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TEORETICKÁ ČÁST 
 
1. Svoboda v kontextu lidských potřeb   
 

Přes různost lidských povah a kultur dochází k určité shodě o universalitě hlavních  
lidských potřeb. Sociální vědci a humanisté jako Lasswell, Deutsch a Maslow a 
v Čechách mimo jiné filosof Patočka - se pokusili načrtnout, co mají lidé společného. 
Svobodu lze snad nejjednodušeji vyjádřit jako přístup k významným hodnotám, jako je 
majetek, blaho, moc, osvěta, dovednosti, úcta, spravedlnost, láska (Laswellův klasický 
seznam hodnot). Někteří (Deutsch) vidí ve svobodě samotné základní lidskou potřebu, 
vedle potřeby bezpečí a rovnosti.  
 
Pro účely této studie se soustředíme zejména na rozlišení druhů svobod podle Isaiaha 
Berlina. Učinil klasické rozdělení svobody od- a k-  neboli definoval tzv. svobodu 
negativní a pozitivní. Negativní svoboda je svoboda od vměšování druhých, tedy od 
okovů a donucování, státního násilí, od cenzury, od   diskriminace menšin, utlačování žen 
apod. Svoboda pozitivní, to je přístup či dokonce nárok (entitlements) na důležité 
hodnoty, jako je vzdělání, zdravotní péče, životní úroveň.  
 
Z psychologických teorií o uspokojování potřeb je k vysvětlení chování a prožívání 
útisku a svobody nejpraktičtější zřejmě učení Američana Abrahama Maslowa. Ten 
analyzoval lidské potřeby z hlediska jejich intenzity a dynamiky jejich uspokojování a 
utřídil je od od nejnižších k nejvyšším. Zjednodušeně řečeno, pokud nejsou uspokojeny 
základní, biologické a fyziologické potřeby, všechny ostatní musí počkat. Až když dojde 
k uspokojení biologických funkcí (vzduch, voda, jídlo, odpočinek...), nastupuje 
uspokojování potřeb, které následují v pořadí důležitosti, a to jsou podle Maslowa 
potřeby bezpečí (safety and security), jako je vyhnutí se strachu, získání pocitu bezpečí, 
včetně abstraktnějších potřeb pořádku, struktury a předpověditelnosti vlastní životní 
situace (ty zdůrazňujeme proto, že hrají roli v autoritativních, diktátorských režimech). 
Další mocnou potřebou v pořadí je potřeba sounáležitosti a lásky (attachment), touha 
přimknout se a patřit k ostatním bytostem a skupinám, mít rád a být milován. Popsané 
kvarteto nejnižších úrovní tzv. deficitních potřeb korunuje potřeba úcty (esteem) – 
respektu ostatních lidí, při jejímž nedostatku jinak dochází k pocitu méněcennosti. 
V Maslowově základním klasickém pojetí až člověk, který je sytý a beze strachu, 
s vazbami na ostatní a těšící se jejich uznání, aspiruje na další úrovně uspokojení potřeb 
vyšších – růstových, tj. těch, které uspokojením nejen nemizí (jako hlad,  žízeň a ostatní 
nižší potřeby deficitní), ale uspokojením se ještě prohlubují. Jimi jsou  potřeby poznání 
(cognitive needs), které nám umožňují klást si otázky o našem bytí, dále estetické 
potřeby, jako je touha po kráse, ladu a tvořivosti a konečně na samém vrcholu pyramidy 
potřeby sebeaktualizace – tedy co nejplnějšího naplňování našeho potenciálu a případně i 
transcendence – vyšších stavů vědomí vztahujících se k dědictví lidstva jako celku, 
případně i kosmickým vizím vlastní účasti na vesmírném dění.  
 



2. Totalitní mentalita a post-totalitní syndrom  
Dlouhodobé přežívání pod autoritářským či totalitním útlakem, zejména v době 
formativních let socializace se sotva obejde bez následků na mentalitu člověka. Důsledky 
nesvobody jsou ovšem různé u různých lidí. Někomu nesvoboda zlomí charakter, jiného 
obohatí –vyprovokuje k obzvláštnímu hrdinství, soustředění na rodinný život nebo na 
filosofii. V. Havel to (1989/2008) vyjádřil ve svém projevu v americkém kongresu: 
„Člověk, který se nemůže hýbat a aspoň trochu normálně žít, protože je zavalen 
balvanem, má víc času přemýšlet o svých nadějích, než ten, kdo takto zavalen není.(...)“ 
Na většině se ale systematický útlak odrazil spíše negativně. Je zřejmé, že příznaky 
psychických důsledků nesvobody jsou četné a nabývají dokonce formy ustáleného 
souboru symptomů:  

a) Poruchy identity a individuality (např. nízké či přebujelé sebevědomí) 
b) Převahu negativních emocí 
c) Poznávací poruchy (např. černobílé myšlení, myšlenková rigidita ) 
d) Pasivitu, naučenou bezmocnost 
e) Amorálnost, absence ctností, pocitu viny, odpovědnosti, svědomí  

 
Uvedený soubor příznaků se ve své extrémní formě  blíží až klinickému obrazu, 
syndromu,  viz též Tabulka 1, přičemž lze rozeznat dva obecné druhy post-totalitní 
odchylky od žádoucí psychologické normy:  
a) pasivní, sociálně závislý typ vyznačující se hlavně tzv. naučenou bezmocností 
b) aktivní, sociálně dravčí typ, zneužívající své znalosti systému na úkor ostatních   
 
Tabulka 1.  Zkrácené schéma hlavních symptomů post-totalitního syndromu  
 Jedinec Mezilidské 

vztahy 
Občanská 
společnost  

Instituce, 
zákon, 
systém 

Soužití 
skupin  

Identita a 
povaha 

Potlačení 
individuali-
ty 

Submisivita, 
Konformita 

Chybí 
koncept 
občana 

Provinciální 
či odcizený 
postoj 
k režimu 

Identifikace 
s vlastní 
„ingroup“ 

Negativní 
emoce 

Úzkostnost, 
pesimismus 

Nedůvěra, 
závist 

Apatie a) strach či  
b) lstivost 

Nenávist, 
pohrdání 

Poznávací 
procesy 

Rigidita, 
černobílé 
myšlení 

Klamání 
sebe i 
druhých  

Bez 
konceptu 
komunity a 
sousedství 

a) naivita či  
b) exploatace 

Intolerance 
vůči ostatním 

Pasivita Naučená 
bezmocnost 

Potíže se 
sebeprosazo
váním 

Neúčast na 
životě 
komunity 

a) pasivita či 
b) 
„prefíkanost“  

Diskriminace, 
poddání se 
autoritářství 

Amorálnost Poruchy 
charakteru 

Nepoctivost. 
Primitivní 
egalitarismus

Absence 
občanských 
ctností 

Odcizení či 
anomie, 
racionalizace 

Vydávání se 
odpovědnosti, 
nostalgie 

Zajímavou ilustraci totalitního syndromu jsme získali od ruské posluchačky Radia Praha.  
S rozpadem kolchozu se rozpadl i jejich život. Ten, kdo byl dříve úderníkem a předákem v orbě i při žních nebyl 
náhle schopen cokoliv samostatně podniknout. Bez návodu (ukazky) se tiše a bez naděje dali na pití  a teď jen čekají 
návrat „našich“, kteří postřílějí všechny, kteří si „nahrabali“. I vlastního zetě, který nepije, má hektar brambor, 
krávy, prasata a taky techniku. A chce, aby mu zoráni zahrady ci dovezení dřeva odpracovali. „Aby měli všichni 
stejně“ tak si moji přívuzní představují spravedlnost. Za lopatu plat – to je veškerý jejich občanský poadavek.  
Totalirní režim je pro ně jediný přijatelný systém. On je nenechá rozvinout a oni bez totalitní kontroly sami sebe 
zničí. Říkají o sobě: My jsme jen drobní lidé – a také, že jsou. 



EMPIRICKÁ ČÁST 
Empirická část  je uvedena reminiscencemi nezávislých demokratů. Mají kazuistický 
charakter a jejich cílem je objasnit rodinné prostředí a hlavní socializační prvky, které 
hrály roli ve vývoji nezávislých osobností z různých zemí.  Mimo jiné z nich vyplývá 
rozmanitost jejich rodinného prostředí a potvrzují fakt, že i z nedemokratického 
autoritářského prostředí mohou povstat nekonformní a demokraticky smýšlející lidé,   
pokud měli možnost alespoň ve škole získat hodnotné nezásvislé vzory v osobách učitelů 
či přátel a pokud byli i dále podporováni ve své nezávislosti (rozhlas apod). – viz Tab. 2..  

Tab. 2  Hlavní typy socializačních prostředí nezávislých osobností. 
Typ sociálního prostředí Ukázka formování demokratických postojů 
Rodina jako protektivní 
konformní – komunistické 
prostředí; nezávislá osobnost si 
hledá vzor mimo rodinu. 
Demokratické postoje se formují 
až ve zralejším věku takřka bez 
pomoci či dokonce přes odpor 
rodičů, jako výslednice podnětů ze 
školy, od přátel, vlastenců, 
spolupracovníků, z nelegálních 
sdělovacích prostředků apod. 

V mém životě nebyla žádná konkrétní osoba, která by ovlivnila mé 
názory…. Nevšedně kulturní lidé, kteří mluvili ukrajinsky, 
především někteří mí učitelé a přednášející na universitě, kteří mi 
implicitně ukázali odlišný způsob myšlení, nejen běžné pro-sovětské 
uvažování. Mé sociální okolí v západoukrajinském městě Lviv, kde 
jsem ve 22 letech začal pracovat, poté, co jsem absolvoval universitu 
v Kyjevě. Cítil jsem jejich převažující skepsi k sovětským 
propagandistickým sloganům a to mi pomohlo definitivně se zbavit 
pro-sovětských postojů. Oranžová revoluce pak byla 
nejintenzivnějším zážitkem mého života. Poprvé v životě jsem 
pocítil ideovou jednotu s většinou mých krajanů   (pan V. Ukrajina) 

Rodina jako pozitivní 
demokratický vzor: rodiče 
poskytují hodnotný model. 

„Celoživotně žiji v přesvěčení, že za všechno, co je ve mně dobré, 
vděčím svým rodičům. Později to byl až nepříjemný prožitek toho, 
že na tom nemám ani moc vlastní zásluhu, že třeba antikomunismus 
mých některých kamarádů je kvalitnější než můj, neboť oni se 
k němu museli prohádat se svými otci.“ (Hubálek 67) 
Jako dítě si pamatuji, jak se u nás v kuchyni scházeli otcovi přátelé, 
odsuzovali totalitní systém tehdy ještě Sovětského svazu a své pocity 
vyjadřovali tvorbou – Na tu dobu mám ty nejkrásnější vzpomínky, 
protože nesvoboda sjednotila spřízněné a odvážné duše – ty nejlepší 
lidi. Cítila jsem, že jsem součástí té skupiny a už od plenek jsem 
věděla, co se nesmí říkat, aby rodiče nezavřeli. A mí první chlapci 
po večerech pomáhali s letáky.. Svetlana - Rusko  

Rodina jako neutrální až 
negativní prostředí, které nenabízí 
socializační vzory – nezávislá 
osobnost si hledá vzor mimo 
rodinu. 

Protože jsem vyrůstala v chaotickém a spíše pokryteckém 
prostředí...velkým objevem pro mne byla filosofie; souběžně, asi 
v jedenácti letech, jsem narazila na Dostojevského... (Bratršovská 
1998, str. 20) 

Rodina jako negativní vzor -  
nezávislá osobnost se snaží najít 
vzor mimo rodinu (ale 
antikonformita, paradoxně  je 
také druhem  konformity) 

Výchova není všechno. Jou jedinci, kteří se bouří proti názoru 
rodičů. ...V roce 1989 to byly často děti funkcionářů, které 
rebelovaly proti režimu (Irmiš 1998, str. 85) 

 
Pisatel z Ukrajiny udává „vyvinul jsem se z úplně pro-sovětského teenagera (ještě tak 
v patnácti letech) v protisovětského a antikomunistického dospěláka“. 
Vysokoškolačka z Moskvy zase popisuje, jak ji ve stejném, mladém věku teenagera silně 
ovlivňovala rodina: „Bylo to za sovětů a můj otec měl silně marxistické postoje (ne 
oficiálně sovětské), a tak jsem šla v jeho stopách“ ale v zápětí se na universitních studiích 
(ve věku 17-24) setkala se silnými protisovětskými postoji nejbližších profesorů a 
spolužáků a ve věku 24-29 již zažila liberální vlnu perestrojky.  
 
I výše uvedený Ukrajinec zmiňuje rozhodující vliv školních učitelů a univerzitních 
přednášek, které mu ukázaly alternativní způsob myšlení k pro něj dosud běžnému 
prosovětskému uvažování.  



Velice osobní reflexe ze zemí bývalého Sovětského svazu jsme získali právě v reakci na 
ruské vysílání Českého rozhlasu do zemé bývalého Sovětského svazu.  Na anketu o vlivu 
politických režimů na psychiku člověka nám přišlo několik ohlasů. Mezi jinými i dopis 
od O. z Moskvy: 
To, že existují nějaké politické režimy, jsem pochopila v 18 letech, když jsem  poprvé přemýšlela o volbách 
generálního tajemníka v naší zemi. Na jedné straně – mí rodiče měli práci a bezplatné sociální 
zabezpečení, na druhé straně nebylo právo na politickou volbu, možnost mít vliv na vládu – vztah mezi 
lidem a vládou byl velmi slabý. V totalitním státě vláda uplatňovala naprostou moc nejen v politice, ale nad 
všemi sférami života. Režim také izoloval své občany od ostatního světa. Ideologická mašinerie „vtloukala“ 
do mladých hlav pocit naprosté ochrany, síly a svobody. Hrdosti na ohromnou a neporazitelnou zem. Ale 
tento pocit byl rychle vystřídán pocitem strachu a nejistoty, když země začala přijímat tisícovky rakví 
z Afghánistánu. Pochopení toho, že mladí chlapci umírající za „internacionální povinnost“ vlastně 
obětovali svůj život za cizí zájmy, ale přišlo mnohem později. Pracovala jsem v té době ve státním 
zdravotnictví, měla brannou povinnost a strašně jsem toužila se Afghánské války zúčastnit. Ten hloupý krok 
jsem neučinila jen díky svému zdravotnímu stavu. Dnes na tu dobu, kdy do hlavy mladého děvčete 
„vtloukli“ ideu o splnění „internacionální povinnosti“ jen s úžasem vzpomínám. Válka je vždycky válka, 
v ní vždycky umírají lidé, ať bojovníci nebo civilisté. Dva lékaři z našeho oddělení se z té války nevrátili.  
…. Demokratické změny, které proběhly v zemi za tu dobu, změna politických režimů mi umožnily změnit 
profesi a přestěhovat se a změnit také mé uvědomění. Dnes už nejsem to naivní děvčátko, kterému bylo 
možné “vtlouci” do hlavy myšlenky “všeobecné rovnosti a bratrství”. 
 
Respondenti uváděli, co ovlivnilo jejich politické zrání. V této zkrácené verzi uvádíme 
alespoň jediný příklad respondentky z NDR. Tab. 3:  
Tab. 3. Události významné pro politickou socializaci respondentky z NDR  
Faktory vedoucí k politické socializaci v Berlíně. Pozoruhodná je zejména 
kombinace východních a západních vlivů.  
Pořadí 
významu  

a) Událost či osoba, které ovlivnily Váš politický vývoj  
b) v jakém směru?  c) v jakém věku? 

 
1 

a) vyrůstala jsem blízko Berlínské zdi, naše rodina byla rozdělena 
b) pocit omezení a zájem o veškeré věci (knihy, hudbu, lidi, politická hnutí) za tou zdí 
c) vzpomínám na ni tak od tří let svého věku  
a) pád Berlínské zdi v roce 1989 
b) konec diktátorství v socialistických zemích – počátek kontaktů. 
c) v době jejího pádu mi bylo 28 let 

 
2 

a) první návštěva nacistického koncentračního tábora s mou babičkou  
b) identifikace s německou částí dějin, nebezpečím fašismu  
c) 13 let 

 
3 

a) válka ve Vietnamu  
b) brutalita a nespravedlnost války, soucit s trpějícími, první politická akce, (sbírání 
protiválečných podpisů, solidární finanční sbírka 
c) 7-8 let 

 
4 

a) glasnost / perestroika / Gorbačov 
b) určitá podobnost s Pražským jarem  
c) 24-26 let 

 
5 

a) Černobyl 
b) osobní aktivismus v oblasti životního prostředí  
c) 25 let 

 
6 

a) vypovězení členů opozice - Wolfa Biermanna a dalších z vlasti  
b) potvrzení mého zájmu o zem za zdí  
c) 14/15 let 

 
7 

a) převrat v Chile 
b) prožitky a aktivismus obdobné aktivitám podobným válce ve Vietnamu    
c) 12 let 

 



4. Demokratický charakter.  Naše studie opakovaně potvrzují, že jak pro formování 
demokratického charakteru občanů, tak pro nastolení i udržení demokratických systémů 
je důležité pěstování sociálně psychologických předpokladů, zejména trojice dispozic 
někdy přezdívané jako tzv. Feierabendova triáda (Klicperová-Baker 1999, str. 10) – podle 
politologa Ivo K. Feierabenda. Těmi dispozicemi jsou:  

a. Občanská politická kultura  
b. Občanský éthos 
c. Občanský vs. etnický nacionalismus  

Tato triáda je těžištěm empirické části studie. Každá z těchto složek je podrobně 
analyzována, je představena metoda k jejímu zkoumání (dotazník) a poté jsou 
psystematicky předkládány výsledky studia, a to jak  

1) jednotlivců, převážně představitelů elit z různých zemí,  
2) mnohonárodnostní skupiny evropských intelektuálů, výzkumníků N=31 
3) reprezentativních vzorků respondentů žijících v zemích s různým stupněm 

svobody (Běloruska, Bulharska, České republiky a Slovenska – celkové N=3.470 
osob) 

4a. Občanská politická kultura. Ve svém souhrnu je občanská politická kultura výrazem 
demokratičnosti (demokratismu, angl. democratic creed). K občanské politické kultuře 
náleží především politická informovanost (opak politické naivity, provinciálnosti, 
parochialismu), přiměřená dávka respektu, loajality k demokratickým zákonům a institucím 
a také spoluúčast na politickém dění. Toto vymezení vychází z klasických teorií Almonda a 
Verby (1963), kteří občanskou kulturu chápali jako výslednou směs kultur, které občanské 
kultuře vývojově předcházely (parochiální, poddanské a participativní). Feierabend jejich 
teorii zmodernizoval, mimo jiné ji obohatil o dimenzi alienace/odcizení. A také ji 
zoperacionalizoval – vytvořil univerzum výroků a inicioval převod teorie do podoby 
dotazníku. Tab. 5 a násl. přinášejí dotazník s logickým schématem uspořádání položek, 
jayzkové mutace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www-
rohan.sdsu.edu/~martina/books.html spolu s dalšími výzkumnými metodami 
 
Jaký je stav politické kultury lidí, kteří žijí v situaci útlaku a lidí kteří absolvují přechod 
k demokratické společnosti?  Výsledky studií se především shodují v tom, že demokracii 
lze obecně považovat za nadnárodní hodnotu a sympatie k ní napříč námi 
zkoumanými zeměmi převažovaly. Jednotlivé národní zkušenosti s demokracií se ovšem 
lišily. Z oslovených národů to bylo jen Rusko, odkud přicházely převážně stesky:   

posluchačka českého vysílání do Ruska nám o ruské demokratičnosti napsala: 

Myslím, že z vědomí ruských lidí  ještě nevyvanulo nevolnictí, či vlastně  otroctví, které 
ohromně napomohlo vítězství myšlenek Října. Co je vlastně nevolnictví? Ohni záda spolu 
s ostatními. Sovětský, ruský člověk má ještě daleko k „homo erectus“ – člověku 
vzpřímenému. Někdy se mi zdá, že k pokroku, evoluci ve společenských vztazích vůbec 
nedochází.  Jako by každý národ byl mentálně ohnut pod svým režimem. A tak jsme my 
Rusové stvořeni pro totalitu, pro silnou ruku „dobrého“ cara Ivana Vasiljeviče anebo pro 
tajemníka Josefa Vissarionoviče. Demokracie je pro nás jak bubonický mor.  

Běloruská socioložka Titarenko měla k tomuto jevu na konferenci v Praze referát a napsala 
též pojednání Postosovětská transformace demokracie. V něm dokládá své postřehy i 
empirickými zjištěními: cituje mj. nález Levady: na dvě třetiny dotázaných Rusů nedokázalo 
říci, co demokracie je a 93% respondentů je s ní nespokojeno (na dotaz, jak jsou spokojeni 
s rozvojem demokracie ve své zemi, totiž 43% odpovědělo „ne moc spokojen“, 50% „zcela 
nespokojen“; spíše spokojeno bylo necelých 6% a zcela spokojeno mizivých 0.4%).   

http://www-rohan.sdsu.edu/%7Emartina/books.html
http://www-rohan.sdsu.edu/%7Emartina/books.html


Reprezentativní studie čtyř národů, kterou jsme uskutečnili (N=3.470), naznačila, že národy, 
které jsou demokracii nejvzdálenější, jí vyslovují větší podporu (Klicperová-Baker, 
Feierabend a kol 2008)– průměrné skóry přináší tabulka 4. .Bělorusové tak patřili mezi 
nejrozhodnější zastánce demokratických principů, totéž lze říci i o běloruské mládeži. Jako 
nejpravděpodobnější výklad tohoto jevu je to, že Bělorusové a jiné utlačované národy se vůči 
demokracii nacházejí ve stadiu romantických námluv. Protože neměli možnost zažít nevýhody 
demokracie na vlatní kůži, udržují si její obraz v idealizované podobě. Naopak občané zemí, 
kde mají s demokratickou transformací (a tak i populistickým ovlivňovánám mas a 
nekonečným handrkováním politických stran) živou zkušenost, se vůči demokratickému 
systému vyjadřují kritičtěji. Na příklad v České republice je vztah k demokracii kritičtější, 
realisticky rezervovaný. Česká rezervovavnost připomíná Churchillův výrok o tom že 
demokracie je nejlepší ze všech mizerných systémů, které byly čas od času vyzkoušeny. 
Nejskeptičtější ze čtyř sledovaných národních vzorků vůči demokracii byli slovenští 
respondenti, ani oni ale k ní v průměru nezaujímali negativní postoj. 
´ 
V rámci politické kultury jsme si pak všímali zejména těchto  charatkeristik:  
Politická naivita, provinciálnost.  Podle očekávání jsme zjistili největší úroveň deklarované 
sofistikovanosti v zemích západní demokratické Evropy. V rámci post-komunistických zemí 
pak jsme zjistili vyšší úroveň politické informovanosti v Čechách a na Slovensku  než 
v Bělorusku a Bulharsku. Tato zjištění bzla podpořena i testem občanské kompetence 
(Klicperová-Baker a kol. 2007, str. 62).  
Politická poddajnost a konformita – při srovnávání reprezentativních národních vzorků 
podle očekávání Bělorusko manifestovalo nejvyšší úroveň politické submisivnosti a občané 
České republiky a do značné míry i slovenští respondenti se vynačovali relativní nepoddajností, 
nekonformitou.  
Politický aktivismus byl nejvýraznější u západoevropanů, i když mají relativně méně co na 
svém systému zlepšovat. Výpovědi od středoevropanů svědčily spíše o rezervovanosti a ochotě 
svou politickou moc delegovat na své zástupce. Překvapivým případem bylo svou 
nehomogenností v tomto směru Bulharsko –. jako by se dělilo na aktivisty a pasivní 
rezignované obyvatele.    
Odcizenost, alienace – byla nejvyšší v zemích, které se potýkají s transformací – ze 
čtyř národních vzorků, které jsme analyzovali, takové bylo především Bulharsko. Naopak 
zanedbatelnou míru alienace vykazovali čeští respondenti, kteří transformaci zvládají relativně 
úspěšně a také Bělorusové (kdo je málo politicky sofistikovaný, nemůže být ani odcizený). 
Nejnižší projevy odcizenosti měli západoevropané.   

Nezkoumali jsme jen velké skupiny, ale i jednotlivce. Typickou ukázkou jsou výsledky dvojic 
intelektuálů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Schéma jejich odpovědí je zachyceno v Tab. 
5. Vyjadřuje politickou sofistikovanost (nízká provincialita v prvním sloupci tabulky), odpor 
k poddajnosti vůči režimu (druhý sloupec), opatrnou úroveň participace (třetí sloupec tabulky) 
a nízkou úroveň odcizenosti.  Zvýrazněné buňky tabulky 5 zároveň upozorňují na položky, kde 
došlo k největší neshodě mezi respondenty: rozpor, zda se podrobovat nespravedlivým 
zákonům (položka W) a nestejnou míru zlosti a bezmoci vůči panujícímu režimu (položka DD) 
– ostatně respondenti žijí v různých zemích.   
Tatáž dvojice respondentů pak byla požádána, aby zodpověděla dotazník ještě jednou, 
z hlediska svých svoluobčanů. Jejich odpovědi tvoří téměř zrcadlový obraz jejich vlastních 
odpovědí – nachází se v tabulce 6. Schéma, do kterého jsou výsledky dotazníku vepsány a 
které rezonuje s konceptem post-komunistické mentality, má dosti chmurný anti-občanský 
charakter. Koncentruje se v něm politická naivita (souhlas s položkami prvního sloupce), 
podrobivosti (souhlas s položkami druhého sloupce) a zároveň i politické odcizenosti (čtvrtý 
sloupec). Jde o realistický odhad či o negativní projekci? Ani výsledná schémata, která jsme 



získali přímým dotazováním třeba v Bělorusku, nepůsobila tak depresivním dojmem. 
V každém případě se kombinace podrobivosti s odcizeností jeví nepravděpodobně pesimistická 
– a to nejen proto, že je-li někdo odcizený, nebývá zároveň podrobivý.   
 

     Tab. 4   

    Politická kultura – průměrné skóry reprezentativních vzorků čtyř zemí 
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A O politice toho vím málo. 2,57 2,51 2,66 2,82

B 
Politiky se aktivně účastním, zvláště když jde o důležité věci anebo když se mne něco 
přímo týká. 

3,77 3,91 3,86 3,91

C 
Když jdete do politiky, stáváte se součástí podvodného systému a pomáháte 
zkorumpovaným politikům.     

3,71 2,68 3,28 3,02

D Lidé by si měli hledět svého a nechat stát a vládu dělat, co má.                   2,52 2,90 3,80 3,60
E Nenávidím politiku, protože z lidí a ze společnosti vynáší na povrch to nejhorší.      3,19 2,86 3,20 2,84
F Nechápu, co lidi na politice přitahuje. 2,98 2,94 2,81 2,85
G Nesnáším aktivisty, kteří státu a vládě dělají problémy. 3,08 3,42 3,02 3,11
H Rád/a se angažuji v politice, třeba i účastí v pokojné demonstraci za něco, v co věřím. 3,40 3,14 3,95 3,88
I Politické strany jsou tím nejhorším ve státě. 3,50 2,99 3,40 3,14
J Nevím, k čemu vlastně jsou politické strany. 3,21 3,15 3,37 3,23
K Politické strany nemohou ve státě plnit žádnou rozumnou funkci  3,30 3,21 3,47 3,37
L Bez politických stran není možný stát a vláda, které by představovaly zájmy lidí.       2,25 2,53 2,55 2,70
M Činnost politických stran a zájmových skupin se mne netýká. 2,46 2,75 2,95 3,04

N 
Správný občan vstoupí do politické strany a účastní se práce v aktivistických 
zájmových skupinách. 

2,91 3,26 3,50 3,37

O Nenávidím politické strany a jejich nesnesitelné členy. 3,50 3,06 3,36 3,12

P 
  Skutečný vlastenec nevstoupí do žádné politické strany. 

 
3,45 2,99 3,61 3,57

Q Zákony a státní politika nemají nic společného s tím, co lidé chtějí a potřebují.    2,89 2,41 3,16 2,99
R Po pravdě řečeno, vůbec nevím, jak stát a vláda fungují. 2,91 2,82 3,37 3,28

S 
Povinností vlády a státu je, aby rozhodovaly za lidi, a povinností občanů je, aby se 
těmto rozhodnutím podřizovali.    

2,80 2,85 3,49 3,39

T 
Zákony a politika by měly být výsledkem co největšího počtu lidí zapojených do 
politického života. 

2,09 2,29 2,39 2,32

U Politika u nás je nemorální fraška odporující zdravému rozumu.                  2,61 2,27 2,77 2,27
V Je pro mne těžké říci o nějakém zákonu, zda je dobrý či špatný. 2,80 2,43 2,88 2,70
W Dobrá vláda se postará, aby občané dodržovali zákony, ať jsou dobré nebo špatné.      3,05 2,49 2,84 2,76
X Zákony, ke kterým se dospělo s podporou většiny lidí, by měly být dodržovány.   2,13 1,58 1,81 1,85
Y Pro lidi, jako jsem já, stát a vláda nic nedělá. 2,72 1,86 2,90 2,44
Z Nerozumím tomu, jak fungují politické systémy.               2,57 2,47 2,96 2,93

AA Nejlépe fungují ty vlády, které vznikly na základě svobodných voleb.    2,19 1,84 2,24 2,39
BB Nemám jasnou představu, jak posoudit, které politické režimy jsou dobré či špatné.     2,83 3,09 3,18 3,08
CC Správný občan se nesnaží měnit politické uspořádání státu.         3,20 3,39 3,55 3,54
DD Když pomyslím na stát a vládu, tak buď dostanu zlost anebo upadnu do deprese.   3,26 1,95 3,14 2,93
EE Lidé by měli mít úctu ke státu a vládě bez ohledu na to, co dělají. 3,10 3,40 3,40 3,49

FF 
Občan může být hrdý na vládu a stát, v němž se všichni mohou účastnit politického 
života.    

2,14 2,26 2,55 2,74

Na jaře 2008 se uskutečnilo v Paříži mezinárodní setkání převážně mladých výzkumníků 
(většina ve věku 28-33 let, převážně ženy) z různých evropských zemí, které sjednocoval 
zájem o demokracii a etnickou diverzitu v Evropě. Naskytla se příležitost administrovat 
dotazníky zaměřené na „Feierabendovu triádu“ i u části z nich a získat tak alespoň velice 
orientační porovnání napříč Evropou.  Tabulka č. 7 zachycuje odpovědi na dotazník 
politické kultury od této mezinárodní skupiny. Mezi 31 účastníky, kteří vyplnili dotazníky, 



byli jak zástupci tzv. post-komunistických zemí (České republiky, Maďarska, Bulharska, 
Rumunska), tak Turecka a jiných Středozemních států (mj. Maroka) a také respondenti 
pocházející  ze zemí, které lze shnrout do skupiny zemí západní Evropy (Dánsko, 
Holandsko, Finsko, Španělsko, Itálie, Rakousko).  
 
Tab. 5 Občanská kultura nezávislých demokratů ze zemí bývalého Sovětského svazu. 
Vzorec vytvořený z odpovědí dvojice intelektuálů z Ruska a Ukrajiny.   
Schéma vyjadřuje politickou sofistikovanost (nízká provincialita v prvním sloupci tabulky), 
nepoddajnost, malou úroveň odcizenosti a jen opatrnou úroveň participace 
 
Škála odpovědí:        Plně souhlasím ++  Spíše souhlasím +   
                                   Ani souhlasím, ani nesouhlasím, něco mezi    x 

                       Spíše nesouhlasím  -       Plně nesouhlasím -- 
 
 PROVINCIALITA PODROBENÍ SE PARTICIPACE ODCIZENÍ 

A. O politice toho vím 
málo. 
 
 
 
 

-- až - 

D. Lidé by si měli hledět 
svého a nechat stát a vládu 
dělat, co má.                   
 
 
 

-- až - 

B. Politiky se aktivně 
účastním, zvláště když 
jde o důležité věci anebo 
když se mne něco přímo 
týká. 
 

- až x 

C. Když jdete do politiky, 
stáváte se součástí 
podvodného systému a 
pomáháte 
zkorumpovaným 
politikům.     

- 

SUBJEKT 

F. Nechápu, co lidi na 
politice přitahuje. 
 
 

-- až - 

G. Nesnáším aktivisty, kteří 
státu a vládě dělají 
problémy. 
 

-- až - 

H. Rád/a se angažuji 
v politice, třeba i účastí v 
pokojné demonstraci za 
něco, v co věřím.   

- až x 

E. Nenávidím politiku, 
protože z lidí a ze 
společnosti vynáší na 
povrch to nejhorší.      

- až x 
J. Nevím, k čemu vlastně 
jsou politické strany. 

 
 

-- až - 

K. Politické strany 
nemohou ve státě plnit 
žádnou rozumnou funkci 

-- 

L. Bez politických stran 
není možný stát a vláda, 
které by představovaly 
zájmy lidí.       

+ až ++ 

I. Politické strany jsou tím 
nejhorším ve státě. 
 

-- 

VSTUP 
(STRANY) 

M. Činnost politických 
stran a zájmových skupin 
se mne netýká. 

 
 

-- až - 

P. Skutečný vlastenec 
nevstoupí  
do žádné politické strany. 

- 

N. Správný občan 
vstoupí do politické 
strany a účastní se práce 
v aktivistických 
zájmových skupinách.  

- 

O. Nenávidím politické 
strany a jejich nesnesitelné 
členy. 

 
 

- 
R. Po pravdě řečeno, 
vůbec nevím, jak stát a 
vláda fungují. 
 
 

- 

S. Povinností vlády a státu 
je, aby rozhodovaly za lidi, 
a povinností občanů je, aby 
se těmto rozhodnutím 
podřizovali.    

-- až - 

T. Zákony a politika by 
měly být výsledkem co 
největšího počtu lidí 
zapojených do 
politického života. 

+ až ++ 

Q. Zákony a státní politika 
nemají nic společného 
s tím, co lidé chtějí a 
potřebují.    

 
x 

VÝSTUP 
(ZÁKONY) 

V. Je pro mne těžké říci o 
nějakém zákonu, zda je 
dobrý či špatný. 

 
- až x  

W. Dobrá vláda se postará, 
aby občané dodržovali 
zákony, ať jsou dobré nebo 
špatné.      

x [maximální rozdíl*] 

X. Zákony, ke kterým se 
dospělo s podporou 
většiny lidí, by měly být 
dodržovány.   

- 

U. Politika u nás je 
nemorální fraška odporující 
zdravému rozumu.                

x až + 
Z. Nerozumím tomu, jak 
fungují politické 
systémy.               

 
- 

CC. Správný občan se 
nesnaží měnit politické 
uspořádání státu.         

- až x 

AA. Nejlépe fungují ty 
vlády, které vznikly na 
základě svobodných 
voleb.    

+ 

Y. Pro lidi, jako jsem já, 
stát a vláda nic nedělá. 
 

 
- až x 

SYSTÉM 

BB. Nemám jasnou 
představu, jak posoudit, 
které politické režimy 
jsou dobré či špatné.      

-- až - 

EE. Lidé by měli mít úctu 
ke státu a vládě bez ohledu 
na to, co dělají. 
 

-- 

FF. Občan může být hrdý 
na vládu a stát, v němž se 
všichni mohou účastnit 
politického života.    

x až + 

DD. Když pomyslím na 
stát a vládu, tak buď 
dostanu zlost anebo 
upadnu do deprese.   

x až + [velký rozdíl*] 

 



*Maximální rozdíl v odpovědích byl v položce W, přičemž respondent z Ukrajiny byl pro 
dodržování zákonů, respondentka z Ruska naopak); v položce DD byl rozdíl také vysoký, 
(3 body) Ruska přiznala pocit odcizení, Ukrajinec pocit odcizení popřel. 
   
Tab. 6 Dotazník občanské kultury – odpověď demokratů o „typické osobě z jejich 
země“. Vzorec vytvořený z odpovědí nezávislých demokratů, dvojice intelektuálů ze zemí 
bývalého Sovětského svazu – Ruska a Ukrajiny.   
Škála odpovědí:        Plně souhlasím ++  Spíše souhlasím +   
                                   Ani souhlasím, ani nesouhlasím, něco mezi    x 

                       Spíše nesouhlasím  -       Plně nesouhlasím -- 
Na schématu na první pohled upoutá vysoký stupeň odcizení (vysoké hodnoty v posledním 
sloupci), provincialita/politická naivita (konsistentní positivní hodnoty v prvním sloupci) a 
silný sklon k podrobivosti. Postoj k participaci (třetí sloupec) je smíšený – osobní účast je 
spíše odmítána, masová (vyjádřená zejména položkami T a FF) je mocně zastoupena.  
 
 PROVINCIALITA PODROBENÍ SE PARTICIPACE ODCIZENÍ 

A. O politice toho vím 
málo. 
 
 
 

+ až ++ 

D. Lidé by si měli hledět 
svého a nechat stát a vládu 
dělat, co má.                   
 
 

x až + 

B. Politiky se aktivně 
účastním, zvláště když 
jde o důležité věci anebo 
když se mne něco přímo 
týká.   

- 

C. Když jdete do politiky, 
stáváte se součástí 
podvodného systému a 
pomáháte zkorumpo-
vaným politikům.   

++ 

SUBJEKT

F. Nechápu, co lidi na 
politice přitahuje. 
 
 

+ 

G. Nesnáším aktivisty, kteří 
státu a vládě dělají 
problémy. 
 

+ až ++ 

H. Rád/a se angažuji 
v politice, třeba i účastí v 
pokojné demonstraci za 
něco, v co věřím.    

-- až - 

E. Nenávidím politiku, 
protože z lidí a ze 
společnosti vynáší na 
povrch to nejhorší.       

++ 
J. Nevím, k čemu vlastně 
jsou politické strany. 

 
 

+ až ++ 

K. Politické strany 
nemohou ve státě plnit 
žádnou rozumnou funkci 

++ 

L. Bez politických stran 
není možný stát a vláda, 
které by představovaly 
zájmy lidí.             

x 

I. Politické strany jsou tím 
nejhorším ve státě. 
 

++ 

VSTUP 
(STRANY) 

M. Činnost politických 
stran a zájmových skupin 
se mne netýká. 

 
 

 ++ 

P. Skutečný vlastenec 
nevstoupí  
do žádné politické strany. 

x 

N. Správný občan 
vstoupí do politické 
strany a účastní se práce 
v aktivistických 
zájmových skupinách.  

- až x 

O. Nenávidím politické 
strany a jejich nesnesitelné 
členy. 

 
 

++ 
R. Po pravdě řečeno, 
vůbec nevím, jak stát a 
vláda fungují. 
 

 
+ až ++ 

S. Povinností vlády a státu 
je, aby rozhodovaly za lidi, 
a povinností občanů je, aby 
se těmto rozhodnutím 
podřizovali.             

+ 

T. Zákony a politika by 
měly být výsledkem co 
největšího počtu lidí 
zapojených do 
politického života. 

+ až ++ 

Q. Zákony a státní politika 
nemají nic společného 
s tím, co lidé chtějí a 
potřebují.    

 
+ až ++ 

VÝSTUP 
(ZÁKONY) 

V. Je pro mne těžké říci o 
nějakém zákonu, zda je 
dobrý či špatný. 

 
x až + 

W. Dobrá vláda se postará, 
aby občané dodržovali 
zákony, ať jsou dobré nebo 
špatné.                 

+ 

X. Zákony, ke kterým se 
dospělo s podporou 
většiny lidí, by měly být 
dodržovány.    

+  

U. Politika u nás je 
nemorální fraška odporující 
zdravému rozumu.  
 

++ 
Z. Nerozumím tomu, jak 
fungují politické 
systémy.               

 
+ až ++ 

CC. Správný občan se 
nesnaží měnit politické 
uspořádání státu.         

+ 

AA. Nejlépe fungují ty 
vlády, které vznikly na 
základě svobodných 
voleb.    

x 

Y. Pro lidi, jako jsem já, 
stát a vláda nic nedělá. 
 

 
++ 

SYSTÉM 

BB. Nemám jasnou 
představu, jak posoudit, 
které politické režimy 
jsou dobré či špatné.    

+ 

EE. Lidé by měli mít úctu 
ke státu a vládě bez ohledu 
na to, co dělají. 

x 

FF. Občan může být hrdý 
na vládu a stát, v němž se 
všichni mohou účastnit 
politického života.    

+ až ++ 

DD. Když pomyslím na 
stát a vládu, tak buď 
dostanu zlost anebo 
upadnu do deprese.       

+ až ++ 

 



 Tab. 7. Politická kultura: Průměrné hodnoty mezinárodní evropské skupiny (N=31) 
Škála odpovědí dotazníku byla pětistupňová Likertova od 1=zcela souhlasím po 5=zcela nesouhlasím. Čísla nad 
hodnotu 3 v tabulce jsou pro snazší pochopení smyslu odpovědi  opatřena  záporným  znaménkem, aby se 
zdůraznil záporný charakter výpovědi. Ze schématu vyplývá poměrně jdnoznačný převládající demokratický 
charakter: 
Tabulka, přináší průměrné hodnoty celého souboru. U položek, kde byl zjistěn alespoň půl bodový rozdíl mezi 
odpověďmi respondentů  ze západní a nezápadní Evropy přidáváme ještě jeden řádek s výsledky psanými 
kurzívou s průměrnými výsledky: vlevo s výsledky ze Západu, napravo ze “zbytku Evropy” a se statistickou 
významností rozdílu. .   
Z výsledků je zřejmé, že respondenti ze západní Evropy konsistentně vypovídali ve smyslu větší sofistikovanosti 
(tři položky v 1. sloupci), nepodrobivosti (položka v 2. sloupci), výraznější osobní politické angažovanosti  (tři 
položky 3. sloupce) a výraznějšího se ohražení oproti odcizenosti (dokonce většina položek posledního sloupce). 
Významnosti jsou při tak malém počtu osob jen orientační  

PAROCHIAL SUBJECT PARTICIPANT ALIENATIVE 
A. I know little about 
politics. 
 
                               -4.1 

D. People should mind 
their own business and let 
the state and government do 
their job.                        -4.6

B. I take an active role in 
politics especially if an 
issue is important or 
concerns me.                  2.9 
  West 2.4   non-West -3.3 

 

C. If you participate in politics 
you just become part of 
a dishonest system and help 
corrupt politicians           -3.8  

West -4.1   non-West  - 3.5
sign. 0.05 

 
 
SELF 

F. I can’t understand 
what attracts people to 
politics.                
                             -4.5 

G. I hate those activists  
who make trouble for the 
state.                         
                                     -4.4

H. It makes me feel good to 
take part in politics, even a 
peaceful polit. demonstration 
for something I believe in.  2.4 

West 1.8  non-West 2.9 
sign. 0.05 

E. I hate politics, it just 
brings out the worst in 
people and society. 

    -4.5

J. I don’t know what 
political parties are all 
about.                 
                             -4.7 
West -4.8  non-West 
4.3 

sign. 0.01 

K. Political parties can’t 
serve any reasonable  
function in the state.   
                                     -4.4 

L. Political parties are neces- 
sary for running a state and 
government that represents    
the people’s needs.          2.2 

I. Political parties are the 
worst feature of the state. 
                                 

-4.0

INPUT 
(PARTIES)

M. Political parties or 
interest groups, they 
do not matter to me. 
                             -4.6 

West -5          -4.3 
sign. 0.01 

P. A true patriot stays clear  
of membership in political 
parties.      
                                     -4.1 

 N. A good citizen joins the 
political party and 
participates in activist 
interest groups.             3.0 

O. I hate parties, and their 
partisans are insufferable. 
.                                
                                    -4.1 

West -4.6         -3.6 
sign. 0.05 

R. I really don´t 
know what the state 
and government 
does. 
                             

          -4.2 
West -4.5         -3.9 

S. The duty of state and go-
vernment is to make decisions  
for the people and the duty of  
the people is to follow the de-
cisions w/out question regard- 
less of merits.                   -4.3 

West -4.5        -4         

T. The law and policies of 
the state and government 
should be the result of the 
people participating in the 
political process.        
                                      1.8 

Q. The laws and policies of 
the state and gov’t have 
nothing to do with what the 
people want and need.           

                              -3.8 
West -4.1        -3.5 

sign. 0.05 

OUTPUT 
(LAWS) 
 

V. I have a hard time 
telling what a good or 
bad law really is.  

-3.2 

W. A good state and 
government makes sure the 
citizens obey the laws re-
gardless of their merits. -3.8

X. Laws that are arrived at 
with the support of the 
majority of the people 
should be obeyed.         2.8 

U. Policies of our state and 
gov’t are a corrupt farce and 
an insult to our intelligence. 

-3.6
West -4.2          2.9 

sign. 0.01 
Z. I don´t understand 
how political systems 
work.                    -4.2 

West -4.6    -3.5 
sign. 0.01 

CC. Good citizens should 
not try to change the state. 
                                     -4.4 

AA. Freely elected 
governments are the most 
effective.                       2.6 

Y. The state and gov’t do 
not benefit people like 
myself.                        -3.9 

SYSTEM 

BB. I do not have a 
good idea of how to 
judge whether a 
political regime is 
good or bad.          -4.0 

EE. People should respect 
their state and government 
regardless of what it does.  

                       
-4.2

FF. A citizen can be proud 
of his state and 
government to the extent 
that all people participate 
in it.                              2.4 

West  2  2.7 

DD. Whenever I think of 
the state and government I 
get either angry, 
discouraged, or depressed.  
                                     -3.2 

West -3.8         2.6 
sign. 0.01 



4b. Občanský éthos. 

Soustava občanských ctností, slušnost, demokratický éthos neboli také civilita je další 
důležitý předpoklad demokratičnosti. Je to morálka občanské společnosti.  Náleží sem 
takové vlastnosti, jako je odpovědnost, soucit, pracovitost, poctivost (k bližním, 
institucím i společnosti jako celku),  respekt k menšinám (zejména etnickým), vztah 
k méně privilegovanýcm skupinám (ty se v různých společnostech mohou lišit, ale 
zpravidla jimi jsou chudé vrstvy,  ženy, děti, homosexuálové, staří lidé), apod.  
  
V oddíle občanského éthosu jsou systematicky porovnány typické profily éthosu zemí 
s různým stupněm svobody. Porovnání reprezentativních národních souborů potvrzuje 
všeobecný předpoklad o souvislosti útlaku a demoralizace, vztahu stoupající úrovně 
občanských ctností s vyšším stupněm svobody. Tento jev se projevil přes to, že 
respondenti v autoritativních režimech mohli být spíše motivováni k tomu odpovídat 
sociálně žádoucím způsobem – jevit se v lepším světle. Stručné výsledky porovnání 
indexů přináší Tabulka 8, v Tabulce 9 jsou průměrné skóry. 
 
Např. v Bělorusku silněji než kde jinde ze zkoumaných zemí lidé přiznávali, že „Skoro 
každý bude lhát, když se mu to vyplatí“ (C) a že „Stát lze podvádět, ale ne vlastní rodinu 
a přátele“ (D). Češi uváděli méně korupční prostředí než ostatní zkoumané země a také 
největší míru tolerance k odlišným životním stylům a menšinám. Ze čtyř sledovaných 
zemí byli Češi  nejtolerantnější k rovnoprávnosti žen a k životnímu stylu gayů, horší byla 
situace ve snášenlivosti s otatními etniky (tolerance sňatků mezi různými etniky – 
položka H).  Neradostné výsledky přinesly odpovědi ve všech dotazovaných zemích na 
položku N „Pro některé sociální skupiny jsou nezbytné tvrdší zákony“ Jen 6% českých 
respondentů tuto formulaci plně odmítlo, v ostatních zemích tomu nebylo lépe. S tímto 
výrokem souhlasilo 62 až 71% dotázaných všech čtzř zkoumaných zemí, největší souhlas 
byl na Slovensku. Také s položkou „Bylo by dobré, kdyby v naší společnosti raději 
nebyli představitelé některých národností (I)“ souhlasilo na 25 až 30% respondentů, 
pčičemž nejsilnější souhlas zazněl právě v Čechách.  Podrobnější výsledky čtenář nalezne 
v přiložené  publikaci na str. 77 až 100.  
 
Tabulka 8. Stručný přehled porovnání indexů občanského éthosu u 
reprezentativních národních vzorků čtyř zemí. (Podrobnější údaje čtenář najde 
v Příloze 1, Klicperová-Baker & Feireband a kol, 2007, str. 77-100).   
 Nízká úroveň Nižší střední úroveň Vyšší střední úroveň Vysoká úroveň 

Podvádění  Bulharsko  Česko Slovensko Bělorusko 
Poctivost  Bělorusko Česko Slovensko Bulharsko 
Korupce Česko Slovensko Bulharsko Bělorusko 
Tolerance Bělorusko Slovensko Bulharsko Česko 
Sociální smír Bělorusko Slovensko Bulharsko Česko 
Autoritářství Slovensko* Česko   Bělorusko Bulharsko 
Paternalismus Česko Bělorusko Slovensko Bulharsko 
Hédonismus Slovensko Bělorusko Česko Bulharsko 
Konzumnost Česko  Slovensko Bulharsko Bělorusko 
(* data sbíraná v roce 2002, tedy bezprostředně po Mečiarově vládě)  
 



  Tabulka 9. Občanský éthos. Výsledky mezinárodní reprezentativní studie  

     průměrné skóry reprezentativních vzorků čtyř zemí 

 

    (1- zcela souhlasím    5- vůbec nesouhlasím) B
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A Jen hlupáci pracují pořád s plným nasazením. 3,30 3,47 3,51 3,46 

B Aby člověk dosáhl úspěšné kariéry, musí dávat úplatky. 2,69 2,93 3,24 2,82 

C Stát lze podvádět, ale ne vlastní rodinu a přátele. 2,60 3,13 3,13 2,67 

D Skoro každý bude lhát, když se mu to vyplatí. 2,19 2,51 2,48 2,35 

E Skoro každého člověka lze koupit.  2,48 2,43 2,73 2,52 

F Bohatství lidé zpravidla nedosahují vlastními zásluhami ani prací. 2,28 1,80 2,55 2,29 

G Není nic špatného na tom, když vstupují do manželství lidé stejného pohlaví. 4,03 3,81 2,96 3,61 

H Není nic špatného na tom, když vstupují do manželství lidé různých ras. 2,22 2,08 2,11 2,39 

I 
Bylo by dobré kdyby v naší společnosti raději nebyli představitelé některých 
národností.  

3,33 3,36 3,15 3,21 

J Někdy je nezbytné použít k prosazení určité správné věci násilí. 3,28 3,00 3,32 3,35 

K Je nespravedlivé, že ve společnosti existují bohatí a chudí. 2,66 1,84 2,63 2,24 

L Věřím, že poctivost nakonec vede k nejlepšímu životu.  2,76 2,25 2,74 2,73 

M Je lepší nikomu nevěřit.  2,68 2,47 2,80 2,85 

N Pro některé sociální skupiny jsou nezbytné tvrdší zákony.  3,24 2,04 2,34 2,10 

O V zájmu úspěchu se lze odchýlit od morálky 3,43 3,18 3,51 3,45 

P Velké bohatství zkazí každého. 2,41 1,96 2,40 1,97 

Q Vláda musí všem občanům zajistit práci. 1,69 1,54 2,56 2,07 

R Všechny sociální skupiny by měly mít možnost   veřejně vyjadřovat své názory. 2,07 1,44 1,77 1,80 

S Zdraví, to je především starost každého jedince a nikoli povinnost vlády. 1,98 3,14 2,26 2,50 

T Člověk je svobodný tehdy, když nemá bídu, není hladový a má střechu nad hlavou. 1,89 1,52 2,48 2,31 

U Svoboda je, má-li každý možnost dělat to, co chce. 2,45 2,68 2,66 2,89 

V Muži mají vydělávat na živobytí a ženy se starat o domácnost. 2,29 2,72 3,02 2,86 

W Rozhodný muž v čele národa je lepší než spousta politiků 2,39 1,95 2,38 2,60 

X Komunistický režim měl spoustu předností 2,56 2,28 3,22 2,69 

Y   Mívám odvážné plány a daří se mi je plnit 3,04 3,28 3,15 3,23 

Z Myslím, že dokud žijeme, měli bychom užívat všech radostí, které život nabízí 1,83 1,94 1,82 2,23 

AA Dokázal/a bych žít skromně jako mnich po celé měsíce. 3,09 3,55 3,73 3,51 

BB Rád/a riskuji. 3,03 3,00 3,28 3,38 

CC Rád/a chodím po obchodech a nakupuji. 2,72 2,21 3,05 3,15 

DD Nenávidím reklamy, které zaplavují náš život. 2,55 2,63 2,61 2,77 

EE Mám rád/a cizí značkové zboží. 2,64 3,49 3,02 3,19 

Mezinárodní skupina výzkumníků (N=31) také vyplnila dotazník občanského éthosu dvakrát: za sebe a 
pak jak by dotazník zodpověděli spoluobčané. Přitom nás zajímalo, zda a jaký bude rozdíl mezi 
odpověďmi respondentů z tzv. stabilně demokratických zemí západní Evropy oproti tak zvané Evropě 
„východní“ postkomunistické. Západ z uvedené skupiny představovalo 13 respondentů: tři Dánové, 
dva Holanďané, dva Italové, dva Finové, dva Španělé a po jednom zástupci Belgie a Rakouska; 



východ a střed Evropy byl zastoupen 8 členy: třemi Maďary, po dvou reprezenantech České republiky 
a Bulharska a jedním Rumunem. Skupiny se jevily vyrovnané co do pohlaví i modu věku účastníků.   

Při tak malém počtu je třeba výsledky chápat jen jako pilotážní studii, nicméně rozdíly, které jsme 
zjistili, nezamítají hypotézy post-totalitního syndromu, jsou v předpokládaném směru a jsou 
konsistentní. Když vypovídali výzkumníci o sobě, nelišily se výpovědi „západ“ a „východ“ výrazně, 
odpovědi mají vcelku demokratický ráz. Určité rozdíly jsou ale i u této skupiny intelektuálů naznačeny: 
„východoevropané“ projevili silnější tendence vidět svobodu nevázaněji jako možnost dělat si, co kdo 
chce (U), svěřili se s větší mírou mezilidské nedůvěry (M) a tradicionalismem ve vztahu k roli žen (V) 
a náboženství (FF). Mezikulturní rozdíly vystoupily, když se respondenti pokusili odhadnout odpovědi 
spoluobčanů.Pak se etický profil posunul k nevyhraněné až mírně netolerantní pozici, zejména ve 
„východním“ regionu. Snížila se tolerance vůči zástupcům jiných sociálních a etnických skupin. 
Respondenti přičetli svým spoluobčanům tradiční a málo egalitářské postoje k ženám (V), netoleranci 
ke gayům (G), skupinám rasově, národnostně, majetkově vymezeným (H, I, F), jakož i vyšší obecnou 
nedůvěru (M) a horší pracovní morálku. Tyto výsledky je ovšem třeba brát s rezervou nejen proto, že 
počet respondentů je nízký, ale také proto, že máme zkušenost s tím, že respondenti mají někdy 
tendenci projikovat předsudky na své spoluobčany v míře, která může být přehnaná. Nicméně stejně 
jako šetření na reprezentativních vzorcích i výsledky tohoto šetření potvrzují hypotézu o výskytu post-
totalitních symptomů u populace, která prožila důležitou část svého života v podmínkách nesvobody.  

Respondenti z Barmy, Ruska, Turecka a Ukrajiny, které jsme oslovili a které vesměs známe jako 
zastánce demokracie a humanismu, nás nepřekvapili vcelku příkladnými rysy občanského 
demokratického éthosu – viz ukázky na předešlých stránkách. Jejich odpovědi ukazují dobrou 
dávku tolerance vůči rozmanitým zástupcům menšin, odolávání korupčním svodům, v podstatě 
benevolentní vizi společnosti, odmítání násilí, důraz na osobní odpovědnost a morálku občanské 
slušnosti.  V kontrastu k jejich osobnímu občanskému krédu byly odpovědi, kterými se titíž 
respondenti pokoušeli odhadnout průměrné odpovědi svých spoluobčanů. Tyto odpovědi bývají často 
chmurné.  Není vyloučeno, že kromě tradicionalismu a netolerantnosti domovských společností, které 
jsou různou měrou vzdáleny od žádoucího libealismu a demokracie, odrážejí i něco více, nad témto 
fenoménem jsme se pozastavovali v sekci 4a) občanské kultury. Snad i projekci respondentů 
samotných? Graf 1 vystihuje některé ze zachycených rozdílů mezi éthosem demokratů a jejich 
společností. Upoutává zejména dramatický rozdíl v chápání role žen (většina našich respondentů byly 
ženy, intelektuálky, které jsou na to, jak jejich roli společnost vidí, citlivé). Dále vynikají diskrepance 
v nábožnosti, v pohledu na úplatky, toleranci k minoritám, sociální spravedlnosti, násilí atd.  
 
Mezi dotazníkovými skory by málem zanikla surová realita post-totalitní skutečnosti. A přitom zde 
mluvíme o etice a morálním prostředí. Dovolte proto alespoň pár ukázek   od jednoho z ruských 
posluchačů, které přišly na naši anketu do Českého rozhlasu:   

Náš člověk, žijící v podmínkách neustálého ponižování, se sám snaží ponížit svého bližního, ať je to 
kdokoli, v jakémkoli postavení. Šatnářka  se rozčiluje na návštěvníky, že mají utržená poutka u kabátu, 
uklízečka plácá hadrem lidi přes nohy za to, že „chodí“. Pokladní vám bez slůvka  vysvětlení zaklapne 
okénko před nosem, doktor si dá půlhodinovou přestávku na cigaretu, zatímco fronta pacienta čeká na 
příjem a učitel si zgustne na žákovi, který je mu nesympatický.  

Pokud jde ovšem o demokracii a demokratický éthos, ještě otřesněji působí analýzy Aleny Ledenevy 
(2006) publikované v knize How Russia really works a její rozbor manipulace demokracie pomocí 
nových „pí ár“ agentur, nový druh komodity, tzv, kompromat (kompromitující materiál na politiky a 
jiné významné osobnosti), ceník úplatků v nových ruských mediích, nemluvě o vraždách novinářů a 
politků na objednávku.   



S dotazníkem občanského éthosu jsme se obrátili také na četné jednotlivce žijící v zemích 
s různým stupněm demokracie. Tabulka 10 je ukázkou hodnocení vlastního a svých zemí 
od Rusky a Ukrajince.  
 
Tabulka 10. Občané bývalého Sovětského svazu vypovídají o svém občanském éthosu (hodnoty 
v prvním sloupci) a o éthosu svých zemí (druhý sloupec obsahuje průměr hodnot,  jak by podle nich 
odpovídal typický občan Ruska a Ukrajiny).             [1= plně souhlasím  5=vůbec nesouhlasím] 

Roz- 
díl 

A Jen hlupáci pracují pořád s plným nasazením. 5 3,5 * 

B Aby člověk dosáhl úspěšné kariéry, musí dávat úplatky. 5 2 ** 

C Stát lze podvádět, ale ne vlastní rodinu a přátele. 3 3,5  

D Skoro každý bude lhát, když se mu to vyplatí. 2,5 2  

E Skoro každého člověka lze koupit.  2,5 2  

F Bohatství lidé zpravidla nedosahují vlastními zásluhami ani prací. 3 1 * 

G Není nic špatného na tom, když vstupují do manželství lidé stejného pohlaví. 3 4,5 * 

H Není nic špatného na tom, když vstupují do manželství lidé různých ras. 1,5 3,5 * 

I Bylo by dobré kdyby v naší společnosti raději nebyli představitelé některých 
národností.  

5 2,5 * 

J Někdy je nezbytné použít k prosazení určité správné věci násilí. 4,5 2 * 

K Je nespravedlivé, že ve společnosti existují bohatí a chudí. 4 1,5 * 

L Věřím, že poctivost nakonec vede k nejlepšímu životu.  2 3  

M Je lepší nikomu nevěřit.  5 4  

N Pro některé sociální skupiny jsou nezbytné tvrdší zákony.  4 1,5 * 

O V zájmu úspěchu se lze odchýlit od morálky 4 2,5 * 

P Velké bohatství zkazí každého. 3 1,5 * 

Q Vláda musí všem občanům zajistit práci. 4 1 ** 

R Všechny sociální skupiny by měly mít možnost   veřejně vyjadřovat své názory. 2,5 3  

S Zdraví, to je především starost každého jedince a nikoli povinnost vlády. 3 4  

T Člověk je svobodný tehdy, když nemá bídu, není hladový a má střechu nad hlavou. 3 1 * 

U Svoboda je, má-li každý možnost dělat to, co chce. 4 3  

V Muži mají vydělávat na živobytí a ženy se starat o domácnost. 4,5 2,5 * 

W Rozhodný muž v čele národa je lepší než spousta politiků 4 1,5 * 

X Komunistický režim měl spoustu předností 4 2,5 * 

Y   Mívám odvážné plány a daří se mi je plnit 4,5 4  
Z Myslím, že dokud žijeme, měli bychom užívat všech radostí, které život nabízí 4 2,5 * 

AA Dokázal/a bych žít skromně jako mnich po celé měsíce. 2 2  

BB Rád/a riskuji. 4,5 4  

CC Rád/a chodím po obchodech a nakupuji. 4,5 2 * 

DD Nenávidím reklamy, které zaplavují náš život. 2 1,5  

EE Mám rád/a cizí značkové zboží. 2,5 2  

FF Věřím, že Bůh řídí vše, co se na světě děje 5 2 ** 

  
 
 
 



OBČANSKÝ ÉTHOS: Rozdíl mezi morálkou společnosti a 
respondenty samotnými (dle výpovědi respondentů) 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

N
íz

ká
 p

ra
co

vn
í m

or
ál

ka

Ú
pl

at
ky

P
od

vá
dě

ní
 s

tá
tu

N
ed
ův
ěř

iv
os

t

Ú
pl

at
no

st

B
oh

at
st

ví
 n

ez
as

lo
už

en
é

G
ay

 to
le

ra
nc

e

R
as

ov
á 

to
le

ra
nc

e

N
ár

od
no

st
ní

 in
to

le
ra

nc
e

T
ol

er
an

ce
 n

ás
il

í

T
ol

er
an

ce
 k

 r
oz

dí
lů

m
 v

 b
oh

at
st

ví

P
oc

ti
vo

st

N
ed
ův
ěř

iv
os

t

T
vr

dš
í z

ák
on

y 
pr

o 
ně

ko
ho

N
em

or
ál

ní
 ú

sp
ěc

h

B
oh

at
st

ví
 k

or
um

pu
je

P
at

er
na

li
sm

us
 -

 z
am

ěs
tn

an
os

t

S
vo

bo
da

 s
lo

va

Z
dr

av
í j

en
 o

so
bn

í s
ta

ro
st

S
vo

bo
da

 e
ko

no
m

ic
ká

S
vo

bo
da

 a
na

rc
hi

ck
á

Ž
en

y 
do

m
a

A
ut

or
it

ář
sk

ý 
vů

dc
e

K
om

un
is

m
us

O
dv

áž
né

 p
lá

ny

R
ad

os
ti

 ž
iv

ot
a

S
kr

om
no

st

R
is

ko
vá

ní

N
ak

up
ov

án
í

Pr
ot

i r
ek

la
m

ám

P
ro

 z
na
čk

ov
é 

zb
ož

í

Z
bo

žn
os

t

Rusko Ukrajina Barma

 
Graf 1. Občanský éthos – porovnání respondentů a výpovědí o jejich spoluobčanech – Rusko, Ukrajina, Barma 



4c) Občanský a kulturní patriotismus  

Třetím předpokladem demokratického rozvoje je občanský patriotismus. Druh 
nacionalismu, který je založen na respektu občanských hodnot a občanského éthosu.  

Výchozí teorií pro studium nacionalismu byla typologie občanského (s demokracií 
kompatibilnějšího) a etnického (exkluzivního) nacionalismu.  Bylo porovnáno 
národnostní cítění evropských národů oproti respondentům z USA (Američané 
vykazují čistý typ občanského nacionalismu viz Tabulka 11), dále byl porovnán 
nacionalismus dílších evropských zemí proti sobě navzájem (Západní země versus 
nezápadní resp. postkomunistické země).  Mimo jiných zvláštností bylo zjištěno ve 
„východních zemích“ silnější národnostní zapálení a zvláště silná orientace na 
hodnoty náboženství a národní historie - viz Tabulka 12. 

Tabulka 11. Kontrastní příklady vlastenectví. Průměrné pořadí hodnot ve vztahu 
k vlastní národnosti. Vlastenectví občanské (americké) a smíšené (české), v němž lze 
nalézt prvky kulturní, etnické i občanské (Feierabend a kol. 1999). 

Američtí studenti  (N=95) Pořadí Čeští studenti  (N=110) Pořadí 
Svoboda 1 Český jazyk  1 

Demokracie 2 České dějiny 2 
Americká ústava  3 Česká literatura a umění 3 

Rovnost 4 Vzdělání 4 
Mír 5 Svoboda 5 

Svobodné podnikání  6 Demokracie 6 
Amerika – velmoc 7 Mír 7 

Vzdělání  8 Česká ústava 8 
Věda a technika 9 Rovnost 9 
Anglický jazyk 10 Věda a technika  10 

Americké dějiny  11 Česká jídla 11 
Velcí vůdci 12 Svobodné podnikání 12 
Náboženství  13 Velcí vůdci 13 

Americká literatura  14 Náboženství 14 
Americká jídla 15 Česká republika – velmoc  15 

 
Potvrdila se tedy výše zmíněná dichotomie o etnickém vlastenectví na Východě a 
občanském na Západě?  Částečně, nikoli absolutně. Zjistili jsme totiž mnohé výjimky. 
Na příklad v případě vlastenectví Čechů jsme zjistili poměrně komplexní obraz – 
smíšené vlastenectví, v němž lze nalézt prvky kulturní, etnické i občanské. Právě tato 
optimální směs občanského a kulturního nacionalismu sehrála důležitou roli například 
za sametové revoluce (Klicperová-Baker, Feierabend a kol. str. 127-128). A její 
obdobu bylo možné pozorovat i během dalších nedávných revolučních hnutí ve 
východní Evropě a třeba i v Gruzii.  
A další důležité výjimky z pravidla:  národní menšiny mají tendenci zdůrazňovat 
občanské hodnoty více než ostatní, a to i národnostní menšiny „z Východu“ – např. 
Romové upřednostňovali hodnotu rovnosti, svobodu & lidská práva a mírumilovnost 
více než jakékoli jiné zkoumané  majoritní národy –viz opět Tabulka 12. Turci 
v Bulharsku zase zdůrazňovali více než ostatní význam svobody a lidských práv, 
ústavy, humanismu a demokracie.   



 
Tabulka 12. Rozmanité druhy vlastenectví. Význam hodnot k vlastní národnosti. 
Průměrné hodnoty odpovědí na otázku jak úzce se vztahují různé kulturní a občanské 
pojmy k národnosti respondentů? Škála 0 (žádný vztah) až 9 (neoddělitelný vztah).  
Tři nejvyšší hodnoty pro každou národnost jsou zvýrazněny tučným písmem, tři 
nejnižší šedým pozadím. N=3470. 
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Češi 7.89 6.85 7.18 3.40 6.91 6.80 6.59 5.91 6.43 6.89 6.22 6.61 7.16
Moravané 7.49 7.14 7.03 4.07 6.82 6.73 6.51 5.78 6.21 6.74 6.31 6.39 7.09
Romové 8.54 6.48 7.70 4.88 4.80 7.53 7.63 3.85 5.10 5.60 5.05 6.06 4.55
Slováci 7.71 6.79 7.14 5.45 6.59 6.89 6.69 5.45 6.49 6.39 5.44 6.23 6.53
Bělorusové 5.66 5.80 5.52 5.61 6.87 6.47 5.77 4.84 5.82 5.00 3.77 5.63 6.98
Rusové 7.19 5.62 5.59 5.63 6.97 6.42 6.10 5.24 5.56 5.80 4.31 6.30 6.99
Turci 8.18 5.72 7.76 7.75 6.82 7.70 7.42 5.88 7.78 7.64 6.29 7.37 7.50
Bulhaři 8.19 5.54 6.96 7.14 7.47 7.09 6.70 5.28 7.06 6.31 5.06 6.22 6.91
 
A poslední důležitá námitka oproti škatulkování mentalit Východ-Západ. Metody, 
které dokáží třídit respondenty podle jejich ideologií (na příklad Q-faktorová 
analýza), zpravidla ukáží, že ideologie se tvoří a šíří napříč kulturami. A tak i když ta 
která filosofie může třeba i v některé zemi převládat, je nespravedlivé zanedbávat 
odlišné typy myšlení. A tak spíše než jasné dělítko národů na východní a západní, 
občanské a etnické naše studie potvrdily přístup Auerův (2004), který razí teorii, že 
v každém národě soutěží různá pojetí nacionalismu či vlastenectví, a že čisté formy 
nacionalismu jsou vzácné. Ostatně ukazuje se, že je to právě směs kulturních a 
občanských složek, která je pro demokratické vlastenectví nejvíce žádoucí. Do jisté 
míry to platí i o typech občanského éthosu a politických kultur.  
 
5. Spokojenost s životem ve svobodné společnosti  

Samostatnou kapitolu tvořií výzkum spokojenosti občanů České republiky s životem ve 
svobodné společnosti a dotazování na to, co jim na období do roku 1989 a na období 
dnešním nejvíce vadí.  Ukázalo se, že hodnocení společenského vývoje od roku 1989 
do současnosti českou veřejnost názorově štěpí (Graf 2). Jen asi třetina dotázaných 
změny od r. 1989 vítá (8% s velkou radostí a 25% spíše s radostí), asi třetina (36%) má 
spíše smíšené pocity – ze změn nemá ani radost, ani jich nelituje; konečně více než 
čtvrtina připouští, že tyto změny přijímá s negativními emocemi (politováním u 19% 
a dokonce velkým politováním u 8%).  Příčiny rozpaků a zklamání jsou vysvětleny 
především  a) výběrovou pamětí, přijatelností předešlého režimu pro podstatnou část 
obyvatel, zdánlivou neviditelností státního teroru (Halík); b) nesplněnými 
nerealistickými očekáváními (Graf 3), a tak i zákonitým zklamáním z průběhu 
transformace, jehož součástí je i nečekaná ztráta pozitivních svobod (některé z nich 
uspokojovaly velice bazální důležité potřeby). K nečekaným zklamáním patří i nárůst 
lži i korupce v politice, strachu a zastrašování, závisti a zhoršení mezilidských vztahů 
obecně, na které si respondenti v současné společnosti stěžují.  
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Graf 2. Hodnocení změn vedoucích k vývoji od stavu před r.1989 k současnosti      
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Graf 3. Konfrontace očekávání (tečkovaná křivka) a reality (tlustá křivka)  



  
Graf 4 a ještě podrobněji samostatná příloha 2 podrobně analyzují, co lidem vadilo 
dříve a co nyní.  Orientační porovnání situace před r. 1989 a nyní – zlepšení či 
zhoršení situace ve vytipovaných oblastech shrnuje také Tabulka 13. Je třeba 
zdůraznit, že mnohé z nově frustrovaných potřeb náležejí k potřebám základním 
(značné zhoršení v oblasti sociální nejistoty, chudoby, oblasti zdravotnictví). Přitom 
nově uspokojené oblasti, kterých je disproporčně méně, bývají z oblasti potřeb 
vyšších (např. seberealizace, svědomí, spirituální potřeby) viz též Graf 8.  
 
Tabulka  13. Orientační porovnání výskytu vybraných negativních jevů před r. 1989 
a nyní podle výpovědi reprezentativního vzorku respondentů České republiky 
Frekvence jevu  
v době 
nesvobody byla 
vyšší než  
v demokracii  
= svoboda 
přinesla  
ZNAČNË 
ZLEPŠENÍ 

Frekvence 
v době 
nesvobody 
vyšší než  
v demokracii  
= svoboda 
přinesla 
ZLEPŠENÍ 

Frekvence 
v době 
nesvobody a 
v demokracii 
PŘIBLIŽNĚ 
STEJNÁ 

Frekvence v době 
nesvobody nižší než 
v demokracii = 
svoboda přinesla 
ZHORŠENÍ 

Frekvence v době 
nesvobody nižší 
než v demokracii 
= svoboda přinesla 
ZNAČNË 
ZHORŠENÍ 

Cenzura a 
filtrování 
informací 

Tlak ke 
konformitě 

Nedostatek 
krásy 

Hrubost a závist Chudoba 

Nemožnost 
svobodně 
cestovat 

Náboženská a 
spirituální 
frustrace 

Sexuální 
předsudky 

Obavy z ničení 
životního prostředí 

Sociální nejistota 

Policejní stát, 
donašečství 

Nemožnost žít 
podle svého 
svědomí 

Omezování 
zásahů prostých 
lidí do politiky 

Strach z války, konfliktů Doplácení/ 
podplácení ve 
zdravotnictví 

Nedostatek 
některého zboží 

Nemožnost 
seberealizace 

Byrokracie, 
zastrašování 

Rasová diskriminace  

 Diktát cizí 
mocnosti 

Nekvalitní 
služby 

Zvýhodňování 
některých lidí před 
zákonem  

 

 Politická 
přetvářka 
kvůli kariéře 

 Politika zanedbávající 
prospěch celé 
společnosti 

 

   Lež a korupce v politice  
   Strach, zda lidstvo 

přežije 
 

   Arogance firem a 
podniků 

 

   Strach ze zločinců  
   Neřešení otázek 

etnických menšin 
 

   Doplácení/podplácení za 
vzdělání 

 

   Nedůvěra, špatné 
mezilidské vztahy 

 

   Nedostatek času na 
posezení s přáteli 
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Graf 7 Porovnání jevů, které mimořádně silně vadí před r.1989 a v současnosti – odpovědi s nápovědo



                                                Transcendence                         VYŠŠÍ POTŘEBY  

 

                                               Žádný ideologický limit  
                                                     pro osobnostní růst  
                                                           a přesah                                           POTŘEBY RŮSTU  
                                                    

                                               Sebe-aktualizace   
 

                                       svoboda a respekt k diverzitě                    
                                      a individualitě podporují  

sebe-akatualizaci jedince. 
                                        Důraz na smysluplnost         
                                                                              
. 

 

                                               Estetické potřeby 
                                            Umění není cenzurováno,  
                                     ale závisí na materiálních tlacích.  
                       

                                          Potřeby poznávání 
                             Média a školství oficiálně necenzurováno   
                                Informační exploze působí zmatek  
                                  Vzdělání začíná je nákladné 
                               Média bývají spojena s kapitálem 

Potřeba sebeúcty 
Lidé mohou žít v souladu se svým svědomím 

Svoboda a laissez-faire je cesta jak k úspěchu tak k selhání 
Nezaměstnanost ničí pocit sebeúcty 

 

Potřeba přijetí, sounáležitosti a lásky 
Ztráta společného nepřítele vyvolává nové konflikty 

Ekonomická nerovnost živí závist. 

                                                     

               
Bezepčí, klid, jistoty 

Disidenti jsou sice osvobozeni od strachu ze státního teroru, 
ale populace jako celek je zneklidněna makrosociálními změnami. 

politickou nestabilitou (rozpady multietnických států), 
a ekonomickými šoky (liberalizace trhu, ztráta jistot, rostoucí ceny) 

Nuda a bezčasí je nahrazeno nízkou prediktabilitou. 
paternalistická péče státu tlakem na individuální odpovědnost. 

Erupce kriminality, nezaměstnanost, privatizace obecních bytů a nemocnic, 
Hrozba vlny emigrantů, navrátilých exulantů apod. 

                                                                                                                                                                                                          
                                                           Fyziologické potřeby                        ZÁKLADNÍ POTŘEBY 

                 Případy chudoby, nezaměstnanosti a bezdomovectví              DEFICITNÍ 

 

Graf 8. Maslowova hierarchie potřeb a jejich uspokojení ve svobodné společnosti. V 
současnosti je uspokojeno vice vyšších, růstových potřeb, ale mohou být 
neuspokojeny či některé potřeby nižší, žákladní.  

 



 
K lidem vítajícím tyto změny s velkou radostí patří častěji respondenti mladší (do 40 
let), s maturitou, s nejvyšším sociálně-ekonomickým postavením, se sympatiemi k 
ODS a častěji také s vyhraněnější orientací na hodnoty poctivosti a optimismu. 
„Spokojení“ mají dobu nesvobody spojenu s četnými negativními asociacemi (i když 
vzhledem ke svému mládí ji nemuseli sami plně zažít). Uvedli, že na době nesvobody 
je obzvlášť rozčiluje (spontánní odpovědi): nesvoboda, přetvářka, udavačství, totalita 
a vláda KSČ;  vadilo jim / nebo by vadilo lidem jako oni (uváděno s podporou): 
nemožnost svobodně cestovat, nedostatek zboží a diktát cizí mocnosti. K přítomnosti 
se tato skupina kriticky nevyjadřuje tak často  jako „nespokojení“ - s jednou 
výjimkou. Tou je chování současných politiků (spontánní výpovědi), popř. 
mimořádně silně jim vadí (s podporou) lež a korupce v politice. „Spokojení“ bývají 
také optimističtí ve výhledu ČR do budoucna.  
S velkým politováním (tj jako “nespokojení“) vývoj hodnotí o něco častěji ženy, lidé 
nad 50 let, se základním vzděláním s vyučením, s nižším středním a nejnižším 
sociálně-ekonomickým postavením, se sympatiemi ke KSČM, popř. bez sympatií k 
žádné politické straně a s vyhraněnou orientací na autoritářský styl politiky (a na silný 
stát).  Relativně méně často uvádějí, že by jim nebo lidem jako oni na minulém 
období před r.1989 něco (silně) vadilo, rozčilovalo. Jsou naopak hodně kritičtí k 
současnosti. Vadí jim dnes hlavně sociální nejistota a sociální nespravedlnost, 
problémy a platby/uplácení ve zdravotnictví, drahota a zvyšování daní a jak politika 
obecně, tak i chování a osoby politiků. 
  
 

Místo závěru 
Třetí vlna demokracie (dle Samuela Huntingtona) utrpěla náhlou a silnou vlnou 
demokratické recese. Podle některých odhadů 85 ze 100 deokratizovaných zemí 
z demokratické cesty sešlo, jiní zase varují před neliberálními formami demokracie 
(F. Zacharia).  I osvěčené stabilní demokracie (např. USA) zažily oslabení ústavnosti 
a krizi důvěry v demokratické insituce a volební proces.  Zvlášť chmurné zprávy 
přicházejí z Ruska a některých dalších post-sovětských zemí, Nejde jen o to, že se 
v nich transformace nedaří, ale o to, že se sám pojem demokracie stává synonymem 
chaosu, korupce, demagogie, že ideje liberalismu i demokracie byly zdiskreditovány 
(Titarenko, 22). Při nižších formách občanství a slabých demokratizačních silách 
vzdělání, socializace, vymahatelnosti práva a prosperity upadají státy do chaosu anebo 
autoritářských pastí – viz Graf 9. 
Přední odborník na demokratizaci Larry Diamond (2008) se zamýšlel nad  
demokratizační vlnou 90. let, nad hrozivým úbytkem demokratičnosti v mnoha 
zemích, kde tehdy demokracie zvítězila, či dokonce nad návratem autokratických 
režimů a vítězstvím náboženského fundamentalismu v mnoha zemích od té doby. 
 „Ještě než se demokracie může dale šířit, musí nejdříve zakořenit tam, kde vyklíčila. 
To je ostatně základní poučkou každé vojenské či geopolitické kampaně, že v určitém 
bodě se postupující síla musí zkonsolidovat své výdobytky, než může pomýšlet na 
další dobyvačný postup“  
A i když situace v současnosti vypadá leckde málo povybudivě, vidí Diamond naději. 
A to i v nejchudších a nejzkorumpovanějších zemích.  Naději spatřuje hlavně v 
kombinaci občanské společnosti a moderní techniky – v grass roots občanských 
hnutích, komunitních radiostanicích, mobilních telefonech, internetu.  A v povinnosti 
vyspělejších zemí těmto národům, pomáhat.   
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          Graf 9   Hypotetický vztah mezi různámi typy občanství,  demokratizačními silami a politickými režimy 
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Závěry a doporučení:   
 
1. Sociálně psychologické předpoklady jsou důležité jak pro formování 
demokratických osobností tak pro rozvoj demokratické společnosti.  Z těch, které se 
nám jeví jako obzvlášť významné stavíme do popředí tzv. Feierabendovu triádu   

a) občanskou politickou kulturu   
b) demokratický éthos a 
c) občanské a kulturní vlastnenectví 

 
2. Doporučujeme, aby demokratizace (člověka i společnosti) byla spojována 
s pěstováním shora uvedených sociálně psychologických charakteristik, i když je 
třeba mít na paměti, že to nejsou předpoklady jediné (k dalším patří zejména právo a 
jeho dodržování a vymáhání, funkce demokratických institucí apod.). Toto trio 
charakteristik je důležité podporovat jak v době nesvobody, tak ho cíleně pěstovat 
občanskou výchovou i ve stávajících demokraciích. Jak známo, demokracie spočívají 
na principech, které nejsou zcela kongruentní (viz úvod) a řečeno s T. G: Masarykem, 
státy se udržují týmiž idejemi, z kterých se zrodily. Je proto nezbytné občanskou 
politickou kulturu, éthos i vlastenectví pěstovat i průběžně.       
 
3. I člověk, který vyrůstá obklopen nesvobodným, totalitním prostředím, 
konformistickou rodinou, nemusí být nesvobodným prostředím determinován, ale 
může s pomocí vhodných pobídek dokázat najít cestu k demokratickým, svobodným 
osobním vzorům.  Sociální podpora prostřednictvím věrohodných morálních a 
inteligentních vzorů (nekonformních učitelů, statečných přátel a pod.).může umožnit 
nezávislý vývoj jedince. Také např. zahraniční rozhlasové vysílání je významnou 
formou humanistické pomoci.  
 
4. Na druhé straně, dlouhodobý socializační tlak potlačující svobodné rozhodování, 
iniciativu a morální volbu zvyšují pravděpodobnost fixace nežádoucích 
psychologických vzorců myšlení a jednání (černobílého myšlení, naučené 
bezmocnosti, vzdávání se pocitu odpovědnosti, škodlivých obranných mechanismů 
apod.). V extrémní formě nabývají tyto projevy charakteru post-totalitního syndromu.  
Tyto tendence lze zjišťovat a cílenou výchovou mírnit.  
 
5. Z většiny výzkumných sond bylo možné uzavřít smíšený nález:  
a) ideologie se tvoří a šíří napříč kulturami – zpravidla v každém národním vzorku 
byli reprezentatni té které ideologie, lišilo se však procento jejich zástupců; 
b) respondenti post-komunistických zemí ve většině indexů projevili zvýšenou míru 
post-totalitních symptomů (a to i mladí zástupci inteligence) 
 
6. Obecně se ukázalo, že sympatie k demokracii převažovaly napříč kulturami s tím, 
že syympatie k demokracii se zdály být nejvvětší tam, kde byli lidé demokracii 
nejvzdálenější a byli k ní v nejromantičtějším vztahu. Největší skepse k demokracii 
panovala v Rusku.  
 
7. Lidé nemusí být vždy schopni či motivovaní správně referovat o svém okolí. 
Dojmy o vlastních krajanech mohou být zkreselené, jak naznačují i naše studie....A to 
i u lidí, kteří nemusejí mít žádný významný motiv k předávání nepřesných informací. 
Může být ošidné spoléhat se na suubjektivní reference při formování obrazu o domácé 
populaci   



 
8. Realita se zřídka vyrovná naději a snům. Změna  režimu od autoritářství či totality 
k demokracii s sebou zákonitě přináší zklamání nerealistických očekávání. Žádný, 
sebepozitivnější vývoj nemůže sny zdrcující většiny obyvatel naplnit.  
Demokracie není ideaální režim bez konfliktů (viz výrok Churchilla o nejhorší formě 
vlády kromě těch ostatních, které čas od času již byly vyzkoušeny,  a také náš úvod, b  
původní studii,  kde vyjmenováváme důvody, proč je demokracie režim postavený na 
kompromisech). Odstranění útlaku zřídka přináší jak tzv. „svobodu negativní“ (od 
útlaku) i zároveň svobodu positivní (s uspokojením všech důležitých potřeb - dle  
Maslowovské hierarchie).  Transformační scénáře i vzdělávací programy je třeba 
s tímto realistickým vědomím připravovat.  
  
9. Svoboda sama je pojem nejednotně chápaný i prožívaný, vycházející z různých 
individuálních hodnot. Politické osvobození a zavedení tržního hospodářství může 
v důsledku znamenat záměnu jedněch potřeb za jiné. Touha po vlastní autonomii a 
seberealizaci bez omezení a cizího vměšování – nabytí tzv. negativní svobody – bývá 
zejména v první fázi osvobození v popředí. V procesu osvobozování však může 
paradoxně dojít k omezení jiného druhu svobod, tzv. svobod pozitivních – přístupu 
k uspokojování jiných důležitých potřeb a přání, z nichž některé mohou být na 
základnější úrovni života. 
Některé autoritářské, paternalistické státy, které se staraly o uspokojování základních 
potřeb lidí systematičtěji než země se svobodným trhem. Otřes ze ztráty jistot 
základních potřeb (obživy a osobní bezpečnosti, přístupu ke zdravotní péči, školství, 
zaměstnanosti,  bydlení) pak u podstatné části populace může převážit nad nově 
získaným přístupem k hodnotám vyšším. 
Intelektuální, politické a hospodářské elity, které z osvobození získají největší 
prospěch, by ze sebe neměly snímat odpovědnost za zbytek společnosti, jejichž 
životní podmínky jsou obtížnější čijejichž hierchie hodnot jsou odlišné. 
 
10. Ač lidé obecně po svobodě touží (a ukázalo se často že nesvobodní touží zejména 
po neomezené, spíše chaotické svobodě), bývají pak mnohdy zaskočeni nedostatkem 
paternalistické péče, malou strukturací svého času a také nečekaným břemenem 
odpovědnosti.  Potíž je také v tom, že nesvobodní lidé mají větší problémy 
s identifikací se zákony, rozlišováním autokratických a demokratických pravidel a 
jejich respektováním.  Zbavení se útlaku policejního státu s sebou přináší všeobecnou 
liberalizaci, která se pak týká i zločinu. Vzrůst kriminality a vynalézavost zločinců 
omezí nově nabyté svobody slušných lidí.   
 
11. .Změna režimu je stressující a u mnoha lidí vede k regresivnímu (nezralejšímu) 
řešení zátěžových situací, snadnějšímu podlehnutí autoritářských a populistických 
výzev, intenyivnějším náboženským, depresivním či násilným náladám.  
 
12. Zásada „Primum non nocere“ by měla patřit k etickému kodexu každé profese, 
nejen k Hippokratově přísaze.  Transitologické zkušenosti ukazují, že i ty nejčistší 
úmysly mohou přinést nežádoucí výsledky (o smíšených motivech nemluvě).   
Tato zásada by měla být respektována zjména tehdy, snaží-li se někdo po 
roussoeaouvském stylu „přinutit lidi ke svobodě“.   
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