není otestovat zmíněné soupeřící hypotézy, nicméně se k nim ještě v závěru
vrátíme.
Různé formy podpory vyjadřují míru speciﬁčnosti postojů k různým objektům. Ačkoliv Easton rozlišoval dva základní typy podpory (difúzní a speciﬁckou), jedná se spíše o kontinuum
a oba typy tvoří protilehlé póly (Norris 1999). Již zmíněný Fuchs (1993) toto kontinuum člení na tři základní formy podpory – expresivní (nejobecnější identiﬁkace s objektem), morální
(hodnocení správnosti resp. legitimity daného objektu) a instrumentální (hodnocení výkonnosti
jednotlivých objektů podpory). V této analýze se přidržíme dělení Almonda a Verby (1963),
kteří rozlišují afektivní orientace a hodnocení, jež v zásadě korespondují s difúzní resp. speciﬁckou podporou Davida Eastona. Afektivní orientace tak představují věrnost určitému souboru
hodnot, zatímco hodnocení reﬂektuje mínění týkající se výkonnosti konkrétního politického
objektu. Dohromady tak tyto dvě dimenze mapují orientace veřejnosti k politice a politickému
systému. Jednotlivé úrovně politické podpory, spolu s příklady typických empirických konstruktů pro jejich měření, jsou shrnuty v následující tabulce.
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Tabulka 1 – Úrovně politické podpory
Úroveň analýzy
Příklady afektivní orientace
- národní hrdost
Politická komunita
- národní identita

Politický
systém

principy

- demokratické hodnoty

proces

- pravidla participace
- politická práva

instituce

- očekávání od institucí
- podpora vládní strany
- očekávání výstupů

Politické autority

- identifikace s politickou
stranou

Příklady hodnocení
- nejlepší národ pro život
- demokracie jako nejlepší
forma vlády
- hodnocení práv
- spokojenost
s demokratickým procesem
- hodnocení výkonu
- důvěra institucím /
stranickému systému /
veřejné správě
- hodnocení volebních
kandidátů
- podpora politické straně

Zdroj: Dalton 1998, úpravy autor

Vzhledem k zaměření výzkumu se budeme věnovat především politickým autoritám a politickému systému. V některých případech si vypomůžeme dalšími výzkumy zabývajícími se
politickými orientacemi jak domácí (CVVM), tak zahraniční provenience (European Social
Survey).

Nízká důvěra politickým autoritám (a institucím) je vděčným tématem médií a je často vnímána jako zdroj nízké legitimity nejen samotných politiků, ale také jejich rozhodnutí, přijatých
zákonů a celého politického sytému země. Celkový pokles důvěry doprovázený „sezónními“
výkyvy je však společný prakticky všem současným evropským demokraciím a střídaní nedůvěryhodných politiků novými, kteří mají alespoň po určitý čas vyšší důvěru veřejnosti, vyjadřuje
přirozenou povahu demokratické politiky (Dalton 1998). Jak upozorňuje celá řada autorů zabývajících se politickou podporou, důvěra v jednotlivce je tou nespeciﬁčtější a nejkrátkodobější
politickou podporou vůbec. Přesto je podle našeho názoru nutné se vztahem mezi veřejností
a elitami podrobněji zabývat. Jednak samozřejmě proto, že se jedná o vztah, který je klíčový
z hlediska demokratické teorie, ale také vzhledem ke zřetelným posunům v politice směrem
k její větší individualizaci (přesněji možná personiﬁkaci), oslabení role politických stran (Dalton and Wattenberg 2000) a snižování vlivu sociální pozice voličů na volební chování Franklin
et al. (1992). Jak ukazuje celá řada příkladů, moderní politika se i ve stranických systémech
stále více orientuje spíše než na politické strany na jednotlivé kandidáty8 (viz Wattenberg1991;
Bean 1993 aj.). Pro další směřování země se tak stávají důležité právě krátkodobé faktory jako
jsou image politika či političky, jejich vystupování v médiích nebo osobní život9.

8
9

Viz např. Perot ve Spojených státech, Berlusconi v Itálii, Haider v Rakousku aj.
V tomto ohledu nemusíme chodit pro příklady do ciziny, v České republice se v posledních letech najde více
příkladů této personiﬁkace politiky (viz např. Vladimír Železný) a o mnohém vypovídající je také pronikání
„nezávislých kandidátů“ do vyšších pater politiky, které byly donedávna doménou politických stran (podnikatel
Fišer v Senátu atd.).
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V této části se tedy budeme zabývat orientacemi a postoji, které vyjadřují hlavní aspekty
vztahu mezi veřejností a politickými aktéry. Postoje analyzované v této části se vztahují ke
konkrétním aktérům politického procesu (jednotlivým typům elit) a jejich roli ve společnosti
obecně. Na kontinuu politické podpory tyto postoje vyjadřují nejvíce speciﬁckou politickou
podporu vůbec.
3.2.1. Moc a bezmoc elit v očích veřejnosti
V teoretické části jsme konstatovali, že politický subsystém používá pro naplnění své funkce
moc, která je podle Luhmanna zobecněným prostředkem komunikace probíhající v binárním
komunikačním kódu mocný / bezmocný. Vlastnictví moci je tak významnou charakteristikou
politického aktéra. Moc prosadit skupinové popř. veřejné zájmy a ovlivnit politické rozhodování v dané zemi je klíčová vlastnost politických autorit resp. elit obecně. V literatuře se ve vztahu
k politickým aktérům rozlišují tři dimenze moci systematizované Stevenem Lukesem (1974)
na základě prací Dahla (první dimenze), Bachracha a Baratze (druhá dimenze) a „radikálního“
pohledu samotného Lukese (třetí dimenze). Třídimenzionální teorie moci tedy zahrnuje:
1. moc rozhodovat (Dahl) – zdrojem a indikátorem moci je rozhodování. Mechanismem
dělby a výkonu moci je zde otevřený konﬂikt v rozhodovací aréně (decision-making arena), tj. například volby.
2. moc deﬁnovat problém (Bachrach a Baratz) – zdrojem moci je schopnost deﬁnovat problém a „ﬁltrovat“ záležitosti, o kterých se bude rozhodovat (non-decision-making). Jsou
to právě elity, které rozhodují o tom, kdo bude sedět u jednacího stolu a o jakých agendách
se bude jednat. Toho dosahují elity pomocí (více méně skrytých) systematických nebo
strukturních bariér v přístupu – nastavení pravidel hry ve svůj prospěch, užití síly, hrozba
sankcí, omezená deﬁnice problému výhodná pouze pro určitou skupinu apod.
3. moc formovat veřejné mínění (Lukes) – zdrojem moci je „kulturní hegemonie“, tj. schopnost ovlivňovat veřejné mínění pomocí symbolů a jazyka tak, aby odpovídalo zájmům
mocných (Sadan 1997). Toto ovlivňování je nejvíce skryté a také nejúčinnější, protože
dokáže předcházet konﬂiktu nebo dokonce vůbec uvědomění si jeho možnosti. Tento typ
moci působí prostřednictvím kontroly masmédií a informací obecně (např. utajení), socializací (vzdělání, ideologie) a podobnými mechanismy.
Moc v politice tedy není pouze záležitostí politických elit (první dimenze), ale mezi politické autority musíme zahrnout také ostatní elity (ekonomické, správní, mediální atd.), jejichž
moc se prosazuje především v druhé a třetí dimenzi v závislosti na konkrétní situaci (uspořádání politického systému, typu politické arény, věcné oblasti politiky atd.). Tento smíšený obraz10
rozdělení moci ve společnosti je reﬂektován i ve vnímání české veřejnosti.

10

Výraz obraz moci (image of power) zde používáme proto, že se nejedná o skutečné rozdělení moci ve společnosti, ale pouze o vnímání tohoto rozdělení veřejností. Více o výzkumu moci viz Scott (2004).
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Tabulka 2 – Faktorová analýza dimenzí moci vnímaných veřejností
moc
moc
Skupiny elit
moc
procento vysvětlení variance – 56%
definovat formovat rozhodovat
Bankéři a finančníci
,775
Představitelé velkých nadnárodních firem

,752

Šéfové organizovaného zločinu

,641

Domácí podnikatelé a manažeři velkých firem

,596

Vysoce postavení státní úředníci

,575

Představitelé masových médií a reklamy

,535

,329
,312

Představitelé dobrovolných a neziskových organizací

,841

Vzdělanci, vědci a představitelé kulturní sféry

,711

Představitelé odborových svazů

,695

,400

Politici na místní a regionální úrovni

,672

,335

Poslanci

,898

Vláda ČR (premiér a ministři)

,874

Extraction Method: PCA. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Faktorová analýza postojů veřejnosti naznačuje, že česká veřejnost vnímá rozdílné dimenze
moci a také k nim přiřazuje jednotlivé politické aktéry. Také zachycuje možné „průniky“ (přechody) mezi jednotlivými dimenzemi.
Kteří političtí aktéři mají však v současnosti z pohledu veřejnosti největší vliv na směřování
České republiky?
Tabulka 3 – Moc rozhodovat o směřování dalšího vývoje země v současnosti
skupiny elit

průměr*

Vláda ČR (premiér a ministři)

1,58

Vysocí představitelé Evropské unie

1,70

Bankéři a finančníci

1,72

Představitelé velkých nadnárodních firem

1,73

Poslanci

1,77

Šéfové organizovaného zločinu

1,94

Vysoce postavení státní úředníci

1,95

Představitelé masových médií a reklamy

2,10

Domácí podnikatelé a manažeři velkých firem

2,10

Politici na místní a regionální úrovni

2,53

Vzdělanci, vědci a představitelé kulturní sféry

2,55

Představitelé odborových svazů

2,74

Představitelé dobrovolných, neziskových organizací

3,09

* : škála 1 (velmi velkou) až 4 (velmi malou)
Zdroj: CESES 2005
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Česká veřejnost podle těchto výsledků rozděluje politické aktéry do přibližně tří mocenských „pater“ (zvýrazněná šedivou barvou). Dosti překvapivé je nízké umístění poslanců až za
ekonomickými elitami a také fakt, že veřejnost přisuzuje vysoce postaveným státním úředníkům stejnou moc, jako hlavám organizovaného zločinu (sic!). Poměrně nízko se na mocenském
„žebříčku“ umístily mediální elity a odbory. Z těchto výsledků lze usuzovat na pomyslnou mocenskou síť vztahů tak, jak se nachází v představách české veřejnosti. Nezpochybnitelnými mocenskými aktéry jsou předseda vlády, ministři a částečně také poslanci (tj. rozhodovatelé), kteří
jsou napojeni na ekonomické elity schopné deﬁnovat jejich agendu. Druhým charakteristickým
rysem představ veřejnosti o mocenském rozdělení je velký vliv přikládaný vnějším aktérům
(představitelé EU nebo nadnárodních ﬁrem). Druhou „ligu“ potom podle veřejnosti hraje státní
správa a organizovaný zločin. Jistou moc mají ještě masová média a domácí ekonomické elity,
vliv ostatních aktérů (regionálních a místních politiků, vědců, neziskových organizací atd.) je
velmi malý.
Pokusme se nyní, s trochou nutného zjednodušení, analyzovat rozdělení moci mezi veřejností a elitami obecně.
Tabulka 4 – Mocenský vztah mezi veřejností a elitami
jednání elit je významně ovlivněno
elity spíše manipulují veřejností
1
11% 83%
tím co si přeje veřejnost
podle svých potřeb
současné elity mezi sebe už nikoho
mezi současné elity se může dostat
25% 67% dalšího nepustí, i když schopnosti
2
každý, pokud má na to schopnosti
má
elity a veřejnost jsou spíše
3 veřejnost a elity spíše spolupracují 15% 76%
v konfliktu
Zdroj: CESES 2005
Pozn: Zbytek do sta procent tvoří odpověď „nevím“.

Česká veřejnost vnímá elity jako relativně nepřátelskou a uzavřenou skupinu lidí schopnou
manipulovat s veřejným míněním, což je podle teoretiků moci nejefektivnější mocenský nástroj
prosazení vlastních zájmů. Tuto bezmocnost v postojích veřejnosti potvrzují i další výzkumy
zabývající se například otázkami vlivu občanů na různé rozhodovací úrovně (obec, kraj, stát,
EU) a také naše zjištění vyplývající z toho, jak hodnotí veřejnost sama sebe v roli politického
aktéra (viz podkapitola 4).
3.2.2. Hodnocení elit
Dalším krokem při analýze vztahu veřejnosti k elitám je jejich hodnocení. Začneme tradičním vyjádřením kvality vztahu pomocí míry důvěry, v našem případě míry důvěry vyjadřovanou různým skupinám elit.
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Tabulka 5 – Míra důvěry k různým skupinám elit
Máte důvěru k následujícím skupinám lidí?
Vědci
Představitelé dobrovolných neziskových organizací
Úředníci samosprávy (obce, kraje)
Představitelé médií (TV, rozhlasu…)
Církevní hodnostáři
Úředníci státní správy
Bankéři a podnikatelé
Ministři
Poslanci

průměr*
1,78
2,20
2,36
2,46
2,66
2,68
2,72
2,91
3,06

Zdroj: CESES 2005
* - škála 1 (rozhodně ano) až 4 (rozhodně ne)

Při srovnání průměrné míry mají daleko největší důvěru veřejnosti vědci, nejmenší potom
politici (poslanci a ministři). Lidé také více důvěřují představitelům dobrovolných neziskových
organizací a úředníkům samosprávy než bankéřům a podnikatelům a úředníkům státní správy.
Přestože se úředníci samosprávy umístili na pomyslném třetím místě s mnohem vyšší důvěrou
oproti politikům a úředníkům státní správy, faktorová analýza naznačuje, že je lidé vnímají také
jako příslušníky politicko-správních elit.
Tabulka 6 – Faktorová analýza důvěry v různé skupiny elit
skupiny elit
politicko-správní ostatní
míra vysvětlení variance – 59%
elity
elity
Úředníci samosprávy (obce, kraje)
,694
Úředníci státní správy
,787
Ministři
,841
Poslanci
,812
Vědci
,561
Představitelé médií
,611
Bankéři a podnikatelé
,593
Představitelé dobrovolných NO
,801
Církevní hodnostáři
,717
Extraction Method: PCA; Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Je tedy zřejmé, že veřejnost klíčovým aktérům politického procesu důvěřuje nejméně. I v případě České republiky tak platí, že se politické instituce obecně těší větší důvěře než lidé, kteří
je reprezentují (s výjimkou politických stran, které mají přibližně stejně nízkou důvěru jako
samotní politici). Jinak vyjádřeno mluvíme o nízké speciﬁcké podpoře politických autorit, která
úzce souvisí s hodnocením jejich činnosti resp. užitečnosti.
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Tabulka 7 – Naplňování představ o moderní společnosti

naplňování představ o moderní společnosti
vlivní lidé ve vědě, kultuře a v duchovním životě
vlivní lidé z médií
členové vedení velkých firem
vysoce postavení úředníci
vysoce postavení politici

průměr*
1,8
2,2
2,2
2,7
2,8

Zdroj: CESES 2005
* - škála 1 (rozhodně napomáhají) až 4 (rozhodně škodí)

Z porovnání je zřejmé, že činnost vysokých politiků a úředníků je hodnocena spíše jako
škodlivá. Za nejužitečnější jsou považovány elity ve vědě, kultuře a duchovním životě. Hodnotící pohled se promítá také do pocitu napětí mezi veřejností a elitami. Pouze 8% respondentů
toto napětí nevnímá11 a 77% si naopak myslí, že zde je napětí přítomné a dále se zvětšuje.
Tabulka 8 – Zvyšování napětí mezi veřejností a elitami
Dochází ke zvyšování napětí mezi
%
elitami a veřejností?
34
určitě ano
77
43
spíše ano
12
spíše ne
15
určitě ne
3
8
napětí necítím
Zdroj: CESES 2005

Pokles speciﬁcké politické podpory a zvýšená kritika politických autorit není v demokratických zemích ojedinělá a jak naznačují mezinárodní historická srovnání, jedná se o dlouhodobý
trend v západní a nyní i střední a východní Evropě (viz Dalton 1998; 2005). Od 90. let minulého
století se proto v literatuře věnuje zvýšená pozornost tzv. politickému kriticismu, který je interpretován jako potenciální zdroj demokracie a „motor“ jejího možného budoucího směřování
(Geissel 2004). Avšak přínosem pro demokracii může být tento kriticismus pouze tehdy, je-li
kritika aktuálních poměrů a držitelů moci doprovázena obecným pozitivním postojem k demokracii jako takové, tj. difúzní politickou podporou.
Zatímco se tedy varování před krizí demokracie zdá být (alespoň v západní Evropě) přehnané, existuje poměrně silná empirická evidence o zvyšujícím se počtu kritických občanů, kteří
mají vysoká očekávání ohledně demokracie („demokracie jako ideál“) a zároveň negativně
hodnotí současný výkon reprezentativních institucí (viz např. Norris 1999). Tuto kombinaci
legitimity a nespokojenosti, v terminologii politické podpory kombinaci vysoké difúzní a nízké
speciﬁcké podpory, nazývá španělský sociolog Maravall (1989) „demokratickým cynismem“.
Na individuální úrovni se jedná o lidi, kteří vysoce hodnotí demokracii jako formu vlády, ale
zároveň hodnotí nízkou výkonnost současného politického režimu, ve kterém žijí. Nespokojenost s demokracií tak nemusí ještě znamenat, že lidé nepodporují demokratické principy jako
takové. Jak upozorňuje Thomassen, může to také znamenat pravý opak. „Je pravděpodobné, že
11

Stejná otázka byla položena také ve výzkumu elit v roce 2004. Dvacet procent respondentů z řad elit odpovědělo,
že napětí necítí.

26

lidé mohou být nespokojeni s demokracií, protože současný stav politického procesu nedosahuje jejich vysokých demokratických standardů“. (Thomassen 1998: 383)
V této souvislosti mluví Klingemann (1998) o tzv. nespokojeném demokratu (dissatisﬁed
democrat) a existují i snahy o určitou typologii občanů z tohoto hlediska. Například Geissel
(2004) rozlišuje obecně mezi ne-demokraty a demokraty, které dále dělí z hlediska dispozic pro
kritiku na nekritické a kritické (critical democrat). Právě poslední typ je podle autorky důležitým zdrojem pro demokracii. Kritičtí demokraté jsou lépe informovaní, častěji participují na
politickém životě, jsou méně odcizení od politického systému a mají silně vyvinutý cit pro politickou výkonnost. Kritičtí občané proto mohou být důležití v procesu adaptace demokracie na
změněné podmínky, protože jejich vstupy jsou oproti ostatním novátorské a nebojí se změny.
Na následujících řádcích se pokusíme zjistit, jakou podobu má politická podpora v České republice a jak je to s ohledem na kritičnost a demokratičnost české veřejnosti. Proto se v dalších
částech zabýváme zbývajícími dvěma úrovněmi politické podpory, tj. politickou komunitou
a politickým režimem, abychom mohli formulovat předběžné závěry o možném budoucím vývoji vztahu mezi veřejností a elitami a potažmo demokracie v České republice obecně.

Jedním z klasických aspektů orientace vůči politické komunitě je pocit národní hrdosti.
Vysoká míra shody populace v klíčové otázce národní hrdosti je považována za známku jednoty a stability politického systému. Oproti tomu nízká národní hrdost nebo existence dvou či více
skupin vyjadřujících vysokou míru patriotismu odlišnému národu popř. politickému systému
stabilitu ohrožují. Empirické výzkumy dokládají, že národní hrdost je výrazně spojená s délkou
trvání daného politického systému a jeho historií. Větší hrdost tak lze nalézt u národů s nepřerušovanou tradicí politického systému nebo s válečnými úspěchy apod. Na individuální úrovni
je pocit národní hrdosti ovlivňován faktory jako jsou vzdělání nebo věk (příslušnost k určité
generaci).
Tabulka 9 – Pocit národní hrdosti
Národní hrdost
velmi a spíše hrdý
spíše a vůbec nejsem hrdý
spíše se stydím
nejsem Čech/Češka nebo nevím

86%
11%
1%
2%

Zdroj: CESES 2005

Pocit národní hrdosti v České republice je relativně velký. Jak se však promítá národní hrdost na obecné úrovni do různých oblastí života politické komunity? Zatímco na sport, české
dějiny, hudbu, literaturu a vědu jsou Češi velice hrdí12, naplňování demokratických principů je
u velké části české společnosti spíše zdrojem studu.

12

Součet odpovědí velmi a docela hrdý: sport (89%), české dějiny (81%), hudba (75 %), literatura (72 %) a věda
(70%).
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Tabulka 10 – Hrdost na Čechy v různých oblastech
Hrdost na
dodržování
lidská
politika po
Čechy
zákonů
práva
r. 1989
velmi hrdý
0
2
5
docela hrdý
5
19
22
ani-ani
35
51
42
docela se stydí
44
17
20
velmi se stydí
13
3
6

demokratické
zřízení
5
26
45
14
3

pro srovnání:
sport
50
39
7
1
0

Zdroj: CVVM 2005, N=1098

Dalším aspektem je národní identita, kterou zde s určitou mírou zjednodušení vyjadřujeme
jako pocit příslušnosti k České republice. V porovnání s ostatními institucionálními uskupeními (např. EU, kraje, obec) vyjadřují respondenti největší příslušnost právě ke své zemi. Příslušnost k ČR snese dokonce srovnání i s pocitem příslušnosti k rodině a známým (88% resp. 90%
velmi silný a silný).
Tabulka 11 – Pocit příslušnosti k České republice
pocit příslušnosti
pro srovnání:
ČR
(v %)
kamarádi a známí
velmi silný
34
40
silný
54
50
slabý
10
7
žádný
1
2
nevím
1
1
Zdroj: CESES 2005

Postoje aktérů k politickému režimu představují základní prvek politické kultury a signalizují vazbu na existující společenský řád. Chybějící konsenzus o „pravidlech hry“ vystavuje
stát neustálému ohrožení stability. Rozlišování mezi obecnou a speciﬁckou podporou je velmi důležitým předpokladem pochopení významu postojů veřejnosti k politickému systému
a probíhajícím rozhodovacím procesům. Každá vláda se dostává do situace, kdy krátkodobě či
dlouhodobě nesplňuje očekávání veřejnosti a politický proces se tak často stává periodickým
střídáním různých úrovní (speciﬁcké) podpory. Zatímco však politická rozhodnutí a související
veřejné politiky a programy lze relativně jednoduše měnit, politický systém by měl disponovat
určitým rezervoárem stabilní obecné (difúzní) podpory, nezávislé na aktuálních selháních či
úspěších vlády a jejích politik.
3.4.1. Demokratické principy a legitimita politického systému
Podpora demokracie a jejich principů se obvykle měří pomocí otázky zda je demokracie
nejlepší forma vlády (např. WVS nebo Eurobarometer). V tomto smyslu dlouhodobě preferuje
demokracii naprostá většina české veřejnosti (86% podle WVS 1998; 84% podle Brokl a Mansfeldová 1999). Jak však konstatují Mishler a Rose (2001), v případě nových, transitivních nebo
neúplných demokratických režimů není tato otázka příliš validní, protože lidé zde nemají příliš
konkrétní představu o demokracii a jejích principech. Navrhují proto realističtější a více validní
měření podpory demokracie pomocí otázky srovnávající současný a předchozí (nedemokratic-

28

ký) režim. Hodnocením režimů, které respondent zažil, se chtějí vyhnout významovým nejednoznačnostem a abstraktním pojmům.
Pro toto srovnání využijeme výzkumu CVVM, který proběhl v únoru 200513. Respondenti,
kteří srovnávali poměry před rokem 1989 a nyní, se vyjádřili následovně.
Tabulka 12 – Srovnání současných poměrů a poměrů před listopadem 1989
Byly poměry v České republice
%
před listopadem 1989 …
lepší
20
jsou lepší dnes
32
je to tak napůl
38
nevím
10
Zdroj: CVVM 2005

Více jak 30-ti procentní podpora současného režimu (tj. demokracie) odpovídá průměrné
podpoře v nových demokraciích ze zmíněného srovnání Mishlera a Rose (2001: 308), kteří
analyzovali data World Values Survey z roku 199714. Otázkou však zůstává, zda je tento realistický přístup opravdu validní pro měření podpory demokracie resp. jejích principů. Podle
našeho názoru se v tomto případě jedná spíše o hodnocení současného režimu (tj. speciﬁcká
podpora) než vyjádření afektivní (difúzní) podpory demokracii jako ideálu. Tyto dimenze je
obecně velmi obtížné oddělit a v odpovědích respondentů jsou pravděpodobně přítomné, ať už
se ptáme na nejlepší formu vlády nebo na srovnání s předchozím režimem. Tento rozpor pomůže částečně rozkrýt následující podkapitola, kde se zabýváme politickým procesem z pohledu
pojetí politiky a způsobů rozhodování. V tomto kontextu právě postoje k politickému procesu
významným způsobem vyjadřují podporu demokracii a blíže speciﬁkují představy veřejnosti
o demokratických principech a způsobech jejich naplňování.
Dalším velmi důležitým aspektem politické podpory a legitimity politického systému je již
zmíněné dodržování „pravidel hry“. Postoje k existujícím zákonům, ochota k jejich dodržování
a možnosti vynucení práva poměrně věrohodně odráží respekt aktérů k existujícímu politickému řádu. Právní stát je jedním ze základních demokratických principů, bez kterých není
demokracie možná. Je zřejmé, že vysoký pocit bezzákonnosti (nedodržování zákonů), spojený
s obecným pocitem korupčního prostředí, neplacením daní a nízké vymahatelnosti práva nahlodává legitimitu stávajícího politického systému.

13

Z celkového počtu 1083 odpovědělo na otázku 975 respondentů, ostatních se otázka netýkala např. z důvodu
věku.
14
Jedná se tedy o poměrně velký časový rozdíl osmi let. Bude tedy nutné dohledat další výzkumy s touto otázkou
pro ověření toho, jaká byla situace v ČR v devadesátých letech a zda se tedy podpora jednotlivým režimům
měnila či zůstávala stabilní.
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Tabulka 13 – Legitimita systému v očích veřejnosti – mezinárodní srovnání

Rakousko
Belgie
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království

zákony by se měly dodržovat i když
to znamená ztrátu dobré příležitosti

občané by neměli
podvádět na daních

2,56
2,70
2,27
2,23
2,37
2,17
2,15
2,33
2,14
2,27
2,24
2,76
2,20
2,29
2,19
2,49
2,57
2,39
2,35
2,38
2,30

2,09
2,42
1,91
1,90
1,86
1,89
1,96
2,20
2,07
1,83
1,92
2,07
2,06
1,92
1,83
2,07
1,92
2,08
2,10
1,98
2,06

Zdroj: ESS 2005
Pozn: škála 1 (rozhodně souhlasím) – 5 (rozhodně nesouhlasím)

Většina Čechů souhlasí s tím, že podvádět na daních by se nemělo (78%) a že zákony by
se měly dodržovat i v případě, že to znamená ztrátu dobré příležitosti (65%). Tato i v mezinárodním měřítku vysoká legitimita existujícího režimu je však doprovázena velmi skeptickým
pohledem na reálné dodržování zákonů.
Tabulka 14 – Dodržování zákonů v ČR
Lidé v České republice dodržují zákony
pouze tehdy, když se jim to hodí.
zcela souhlasím
25%
spíše souhlasím
43%
spíše nesouhlasím
20%
vůbec nesouhlasím
6%
ani jedno/ jak kdy
6%
Zdroj: CESES 2005
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Vážný rozpor mezi tím, co by mělo být a reálným stavem (tak jak ho vnímají respondenti výzkumu), může být jednou z příčin nízké speciﬁcké podpory ale především zapadá do bludného
kruhu korupce, klientelismu a oportunního chování určité části české společnosti.
3.4.2. Politický proces a jeho instituce – pojetí politiky a způsob rozhodování
Politické rozhodování se odehrává v rámci politického procesu, tj. při tvorbě politik a politických rozhodnutí. První oblastí, kterou se budeme zabývat, je otázka rozhodování o důležitých
otázkách života společnosti. Zajímá nás, jaký typ politického rozhodování veřejnost preferuje,
a to především v souvislosti s tím, jakou roli by měli hlavní aktéři hrát v politickém procesu
a podle jakých zásad by mělo politické rozhodování probíhat. Pro účely tohoto výzkumu jsme
formulovali dva ideální „modely demokracie“ – reprezentativní a participativní, které se opírají
právě o odlišné zásady politického rozhodování a politickým aktérům připisují odlišné role
v rámci politického procesu. Ačkoliv existuje mnoho potenciálních forem (modelů) demokracie, byly tyto dva vybrány proto, že nejlépe zobecňují dichotomii nejčastěji diskutovanou v politických debatách (viz Held 1996) a lze je postihnout pomocí výzkumu veřejného mínění.
Reprezentativní model (zvaný také stranický) je založen na artikulaci zájmů občanů skrze
reprezentativní instituce (volby a politické strany). Přímá demokracie (jako ideál) není podle
jeho zastánců v moderní společnosti uskutečnitelná, ale možnost voleb mezi různými stranami
(v teorii elit mezi soupeřícími elitami) v pravidelných intervalech, tj. svobodné volby, je považována za dostatečnou záruku demokracie. Politická participace je v podstatě omezena pouze
na akt výběru reprezentantů, protože větší zapojení lidí do procesů vládnutí podkopává stabilitu a rovnováhu politického systému zajišťovanou vzdělanými, informovanými, motivovanými
a odpovědnými elitami. Lidé (masa) jsou obecně neinformovaní a apatičtí a svou aktivní participací by způsobili přijímání neuvážených, krátkozrakých a celkově špatných rozhodnutí a politik. Elity také mohou vyvažovat takové postoje veřejnosti, které jsou v rozporu se samotnými
demokratickými hodnotami a principy (ochrana menšin před tyranií většiny apod.). V současné
teorii elit (tzv. demo-elitismu) zaujímá participace veřejnosti významnější postavení, i když
podle některých kritiků je to stále málo.
Jsou to právě zastánci participativního modelu, kteří prosazují myšlenku, že veřejnost by
měla mít více přímého vlivu na rozhodovací procesy, než jaké nabízí reprezentativní demokracie. Jedinec by měl mít právo podílet se na činnosti dané politické komunity a efektivním
rozhodování o společné budoucnosti prostřednictvím kolektivní akce. Mezi hlavní směry, které
se liší především v míře důrazu na snížení důležitosti reprezentativních institucí, patří komunitarismus, deliberativní demokracie a přímá demokracie. V různých obměnách a kombinacích
lze potom nalézt především požadavky na posílení nižších úrovní veřejné správy a zvýšení
příležitostí přímé participace občanů. Základním principem je rozšíření a posílení autonomie
veřejnosti skrze nástroje politiky (např. referenda, tvorba politik na občanském základě, veřejné
diskuse, participace při tvorbě strategií) což ve svém důsledku povede k větší kontrole veřejnosti nad elitami. Podle teoretiků participativní demokracie posiluje rozšíření odpovědnosti
za přijatá rozhodnutí na každého občana jeho závazky vůči společnosti a rozvíjí u veřejnosti
politické kompetence a tak zkvalitňuje společně přijatá rozhodnutí. Přímá demokracie posiluje
empatii mezi skupinami s rozdílnými zájmy a zlepšuje tak sdílenou politickou kulturu. Řešení
konﬂiktů mezi sociálními skupinami probíhá otevřeně a s nenulovým součtem (Pierre and Peters 2000). Politický systém by měl také respektovat autonomii jedince, protože „z dlouhodobého hlediska dokáže obyčejný člověk posoudit co je pro něj dobré lépe než jakákoliv samozvaná
elita“ (Friedrich 1942, citováno podle McAllister 1991). Hlavní charakteristiky popsaných přístupů shrnuje následující tabulka.
31

Tabulka 15 – Rozdíly mezi reprezentativním a participativní modelem
Reprezentativní

Participativní

Participace
veřejnosti

Periodická, ale omezená
a pasivní

Průběžná, podporovaná a aktivní

Rozhodovací
pravomoc

Náleží elitám

Náleží veřejnosti

Hodnota
demokracie

Instrumentální a procedurální

Vnitřní – jako cíl i nástroj

Pohled na
byrokracii

Optimistický – důvěryhodná
a kompetentní

Skeptický – nereprezentativní, sledující
vlastní zájmy

Hlavní zájem

Efektivity a stabilita, vědecká
racionalita

Odpovědnost veřejným zájmům,
individuální růst

Hlavní formy
participace

Volby a schválení reprezentantů

Různorodé; místní úroveň nejúčinnější
a nejracionálnější

Pohled na
veřejnost

Skeptický – apatická, lehce
manipulovatelná

Optimistický – informovaná, bystrá
a aktivní

Zdroj: Steelman (2001), úpravy autor

Jaký model demokracie tedy preferuje česká veřejnost?
Klíčovým aspektem, který diferencuje oba modely, je systém prostředkování zájmů a role
politických aktérů (veřejnost, politické strany, zájmové skupiny) a institucí (volby) v politickém procesu. Reprezentativní demokracie je úzce spjata s pravidelnými volbami, politickými
stranami (party-based democracy) a reprezentanty diferenciovaných zájmů ve společnosti.
Tabulka 16 – Způsoby prosazování zájmů a rozhodování ve společnosti
stačí, když se lidé účastní
pouhá účast ve volbách nestačí, lidé by
1
14% 81% měli průběžně ovlivňovat rozhodování
pravidelných voleb a zvolí své
zástupce
zvolených politiků
zájmy lidí by měly prosazovat
aby prosadili své zájmy, lidé by se
2
15% 76%
pouze politické strany
měli sdružovat i mimo politické strany
zvolení zástupci mají
lidé, kterých se rozhodnutí týkají, by
3
16% 80%
rozhodovat sami a neobtěžovat
se měli aktivně účastnit rozhodování
veřejnost svými problémy
Zdroj: CESES 2005
Pozn.: Zbytek tvoří odpovědi „nevím“.

Z tohoto pohledu se naprostá většina respondentů vyslovila proti striktně reprezentativnímu
modelu15 a naopak pléduje pro aktivní roli veřejnosti v politickém procesu. Česká veřejnost tak
následuje trend známý ze západoevropských zemí, kde dlouhodobě sílí hlasy po vetší participaci veřejnosti nebo dokonce po přímé demokracii.

15

Ke striktně reprezentativnímu modelu se přiklání přibližně 10% respondentů, což je příliš malé množství na
podrobnější analýzu.
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Otázkou ovšem je, zda toto volání po větší účasti veřejnosti souvisí s podporou demokracie
a jejích principů. Dalton, Bürklin a Drummond (2001) přesvědčivě spojují větší příklon k přímé
demokracii s rostoucí nespokojeností veřejnosti s politikou spíše než s příklonem západních
společností k post-materiálním hodnotám. Autoři vyvrací předpoklad, že větší a přímější participaci budou preferovat vzdělanější a politicky „soﬁstikovaní“ občané (vlivem tzv. sociální
modernizace) a pomocí výzkumů Eurobarometeru dokládají, že největší podporu má přímá
demokracie mezi lidmi s nižším vzděláním a těmi, kteří hodnotí svoji informovanost jako nízkou. Podobné indicie nespokojenosti spojené s podporou participativní demokracie lze nalézt
i v České republice.
Politická situace je dlouhodobě hodnocena velmi negativně přibližně polovinou obyvatel
a důvěra k ústavním institucím je stabilně velmi nízká (viz časová řada z výzkumů CVVM).
Tabulka 17 – Míra důvěry ústavním institucím
Instituce
Míra důvěry (v %)
Vláda ČR
43
Poslanecká sněmovna
27
Senát
22
Krajské zastupitelstvo
43
Zdroj: CVVM 2005

Mnohem závažnější je však pokles legitimity voleb jako způsobu výběru vlády (z 84% souhlasných odpovědí v roce 1990 na 72% v roce 200116). Tento pokles lze interpretovat právě
v souvislosti s růstem nespokojenosti a kriticismu vůči politickým autoritám, které mohou snižovat i podporu systému a jeho institucí (difúzní podpora). Asi nejmarkantnější je to v případě
další klíčové instituce reprezentativní demokracie – politických stran, které leží z pohledu teorie politické podpory na určitém rozhraní speciﬁcké a difúzní podpory.
Identiﬁkace s politickou stranou se v politologii obvykle považuje za jeden z hlavních
faktorů vyjadřujících podporu veřejnosti jak politickým stranám, tak ale i stranickému systému
a politickému řádu, ve kterém jsou strany ukotveny. Předpokládá se, že lidé vyjadřující blízkost
k určité politické straně budou také více podporovat existující politický systém a jeho instituce (volby, politické strany obecně) než lidé bez aﬁliace (Miller and Listhaug 1990; Holmberg
2003). Klesající identiﬁkace v západní Evropě je tak vnímána jako oslabování klíčové pozice
politických stran v systému prostředkování zájmů a s tím spojený pokles politické podpory
reprezentativní demokracie založené na politických stranách (Dalton 1999, Holmberg 2003).
Tento vývoj je v souladu s postřehem Ulricha Becka (a dalších autorů) o přesunu politických
témat mimo tradiční kanály politiky.
V případě postkomunistických zemí je situace poněkud komplikovanější v tom, s jakou stranou se lidé identiﬁkují. Podporu stran usilujících o dílčí nebo úplnou změnu stávajícího systému
nelze ztotožňovat s politickou podporou. „V nových demokraciích východní a střední Evropy
má stranictví negativní efekt na spokojenost s demokracií, protože v raných fázích demokratizace se stranictví koncentruje mezi přívrženci bývalých komunistických stran, kteří jsou vysoce
nespokojeni s politickými reformami.“ (Paskeviciute 2006:2)

16

Zdroj: Mansfeldová 2003.
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V rámci druhého kola mezinárodního výzkumu ESS byla zjišťována jednak obecně blízkost
k politické straně a v případě pozitivní odpovědi i jméno blízké strany.
Tabulka 18 – Míra identifikace s politickou stranou
Země
blízkost k pol. straně
Polsko
23
Estonsko
32
Česká republika
36
Slovinsko
37
Slovensko
42
Německo
42
Irsko
46
Maďarsko
48
Rakousko
50
Belgie
52
Portugalsko
53
Švýcarsko
55
Francie
55
Spojené království
55
Finsko
56
Španělsko
56
Nizozemí
58
Řecko
59
Švédsko
63
Norsko
64
Dánsko
71
Zdroj: ESS 2005
Pozn.: Respondentům byla položena otázka „Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíže než k ostatním stranám?“

Ze srovnání je patrný výrazný odstup veřejnosti od politických stran v České republice
a menší míra identiﬁkace s politickými stranami v postkomunistických zemích obecně. Z pohledu politické podpory je důležité, že z celkového počtu lidí identiﬁkujících se s některou
z politických stran jich přibližně 22% pociťuje blízkost ke KSČM (ostatní strany, které by mohly být hodnoceny jako více či méně proti-systémové, se pohybují v řádech desetin procent).
Na podrobnější analýzu vztahu mezi politickou podporou a identiﬁkací s politickou stranou se
zaměříme v další fázi projektu.

Znamená tedy nízká politická podpora politických autorit (elit) ohrožení demokracie nebo
přechod ke „kritickému občanství“ postmoderního střihu? Z výše uvedeného vyplývá, že podpora (participativní) demokracie je spíše pouze proklamovaná a příliš nekoresponduje s dalšími
výraznými charakteristikami veřejnosti ve vztahu k politice a politickým objektům.
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Tabulka 19 – Hodnocení veřejnosti jako politického aktéra
jsou spíše ustrašení a bojí se
veřejně vystupovat

54%

39%

jsou spíše sebevědomí a nebojí se
veřejně vystupovat

2

když jde o veřejné záležitosti,
obvykle se hádají

66%

28%

obvykle táhnou za jeden provaz

3

sice občas reptají, ale vždy udělají
to, co po nich elity chtějí

67%

25%

nakonec si udělají co chtějí, bez
ohledu na elity

1

Pozn: Zbytek do sta procent tvoří odpověď „nevím“.
Zdroj: CESES 2005

Česká veřejnost vnímá sebe sama jako spíše ustrašenou, rozhádanou a ve vleku svých elit.
O to více však spoléhá na elity a přeje si, aby současnou situaci změnily. Preferované způsoby
politické a potažmo i sociální změny v české společnosti jsou však v dosti velkém rozporu
s tradičními demokratickými principy a postupy. Většina Čechů si přeje silného politického
vůdce, který zavede pořádek (60%), a společnou vládu levicových a pravicových stran na bázi
vzájemné dohody17 (73%). Existuje zde také poměrně velká skupina lidí (18%), kteří vyjádřili
souhlas s tím, že uspořádání naší společnosti je třeba radikálně změnit revoluční akcí. Zatím
tedy nelze, alespoň na obecné úrovni, příliš mluvit o Češích jako o kritických občanech, kteří
ctí demokratické principy a demokracii vnímají jako hodnotu samu o sobě.
Dalším důležitým faktorem jsou výrazné paternalistické sklony české veřejnosti v určitých
oblastech (zdravotní péče, zajištění ve stáří, nezaměstnanost aj.), které lze vysledovat z empirických výzkumů (viz např. výsledky výzkumu CESES ve studii Frič a kol. 2003). Jestliže platí
závěry výše zmíněné studie Whiteﬁelda a Evanse (1999), kteří vysvětlují politickou podporu
v ČR jako čistě racionální (ekonomickou) volbu, potom je míra podpory významně ovlivněna očekáváním občanů od státu a hodnocením efektivity naplňování těchto očekávání v rámci
existujícího politického režimu.
Paternalismus se tak může stát jedním z faktorů nestability demokracie. Jak totiž upozorňuje
Mansfeldová (2003), občané očekávají, že demokraticky zvolená vláda by měla být schopnější
při vytváření podmínek pro participaci občanů v rozhodovacím procesu a pro vzdělání, při
řešení ekonomických problémů a reprezentaci individuálních i kolektivních zájmů. Očekávají
však mnohem menší efektivitu ve vztahu ke kriminalitě a bezpečnosti občanů obecně, horší
kontrolu černého trhu a prevenci korupce a také nižší efektivitu při řešení nezaměstnanosti. Ve
stručnosti, v oblastech, kde očekávají represivní nebo paternalistickou roli státu jsou si občané
méně jistí, zda tyto mohou být lépe řešeny demokratickou vládou a to i tehdy, jestliže nepreferují nedemokratickou formu vlády (ibid. 10).
Jaký vývoj demokracie lze tedy očekávat v České republice? Vzhledem k vysoké difúzní
podpoře participativní demokracie a dalším okolnostem (např. členství v mezinárodních organizacích jako je EU nebo NATO) nelze předpokládat výrazné nebo dokonce revoluční změny
stávajícího systému směrem zpět k autoritářskému nebo totalitnímu režimu. Pokusili jsme se
však také naznačit možná slabá místa této podpory, která mohou negativně ovlivnit stabilitu
a podobu demokracie. Protože se náš výzkumný projekt nachází v první polovině a není ještě
dokončena analýza jednání veřejnosti jako aktéra, netroufáme si zatím formulovat jednoznačné
závěry. Dalším krokem bude nejenom propracovávání konceptu politické podpory, ale také
jeho propojení s analýzou politického chování v příštím roce.
17

Situace z roku 2005, povolební pat a vyjednávání pravděpodobně změnily postoje veřejnosti v této otázce.
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Při srovnávání výsledků výzkumů reprezentujících celou populaci ČR s výsledky výzkumu
elit jsme stáli před problémem, co vlastně srovnáváme. Pokud jde o elity, byla odpověď poměrně
jasná: výběrová kritéria zahrnovala zástupce funkčních elit, tedy nositelů takových pracovních
pozic, kteří jsou podílníky na vrcholovém rozhodování v politice, státní správě a samosprávě,
ekonomii, médiích, kultuře, vzdělávání, vědě, církvích a umění. Detailní pohled na strukturu
dotazovaných z reprezentativních šetření za celou populaci ukázal, že v těchto šetřeních je nositelů elitních funkcí zanedbatelně málo. Takže jsme přistoupili na srovnávání výsledků výzkumu
reprezentujících elity a celou populaci jako na výsledky výzkumu elit a ne-elit. A pro ne – elity
jsme začali používat výraz veřejnost.
Jde však o výraz v tomto směru využitelný? Co to vlastně je veřejnost? Pracujeme s „veřejnou politikou“, s „veřejnými statky“, se „zájmy veřejnosti“, atp. Když nahlédneme do textů,
které se pokoušejí přiblížit některou z těchto pojmových konﬁgurací18, najdeme nejrůznější výklady východisek a pojmů. Nechybí mezi nimi obvykle výklady politických ﬁlozoﬁí a ekonomických teorií či sociologických paradigmat, které ústí v diskurzy, s nimiž autorské týmy či
autoři pracují. Výklad samotného pojmu veřejnost je ale poměrně řídký. A to i tam, kde bychom
ho vlastně čekali. Možná proto, že jde o pojem tak samozřejmý, že autoři nepovažují za nutné
blíže ho vyložit. Nebo také proto, že jde o pojem natolik nejistý a nepopsaný, že je lépe se
mu vyhnout. Či proto, že jde o pojem, který se špatně vměstnává do existujících teoretických
diskurzů? Nedokážeme na tyto otázky jednoznačně odpovědět. Avšak pokusit se o zachycení
důležitých souvislostí pojmu veřejnost tak, jak jsme ho vystopovali v dostupné (jistě ne úplné!)
literatuře, musíme. Pokud bychom to neudělali, nedokázali bychom totiž odpovědět na to, zda
vystačíme či nevystačíme s naším mechanickým eliminačním vymezením, totiž s tím, že za
veřejnost považujeme prostě tu část dospělé populace, která je v populaci mimo funkční elity.
Velký sociologický slovník19 pojednává heslo „veřejnost“ v zásadě v těchto souvislostech:
„Větší část společnosti (resp. národa, lidu), zainteresovaná na výsledcích ekonomických a společenských aktivit s obecnějším dopadem, na řešení určitého společenského problému, respektive na společenském dění jako takovém.“ Jde o pojem historický, rozvádí dál J. Linhart, autor
hesla „veřejnost“ ve Velkém sociologickém slovníku. Nicméně od vytvoření základních pod18
19

Za všechny Potůček M. a kol. 2005, nebo Hloušek V., Kopeček L. (2005).
Velký sociologický slovník, heslo „veřejnost“, autor J. Linhart, str. 1382.
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mínek pro působení občanů ve státu, existuje vždy alespoň několik základních problémů, které
zajímají veškerou populaci (např. ceny potravin, bytový problém, nezaměstnanost, dnes ekologie aj.). Jsou však problémy, které jsou vlastní jen specialistům nebo určitým společenským
vrstvám a proto se vedle celkové veřejnosti rozlišují dílčí, speciﬁcké veřejnosti (např. odborná
veřejnost, dělnická veřejnost, podnikatelská veřejnost, městská veřejnost, apod.) V moderní
společnosti tedy existuje paralelně více veřejností. Představitelé těchto veřejností usilují o to,
aby získali pro své problémy co nejširší vrstvy obyvatelstva, reprezentanti jednotlivých politických stran se obracejí buďto na „nejširší veřejnost“, nebo na speciﬁckou část či části veřejnosti.
Dnes může být každý jedinec v zásadě součástí veřejnosti, a to i tehdy, když se k problémům
přímo nevyslovuje, neangažuje se v tisku, na politických shromážděních, ani nevolí, dodává
J. Linhart. Postupem času se veřejnost na jedné straně víc strukturuje z nejrůznějších hledisek
(díky větší bohatosti struktury zájmů, atd.), na druhé straně se v důsledku růstu množství problémů, které se stávají věcí veřejnou, zvětšuje tzv. širší veřejnost. Účinnost tlaků veřejnosti
na decizní orgány a na celkové společenské, ekonomické a politické dění závisí na politickém
zřízení a politické kultuře země (společnosti).
V běžném slova smyslu bývá veřejnost chápána jako část společnosti spojená v určitý celek
tím, že není identická se sférou vlády či decize, že si uchovává právo kontroly vůči moci a řídícím strukturám. V této roli bývají vnímány i speciﬁcké veřejnosti.
Když bychom se pokusili z tohoto pojetí naznačit základní atributy veřejnosti, asi by mohlo
jít o toto shrnutí:
- jde o součást společnosti mimo elity;
- jde o takovou součást společnosti mimo elity, která je zainteresovaná podobně na nějakých
problémech či zájmech, které se týkají celku, jsou součástí společenského dění jako takového;
- nejde o homogenní nediferencovanou entitu, veřejnost je strukturovaná;
- strukturace veřejnosti se týká nejen jí jako celku, ale projevuje se také v existenci různých
veřejností, například strukturovaných odborně, nebo podle cílového působení elit či institucí, nebo podle přináležitosti k určitým sociálním vrstvám či sociálním útvarům (regionům, urbánním celkům atp.);
- jednotlivé veřejnosti mohou mít své představitele;
- jde o aktéra (aktéry) vlivu na vládu, decizní místa ve státě či jeho částech, ale může jít jen
o potenciálního aktéra (aktéry), který své možnosti ponechává bez využití;
- v tomto směru může (mohou) fungovat jako činitel kontrolující moc a řídící struktury;
- podle tohoto pojetí není podmínkou toho, aby jedinec byl součástí veřejnosti to, aby se
aktivně podílel na veřejném životě. Stačí možnost tohoto podílení se.
Antonín Mokrejš20 pojednává o veřejnosti především z hlediska prostoru v rámci každého
konkrétního společenství, který by měl umožňovat a zaručovat viditelnost pro všechny členy
tohoto společenství. Přitom viditelností se rozumí:
- porozumění vnitřnímu členění společenství (jeho uspořádání, organizaci, dělbě práce a hierarchii)
- nezbytný souhlas s tímto uspořádáním.
Jde tedy o něco, co lze vidět a k vidění se nabízí a vyzývá k němu a o někoho, kdo je způsobilý vidět a také opravdu vidí. Při tom platí, že veřejnost a veřejné primárně znamená to, co je
všem společné, co podnikají či provozují všichni společně, co tak probíhá viditelně a na očích
všem, a co tudíž patří k záležitostem a kompetencím společenství jako celku. Mělo by v zásadě
20

Mokrejš A. 2005.
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společnost sjednocovat a dávat dohromady. Mokrejš staví do protikladu veřejnému soukromé:
soukromí a soukromé se váže na každého jedince zvlášť, osobitě, je to cosi, co je primárně
důležité a zajímavé právě pro něho samotného, chce to zpravidla uchovat vskrytu a ne, aby do
toho společnost, či její instituce, zasahovaly. Samozřejmě, že je stěžejní problém to, co lze považovat za společné. K charakteristikám společného patří, že představuje nárok, závazek a úkol
pro každého člena společenství, a že tudíž právě takto společenství vede a organizuje svůj život.
Odhodlání žít společně je přítomno vždy, jisté nezbytné činnosti nemůžeme provozovat jinak
než pospolu a ve vzájemné spolupráci. Čím je život společenství a jednotlivců chudší a elementárnější, tím očividnější je podoba příslušných společných nezbytností a všeho nevyhnutelného,
realizovaného pospolu. (Platí to i opačně? Otázka L.P.)
Mokrejš shrnuje atributy veřejnosti takto:
- jde o úhrn možností a příležitostí pro přímý a svobodný styk občanů s vlastní vládou, který
má umožnit a zaručit, že občané vládu přijímají, respektují a spolupracují s ní;
- úhrn možností a příležitostí k tomu, aby se lidé na sebe navzájem obraceli, hovořili spolu,
diskutovali a přeli se způsobem, který zakládá a obnovuje společenství;
- ztělesňuje charakteristický soubor možností, příležitostí a podnětů k rozhodujícím podobám účasti na životě společenství, tedy k tomu, aby každý člen společenství mohl předstoupit před ostatní se svojí praktickou iniciativou a dosáhl takové odezvy, jaká odpovídá
názorům, zájmům a potřebám ostatních a společenství jako celku.
Nejde však jen o působení v politice. Také jde o oblasti umění, vědy, náboženství, mravnosti,
sdílených představ, názorů a ideologií, produkce a distribuce hmotných statků, příznačných forem zábavy a rozptýlení, atd. Přitom existence a fungování společenství evidentně předpokládají vzájemné dorozumění, veřejně probíhající debatu jako možnost a příležitost ke vzájemnému
srozumění a k odpovídajícím sporům. Jako další atributy veřejnosti proto A. Mokrejš uvádí:
- vůle a způsobilost spolu hovořit,
- věcná argumentace,
- naslouchání partnerům,
- nikdo nemá právo uplatňovat nárok na výlučné obhajování pravdy. (Věrohodné usilování
o pravdu se uskutečňuje pouze jako společné hledání a nalézání pravdy.)
A také připomíná (str. 23 op. cit.), že v moderním světě reprezentují podstatnou část veřejnosti masová média.
Mokrejš upozorňuje, že spor vyvolává otázka, co ještě vymezuje kontrolu politické moci
a představuje záležitost veřejnosti a co už tyto hranice překračuje a představuje zábranu v legitimním uplatňování moci. Vždy jde o střet dvou okruhů problémů:
- potřeba účinné kontroly politické moci na jedné straně a
- limity, aby nedošlo k ohrožení zdravého politického života společenství a řádného výkonu
legitimní moci (tedy k omezení spolehlivého a produktivního hospodaření se silami společenství) na straně druhé.
Jako arbitra v tomto sporu navrhuje A. Mokrejš míru důvěry: nesmí být narušena důvěra
v moc a její nositele a instituce. Když k ní dochází, jde vždy o převážení jedné z uvedených
stran sporu.
Pravděpodobně nejfrekventovanějším pramenem vztahujícím se k pojetí veřejnosti je u nás
publikace J. Habermase „Strukturální přeměna veřejnosti“ (2000). Když se pokusíme shrnout atributy pojetí veřejnosti podle Habermase, najdeme nepochybně odpovědi na otázky
týkající se obsahu (tedy toho, čím se soukromé stává veřejným), nástrojů vzniku (historicky
a vývojově především), struktury a diferenciace (mnohosti a rozrůzněnosti veřejností: přístupu k poznávání veřejností od počátku jako k plurálu), vztahu mezi státem a jedincem (prosto40

rem a možnostmi a výzvami k aktivitě obou a k „socializaci“ takových aktivit) a samozřejmě
institucionálního zabezpečení konkrétního (v rámci vztahů státu, společenství a jednotlivců).
Problém obsahu, čili aktivit, které ze stavu společnosti „před“ veřejností vytvářejí veřejnost,
spojuje Habermas historicky s modernizací a aktivitami vznikajících měšťanských „středních
vrstev“. Růst vzdělanosti, gramotnosti dává podněty rozvoji čtenářství a to je zdrojem kritičnosti a aktivit nejprve v kulturních a vzdělávacích oblastech, posléze v oblastech občanských
a politických. Rostou možnosti komunikace, až se z nových podob a rozvoje komunikací stává
převažující vliv na tvorbu veřejnosti. (To platí nejen historicky: podoba, intenzita, struktura
a dostupnost komunikací jako jeden z charakteristických rysů podoby a obsahu veřejnosti.)
V tomto smyslu dochází k propojení obsahu a postupů vzniku veřejnosti. Habermas říká (str.
13-14): „Bez ohledu na vnitřní rozrůzněnost občanského publika, kterou lze při změně zorného
úhlu pozorovat i v mém modelu, se rýsuje jiný obraz tehdy, když od počátku počítáme s veřejnostmi, které si navzájem konkurují a přitom přihlížíme k dynamice procesů komunikace, jež
jsou z dominantní veřejnosti vyloučeny“. Problém spočívá v tom, že „tytéž struktury komunikace současně vytvářejí více arén, kde vedle hegemonistické občanské veřejnosti vystupují jiné
subkulturní či třídně speciﬁcké veřejnosti s vlastními premisami, které již neumožňují snadný
kompromis.“ Z toho plyne nejen fakt rozrůzněnosti veřejnosti, ale i nezbytnosti konﬂiktů uvnitř
veřejnosti a veřejností. (Uvádí historické konﬂikty mezi „reprezentativní veřejností“ a dílčími
veřejnostmi.)
V současné (moderní, ale i postmoderní) době převažuje utváření občanské veřejnosti, která
se vyjadřuje v diskurzech umožňujících navazovat i těm částem veřejnosti, které v předchozích
fázích byly vyloučeny. Habermas připomíná, že (str. 19) „universalistické diskurzy občanské
veřejnosti od počátku stavěly na premisách, které jsou sebereﬂexivní; nezůstaly imunní vůči
kritice zevnitř, protože jsou, na rozdíl od diskurzů Foucaultova typu, schopny vlastní transformace.“21 Fakt aktivit, participace a otevírání komunikačních cest tu hraje stěžejní roli. Z procesů řešení konﬂiktů mezi veřejnostmi a mezi veřejností a decizními centry se tak stávají procesy
utváření veřejností.
Strukturální změny veřejností jsou spojeny s procesy transformací státu a ekonomie. Podoba
vztahu státu a společnosti (jde o pohyb mezi podobami, kde: stát stojí proti společnosti; stát pohlcující společnost, čili zestátnění společnosti; společnost pohlcující stát čili zespolečenšťování
státu) je pro utváření veřejnosti rozhodujícím rámcem. Po univerzalizaci rovných občanských
práv nemohlo být zdrojem autonomie mas disponování soukromým vlastnictvím tak, jak tomu
bylo v počátku utváření veřejnosti. Habermas objasňuje (str. 24): „Uvolnění potenciálu společenské sebeorganizace, který je presumptivně obsažen v rozšiřující se veřejnosti, by tedy vyžadovalo, aby kulturně a politicky mobilizované masy efektivně využily svých práv na komunikaci a účast. Avšak dokonce i v ideálně příznivých podmínkách komunikace by bylo možné od
ekonomicky nesamostatných mas očekávat příspěvek ke spontánnímu vytváření mínění a vůle
jen v míře, v níž by získaly rovnocennou náhradu za společenskou nezávislost soukromých
vlastníků.“
Z tohoto postřehu vyplývá pozoruhodná možnost aplikace vzniku a podoby nově vznikající
veřejnosti ve společnostech, které procházejí transformací od společnosti totalitního socializmu
k liberální otevřené tržní demokratické společnosti, tedy i v naší. Totiž: vztah mezi nově utvářenými vlastnickými vztahy, respektive nově utvářeným soukromým vlastnictvím „rozebráním“
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Odkazuje na Foucaultovo pojetí pravidel vytváření mocenského diskurzu jako mechanizmu vylučování, které
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a rozvíjením vlastnictví původně „celospolečenského“ a možnostmi diferenciací nově vznikajících veřejností: Transformace společnosti, včetně zásadních vlastnických změn a generování
vrstvy vlastníků, může být chápána jako šance pro to, aby se vytvořily nové podmínky pro
nastolení demokracie v otevřené soutěži participujících, nebo – naopak – jako zdroj zabetonování nových vlastníků proti participaci těch, kteří na vlastnictví nedosáhli a dosáhnout nesmějí.
Protože by ohrozili stávající nové vlastníky. Zároveň ovšem nezbytnost nalezení právního zabezpečení soukromého vlastnictví pro to, aby bylo možné s ním věcně a bez ohrožení zacházet
jako se zdrojem podnikání, růstu a rozvoje tržní ekonomiky prosperity. Tady je možné nalézt
jeden z rozporů či dokonce protisměrných pohybů v procesu bleskové privatizace – spojené
nepochybně se sociální nespravedlností, jejíž reﬂexe hluboko zasáhla veřejnost a patří ke kořenům nedůvěry, nespokojenosti a tenzí – a procesu utváření občanské veřejnosti, jako aktéra ve
vztahu mezi jedincem a státem. A jako jedné z podmínek pro cestu k otevřené společnosti…
K tomu přistupují ještě další významné vlivy na strukturaci veřejností, na které Habermas
upozorňuje. Především se mění infrastruktura veřejnosti, a to:
- jednak se změnami forem organizace, odbytu a spotřeby knižní produkce (rozšíření, profesionalizace, zaměření na nové vrstvy čtenářů) a novinové a časopisecké produkce (jež
prošla i změnou obsahu)
- a znovu s elektronizací médií, s novým významem reklamy, s rostoucím propojením zábavy a informací, se silnější centralizací ve všech oblastech, s rozpadem liberálních spolků
a přehledných komunálních veřejností.
Spolu s tím (str. 26) „se zvýšila regulace komunikačních cest a šance přístupu k veřejné
komunikaci byly vystaveny sílícímu selektivnímu nátlaku. Tak vznikla nová kategorie vlivu,
totiž mediální moc, která postupuje manipulativně a princip publicity olupuje o jeho nevinnost.
Veřejnost, která je masmédii předem strukturována a současně ovládána, přerůstá v mocensky ovládanou arénu, v níž se pomocí výběru témat a příspěvků neusiluje pouze o vliv, nýbrž
o řízení produktů komunikace, které ovlivňují jednání a jejichž strategické záměry jsou pokud
možno skryté.“
Za těchto okolností je „veřejnost už vnímána jen jako prostředí toho kterého svébytného
systému“…tedy (str. 27) „veřejnost, která se uplatňuje v podmínkách sociálního státu, je třeba
chápat jako proces sebevytváření; musí se teprve postupně ustavit v konkurenci s onou druhou
tendencí, která v nesmírně rozšířené sféře veřejnosti obrací princip veřejnosti proti sobě samé
a redukuje jeho kritickou účinnost.“ V logice Habermasova výkladu veřejnosti jde o vyjádření,
které považujeme za klíčové: participace jako jeden z rozhodujících deﬁničních znaků veřejností. Pro to, aby byly vytvářeny podmínky pro participaci - včetně „co za to“ při rozdělení
soukromého vlastnictví a nepřístupnosti změn v této oblasti – vytváří sociální stát větší možnosti přístupnosti k efektům za participaci. Tím ale zároveň zmenšuje prostor pro participaci
a posiluje prostor pro manipulaci. Zmenšuje prostor pro individuální sebeprosazení a zvětšuje
prostor pro solidaritu v procesech utváření veřejností.
Za okolností masových médií a masového manipulačního působení jde současně o posílení možností k takové manipulaci, tím k dalšímu a zřetelnému omezení prostoru pro participaci a vytváření faktických zábran. Nebo alespoň kanalizaci potřeby participace veřejnosti
mimo vliv a moc. K zábavě například. A k mediálním vzorům a celebritám, až k únikům od
skutečnosti – protože bez možnosti změny a zásahu vůbec – od politiky, od moci, od elit, až
k náhražkovému a často k virtuálnímu seberealizování. Což je ovšem pravděpodobně vzdáleno
možnostem sebevytváření a úniku anomii. Tedy všechno jiné než rozvoj směrem k veřejnosti.
Jde o rozvoj směrem k mase. Výsledkem nejsou občané, ale klienti. V tomto proudu platí, že
zatímco východiskem v počátku utváření veřejností byla soukromá existence, která se postupně
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přeměňovala ve veřejnosti, dnes jsme svědky přesunů od veřejností k mase…A ta, mimo setkávání, je individualizovaná, při setkávání a střetech se mění v dav, s charakteristikami přesahu
jednotlivců do davové existence, ale také s agresí a s růstem animozit vůči jiným davům. V každém případě jde o prostor utváření mimo svobodu, o prostor posilující závislost.
Současně ale probíhá odlišný proces, totiž proces sice určitého umenšování ryze individualistického prosazování, ale růstu participace prostřednictvím rozvoje a přijetí solidarity. (Proces
respektující sociální danost lidských bytostí a chápající racionální volbu jako volbu respektující
také fakt sociální existence jako atributu humánní existence.) Ani ten není vyloučen z působení masových médií a masových postupů manipulace (politikou, reklamou, utvářením vztahů
k veřejnosti opřených o chápání veřejnosti výhradně jako konzumenta, atp.), avšak obsahuje
úsilí o sebereﬂexi i v těchto podmínkách. Aktivity vyjadřující vztah k veřejnému (v nepolitické
i politické rovině, v přesahu sebe sama směrem ke spoluodpovědnosti za životy spoluobčanů,
k chápání svobody jako rozhodování a volby s následnou odpovědností za svobodnou volbu
i za výběr šancí vlastním výběrem, atd.) tu jsou podmínkou vzniku veřejnosti, ale i aktivizace
svobod trhu a politiky. Znovu je užitečné připomenout Dahrendorfův (1994) koncept „oživení
svobod trhu a demokracie působením neanomické bytosti…která může vzniknout pouze prostřednictvím spontánního aktivního sdružování občanů v občanské společnosti.“
Pozoruhodné je utváření těchto veřejností ve vzájemných vztazích, rozporech, disparitách
a komunikačních cezurách, v odlišnostech životních stylů a ideového zakotvení v životě vůbec…O tomto tématu víme vlastně velmi málo. Stejně jako o důsledcích vytváření náhradních
participací v sebeuvědomování prostřednictvím podléhání masovým tlakům a skrze úniky do
virtuální existence (snu)… Sám Habermas upozorňuje na přece jen přílišnou zjednodušenost
jaksi přímé cesty od „politicky aktivního publika k privatizovanému publiku, od publika, které
kulturu – a politiku, dodává L.P. – posuzuje, k publiku, které ji konzumuje“ (str. 29. op.cit.)
A to i v návaznosti na ambivalentní růst propustnosti hranic mezi triviální a vyspělou kulturou
a s „novou intimitou mezi kulturou a politikou, která je právě tak dvojznačná a nevede k pouhému přizpůsobení informace zábavě,… mění se také měřítka samotného posuzování“ (str. 29
rovněž.). To ovšem do značné míry koresponduje s předchozími našimi „dořečeními“ logiky,
s níž jsme pochopili Habermasův výklad. Ostatně dlouholetá česká zkušenost s paralelností
dvou někdy zřetelně protichůdných přístupů k veřejnosti, občanům a společnosti o tom přesvědčuje rovněž.
A také v této souvislosti (str. 41) Habermas poukazuje na potřebu otevírání „perspektiv pro
zavedení a přezkoušení nových institucionálních uspořádání, která by mohla působit proti přetváření občanů v klienty.“ A také je v této souvislosti nutné (str. 42) „zkoumání mechanismů
odcizení občanů vůči politickému procesu, který působí v masových demokraciích sociálního
státu“.
Když se pokusíme naznačit shody, neshody a případně průniky v prezentovaných pojetích veřejnosti, docházíme k tomu, že jde přinejmenším o vymezení, která nevystačí s kvantitativním
pohledem, ale kombinují je s vymezením obsahovým. A v nich je patrné, že vždy musí jít o institucionální zajištění podmínek, které umožňují občanskou aktivitu, participaci, spoluúčast na
veřejných záležitostech. Toto nezbytné institucionální zajištění je zřejmě nejpřesněji vystiženo
v Habermasově konceptu univerzalistického občanského diskurzu, který vychází a zahrnuje sebereﬂexi a v tomto smyslu je obecně využitelný na kteroukoliv (dříve vyloučenou) dílčí veřejnost.
V konceptu Mokrejšově i Habermasově je druhým stejně významným deﬁničním znakem
veřejnosti aktivita lidí. Vědomá participace na veřejných záležitostech jako oživení institucionálních podmínek, jako jejich komplementární složka. Také jako zdroj rozvoje a dynamiky
těchto institucionálních podmínek ve vztahu k měnícím se podmínkám života. V obecném vy43

mezení z Velkého sociologického slovníku je tato podmínka potlačena. Na druhé straně však se
i v tomto vymezení mluví o veřejnosti jako o části společnosti zainteresované na určitých zájmech a aktivitách, které jsou chápány jako společné. Je otázka, zda nejde o rozpor: zda lze bez
participace na formulování a i prosazování společně pociťovaných a sdílených zájmů takovým
zájmům vůbec porozumět a tudíž je i přijímat jako „také mé“. Zdá se, že tato námitka může
být brána jako závažná a legitimní. Především však v logice výkladu veřejnosti v Habermasově
i Mokrejšově pojetí jsou oba nejvýznamnější atributy vymezení veřejností komplementární.
Jeden bez druhého ztrácí na smyslu. Budeme proto s nimi pracovat s oběma jako se stejně významnými a vzájemně provázanými.
Když jde o užití konceptu pojetí veřejnosti v empirickém sociologickém výzkumu zaměřeném na dotazování respondentů vyjadřujících jejich postoje a názory, nemůže jít bezprostředně o analýzu institucionální, tudíž ani institucionální atribut vymezení veřejnosti nemůže být
brán plně v úvahu. Převažuje tudíž pohled, který pracuje s veřejností jako s tou částí dospělé
populace, která není součástí elit (není totožná se sférou vlády a decize) a participuje na
veřejném životě.
Platí dále, že
- jde o nejednotnou, ale diferencovanou veřejnost, že jde vlastně o mnoho různých veřejností
ve společnosti;
- míra participace je současně možností pro tlaky na decizní sféru a zdrojem a nástrojem
naplňování práva na kontrolu moci;
- a jako taková je veřejnost závislá nejen na institucionálním zabezpečení možností pro aktivity a participace, ale také na dovednostech takových participací;
- což je zvláště obtížné, složité a někdy i málo rozpoznatelné v době masových médií a masových možností manipulace.
Chtě nechtě se při pokusu o pojetí veřejnosti dostáváme k pojetí a podobě vnitřního uspořádání podílení se lidí na moci a řízení společnosti. Protože fakt participace a institucí takovou
participaci umožňující a vyžadující – jako rozhodujících deﬁničních znaků veřejností – je bezprostředně spjat s pojetím podoby vlády. V zásadě jde o rychlý exkurz do pojetí a souvislostí
demokracie. Ostatní formy vlády budeme zmiňovat jen v souvislosti s demokracií a její nedostačivostí či zmenšováním. Samozřejmě, že musí jít o zjednodušující poznámky.22
O přímé demokracii se někdy pojednává jako o demokracii participační či participativní. A to
od dávné podoby aténské demokracie, až po možnosti „elektronické“ demokracie, čili participace
na vládě prostřednictvím elektronických médií a možností, které sebou přinášejí. A samozřejmě
po kombinace v rámci zastupitelské demokracie. Participace je zde přímo deﬁničním znakem.
Avšak přehlédnutí nejrůznějších podob a výkladů liberální demokracie ukazuje, že různé podoby a míry participace občanů na vládě jsou vlastní všem. Za všechny alespoň některá pojetí.
Almond a Verba (1989) prezentovali svůj pověstný model tří typů politické kultury, kterým
odpovídají různé druhy hodnot, postojů, názorů a vzorů chování obyvatel:
- parochiální (tribální): jednoduchá struktura, chybí politické role, funguje pouze silná politická autorita vůdce (šaman, náčelník, král..) Typické v různých afrických zemích..
- poddanská: složitější politické systémy, občané jsou si vědomi existence centrálních orgánů a respektují je. Jejich aktivní participace na systému je nulová, převažuje pasivita
a trpné přijímání výstupů z politického systému.
- participativní („účastnická“) politická kultura: občané se snaží o participaci na systému
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viz seznam literatury.
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a zapojení do něj, a to jak do politických, tak správních procesů. Lokálně i celostátně.
V současnosti – konstatují Almond a Verba - se vlastně vždy vyskytují smíšené typy, s největším zastoupením politické participace, tedy nejblíže k participativní politické kultuře.
Roal Dahl (2001) shrnuje pět základních podmínek důležitých pro stabilitu demokracie.
Zásadní význam mají:
- kontrola volených činitelů nad armádou a policií
- demokratické přesvědčení a demokratická politická kultura
- absence demokracii nepřátelských zásahů zvenčí.
Další podmínky:
- moderní tržní ekonomika a moderní společnost
- slabý subkulturní pluralismus. (Čili problém sdílených hodnot a blízkých identit.)
Když přijmeme pojetí Almonda a Verby, je součástí demokratické politické kultury především participace a její možnosti v dané společnosti. Dahl upozorňuje mj. na fakt nezbytného
vyvažování organizovaných a neorganizovaných participací. Případná převaha organizovaných
participací může vést k překrucování samotného obsahu působení demokratických institucí
a postupů. Stejně jako setrvání jen na jednorázových participacích, bez hlubších souvislostí.
(Setrvání například na participaci pouze prostřednictvím volebního aktu.) Tato kritika se týká
i vyvažování mezi korporativistickým a pluralistickým modelem participace.
Lijphart (1969)23 dává do souvislosti při tvorbě typologie demokracií míru konsensuálnosti
elit a kulturní fragmentace společnosti. Nicméně v každém z jeho konceptů je participace občanů na vládě (nejen jako aktér konsolidace, ale i aktér změny a především v jeho preferované
konsociační či konsensuální demokracii: tam jde o podmínku jak pro vznik, tak pro zachování
i změnu) obsažena jako stěžejní podmínka. Ale to platí i pro pojetí demokracie prezentované
Schumpeterem. Samotným pojetím demokracie jako metody a ne jako cíle dává akcent na postupy, jimiž demokracie vzniká a jimiž se naplňuje. Akcentuje zajisté především institucionální
zabezpečení a kritizuje klasické koncepty demokracie pro nemožnost nalezení a shody nad
„obecným blahem“. Poukazuje na častou iracionálnost lidského chování a s tím spojenou nepředvídatelnost a diferenciaci aktivit vytvářejících prostřednictvím kompeticí výslednou podobu politického systému (systému vládnutí). Nicméně nikde nelze v jeho pracích najít omezení
na jen „některé“ aktivity jen „některých“ účastníků politické soutěže. Ať jde o jakékoliv, vždy
pouze a teprve aktivita podílení se na tvorbě moci a její kontrole dává vzniknout politickému
systému. Podle Schumpetera nejde o „vládu lidu“ v klasickém slova smyslu, ale o utváření,
oživování a rozvoj demokratických institucí, které zabezpečují cesty k rozvoji. Kompetitivní
demokracie samozřejmě není možná bez participace občanů. V různé míře (především prostřednictvím organizované participace – v tomto směru se liší například proti Dahlovu konceptu), ale vždy.
Myslím, že není třeba už dále rozšiřovat pohledy na demokracii jako na produkt participace
občanů. Snad i z tohoto velmi letmého nahlédnutí do literatury vyplývá, že v tomto smyslu se
setkává koncept demokracie a koncept veřejnosti. Veřejnost může být veřejností jen v demokratickém systému politiky a demokracie je uskutečnitelná pouze prostřednictvím participace
občanů na veřejném životě, čili veřejností. Masa – populace neparticipující na veřejném životě
či pasivní vůči možnostem nabízeným demokratickými institucemi – nemůže být prostředkem
rozvoje a sanování demokracie. Ale ani soukromník, který je uzavřen vůči veřejným aktivitám,
nemůže působit jako nástroj ustavování, rozvoje a podpory demokracie. Lze v této souvislosti
předpokládat, že jak masa, tak na veřejných věcech neparticipující soukromník, jsou v zásadě
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U nás v Říchová B., Lisa,A. (ed.) Antologie světových politologů.
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nedemokratičtí či dokonce protidemokratičtí? Jestliže ano, pak lze z míry podílu veřejnosti na
populaci možná i usuzovat na míru demokratičnosti dané společnosti? V každém případě je
možné srovnávání mezi úrovní participace populace na veřejném životě chápat jako významný
indikátor úrovně demokratičnosti dané společnosti. A nepochybně je v těchto souvislostech legitimní otázka po tom, jak se míra participace populace na veřejném životě vyvíjí a jak se tato
indikace úrovně demokratičnosti společnosti strukturuje.

Zjištění participace populace na veřejných aktivitách – čili (pokud přijmeme předložené
vymezení veřejnosti) mapování stavu a vývoje veřejnosti – má smysl samo o sobě, ale především v souvislostech. Takových souvislostí může být řada. Vybrali jsme souvislosti mezistátní,
v podstatě evropské. A v nich se budeme snažit najít místo české veřejnosti či českých mas.
Považujeme tento přístup za jeden z nesporných a dosud málo využívaných. Smyslem je tudíž
také nabídnout k dispozici údaje, které mohou být předmětem dalších analýz.
Při analýze stavu a vývoje participace populace na veřejných záležitostech budeme vycházet
z výsledků šetření European Value Study (EVS) z roku 1991 a z roku 1999 a prvního šetření
z řady European Social Survey (ESS), které bylo z přelomu roku 2002 a 2003.
Pro analýzu participace lze ve sledovaných výzkumech využít řadu indikátorů. Jen některé
ale umožňují srovnání mezi všemi šetřeními.
V tomto textu budeme prezentovat právě srovnání indikací participace, která jsou možná
u všech tří sledovaných šetření. Jde konkrétně o tyto:
A. Participace na mimopracovních organizacích
EVS 1991: A 080: Není členem žádné dobrovolné (mimopracovní) organizace. Odpovědi
ano/ne, pracujeme s odpovědí „ano“.
EVS 1999: V 27/5: Není členem žádné dobrovolné (mimopracovní) organizace. Odpovědi
ano/ ne, pracujeme s odpovědí „ano“.
ESS 2002/3: E1 – E12: členství v uvedených dobrovolných (mimopracovních) organizacích.
Odpovědi ano/ne. Pracujeme s odpovědí „ne“, průnikem za všechny indikátory. A ve srovnáváních za pomoci škálování pak s mírou členství v deseti organizacích. (Nejsou zde údaje za
ČR.)
B. Politická participace
EVS 1991: E 025 – E 029: účast na politických akcích: E 025: podpis petice; E 026: účast
na bojkotu; E 027: Účast na povolené demonstraci; E 028: Účast v neoﬁciální stávce; E 029:
Obsazení budovy nebo továrny. Varianty: 1 = dělal/a jsem; 2 = dělal/a bych; 3 = nikdy bych
nedělal.
EVS 1999: V 179 – 183 (ot. 51): účast na politických akcích: V 179: podpis petice; V 180:
účast na bojkotu; V 181: Účast na povolené demonstraci; V 182: Účast v neoﬁciální stávce;
V 183: Obsazení budovy nebo továrny. Varianty: 1 = dělal/a jsem; 2 = dělal/a bych; 3 = nikdy
bych nedělal.
ESS 2002/3: B 15 – B 24: konkrétní aktivity v posledních 12 měsících - B 15: kontaktoval
politiky, vládu či lokální vládu; B16: pracoval v politické straně či akční skupině; B17: Pracoval
v nějaké jiné organizaci nebo asociaci; B 18: Nosil nebo vystavoval odznak či nálepku v kampani; B 19: Podepsal petici; B 20: Zúčastnil se povolené demonstrace; B 21: bojkotoval nějaké
produkty; B 22: Úmyslně kupoval nějaké produkty z politických, etických nebo enviromentál46

ních důvodů; B 23: Podporoval penězi politickou organizaci nebo skupinu; B 24: Zúčastnil se
nelegální protestní aktivity. Varianty: 1 = ano; 2 = ne; 8 = nevím. Pracujeme s odpovědí 2 „ne“.
Průnik všemi třemi výzkumy umožňuje pracovat v časové řadě pouze s indikátory: „podpis
petice“ a „účast na povolené demonstraci“.
2. A. Participace na mimopracovních organizacích
V zásadě jde o podílení se na dobrovolnické práci. Nejjednodušší pohled je pohled negativní. Nesledujeme zde především strukturu dobrovolnických aktivit, ale samotný fakt. Takže pro
souhrnné srovnání použijeme negativní vyjádření: souhlas s výrokem „nejsem členem žádné
dobrovolnické organizace“.Tabulka č. 1 uvádí celkový přehled stavu a vývoje podílu na dobrovolnických organizacích neúčastnící se dospělé populace ve sledovaných zemích.
Celkové srovnání bude zřetelnější, když budeme prezentovat údaje za země, za něž jsou
k dispozici data za všechny sledované roky.
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Tabulka č. 1: Participace na dobrovolnických (mimopracovních) organizacích - porovnání
všech zemí zúčastněných na sledovaných šetřeních v letech 1991, 1999 a 2002/3 (% těch,
kteří se NEÚČASTNÍ žádné mimopracovní aktivity v organizacích)
Země
1991
1999
2002
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Kanada
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Malta
Holandsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
USA
Severní Irsko
Turecko
Rusko
Ukrajina
Chorvatsko
Bělorusko
Řecko
Lucembursko
Počet států
Minimum
Maximum
Rozpětí

47,1
42,6
59,3
36,0
37,8
19,1
26,8
23,5
62,5
26,4
49,8
10,1
51,3
66,4
31,7
39,9
63,1
16,1
18,8
58,6
66,8
69,6
44,4
61,4
78,2
15,0
48,1
29,1
44,1

29
78,2 (Španělsko)
10,1 (Island)
68,1

33,2
34,8
77,1
39,8
15,6
66,5
19,9
60,6
53,4
69,2
6,9
42,9
58,0
68,6
81,4
57,8
7,6
75,0
72,4
78,9
35,0
48,3
69,1
4,3
66,4
53,6
92,2
68,5
65,5
56,9
54,2
43,6
41,8
33
92,2 (Turecko)
4,3 (Švédsko)
87,9

18,9
17,9
5,7
13,0
37,9
22,5
65,5
20,4
46,7
10,5
9,8
70,5
62,3
32,6
52,8
6,0
20,2
73,5
12,6
19
73,5 (Řecko)
5,7 (Dánsko)
64,8

Ze srovnání všech zemí (viz Tabulka č. 1) nelze mnoho usuzovat na trend vývoje tohoto
druhu participace populace. Budeme se proto pokoušet o interpretaci rovnou s údaji z Tabulky
č. 2, tedy za komparovatelné země. Ostatně údaje za 16 států jsou poměrně bohaté.
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Tabulka č. 2: Porovnání srovnatelných zemí (zúčastněných ve všech třech výzkumech) –
procento neúčasti na členství v dobrovolnických organizacích
Země
Rakousko
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Irsko
Itálie
Holandsko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Počet zemí
Průměr
b.i.
Minimum
Maximum
Rozpětí

1991
47,1
42,6
19,1
23,5
62,5
26,4
49,8
51,3
66,4
16,1
58,6
66,8
61,4
78,2
15,0
48,1
16
45,8
1,000
78,2 (Španělsko)
15,0 (Švédsko)
62,2

1999
33,2
34,8
15,6
19,9
60,6
53,4
69,2
42,9
58,0
7,6
75,0
72,4
48,3
69,1
4,3
66,4
16
45,7
0,998
75,0 (Polsko)
4,3 (Švédsko)
70,7

2002
18,9
17,9
5,7
13,0
37,9
22,5
65,5
20,4
46,7
10,5
70,5
62,3
32,6
52,8
6,0
20,2
16
31,5
0,688
70,5 (Polsko)
5,7 (Dánsko)
64,8

Ukazuje se, že
- rozpětí mezi státy se ve sledovaném období pohybuje, spíše celkově roste. Patrný je nárůst
především v roce 1999. Růst rozpětí v participaci populace na dobrovolnických organizacích v evropských zemích je způsoben především výrazným růstem této participace v zemích, které v tomto směru představují evropskou špičku.
- Klesá celkový průměr populace neúčastnící se na dobrovolnické práci. Je to patrné ze
srovnání průměrů u 16 kompatibilních států, ale vlastně i z poklesu minimálních hodnot
u všech srovnávaných zemí.
Pokud jde o strukturu zemí podle míry participace na dobrovolnických organizacích, ukazuje výsledky srovnání za roky 1991 a 1999 - získané s využitím porovnání blízkosti průměrů
– Tabulka č. 3.
Srovnání v roce 2002/3 bylo uskutečněno jinými postupy (podíly aktivit podle blízkosti průměrů za jednotlivé druhy dobrovolnických organizací jsou uvedeny v Příloze tohoto textu),
avšak celkové srovnání je možné. Je k tomu potřeba ale využít hrubší verbální označení, jehož
speciﬁkace je patrná z Tabulky č. 3.
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Tabulka č. 3: Porovnání blízkých zemí ve stupnici od nejnižší k nejvyšší participaci podle
členství v dobrovolnických (mimopracovních) organizacích – podle blízkosti průměrů při
porovnání „nečlenství v žádné dobrovolnické organizaci“ (konkrétně podle rozpětí výše
průměrů)
Úroveň participace
na dobrovolnických
organizacích (rozpětí
výše průměru)

1991

0,92 – 0,94
0,81 – 0,87

0,76 – 0,79

Španělsko

0,65 – 0,74

Rumunsko, Portugalsko,
Itálie

0, 58 – 0,64

Malta, Francie, Slovinsko,
Bulharsko, Polsko,
Irsko, Maďarsko, UK,
Rakousko, Slovensko,
Sev. Irsko, Belgie, Litva,
ČR
Lotyšsko, Estonsko,
Německo, Finsko, Dánsko,
Norsko, Holandsko,
Švédsko, Island

0,38 – 0,51

0,10 – 0,32

1999

Charakteristika

Turecko
Rusko, Ukrajina, Polsko,
Rumunsko, Litva, Portugalsko,
Španělsko, Estonsko,
Bělorusko, Německo
Sev. Irsko, Lotyšsko,
Chorvatsko, Itálie
Itálie, Francie, Slovinsko,
Malta, Lucembursko, Irsko,
ČR
Řecko, Velká Británie, Belgie,
Rakousko
Island, Dánsko, Finsko,
Holandsko, Slovensko,
Švédsko

Nízká

Dolní střední

Střední

Vysoká

Sdružení do čtyř kategorií vede ke zmenšení skutečných diferencí, na druhé straně umožňuje
charakterizovat trendy v „seskupování“ zemí a v některých případech možná i odhalit nebezpečí menší validity získaných dat (To pravděpodobně tehdy, když se ukazují zásadní rozdíly mezi
údaji z jednotlivých zemí mezi roky sběru. I když v zemích s prudkými společenskými změna-
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Tabulka č. 4: Porovnání zemí podle míry členství v dobrovolnických (mimopracovních)
organizacích za všechny sledované roky
Stupeň
participace

1991

1999

2002/3

Nízká

Španělsko

Maďarsko, Ř ecko,
Polsko

Dolní
střední

Rumunsko, Portugalsko, Itálie,
Malta, Francie, Bulharsko,
Polsko

Střední

Irsko, Maďarsko, V.Británie,
Rakousko, Slovensko, Sev.Irsko,
Belgie, Litva, ČR
Lotyšsko, Estonsko, Německo,
Finsko, Dánsko, Norsko,
Holandsko, Švédsko, Island

Turecko, Rusko, Ukrajina,
Polsko, Rumunsko, Litva,
Maďarsko, Portugalsko,
Estonsko, Španělsko,
Bělorusko, Německo, Sev.
Irsko, Lotyšsko, Chorvatsko
Itálie, Francie, Slovinsko,
Malta, Lucembursko,
Rakousko, Irsko, ČR, Belgie,
Ř ecko, V.Británie
Holandsko, Slovensko, Island,
Dánsko, Finsko, Švédsko

Vysoká

Slovinsko,
Španělsko, Itálie,
Francie, Portugalsko
Finsko, Holandsko,
Belgie, UK,
Německo,
Švédsko, Norsko,
Lucembursko,
Dánsko, Rakousko,
Irsko

mi ve sledovaném období – zvláště mezi rokem 1991 až 1999 – může jít o projev skutečnosti
a ne o chybu.)
I tato hrubá srovnání ukazují, že některé státy vystupují dlouhodobě v krajních polohách.
Platí to především pro skandinávské země a Holandsko (mezi státy s nejvyšší participací) a pro
Španělsko, Itálii, Řecko, Francii i Portugalsko (tedy země Středomoří) a také pro Polsko i Maďarsko – pokud jde o státy s nejnižší participací. Zajímavé je srovnání ČR se sousedními státy.
Nejde o srovnání „sousedů“ podle současných hranic, ale spíše o porovnání, které bere v úvahu případné vlivy tradic a minulosti (od Rakouska – Uherska, přes diference spojené s vlivy
liberální či totalitářsky – komunistické tradice), či případně jednoho více či méně společného
územního celku, tedy střední Evropy.
Graf č. 1: Porovnání vývoje míry ne-participace na dobrovolnických organizacích v ČR
a „sousedních“ zemích (v % populace)
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Ukazuje se, že jsou významné rozdíly nejen mezi zeměmi s odlišným politickým vývojem
v posledních šedesáti letech, ale také uvnitř těchto seskupení: Polsko a Maďarsko (země s momentálně nejsilnějšími vnitřními nepokoji mezi postkomunistickými zeměmi střední Evropy)
se jeví podle všech srovnávaných hledisek participace jako země s hluboce nižším podílem
veřejnosti proti mase než například Slovensko či Česká republika.
2. B. Politická participace
Tady nahlédneme do dvou kritérií charakterizujících míru participace na veřejném politickém životě populace v evropských zemích. To proto, že ostatní indikátory nejsou mezi všemi sledovanými obdobími kompatibilní. (I když je určitý problém kompatibility dat za ESS
2002/3, protože šlo o jinak formulovanou otázku. Na druhé straně je možné srovnávat jednotně
položenou otázku u všech zemí, kde bylo šetření ESS v 1. kole uskutečněno se zeměmi, které
byly součástí také šetření EVS a proto jsou porovnatelné trendy.)
B.1 Porovnání politické participace – účast při podpisu petice
Podpis petice byl v jednotlivých šetřeních pod indikátory: EVS 1991: E 025; EVS 1999:
znak V 179; ESS 2002: B 19.
I tady uvedeme zároveň srovnání zemí, za něž jsou k dispozici údaje za všechny tři následující roky.
Údaje o rozpětí i průměrech jsou srovnatelné v letech 1991 a 1999, v roce 2002/3 spíše ne.

Tabulka č. 5: Politická participace: podpis na petici. Porovnání všech zemí zúčastněných na
sledovaných šetřeních v letech 1991, 1999 a 2002/3 (v %)
Země
1991
1999
2002
Rakousko
47,7
56,1
27,6
Belgie
47,2
71,8
33,9
Bulharsko
21,6
12,0
Kanada
77,4
Česká republika
48,1
58,4
15,1
Dánsko
51,2
56,8
28,2
Estonsko
39,0
20,9
Finsko
40,7
50,8
24,0
Francie
53,7
68,0
33,8
Německo
61,7
54,5
31,3
Maďarsko
18,0
15,8
4,2
Island
47,3
53,0
Irsko
42,0
60,6
27,3
Itálie
48,1
54,6
18,5
Lotyšsko
64,6
19,1
Litva
58,3
30,5
Malta
32,3
33,1
Holandsko
50,9
61,4
22,8
Norsko
50,9
37,1
Polsko
21,4
21,1
7,1
Portugalsko
27,5
26,9
6,8
Rumunsko
10.7
Slovensko
41,0
59,6
-
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Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
USA
Severní Irsko
Turecko
Ukrajina
Chorvatsko
Bělorusko
Řecko
Lucembursko
Švýcarsko
Počet států
Minimum (Evropa)
Maximum (Evropa)
Rozpětí

27,6
23,0
71,7
75,3
72,1
59,7
28
18,0
75,3
57,3

32,4
28,6
87,3
80,7
58,5
14,5
13,9
37,4
8,8
49,6
52,7
32
8,8
87,3
78,4

11,8
22,3
40,8
39,5
4,6
27,1
40,4
21
4,2
40,8
36,6

Poznámka k tabulce č. 5: v roce 2002/3 šlo o otázku, která se ptala na aktivitu v posledním roce, v předchozích výzkumech
nebylo žádné časové omezení dané aktivity.

Proto je také obtížné srovnávat trendy. Nicméně lze charakterizovat země (skupiny zemí) podle
podílu na těchto aktivitách.
Tabulka č. 6: Porovnání srovnatelných zemí (zúčastněných ve všech třech výzkumech) –
procento lidí podpisujících petici
Země
1991
1999
2002
Rakousko
47,7
56,1
27,6
Belgie
47,2
71,8
33,9
Česká republika
48,1
58,4
15,1
Dánsko
51,2
56,8
28,2
Finsko
40,7
50,8
24,0
Francie
53,7
68,0
33,8
Německo
61,7
54,5
31,3
Maďarsko
18,0
15,8
4,2
Irsko
42,0
60,6
27,3
Itálie
48,1
54,6
18,5
Holandsko
50,9
61,4
22,8
Polsko
21,4
21,1
7,1
Portugalsko
27,5
26,9
6,8
Slovinsko
27,6
32,4
11,8
Španělsko
23,0
28,6
22,3
Švédsko
71,7
87,3
40,8
Velká Británie
75,3
80,7
39,5
Počet zemí
17
17
17
Průměr
44,46
52,11
23,23
b.i.
1,000
1,172
0,522
Minimum
18,0 (Maďarsko)
15,8 (Maďarsko)
4,2 (Maďarsko)
Maximum
75,3 (V.Británie)
87,3 (Švédsko)
40,8 (Švédsko)
Rozpětí
57,3
71,5
36,6
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O interpretaci zjištěných shod a diferencí se pokusíme až po porovnání s druhou dimenzí
politické participace. Závěrem uvedeme srovnání ČR a sousedních zemí.
B. 2 Porovnání politické participace - účast na povolené demonstraci
Tabulka č. 7: Porovnání zemí podle míry aktivity při podpisování petic – první část politické
participace (podle dosažených výši participací v %)
% pro
1991
1999
2002/3
% pro
roky
rok
1991
2002/3
a 1999
Do 30 %
Maďarsko, Polsko,
Maďarsko, Polsko, Litva,
Maďarsko, Polsko, Do 15 %
Portugalsko,Španělsko,
Portugalsko, Bulharsko,
Portugalsko,
Bulharsko, Slovinsko
Turecko, Ukrajina, Estonsko,
Slovinsko, Řecko
Lotyšsko, Rumunsko,
Španělsko, Bělorusko
Finsko, Island, Itálie, Malta,
ČR, Finsko, Itálie,
15 až
30 až
Malta, Rakousko, ČR,
Chorvatsko, Řecko,
Holandsko,
25 %
55 %
Irsko, Dánsko, Finsko,
Slovinsko, Lucembursko,
Španělsko
Norsko, Francie,
Německo
Slovensko, Itálie,
Island, Holandsko,
Estonsko, Belgie
26 až
56 až
Německo, Lotyšsko,
Rakousko, ČR, Francie, Irsko, Rakousko, Belgie,
35 %
70 %
Litva, Sev. Irsko
Holandsko, Slovensko, Sev.
Dánsko, Francie,
Irsko, Dánsko
Německo, Irsko,
Lucembursko
Švédsko, V. Británie
Belgie, Švédsko, V. Británie
Norsko, Švédsko, Víc než
Víc než
71 %
V. Británie,
36 %
Švýcarsko

Celkový přehled zjištěných dat uvádí Tabulka č. 8. Metodické potíže jsou shodné jako
u předchozího indikátoru.
Graf č. 2: Porovnání vývoje podílu populace podílející se na přípravě či podpisu petice v ČR
a sousedních zemích (v %)
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Tabulka č. 8: Politická participace: účast na povolené demonstraci. Porovnání všech zemí
zúčastněných na sledovaných šetřeních v letech 1991, 1999 a 2002/3 (v %)
Země
1991
1999
2002
Rakousko
10,4
16,0
10,0
Belgie
22,8
39,9
8,4
Bulharsko
14,5
17,0
Kanada
21,6
Česká republika
35,5
27,6
4,3
Dánsko
27,4
29,3
8,3
Estonsko
25,9
11,3
Finsko
14,2
14,8
2,0
Francie
32,7
39,4
16,9
Německo
33,6
34,1
11,4
Maďarsko
4,4
4,9
3,7
Island
23,7
20,7
Irsko
16,5
21,9
6,9
Itálie
36,0
34,8
10,2
Lotyšsko
35,6
25,1
Litva
34,0
13,7
Malta
19,9
25,5
Holandsko
25,3
32,3
2,8
Norsko
19,5
9,0
Polsko
19,3
8,8
1,4
Portugalsko
21,2
17,0
4,2
Rumunsko
14.8
Slovensko
22,9
14,4
Slovinsko
10,1
9,8
2,7
Španělsko
23,3
26,9
16,1
Švédsko
22,6
35,8
6,4
Velká Británie
14,0
13,3
4,4
USA
15,8
Severní Irsko
18,9
21,5
Turecko
7,3
Rusko
23,9
Ukrajina
18,3
Chorvatsko
7,7
Bělorusko
16,3
Řecko
47,5
4,3
Lucembursko
30,3
20,1
Švýcarsko
7,7
Počet států
28
33
21
Minimum (Evropa)
4,4
4,9
1,4
Maximum (Evropa)
36,0
47,5
20,1
Rozpětí
31,6
42,6
18,7
Poznámka: I tady platí, že v roce 2002/3 šlo o otázku, která se ptala na aktivitu v posledním roce, v předchozích výzkumech
nebylo žádné časové omezení dané aktivity.
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Tabulka č. 9 podává údaje za srovnatelné státy – státy, za něž jsou data ve všech třech využitých výzkumech.
Tabulka č. 9: Porovnání srovnatelných zemí (zúčastněných ve všech třech výzkumech) –
procento lidí účastnících se povolené demonstrace
Země
Rakousko
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Irsko
Itálie
Holandsko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Počet zemí
Průměr
b.i.
Minimum
Maximum
Rozpětí

1991
10,4
22,8
35,5
27,4
14,2
32,7
33,6
4,4
16,5
36,0
25,3
19,3
21,2
10,1
23,3
22,6
14,0
17
21,72
1,000
4,4 (Maďarsko)
36,0 (Itálie)
31,6

1999
16,0
39,9
27,6
29,3
14,8
39,4
34,1
4,9
21,9
34,8
32,3
8,8
17,0
9,8
26,9
35,8
13,3
17
23,92
1,101
4,9 (Maďarsko)
39,9 (Belgie)
35,0

20002
10,0
8,4
4,3
8,3
2,0
16,9
11,4
3,7
6,9
10,2
2,8
1,4
4,2
2,7
16,1
6,4
4,4
17
7,06
0,325
1,4 (Polsko)
16,9 (Francie)
15,5

I tady můžeme srovnávat uvnitř období 1991 až 1999 a se samostatnou škálou (v zásadě
kompatibilní s daty za roky 1991 a 1999) za šetření ESS 2002/3.
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Tabulka č. 10: Porovnání zemí podle míry aktivity při účasti na povolených demonstracích –
druhá část politické participace (podle podílu participací v %)
Kritéria
pro r.
1991
a 1999
Do 12 %

1991

1999

Rakousko, Maďarsko,
Slovinsko

Estonsko, Maďarsko,
Polsko, Slovinsko,
Turecko, Chorvatsko

13 –
20 %

Belgie, Irsko, Malta,
Bulharsko, Finsko, S.
Irsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko,V.Británie,

21 –
30 %

Dánsko, Island,
Estonsko, Slovensko,
Holandsko,
Švédsko,Španělsko
ČR, Francie, Německo,
Itálie, Lotyšsko, Litva

Rakousko, Bulharsko,
Finsko, Island, Litva,
Portugalsko, Rumunsko,
Slovensko, V.Británie,
Ukrajina, Bělorusko
ČR, Dánsko, Irsko,
Lotyšsko, Malta,
Sev.Irsko, Rusko,
Španělsko
Belgie, Francie,
Německo, Itálie,
Holandsko, Švédsko,
Lucembursko, Řecko

Nad
30 %

2002/3

Kritéria
pro rok
2002/3

ČR, Finsko, Řecko,
Do 5 %
Maďarsko, Holandsko,
Polsko, Portugalsko,
Slovinsko, V.Británie
5–
Dánsko, Irsko,
10 %
Norsko, Švýcarsko,
Rakousko, Belgie,
Švédsko
Francie, Německo,
Itálie, Španělsko

10,1 –
20 %

Lucembursko

Nad
20 %

A na závěr znovu: srovnání České republiky a sousedních zemí.
Graf. č. 3: Porovnání vývoje míry participace na povolených demonostracích v ČR
a sousedních zemích (v % populace)
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Porovnání všech prezentovaných součástí participace populace na dobrovolnických a politických aktivitách může pomoci jak pokud jde o charakteristiku trendů, tak pokud jde o strukturaci zemí v Evropě z hlediska podílu veřejnosti na populacích jednotlivých států či skupin
států.
Pokusíme se o prezentaci základních výsledků všech srovnání ve shrnující tabulce:
Ukazuje se, že celkové evropské trendy vývoje nejsou příliš rozlišitelné. Nelze jasně hovořit
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Tabulka č. 11: Celkové porovnání krajních zemí ze všech sledovaných hledisek participace
na veřejných záležitostech
charakteristika
Obecná participace
Politická participace Politická participace –
(členství v NNO)
– petice
demonstrace
Nejvyšší podíly
v zemích
Rovněž vysoké podíly
v zemích
Nejnižší podíly
v zemích

Nejvýraznější poklesy
v zemích
Převažující trendy
ČR

Švédsko, Dánsko,
Norsko, Lucembursko,
Irsko, Rakousko
Holandsko, Belgie,
V. Británie, Finsko
Polsko, Maďarsko,
řecko, Portugalsko,
Španělsko, Itálie,
Francie, Bělorusko
Estonsko, Lotyšsko

Spíše zachování stavu
Kolem středových
hodnot

Švédsko, Norsko,
V. Británie, Švýcarsko

Francie, Německo, Itálie,
Španělsko, Lucembursko

Rakousko, Finsko,
Belgie, Německo,
Irsko, Dánsko
Maďarsko, Polsko,
Portugalsko,. Řecko,
Slovinsko, Estonsko,
Bělorusko, Ukrajina
ČR

Dánsko, Irsko, Belgie,
Švédsko, Norsko

Spíše zachování stavu
Pokles, na konci
období v kategorii
nízké

Maďarsko, Slovinsko,
Polsko, Portugalsko,
Řecko, Finsko, Turecko,
Chorvatsko, Bulharsko
Litva, ČR, Řecko,
Holandsko, Estonsko,
V. Británie
Spíše pokles
Nejvýraznější pokles
vůbec, závěr v kategorii
nízké

o tom, že by sledované indikátory ukazovaly na pokles podílu veřejnosti na populaci evropských zemí. Lze ale rozpoznat země, kde je podíl veřejnosti zřetelně nejnižší. Především jde
o Maďarsko a také Polsko, dále je to příznačné pro Portugalsko, z části i pro Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Bělorusko a Řecko. Země středozemí se zřetelně méně podílejí na
organizované dobrovolnické participaci, jejich podíl je nízký také na petičních politických aktivitách, za to jsou výrazně zastoupeny na účasti na demonstracích. Platí to pro Itálii, Španělsko,
Francii, ne už pro Portugalsko, ani Řecko. Také ne pro Slovinsko a Chorvatsko. Obecně platí,
že postkomunistické země se vyznačují nižší úrovní participace na veřejných záležitostech. Je
patrný pokles účasti na demonstracích (logicky: první rok sledování byl rok 1991), ale i tady
jsou zřetelné diference – pro Maďarsko, Slovinsko, Polsko, ale i Bulharsko nebyla příznačná
vysoká účast veřejnosti na demonstracích ani v času velkých společenských změn, tedy na
přelomu roku 1989 a 1990. Alespoň ve vztahu k ČR i Slovensku. Vůbec Česká republika i Slovensko se blíží spíše středovým hodnotám než hodnotám příznačným pro většinu postkomunistických zemích. Rozdíl je zvláště proti Maďarsku a Polsku.
Nejvyšší míra participace obecně je příznačná pro skandinávské země – Švédsko, Norsko,
Dánsko, Island i Finsko (i když méně) patří vesměs do kategorie charakterizující nejvyšší míru
obecné i politické participace. Řadí se k nim také Lucembursko, Irsko i Rakousko (to méně
pokud jde o demonstrace). Průniky prostřednictvím těchto tří indikátorů participace v posledním roce sledování (s přihlédnutím k metodickým rozdílům proti předchozím rokům sledování)
ukazují, že podíly veřejnosti na populaci se v evropských zemích pohybují někde od necelých
10 % v Polsku, Maďarsku, a také v Portugalsku či Slovinsku (a zřejmě i v Turecku, Bulharsku,
Chorvatsku, ale i Řecku – kromě podílu na demonstracích). Na druhém konci žebříčku stojí
především Švédsko, Norsko, Dánsko a Lucembursko, kde jsou podíly veřejnosti na populaci
možná více než poloviční. Blízko k těmto zemím má také Rakousko, Finsko, Irsko, Holandsko
a Belgie.
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Detailnější pohled na participaci populace (a tedy – podle navrženého konceptu – speciﬁkaci
veřejnosti), a navíc s elitami v České republice, umožňují výsledky výzkumů realizovaných
CESES v posledních letech. Konkrétně šlo o velká šetření, a to: Modernizace a strategie rozvoje české společnosti 2002, 2005 /Modernizace I, Modernizace II/(CESES) a Elity a modernizace 2004 /Elity/(CESES). Kromě výzkumu elit jde o reprezentativní šetření české dospělé
populace. Ostatně právě tato šetření přinesla původně impulsy k pokusům o porozumění obsahu pojmu veřejnost.
Otázky v souvislostech tohoto textu, na něž se prostřednictvím nahlédnutí do výsledků těchto výzkumů pokusíme odpovědět, se budou týkat zpřesnění odhadu podílu veřejnosti na české
populaci a charakteristice pojetí veřejnosti elitami, především prostřednictvím srovnávání požadavků (představ) na participaci a faktických participačních aktivit. Jak u populace, tak u elit.
V zásadě jde o další dimenzi pohledu na veřejnost v navrženém pojetí, a to prostřednictvím
sebereﬂexe veřejnosti populací a elitami. Vzhledem k tomu, že detailní rozbor tohoto tématu
jsme uvedli na jiném místě (viz. sborník z konference CESES nazvané Česká republika v EU:
proměny a inspirace. Praha, 2.-3. listopadu 2006.), prezentujeme zde jen základní shrnující
údaje.
Populaci České republiky charakterizují z hlediska vztahu k váze participace na veřejných aktivitách a faktickému rozsahu samotných participačních aktivit především tyto
skutečnosti:
1. Oba výzkumy modernizace ukázaly, že populace ČR stojí o posílení veřejných institucí na
rozhodování o důležitých otázkách rozvoje české společnosti (tedy: posílení participace
na veřejných otázkách institucemi), ale především těch, které
a. jsou jí blízké (nad nimiž může mít kontrolu, což vyžaduje participaci). To jsou především místní samosprávy a také dosažitelná státní správa, odbory a dobrovolné organizace a také podniky;
b. chápe jako ochránce řádu a spravedlnosti, čili především k soudům. Příznačné pro
ČR je, že se s tímto pojetím nespojují církve a už vůbec ne politické strany.
2. Pokud jde o požadavky participací populace na rozhodování o politických problémech,
vycházeli jsme z výzkumu Modernizace II z roku 2005.
Výroky podporující politickou participaci populace na rozhodování a řízení veřejných otázek jasně převážily:
- 80 % populace konstatuje, že by se měli lidé snažit průběžně ovlivňovat rozhodování
zvolených politiků;
- 75 % prohlašuje, že by se lidé pro prosazování svých zájmů měli sdružovat i mimo
politické strany;
- 80 % dotazovaných zároveň požaduje, aby se lidé, kterých se rozhodování zvolenými
zástupci dotýkají, na těchto rozhodováních aktivně spolupodíleli.
3. Pokud jde o konkrétní participační aktivity populace, přinesla analyzovaná šetření tyto
hlavní výsledky:
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Tabulka č. 12: Vývoj politických participačních aktivit české populace mezi roky 2002 až
2005 - % populace
Aktivita
a. účast ve volbách
b. práce v polit. straně
c. ovlivňování poslance
d. neplacená práce v dobrovol. org.
e. kontaktování čelných představitelů volené strany
f. návštěva a přesvědčování úřadů o nutnosti změn
g. organizování či účast na povolené demonstraci
h. organizace či podpis petice
i. podpora dobročinné akce
j. účast na zasedání zastupitelstva

ano
66
3
5
17
3
6
5
9
33
11

2002
nikdy
23
88
84
66
88
80
84
66
43
74

2005
ano
71
5

ne
13
92

16

82

6
15

92
83

17

81

Poznámka: Údaje za indikátory ad c, e, f, i za rok 2005 nejsou k dispozici.
(Prameny: Modernizace I z roku 2002, otázka č. 29: činnosti obecně; Modernizace II z roku 2005, kombinace z otázek č. 31,
33, 35, 36: činnosti v posledních 12 měsících)

Ze šesti v zásadě srovnatelných aktivit je jen jedna, která vykazuje nárůst – účast ve volbách.
Z dalších jde buďto o stagnaci (práce v politické straně, participace na povolené demonstraci
a účast na zasedání zastupitelstva), nebo spíše o pokles (neplacená dobrovolná práce i participace na peticích). Souhrnně lze říci, že ve sledovaném období zaznamenáváme spíše stagnaci či
pokles politických participačních aktivit české populace. Pohled na ostatní participační aktivity
takový závěr posiluje:
Tabulka č. 13: Vývoj všeobecných participačních aktivit české populace mezi roky 2002 až
2005 – porovnání aktivit ve vybraných neziskových organizacích.
2002

a. mládežnická organizace
b. org. na ochranu lidských práv
c. kulturní organizace
d. org. poskytující sociál.služby
e. ženské organizace
f. myslivecká sdružení
g. org. na ochranu přírody a ekologii
h. tradiční spolky (hasiči, zahrádkáři, včelaři, chovatelé..)
i. sport. a rekreač. organizace
j. církve a církevní organizace
k. odbory
l. org. poskytující zdravot. služby

ano

ne

ano

3
1
7
4
3
3
5
15
16
6
10
3

95
96
91
93
94
88
92
82
81
91
87
94

2
2
6
3
4
4
3
12
17
5
7
6

2005
není členem,
ani
nepracoval
95
96
92
94
94
94
95
86
80
93
91
91

(Prameny: Modernizace I z roku 2002, otázka č. 30: členství v NNO; Modernizace II z roku 2005, kombinace z otázek č. 31,
33, 35, 36: činnosti v posledních 12 měsících)
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Jde o detailnější pohled na aktivity v dobrovolnických organizacích. V devíti z dvanácti sledovaných nedošlo mezi roky 2002 až 2005 vlastně k žádné změně a až na sportovní a rekreační
aktivity trvale zůstávají na nepatrných podílech. U tří zaznamenáváme pokles: především jde
o ty, které mají velkou tradici a na venkově často představují jedinou občanskou participaci vůbec (myslivecká sdružení a tradiční spolky). Klesla také aktivita v odborech. Významné je, že
klesají především ty dobrovolnické veřejné aktivity, které byly dříve nejvýrazněji zastoupeny.
Platí tedy, že jak z prvního, tak z druhého pohledu zaznamenáváme stagnaci ba pokles participací populace na řešení veřejných problémů.
Lze z toho usuzovat na rozpor mezi:
- prezentací potřeby participace veřejnosti na řešení veřejných problémů samotnou veřejností a
- faktickou ochotou k takové participaci u české populace.
Mezi populací a elitami existují významné rozdíly v pojetí i v konkrétních participačních
aktivitách. Elity přikládají participaci populace na rozhodování větší váhu než sama populace.
Tabulka č. 14: Potřeba zvýšení vlivu vybraných činitelů na směřování naší společnosti proti
jejich současnému působení v %.

a. politické strany
b. Evropská unie
c. odbory
d. církve
e. státní správa
f. podniky, firmy
g. krajská samospráva
h. soudy
i. dobrovolné organizace
j. média
k. NATO
l. místní samospráva

Elity 2004
ano
ne
26
74
48
52
22
78
18
83
27
73
52
48
71
29
61
39
58
42
26
74
16
84
84
16

Populace 2002
ano
34
37
48
15
56
52

Ne
57
52
42
74
35
39

62
41

30
48

22
68

65
23

(Prameny: Modernizace I z roku 2002, otázka č. 19; Výzkum Elit z roku 2004, otázka č. 41)

Participace populace na veřejných záležitostech se v českých podmínkách ze 12 sledovaných
aktivit týkají hlavně dobrovolných organizací, místní samosprávy a odborů. Ve dvou z nich jsou
elity výrazněji než populace pro zvýšení jejich podílu na vlivu na vývoj společnosti. U vlivu
odborů se veřejnost a elity rozcházejí. A to i přes to, že podle mínění populace ČR by se měl
význam odborů zmenšovat.
Poznatky o porovnání rozhodujících vlivů pro úspěch ČR v budoucnosti ukazují také, že
mírně klesá význam, který populace přikládá participaci lidí na rozhodování v naší společnosti. Lze na to usuzovat z poklesu váhy „důvěry a soudržnosti mezi lidmi“ mezi rozhodujícími
vlivy mezi roky 2002 a 2005. Elity mezi těmito vlivy výrazněji preferují váhu a potřebu „aktivní odpovědné činnosti občanů“ než populace. Naopak kladou menší váhu na rozvoj „důvěry a soudržnosti mezi lidmi“ než populace. Možná v tomto rozdílu je klíč porozumění pojetí
participace populace na rozhodování elitami v ČR: tato participace by měla být opřená – podle
elit – především o individuální odpovědnost občanů a ne o soudržnost veřejnosti. Tento druh
participace elity zřejmě podporují výrazněji než populace. Populace výrazněji kombinuje rozvoj soudržnosti s rozvojem osobní odpovědnosti a spíše, zdá se, vychází z důvěry a soudržnosti
jako „zázemí“ pro rozvoj osobní odpovědnosti.
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Přitom, jak ukazuje rámcové srovnání poznatků o populaci z roku 2002 a elitách (2004), se
zřejmě elity na dobrovolných aktivitách podílejí výrazněji než populace. Průnik všemi druhy
dobrovolných aktivit (pro dobrovolné organizace 27 %, pro obec 15 %, pro státní správu 2 %
a pro soukromé ﬁrmy 9 %) populace nepřinesl větší podíl aktivní populace (tedy: veřejnosti )
než 35 %. Elity se na dobrovolných aktivitách účastnily z 58 %. (Možná i toto srovnání ukazuje na váhu participace při utváření veřejnosti a třeba i podmínce „vstupu“ do veřejnosti pro
rekrutaci elit.) Pohled na participaci elit s populací ale dává trochu jiný obrázek.
Tabulka č. 15: Posouzení obsahu jednání elit veřejností v dichotomiích v %
plný souhlas

částečný souhlas

Jednání elit je významně ovlivněno tím,
co si přeje veřejnost
1,7
9,2
Mezi součas. elity se může dostat
každý, když má schopnosti
4,7
20,0
Veřejnost a elity spíše spolupracují
1,5
12,9

částečný souhlas

plný souhlas

Elity spíše manipulují veřejností podle
svých potřeb
32,0
50,0
Současné elity mezi sebe už nikoho dalšího
nepustí, i když má schopnosti
31,3
34,5
Elity a veřejnost jsou spíše v konfliktu
38,2
36,6

Neví,
bez odpovědi

6,1
0
9,5
10,9

(Pramen: Modernizace II z r. 2005, otázka č. 24)

Populace jasně dala najevo, že možnost participace s elitami prostřednictvím možností přístupu nových lidí mezi elity, je malá. S tím koresponduje přesvědčení populace, že vztah elit
a veřejnosti je konﬂiktní daleko výrazněji než abychom ho mohli označit jako vztah spolupracovníků. A příznačné také je, že elity tuto situaci vidí jinak: jestliže přibližně 15 % populace
vidí vztah elit a veřejnosti jako nekonﬂiktní, stejný názor má více než 50 % elit.
To vypovídá mj. také o tom, že české elity mají slabou schopnost sebereﬂexe. Možná právě
to, spolu s přesvědčením o převažující uzavřenosti elit a tedy vlastně neochotě k participaci
– byť je proklamován elitami spíš opak – je jedním ze zdrojů postupného poklesu participace
i její váhy v české populaci. Tedy – když budeme vycházet z podaného pojetí veřejnosti – k poklesu podílu veřejnosti v populaci a růstu podílu masy.
Jak ze srovnání vyplývá, provází vývoj i stav participace populace ČR na veřejných aktivitách několik rozporných tendencí:
- tendence populace k posilování váhy participace, avšak faktický pokles vlastních participačních aktivit;
- vnitřní protichůdná tendence v pojetí participace elitami, spočívající v proklamaci elit
potřeby růstu participace veřejnosti na rozhodování, avšak v poněkud jednostranném
pojetí takové participace (ve smyslu nespojení se sociální soudržností v postojích elit),
také v nereﬂektování své vlastní role jako konﬂiktní ve vztahu k populaci, tudíž odrazující od participace na vlastních aktivitách;
- vidění elit jako spíše uzavřené entity (a entity vůči veřejnosti konﬂiktní) populací
České republiky a tudíž i posilování demotivace k participaci na rozhodování, tedy
posilování poklesu podílu veřejnosti na populaci naší země.
Jde o rozporné tendence, které v sobě mohou skrývat potenciály ohrožující rozvoj veřejnosti
a tudíž i rozvoj demokratických postupů vládnutí a společenských mechanismů.
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Pokud přistoupíme vážně na to, že participace představuje společný deﬁniční znak veřejnosti
a demokratického fungování společnosti a nahlédneme vývoj participace populace v české společnosti na veřejném životě jako spíše klesající, spíše elitami nepodporovaný, spíše spojovaný
s rezignací populace k významu a smyslu participací na veřejném životě, pak je možné o takovém ohrožujícím potenciálu v naší společnosti vážně uvažovat. A, jak víme, některé trendy
v mezinárodním srovnání ukazují také na pokles veřejných aktivit populace České republiky.
I když je naše situace podstatně příznivější než situace ve většině postkomunistických zemí,
především než situace v Polsku a Maďarsku.
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Polsko (0,92),
ecko (0,95)

7.Nízká
(0,90 – 0,95)

8.Nejnižší
(0,96 a víc)

Maarsko
(0,87)

Holandsko
(0,44), Švédsko,
Irsko (0,48)
Belgie (0,55),
Norsko,
Dánsko, Finsko
(0,60)
Nmecko
(0,63), UK,
Lucemb.,
Rakousko,
Francie (0,67)
Izrael (0,73),
Slovinsko,
Itálie,
Portugalsko
(0,83)

E1:
sportovní

6.Dolní stední
(0,85 – 0,89)

5.Stední
(0,75 – 0,85

4.Horní stední
(0,61- 0,74)

1. Nejvyšší
(do 0,39)
2. Nejvyšší
(0,40 – 0,50)
3.Vysoká (0,55
– 0,60)

Intenzita
participace

Španlsko
(0,81), Itálie,
Slovinsko ,
Maarsko
(0,88)
Portugalsko
(0,92), ecko,
Polsko (0,93)

Belgie (0,66),
Lucemb.,
Dánsko,
Švédsko,
Rakousko,
Irsko, Norsko
Francie, Finsko,
Holandsko, UK,
Izrael, Nmecko
(0,76)

E2:
kulturní

Francie (0,90),
Španlsko,
Portugalsko,
Polsko,
Maarsko,
ecko (0,93)

Irsko (0,86),
Belgie, Slovinsko,
Italie, Finsko,
Španlsko,
Francie,
Portugalsko
(0,96),

Maar.(0,97)
Polsko (0,99),
ecko (0,99)

Itálie (0,87),
Rak., Švéd.,
Izrael,
Slovinsko,
Nmecko,Šp
anl., ecko,
Maarsko,
Portugal.,
Francie
(0,95)

Polsko (0,98)

Maarsko (0,98),
ecko (0,98)

Polsko (0,95)

Dánsko (0,73),
Holand., Rak.,
Belgie, Finsko,
Nm., Lucemb.,
Irsko, Itálie,
Francie,
Slovinsko, UK
(0,85)
Španlsko (0,85),
Izrael, Portugal.
(0,90)

Izrael (0,75),
Dánsko (0,80)

Izrael (0,82),
Nmecko, UK,
Itálie (0,85)

Norsko (0,64),
Švédsko (0,66)

Švédsko (0,61),
Rakousko,
Norsko, Hol., UK,
Nmecko (0,71)

E6:
humanitární

Belgie (0,67)
Lucemb., Irsko,
Rakousko,
Slovinsko,
Holandsko
(0,76)

E5:
zákaznické

Lucembursko
(0,46)

Irsko (0,78),
Lucemb.,
Dán., Fin.,
Nor., Hol.,
UK, Belgie
(0,85)

E4:
profesní

Švédsko (0,40)
Finsko, Norsko
(0,50)

Dánsko (0,31)

E3: odbory

Portugal. (0,96)
Polsko, Slovinsko
(0,96)
Maarsko (0,97),
ecko (0,98)

Norsko (0,93)
Italie, Izrael,
Finsko, Španlsko
(0,93)

Lucemb. (0,76),
Belgie, UK,
Dánsko, Irsko,
Nm., Švédsko
(0,86)

Holandsko (0,64),
Rakousko (0,70)

E7:
ekologické

Fin.(0,92), Ital.,
Dán., Hol.,
Nm., Španl.,
Slovinsko,
ecko,
Portugal. , UK
(0,96)
Francie (0,97),
Polsko, Maar.
(0,97)

Izrael (0,86),
Lucemb., Irsko,
Belg., Nor.,
Švéd. (0,90)

Rakousko
(0,83)

E9:
politické
strany

Maarsko
(0,91), Italie,
Portugal (0,93),

Francie (0,90),
Nm., Dánsko,
Slovinsko,
Maar., Italie,
Polsko, ecko,
Portugal. (0,96)

ecko (0,96),
Polsko 0,97

Francie (0,86),
Finsko,
Holand.,
Španl. (0,88)

Belgie (0,71),
Rakousko,
Norsko,
Lucemb., Irsko
(0,74)
Uk (0,78),
Švéd., Dán.,
Izrael,
Slovinsko,
Nmecko
(0,82)

E11:
Sociální

Holand. (0,86),
Irsko, UK,
Nor., Španl.,
Fin.(0,88)

Rakousko
(0,83), Belgie,
Lucemb.,
Izrael, Švédsko
(0,84)

E10:
vzdČlávací

Porovnání zemí podle blízkosti prĤmČrĤ za všechny indikátory mČĜící dobrovolnickou participaci (neþlenství respondenta)
v šetĜení ESS 2002

PĜíloha

Porovnání váhy jednotlivých zemí na stupních participace (podle 10 kritérií – þlenství
v dobrovolnických organizacích v posledním roce)
- výzkum ESS 2002/3
Intenzita participace
(váhy)
1. nejvyšší (8)
2. nejvyšší (7)
Vysoká (6)
Horní stední (5)

Stední (4)

Dolní stední (3)

Nízká (2)

Nejnižší (1)

Zem (po et výskyt )

Posouzení (výskyty krát váhy)

Dánsko
Švédsko (2),Holandsko, Irsko,
Finsko, Norsko, Lucembursko
Belgie, Norsko, Dánsko, Finsko
Nmecko (2), UK (2),
Lucembursko (2), Rakousko (4),
Francie, Švédsko (2),
Holandsko(2), Norsko (3), Irsko,
Belgie
Belgie (6), Lucemb. (6), Dánsko
(6), Švédsko (4), Rakousko (5),
Irsko (5), Norsko (2), Francie (2),
Finsko (3), Holandsko(4), UK (5),
Izrael (5), Nmecko (4),
Slovinsko (4), Itálie (2),
Portugalsko, Španlsko
Maarsko (2), Španlsko (4),
Itálie (2), Slovinsko, Izrael(3),
Nmecko, UK (2), Portugal.,
Norsko (2), Finsko(3), Lucemb.,
Irsko (3), Belgie, Švédsko,
Holandsko(2), Francie,
Polsko (5), ecko(6),
Portugalsko(7), Francie(4),
Španlsko (5), Maarsko(4),
Itálie(6), Izrael (2), Slovinsko(4),
Nmecko(3), Rakousko, Švédsko,
Belgie, Finsko (2), Norsko,
Dánsko (2), Holandsko, UK,
Polsko (5), ecko(4), Maarsko
(4), Francie, Portugalsko,
Slovinsko,

Švédsko 45; Lucembursko 44;
Norsko 43;Dánsko 42;
Rakousko 42; Irsko 41;

Holandsko 39;
Belgie 38; Finsko 38
UK 36;
Nmecko 35;
Izrael 33;

Slovinsko 28; Španlsko 23;
Itálie 28; Francie 25;
Portugalsko 22;

Maarsko 18;
ecko 16;
Polsko 15;
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„…co se stane lidem, kteří nemohou najít vůdce a jejich nepřátelé mohou.“
Thomas Carlyle (1997)
„… vůdcovství a následovnictví jsou sociální strategie které byly vybrány pro jejich dobrou
vlastnost úspěšně podporovat kolektivní činnost.“
Mark Van Vugt (2005)
„Vede-li slepec slepce, padnou oba do jámy.“
Bernard Bolzano (1981)
„Nevíte-li, kam jdete, dovede vás tam kterákoli cesta.“
Neznámý autor

Kromě mnoha jiných funkcí ve společnosti „elity plní funkci vůdcovství.“ (Kaminski, Kurczewska, 1995, s. 137) Vůdce je obvykle ten, kdo je vpředu a následovníci jdou za ním. Je to
někdo, kdo se vymyká z řady, jedná jako vedoucí síla nějaké změny ve společnosti nebo ve
svém okolí. Bez následovníků by ovšem žádným vůdcem nebyl a žádnou změnu by neprosadil.
Jsou to následovníci, tj. veřejnost, kdo si v demokracii vybírá svého vůdce. Vůdcovství a následovnictví jsou spojité nádoby a představují jednu z nejvýznamnějších dimenzí vztahu mezi
veřejností a elitami. Vztah vůdce a následovníka není vztahem řídícího a podřízeného. Následovníci následují svého vůdce dobrovolně pod vlivem jeho neformální autority. Jak upozorňuje
Bowen, vůdcovství je
„mezilidský vztah, v němž se ostatní podrobují, protože chtějí, ne protože musí.“ (Bowen,
1974, s. 241)
Vůdce nenařizuje, ale motivuje. Warren Bennis a Burt Nanus zdůrazňují, že vůdci vedou
tím, že táhnou ostatní a ne že je strkají před sebou. Nenařizují, ale inspirují. (Bennis, Nanus,
1985, s. 225) Ten, kdo řídí, tedy ještě nemusí být vůdce. Elity sice řídí společnost, ale nemusí ji
vést. K tomu, aby ji vedly, musí mít vlastní vizi jejího dalšího vývoje či spíše rozvoje.
„vůdcové … podněcují stoupence, aby konali v zájmu určitých cílů, které představují hodnoty a motivaci … vůdců i stoupenců.“ (MacGregor, 1978, s. 19)
Když se elitám nedaří přesvědčit veřejnost o nutnosti následovat určitou vizi, nebo když jim
vize chybí, efektivnost spolupráce mezi těmito aktéry modernizace rapidně klesá. Když elitám
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chybí vize, není jasné, kdo koho vede: elity veřejnost, nebo veřejnost elity? Elity se přizpůsobují náladám veřejnosti nebo se nechají vést podprahovými tužbami mas. Elity mohou vést
občanskou veřejnost zpět k jejímu zmasovění či dokonce k proměně v dav, anebo ji mohou vést
k vyšším úrovním kritického rozvažování věcí veřejných. Vztah vůdců a následovníků se může
pohybovat na škále od absolutní dominance vůdců a bezvýhradní oddanosti následovníků až po
rovnocenný vztah, kdy se vůdcovské a následovnické role mohou střídat podle různých okolností. Lze se tedy ptát: Jaký je vztah elit a veřejnosti v České republice z pohledu vůdcovství
a následovnictví? Jak si české elity plní funkci vůdcovství a veřejnost funkci následovnictví?
A má vůbec otázka vůdcovství a následovnictví v postmoderní době nějaké opodstatnění?
Proto, abychom byli schopni dát odpovědi na tyto otázky, pokusíme se nejdříve podrobně
identiﬁkovat nejrůznější dimenze vztahu vůdců a následovníků v jednotlivých teoriích zabývajících se vůdcovstvím. V druhé části textu shrneme empirické poznatky o vůdcovských kvalitách a chování českých elit, i o tom, jak jsou tyto kvality a chování vnímány veřejností.

Biblická tradice vztahu vůdce a následovníků pojímá tento vztah na jedné straně silně autoritativně (následovníci musí respektovat Bohem ustanovené vůdce) a na druhé straně značně
liberálně, neboť do každého jednotlivce vkládá vůdcovský potenciál, jehož využití závisí jen na
něm samém. Bible od počátku stvoření člověka ukazuje na to, že člověk je stvořen k tomu, aby
spravoval zemi. Vychází z premisy, že každý člověk je náležitě vybaven schopnostmi spravovat
to, co mu bylo svěřeno, resp. moudře a dobře vládnout. S pádem člověka a s jeho prvním hříchem přicházejí na scénu negativní lidské vlastnosti a sklony k ovládání a manipulaci druhých
ve vlastní prospěch. Proto má božská legitimita biblických vůdců silné normativní a etické
kořeny. Vůdce je povolán Bohem, aby sloužil komunitě a ne svým sobeckým zájmům. Biblická
historie pojímá vůdce coby služebníka Izraele. Například Abraham, Mojžíš, Jákob či král David
jsou povoláni k tomu, aby sloužili Izraeli a vedli jej (jakožto Bohem vyvolený a oddělený národ) v souladu s Božími přikázáními. Od Izraele, resp. následovníků, se očekávala poslušnost
Božích přikázání a Bohem ustanovených vůdců. Ježíš Kristus jako Boží Syn je nejlepším biblickým příkladem vůdce – služebníka, reprezentujícím navíc postoj samotného Boha k tomu,
jaký má být král, resp. vůdce. Ten, kdo vede, má být služebníkem svých následovníků a má je
vést k tomu (především svým vlastním příkladem), aby jednali také tak, sloužili dalším lidem
a stali se sami vůdci. Následovníci jsou chápáni ve smyslu rovnosti s těmi, kdo je vedou, ačkoli
jsou vyučováni k postoji úcty a respektu vůči Bohem ustanovené autoritě. Předpokládá se, že
každý je obdarován speciﬁckým darem, kterým může sloužit ostatním. Každý člověk je tedy
stejně vzácný a důležitý a má potenciál vést druhé a spravovat to, co mu bylo svěřeno.
Slavný starořecký historik Thukydidés (asi 460-396 př. n. l.) ve svých Dějinách peloponéské
války přichází se zcela jiným, dnes bychom řekli „darwinistickým“ přístupem ke vztahu vůdců
a následovníků. O tom, kdo má být vůdcem a kdo následovníkem rozhoduje zákon silnějšího.
„…podle přirozeného zákona vždy poroučí ten, kdo je silnější; to platí o bozích, tomu věříme, že to platí o lidech, to je jasné.“ (Thukydides, 1977, s. 352)
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Autoritou je ten, kdo zvítězí, kdo má sílu a moc. Autoritativní, téměř až despotický vůdce
může vyžadovat naprostou poslušnost od svých následovníků. Ze zcela opačného konce přistupuje k autoritě Platón. Autorita vůdce - ﬁlozofa - je podle něj založena na lidských ctnostech.
Platón (427–347 př. Kr.) ve své Ústavě uvádí čtyři hlavní dokonalosti obce: moudrost, která
je ztělesněná ve vládcích, statečnost ztělesněná v bojovnících, rozumnost ve vládcích i v „davu“ zároveň, a spravedlnost vyplývající ze stálého plnění svých povinností (zatímco nespravedlnost je v uchvacování povinností druhého). Podle Platóna stojí v čele ideálně uspořádané
obce – společnosti - pečlivě vybraní strážci, dobře vychovaní milovníci pravdy, profesionálové
poznání a politiky v jedné osobě. Tito vůdcové prošli pečlivou múzickou i gymnastickou průpravou, která je vybavila pro splnění jejich společenského poslání. Strážce – vládce – ﬁlozof
má morální a intelektuální nárok na vládu, opřený o výlučné právo na poznání pravdy a dobra,
k čemuž má předpokládané a nezpochybňované schopnosti (Horák in Platón, 1993, s. 15-16).
Pro lid – následovníky potom není těžké nechat se takovými vládci vést.
Aristotelés (384–322 př. Kr.) Platónův přístup ještě dále rozvíjí, člověk je podle něj tvor
politický, státotvorný, bytost od přirozenosti určená pro život v obci, státu. A svrchovaným
úkolem státu je chránit jednotlivce, umožnit mu, aby se stal dokonale ctnostným a také šťastným. Jednotlivec nemá tedy být zneužíván k mocenským záměrům. Vládnout pak má ten, kdo
je toho hoden, kdo je osobně zdatný a dokonalý a kdo nejvíce přispěje k účelu státu. Aristotelés
také souhlasně s Platónem zdůrazňuje, že politik má mít náležité ﬁlozoﬁcké vzdělání a musí
mít mravní ctnost, „má býti mužem hlubokého vědění, ovšem také širokého praktického rozhledu, ježto politika, které patří rozumnost, musí poznávati také jednotlivosti, v nichž se lidské
jednání pohybuje“. (Aristotelés, 1998, s. 18) Na rozdíl od biblické tradice vůdce je zavázán
zákonům obce a ne božím zákonům. Je považován ne za „božího služebníka“, ale za služebníka
zákona. Vůdce, který nerespektuje zákon a vládne jen ke svému prospěchu, je zkorumpovaným
tyranem. Následovníky Aristotelés považuje za rozmanité, rozumné a sebevědomé jednotlivce,
kteří jednají podle svobodného uvážení a rozhodování. Aktivně a tvořivě zasahují do svých
poměrů. Zároveň občan ale nenáleží sobě samému, je součástí státu, kterému patří.
Tomáš Akvinský (1225–1274) podobně jako Aristotelés považuje za jeden z nejdůležitějších předpokladů života ve společnosti přátelství mezi lidmi. Přátelství považují dokonce za
důležitější než spravedlnost. Společnost funguje díky svobodné poslušnosti zákonů, na kterých
se lidé přející si spravedlnost dohodli a které jsou rozhodnuti i bránit. Všichni se tudíž aktivně
podílejí na vládě. To znamená, že do vztahu vůdce-následovník také vnáší demokratické prvky.
Vůdcové jsou vyzdviženi do vedoucích pozic díky svým ctnostem, ale do jejich výběru jsou
zapojeni všichni členové společnosti, protože výborné ctnosti se mohou objevit v kterékoli části společnosti. Niccolo Machiavelli (1469–1527) při stanovování pravidel vlády, na rozdíl od
antického přístupu Platóna a Aristotela, vychází z praktických a reálných skutečností, nikoli
z etických východisek a hledání pravdy a dobra. Vláda spočívá v tom, že jsou přesně vymezeny
cíle a prostředky. Státníkem je ten, kdo je udatný a moudrý zároveň, kdo dokáže správně rozvrhnout vlastní možnosti potřebné k poznání a ke zvládnutí sil, které hýbou světem a dokáže je
využít pro svůj cíl. Morální odpovědnost státníka/politika/vladaře spočívá v cíli, který by neměl
být volen na základě vášní nebo fanatismu. Vládce by měl mít pevný charakter a měl by vládnout přísně, ale rozumně. Jelikož lidská povaha (povaha následovníků) je vrtkavá, je zapotřebí,
aby vládce byl neustále připraven prosadit vlastní záměry silou pro případ, že následovníci
ztratí víru v to, o čem je vládce přesvědčil. „Vládce musí s poddanými zacházet tak, aby své
chování nemusel měnit, protože mohou přijít i těžké chvíle v životě země, kdy s tvrdostí nepochodí, a naopak nenadálá mírnost je k ničemu, protože ji občané považují jen za chytračení.“
(Machiavelli, 1995, s. 48–49).
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Politická ﬁlozoﬁe Thomase Hobbese (1588-1679) vychází z přesvědčení, že lidé ve své
přirozenosti bez ustanovené vlády žijí ve stavu neustálé války mezi sebou navzájem. Jediným
východiskem přežití je uzavření tzv. společenské smlouvy a vytvoření státu, který bude bdít nad
ochranou míru a pořádku. Stát – vládce - (Leviathan) je obdařen velkou autoritou nad lidmi,
kteří mu svěřili moc. Od následovníků se očekává poslušnost vůči ustanovené autoritě. Oproti
tomu John Locke (1632-1704) se svou teorií společenské smlouvy se staví proti autoritářství
a přikládá mnohem větší důležitost jednotlivcům a jejich hledání pravdy než pouhé poslušnosti
autoritám – vůdcům. Vůdcové získávají legitimitu od svých následovníků a legitimně utvořené
instituce by se měli starat o hmotné i duchovní blaho jednotlivců i společnosti.
Skotský historik devatenáctého století Thomas Carlyle přistupoval k historii jakožto k životopisům velkých osobností. Podle něj dějiny utvářeli hrdinové s vizí, vůdcové s božskou inspirací. Tzv. teorie „velkého muže“ (Great Man Theory) představovala hlavní teorii vůdcovství
na počátku 20. století. Vychází z předpokladu, že vůdce se vůdcem již rodí a velcí vůdcové se
objevují v dobách velké potřeby (např. v době války či revolučních převratů). Tato teorie je
založena na zkoumání životů lidí, kteří již velkými vůdci byli – jako např. ve vzdálenější minulosti Mojžíš, Ježíš, Mohammed a Buddha, v novodobější historii pak Eisenhower, Churchill,
Mussolini, Hitler.

Optiku „velkého muže“ jako tvůrce dějin použil při své analýze vůdců davů Gustav Le Bon.
Mluví o nich jako o autoritativních až despotických osobnostech, kterým se jejich následovníci
bezvýhradně podrobují. Jde však ještě dále a „potřebu vůdcovství“ povyšuje na společenskou
zákonitost. Většina lidí podle Le Bonova mínění není schopna vést sama sebe a proto potřebuje
vůdce.
„Ve všech společenských vrstvách, od těch nejvyšších až po ty nejnižší, propadá člověk,
není-li osamocen, brzy zákonu nějakého vůdce.“ (Le Bon, 1994, s. 86)
Dobu konce devatenáctého a začátku dvacátého století popisoval jako úpadek západní civilizace, který spojoval s rychlým vzrůstáním moci davů. Davy všude přebírají moc od úzkých skupin vzdělané aristokracie, kterým až dosud vždy byla vyhrazena role zakladatelů a budovatelů
civilizace. Davy podle něj mají pouze ničivou moc a jejich vláda představuje období zmatků.
Na převzetí moci davy se velkou mírou podílejí jejich vůdci. Vůdce je schopen vyvolat v davu
víru (náboženskou, politickou nebo sociální), která vlévá do žil jednotlivců zvláštní sílu. Vůdce
davu je mužem činu, který je hypnotizován ideou, jíž je fanaticky oddán a je schopen obětovat
pro ni vše. Právě síla jeho víry mu dodává neodolatelnou prestiž a sugestivní moc nad svými
stoupenci. Díky tomu je schopen dav ovládat, resp. jím manipulovat. Proto Le Bon pohlíží na
davy s pohrdáním. V davu se ztrácí individualita člověka i jeho schopnost racionálně uvažovat.
Mluví o „stupidním podmanění“ si davu vůdcem a o tendenci davů k otroctví.
„Duši davu nikdy neovládá potřeba svobody, ale potřeba otroctví. Dav žízní po poslušnosti
tou měrou, že se instinktivně podrobuje tomu, kdo se prohlásí za jeho pána. (Le Bon, 1994,
s. 86-87)
„…davy po určitém období podráždění upadají do stavu pouhých automatů vedených sugescí…“ (Le Bon, 1994, s. 117)
Skepticky pohlíží Le Bon i na vůdce davů, kteří podle něj nejsou žádní učenci či ﬁlozofové,
ale muži železné vůle, kteří nutně potřebují úspěch. V tom spočívá vratkost pozice vůdců davů.
S neúspěchem totiž ztrácí svoji „vůdcovskou prestiž“ a tím končí i jejich vůdcovství. Lidé si
rychle najdou jiné vůdce. Moc vůdců nad davy je tedy pomíjivá, žádný vůdce nedokáže být
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zázračně, tj. trvale úspěšný. Tak rychle jako ho davy vynesly na piedestál dějin, tak rychle ho
mohou i opustit anebo smést do propasti. Nakonec tedy Le Bon připouští, že vůdce sice může
davem manipulovat, ale ne trvale. Dav potřebuje vůdce, protože nemá vlastní vůli, ale i vůdce
potřebuje dav, protože je na jeho přízni bytostně závislý. Dav však neúspěchy neodpouští, jeho
přízeň je nestálá, může se vytratit v tu nejnevhodnější chvíli.
K Le Bonovým myšlenkám o vůdci davu se hlásil Sigmund Freud. Taktéž vycházel z premisy, že věšina lidí potřebuje vůdce, jehož autoritě by se mohla obdivovat a klanět. Freud se
snažil hledat kořeny této lidské potřeby a našel je v lidské psychice, resp. v trvalé podvědomé
touze po otci, která žije v každém z nás již od dětství. Potřebu vůdce spojoval se svojí koncepcí
počátků lidských dějin, v níž hrál klíčovou roli otec prahordy. Z této koncepce vyplývá, že patřit ke skupině (hordě) vedené paternalistickým vůdcem vládnoucím tvrdou rukou je atributem
člověka.
„…člověk je … hordovým zvířetem, jednotlivcem v hordě vedené nějakým vůdcem.“ (Freud,
1996, s. 78)
V průběhu dějin nánosy civilizace zatlačily význam této skutečnosti do lidského podvědomí. Vytváření masy v moderní společnosti se Freudovi jeví jako oživování prahordy, která se
může „znovu vytvořit z jakéhokoliv lidského houfu.“ (Freud, 1996, s. 80) Stádový instinkt v nás
přetrvává dál, vůdce je podvědomě vnímán jako pastýř stáda. I v moderní době je vůdce mas
vnímán jako obávaný otec prahordy. To znamená, že dnešní masovou společnost nelze pochopit
bez pochopení role vůdců mas.
„…podstatu masy není možné pochopit, když se pozornost nevěnuje vůdci.“ (Freud, 1996,
s. 75)
Podle Freuda se členové masy vzdávají svého ideálního Já a zaměňují ho s masovým ideálem ztělesněným ve vůdci. Ztotožnění se silným vůdcem vybavuje jednotlivce převahou, kterou by jinak nezískal. Na druhé straně ani význam a možnosti vůdce mas nelze pochopit bez
pochopení touhy po otci, kterou se vyznačují členové masy. Všichni jednotlivci si chtějí být
rovni v tom, že budou stejně milováni vůdcem. Požadavek rovnosti se však netýká vůdce, protože on jediný je všem nadřazený. (Freud, 1996, s. 78) Nepotřebuje nikoho milovat, může být
panovačný a narcisistní, ale musí být sebejistý a samostatný a vytvářet iluzi, že všechny miluje
stejně. Na rozdíl od Le Bonovy koncepce vůdce davu Freudův přístup připouští, že jednotlivec
může zároveň patřit k různým masám, kdežto k vícero davům současně patřit nelze, protože
dav je vázán situačně. Proto ve Freudově koncepci je místo i pro vícero vůdců v životě jednoho
člověka současně.

K pluralizaci přístupu k vůdcovství a k jeho „rutinizaci“ významně přispěl v první polovině
dvacátého století německý sociolog Max Weber, který se již zabýval vůdci v různých sférách
moderní společnosti (v politice, armádě, církvi, ekonomice či státní správě). V souladu s jeho
typologií legitimity panství analogicky rozlišil tři ideální (čisté) typy vůdcovství:
– tradiční,
– byrokratické (legální),
– charismatické.
Tradiční vůdcovství se opírá o autoritu tradicí posvěcených pravidel následnictví. Typickým
prostředím pro tento typ vůdcovství je monarchie. Byrokratické vůdcovství odvozuje legitimitu
vůdce od síly právní normy, resp. od víry v legálnost zisku jeho formální autority. Byrokratic70

ký vůdce se chová racionálně, podle platných pravidel a preferuje status quo. Charismatické
vůdcovství závisí od uznání výjimečnosti kvalit vůdčí osobnosti, jako jsou např. sebevědomí,
heroismus, energičnost, nekonvenčnost nebo mimořádnost. Charismatičtí vůdci svým původem
obvykle nepatří k elitě dané společnosti. Vynořují se spíše na okraji společnosti v napjaté situaci
společenské krize s jasnou vizí rychlé úlevy od krizové situace. Díky „osobnímu magnetismu“,
resp. svým mimořádným schopnostem, dokáže charismatický vůdce na splnění svých slibů
emocionálně zainteresovat množství následovníků. Zdůrazňuje jejich pouto s vizí velké změny,
čímž jim dodává pocit zvláštního poslání, které přesahuje jejich individuální životy. (Weber,
1990, 1997) Právě díky svému charismatu si tento typ vůdce může dovolit být vůči svým následovníkům i velice drsný. Vztah mezi charismatickým vůdcem a jeho následovníky je vztahem
jednoznačné dominance vůdce a naprosté loajality následovníků. Osoba charismatického vůdce postupně splyne s kolektivní identitou následovníků, resp. tento typ vůdce se stává jedním
z nejvýznamnějších symbolů zajišťujících kohezi skupiny následovníků.
Podle Webera si mimořádnost krizové situace žádá výjimečného vůdce, jenž přichází s mimořádným řešením, pro které je schopen nadchnout své následovníky. Ti ho následují oslněni
jeho charismatem. Svoji výjimečnost však charismatický vůdce musí denně prokazovat před
zraky svých následovníků, což se mu vždy nemusí dařit v přijatelné míře. V tomto smyslu Weber pokračuje v Le Bonově úvaze o hrozbě ztráty prestiže vůdce a pozici charismatického vůdce považuje za přirozeně nestabilní. Z tohoto bodu pak odvíjí svůj cyklický model dynamiky
vůdcovství. Když krize i díky charismatickému vůdci odezní, nastává proces „rutinizace charismatu“ jeho vůdcovství. Aby si svoji vůdčí pozici pojistil i po zažehnání krize, snaží se formálně
ji vymezit, začlenit do byrokratické hierarchie a zakotvit do oﬁciálního systému norem. Když
bude ve svém úsilí neúspěšný, ztratí svoji vůdovskou pozici. Když bude úspěšný, ztratí jeho
vůdcovské chování pod tlakem formálních pravidel a byrokracie svoji bývalou výjimečnost
a charismatický vůdce se mění v byrokratického. Tak či onak, charisma vydrží vůdci jen krátký čas. Tím však podle Webera proces její rutinizace ještě nekončí. Byrokratická hierarchie,
v jejímž čele vůdce nyní stojí, se postupně oligarchizuje a mění ve strnulý systém privilegií.
Podepírána rituály a tradicí stává se feudalistickou. Byrokratický vůdce se mění v tradičního.
Díky špatně fungující byrokracii se společnost dostává do krize a lidé znovu začnou hledat charismatického vůdce, který by je před krizí uchránil. Tak to dokola může pokračovat dál a dál až
do nekonečna. (Weber, 1978, 1990, 1997)
Weberova koncepce charismatického vůdcovství poukazuje na závislost charismatu vůdce
od vůle jeho následovníků. Jsou to následovníci, kteří vůdcům připisují výjimečné kvality.
Charismatický vůdce je tak produktem svých následovníků. Charisma vůdce lze chápat jako
investici následovníků do svého vůdce, kterou mohou přesunout jinam anebo zrušit a charisma
vůdci odebrat. Weberovu koncepci charismatu, které je vůdci připisováno jeho následovníky
později rozpracovali další sociologové, kteří zdůrazňují klíčovou roli následovníků při vzniku
charismatického vůdcovství. Podle nich charismatické vůdcovství vzniká tím, že ho lidé jednoduše někomu připíšou, protože chtějí věřit, že věci se nedějí komplikovaně samy od sebe, ale
z vůle vůdců. (Calder, B.J. 1973, McElroy, J.C., Hunger, J.D. 1988) Ještě dále tuto myšlenku
rozvinuli představitelé konstrukcionistického proudu v sociologii, podle nichž je vůdcovství,
tak jako jiné formy sociálního chování, jen sociálním konstruktem. Vyskytuje se vždy v kolektivní situaci, je konstruované lidmi. (Ospina, Schall, 2001)
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Weberova rutinizace a Freudův pluralitní pohled na vůdcovství během času ve společenských vědách zdomácněly a zkoumání vůdcovství ztratilo patos historické nevšednosti. Pojem
vůdce už nadále nebyl automaticky ztotožňován s tvůrcem dějin přinejmenším národního formátu. Do popředí empirických zkoumání se dostávají „běžní vůdci všedního dne“ jako např.
„vůdci organizací“, „skupinoví vůdci“, „vůdci sítí“ nebo „názoroví vůdci“. Dalo by se dokonce
říct, že vůdcovství v moderní společnosti „zmasovělo“.

Již v polovině devatenáctého a začátkem dvacátého století k pojetí vztahu politických vůdců
a jejich následovníků významně přispěli zakladatelé marxismu a leninismu. Karel Marx i Vladimír I. Lenin hledali legitimitu vůdců proletariátu jak v jejich službě historickým zákonům
vývoje společnosti, tak v demokratických mechanismech uvnitř politických stran, které reprezentují zájmy dělnické třídy. Je to vztah mezi vůdcem a kolektivitou s vlastními zájmy, které
mají vůdci identiﬁkovat a reprezentovat. K tomu však podle Marxe může dojít jen tehdy, když
se kolektivita, tj. dělnická třída, zbaví „falešného vědomí“ a uvědomí si své skutečné zájmy, tj.
změní se z „třídy o sobě v třídu pro sebe“. Úlohou vůdců je tomuto sebeuvědomování aktivně
napomáhat. Podle Lenina by vedení dělnických mas mělo být kolektivní, protože všichni lidé
jsou si rovni. Kolektivní princip vůdcovství však Lenin doplnil o princip „demokratického
centralismu“, který umožnil vysokou koncentraci moci v rukou vůdce strany a otevřel cestu
k neblaze proslulému pěstování „kultu osobnosti“ v komunistických zemích. Princip demokratického centralismu sice otevíral určitý prostor pro aktivitu následovníků, tj formálně mohli
o rozhodutích vůdců diskutovat a dávat své připomínky, ale na druhé straně v atmosféře strachu
z možného postihu za nepohodlné názory, byla kritika vůdců téměř nemožná.
Základy vědeckého přístupu k analýze politických, resp. stranických vůdců, položil Robert
Michels, který potřebu vůdce v politických stranách zdůvodňoval organizačně. S rostoucím počtem členů stoupají nároky na jejich organizaci a koordinaci. Zvládnutí organizačních nároků je
možné jen za pomoci byrokratů, kteří mají obvykle vyšší kvaliﬁkaci než má běžný člen strany.
Řízení profesionalizovaného aparátu politických stran si vyžaduje, aby byly řízeny placenými,
profesionálními vůdci. Michels tedy na stranické vůdcovství nahlíží jako na povolání se všemi
důsledky. Byrokratizace a profesionalizace politických stran znamená podle Michelse jak vznik
byrokratické vrstvy obklopující vůdce, tak vznik speciﬁckých zájmů vůdců jako profesionální
skupiny. Zájmy profesionálních vůdců, kteří si chtějí své zaměstnání hlavně udržet, jsou odlišné od zájmů laických následovníků. Pojišťování pozic vůdců nakonec vede k centralizaci moci
a oligarchizaci stranické organizace. (Michels, 1962)
Následovníci stranických vůdců jsou většinu času jen pasivní masy, které se aktivně nezajímají o fungování stranické organizace. Její řízení s úlevou přenechávají vůdcům. Stranické
masy jsou podle Michelse vůdcům vděčné za to, že mluví a konají jejich jménem. Byrokratizace a oligarchizace však vyvolávají nespokojenost členů strany se stávajícími vůdci. Šíření
nespokojenosti v členské základně provokuje vznik opozičních vůdců, kteří v případě úspěchu
nahrazují staré vůdce. Nicméně i noví vůdci se postupně vzdávají své role služebníka členů
strany a podléhají svodům centralizace a byrokratizace. Celý koloběh se pak může opakovat
znovu a znovu. (Michels, 1962)
Problém oligarchizace politických stran nastolený Michelsem postupně vyústil do naléhavé
otázky, jestli je politické vůdcovství vůbec slučitelné s demokracií. Pojem vůdcovství totiž jak-
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si automaticky implikuje hierarchické, resp. elitistické uspořádání vztahů, což podle některých
autorů odporuje demokratickému principu rovnosti. Jak upozorňuje Joel Schwartz, odkaz na to,
že vůdcovství neznamená donucování (vůdce nepřikazuje, ale vede své následovníky osobním
příkladem a přesvědčováním) řeší tuto otázku jen částečně. (Schwartz, 2003, s. 13) Skutečná
autorita politikých vůdců sice pramení z konsenzu jejich následovníků, ale záleží i na tom, jak
byl tento konsenzus vytvořen. Jestli vůdce svými následovníky nemanipuluje v zájmu svých
čistě osobních cílů, které mohou být v konﬂiktu s cíli následovníků. Šikovný demagog může
vést své následovníky i proti demokratickým principům. Zde vstupují do hry normativní faktory. Politický vůdce „by měl být“ oddán demokracii a stejně tak jeho vůdcovství by mělo být
demokratické.
Snad nejblíže k tomuto požadavku v teoretické rovině má Burnsův model transformačního vůdcovství, který on sám staví do ostrého protikladu k modelu transakčního vůdcovství.
Transformační vůdcovství předpokládá nejenom to, že lidé budou následovat vůdce, který je
inspiruje svojí vizí a vášní pro ni, ale i to, že vůdci mohou být inspirováni svými následovníky.
Že vůdci i následovníci se
„vzájemně dokážou pozvednout k vyšším úrovním motivace a morálky.“ (Burns, 1978, s. 20)
Transformační vůdce umožňuje následovníkům dosahovat plné realizace jejich potenciálu,
vytváří pro to podpůrné klima. Odhaluje latentní potřeby, jejichž přítomnost však dokáže zjistit
jen v interakci se svými následovníky. Jeho role spočívá v tom, že „pomáhá následovníkům
posouvat se k vyšším úrovním potřeb a morálního vývoje“. (Burns, 1978, s. 428) Transakčí model vůdcovství naopak podle Burnse pojímá vztah mezi vůdcem a následovníkem jako pouhou
partikularizovanou reciprocitu, tj. výměnu „něco za něco“ a staví do popředí jejich okamžitá
subjektivní přání.
„Dám politikům svůj hlas, protože podporují zákon, který chci, aby byl schválen; politici
podporují určité zákony, protože chtějí můj hlas a hlasy ostatních voličů.“ (Burns, 1978, s. 19)
Burns považuje transakční vůdcovství za velmi konzervativní typ vůdcovství, který preferuje status quo a neumožňuje vnášet do společnosti žádoucí sociální změnu. Naopak transformační vůdce je schopen radikální změnu prosadit (v intencích morálního vývoje). Burns
zdůrazňuje, že transformační vůdcovství nelze chápat jako slepé následování latentních potřeb
následovníků. Také potřeby následovníků mohou být nedemokratické. Proto se vůdce musí
řídit morálkou, na základě které rozhodne, že některé skryté touhy následovníků podpoří a jiné
ne. Problém sladění vůdcovství s demokracií se pak objevuje ve chvíli, kdy se vůdci neřídí tou
„správnou“ morálkou, resp. ve chvíli, kdy to následovníci chtějí zjistit. Následovníci nemají
za úkol jenom inteligentně vybrat své vůdce, ale mají také průběžně zjišťovat, jestli je vůdce
pořád na straně demokracie, hájí jejich „skutečné“ zájmy a jestli mu mohou důvěřovat. (Rhodes
a Wilson, 1999)
Politické vůdcovství je nerozlučně spojeno s veřejným zájmem (Renshon, 2001, s. 10) nebo
s dlouhodobým dobrem (Heifetz, 1994) a s úkolem přitáhnout pozornost následovníků a přesvědčit je, že vize vůdce je v souladu s veřejným zájmem, resp. dlouhodobým dobrem. Úspěšnost politického vůdce při plnění tohoto úkolu v mnohém závisí i na jeho osobních vlastnostech. Podle výzkumů Margarety Hermannové je politické vůdcovství ovlivněno šesti hlavními
osobnostními charakteristikami:
- základní politické hodnoty, které určují, jak vůdce interpretuje své politické okolí. Souvisejí s jeho hodnotovým systémem, v němž je ukotven.
- Politický styl, který vypovídá o tom, jak vůdce jedná s následovníky a jak reprezentuje své
přívržence.
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- Motivace pro zisk z vedoucí pozice, kde může jít kromě pouhé touhy po moci například
o potřebu uznání, úcty, hledání řešení konkrétního problému, pocit povinnosti nebo kompenzaci osobních problémů.
- Reakce na stres a tlak, kdy mnohé analýzy ukázaly, že vůdcové s rostoucím stresem činí
rozhodnutí rychleji a s menším ohledem na jeho důsledky, stýkají se především s nejbližšími spolupracovníky, u kterých očekávají podporu a loajalitu.
- Politické klima, v němž vyrůstal, které má rozhodující vliv na základní orientační hodnoty
týkající se politiky.
- Návyky získané na prvním vedoucím postu, podle nichž se dá předvídat charakter, světový
názor, pracovní i životní styl politika. (Hermann, 1986, s. 173–180)
Margareta Hermannová vypracovala na základě svých výzkumů čtyři typy politického vůdcovství z hlediska psychologie osobnosti. Podle ní má silný politický vůdce v sobě rysy všech
čtyř typů:
- krysař, který stanovuje cíle a trasu pro následovníky, nese odpovědnost za to, co a jak se
stane,
- prodavač, který citlivě reaguje na to, co lidé chtějí a nabízí jim to. Odpovědnost za to, co
se stane, je rozložena mezi vůdce a následovníky.
- loutka, která získává svoji sílu, směr a cíle od těch, kteří ji zdánlivě následují, přitom oni
vedou jej, vůdce je agentem skupiny a pracuje pro ni.
- hasič, který reaguje na to, co se děje v jeho okolí. (Hermann, 1986, s. 168 a 187)

Sociologie sociálních hnutí odmítla Le Bonův model fanatického vůdce patologicky bažícího po moci, který jedná impulsivně či nevyzpytatelně a zcela se oddává svým iracionálním
vizím. Naopak zdůrazňuje racionální a instrumentální aspekty vztahu vůdce-následovníci. Vycházejíc z Olsonovy teorie kolektivního jednání (Olson, 1965) pojímá je jako racionální aktéry
sledující společný zisk. Vůdci sociálních hnutí i jejich následovníci vyhledávají zisky a vyhýbají se hrozbám, resp. ztrátám, které jim mohou plynout z jejich angažování se ve věcech
veřejných. (Oberschall, 1973, s. 172) Následovníci nejsou davem, ale racionálně kalkulujícími
a dobře organizovanými jednotlivci. Vůdcové nejsou jejich neomezenými vládci, ale vůdčími
osobnostmi, jejichž působení je limitováno jak sociální kontrolou, tak charakterem jejich potenciálních následovníků. Vůdci musí dělat to, co od nich očekávají jejich následovníci. Jejich
styl však může být různý. Např. Herbert Blumer rozlišuje čtyři rolové typy vůdců sociálních
hnutí: 1. agitátor, 2. prorok, 3. diplomat, 4. administrátor. Potřeba každého z nich je dána vývojovou etapou sociálního hnutí a vnější situací, jíž musí hnutí čelit. (Blumer, 1946) John Wilson,
inspirovaný Weberovou typologií vůdců, podobným způsobem charakterizuje tři typy vůdcovství: 1. charismatické, 2. ideologické a 3. pragmatické (Wilson, 1973, s. 201-223). Blumer
i Wilson předpokládají, že jeden vůdce může být zároveň nositelem vícero vůdcovských stylů
a v jednom hnutí může být vícero vůdců s různým stylem vůdcovství.
Přístup sociologie sociálních hnutí se výrazně liší od přístupu „teorie velkého muže“, a to
nejen akcentem na pluralitu vůdců. Vůdci novodobých sociálních hnutí nejsou heroičtí tvůrcové dějin, ale manažeři organizací se snahou co nejefektivněji dosáhnout svých cílů. (McCarthy
a Zald, 1977). Svoji vůdcovskou kvaliﬁkaci získávají každodenním vedením a organizováním
kolektivních akcí sociálního hnutí. Na „objevení se“ jejich vůdcovských schopností v určité situaci a na výkon jejich vůdcovské role má silný vliv kulturní, sociální a politický kontext jejich
předešlé kariéry. (Oberschall, 1973, Ospina a Schall, 2001) Také typ prostředí, v němž denně
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působí, tj. organizace sociálního hnutí, významně ovlivňuje nejen styl jejich vůdcovství (Zald
a Ash, 1966), ale i jejich „strategickou kapacitu“, tj. přístup k informacím, ﬂexibilitu a užitečné
znalosti a dovednosti. (Ganz, 2000, s. 1016-1018). Pluralitní pohled na vůdcovství byl dále
rozšířen o dimenzi konkurence vůdců. Nestabilita pozice vůdce protestního hnutí je totiž dána
také konkurenčním chováním vůdců nižšího ranku uvnitř hnutí, kteří se vůdce hnutí průběžně
pokoušejí nahradit. (Oberschall, 1973, s. 148) I proto je kariéra vůdců sociálních hnutí plná
nejrůznějších zkoušek a z toho vyplývajícího napětí a nejistoty.
V analýzách chování vůdců sociálních hnutí převládá zaměření na naplňování jejich mobilizační role. Vůdci mají jako první rozeznat příležitosti pro sociální změnu a přesvědčit své
stoupence, že šance na tuto změnu je reálná a že zisky z jejich účasti na kolektivních aktivitách
hnutí výrazně převáží nad případnými ztrátami. (McCarthy a Zald, 1977) Následovníci vůdců
sociálních hnutí nejsou považováni za izolované, i když racionálně kalkulující bytosti. Je brán
v potaz i jejich sociální kontext, tj. síť sociálních vztahů, v níž prožívají své každodenní životy
a která významně ovlivňuje jejich vztah k vůdcům hnutí. Sociologie sociálních hnutí upozorňuje, že k mobilizaci následovníků nestačí mít jenom vizi, důležité je mobilizovat mezi nimi
konsenzus ohledně deﬁnování aktuální situace a jejího řešení. (Klandermans, 1988) Způsob,
jak k tomu dochází, nazvali Snow a Benford (1992) „rámováním kolektivní akce“. Rámec kolektivní akce zdůrazňuje vážnost, nespravedlivost a nemorálnost současné situace, odhaluje
konkrétní aktéry, kteří jsou za tuto situaci zodpovědní a speciﬁkuje strategii a taktiku kolektivní
akce, která může situaci změnit. V současné době získala rozhodující význam schopnost vůdců hnutí sdělovat rámce kolektivních akcí přes média. Tato schopnost je významně ovlivněna
organizačním a ideologickým charakterem hnutí i samotných médií. (Morris a Staggenborg,
2002, s. 33)
Představitelé sociologie sociálních hnutí také kladou důraz na strategickou dimenzi vůdcovství, na schopnost vůdců nacházet spojence, vytvářet koalice a aliance a to jak uvnitř, tak i vně
hnutí. Např. Mario Diani se soutředil na analýzu využívání známostí (networkingu) vůdců jako
významného faktoru ovlivňujícího možnosti vůdců budovat koalice, využívat širšího repertoáru strategií a výhod meziorganizační spolupráce. (Diani, 2004) Další analytikové sociálních
hnutí k tomu dodávají, že pro skutečně efektivní strategii sociálního hnutí je nezbytné, aby
hnutí mělo ne jednoho vůdce, ale celý „vůdcovský tým“ (Ganz, 2000) Týmová práce vůdců
umožňuje zvýšit „strategickou kapacitu hnutí“. Maximální strategické kapacity dosahuje hnutí
tím, že část jeho vůdců (insiders) má vazby („slabé či silné“) na členskou základnu, další část
(outsiders) má dobré kontakty na členy různých (profesionálních) prostředí, v nichž se hnutí
pohybuje a další část představuje vůdce s různorodým repertoárem kolektivních akcí. (Ganz,
2000, s. 1015). Diverziﬁkované vůdcovské týmy, které se mohou soustředit na širokou škálu
problémů, jsou také efektivní při rámování kolektivních akcí. (Morris a Staggenborg, 2002, s. 27)
Pro tzv. nová sociální hnutí je typická nechuť k vytváření a udržování rozsáhlých hierarchických struktur se silným vůdcem na vrcholu hierarchické pyramidy. Preferují spíše síťovou
strukturu a koordinaci před řízením. Jejich členstvu vyhovuje spontánnost a možnost participovat na rozhodování. Z toho plynou důsledky i pro vůdcovství těchto hnutí. Týmový duch vůdcovství se šíří na celou členskou základnu. Tvoří se tzv. „nehierarchické distribuované vůdcovství“, v jehož pozadí stojí předpoklad, že každý člen hnutí se může vůdcovským dovednostem
naučit. (Brown, 1989, s. 231) Mezi představiteli sociologie sociálních hnutí nepanuje shoda
v názoru, jestli je tento trend efektivní z hlediska dosahování cílů hnutí nebo je tomu naopak.
Například Alberto Melucci považuje demokratický způsob formování kolektivní identity z hlediska mobilizace hnutí za efektivnější než autoritativní. (Melucci, 1988) Na druhé straně např.
Klaus Offe vidí konﬂikt mezi efektivním vůdcovstvím a imperativem spontánnosti a partici75

pativní demokracie uvnitř hnutí. Offe považuje formalizaci pozice vůdců hnutí v určité fázi
jeho vývoje za efektivní strategii. Nicméně i on si uvědomuje hrozbu Michelsova „železného
zákona oligarchizace“, tj. postupné byrokratizace a institucionalzace hnutí. Tyto procesy podle něj vedou ke ztrátě schopnosti vůdců mobilizovat přívržence hnutí. Začlenění se vůdců do
formálních institucí politického systému z nich činí součást elit dané společnosti, jejichž zájmy
jsou v konﬂiktu se zájmy členů a přívrženců hnutí. V této institucionalizované pozici, za kterou
vůdci hnutí v mnohém vděčí přízni elit, je od nich vyžadována schopnost zabránit mobilizaci
svých následovníků a krotit radikálnost jejich požadavků. (Offe, 1990)

Vůdcové sociálních hnutí často získávají svoji vůdcovskou pozici v hnutí neformálně. Přesto neformálnost není jednoznačně atributem jejich vůdcovství. Jak nás přesvědčuje Klaus Offe,
formalizaci své pozice mnozí z nich považují za cestu ke zvyšování úspěšnosti hnutí, i když
jsou s ní spojena značná rizika. Naopak typickým příkladem neformálního vůdcovství jsou
„názoroví vůdci“. Poprvé tohoto termínu použil Paul Lazarsfeld už v roce 1948 při zkoumání
volebních preferencí. (Lazarsfeld, Brelson a Gaudet, 1948) Zde Lazarsfeld a jeho spolupracovníci narazili na zvláštní typ komunikačního chování, který nazvali „dvojitý komunikační tok“.
Informace z masmédií se totiž k mnoha lidem nedostávají přímo, ale prostřednitvím osob, které
jsou respektovány jako názoroví vůdci. Bylo zjištěno, že názoroví vůdci tráví více času sledováním masmédií, lépe se v nich orientují, lépe rozumí obsahu sdělovaných informací a dokážou tyto informace aktivně používat. Interpretují jejich význam a tyto interpretace aktivně šíří
mezi lidmi ve svém okolí. Mají tendenci přesvědčovat ostatní o správnosti svých názorů. Jejich
schopnost interpretovat informace získané z médií, tj. schopnost mít názor na konkrétní otázky,
je obecně známá a v jejich okolí uznávaná. Jsou názorovou autoritou. Proto se na ně ostatní lidé
obracejí s žádostmi o radu. Jsou to vlivní rádcové. Jejich vliv je však čistě neformální a navíc
sahá jen do několika oblastí, kterým názorový vůdce dobře rozumí. Názorové vůdcovství je
totiž silně tématicky podmíněno. Ten samý člověk může být v jedné oblasti vůdcem a v jiné
následovníkem.
Názorovým vůdcem tedy může být každý, kdo je sociálně aktivní a má dostatečnou vůli specializovat se na určitou oblast a v ní získat hlubší poznatky než ostatní v jeho okolí. Názoroví
vůdci se skutečně nacházejí ve všech vrstvách a skupinách lidí. (Littlejohn, 1996, s. 334, Jeřábek, 2003, s. 701). Na druhé straně, jak uvádí John Kingdon, výsledky empirických výzkumů
potvrzují elitní status názorových vůdců. (Kingdon, 1970) Názorové vůdcovství silně koreluje
s výškou dosaženého vzdělání a z empirických dat vyplývá, že ve vyšších společenských vrstvách jsou názoroví vůdci zastoupeni ve vyšší míře. (Jeřábek, 2003, s. 701) Podle Solomona
však elitní status názorových vůdců nesmí být příliš vysoký. Efektivní názoroví vůdci totiž
musí být dobře zakořenění ve svém sociálním okolí, a proto nemohou vysoce vyčnívat nad
své okolí. Musí být součástí té samé sociální vrstvy jako je jejich publikum. (Solomon, 1994,
s. 385). Koncepce názorového vůdcovství je značně demokratická, nicméně z následovníků
názorových vůdců činí lidi neschopné „názorotvorné práce“ (Bělohradský, 2000), kteří se sami
v dnešní společnosti nedokážou orientovat a nemohou tedy vytvářet občanskou veřejnost tak,
jak o ní mluví Habermas.
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Teorie zabývající se vůdcovstvím v oblasti managementu můžeme rozdělit do tří hlavních
skupin: teorie zaměřené na vůdce, dyadické teorie a kontingenční teorie. Dyadické teorie zdůrazňují vztah mezi vůdcem a jeho následovníkem, zatímco kontingenční teorie tento vztah rozšiřují ještě o dimenzi situační.

Teorie osobnostních rysů předpokládá, že existuje pět hlavních osobnostních rysů vůdců:
1. inteligence,
2. sebedůvěra,
3. rozhodnost,
4. integrita,
5. společenskost.
Vůdcovství je zde přímo spojeno s dosažením cíle. Předpokládá se, že osobnostní rysy se
v čase téměř nemění. Následující dvě teorie mají s teorií osobnostních rysů mnoho společného,
na rozdíl od ní berou ale do úvahy i vliv situačních faktorů na efektivitu vůdcovství.
Teorie kognitivních zdrojů (Cognitive Resource Theory – CRT) vidí jako důležité faktory
úspěchu vůdce jeho inteligenci a zkušenosti. Tato teorie předpokládá čtyři hlavní skutečnosti:
1) vůdcovy kognitivní schopnosti přispívají k celkovému výkonu týmu jen tehdy, když vůdcův přístup je direktivní;
2) stres ovlivňuje vztah mezi inteligencí a kvalitou rozhodnutí, kdy velký stres může mít
negativní vliv na přirozenou inteligenci;
3) zkušenost pozitivně ovlivňuje kvalitu rozhodování při velkém stresu;
4) pro jednoduché úkoly je vůdcova inteligence i zkušenost irelevantní.
Model vůdcovských dovedností (Leadership Skills Model) zdůrazňuje jako nejdůležitější
část efektivního vedení vůdcovy dovednosti. Potenciál vést se rozvíjí díky zkušenostem. Důležitý je také společenský kontext, ve kterém se vůdcovství odehrává. Znalosti a poznání jsou považovány za podstatné prvky efektivního vůdcovství. Vůdce musí být schopen řešit komplexní
problémy a vyrovnávat se s překážkami, např. nedostatkem času nebo ﬁnancí. Model zkoumá
vztah mezi vůdcem a prostředím, ve kterém vůdce rozvíjí své schopnosti řešit problémy.

Psychodynamický přístup ke vztahu vůdce – následovník je založen na premise, že první
zkušenost jednotlivce s vůdcovstvím začíná dnem jeho narození. Děje se tak prostřednictvím
vnímání rodičů jako vůdců. Tento přístup byl rozvinut Sigmundem Freudem a Carlem Jungem.
Předpokládá, že jednotlivec může změnit své chování a pocity vůči vůdcovství získáním vhledu
do vůdcovského vztahu, který měl se svými rodiči.
Transakční vůdcovství (Transactional Leadership, James McGregor Burns) je založeno
na podmíněnosti, kde odměna či trest jsou podmíněny podaným výkonem. Lidé jsou motivováni především tresty a odměnami, společenské systémy pracují nejlépe tehdy, když je jasný
řetěz příkazů a nařízení. Když lidé uzavřou smlouvu, součástí této dohody je souhlas s tím,
že veškerá autorita náleží jejich vedoucímu. Primární úkol podřízených je dělat to, co jim vedoucí nařídí. Transakční vůdce pracuje tím způsobem, že vytváří jasné struktury, ve kterých
je každému jasné, co má dělat a jakou za to obdrží odměnu event. trest. Formou transakčního
vůdcovství je tzv. teorie výměny mezi vůdcem a členem (Leader-Member Exchange – LMX
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– Theory, George Graen), která objasňuje, jakým způsobem vůdcové ve skupinách získávají své pozice prostřednictvím série vyjednaných vzájemně výhodných dohod se členy těchto
skupin. V organizaci potom mají okruh spolupracovníků – tzv. in-group, kterým svěřují velký
díl odpovědnosti, vlivu a přístupu ke zdrojům na oplátku za loajalitu. Zbývající skupina – tzv.
out-group, pak má pouze malý vliv i svěřenou odpovědnost. Vůdce musí balancovat mezi těmito dvěma skupinami, aby se nepostavily proti němu. Teorie společenské výměny (Social
Exchange Model) je podobně jako transakční vůdcovství založena na výměně beneﬁtů a přízně
mezi vůdci a následovníky, liší se především ve dvou aspektech: zaprvé výměna může zahrnovat abstraktnější položky a následovníci jsou motivování víc než jen odměnou ze strany vůdců,
zadruhé následovníci sehrávají aktivní roli v ovlivňování vůdce.
Teorie rolí (Role Theory) předpokládá, že každý v sobě máme vnitřní schémata týkající se
role vůdců, která jsou založena na tom, co jsme četli, slyšeli, viděli, zažili apod. Tato očekávání
jsou vysílána jako signály vůdcům, např. tím, jaká rozhodnutí jsme ochotni vůdcům svěřit a jaká si chceme ponechat. Vůdci jsou pak těmito signály ovlivněni, obzvláště pokud jsou citlivější
k lidem ve svém okolí, a snaží se hrát vůdcovskou roli, která se od nich očekává.
Participativní vůdcovství (Participative Leadership) pak jde ještě dále a umožňuje následovníkům ovlivňovat rozhodnutí vůdců. Přesvědčení a preference vedoucího pak určují míru,
v jaké se ve svých rozhodováních nechají ovlivňovat. Jak ukazuje následující tabulka, je možné
široké spektrum participace.
< neparticipativní
autokratická
vůdce navrhuje
rozhodnutí
rozhodnutí,
vůdce
naslouchá
zpětným
reakcím, pak
rozhodne

tým navrhuje
rozhodnutí,
vůdce činí
konečné
rozhodnutí

vysoce participativní >
společná
plná delegace
rozhodnutí
rozhodnutí na
týmu, kde si
tým
jsou členové
rovni

Hersey a Blanchard1 ve své teorii situačního vůdcovství popisují typologii vztahu mezi
vůdci a následovníky. Vůdci by měli přizpůsobit svůj styl míře rozvoje následovníků („dospělosti“) v závislosti na tom, jak připraveni a ochotni jsou následovníci vykonávat požadované
úkoly. Hersey a Blanchard rozlišili čtyři typy následovníků (podle úrovně jejich rozvoje) a čtyři
typy vůdcovských stylů dle typů následovníků. Podle těchto typů následně autoři popisují jejich
čtyři hlavní kombinace:
- Vůdcovský styl instruující/direktivní odpovídá úrovni rozvoje následovníka vyznačující se
nízkou kompetentostí, nízkou mírou zapojení do plnění úkolu, jelikož nemá zatím dostatek
schopností, nicméně má zapálení pro věc a entuziasmus. Vůdce má vysoké úkolově direktivní zaměření, ale zatím malé zaměření na rozvíjení vztahu s následovníkem.
- Vůdcovský styl prodávající/koučující odpovídá úrovni rozvoje následovníka, ve které
již prokazuje vyšší míru kompetentnosti, aktivnější zapojení, zatím ale stále nižší úroveň
schopností. Vůdce má vysoké úkolově direktivní zaměření i velké zaměření na vztahy.
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Viz také Blanchard K., Zigarmi P., Zigarmi D., 1985, s. 68.
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- Vůdcovský styl participační/podporující odpovídá úrovni rozvoje následovníka, který již
prokazuje velkou kompetentnost, aktivnější, ale stále ještě proměnlivé zapojení z důvodu
nedostatečné sebedůvěry a motivace. Vůdce má nízké úkolově direktivní zaměření a velké
zaměření na vztahy.
- Vůdcovský styl delegující odpovídá úrovni rozvoje následovníka, který již prokazuje vysokou kompetentnost, i vysokou úroveň aktivního zapojení při plnění úkolů. Je schopný
a zároveň ochotný, sám dozrál do role vůdce. Vůdce již má vůči tomuto následovníkovi
nízké úkolově direktivní zaměření.
Teorie stylů vůdcovství Kurta Lewina identiﬁkuje na základě experimentů v roce 1939 tři
styly vůdcovství ve vztahu ke způsobu tvorby rozhodnutí. Autokratický (autoritativní) styl,
kdy vůdce rozhoduje bez konzultování s ostatními. Tento styl je však účinný v situaci, kdy je
málo času na rozhodování a kde motivace lidí k uskutečňování následných činností nebude
ovlivněna tím, zda byli či nebyli zahrnuti do rozhodovacího procesu. Demokratický (participativní) styl vůdcovství znamená, že vůdce zapojuje lidi do rozhodování, ačkoli proces k dosažení
konečného rozhodnutí se může lišit dle vůdcova konečného rozhodování v závislosti na míře
vyjednávání se skupinou. Vůdce povzbuzuje následovníky k participaci, i když konečné rozhodnutí činí sám. Participace zvyšuje motivaci následovníků. Ve stylu laissez-faire (delegativní) vůdcovo zapojení do rozhodování je minimální, lidé rozhodují a nesou odpovědnost za svá
rozhodnutí. Tento styl je efektivní v situaci, kdy jsou následovníci velmi kvaliﬁkovaní, schopní
a motivovaní, a kde není potřeba centrální koordinace.
Za součást kontingenčních teorií vůdcovství v oblasti managementu bývají považovány
i koncepty transformačního (Transformational) a charismatického vůdcovství. Oba tyto
koncepty vůdcovství se od ostatních liší svým důrazem na etický a morální závazek vůdců vůči
jejich následovníkům.
Fiedlerova LPC (Least Preferred Co-worker) teorie je situační teorií zdůrazňující vztahy
mezi vůdcovými charakteristikami a situací. Tato teorie popisuje, jak situace ovlivňuje vztah
mezi efektivitou vůdcovství a mírou charakteristik nazývaný skóre nejméně preferovaného
spolupracovníka (least preferred co-worker score) – LPC skóre. Vůdcové si vytvářejí priority
mezi zaměřením na splnění úkolu a mezi zaměřením na lidi. Třemi klíčovými faktory, které řídí
efektivní styly, jsou struktura vztahů, moci a úkolů. Dobří LPC vůdci mívají blízké a pozitivní
vztahy s následovníky a jednají podpůrným způsobem, dávají dokonce vyšší prioritu vztahům
než plnění úkolů.
Teorie vůdcovství „cesta – cíl“ (Path-Goal Theory of Leadership, Robert House) se soustřeďuje na vazbu mezi vůdcovským stylem, charakteristikami následovníků a situací. Vůdce
může ovlivnit výkonnost, spokojenost a motivaci skupiny tím, že
- nabízí odměny za dosažení cíle,
- objasňuje cesty k cíli,
- odstraňuje překážky na cestě k cíli.
Důležitá je atraktivita cílů, jasnost rolí a zvyšování autonomie následovníků. Vůdci mění
styl podle toho, jak to situace vyžaduje:
- podpůrné vůdcovství – bere do úvahy potřeby následovníků, projevuje zájem o jejich blaho a vytváření přátelského prostředí. Tento styl je vhodný, když je práce stresující, nudná
nebo nebezpečná.
- direktivní vůdcovství - říká následovníkům, co je třeba udělat a poskytuje odpovídající
vhodná vodítka. Tento styl je vhodný, když následovníci jsou nezkušení a mají plnit nestrukturovaný a komplexní úkol.
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- participativní vůdcovství – konzultuje s následovníky a bere do úvahy jejich názory při
rozhodování a jednání. Tento styl je vhodný, když následovníci jsou experty a jejich rada
je potřebná a oni předpokládají, že jsou schopni ji poskytnout.
- vůdcovství orientované na dosahování cílů (Achievement-oriented leadership) – stanovuje cíle, dává výzvy (challenge) v práci i sebezdokonalování. Jsou demonstrovány a vyžadovány vysoké standardy. Vůdce ukazuje svou víru ve schopnosti následovníků uspět.
Tento styl je vhodný, když úkol je komplexní.
Tento přístup předpokládá, že jen vůdce zná cíl a správnou cestu a následovník je na něm
závislý.
Multivztahový model vůdcovství (Multiple Linkage Model of Leadership, Gary Yukl)
vychází z myšlenky, že vliv speciﬁckého vůdcovského chování na skupinový výkon je komplexní a skládá se ze čtyř hlavních proměnných: manažerské chování, intervenující proměnné,
kriteriální proměnné a situační proměnné. Manažerské chování a intervenující proměnné významně předurčují efektivitu vůdce. Intervenující proměnné zahrnují úsilí následovníků, jejich
schopnosti, jasnost rolí, organizaci práce, spolupráci a týmovou práci, zdroje a podporu, a externí koordinaci. Kriteriální a situační proměnné jsou důležité situační charakteristiky, které
vysvětlují vliv vůdce na skupinový výkon. Mohou to být např. formální systém odměn nebo
motivující práce.
Teorie náhrady vůdce (Leadership Substitute Theory, S. Kerr a J. M. Jermier) je model
vůdcovství, který se snaží odkrývat situační aspekty redukující nebo eliminující potřebu vůdce.
Teorie nabízí dva typy proměnných, které ovlivňují potřebu vůdce: substituty a neutralizéry.
Substituty jednají místo vůdce, jehož zásahy se tím pádem stávají nadbytečné a nepotřebné. Neutralizéry brání vůdci jednat efektivně. Efektivitu vůdcovství tak předurčují jak charakteristiky
následovníků, tak situační aspekty. Této teorii je podobný model normativního rozhodování
(Normative Decision Model, V. H. Vroom a P. W. Yetton), který speciﬁkuje, jaké rozhodovací
procedury by měly být nejefektivnější v určitých speciﬁckých situacích. Nejdůležitější jsou
dvě proměnné: kvalita rozhodování a akceptování rozhodnutí následovníky. Obě proměnné
ovlivňuje míra participace následovníků během tvorby rozhodnutí. Klíčovým faktorem je tudíž
i situace.
Teorie digitálního vůdcovství (E-leadership) (Wilson III.b), 2005) se zabývá vůdcovstvím,
které je typické pro společnost vědění. Digitální vůdcovství je charakteristické propojováním
sektorů, tj. jde o mezisektorové, interelitní vůdcovství, dokonce propojováním různých zemí.
Mezi jednotlivými typy elit fungují konzultativní vztahy. „…úspěšná transformace současných
industriálních společností na společnosti vědění vyžaduje nový druh vůdcovství – kooperativní
síťující = quad leadership: negociovaná síť lidí podobného smýšlení, kteří usilují o šíření pokročilých ICT.“ (Wilson III. a), 2005, s. 22) Podstatným úkolem efektivních vůdců v současnosti musí být zachovat si dlouhodobou vizi budování společnosti vědění. Vůdci mají vytvářet
proreformní mezisektorové koalice, jedná se tedy o vytváření nového druhu společnosti. Úkolem vůdců je přetvářet dnešní vize v zítřejší institucionální a regulatorní reformy. (Wilson III.
a), 2005, s. 28) Teorie propojujícího (connective) vůdce (Lipman-Blumen, 1997) je založena
na etice a vykazatelnosti vůdce, na tzv. „politice společných rysů“ (politics of commonality).
Vůdce působící v „propojující éře“ globalizace, je tvůrcem a vůdcem sítí, aliancí a koalicí, propojuje konﬂiktní skupiny. Slouží společnosti a má dlouhodobou vizi.
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Cílem této části textu je shrnout dostupné empirické poznatky o vůdcovském chování českých elit, i o tom, jak je toto chování vnímáno veřejností. Budeme se přitom opírat především o výsledky dvou kvantitativních výzkumů, které v minulých letech provedlo Centrum
pro sociální a ekonomické strategie. První z nich byl pod názvem: „Elity a modernizace“
realizován v zimě 2003/4 na výběrovém souboru 826 představitelů pěti základních typů elit
(politické, ekonomické, správně samosprávní, mediální a duchovní). Druhý výzkum s názvem:
„Veřejnost jako aktér modernizace“ proběhl na podzim 2005 na reprezentativním vzorku
2300 občanů České republiky. Při analýze získaných dat jsme předpokládali, že před úkol plnit
vůdcovskou roli je postaven každý, kdo je ve vedoucí pozici. Jinak řečeno, všichni členové elity
jsou konfrontováni s rolí vůdce a jejich elitní status je z tohoto hlediska veřejností posuzován.
Jejich chování může mít vůdcovské parametry, ale i nemusí, a to bez ohledu na to, jestli patří
k politickému nebo k jinému typu elit. Vycházeli jsme totiž z předpokladu, že představitelé
všech typů elit se účastní veřejného života minimálně na úrovni subpolitiky. (Beck) Potenciálně
jsou tedy všichni představitelé elit vůdci veřejnosti, ať už odborné anebo laické. Pro účely analýzy empirických dat byla role vůdce, resp. vůdcovství zadeﬁnována jako schopnost získávat,
mobilizovat a vést své následovníky.

Modernizace společnosti může být ovlivňována hrou slepých sil trhu, ale také cílevědomou
aktivitou společenských aktérů, tj. také elit a veřejnosti. Obvykle bývá předmětem strategického úsilí široké palety subjektů veřejné politiky, a to jak z veřejného, tak i z komerčního či
neziskového sektoru. Vedoucí role elit je v tomto smyslu zřejmá. Jejich základním úkolem jako
vůdců modernizace je především stanovit její cíle, mít vizi moderní společnosti, k níž chtějí
vést své následovníky. Nezbytnost formulovat vizi vyplývá z naprosté většiny konceptů vůdcovství a je neodmyslitelnou součástí vůdcovského chování.
„Speciﬁcké vůdcovské chování obsahuje artikulaci ideologického cíle a … podstoupení
osobních obětí v zájmu dané charismatické mise.“ (House a Shamir, 1993)
Charismatickou misi však nelze plnit tam, kde cíle a vize chybí. Existence vize jako podstatné podmínky naplňování vůdovské role je v české společnosti široce zpochybňována. Jak
veřejnost, tak elity se shodují na tom, že vize rozvoje České republiky, za kterou by mohla jít
většina obyvatelstva, vlastně chybí. Tato formulace připouští, že v ČR může existovat vícero
vízí rozvoje společnosti, ale ani pro jednu z nich nedokázaly elity získat většinovou podporu.
Tabulka č. 1

Chybí nám jedna společná vize rozvoje ČR, za kterou by
mohla jít většina obyvatelstva
N=2300/826, údaje v %

veřejnost

elity

1.

Rozhodně souhlasím

26

35

2.

Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím

51

39

19

21

4

5

3.
4.

Zdroj: CESES, 2004/5

81

Skutečně nejde o to, že by lidé znovu chtěli nad sebou mít jednu dominantní ideologii. Naopak by chtěli více vizí, aby si mezi nimi mohli vybírat tu, která bude pro ně tou společnou.
Demokratická soutěž vizí se jim zdá být přijatelnější než „diktát“ jedné jediné vize. Táhnout za
jeden provaz však považují za lepší koordinační strategii. Zároveň svými odpověďmi naznačují, že si vlastně zatím ani nemají z čeho vybírat, že nežijí v pluralitě vizí rozvoje společnosti,
které soutěží o jejich přízeň.
Tabulka č. 2

Spíše než jednu velkou vizi potřebujeme více vizí,
aby si z nich lidé mohli vybrat.
N=2300, údaje v %

1.
2.
3.
4.
5.

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím/neodpověděl

veřejnost

18
44
20
4
14

Zdroj: CESES, 2005

Aby se vize vůdců mohly uskutečnit, musí být sdílené jejich následovníky! Což v případě
špatných vizí vůdců může být katastrofa. Nicméně jak už bylo několikrát konstatováno v teoretické části tohoto textu, bez konsenzu následovníků a vůdců vůdci nemohou vést. Musíme se
tedy ptát, jestli elity i veřejnost mají konsenzuální představu o budoucnosti české společnosti,
resp. o její moderní podobě. Nemusí to být příliš propracovaná vize, stačí představa s nejasnými konturami. Důležité je, jaký je obsah této představy. Mají elity a veřejnost odpovídající
představu o tom, jak má podle nich současná moderní 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 občanské společnosti,
4. mezinárodní modernizační soutěž se stala soutěží globální a o pozici jednotlivých společností rozhoduje způsob jejich začlenění do globální dělby práce, a ne jejich schopnost
vyrábět pro domácí trh.
Nové důrazy uplatňované v modernizačních procesech západních společností vedly k jejich pozvolné transformaci do nového vývojového stadia. Společenští vědci o těchto společnostech začali mluvit jako o rodících se společnostech postindustriálních, resp. informačních,
o společnostech vědění, nebo jednoduše o společnostech druhé moderny. Můžeme se tedy zeptat, jak se tento nový trend projevil 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 společnosti v mnohém připomínají spíše obraz industriální společ82

nosti „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 rozvinutost 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.
Nelze říci, že by uvnitř české společnosti panoval absolutní konsenzus mezi veřejností a elitami ohledně vize moderní společnosti. Ostatně takovýto konsenzus by asi ani nebyl zdravý.
Podstatná se jeví zjištění, že ty části konsenzu, které se týkají nových modernizačních důrazů,
spočívají spíše v jejich zanedbávání než podpoře, že elity díky svému většímu rozhledu mají
značný potenciál plnit svoji vůdcovskou roli ohledně modernizace společnosti, ale na druhé
straně nejsou na ni dostatečně připraveny. I elity chtějí společnost vést spíše k dobře fungující
industriální společnosti než k informační společnosti sítí a vědění.
Tabulka č. 3

Co si představujete pod slovy: „moderní společnost“?
N=2300/826, údaje v %*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Společnost, kde jsou lidé materiálně zabezpečeni
Technicky rozvinutou společnost
Společnost s vysokou kvalitou života
Společnost s rozvinutými institucemi
Společnost s intenzivní občanskou aktivitou
Společnost včleněnou do globálních struktur
Jiná odpověď

Veřejnost

Elity

27
17
20
19
0,4
1,4
16

14
20
22
34
1
1
8

Zdroj: CESES, 2004/5

* Procenta vyjadřují podíl dané varianty odpovědí na všech platných odpovědích.
Každý respondent mohl uvést tři odpovědi.

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 materiální a postmarteriální cíle, přece jenom je tady zřetelná a již avizovaná tendence veřejnosti více
než elit 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. Také toto zjištění
podporuje hypotézu, že elity jsou ve svém uvažování o budoucnosti české společnosti o něco
vpředu než veřejnost a mohou tak plnit roli vůdců modernizace.
Tabulka č. 4

Která orientace je důležitější pro budoucí úspěch ČR?
N=2300/826, údaje v %

1.
2.
3.

Orientace na rozvoj vědy a techniky
Smíšená orientace
Orientace na rozvoj kultury, důvěry a sociální
soudržnosti

Veřejnost

Elity

33
48
19

20
59
21

Zdroj: CESES, 2004/5
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Jen velmi těžko lze získávat následovníky, když představy o budoucnosti nejsou zformulovány v jednu koherentní vizi, ale ještě těžší je to tehdy, když se vůdčí osobnosti nemohou
domluvit a jejich představy si vzájemně odporují. Lze se oprávněně ptát, zdali české elity jako
vůdci modernizace tvoří něco jako vůdcovský tým, anebo se jejich představy o budoucnosti
země kříží a ruší. Jak by měla podle nich moderní společnost fungovat? Elity jsou schopny se
v určité míře shodnout na tom, že společnost, v níž by chtěly žít, by se měla soustředit primárně
na rozvoj místních společenství a komunit (88%), měla by rozhodovat podle odborníků (73%)
a měla by se zaměřit na co nejvyšší ekonomiký výkon (70%). Další zásady řízení společnosti už
dokumentují spíše rozpolcenost než konsenzus českých elit (viz následující tabulka).
Tabulka č. 5

Jakými zásadami by se měla řídit společnost, v níž byste chtěl(a) žít? Měla by …
Názory elit. N=826, údaje v %

rozhodovat spíše podle
odborníků
soustředit se na rozvoj
místních společenství
zaměřit se na co nejvyšší
ekonomiký výkon
upřednostňovat
modernizační změny
vnášet především řád do
života lidí
dbát hlavně o rovnoměrný
rozvoj všech
usilovat o co největší
technickou vyspělost

rozhodně/spíše
levý výrok
88

rozhodně/spíše
pravý výrok
18

73

27

70

30

57

43

55

45

46

54

44

56

rozhodovat spíše podle názorů
veřejnosti
soustředit se spíše na efektivnost
centrálních institucí
zaměřit se na poklidný život,
nehonit se
upřednostňovat dodržování
tradic
dávat lidem co největší
volnost
dbát hlavně o rozvoj
vynikajících talentů
usilovat hlavně duchovní
rozvoj

Zdroj: CESES, 2004

Na nízkou míru konsenzu uvnitř elit ohledně dalšího směřování české společnosti poukazuje i velká rozptýlenost modernizačních vzorů, které pro českou společnost nabízejí. I když se
většina z nich vyslovila pro západní model modernizace, jejich volba následováníhodné země
je značně rozptýlená. Celkově lze říci, že české elity nenacházejí ohledně zahraničních vzorů
pro Českou republiku 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.“
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Tabulka č. 6

Která země by podle Vás mohla nejlépe sloužit
České republice jako vzor pro její další vývoj?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N=826, údaje v %

elity

Německo
Švédsko
Nizozemí
Velká Británie
Irsko
Švýcarsko
Francie
Rakousko
USA
Dánsko
žádná země, žádný vzor
jiná odpověď
neodpověděl
neví

18,3
16,1
14,7
15,7
14,1
14,1
13,6
11,0
8,9
6,7
6,5
15,1
0,8
2,0

Zdroj: CESES, 2004

*Součet odpovědí převyšuje 100%, protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

Tato i výše uvedená data ilustrují spíše nedostatek konsenzu elit ohledně vize dalšího rozvoje české společnosti. Nízká míra konsenzu uvnitř elit ohledně modernizačního směřování je
pozoruhodná a mohla by do jisté míry vysvětlovat i neschopnost elit přijít s modernizační vizí,
za níž by se mohla seřadit větší skupina následovníků. České elity rozhodně v tomto směru
nepůsobí dojmem „vůdcovského týmu“.

Nedostatek vizí a konsenzu zajisté podlamuje schopnost českých elit vést společnost, kterou
řídí. Přitom vůdcovství je podle české veřejnosti nejdůležitější charakteristikou příslušníků elit.
Ze získaných dat vyplývá, že veřejnost považuje schopnost vést lidi téměř za atribut elitního
statusu.
Tabulka č. 7
Jak důležité jsou následující charakteristiky pro to, abyste
vy osobně mohl/a někoho považovat za příslušníka elity?
Názory veřejnosti, N=2300, údaje v %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

schopnost vést lidi
poctivost a čestnost
být vzorem pro ostatní
vysoké vzdělání a odbornost
oblíbenost mezi lidmi
zastávat důležitou vysokou řídící funkci
lidovost
mít hodně vlivných známých
bohatství

důležité až
velmi důležité

90
89
88
87
71
60
57
47
32

Zdroj: CESES, 2005
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V tomto ohledu se však názory veřejnosti a elit příliš neshodují. Podle elit výrazně významnější charakteristikou elitního statusu je zodpovědné, resp. morální chování. Jen menšina českých elit cítí závazek být vůdcem veřejnosti, tj. vést resp. být vzorem pro ostatní. I když v případě politických elit je tento závazek poněkud silnější, je zřejmé, že i ony dávají přednost spíše
řízení než vůdcovství.
Tabulka č. 8

K čemu zavazuje příslušnost k elitám?
N=756, údaje v %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K zodpovědnému chování
K morálnímu chování
Být vzorem pro ostatní
Pracovat pro veřejné blaho
Vést/usměrňovat
společnost
K solidaritě se slabšími
Jiná odpověď
Neví/neodpověděl

elity

politické elity

33
25
20
8
5

53
33
19
33
12

4
5
10

31
6
12

Zdroj: CESES, 2004

*Součet odpovědí převyšuje 100%, protože respondenti mohli uvést dvě odpovědi.

To, na čem se veřejnost i elity shodnou, je morální integrita držitelů elitního statusu. Etický
rozměr, nabízený např. transformační teorií vůdcovství, je vyžadován veřejností a elity cítí, že
to je největší závazek, který pro ně vyplývá z jejich elitních pozic ve společnosti. Většinou cítí
závazek vyvážit svá privilegia čestným chováním. Dalo by se říci, že v tomto ohledu dobře vystihují přání veřejnosti. A veřejnost skutečně silně spojuje elitní status s morální integritou jeho
držitele. Faktorová analýza hodnocení důležitosti jednotlivých charakteristik elitního statusu
odkryla tři faktory, které stojí v pozadí odpovědí občanů. Nejsilnější z nich je faktor integrity.
Tabulka č. 9
Výsledky faktorové analýzy odpovědí na otázku: „Jak důležité jsou následující
charakteristiky pro to, abyste vy osobně mohl/a někoho považovat za příšlušníka elity?“
Component Score Coefficient Matrix
Celkový podíl vysvětlené variance = 67%
Faktor
Názory veřejnosti. N=2300.

být vzorem pro ostatní
vysoké vzdělání a odbornost
poctivost a čestnost
schopnost vést lidi
mít hodně vlivných známých
zastávat důležitou vysokou řídící funkci
bohatství
lidovost
oblíbenost mezi lidmi

integrity

síly

popularity

24,1%
variance

23,9%
variance

18,8%
variance

,381
,366
,354
,282
,381
,379
,379
,593
,528

* Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Aby elity mohly mobilizovat veřejnost ve jménu svých vizí, musí nejen svoji morální integritu deklarovat, ale jejich morální pověst musí být také veřejností oceňována a respektována.
K tomu má však česká veřejnost daleko. Spíše naopak, své elity považuje za sobecké, zkorumpované a zapletené do klientelistických sítí. Na druhé straně korupci a sebestřednost v řadách
elit připouští jenom menší část členů elit. Většina však připouští, že elity jsou příliš svázány sítí
známostí a protislužeb. Když je ale někdo polapen do klientelistických sítí, je těžké mu věřit,
že nemá nic společného s korupcí. Negativní hodnocení morálních vlastností členů elit je jako
vůdce v očích veřejnosti fatálně diskvaliﬁkuje. S takovým „kádrovým proﬁlem“ nemohou nikoho vést.
Tabulka č. 10

Hodnocení morálních vlastností elit
N=2300/826, údaje v %

1.
2.
3.

Elity jsou příliš svázány sítí známostí
a protislužeb
Elity se soustřeďují jen na obranu
svých privilegovaných pozic
Elity vděčí za své postavení spíše
známostem a korupci

rozhodně/spíše souhlasí
Veřejnost
Elity

80

64

77

36

75

30

Zdroj: CESES, 2004/5

Rozpor mezi veřejností a elitami se naplno projevil také při hodnocení samotných vůdcovských schopností českých elit. Zatímco elity si do velké míry věří, veřejnost je k vůdcovským
schopnostem elit značně skeptická. Většina je vlastně za vůdce ani nepovažuje. V průměru
(hodnocení jednotlivých dimenzí schopnosti vést) ve vůdcovské schopnosti elit věří jen něco
více než třetina dotázaných občanů. Podle většiny veřejnosti elity nemají schopnost mobilizovat lidi v zájmu lepší budoucnosti všech, nemají dostatečnou vůli modernizovat zemi a nejsou
ochotny se obětovat pro lepší budoucnost společnosti. Elity tomuto názoru odporují a věří si
hlavně v otázce schopnosti mobilizovat lidi. Tato víra elit je ovšem podstatně zpochybněna
přiznáním elit, že vlasně nejsou schopny vyprodukovat vizi, za níž by mohla kráčet většina
společnosti. Nejkritičtěji se na morální vlastnosti elit dívají ekonomické elity.
Tabulka č. 11

Hodnocení vůdcovských schopností elit
N=2300/826, údaje v %

1.
2.
3.

Elity mají schopnost mobilizovat lidi
v zájmu lepší budoucnosti všech
Elity mají dostatečnou vůli
modernizovat zemi
Elity jsou ochotny se obětovat pro
lepší budoucnost společnosti

rozhodně/spíše souhlasí
Veřejnost
Elity

44

80

40

64

13

-

Zdroj: CESES, 2004/5
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Tabulka č. 12

Hodnocení vůdcovských a morálních vlastností elit podle typu elit
Názory elit.
N=826, údaje v %

Elity mají schopnost
vést veřejnost
Elity jsou
zkorumpované

Politické Ekonomické Mediální

Správně Věda, kultura,
samosprávní
církev

61

63

53

57

65

28

38

27

21

16

Zdroj: CESES, 2004/5

Na druhé straně je docela překvapivým zjištěním, že veřejností široce deklarovaná potřeba
vize rozvoje společnosti statisticky významně nesouvisí s mírou důležitosti, kterou respondenti
připisovali schopnosti elit vést lidi jako charakteristiky elitního statusu. Široce pociťovaný nedostatek vizí dokonce nesouvisí ani s hodnocením schopnosti stávajících elit vést společnost.
Tato zjištění jsou v souladu se dvěma hypotézami. Za prvé, že veřejnost současné elity nepovažuje za přirozené elity tj. za soubor lidí, kteří jsou nejlepší z nejlepších a proto od nich už ani
žádnou vizi nečeká. Za druhé, že deklarovaná potřeba vizí je spíše dílem masmédií (v nichž se
soupeřící elity obviňují z nedostatku vizí), než skutečnou potřebou veřejnosti. Nelze tedy jednoznačně konstatovat, že tento vizionářský deﬁcit českých elit významně snižuje elitní rating
jednotlivých členů elit v očích veřejnosti.
Příznačné je, že elity za příčinu současné neutěšené situace ve vztazích elit s veřejností považují spíše veřejnost. Obviňují ji z nedodržování pravidel, resp. z oportunních postojů k pravidlům. Tím však jen potvrzují, že veřejnost nejsou schopny vést, resp. vést tím správným
směrem. Když totiž veřejnost nedodržuje zákony, z hlediska vůdcovství jsou jen dvě možná
vysvětlení. Buď veřejnost elity nenásleduje, anebo následuje špatný příklad elit. V každém případě elity jako vůdci veřejnosti selhávají. Jestliže jsou elity zkorumpované, nelze od veřejnosti
čekat, že se bude chovat jinak. Zdá se tedy, že jsme svědky pokračování zvláštního typu transakčního vůdcovství, které má kořeny ještě v socialismu. I tam byly elity zkorumpované a i tam
jim to veřejnost tolerovala. Bylo to něco za něco. Mezi elitami a veřejností fungovala tzv. „tichá
dohoda“: „Vy nás necháte vládnout a my vás necháme okrádat stát!“ Současné problémy České
republiky s vymahatelností práva signalizují, že platnost „tiché dohody“ se skutečně prodloužila. Tím, že se veřejnost přiznává k oportunním postojům k zákonům, vlastně elitám vzkazuje:
„Jsme jako vy!“ Nespokojenost veřejnosti s elitami však naznačuje, že současná tichá dohoda
nefunguje dobře. Za socialismu mohl okrádat stát téměř každý. V nových poměrech demokracie a tržního hospodářství to už neplatí. Obcházení zákonů běžnému člověku moc nevynáší,
hlavně když si to srovná s tím, co to samé vynáší elitám. Za socialismu tak propastné rozdíly
mezi elitami a veřejností nebyly. Cizopasit na privatizaci a veřejných zakázkách dnes může sice
poměrně široká vrstva lidí, ale to nestačí. Příliš mnoho lidí je z těchto možností vyloučeno.
Tabulka č. 13

Běžný český člověk obchází zákony kde to jen jde.
N=826, údaje v %

elity

Rozhodně souhlasím

23

Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím

45
28
4

Zdroj: CESES, 2004
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Tabulka č. 14

Lidé v České republice dodržují zákony pouze
tehdy, když se jim to hodí.
N=2300/826, údaje v %

zcela souhlasím
spíše souhlasím
spíše nesouhlasím
vůbec nesouhlasím
ani jedno/ jak kdy
nevím
Total

veřejnost

elity

25
42
19
6
6
2
100

17
48
27
3
5
0
100

Zdroj: CESES, 2005

4.5. Negativní vůdcovské klima
Když to shrneme, tak nám vychází, že rozpor mezi veřejností a elitami spočívá jak v hodnocení vůdcovských schopností elit, tak v hodnocení jejich morální integrity. Většina elit se
domnívá, že elity vůdcovské schopnosti mají a že nejsou zkorumpované. Naopak většina veřejnosti považuje elity za neschopné vůdcovství a také za zkorumpované. Důsledkem je, že
veřejnost elity buď nenásleduje, případně že elity svým příkladem nevedou veřejnost správně.
Na otázku, proč elity nejsou schopny vést společnost, odpovídá veřejnost jednoznačně: „Protože jsou zkorumpované!“ Potvrzuje to významná záporná korelace mezi odhadovanou mírou
schopnosti vést a mírou zkorumpovanosti elit.
Tabulka č. 15

Kladné hodnocení schopnosti vést a zkorumpovanosti elit
N=2300/826, údaje v %

Veřejnost

Elity

Elity mají schopnost vést veřejnost

36

60

Elity jsou zkorumpované

75

25

Zdroj: CESES, 2004/5

Na otázku: „Proč jsou elity zkorumpované?“ odpovídá veřejnost opět poměrně jednoznačně:
„Protože jsou uzavřené!“ Ukázalo se, že s hodnocením schopnosti elit vést i s odhadovanou
mírou jejich zkorumpovanosti významně souvisí odhadovaná míra uzavřenosti elit. Čím jsou
elity podle veřejnosti uzavřenější, tím více jsou zkorumpované a tím menší mají schopnost vést
společnost. Dá se říct, že v České republice panuje poměrně silné negativní vůdcovské klima.
Veřejnost přistupuje ke svým elitám s despektem, jejich vůdcovskou autoritu neuznává a řídí se
spíše jejich negativním příkladem.
Tabulka č. 16

Současné elity mezi sebe už nikoho dalšího
nepustí, i když schopnosti má
N=2300, údaje v %

veřejnost

1.
2.

Rozhodně souhlasím

35

Spíše souhlasím

31

3.

Spíše nesouhlasím

20

4.

Rozhodně nesouhlasím

5

5.

Nevím/neodpověděl

9

Zdroj: CESES, 2005
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4.6. Plebejské vůdcovství?
S vysvětlením, proč české elity společnost nevedou, přicházejí i elity. Často se u nich lze setkat s hypotézou, že elity vlastně společnost ani nemohou vést, protože jsou plebejské. Již bylo
řečeno, že jenom menšina 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 „historického úkolu“ (Ortega y Gasset, 1993) a třeba
se i pro něj obětovat. V případech, kdy absence vůdcovství v odpovědích představitelů elit není
jen neuvědomělou spontánní reakcí, ale promyšleným postojem, můžeme mluvit o tom, že se
české elity 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 jinak řečeno zdůrazňovali svoji plebejskost, máme za posledních patnáct let spoustu. 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. Představitelé elit sami k sobě zaujímají
ambivalentní postoj, když se na jedné straně brání nařčení, že nejsou přirozenými elitami (vůdci) 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 hypotézu, že české elity ve skutečnosti nemají
ambice společnost někam vést, spíše se sami nechávají 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).
Hypotézu, že elity nemohou vést společnost v důsledku své plebejskosti, však vyvracejí samotné elity. Většina dotázaných členů elit se přikláněla spíše k elitistickému než plebejskému
pohledu na svět. Nejvíce to bylo patrné u ekonomických elit. Doba, kdy bylo „dobrým zvykem“
elit nelišit se příliš od „plebsu“, je dávno pryč. České elity se za své elitní postavení nestydí
a ani necítí potřebu demonstrovat svoji jednotu s nejnižšími vrstvami společnosti.
Tabulka č. 17

Veřejnost a elity na škále od elitismu k plebejskosti
elitismus
spíše elitismus
střed
spíše plebejskost
plebejskost
Total

Veřejnost
2
11
51
26
10
100

Elity
25
43
29
3
0
100

Zdroj: CESES, 2005

Tabulka č. 18

Elity na škále od elitismu k plebejskosti podle typu elit
Názory elit.
N=826, údaje v %

spíše / elitismus
střed
spíše / plebejskost
Total
Zdroj: CESES, 2005
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Politické Ekonomické Mediální
58
37
5
100

75
20
5
100

70
29
1
100

Správně
samosprávní

Věda, kultura,
církev

67
31
2
100

71
26
3
100

Elity sice sami sebe za plebejské převážně nepovažují, ale jsou za takové považovány veřejností. Veřejnost jim skrze negativní hodnocení jejich morálních a vůdcovských vlastností
vzkazuje: „Jste jenom jedni z nás, tak si nehrajte na aristokraty!“ Plebejské elity paradoxně
nemohou počítat s mechanismem identiﬁkace se mas s ideálem (Freud, 1996, s. 88), jenž samy
neztělesňují. Protože v očích veřejnosti nejsou přirozenými elitami, chybí jim síla sugesce, kterou disponují charismatičtí vůdci ztělesňující kolektivní ideál.

Závěrem
Jedním ze základních zjištění výzkumu veřejnosti je, že současnou situaci sice vnímá kriticky, ale nemá sklony k jejímu radikálnímu řešení. Jen menšina (18%) se více či méně kloní
k názoru, že uspořádání společnosti je třeba radikálně změnit prostřednictvím revoluční akce.
Zdá se tedy, že současné vztahy mezi veřejností a elitami lze považovat za stabilní. Můžeme se
proto ptát, jaké equilibrium se vlastně za posledních šestnáct let mezi elitami a veřejností vytvořilo. Lze ho charakterizovat jako „plebejské elity a masová veřejnost“? Podle získaných dat
do značné míry ano. Elity sice pretendují na pozici vůdců společnosti, ale moc se jim to nedaří
a vinu za to svalují na nízkou míru občanské kultury veřejnosti. Stačí jim společnost řídit, vést
ji není nutné. Elity mají pravdu minimálně v tom, že „nehierarchické distribuované vůdcovství“
není u většiny české veřejnosti v kurzu. Stále přetrvává „masový hlad“ po velkém muži, resp.
silném vůdci. Většina veřejnosti (59%) by uvítala, kdyby se moci ujal silný politický vůdce,
který by rázně ukončil parlamentní dohadování. Z pohledu Lewinovy typologie vůdců běžnému občanovi nejvíce vyhovuje autokratický typ a do značné míry to platí i o elitách, které k němu přidávají silné technokratické prvky. Demokratický typ vůdce je pro většinu veřejnosti také
přijatelný, zatímco pro elity už ne. Participativní prvky vedení nemají moc v lásce. Vůdcovství
typu „laissez-faire“ je většinou veřejnosti považováno za žitou realitu, kterou lze strpět. Čeští
občané rádi vidí své elity na kolenou v prachu plebejskosti, kterého si sami užívají nadmíru. Je
zřejmé, že pro elitní pozici vůdce se jim nikdo nezdá dost dobrý. Jako by ani žádné elity vlastně
nechtěli. (Kandert, 2002)
Elity společnost nevedou a veřejnost se nechová podle pravidel. Jedni i druzí slevují ze
svých nároků na ty druhé. Sice nadávají, ale oběma stranám toto nenáročné prostředí vyhovuje.
Elitám stačí vůdcovství předstírat a veřejnost své nedostatky ráda omlouvá špatným příkladem
elit. Řečeno s Ortegou y Gassetem, ani jedna strana si neplní svůj „úkol doby“. Vzhledem
k tomu, že česká veřejnost inklinuje spíše k vizi průmyslové společnosti kouřících komínů,
odtažitý vztah elit k jejich vůdcovské roli podporuje budování jakéhosi industriálního skanzenu
v české kotlině a podkopává úsilí o zřetelné modernizační zrychlení směrem k západním (informačním) společnostem.
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