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pamìti komunismu (a jejich kolektivní agregáty) nekopírují schematic-
ké vnímání historie jako kontinuálního, všeobjímajícího útisku èi kon-
cepci dìjin postavenou na pøedstavì komunistické moci, jež utlaèovala 
spoleènost. Re  exe vztahu historie a pamìti eroduje sklon vysvìtlovat 
historii z „manichejské“ perspektivy: absolutní démonizací minulosti, 
tj. „totalitního nepøítele“, a na stranì druhé idealizací pøítomnosti, tedy 
normativní a institucionální superiority demokracie (demokracie pøe-
tlumoèené v èeských konturách) (Vašíèek–Mayer, 2008; Mayer, 2009; 
Pithart, 2009).

2.5— Češi a komunismus: srovnání dnešních poměrů 
s dobou před listopadem 1989

Jak jsme vidìli na pøedešlých stránkách, s hodnocením souèasného 
demokratického politického systému úzce souvisí postoj veøejnosti ke 
komunistickému režimu. Z pohledu sociologie se historická pamì  
váže k rozlièným identitám, a tudíž k základním životním hodnotám 
a kognitivním procesùm jak sociálních kolektivit, tak jednotlivcù, ni-
koli k „národu“, resp. veøejnosti jako celku. Veøejnost je totiž de facto 
jen mechanicky a obraznì sjednoceným agregátem jednotlivcù a veøej-
né mínìní, které se vzpírá univerzálnímu pøetlumoèení, pak mùžeme 
obecnì de  novat jako rozptýlené a èasovì determinované stavy vìdomí 
(mínìní) politické obce. Ve veøejnosti se zkrátka vyskytují nejrùznìjší 
podoby historické pamìti, které se odvíjejí od rozmanitosti politických 
a sociálních identit èlenù pøíslušné pospolitosti28.

Celá øada sociologických výzkumù ukazuje, že pùvodní symbolická 
organizace veøejného prostoru se významnì mìní už ve druhé polo-
vinì devadesátých let. Je spojena s krizí liberální politiky, rozpadem 
pravicové koalice a s ekonomickými turbulencemi v letech 1996–1997. 
Všechny tyto procesy pøinesly urèitou (obecnou) ztrátu kredibility po-
litických institucí (Linek, 2010). Volièi se zaèínají kategorizovat na ty, 
kdo v procesu demokratického pøechodu a ekonomické transformace 
získali (na „vítìze“), a na ty, kdo se dostali do marginalizovaného po-
stavení (na „poražené“).

 28 Každý výzkum „obrazù minulosti“ s sebou samozøejmì pøináší urèitá úskalí spojená 
s rozpomínáním, selektivností pamìti, dodateènou stylizací apod.
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Tato dichotomie vyvìrá nejen z objektivního tøídního zaøazení, ale 
i ze subjektivních pozic a obav, pøedevším z pocitu relativní deprivace. 
Legitimita režimu pøestala kompenzovat v oèích veøejného mínìní tí-
živé sociální dopady; zaèal být poci ován kontrast mezi (soubìžnými) 
procesy, politickým a ekonomickým pøechodem, mezi rychlostí a efek-
tivností demokratizace, mezi pomalostí a neefektivností ekonomické 
transformace a zavádìní prosperujícího a úèinného tržního hospodáø-
ství. Vytvoøila se autentická hrozba pro životní úroveò mnohdy i tìch 
èástí spoleènosti, které se (pøinejmenším) s komunistickým režimem 
výraznìji neidenti  kovaly. Program ekonomické transformace zaèal 
ohrožovat nejen základní životní zájmy urèitých skupin, ale i jejich sa-
motnou existenci (zamìstnanci státních podnikù, družstevníci atd.). 
V èeské spoleènosti, podobnì jako v ostatních tranzitivních zemích, 
byl nejménì od poloviny devadesátých let patrný posun od vnímání 
a hodnocení systémové transformace z hlediska hodnot (tzn. že nìco 
je hodnoceno jako „správné“) k vnímání a hodnocení z hlediska zájmù 
(jako „výhodnìjší pro mì a pro lidi jako já“). Došlo k rychlé erozi vše-
obecnì rozšíøené dùvìry v lepší budoucnost, k podlomení „transfor-
maèního entuziasmu“ pøipisovaného reformám a politickým elitám, 
které budovaly svùj pro  l na jejich zavádìní.

Dùsledky ekonomické reformy znamenaly existenèní (a koneckon-
cù i existenciální) úzkost pro velké spoleèenské sektory, zvláštì lidi 
s nižším vzdìláním a následnì nižší možností uplatnìní na trhu prá-
ce. Nìkteré skupinové zájmy – odvozené od vnímání životní úrovnì, 
sociálního zabezpeèení skupiny, pozice ve statusové hierarchii atd. – 
zùstaly de  novány vzorci a institucemi pøíznaèné etatistické sociální 
struktury autoritáøského systému a v prostøedí radikální systémové 
zmìny vytvoøily základnu politických formací, které zachování starého 
režimu nebo jeho èástí obhajují (zejména státem øízenou ekonomiku). 
V primárních skupinách, které se potýkají s ekonomickými tìžkostmi 
a nejsou s to pøijmout novou strategii kompatibilní s tržním prostøedím 
a svobodným duchem liberální demokracie, zùstala výraznì zakoøe-
nìná tzv. socialistická mentalita. Více svobody (zvláštì v ekonomické 
oblasti) zpùsobilo ménì rovnosti ve výsledcích, více osobního rizika 
a odpovìdnosti za vlastní osud. To vše vyvolalo nostalgické vzpomínky 
na „staré dobré èasy“.

Šetøení CVVM uskuteènìné v záøí 2014 u pøíležitosti 25. výroèí sa-
metové revoluce pøineslo (nejen) v této souvislosti zajímavou sondu 
do názorù èeské veøejnosti na to, které skupiny patøí mezi „winners“ 
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a které mezi „losers“ demokratické transformace, neboli jak zní au-
tentická verze pokládané otázky: „Komu pøinesly zmìny po roce 1989 
zisk, a komu naopak ztrátu?“ Identi  kace „vítìzù“ a „poražených“ po 
zmìnì politického systému je pøitom „objektivnì“ vcelku srozumitelná: 
zisky jsou pøipsány podnikatelùm, odpùrcùm komunistického režimu 
(disidentùm), odborníkùm, vìøícím a mladým lidem. Mezi poražené 
jsou øazeni zemìdìlci, komunistiètí funkcionáøi, dìlníci, ale i starší 
lidé. Pomìrnì závažné je pøesvìdèení, že mezi poražené patøí i praco-
vití, slušní a poctiví lidé.

Rok 1989 si vydobyl nebo v budoucnu jistì vydobude povìst kardi-
nálního mezníku (nejen) v našich moderních národních dìjinách. Je 
nebo bude zlomem, který vejde jako stìžejní téma do uèebnic. Došlo 
k fundamentální zmìnì desítky let relativnì hladce fungujícího sys-
tému direktivní správy a všeprostupující kontroly. Byla restaurována 
politická pluralita i svobodná ekonomická soutìž. Pøedevším ale byla 
znovuustavena autonomie jedince, jehož lidská a obèanská práva se 
stala nejen formální, ale i fakticky respektovanou souèástí právního 
øádu. Leccos se posunulo do odlišných dimenzí, nìkdy i ty nejzáklad-
nìjší obrysy lidského života.

A  už zastáváme jakákoli hodnotová (ideologická) stanoviska, jen 
velmi obtížnì lze zpochybnit premisu, že dnešní situace je v mnoha 
smìrech unikátní. Aniž by bylo nezbytné uchylovat se k prvoplánovì 
propagandistickým heslùm typu „nikdy nebylo lépe“, tìžko lze odestát 
holá fakta: historické území èeských zemí dosud nebylo v dìjinách tak 
bohaté, nezávislé a svobodné jako dnes. Obyvatelé zde žijící nebyli 
nikdy ménì vázáni k vrchnosti a povinováni mystickému celku (stá-
tu, stranì, národu, církvi), a naopak nikdy nemìli více prostoru pro 
svéprávné naplòování vlastního osudu a hledání individuálního štìstí 
(jakým zpùsobem nebo zda vùbec jsou tyto skuteènosti postøehnuty 
ve vox populi, je už úplnì jiná kapitola). Pøesto, jak víme, neexistuje 
a dost dobøe ani existovat nemùže úplná shoda na spoleènì sdílených 
vzpomínkách na minulý režim a tím pádem ani shoda na hodnocení 
režimu souèasného.

Je evidentní, že smíølivost v pohledu pøed rok 1989, jež nìkteré tolik 
irituje, má své koøeny v rodinné èi jiné skupinové pamìti, která je dost 
odlišná od pamìti „o  ciální“. Aèkoli polistopadový vývoj spìl nezadr-
žitelnì (a logicky) k diferenciaci politických hledisek, názorù a posto-
jù, samotný okamžik zmìny, „bod nula“, je vnímán zøetelnou vìtšinou 
veøejnosti pozitivnì (Kunštát, 2010; Hampl, Vinopal a Šubrt, 2011). 
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Rok 1989 je jedním z center dìjinné pamìti. V jistém úhlu pohledu je 
naší nejbytostnìjší souèasností, protože ji v praktickém slova smyslu 
zakládá (ústavnì, psychologicky, právnì, politicky).

Pøesto je tematizace samotného pøechodu k demokracii jakožto klí-
èového dìjinného zlomu s dalekosáhlými dùsledky paradoxnì obtížná. 
Možná právì proto, že stále existuje vlivný diskurs o roku 1989 jako 
vysvobození ze spárù Východu, z importované øíše zla, možná právì 
proto, že je považován za bájný poèátek nového vìku. Re  exe roku 
1989 „zatuhla“ v mytizujících (a polarizujících) stereotypech „komu-
nisté“ a „my obyèejní lidé“ (Pinkas, 2009). Tento polarizující koncept 
mìl své hluboké koøeny v normalizaci, kdy takovéto èernobílé vymeze-
ní bylo prostøedkem znovuobnovení vlastní identity a integrity lidí jako 
obèanù a zároveò projevem neochoty k hlubší re  exi a strachu pøiznat 
si svá malá normalizaèní selhání (srov. Holý, 2001). Jeho pøežívání ve 
veøejné rozpravì a èásteènì i ve veøejném mínìní (otázka je, zda vìtši-
novì) je faktem, který však nevyluèuje, že mnozí, a napø. volièi KSÈM 
v prvé øadì, podobnou perspektivu nesdílejí nebo sdílejí jen èásteènì.

Tezi o významném vlivu událostí roku 1989 v zásadì podporují 
nìkteré provedené výzkumy (Kunštát, 2013). Jde o historický moment, 
který ve vìdomí obèanù nejvíce rezonuje a zøejmì mìl èi má významný 
urèující vliv na tvarování souèasných politických názorù. Pozadím ja-
kékoli politické a  nity pøitom není primárnì hodnotové (ideologické) 
vnímání komunistického režimu a demokratické transformace, ale na 
individuální úrovni vytváøené a etablované „zájmové“ hodnocení his-
torie i souèasnosti. Právì (socioekonomický) zájem jako klasická pro-
mìnná politických hodnot a postojù (cosi chápu jako „výhodnìjší pro 
mì a pro lidi jako já“) je zde tudíž nezøídka podstatou jistého hodno-
tového postoje, který pøedstavuje (a politicky pøetavuje) tradici minu-
lého, „výhodnìjšího“. Právì odlišné pamì ové vzorce mohou pomoci 
osvìtlit rozdíly v preferencích politicko-ideologických promìnných. To, 
jak jsou strukturovány obrazy minulosti uvnitø èeské spoleènosti, jak 
silný, nebo naopak slabý je odstup od komunistického sentimentu, tedy 
speci  cké historické vìdomí, predestinuje urèitou politickou mentalitu.

Proklamativní popis komunistického režimu jako zloèinného a zavr-
ženíhodného, pøíznaèný pro mediálnì-politický diskurs, je každopádnì 
dosti vzdálen historickému vìdomí „bìžných lidí“. Jeho projevy jsou 
èasto pøíkrou polemikou s výkladem, který zdùrazòuje temné stránky 
režimu – zloèiny, køivdy, ekonomický a sociální marasmus, zmaøené 
životy a vším prostupující bezmoc spojenou s rezignací. V kontrastu 
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s takovým pohledem exponují zcela jiná témata, která nelze organicky 
zaèlenit do pøíbìhu o „komunistickém zlu“, ale jsou svìdectvím o vlast-
ní jedineèné existenci v kontextu doby, osobní výpovìdí, jíž doba tvoøí 
spíše základní rámec: budování, rozkvìt, klid, øád, spravedlnost, vítìz-
ství „správné“ ideje, ale i otázky všedního života, mládí, práce, š astná 
rodina, perspektiva…

Výpovìdi o minulém jsou zároveò re  exí souèasného stavu spo-
leènosti; je èi mùže být „rozdìlena minulostí“. Ten èi onen pamìtník 
a úèastník žité minulosti (èili soudobých dìjin) disponuje vlastním 
pøíbìhem se spontánním vìdomím významu. Každý má jinou, vlast-
ní pravdu totožnou s individuálním pøíbìhem nebo širším kolektivním 
prožitkem (Suk, 2003). „Pravda o komunismu“ je tedy jak vysoce in-
dividualizovaná, tak i odvozená od skupinové zkušenosti, každopádnì 
vždy odlišná èi alespoò „netotožná“, èasto i protikladná k jiným „prav-
divým“ pøíbìhùm minulosti, a tedy i s jinými akcenty souèasnosti.

GRAF 2.13— OBECNÉ HODNOCENÍ POMĚRŮ PŘED LISTOPADEM 1989 A V SOUČASNOSTI (V%)29
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Pøi obecném hodnocení situace pøed sametovou revolucí a po 25 letech 
demokratické transformace se nejvìtší podíl èeských obèanù (38 %) 
pøiklánìl k názoru, že v dnešní dobì jsou pomìry lepší. Další více než 
tøetina zaujímala nevyhranìný postoj „tak napùl“ což znamená, že 
rigoróznì neurèili, zda je situace lepší teï, nebo pøed sametovou re-
volucí. To, že by pomìry byly lepší pøed listopadem 1989, explicitnì 
deklaruje necelá pìtina lidí (18 %). Jak je vidìt z èasového srovnání 
(viz graf 2.13), varianta, že pomìry byly lepší pøed listopadem 1989, je 

 29 Znìní otázky: „Od listopadu 1989 uplynulo 25 let. A  jste zažil dobu pøed rokem 1989 
na vlastní kùži nebo jste o ní slyšel z vyprávìní ostatních, pokuste se zhodnotit celkové 
pomìry pøed listopadem a dnes.“
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v letech 2009–2014 zastoupena výraznì menšinovì. I na tomto hodno-
cení se projevuje pøípadná nespokojenost s aktuální politickou situací 
a je zde vidìt ten samý mírný výkyv smìrem k lepšímu hodnocení mi-
nulosti podobnì jako u hodnocení politického systému a trend oslabení 
tohoto pøíznivìjšího hodnocení v roce 2014.

Jakkoli zejména nìkteøí publicisté tyto a podobné jiné skuteènosti 
vykládají jako „ztrátu národní pamìti“, nezanedbatelná èást populace 
má v tomto smyslu pohøíchu pamì  velmi dobrou a mysl zachovalou – 
žilo se jim jednoduše z rùzných dùvodù lépe, nebo alespoò nijak špat-
nì. A také neztotožòují svùj život v tzv. reálném socialismu se státem, 
degenerovaným vedením èi jalovou ideologií. „Žít v socialismu“ pro 
mnoho lidí zjevnì znamenalo nìco jiného než to, co hlásala komunis-
tická propaganda.

Otázka na hodnocení pøed- a polistopadových pomìrù byla for-
mulována obecnì a byla pokládána všem respondentùm, tedy lidem 
starším 15 let (viz tabulku 2.10). Právì vìk je pøitom ukazatelem, pod-
le kterého se názory diferencují nejvíce. Mladší lidé ve vìkových kate-
goriích do 45 let zastávají názor, že pøed listopadem 1989 byly pomìry 
lepší, ve skuteènì mizivé míøe. Naopak u obyvatel starších 45 let již 
tento podíl není zanedbatelný a v pøípadì skupiny lidí starších 60 let 
se blíží jedné tøetinì. Neznamená to však, že by se mladší roèníky vý-
raznì více klonily k názoru, že situace dnes je lepší, tento názor zastává 
pøibližnì stejný podíl dotázaných ve všech skupinách. U lidí do 30 let 
je totiž výraznìji zastoupena neznalost pomìrù, neschopnost situaci 
zhodnotit (odpovìdi „neví“).

Rozdíly v hodnocení pøed- a polistopadové situace jsou viditelné 
také s ohledem na vzdìlání. Lidé s vyšším dosaženým vzdìláním, ma-
turitou nebo vysokou školou ve velmi malé míøe zastávají názor, že by 
pøedlistopadové pomìry byly lepší. Se vzrùstajícím vzdìláním lze také 
pozorovat posilování mínìní, že situace dnes je pøíznivìjší. V kategorii 
základního vzdìlání je patrný vyšší podíl odpovìdí „neví“, což souvisí 
právì s vìkem dotazovaných: jsou to vìtšinou mladí lidé, kteøí nemají 
ukonèené støedoškolské vzdìlání.

Také lidé s rùznou životní úrovní se k této otázce staví odlišnì. Ob-
èané deklarující dobrou životní úroveò své domácnosti jsou v mnohem 
vìtší míøe pøesvìdèeni, že dnešní pomìry jsou lepší, naopak u obyva-
tel se špatnou životní úrovní je možné pozorovat znaèný podíl tìch, 
kteøí zastávají názor, že pøed revolucí v roce 1989 byla situace lepší.  
Jisté postojové odlišnosti nalezneme i mezi lidmi se zkušeností a bez 
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zkušenosti s politickou perzekucí v sedmdesátých a osmdesátých le-
tech. Lidé, jejichž blízcí pøíbuzní byli za normalizace postiženi reži-
mem, jsou ve vìtší míøe pøesvìdèeni, že pomìry jsou lepší dnes, než 
ti, kdo tuto zkušenost nedeklarují. Z hlediska politických postojù jsou 
to pøedevším stoupenci KSÈM, kteøí oznaèují pomìry pøed listopadem 
1989 za lepší a ve velmi malé míøe vidí pozitivnìji dnešní situaci.

Dnešní údiv nad tím, že lidé nejsou jaksi automaticky nadšeni ze 
svobody a kapitalismu, staví na pøedpokladu, že èeskoslovenský státní 
socialismus byl nemorální a že takto ho lidé vždy vnímali. Samozøejmì, 
dìjiny komunismu byly také dìjinami utrpení, strachu i nedostatku 
všeho možného a z dnešního pohledu i mnohého nepøedstavitelného, 

TABULKA 2.10— OBECNÉ HODNOCENÍ POMĚRŮ PŘED LISTOPADEM 1989 A V SOUČASNOSTI 
(ROZDÍLY PODLE VĚKU, VZDĚLÁNÍ A SUBJEKTIVNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ, V %)

PØED LISTOPADEM 1989 
LEPŠÍ POMÌRY

DNES LEPŠÍ 
POMÌRY

TAK NAPÙL, NEDÁ 
SE ØÍCI

NEVÍ

Vìk:

15–19 let 3 46 21 30

20–29 let 5 46 31 18

30–44 let 13 45 36 6

45–59 let 23 32 43 2

60 a více let 31 31 37 1

Vzdìlání:

základní 26 30 31 13

vyuèení 22 30 41 7

støední s maturitou 13 41 37 9

vysokoškolské 10 60 27 3

Životní úroveò:

dobrá 10 53 29 8

ani dobrá, ani špatná 17 32 43 8

špatná 34 20 39 7

Poznámka: V øádcích jsou uvedeny procentuální podíly odpovìdí.
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byly ale také, a pro nìkteré dokonce jen dìjinami „normálních životù“, 
naplnìných prací, pøátelstvím, rodinou, bezpeèím, obìtavostí, solida-
ritou… A právì tyto hodnoty, v jejichž siloèarách žili èi se domnívali 
žít své „bìžné životy“, mohou nìkteøí lidé pøetavit do své svrchovanì 
subjektivní (jinou nedisponují) pøedstavy pøedlistopadového režimu.

Abychom lépe rozkryli do jisté míry ambivalentní postoje k funda-
mentální politické zmìnì v roce 1989, podívejme se, jak lidé porovná-
vají svùj souèasný život se situací pøed listopadem 1989 v nìkterých 
vybraných aspektech.

Co se týèe konkrétních hodnocení jednotlivých oblastí, jako lepší 
oceòují obèané taková hlediska života, která lze ztotožnit s hodnota-
mi svobody a obèanských práv nabytými po roce 1989, a to zejména 
možnost studovat, pracovat nebo cestovat do zahranièí, svobodný pøí-
stup k informacím, možnost vyjádøit svùj názor a úèastnit se na veøej-
ném životì. Støednì dobøe jsou hodnoceny oblasti jako životní úroveò, 
možnost ovlivòovat politická rozhodnutí, rovnost pøed zákonem a šance 
získat spoleèenské postavení na základì poctivé práce – u tìchto položek 
již nalezneme nezanedbatelný podíl tìch, kteøí volí neutrální variantu 
odpovìdi, tedy že jejich situace v konkrétní oblasti je pøibližnì stejná. 
Pøevažující záporné hodnocení dnešní doby ve srovnání s komunistickou 
érou se objevuje pøedevším u oblastí, které jsou spojeny s pocitem sociál-
ního komfortu (pracovní uplatnìní nebo sociální jistoty) a s problemati-
kou bezpeènosti a kriminality – právì tyto oblasti jsou vidìny jako ty, ve 
kterých je situace jednoznaènì horší než pøed listopadem 1989.

Z hlediska základních sociodemografických charakteristik se 
v hodnocení jednotlivých oblastí projevuje tendence mladších lidí 
(resp. lidí v mladším støedním vìku do 45 let) ve vìtší míøe odpoví-
dat, že dnešní situace je u nich lepší, u obyvatel starších 60 let pozitiv-
ní nazírání nalezneme ménì èasto. Podobnì lidé s vyšším formálním 
vzdìláním, zejména vysokoškolským, hodnotí situaci v daných oblas-
tech v dnešní, polistopadové dobì jako lepší než lidé s nižším vzdìlá-
ním. Nejvýraznìjší jsou však rozdíly v hodnocení životní úrovnì, kdy 
lidé deklarující dobrou životní úroveò ve výraznì vyšší míøe hodnotí 
dnešní pomìry u všech položek pro sebe jako lepší ve srovnání s lidmi 
se špatnou životní úrovní. Z hlediska politických postojù jsou to pøe-
devším pøíznivci KSÈM, kteøí v mnohem menší míøe vidí svùj dnešní 
život ve vybraných oblastech jako lepší a kloní se spíše k negativním 
variantám odpovìdí.
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GRAF 2.14— SROVNÁNÍ DNEŠNÍHO ŽIVOTA A ŽIVOTA PŘED LISTOPADEM 1989 V RŮZNÝCH OBLASTECH (V %)30

 30 Znìní otázky: „Srovnejte nìkteré stránky dnešního života se životem lidí, jako jste Vy, 
pøed rokem 1989. Je dnes situace lidí, jako jste Vy, lepší, horší nebo stejná ve srovnání 
se situací lidí, jako jste Vy, pøed 25 lety?“
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V letech 1998 a 2009 byla opakovanì pøedkládána k pøíslušné kom-
paraci ponìkud rozšíøená baterie témat. Výsledky ovšem není možné 
korektnì srovnávat s posledním výzkumem z roku 2014 na dané téma 
vzhledem k tomu, že obyvatelé Èeské republiky mìli v minulosti posu-
zovat svou vlastní situaci, a do analýzy jsou proto zahrnuty pouze ná-
zory lidí, kterým bylo v roce 1989 15 a více let. Výsledky tìchto šetøení 
(viz tabulku 2.11) ovšem stojí za pøipomenutí zejména z toho dùvodu, 
že z naznaèeného èasového srovnání plyne, že v názorech lidí, kterým 
v roce 1989 bylo 15 a více let, postupem èasu v celé øadì dimenzí spo-
leèenského i osobního života posilovala kladná varianta odpovìdí, tedy 
pøesvìdèení, že v dnešní dobì je situace v nejrùznìjších oblastech lepší 
(i když to nutnì neznamená, že v dané oblasti tento názor pøevažuje – 
pøíkladem mùže být tøeba obecný pocit bezpeèí).

TABULKA 2.11— SROVNÁNÍ DNEŠNÍHO ŽIVOTA A ŽIVOTA PŘED LISTOPADEM 1989 V RŮZNÝCH OBLASTECH 
(ČASOVÉ SROVNÁNÍ, V %)31

1998 2002 2006 2009

L L/H H L L/H H L L/H H L L/H H

Přístup k informacím 65 23 5 68 21 4 74 17 4 80 14 3

Možnost cestovat 67 14 13 76 13 8 76 13 7 77 13 6

Možnost svobodně žít 63 29 6 66 29 3 64 30 3 72 20 6

Možnost otevřeně říkat 
své názory 59 28 10 58 29 12 60 29 8 65 22 9

Přístup ke kultuře 35 36 25 41 37 18 42 35 20 55 31 11

Životní úroveň 28 28 43 36 29 33 38 34 28 51 22 26

Váš soukromý život 31 45 23 37 45 17 37 43 17 45 35 18

Váš život celkově – – – – – – 39 36 25 45 32 22

Osobní pohoda 31 35 32 37 38 24 38 37 24 44 32 23

Volný čas 26 38 29 31 36 28 31 36 26 39 33 22

 31 Znění otázky: „Když porovnáte svůj dnešní život se situací před listopadem 1989, 
řekl/-a byste, že jste na tom lépe nebo hůře, pokud jde o: …“ 
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1998 2002 2006 2009

L L/H H L L/H H L L/H H L L/H H

Možnost ovlivňovat život 
v místě, kde žijete 21 45 22 29 48 17 31 48 12 38 42 12

Péče o zdraví 17 36 46 24 39 36 32 39 29 36 31 32

Pocit osobní perspektivy 20 21 44 26 25 37 26 29 31 32 24 32

Možnost ovlivňovat 
politický život v naší 
zemi

21 39 25 22 47 21 23 47 18 31 41 18

Společenské postavení 22 41 24 26 46 20 24 44 21 30 39 20

Pracovní uplatnění 20 24 37 25 22 37 24 24 36 28 19 40

Pocit bezpečí 9 18 72 13 24 62 16 23 61 24 26 49

Pocit sociální jistoty 10 14 74 14 19 66 12 23 64 16 20 63

Mezilidské vztahy – – – – – – – – – 16 26 56

Zabezpečení ve stáří 11 18 61 12 25 56 13 23 56 15 24 54

Poznámka: Dopoèet do 100 % tvoøí odpovìdi „neví / netýká se“. Zvýraznìné kategorie 
pøedstavují ty aspekty života, jejichž hodnocení v èase se v porovnání s pøedlistopadovou 
érou kontinuálnì zlepšovalo.

Ponìkud odlišný pohled nabízejí odpovìdi na otázku, zda zmìna spo-
leèenského systému v roce 1989 „stála za to“32. Celkovou zmìnu reži-
mu lidé vnímají pøevážnì kladnì, když se v roce 2014, tedy ètvrtstoletí 
po listopadu 1989, dvì tøetiny èeských obèanù pøiklonily k názoru, že 
zmìna spoleèenského systému stála za to. Bìhem desetiletí mezi roky 
1999 a 2009 zde pøitom došlo k posunùm ve prospìch kladného hod-
nocení. Zatímco v roce 1999 byla o pøínosu zmìny režimu pøesvìdèena 
jen o nìco více než polovina dotázaných (56 %), o deset let pozdìji 
se tento podíl zvýšil již na 69 % (a podobný podíl zastává tento názor 
i v souèasnosti). Názor, že zmìna režimu v roce 1989 stála za to, jde 
v zásadì napøíè politickým spektrem s výjimkou komunistických volièù, 
mezi nimiž tøi ètvrtiny hodnotí zmìnu jako špatnou. Pøíznivci zmìny 
spoleèenského systému jsou èastìji lidé s vysokoškolským vzdìláním, 

 32 Znìní otázky: „Ohlédnete-li se zpìt, myslíte si, že zmìna spoleèenského systému u nás, 
k níž došlo v roce 1989, stála za to?“ Varianty odpovìdí: rozhodnì ano, spíše ano, roz-
hodnì ne, neví.
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mladší lidé ve vìku 18–44 let, obyvatelé Prahy a pøíznivci stran TOP 09, 
ODS, ANO a KDU-ÈSL. Naopak to, že zmìna systému za to nestála, si 
ve vìtší míøe myslí lidé se základním vzdìláním, lidé starší 65 let, oby-
vatelé Moravskoslezského kraje a pøívrženci KSÈM.

GRAF 2.15— STÁLA ZMĚNA V ROCE 1989 ZA TO? (V %)
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Jak už bylo zmínìno v jiném kontextu, vìtšina èeské veøejnosti záro-
veò nepovažuje obnovení komunistického režimu za pøíliš pravdìpo-
dobné. Od roku 2005 je podíl respondentù, kteøí pøipouštìjí, že se tak 
v nejbližších pìti letech mùže stát, víceménì konstantní a pøedstavuje 
zhruba desetinu respondentù. Naopak drtivá vìtšina dotázaných nepo-
važuje návrat komunistického režimu za pravdìpodobný – dlouhodobì 
se jedná o osm z deseti respondentù.
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GRAF 2.16— PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU (V %)33
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Souèasnì si drtivá vìtšina lidí návrat komunistického režimu nepøe-
je: mezi lety 1999 a 2014 podíl této „antikomunistické vìtšiny“ osci-
loval kolem 80 %. S obnovením komunistického panství souhlasí prù-
bìžnì 12 až 17 % populace (odpovìdi „rozhodnì souhlasí“ + „spíše 
souhlasí“), pøièemž na uvedenou horní hranici se skupina nostalgikù 
rozrostla právì v jubilejním roce 2014. Èastìji se obecnì jedná o lidi 
starší 60 let (konstantnì jde asi o ètvrtinu populace z této kohorty) 
a dle oèekávání zejména stoupence KSÈM (témìø tøi ètvrtiny z nich). 
Údaj u komunistických volièù ovšem mùžeme vnímat také z opaèné 
perspektivy: minimálnì ètvrtina z nich by si návrat ke komunismu 
nepøála.

 33 Znìní otázky: „Jak moc je podle Vás pravdìpodobné, že by v nejbližších pìti letech byl 
obnoven komunistický systém?“ Varianty odpovìdí: rozhodnì ano, spíše ano, spíše ne, 
rozhodnì ne, neví.
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GRAF 2.17— SOUHLAS S NÁVRATEM KE KOMUNISTICKÉMU REŽIMU (V %)34 
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Pod zastøešením CEORG35 byl na poèátku roku 2014 v komparativní 
perspektivì støedoevropského regionu realizován výzkum na téma 
hodnocení zmìny systému v roce 1989. V Èeské republice, v Polsku, 
Maïarsku a na Slovensku byly respondentùm pøedloženy dvì otázky, 
které zkoumaly názory veøejnosti na to, zda se zmìna systému vypla-
tila, nebo nevyplatila, a zda lidem zmìny po roce 1989 pøinesly více 
užitku nebo více ztrát (Èervenka, 2014c).

 34 Znìní otázky: „Souèasný politický systém není jediný, který tato zemì mìla. Nìkteøí 
lidé se domnívají, že by se nám vedlo mnohem lépe, pokud by se zde vládlo jinak. Co si 
o tom myslíte Vy? Mìli bychom se vrátit ke komunistickému zpùsobu vlády?“ Varianty 
odpovìdí: rozhodnì ano, spíše ano, spíše ne, rozhodnì ne, neví.

 35 C E O R G (The Central European Opinion Research Group) zahrnuje tøi instituce za-
bývající se výzkumem veøejného mínìní v Èeské republice (CVVM SOÚ AV ÈR, v. v. i. – 
Centrum pro výzkum veøejného mínìní Sociologického ústavu AV ÈR), v Maïarsku 
(TÁRKI – Társadalomkutatási Intézetés Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés) 
a v Polsku (CBOS – Centrum Badania Opinii Spolecznej). S CEORG pravidelnì spolu-
pracuje i slovenská agentura FOCUS.
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TABULKA 2.12— HODNOCENÍ ZMĚNY SYSTÉMU V ROCE 1989 (2014, V %)36 

ÈESKÁ REPUBLIKA POLSKO MAÏARSKO SLOVENSKO

Rozhodnì se vyplatila 25 39 12 19

Spíše se vyplatila 38 32 36 37

Spíše se nevyplatila 19 9 24 23

Rozhodnì se nevyplatila 10 3 13 10

Neví 8 17 15 11

Vyplatila/nevyplatila 63/29 71/12 48/37 56/33

Poznámka: Hodnoty v tabulce pøedstavují procentuální podíly jednotlivých variant od-
povìdí. Kategorie „vyplatila“ v posledním øádku pøedstavuje souèet odpovìdí „rozhodnì 
vyplatila“ a „spíše vyplatila“, kategorie „nevyplatila“ souèet odpovìdí „spíše nevyplatila“ 
a „rozhodnì nevyplatila“.

Zdroj: CVVM SOÚ AV ÈR, v. v. i., Naše spoleènost 3.–10. 2. 2014, 1081 respondentù starších 
15 let; Polsko – CBOS, 6.–12. 2. 2014, 1020 respondentù starších 18 let; Maïarsko–TÁRKI, 
15.–22. 1. 2014, 1007 respondentù starších 18 let; Slovensko – FOCUS, 27. 1. – 5. 2. 2014, 
1051 respondentù starších 18 let.

Jak ukazují výsledky zachycené v tabulce, veøejnost ve všech ètyøech 
zemích se pøevážnì kloní k názoru, že se zmìna systému v roce 1989 
vyplatila. Mezi jednotlivými zemìmi však existují velmi výrazné roz-
díly v míøe tohoto pøíklonu. Relativnì nejpozitivnìji zmìnu systému 
hodnotí obèané Polska, kde názor, že se zmìna systému vyplatila, 
zastává 71 % z nich, a v tom dvì pìtiny uvádìjí dokonce odpovìï, 
že se „rozhodnì vyplatila“. Opaèný názor mezi Poláky vyjádøila jen 
o málo více než desetina oslovených. Na druhém místì v tomto ohledu 
skonèila Èeská republika, kde názor, že se zmìna systému vyplatila, 
zastává více než tøípìtinová vìtšina (63 %) respondentù. Mezi nimi 
se ovšem jako nejèastìjší objevuje varianta odpovìdi „spíše se vyplati-
la“, což uvedly témìø dvì pìtiny dotázaných, zatímco odpovìdi „roz-
hodnì se vyplatila“ tvoøily jen ètvrtinu v rámci celého souboru. Kromì 
toho výraznì vyšší byl i podíl tìch, kteøí si myslí, že se zmìna systému 
v roce 1989 spíše èi rozhodnì nevyplatila, což uvedlo 29 % oslovených 

 36 Znìní otázky: „Vyplatila se nebo nevyplatila zmìna systému, ke které došlo v roce 
1989?“ Varianty odpovìdí: rozhodnì se vyplatila, spíše se vyplatila, spíše se nevyplati-
la, rozhodnì se nevyplatila.
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obèanù v Èeské republice. Na Slovensku pak zmìnu systému pøíznivì 
ohodnotilo 56 % dotázaných, pøièemž jen necelá pìtina ji považuje za 
rozhodnì se vyplativší, opaèný názor vyjádøila tøetina Slovákù. Relativ-
nì nejskeptiètìji zmìnu systému v roce 1989 hodnotí obyvatelé Maïar-
ska, kde pouze necelá polovina (48 %) dotázaných ji oznaèila za nìco, 
co se vyplatilo, a jen o málo více než desetina si myslí, že se „rozhodnì 
vyplatila“. Opaèný názor, že se zmìna systému po roce 1989 nevypla-
tila, v šetøení vyjádøila více než tøetina (37 %) maïarské veøejnosti.

TABULKA 2.13— PŘINESLY ZMĚNY PO ROCE 1989 LIDEM VÍCE UŽITKU ČI ZTRÁT? (2014, V %)37 

ÈESKÁ REPUBLIKA POLSKO MAÏARSKO SLOVENSKO

Pouze užitek 3 3 3 1

Více užitku než ztrát 34 42 24 26

Stejnì užitku jako ztrát 30 27 20 33

Více ztrát než užitku 25 13 31 28

Pouze ztráty 4 2 11 7

Neví 4 13 11 5

Poznámka: Hodnoty v tabulce pøedstavují procentuální podíly jednotlivých variant odpo-
vìdí.

Zdroj: CVVM SOÚ AV ÈR, v. v. i., Naše spoleènost 3.–10. 2. 2014, 1081 respondentù starších 
15 let; Polsko – CBOS, 6.–12. 2. 2014, 1020 respondentù starších 18 let; Maïarsko – TÁRKI, 
15.–22. 1. 2014, 1007 respondentù starších 18 let; Slovensko – FOCUS, 27. 1. – 5. 2. 2014, 
1051 respondentù starších 18 let.

Dosti podobný obrázek nabízejí i výsledky odpovìdí na druhou otázku, 
zda zmìny po roce 1989 pøinesly lidem spíše užitek, nebo naopak pro 
nì znamenaly ztrátu (viz tabulku 2.13). I v tomto pøípadì se jednoznaè-
nì nejoptimistiètìjší hodnocení objevuje mezi obyvateli Polska, z nichž 
více než dvì pìtiny (45 %) vidí celkovou bilanci zmìn po roce 1989 
jako pozitivní, další více než ètvrtina jako vyrovnanou a jen 15 % soudí, 
že dopad zmìn byl spíše èi zcela záporný. V Èeské republice názor, že 
zmìny po roce 1989 byly lidem spíše k užitku, pak zastávají jen necelé 

 37 Znìní otázky: „Pøinesly lidem zmìny, ke kterým došlo po roce 1989, a) pouze užitek, 
b) více užitku než ztrát, c) stejnì užitku jako ztrát, d) více ztrát než užitku, e) pouze ztráty?“
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dvì pìtiny (37 %) respondentù, opaèný postoj zaujímá 29 % Èechù 
a podobný podíl považuje celkovou bilanci užitku a ztrát z pohledu lidí 
za vyrovnanou. Na Slovensku i v Maïarsku byl zaznamenán prakticky 
shodný, o málo více než ètvrtinový (27 %), podíl tìch, kdo zmìny po 
roce 1989 hodnotí jako spíše užiteèné, avšak opaèný názor, že zmìny 
po roce 1989 byly lidem spíše ke škodì, zastávali èastìji Maïaøi (42 %) 
než Slováci (35 %). Naproti tomu podíl tìch, kdo bilanci zmìn po roce 
1989 z pohledu lidí hodnotí jako vyrovnanou, mezi Slováky tvoøil jed-
nu tøetinu a v Maïarsku to byla pouze jedna pìtina.

Analýza dat za Èeskou republiku z hlediska sociodemogra  ckých 
a jiných tøídicích hledisek ukázala, že skepse vùèi zmìnì systému 
v roce 1989 a zmìnám po roce 1989 je navzájem silnì provázána.38 
V obou pøípadech skepse narùstá s klesající subjektivnì deklarovanou 
životní úrovní vlastní domácnosti, klesajícím pøíjmem, rostoucím vìkem 
a klesající úrovní dokonèeného vzdìlání. Z hlediska sebezaøazení na 
levo-pravé škále politické orientace se o zmìnách v obou pøípadech 
výraznì kritiètìji vyslovují lidé, kteøí se øadí jednoznaènì na levici, ke 
zmìnám po roce 1989 se ponìkud kritiètìji staví i ti, kdo se hlásí k le-
vému støedu, zatímco respondenti øadící se na pravici v obou otázkách 
ve zvýšené míøe vyjadøovali pozitivní postoje.

Legitimizaèní strategie èeské demokracie a nových politických elit 
se výraznì opírala o jednoznaèné odmítnutí komunistické minulosti 
jako celku. Sociologické výzkumy ovšem naznaèují, že pohled veøej-
nosti je nepomìrnì strukturovanìjší. A urèitým viditelným potvrzením 
tohoto paradoxu je legální existence a hlavnì pøekvapivá životnost 
nereformované komunistické strany, tedy politického subjektu s rodo-
kmenem v totalitní státostranì.

2.6— Politicko-ideologická orientace českých občanů
Centrum pro výzkum veøejného mínìní dlouhodobì zkoumá obecnou 
politickou orientaci obèanù, pøesnìji øeèeno to, ke kterým ideologic-
kým proudùm se obèané cítí být blízko, a dále také jejich názory na 
nìkteré základní otázky týkající se role státu ve spoleènosti, v nichž se 

 38 Spearmanùv koe  cient poøadové korelace mezi odpovìïmi na obì otázky dosáhl velmi 
vysoké hodnoty 0,753.
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