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Závěrečná zpráva k výzkumu

Studie postojů střední třídy k EU a její vliv 
na evropskou problematiku
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Tato závěrečná zpráva je rozdělena do dvou částí, každá z nich obsahuje jeden typ segmentace 
české populace (18+). 
S každou ze segmentací lze pracovat zcela samostatně – jsou připraveny na základě odlišných 
statistických metod a pracují s jinými proměnnými.

Část 1: Postojová segmentace
§ Postojová segmentace, která je prezentována jako první, je založena na názorech a postojích české 

populace (světonázor, veřejný život, mezinárodní politika a globalizace), na volebním chování 
a volebních preferencích a zkušenosti s ekonomickými stresory.

Část 2: Statusová segmentace
§ Jako druhá je prezentovaná segmentace založená na pozici v sociální struktuře, jde tedy o rozdělení 

společnosti dle statusu. Segmentace se odvíjí od tří forem kapitálu (sociální, kulturní a ekonomický).

V příloze závěrečné zprávy je pak ukázáno prokřížení těchto dvou segmentací. 



On-line sběr dat na online populaci v Českém národním panelu (N=980)
Osobní dotazování na neuživatelích internetu  (N=291)
Velikost vzorku: N=1271
Sběr dat: 6. - 17.03.2019
Délka dotazníku: 14 minut

Metodologie
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Design 
výzkumu

Cílová 
skupina

Téma 
výzkumu

Volby do EP
Postoje
Souhlas s výroky
Volební chování

Osloven reprezentativní vzorek dle pohlaví, věku, velikosti místa 
bydliště a kraje, věk nad 18 let.

Vzorek převážen dle reprezentativní struktury pohlaví, věku, vzdělání, 
regionu, velikosti místa bydliště, volebního chování ve volbách do PSP 
ČR 2017 a využívání internetu.



Část 1: Postojová segmentace 
a střední třída



Metodologie segmentace



Metodologie segmentace
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Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru. 
Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

Q10. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se veřejného života. 
Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

Segmentace byla vytvořena na základě shlukové analýzy (cluster analysis), použita byla Wardova metoda.
Do shlukové analýzy vstoupily tyto proměnné:

Autoritářství Silný vůdce je pro Českou republiku důležitý, i když nebude vždy jednat 
v souladu se zavedenými pravidly.

Autoritářství Naše společnost se rozpadne, pokud neprosadíme tvrdší zákony a pravidla.

Konzervatismus
Gayové a lesby mohou mít svoje práva, ale manželství je jen mezi mužem a 
ženou.

Konzervatismus Příslušníci menšin by se vždy měli přizpůsobit českým zvykům a tradicím.

Populismus Lidé, a nikoliv politici, by měli dělat nejdůležitější rozhodnutí ve 
společnosti.

Populismus Elity celkově zklamaly a zradily zájmy běžného lidu.  
Spokojenost Jsem spokojen/a s vlastním životem.
Spokojenost Jsem spokojen/a s vývojem v naší společnosti.

Listopad S vývojem po listopadu 1989 jsem spokojen/a.
Listopad Politici a lídři v posledních 30 letech většinu věcí zkazili.
Důvěra Dnešní politika je plná úplatků a podvodů. 
Důvěra Nevěřím většině politických institucí jako je vláda či parlament.
Křesťanství Křesťanské zásady a desatero mají trvalou platnost.
Křesťanství Odpovědi na dnešní otázky může i nevěřící člověk hledat v Bibli.

Levopravost
Vysokopříjmoví a bohatí by měli platit vyšší procento na daních ze svého 
příjmu či majetku.

Levopravost Volný trh by takřka nikdy neměl být omezován státními regulacemi.
Material/Indi V životě je primární se finančně zabezpečit, další je nadstavba.
Material/Indi Člověk se v dnešní společnosti musí postarat hlavně sám o sebe.

Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se mezinárodní politiky a 
globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími 
výroky?

Q18. Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, šel/šla byste 
volit?

Q19. Jaký je váš postoj k níže uvedeným politickým stranám/hnutím, když 
jde o volby do Poslanecké sněmovny? [Hlavní preferovaná strana/hnutí –
zřejmě bych ji volil/a]

Q34. Měl/a jste v posledních 10 letech nějakou zkušenost s následujícími 
událostmi? [Osobně řešíte/řešil/a jste exekuci; Exekuci řeší/l někdo blízký z rodiny; Ztráta zaměstnání; 
Změna pracovních podmínek (pohoršil/a jsem si); Ztráta bydlení; Ekonomické problémy regionu, ve kterém 
žiji; Vážný úraz nebo dlouhodobá nemoc; Změna ve vlastní finanční situaci (pohoršil/a jsem si)]

Globalizace
Lidé jako jsem já na globalizaci a moderních trendech ve společnosti výrazně 
vydělávají.

Globalizace Vývoj dnešní společnosti nelze předvídat, což mne velmi znejišťuje.
Imigrace Česká kultura je silně ohrožena imigranty.
Imigrace Imigranti mohou ohrožovat českou ekonomiku a sociální stát.
Zahraničí Evropskou unii považuji za přínosnou.
Zahraničí Česko patří na Západ.
Nacionalismus Náš národ se musí postarat sám o sebe, nikdo nám moc nepomůže.
Nacionalismus Naše kultura (česká) je lepší než většina ostatních.
Zájem o pol. Téměř každý den sleduji vývoj na naší politické scéně. 
Zájem o pol. Zajímám se o mezinárodní události. 
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Pro definici střední třídy jsme zvolili model, který zahrnuje tři typy kapitálu, a to v návaznosti na model sociálně třídní 
struktury (Mike Savage), se kterým v analýze pracujeme. Respondenty jsme rozdělili na základě tří dimenzí – sociální kapitál, 
kulturní kapitál a ekonomický kapitál. 
Každé z dimenzí byly na základě score z vybraných otázek přiřazeny hodnoty 0 - 100. Jednotlivá score jsme následně 
zprůměrovali a na základě tohoto průměru vytvořili score celkové. Respondenti patřící mezi 50 % - 90 % rozložení celkového 
score byli označeni jako střední třída. Definice střední zároveň splňuje podmínku „minimálního kapitálu“ – ani jeden ze tří 
kapitálů (sociální, kulturní, ekonomický) nesmí mít respondenti ve střední třídě nižší než je hodnota 20.

Do definice střední třídy vstoupily tyto proměnné:Sociální kapitál

score_1
Počet kontaktů, 
které zná

Q24. Kolik osobně znáte lidí, kteří vykonávají 
následující profese? [Lékař/ka; Učitel/ka; 
Soudce/soudkyně; Programátor/ka; Novinář/ka; 
Starosta/ka]

Kulturní kapitál

score_1
Počet knih, 
které vlastní

Q25. Kolik odhadujete, že máte doma knih -
odborných, faktografických, historických a 
podobného zaměření?

score_2
Znalost jazyků

Q26. Jak dobře umíte anglicky, německy či 
francouzsky – alespoň jedním jazykem?

score_3
Návštěva 
kulturních akcí 

Q28. Jak často trávíte svůj volný čas následujícími 
aktivitami? [Návštěva kulturních akcí (divadel, 
koncertů, muzeí, galerií)]

Ekonomický kapitál

score_1
Čistý měsíční 
příjem

Q32. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

score_2
Hodnota 
majetku

Q33. Do jaké z těchto kategorií spadá majetek vaší 
domácnosti (tedy úspory, splacené nemovitosti 
apod.)?

Definice střední třídy



Hlavní zjištění
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8%

36%

16%

10%

16%

14%

Stárnoucí 
autoritáři

Obránci

Zkoušení 
pracující

Politicky 
pasivní

Nevyhranění

Mladí liberálové

Na základě shlukové analýzy jsme identifikovali 6 segmentů, které se liší především 
svými politickými postoji, volební aktivitou, prožívanými ekonomickými stresory, 
ale i věkem a vzděláním.
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Vyšší 
třída

Střední 
třída

Nižší 
třída

Zástupce střední třídy můžeme najít ve všech segmentech – nejvíce jich je mezi 
Nevyhraněnými, Mladými liberály, Zkoušenými pracujícími a Obránci.  
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Politicky pasivní Nevyhranění Mladí liberálové Stárnoucí 
autoritáři

Obránci Zkoušení 
pracující

Počet obyvatel spadajících do střední třídy v populaci: 
2,9 mil.

Počet obyvatel:

Sloupec 
znázorňuje celý 

segment. 
Je složený z 

počtů zástupců 
nižší třídy, 

střední třídy a 
vyšší třídy.

Jak číst graf:
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Politicky pasivní

Nevyhranění

Mladí liberálové

Stárnoucí autoritáři Obránci

Zkoušení pracující

Populace

Ekonomické stresory

Zá
je

m
 jí

t v
ol

it 
Mladí liberálové a Nevyhranění jsou segmenty, které mají nejvyšší tendenci chodit 
k volbám (obecně). Zároveň se jedná o segmenty, které jsou relativně zabezpečeny a 
dá se o nich říct, že se mají dobře. K účasti ve volbách inklinují i Zkoušení pracující, 
ti jsou ovšem silně postiženi ekonomickými stresory. Téma voleb se prakticky 
nedotýká Politicky pasivních.

Zájem volit vs. ekonomické stresory
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Autoritářství

Konzervatismus

PopulismusJsem spokojen/a s
vlastním životem

Jsem spokojen/a s
vývojem v naší

společnosti

Populace       

Mladí liberálové vyjadřují nejmenší souhlas autoritářstvím, nejsilněji s ním naopak
souhlasili Stárnoucí autoritáři a Obránci. V porovnání s ostatními segmenty mají
Stárnoucí autoritáři nejblíže ke konzervatismu a společně s Obránci také k populismu.

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

Nevyhranění

Stárnoucí autoritáři
Obránci
Zkoušení pracující

Politicky pasivní

Mladí liberálové

DIMENZE: Autoritářství, konzervatismus, 
populismus, spokojenost s vlastním životem
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Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus

Populace       

S polistopadovým vývojem jsou nejspokojenější Mladí liberálové. Naopak nejméně
jsou s ním spokojeni Obránci, kteří společně se Stárnoucími autoritáři vykazují
nejvyšší míru nedůvěry. Stárnoucí autoritáři mají ze všech segmentů nejblíže ke
křesťanství a materialismu.

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

Nevyhranění

Stárnoucí autoritáři
Obránci
Zkoušení pracující

Politicky pasivní

Mladí liberálové

DIMENZE: Listopad, nedůvěra, křesťanství, 
levopravost, materialismus
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Globalizace (je pro)

Imigrace (ohrožuje)

Zahraničí (je pro)Nacionalismus

Zájem o politiku

Největší zájem o politiku mají Mladí liberálové a Nevyhranění, nejmenší pak
Politicky pasivní. Mladí liberálové častěji vnímají globalizaci jako přínosnou.
Obránci, Stárnoucí autoritáři a Politicky pasivní se častěji cítí ohroženi imigrací. Tyto
tři segmenty jsou také nejvíce nacionalistické.

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

Populace       

Nevyhranění

Stárnoucí autoritáři
Obránci
Zkoušení pracující

Politicky pasivní

Mladí liberálové

DIMENZE: Globalizace, imigrace, zahraničí, 
nacionalismus, zájem o politiku
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Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? (N=1271)

Politicky pasivní Nevyhranění Mladí liberálové Stárnoucí 
autoritáři

Obránci Zkoušení pracující

Mladí liberálové a Nevyhranění plánují jít k volbám do EP v nejvyšším počtu –
rozhodně ano odpovědělo 1,1 mil. Nevyhraněných a 0,7 mil. Mladých liberálů. 
Naprostá většina Politicky pasivních se voleb do EP nezúčastní. 

13 858

1 146 937
706 751

240 950 241 006 408 729
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

ROZHODNĚ půjdou volit 
do EP

Počet obyvatel v populaci, kteří ROZHODNĚ půjdou volit: 
2,77 mil. (32 %)
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Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? (N=1271)

Politicky pasivní Nevyhranění Mladí liberálové Stárnoucí 
autoritáři

Obránci Zkoušení pracující

Více než 800 000 Zkoušených pracujících nevylučuje účast u voleb do EP, ale nejsou 
zatím plně rozhodnuti. V segmentu Mladých liberálů vylučuje účast pouze malý 
podíl lidí. 

117 792

2 355 684

1 180 286

416 778 649 378 831 083

0
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2 500 000

3 000 000

ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou 
volit do EP

Počet obyvatel v populaci, kteří ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit: 
5,55 mil. (64 %)
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Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? (N=1271)

ROZHODNĚ půjdou volit 
do EP

Vyšší 
třída

Střední 
třída

Nižší 
třída

2,77 mil. 32 % 5,55 mil. 64 %

436 125 50 % 708 703 82 %

1 110 755 38 % 2 057 964 71 %

1 219 786 25 % 2 787 110 57 %

Populace:

ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou 
volit do EP

Počet obyv.: Počet obyv.:v %: v %:

Vezmeme-li v úvahu jednotlivé třídy, je patrné, že rozhodně volit se chystá podobné 
množství zástupců ze střední (1,1 mil.) i nižší třídy (1,2 mil.). 
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Vyšší 
třída

Střední 
třída

Nižší 
třída

Nejvyšší počet zástupců střední třídy, kteří se rozhodně chystají volit do EP, je mezi 
Nevyhraněnými, Mladými liberály a Zkoušenými pracujícími.
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Politicky pasivní Nevyhranění Mladí liberálové Stárnoucí 
autoritáři

Obránci Zkoušení 
pracující

Počet obyvatel, kteří ROZHODNĚ půjdou volit : 
2,77 mil.

Počet voličů:

Sloupec 
znázorňuje jen 
ty, co rozhodně 

půjdou volit.  
Voliči jsou 

složený z počtů 
zástupců nižší 
třídy, střední
třídy a vyšší 

třídy.

Jak číst graf:

ROZHODNĚ půjdou volit do EP

Počet obyvatel spadajících do střední třídy, kteří ROZHODNĚ půjdou volit: 
Celkem: 1,1 mil. (38 %)

N

N
= malá báze, výsledky 

jsou indikativní

Počty 
ROZHODNUTÝCH 
VOLIČŮ (do EP)
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Nejvyšší počet zástupců střední třídy, kteří nevylučují účast ve volbách do EP, je mezi 
Nevyhraněnými, Mladými liberály a Zkoušenými pracujícími a také Obránci.

Počet voličů:

Počet obyvatel v populaci, kteří ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit: 
5,55 mil.

Počet obyvatel spadajících do střední třídy, kteří ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit: 
Celkem: 2,06 mil. (71 %)

Politicky pasivní Nevyhranění Mladí liberálové Stárnoucí 
autoritáři

Obránci Zkoušení 
pracující

ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit do 
EP

Vyšší 
třída

Střední 
třída

Nižší 
třída

Sloupec 
znázorňuje jen 
ty, co rozhodně 

nebo spíše 
půjdou volit.  

Voliči jsou 
složený z počtů 
zástupců nižší 
třídy, střední
třídy a vyšší 

třídy.

Jak číst graf:

Počty VOLIČŮ –
ROZHODNĚ + SPÍŠE 
půjdou volit (do EP)
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Vyšší 
třída

Střední 
třída

Nižší 
třída

Nižší třída je v populaci nejpočetnější, nicméně pokud jde o voliče, kteří rozhodně 
plánují jít k volbám do EP, je jejich počet ve střední a nižší třídě téměř vyrovnaný.
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Detailní popis segmentů



Většina spadá do nižší třídy. 

Do střední třídy se řadí 17 % 
tohoto segmentu.
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§ Politicky pasivní se vyznačují nezájmem 
o politiku a politické dění, a to i přesto, že nejsou
celkově spokojeni s (polistopadovým) vývojem ve 
společnosti. 

§ Vůči politikům jsou nedůvěřiví, pod politikou si 
představují úplatky a podvody, s čímž také souvisí 
jejich neochota chodit volit. 

§ Často se vymezují proti imigrantům, cítí se jimi 
ohroženi, a to jak v rovině ekonomické a sociální, tak 
kulturní.

§ Stejně tak zaujímají spíše protievropské názory, 
Evropskou Unii jakožto instituci nepovažují za 
přínosnou.

§ Pro svůj vlastní život nevidí žádné přínosy 
globalizace, nevydělávají na ní.

§ Mají více nacionální cítění, zastávají názor, že se 
český národ musí postarat sám o sebe, protože nám 
nikdo jiný příliš nepomůže.

Muži 41 %, ženy 59 %, bez nejmladší kategorie 
18 - 24 let.

Střední vzdělání bez maturity (46 %).

V menší míře surfují na internetu a používají sociální sítě.

Postoje, politické názory Sociodemografický profil

Politicky pasivní nechodí k volbám. Mají nízký zájem o politiku. Nejsou spokojeni s vývojem 
ve společnosti. Nevěří politikům. Jsou proti migrantům a protievropští. Ostatní je nevyhraněné. 

79%

17% Nižší

Střední

Vyšší

Střední třída

Politicky pasivní (8 % v populaci)

V populaci 18+ celkem:
692 893 obyv.



(%) Obyv.

28 % 32 720

17 % 19 632

6 % 6 544

6 % 6 544

6 % 6 544

Zatím neví 39 % 45 808

83 % z nich neplánuje účast ve volbách do Evropského parlamentu. Z těch, kdo volit plánují, jich 39 % zatím není 
rozhodnuto, koho budou volit.

24Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve 
volbách do Evropského parlamentu? Politicky pasivní (N=100)

N
malá báze, výsledky 

jsou indikativníN=18

Účast ve volbách do EP
TOP 5 preferovaných stran do EP

Politicky pasivní se volit do EP nechystají

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

13 858

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

117 792



Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus
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Autoritářství

Konzervatis
mus

Populismus

Jsem
spokojen/a
s vlastním
životem

Jsem
spokojen/a
s vývojem v

naší
společnosti

Populace            Politicky pasivní

Globalizace
(je pro)

Imigrace
(ohrožuje)

Zahraničí
(je pro)

Nacionalis
mus

Zájem o
politiku

Politicky pasivní a jejich postoje

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Politicky pasivní (N=100)



Nevyhranění (36 % v populaci)
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§ Nevyhranění se vyznačují především svým zájmem 
účastnit se voleb, jsou přitom naklonění spíše 
vpravo. Je mezi nimi více voličů ODS, ANO a KDU-ČSL
než v ostatních segmentech.

§ Politika je podle nich plná úplatků a podvodů.
§ Jsou celkově spokojeni s vývojem ve společnosti. 

Souhlasí ale s tím, že imigranti mohou ohrožovat náš 
způsob života.

§ Po ekonomické stránce se cítí relativně bezpečně –
vyhýbají se jim ekonomické stresory a jsou dobře 
zabezpečeni majetkem. Relativní ekonomická 
zabezpečenost se odráží například i v tom, že jsou 
ochotni si připlatit za nadstandardní služby (např. 
lékařská péče). 

§ V ostatních názorech jsou ale silně nevyhranění.

Muži i ženy rovnoměrně (50 % a 50 %), významně více 
mladších 18 - 24 let než v ostatních segmentech (13 %), 
ale nejvíce je zastoupen střední věk 35 - 44 let (23 %).

Střední vzdělání s maturitou (43 %).
Rodiny s dětmi (40 %).

Využívají ve volném čase častěji internet, sociální sítě.

Nevyhranění mají zájem volit. Na politickém levo-pravém spektru jsou spíše vpravo. Jsou dobře 
zabezpečeni majetkem, vyhýbají se jim ekonomické stresory. Jsou spíše spokojeni se společností. 
Jinak jsou ovšem nevyhranění. 

50%

37% 13% Nižší

Střední

Vyšší

Postoje, politické názory Sociodemografický profil

Polovina spadá do nižší třídy.

Do střední třídy patří 37 %.

Střední třída

V populaci 18+ celkem:
3 118 019 obyv.



(%) Obyv.

27 % 624 977

12 % 274 715

7 % 164 829

6 % 144 226

6 % 144 226

Zatím neví 27 % 624 977

Tři čtvrtiny Nevyhraněných plánují účast ve volbách do Evropského parlamentu. Z těch, co plánují jít k volbám, 
zatím 27 % není rozhodnuto pro žádnou stranu. Stejný podíl plánuje volit ANO, 12 % by volilo ODS.

Nevyhranění plánují volit ANO

27Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve 
volbách do Evropského parlamentu? Nevyhranění (N=454)

N=343

Účast ve volbách do EP
TOP 5 preferovaných stran do EP

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

1 146 937 2 355 684
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Autoritářství

Konzervatis
mus

Populismus

Jsem
spokojen/a
s vlastním
životem

Jsem
spokojen/a
s vývojem v

naší
společnosti

Populace            Nevyhranění

Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus

Globalizace
(je pro)

Imigrace
(ohrožuje)

Zahraničí
(je pro)

Nacionalis
mus

Zájem o
politiku

Nevyhranění a jejich postoje

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Nevyhranění (N=454)



Mladí liberálové (16 % v populaci)
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§ Mladí liberálové mají zájem jít volit, a to i přesto, že 
o politicích nemají pozitivní mínění. Jsou to voliči 
hlavně Pirátů, ale i TOP 09 a ODS (jsou nakloněni více 
k pravému politickému spektru).

§ Jsou velmi spokojeni s polistopadovým vývojem, 
a také jsou spokojeni s celkovým vývojem v naší 
společnosti a se svým vlastním životem.

§ Evropskou unii považují za přínosnou, stejně tak 
globalizaci a moderní trendy, na kterých vydělávají. 
Materialisté však nejsou. Je pro ně důležitý volný 
pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

§ Migranty se necítí být ohroženi.
§ Nezastávají nacionalistické myšlenky.
§ Mají silně liberální pohled (nesouhlasí s názorem, že 

manželství je jen mezi mužem a ženou) a odmítají 
autoritářství a populismus.

Muži (55 %) i ženy (45 %), 18 - 34 let (42 %), Praha (24 %).

VŠ vzdělání (49 %).

Nejvyšší příjem mezi segmenty - 30.000 – 50.000 Kč (21 %).

Ve volném čase častěji čtou knihy, aktivně sportují, 
navštěvují restaurace, kavárny a kulturní události.

Jsou nejvíce otevřeni změnám.

Mladí liberálové jsou hlavně ve věku 18-34 let, vzdělání mají vysokoškolské. Žijí v Praze. Mají ze 
všech segmentů nejvyšší příjem. Odmítají autoritářství a populismus, jsou liberální. Politikům 
důvěřují. Podporují pomoc migrantům, jsou proti nacionalismu. S polistopadovým vývojem jsou 
spokojeni. Jsou proevropští. Mají zájem volit. Jsou mezi nimi hlavně voliči Pirátů, ale i TOP 09 a ODS. 

34%

51% 15% Nižší

Střední

Vyšší

Sociodemografický profil

Polovina se řadí do střední 
třídy, patří sem 51 %.

Vyšší třída tvoří 15 %.

Střední třída

V populaci 18+ celkem:
1 385 786 obyv.

Postoje, politické názory



Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

(%) Obyv.

23 % 278 550

15 % 174 094

13 % 153 202

11 % 125 347

6 % 69 637

Zatím neví 22 % 264 622

K volbám do Evropského parlamentu se chystá 86 % Mladých liberálů. 22 % z nich zatím není rozhodnutých pro 
žádnou ze stran, 23 % plánuje volit Piráty, 15 % ODS.

Mladí liberálové plánují volit Piráty

30Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve 
volbách do Evropského parlamentu? Mladí liberálové (N=199)

N=171

Účast ve volbách do EP
TOP 5 preferovaných stran do EP

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

717 266 1 190 801



Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus
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Populace            Mladí liberálové

Mladí liberálové a jejich postoje

Autoritářství

Konzervatis
mus

Populismus

Jsem
spokojen/a
s vlastním
životem

Jsem
spokojen/a
s vývojem v

naší
společnosti

Globalizace
(je pro)

Imigrace
(ohrožuje)

Zahraničí
(je pro)

Nacionalis
mus

Zájem o
politiku

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Mladí liberálové (N=199)



Stárnoucí autoritáři (10 % v populaci)
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§ Stárnoucí autoritáři mají zájem o politiku – sledují 
politickou scénu a mezinárodní události.

§ Politikům ale příliš nedůvěřují, je pro ně plná podvodů, 
nevěří ani vládě a parlamentu. To může být důvodem, proč 
obecný zájem jít volit není u tohoto segmentu příliš 
vysoký. 

§ Pokud však k volbám půjdou, volí zejména ANO.
§ S vlastním životem jsou spokojeni.
§ Velmi silně uznávají platnost křesťanských zásad, mají pro 

ně trvalou platnost a věří, že odpovědi na dnešní otázky 
může i nevěřící člověk najít v Bibli. 

§ Jsou pro autoritářství, věří v to, že česká společnost 
potřebuje silného vůdce a tvrdší zákony/pravidla.

§ Globalizaci využívají ve svůj prospěch, jsou materialisté.
§ Cítí se být ohroženi migranty, s čímž souvisí i jejich 

nacionální názory – českou kulturu považují za lepší než 
většinu ostatních. Tíhnou také ke konzervatismu 
a populismu.

Muži (41 %),  ženy (59 %), starší 55+ (55 %).
Vzdělání bez maturity (66 %).

Častěji žijí sami (32 %).
Střední příjem a střední úroveň majetku.

Ve volném čase se častěji dívají na televizi.

Obávají se změn.

Stárnoucí autoritáři se zajímají o politiku, ale jejich chuť jít volit není tak vysoká. Ti, kdo však volit 
chodí, volí ANO. Uznávají platnost křesťanských zásad. Jsou pro autoritářství. Jsou materialisté a 
nacionalisté. Odmítají migranty. Jsou také populisté, jejich názory jsou konzervativní. Politikům ale až 
tak moc nedůvěřují. Více než polovina z nich je starší 55 let. 

76%

17% Nižší

Střední

Vyšší

Sociodemografický profil

Většina spadá do nižší třídy. 

Do střední třídy se řadí 17 % 
tohoto segmentu.

Střední třída

V populaci 18+ celkem:
866 117 obyv.

Postoje, politické názory



Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

(%) Obyv.

41 % 169 316

13 % 52 097

6 % 26 049

5 % 19 536

Zatím neví 20 % 84 658

Pětina z těch, kdo půjdou volit, zatím není rozhodnuta, komu dát svůj hlas. Dvě pětiny z těch, kdo plánují volit, 
dají svůj hlas ANO. 

Volit do EP se chystá polovina Stárnoucích autoritářů

33Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve 
volbách do Evropského parlamentu? Stárnoucí autoritáři (N=133)

N=64

Účast ve volbách do EP
TOP 5 preferovaných stran do EP

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

240 950 416 778



Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus
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Populace            Stárnoucí autoritáři

Stárnoucí autoritáři a jejich postoje 

Globalizace
(je pro)

Imigrace
(ohrožuje)

Zahraničí
(je pro)

Nacionalis
mus

Zájem o
politiku

Autoritářství

Konzervatis
mus

Populismus

Jsem
spokojen/a
s vlastním
životem

Jsem
spokojen/a
s vývojem v

naší
společnosti

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Stárnoucí autoritáři (N=133)



Obránci (16 % v populaci)
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§ Obránci nejsou ve volbách příliš aktivní. Pokud k volbám 
půjdou, budou volit SPD, nebo ANO či KSČM. 

§ Politikům nedůvěřují, politika je podle nich plná úplatků 
a podvodů a nevěří politickým institucím. Tíhnou k 
populismu, elity je zklamaly a zastávají názor, že lidé, 
nikoliv politici, by měli dělat nejdůležitější rozhodnutí.

§ Nejsou spokojeni s vývojem ve společnosti, méně než 
ostatní segmenty jsou spokojeni s vlastním životem.

§ Vymezují se proti imigrantům, cítí se jimi ohroženi, a to 
jak v oblasti ekonomické a sociální, tak kulturní.

§ Zastávají názor, že menšiny by se vždy měly přizpůsobit 
českým zvykům a tradicím. Je pro ně důležitá ochrana 
hranic a předcházení teroristickým útokům, kterých se 
bojí.

§ Evropskou unii nepovažují za přínosnou, mají nacionální
cítění. 

§ Na globalizaci nevydělávají a vývoj dnešní společnosti je 
znejišťuje, nedokáží ho předvídat.

Muži (54 %), ženy (46 %), střední věk 
35 - 54 let (52 %).

Střední vzdělání bez maturity (43 %).

Častěji nezaměstnaní (11 %). 
Deklarativně nižší společenský status, mají menší 
majetek. Postiženi ekonomickými stresory.

Nejvíce ze všech segmentů si stojí za svým názorem.

Lidé z tohoto segmentu jsou postiženi ekonomickými stresory. Jsou silně proti migrantům. 
Jsou populisty, kteří nedůvěřují politikům. Mají nacionální cítění, jsou protievropští. Volí SPD, 
nebo KSČM či ANO. Mají deklarativně nižší společenský status a menší majetek. Vzdělání mají 
nižší, častější věk je 35-54 let.

71%

25% Nižší

Střední

Vyšší

Sociodemografický profil

Střední třída tvoří čtvrtinu
tohoto segmentu.

Do nižší třídy patří 71 %.

Střední třída

V populaci 18+ celkem:
1 385 786 obyv.

Postoje, politické názory



(%) Obyv.

24 % 153 976

21 % 133 892

11 % 73 641

7 % 46 862

5 % 33 473

Zatím neví 28 % 180 755

Volit se ve volbách do EP chystá necelá polovina. Z těch, kteří s účastí ve volbách počítají, zhruba čtvrtina zatím 
neví, koho bude volit, další čtvrtina by zvolila SPD. Silné postavení má u nich také ANO.

Obránci ve volbách do EP preferují SPD

36Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve 
volbách do Evropského parlamentu? Obránci (N=207)

N=97

Účast ve volbách do EP
TOP 5 preferovaných stran do EP

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

241 006

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

649 378



Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus
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Populace            Obránci

Obránci a jejich postoje 

Globalizace
(je pro)

Imigrace
(ohrožuje)

Zahraničí
(je pro)

Nacionalis
mus

Zájem o
politiku

Autoritářství

Konzervatis
mus

Populismus

Jsem
spokojen/a
s vlastním
životem

Jsem
spokojen/a
s vývojem v

naší
společnosti

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Obránci (N=207)



Zkoušení pracující (14 % v populaci)

38

§ Zkoušení pracující mají průměrný zájem účastnit se 
voleb. Politikům důvěřují, nejsou populisté.

§ Jsou spíše spokojeni s vývojem po listopadu 1989, 
ale jsou více nespokojeni s vlastním životem,  než 
tomu je u ostatních segmentů, v čemž se odráží právě 
jejich silná zkušenost s ekonomickými stresory.

§ Jsou spíše proti nacionalismu, migranty se ohroženi 
být necítí. 

§ Nejsou autoritáři, nemyslí si, že se naše společnost 
rozpadne, pokud neprosadíme tvrdší zákony a 
pravidla.

Muži (53 %) i ženy (47 %), věk rozložen rovnoměrně. Z velkých 
krajů více Praha a Ústecký kraj. Vzdělání rozloženo 
rovnoměrně.
Nejvíce postiženi ekonomickými stresory - exekuce (20 %), 
ztráta zaměstnání (51 %), vážný úraz nebo dlouhodobá 
nemoc (49 %). 

Častěji nezaměstnaní (9 %). Častěji nízký příjem, nízká 
hodnota majetku.
Nejvíce ze všech segmentů dávají na mínění druhých.

Nejvíce postiženi ekonomickými stresory (exekuce, ztráta zaměstnání...) jsou lidé patřící do 
segmentu Zkoušení pracující. Přesto jsou tito lidé s vývojem po listopadu spíše spokojeni, ale 
nespokojenost se projevuje s hodnocením sama sebe. Důvěřují politikům. Jsou spíše proti 
nacionalismu, nejsou vyhranění proti migrantům. Nejsou autoritáři. 

56%

36%
8% Nižší

Střední

Vyšší

Sociodemografický profil

Do střední třídy se řadí 36 %
Zkoušených pracujících, do 
nižší třídy 56 %.

Střední třída

V populaci 18+ celkem:
1 212 563 obyv.

Postoje, politické názory



(%) Obyv.

26 % 217 989

9 % 74 934

8 % 68 122

7 % 61 309

6 % 47 685

Zatím neví 33 % 272 486

Zhruba dvě třetiny Zkoušených pracujících deklarují budoucí účast u voleb do EP. Třetina z těch, kdo chce jít 
volit, ovšem ještě není rozhodnutá, koho budou volit. Čtvrtina by volila ANO.

Zkoušení pracující předpokládají, že půjdou volit

39Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve 
volbách do Evropského parlamentu? Zkoušení pracující (N=178)

N=122

Účast ve volbách do EP
TOP 5 preferovaných stran do EP

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

408 729

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne

831 083



Listopad
(spokojenost)

Nedůvěra

KřesťanstvíLevopravost (levá)

Materialismus
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Populace            Zkoušení pracující

Globalizace
(je pro)

Imigrace
(ohrožuje)

Zahraničí
(je pro)

Nacionalis
mus

Zájem o
politiku

Zkoušení pracující a jejich postoje 

Autoritářství

Konzervatis
mus

Populismus

Jsem
spokojen/a
s vlastním
životem

Jsem
spokojen/a
s vývojem v

naší
společnosti

Q09. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho světonázoru.  Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q10. Nyní se budeme 
bavit o výrocích týkajících se veřejného života. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Q11. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících 
se mezinárodní politiky a globalizace. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Zkoušení pracující (N=178)



Detailní názory, postoje a potřeby 
segmentů



Názory na zdravotnictví, školství a veřejnou politiku
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% T2B = rozhodně souhlasím + spíše souhlasím Populace Politicky 
pasivní

Nevyhranění Mladí 
liberálové

Stárnoucí 
autoritáři Obránci Zkoušení 

pracující
Státní měnové rezervy by se měly zachovat na „horší časy" a ne 
utrácet nyní v době růstu 88% 85% 89% 86% 94% 87% 86%

Potřebujeme důchodovou reformu 82% 83% 81% 79% 89% 85% 77%

Stát šikanuje malé podnikatele 60% 73% 58% 47% 65% 73% 53%
Souhlasím se zavedením nadstandardů ve zdravotnictví, tedy 
možnosti si za zákrok připlatit 56% 46% 61% 72% 49% 43% 51%

Vysokým školám bychom měli umožnit zavést školné 46% 37% 46% 44% 54% 49% 47%

Raději bych přidal na platu učitelům než policistům 43% 29% 42% 45% 64% 41% 38%

EET by se mělo zrušit 41% 54% 44% 28% 40% 44% 42%

Investice státu do vědy a výzkumu jsou v našem státu dostatečné 32% 29% 33% 16% 59% 34% 26%

Jsem pro povinnou maturitu z matematiky 32% 27% 29% 28% 49% 24% 40%
Za zdravotní péčí musím dojíždět daleko, je pro mě špatně 
dostupná 30% 38% 29% 9% 49% 37% 33%

Regulační poplatky u lékaře by se měly opět zavést 24% 17% 26% 39% 21% 9% 23%

Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky 18% 15% 16% 15% 24% 20% 19%

Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) mi nevadí 17% 13% 18% 15% 20% 15% 18%

Q14-Q15. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se společenského dění. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 
(min. N na výrok a segment = 48)

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často
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% T2B = rozhodně závažné + spíše závažné Populace Politicky 
pasivní

Nevyhranění Mladí 
liberálové

Stárnoucí 
autoritáři Obránci Zkoušení 

pracující

Nedostatek pitné vody 89% 87% 87% 89% 95% 93% 89%

Daňové úniky ochuzující veřejné rozpočty 86% 86% 85% 74% 95% 94% 84%

Útoky tzv. islámského státu v Evropě 84% 76% 86% 72% 86% 94% 83%

Migrační vlna ohrožující náš způsob života 78% 81% 82% 41% 97% 98% 67%

Energetická a surovinová závislost EU na jiných zemích 77% 73% 78% 65% 86% 84% 75%

Eskalace vojenských konfliktů Ruska na východě Evropy 64% 53% 59% 76% 72% 61% 63%

Ztráta práce s nástupem vyšší automatizace a 
robotizace 61% 69% 58% 36% 82% 77% 55%

Q16. Nakolik jsou pro Vás závažné tyto hrozby? (min. N na výrok a segment = 100)

Nakolik jsou pro Vás závažné tyto hrozby? XX % = významně častěji

YY % = významně méně často



Čeští politici v EU by měli řešit…
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% T2B = nejdůležitější + velmi důležité Populace Politicky 
pasivní

Nevyhranění Mladí 
liberálové

Stárnoucí 
autoritáři Obránci Zkoušení 

pracující
Bezpečnost hranic EU a prevence vůči teroristickým 
útokům 74% 77% 77% 60% 73% 85% 71%

Životní prostředí a ochrana přírody 69% 74% 65% 69% 72% 71% 71%

Evropský způsob života a základní hodnoty 68% 73% 64% 69% 73% 72% 67%

Efektivní správa Evropské unie 44% 36% 45% 48% 55% 39% 43%

Vyšší konkurenceschopnost a zaměstnanost v rámci EU 43% 46% 42% 34% 56% 44% 43%

Princip volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu 43% 45% 37% 53% 50% 41% 42%

Co nejvýhodnější získávání dotací 27% 31% 26% 16% 50% 33% 18%

Q17. Jak důležitá jsou pro vás následující témata, která by měli řešit čeští politici v Evropské unii? (min. N na výrok a segment = 100)

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často



Osobní postoje k životu
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% T2B = rozhodně souhlasím + spíše souhlasím Populace Politicky 
pasivní

Nevyhranění Mladí 
liberálové

Stárnoucí 
autoritáři Obránci Zkoušení 

pracující
Je důležité se stále učit nové věci 95% 96% 97% 100% 96% 92% 90%

Mám rád/a svůj klid 95% 98% 97% 91% 98% 96% 91%
Nejdu do ničeho po hlavě, vždycky si nejdříve spočítám všechna 
pro a proti 80% 88% 81% 73% 90% 79% 77%

K tomu, abych byl/a spokojený/á, nepotřebuji moc komfortu 80% 88% 78% 71% 86% 88% 81%

Když mám nějaký názor, málokdy se nechám přesvědčit o opaku 67% 67% 65% 61% 70% 75% 65%

Chtěl/a bych v životě hodně pohodlí a užívat si zábavu 66% 65% 69% 66% 62% 63% 63%

Když nemám co dělat, cítím se nespokojený/á 64% 63% 64% 56% 71% 64% 65%

V životě nemám rád/a změny, pokud to není nezbytné 63% 67% 58% 51% 76% 72% 64%

Většinou se rozhoduji intuitivně a rychle 52% 52% 50% 36% 73% 56% 51%

Rád/a usiluji o život plný výzev, novinek a změn 50% 44% 51% 51% 54% 48% 49%

Myslím, že si v životě vystačím s tím, co už umím a co vím 43% 50% 39% 29% 54% 60% 36%

Na výroku „Každá změna je k horšímu“ je vlastně hodně pravdy 34% 46% 32% 17% 60% 48% 17%

Velmi dám na mínění druhých 27% 23% 26% 27% 31% 20% 36%

Q12-Q13. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho osobního postoje k životu. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími 
výroky? (min. N na výrok a segment = 48)

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často



Detailní sociodemografie



Struktura segmentů – demografie
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18-24 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55-64 let

65+ let

VĚK

Základní

Středoškolské
bez maturity

Středoškolské s
maturitou

Vysokoškolské

VZDĚLÁNÍ

Politicky pasivní
(N=100)

Nevyhranění 
(N=454)

Mladí liberálové 
(N=199)

Stárnoucí autoritáři
(N=133)

Obránci 
(N=207)

Zkoušení 
pracující 
(N=178)

= významně častěji
= významně méně často



Struktura segmentů – demografie
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Muži

Ženy

POHLAVÍ

KRAJ

Politicky pasivní
(N=100)

Nevyhranění 
(N=454)

Mladí liberálové 
(N=199)

Stárnoucí 
autoritáři
(N=133)

Obránci 
(N=207)

Zkoušení 
pracující 
(N=178)

= významně častěji
= významně méně často

Praha

Střední Čechy

Jihozápad

Severozápad

Severovýchod

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko



Struktura segmentů – status a politická participace
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1 = nejnižší status

2

3

4

5

6

7 = nejvyšší status

Q31. Když přemýšlíte o sobě, kam byste se ve srovnání s ostatními lidmi v naší zemi zařadil/a na stupnici od jedné (nejnižší) do sedmi (nejvyšší)? (N=1271) 
Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb?

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

ÚČAST VE VOLBÁCH DO EP

SUBJEKTIVNÍ 
STATUS

Politicky pasivní
(N=100)

Nevyhranění 
(N=454)

Mladí liberálové 
(N=199)

Stárnoucí 
autoritáři
(N=133)

Obránci 
(N=207)

Zkoušení 
pracující 
(N=178)

= významně častěji
= významně méně často



Struktura segmentů – stranické preference do EP – kterou stranu plánují volit do EP, 
pouze ti, kteří rozhodně plánují volit do EP (přepočteno na populaci)
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0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

ANO ODS Piráti KSČM SPD ČSSD TOP 09 a STAN KDU-ČSL Svobodní Zelení Jiná strana Nevím

Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve volbách do Evropského parlamentu? Plánují rozhodně přijít k volbám do EP (N=406)

Politicky pasivní
(N=2)

Nevyhranění 
(N=167)

Mladí liberálové 
(N=103)

Stárnoucí autoritáři 
(N=37)

Obránci
(N=36)

Zkoušení
pracující 
(N=60)N

N
= malá báze, výsledky 

jsou indikativní

N N

ROZHODNĚ půjdou volit do EP



Struktura segmentů – stranické preference do EP – kterou stranu plánují volit do EP 
(přepočteno na populaci)
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Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve volbách do Evropského parlamentu? Plánují přijít k volbám do EP (rozhodně + spíše ano) (N=816)

Politicky pasivní
(N=18)

Nevyhranění 
(N=343)

Mladí liberálové 
(N=171)

Stárnoucí autoritáři 
(N=64)

Obránci
(N=97)

Zkoušení
pracující 
(N=122)N

N
= malá báze, výsledky 

jsou indikativní

ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit do EP



Trávení volného času



14%

32%

21%

17%

14%

23%

10%

6%

7%

59%

34%

41%

35%

32%

29%

16%

6%

11%

13%

19%

16%

25%

18%

12%

21%

20%

9%

4%

5%

5%

7%

9%

4%

14%

17%

7%

3%

3%

4%

1%

10%

7%

6%

4%

5%

4%

7%

10%

8%

18%

15%

14%

4%

11%

5%

12%

23%

11%

28%

46%

Sledování televize

Sleduji nebo čtu zprávy

Trávení času na internetu

Poslech hudby

Poslech rádia

Sociální sítě

Četba knih

Sport (aktivně)

Hraní her

Denně méně než hodinu Denně více než hodinu Několikrát týdně Jednou týdně

Jednou měsíčně Méně často Vůbec
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Q27. Jak často trávíte svůj volný čas následujícími aktivitami? (N=1271)

Několikrát týdně:

Populace Politicky 
pasivní

Nevyhran
ění

Mladí 
liberálové

Stárnoucí 
autoritáři Obránci Zkoušení 

pracující

86% 92% 86% 79% 96% 89% 79%

84% 59% 88% 89% 88% 78% 90%

78% 60% 83% 84% 55% 79% 82%

77% 76% 80% 77% 75% 75% 77%

65% 66% 67% 55% 65% 64% 70%

64% 46% 68% 67% 41% 68% 70%

47% 42% 48% 61% 35% 42% 47%

32% 20% 37% 40% 26% 25% 34%

26% 22% 24% 24% 18% 38% 28%

Trávení volného času se mezi jednotlivými segmenty liší. Politicky pasivní a Stárnoucí 
autoritáři jsou méně aktivní. Na sociálních sítích a internetu jsou nejaktivnější 
Nevyhranění, Mladí liberálové a Zkoušení pracující.

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často

Trávení volného času



Nevyhranění a Mladí liberálové častěji chodí do restaurací 
a kaváren. Mladí liberálové dále častěji cestují po ČR 
a navštěvují kulturní události. Nevyhranění častěji navštěvují 
sportovní události a tráví čas na chatě.

6%

2%

2%

4%

17%

4%

2%

5%

5%

17%

9%

6%

6%

5%

22%

21%

18%

10%

8%

2%

15%

29%

25%

14%

6%

9%

4%

15%

15%

12%

7%

35%

10%

12%

17%

18%

9%

22%

8%

9%

14%

32%

56%

30%

Restaurace, kavárny, hospody

Výlety po České republice

Kulturní akce

Sportovní akce

Jezdění na chatu/chalupu

Cesta do zahraničí

Několikrát týdně Jednou týdně Jednou za dva týdny Jednou měsíčně

Jednou za 3 měsíce Jednou za rok Méně často Vůbec
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Q28. Jak často trávíte svůj volný čas následujícími aktivitami? (N=1271)

Alespoň jednou měsíčně:

Populace Politicky 
pasivní Nevyhranění

Mladí 
liberálové

Stárnoucí 
autoritáři Obránci Zkoušení 

pracující

62% 48% 68% 75% 53% 50% 64%

36% 35% 36% 43% 29% 28% 39%

28% 26% 30% 42% 15% 19% 27%

24% 24% 28% 19% 17% 19% 31%

22% 19% 27% 24% 18% 17% 19%

4% 3% 3% 6% 5% 4% 6%

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často

Trávení volného času



Část 2: Model sociálně třídní struktury
Latentní třídní model založený na sociální, ekonomické a kulturní 

dimenzi 



Metodologie datové analýzy



Metodologie

57

METODA Pro odhad třídního rozložení české populace byl použit latentní třídní model na základě metodologie 
navržené Savagem et al. 2013 (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0038038513481128). 

PROMĚNNÉ

Bylo použito 5 proměnných ze 3 dimenzí (sociální kapitál, kulturní kapitál a ekonomický kapitál).

Sociální kapitál byl měřen jako počet kontaktů s prestižními profesemi. Kulturní kapitál byl rozdělen na tradiční
kulturní (kulturní akce atd.) a digitální kapitál (přítomnost na sociálních médiích, na internetu atd.).
Ekonomický kapitál byl měřen dvěma způsoby – jako čistý příjem a jako celkový odhadovaný majetek.

Indikátory sociálního a kulturního kapitály byly identifikovány prostřednictvím faktorové analýzy (a následného
využití faktorového skóre). Všech 5 výsledných proměnných bylo rozděleno do tří úrovní odpovídající nízké,
střední a vysoké úrovni jednotlivých druhů kapitálu.

VÝBĚR MODELU
LCA model byl odhadnut s využitím programu R, konkrétně balíčku poLCA (https://cran.r-
project.org/web/packages/poLCA/poLCA.pdf). Výběr modelu byl opřen o kritéria AIC a BIC doporučující modely 
se šesti a sedmi třídami. Z interpretačních důvodů byl nakonec zvolen model se sedmi třídami. Entropie 
použitého modelu byla 0,79, což vypovídá o jeho dostatečné schopnosti rozlišovat mezi třídami.

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0038038513481128
https://cran.r-project.org/web/packages/poLCA/poLCA.pdf


Hlavní zjištění



Třídní strukturu v ČR tvoří sedm tříd (zastoupení v populaci v %)
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Mladá digitální elita Nastupující elita. Má vysoký sociální a 
digitální kapitál a vysoké příjmy. 5 % 433 058 obyv.

Bohatí profesionálové Jsou majetní, mají vysoký příjem a 
kulturní kapitál. 21 % 1 818 845 obyv.

Tradiční střední třída Má přiměřené hodnoty všech kapitálů a 
je průměrně majetná. 17 % 1 472 398 obyv.

Kvalifikovaní pracovníci Mají vysoký sociální kapitál a přestože 
mají nízké příjmy, jsou majetní. 8 % 692 893 obyv.

Městská chudina Má průměrný digitální kapitál a příjem. 
Není majetná a má nízký sociální kapitál. 13 % 1 125 951 obyv.

Pracující třída
Má velmi nízké příjmy a průměrný 
sociální kapitál. V hodnotách dalších 
kapitálů je podprůměrná.

20 % 1 732 233 obyv.

Nižší třída Má nadprůměrný digitální kapitál, 
v ostatních kapitálech je pod průměrem. 16 % 1 385 786 obyv.

CELKOVÉ SKÓRE – SOUČET 
VŠECH KAPITÁLŮ

(SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A 
EKONOMICKÝ)
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Poznámka: Zobrazeny jsou podíly těch, kdo v dané třídě mají nadprůměrnou hodnotu dané formy kapitálu. 
Například 83 %  mladé digitální elity má (nadprůměrně) vysoký ekonomický kapitál v podobě příjmů.

Mladá digitální elita a bohatí profesionálové mají u většiny kapitálů vysoké skóre a také mají velmi
vysoké příjmy. Mladá digitální elita je méně majetná, zato má vysoký digitální kapitál. Bohatí
profesionálové jsou majetní a mají vysoký kulturní kapitál. Tradiční střední třída má vyvážené
hodnoty všech forem kapitálu. Přestože kvalifikovaní pracovníci mají nízké příjmy a nízký kulturní
kapitál, množstvím svých sociálních kontaktů a majetkem (bydlením) se přibližují střední třídě.
Městská chudina a pracující třída jsou na rozmezí střední a nižší třídy.



Základem pro rozlišení jednotlivých tříd je celková velikost kapitálu a jeho struktura (tedy jakou
měrou se na celkovém kapitálu podílí různé druhy kapitálů). Mladá digitální elita a bohatí
profesionálové tvoří vyšší třídu (elitu). Tradiční střední třída odpovídá střední třídě. Městská
chudina a pracující třída se v závislosti na konkrétním druhu kapitálu pohybují na rozhraní střední
a nižší třídy.
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Složení sloupců odpovídá
celkovému kapitálu každé
ze sedmi tříd.

Například mladá digitální
elita má vysoké příjmy
a vysoký digitální kapitál,
nicméně v porovnání s
bohatými profesionály je
méně majetná a má nižší
tradiční kulturní kapitál.

Poznámka: Zobrazeny jsou podíly těch, kdo v dané třídě mají nadprůměrnou hodnotu dané formy kapitálu. 
Například 83 %  mladé digitální elity má (nadprůměrně) vysoký ekonomický kapitál v podobě příjmů.   



Mapa tříd podle druhu kapitálu
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Jak číst graf:
Čím je segment více vpravo, tím vyšší

má ekonomický kapitál. Čím více 
vlevo, tím má ekonomický kapitál 

nižší.

Čím je segment více nahoře, tím má 
vyšší kulturní kapitál, segmenty ležící 

dole mají kulturní kapitál nejnižší.

Barva označuje sociální kapitál –
tmavě zbarvené segmenty mají 
vysoký sociální kapitál, světle 

zbarvené mají nízký sociální kapitál. 



Překryv identifikovaných tříd a typologie Thibaulta Muzerguese
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Thibault Muzergues Relevantní třídy identifikované v České republice

KREATIVNÍ TŘÍDA MLADÁ DIGITÁLNÍ ELITA

Tuto třídu tvoří mladí lidé s vysokým digitálním kapitálem a digitálními dovednostmi, 
stejně jako kreativní třídu. Její podíl je v České republice jen 5 %, ale v budoucnu se 
pravděpodobně bude zvyšovat. Mladá digitální elita relativně častěji podporuje 
Piráty, což odpovídá jejím liberálním postojům.

PŘEDMĚSTSKÁ STŘEDNÍ 
TŘÍDA

BOHATÍ PROFESIONÁLOVÉ
TRADIČNÍ STŘEDNÍ TŘÍDA

Patří sem zejména bohatí profesionálové a do jisté míry také tradiční střední třída. 
Zástupci těchto tříd jsou starší, pracující v tradičních zaměstnáních (nikoli v digitální 
ekonomice) a mají více tradiční postoje. Jde o podporovatele populistického hnutí 
ANO (ale NE populistické SPD!). Jejich politické postoje jsou spíše konzervativní.

NOVÁ MENŠINA PRACUJÍCÍ TŘÍDA
MĚSTSKÁ CHUDINA (částečně)

Zahrnuje pracující třídu a část městské chudiny (její starší věkové skupiny). Tyto třídy 
mají nižší příjmy a menší majetek. Jsou nejvíce ohroženy sociálními problémy (např. 
nezaměstnaností). Tíhnou k populismu a levicovým hodnotám a je mezi nimi vyšší 
podíl podporovatelů ANO, SPD a KSČM.

MILENIÁLOVÉ MĚSTSKÁ CHUDINA 

Městskou chudinu tvoří relativně mladé věkové skupiny. Mají průměrné příjmy 
a malý majetek, což je činí zranitelnými vůči sociálním problémům. Mají slušné 
vzdělání a vcelku liberální postoje. Sami sebe vnímají jako nižší střední třídu. 
Nespokojenost s jejich situací je vede k podpoře nových antiestablishmentových 
stran.

*Třída kvalifikovaných pracovníků a nižší třída stojí mimo typologii Thibaulta Muzerguese
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Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? (N=1271)

K volbám do EP v květnu se rozhodně chystá nejvyšší počet voličů z řad Bohatých
profesionálů (0.7 mil.) a dále ze segmentů Pracující třída (0.55 mil.) a Tradiční střední
třída (0.5 mil.).
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ROZHODNĚ půjdou volit do EP Počet obyvatel v populaci, kteří ROZHODNĚ půjdou volit: 
2,77 mil.
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Q02. 24. – 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zúčastníte se těchto voleb? (N=1271)

Účast u voleb do EP v tuto chvíli vylučují nejvíce lidé patřící do nižší a pracující třídy. 
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ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit do EP
Počet obyvatel v populaci, kteří ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit: 

5,55 mil.



Přehled tříd založených na kapitálu



Profil: Mladá digitální elita
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Pozice v sociální struktuře:
Patří do nejvyšší sociální třídy. Přestože sami sebe vnímají jako střední třídu, jsou společenskou elitou.
Členové této třídy na tom nejsou ekonomicky lépe než bohatí profesionálové, ale jsou na vzestupu a díky
kombinaci vysokého příjmu a digitálních dovedností se stanou budoucí elitou.

Profil (kapitál):

Jejich příjmy patří v české společnosti mezi ty nejvyšší a jsou zaměstnáni v profesích vyžadujících digitální
dovednosti. Nejsou příliš majetní (zatím), ale postupem času pravděpodobně nahromadí větší majetek. Mají
vysoký digitální kapitál, ale jejich tradiční kulturní kapitál je nízký – tradiční kultura je příliš nezajímá,
aktivnější jsou v digitálním světě. Mají širokou síť kontaktů s prestižními profesemi a tedy silný sociální
kapitál.

Demografie:
Mají vysoké vzdělání, téměř polovina z nich má vysokoškolský titul.

Jsou mladí. Největší zastoupení mají ve věkové skupině 25-34 let.

Častěji jsou to muži než ženy.

Stranické preference :
Oproti jiným segmentům o něco méně podporují ANO, populárnější jsou u nich Piráti. 34 % z nich tvrdí, že se
určitě zúčastní voleb do EP.

Zastoupení v populaci

5 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Profil: Bohatí profesionálové
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Pozice v sociální struktuře:
Bohatí profesionálové patří k elitě české společnosti. Představují tradiční elitu, na jejíž místo se ovšem tlačí
mladí digitální elita.

Profil (kapitál):
Mají vysoké všechny druhy kapitálu s výjimkou digitálního kapitálu. Jsou to majetní lidé pracující
v tradičních zaměstnáních, ale mají menší digitální kapitál a dovednosti. S klesajícím podílem tradičních
profesí v ekonomice se v budoucnu zastoupení tohoto segmentu v populaci patrně sníží.

Demografie:
Do této třídy patří všechny věkové skupiny, jejich podíly jsou vyrovnané.

Častěji jsou to muži než ženy, ale rozdíl zde není tak výrazný jako u mladé digitální elity. Mají nadprůměrný
podíl vysokoškolsky vzdělaných (35 %), který je ovšem nižší než v případě mladé digitální elity.

Stranické preference:
Mají nejsilnější zájem o volby do EP, 41 % z nich tvrdí, že se jich určitě zúčastní.

Největší podporu u nich má ANO, ale v porovnání z dalšími segmenty se mezi nimi najde také více
podporovatelů ODS.

Zastoupení v populaci

21 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Profil: Tradiční střední třída
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Pozice v sociální struktuře:
Jde o vyšší střední třídu. Na elitu ztrácí zejména v ekonomickém kapitálu (majetku).

Profil (kapitál):
Všechny druhy kapitálu jsou u tradiční střední třídy vyrovnané. Ze všech tříd se nejvíce zajímají o kulturu
a aktivní životní styl, mají tak nejvyšší kulturní kapitál. Oproti elitám mají výrazně nižší příjmy a jsou méně
majetní než bohatí profesionálové. Mají poměrně vysoký digitální kapitál, ale ne tak vysoký, jako má mladá
digitální elita.

Demografie:
Nejčastěji jsou to lidé ve středním věku (35-44 let).

Typicky mají středoškolské vzdělání (72 %), vysokoškolský titul má jen 24 % z nich.

Častěji jsou to muži než ženy (jejich podíly jsou ale vyrovnanější než u elit).

Stranické preference:
34 % se určitě zúčastní voleb do EP.

Nejpreferovanější stranou je ANO.

Zastoupení v populaci

17 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Profil: Kvalifikovaní pracovníci
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Pozice v sociální struktuře:
Patří do střední třídy, ale výrazně se liší od tradiční střední třídy. Přestože nemají vysoké příjmy, jsou
finančně zabezpečení (díky solidnímu majetku).

Profil (kapitál):
Mají velké množství kontaktů napříč mnoha profesemi, včetně těch prestižních. Přestože nemají vysoké
příjmy, disponují solidním majetkem (nejčastěji ve formě bydlení). Mají velmi nízký digitální a tradiční
kulturní kapitál (nezajímají se o kulturu a jejich životní styl je spíš pasivní). Typicky žijí ve středně velkých
nebo malých městech, jsou finančně zabezpečení a těží z široké sítě sociálních kontaktů.

Demografie:
Jsou to starší lidé nad 45 let.

Téměř polovina z nich (45 %) má středoškolské vzdělání bez maturity. Středoškolské vzdělání (s maturitou či
bez) má celkem 82 % z nich.

Vyrovnaný podíl mužů a žen. Méně často žijí v Praze a ve velkých městech.

Stranické preference:
36 % se určitě zúčastní voleb do EP.

Často podporují ANO. Častěji tíhnou k pravici (ODS), případně extrémní pravici (SPD).

Zastoupení v populaci

8 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Profil: Městská chudina
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Pozice v sociální struktuře:
Nachází se na rozmezí střední a nižší třídy. Jejich pozice je ohrožena a mohou spadnout do nižší třídy. Sami
sebe vnímají jako součást nižší střední třídy.

Profil (kapitál):
Trpí nedostatkem sociálního kapitálu, což je dáno mj. tím, že žijí ve velkých městech a mohou se spolehnout
jen na malý okruh lidí, na rozdíl od tradiční střední třídy, která se může opřít o kontakty s lidmi na prestižních
pozicích. Jinak jsou ale jejich kapitály vyrovnané; mají slušný tradiční kulturní a digitální kapitál a spíše
průměrné příjmy. Nicméně nejsou příliš majetní a ztráta zaměstnání nebo obecně pokles ekonomiky je může
ohrozit.

Demografie:
Většinou jsou to mladší lidé (25-44 let), častěji se jedná o rodiny s dětmi. Téměř 80 % z nich má
středoškolské vzdělání. Žijí v Praze a ve velkých městech.

Stranické preference:
Jen 28 % z nich tvrdí, že se určitě zúčastní voleb do EP.

Tíhnou ke středovým stranám, relativně častěji podporují ANO a Piráty.

Zastoupení v populaci

13 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Profil: Pracující třída
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Pozice v sociální struktuře:
Nachází se mezi střední a nižší třídou, zejména kvůli velmi nízkým příjmům často spojených s ekonomickou
neaktivitou. Sami sebe vnímají spíše jako nižší třídu.

Profil (kapitál):
Navzdory nízkým příjmům mají relativně slušný majetek (bydlení) a sociální kapitál. Přestože je pracující
třída ohrožena řadou sociálních problémů (nezaměstnanost, sociální vyloučení atd.), disponuje jistými
materiálními prostředky, které snižují dopad těchto problémů.

Demografie:
Převážně jde o starší lidi (téměř 40 % z nich je starších 65 let), patří sem ale i mladší lidé. Žijí spíše v menších
městech a na venkově.

Typicky mají středoškolské vzdělání (73 %), ale 15 % z nich má jen základní vzdělání.

Častěji jsou to ženy (64 %) než muži.

Stranické preference:
32 % tvrdí, že se určitě zúčastní voleb do EP.

Podporují ANO, o něco vyšší podporu u nich má také SPD. Tíhnou k populistickým postojům.

Zastoupení v populaci

20 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Profil: Nižší třída

73

Pozice v sociální struktuře:
Nižší třída je na poslední příčce české třídní struktury. Kvůli nedostatku kapitálu má navíc jen malou šanci
na zlepšení.

Profil (kapitál):
Má nízkou hodnotu všech druhů kapitálu kromě kapitálu digitálního (zde je lehce nadprůměrná). Nízký
příjem a malý majetek společně s nízkým sociálním kapitálem znamená, že nižší třída může jen obtížně čelit
sociálním problémům. Nemá takový majetek jako pracující třída a je tak vůbec nejohroženější třídou.

Demografie:
V porovnání s ostatními třídami má nejnižší úroveň vzdělání (17 % základní, polovina středoškolské bez
maturity).

Patří sem všechny věkové skupiny od nejmladší po nejstarší.

Častěji jsou to ženy než muži.

Stranické preference:
Nižší třída má malý zájem o politickou participaci. Pouze 18 % se určitě zúčastní voleb do EP.

Silnou podporu u ní má ANO a další antiestablishmentové strany (SPD, KSČM). Zastává spíše levicové
hodnoty.

Zastoupení v populaci

16 % 

Pozice v třídní 
struktuře



Detailní názory, postoje a potřeby tříd
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% T2B = rozhodně souhlasím + spíše souhlasím Celkem Mladá 
digitální elita

Bohatí 
profesionálové

Tradiční 
střední třída

Kvalifikovaní 
pracovníci

Městská 
chudina

Pracující 
třída Nižší třída

Státní měnové rezervy by se měly zachovat na „horší časy" 
a ne utrácet nyní v době růstu 88% 93% 85% 89% 92% 87% 86% 89%

Potřebujeme důchodovou reformu 82% 81% 88% 79% 74% 81% 76% 87%

Stát šikanuje malé podnikatele 60% 79% 54% 61% 64% 65% 58% 59%
Souhlasím se zavedením nadstandardů ve zdravotnictví, tedy 
možnosti si za zákrok připlatit 56% 67% 71% 49% 58% 62% 50% 40%

Vysokým školám bychom měli umožnit zavést školné 46% 47% 52% 49% 42% 44% 39% 49%

Raději bych přidal na platu učitelům než policistům 43% 44% 45% 36% 43% 40% 50% 45%

EET by se mělo zrušit 41% 54% 40% 36% 45% 44% 40% 43%
Investice státu do vědy a výzkumu jsou v našem státu 
dostatečné 32% 25% 25% 30% 21% 26% 43% 38%

Jsem pro povinnou maturitu z matematiky 32% 33% 36% 29% 30% 27% 33% 31%
Za zdravotní péčí musím dojíždět daleko, je pro mě špatně 
dostupná 30% 21% 27% 30% 19% 29% 35% 36%

Regulační poplatky u lékaře by se měly opět zavést 24% 28% 39% 25% 23% 22% 15% 17%

Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky 18% 8% 21% 16% 19% 15% 14% 20%

Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) mi nevadí 17% 7% 20% 17% 15% 16% 20% 16%

Q14-Q15. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se společenského dění. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 
(min. N na výrok=24)

Názory na zdravotnictví, školství a veřejnou politiku XX % = významně častěji

YY % = významně méně často
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% T2B = rozhodně závažné + spíše závažné Celkem Mladá 
digitální elita

Bohatí 
profesionálové

Tradiční 
střední třída

Kvalifikovaní 
pracovníci

Městská 
chudina

Pracující 
třída Nižší třída

Nedostatek pitné vody 89% 93% 86% 87% 94% 86% 91% 92%

Daňové úniky ochuzující veřejné rozpočty 86% 69% 86% 87% 87% 86% 85% 89%

Útoky tzv. islámského státu v Evropě 84% 84% 84% 80% 82% 82% 89% 85%

Migrační vlna ohrožující náš způsob života 78% 75% 73% 70% 78% 78% 82% 87%

Energetická a surovinová závislost EU na jiných zemích 77% 69% 76% 77% 86% 80% 78% 73%

Eskalace vojenských konfliktů Ruska na východě 
Evropy 64% 61% 62% 65% 64% 70% 61% 64%

Ztráta práce s nástupem vyšší automatizace 
a robotizace 61% 52% 49% 61% 66% 70% 59% 71%

Q16. Nakolik jsou pro Vás závažné tyto hrozby? (min. N na výrok a segment = 67)

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často
Nakolik jsou pro Vás závažné tyto hrozby? 
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% T2B = nejdůležitější + velmi důležité Celkem Mladá 
digitální elita

Bohatí 
profesionálové

Tradiční 
střední třída

Kvalifikovaní 
pracovníci

Městská 
chudina

Pracující 
třída Nižší třída

Bezpečnost hranic EU a prevence vůči teroristickým 
útokům 74% 66% 75% 74% 77% 77% 73% 74%

Životní prostředí a ochrana přírody 69% 64% 63% 69% 73% 76% 73% 67%

Evropský způsob života a základní hodnoty 68% 70% 62% 77% 76% 65% 68% 67%

Efektivní správa Evropské unie 44% 55% 47% 48% 57% 38% 39% 40%

Vyšší konkurenceschopnost a zaměstnanost v rámci EU 43% 39% 43% 47% 55% 38% 38% 46%

Princip volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu 43% 48% 44% 44% 50% 45% 38% 40%

Co nejvýhodnější získávání dotací 27% 24% 21% 25% 34% 28% 27% 37%

Q17. Jak důležitá jsou pro vás následující témata, která by měli řešit čeští politici v Evropské unii? (min. N na výrok a segment = 67)

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často
Čeští politici v EU by měli řešit…
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% T2B = rozhodně souhlasím + spíše souhlasím Celkem Mladá 
digitální elita

Bohatí 
profesionálové

Tradiční 
střední třída

Kvalifikovaní 
pracovníci

Městská 
chudina

Pracující 
třída Nižší třída

Je důležité se stále učit nové věci 95% 100% 95% 98% 92% 98% 97% 89%

Mám rád/a svůj klid 95% 100% 91% 96% 98% 92% 95% 98%
Nejdu do ničeho po hlavě, vždycky si nejdříve spočítám všechna 
pro a proti 80% 88% 74% 81% 77% 83% 79% 86%

K tomu, abych byl/a spokojený/á, nepotřebuji moc komfortu 80% 71% 73% 78% 87% 77% 83% 90%

Když mám nějaký názor, málokdy se nechám přesvědčit o opaku 67% 77% 67% 68% 60% 65% 69% 63%

Chtěl/a bych v životě hodně pohodlí a užívat si zábavu 66% 75% 79% 63% 43% 80% 55% 62%

Když nemám co dělat, cítím se nespokojený/á 64% 58% 65% 62% 53% 63% 70% 63%

V životě nemám rád/a změny, pokud to není nezbytné 63% 53% 56% 56% 64% 68% 70% 70%

Většinou se rozhoduji intuitivně a rychle 52% 46% 54% 56% 57% 50% 45% 48%

Rád/a usiluji o život plný výzev, novinek a změn 50% 58% 52% 59% 45% 47% 45% 43%

Myslím, že si v životě vystačím s tím, co už umím a co vím 43% 40% 31% 44% 30% 44% 47% 61%

Na výroku „Každá změna je k horšímu“ je vlastně hodně pravdy 34% 17% 24% 40% 36% 35% 34% 45%

Velmi dám na mínění druhých 27% 30% 22% 34% 11% 26% 30% 29%

Q12-Q13. Nyní se budeme bavit o výrocích týkajících se Vašeho osobního postoje k životu. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími 
výroky? (min. N na výrok a segment = 24)

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často
Osobní postoje k životu



Demografický profil tříd



Struktura tříd – demografie

80

18-24 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55-64 let

65+ let

VĚK

Základní

Středoškolské
bez maturity

Středoškolské s
maturitou

Vysokoškolské

VZDĚLÁNÍ

Mladá digitální 
elita

(N=67)

Bohatí 
profesionálové

(N=263)

Tradiční střední 
třída

(N=218)

Kvalifikovaní 
pracovníci

(N=100)

Městská 
chudina
(N=169)

Pracující třída
(N=247)

Nižší třída
(N=206)

= významně častěji
= významně méně často



Struktura tříd – demografie

81

Muži

Ženy

POHLAVÍ

KRAJ

Mladá digitální 
elita

(N=67)

Bohatí 
profesionálové

(N=263)

Tradiční střední 
třída

(N=218)

Kvalifikovaní 
pracovníci

(N=100)

Městská 
chudina
(N=169)

Pracující třída
(N=247)

Nižší třída
(N=206)

= významně častěji
= významně méně často

Praha

Střední Čechy

Jihozápad

Severozápad

Severovýchod

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko



Struktura tříd – status a politická participace

82

1 = nejnižší sociální
status

2

3

4

5

6

7 = nejvyšší
sociální status

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

ÚČAST VE VOLBÁCH DO EP

Mladá digitální 
elita

(N=67)

Bohatí 
profesionálové

(N=263)

Tradiční střední 
třída

(N=218)

Kvalifikovaní 
pracovníci

(N=100)

Městská 
chudina
(N=169)

Pracující třída
(N=247)

Nižší třída
(N=206)SUBJEKTIVNÍ STATUS

= významně častěji
= významně méně často



Mladá digitální 
elita

(N=23)

Bohatí 
profesionálové

(N=109)

Tradiční střední 
třída

(N=75)

Kvalifikovaní 
pracovníci

(N=36)

Městská chudina
(N=47)

Pracující třída
(N=78)

Nižší třída
(N=38)

Struktura segmentů – stranické preference do EP – kterou stranu plánují volit do EP, 
pouze ti, kteří rozhodně plánují volit do EP (přepočteno na populaci)

83Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve volbách do Evropského parlamentu? Plánují rozhodně přijít k volbám do EP (N=406)

N

N
= malá báze, výsledky 

jsou indikativní
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100 000
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400 000
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600 000

700 000

ANO ODS Piráti KSČM SPD ČSSD TOP 09 a STAN KDU-ČSL Svobodní Zelení Jiná strana Nevím

N N

ROZHODNĚ půjdou volit do EP



Mladá digitální 
elita

(N=42)

Bohatí 
profesionálové

(N=183)

Tradiční střední 
třída

(N=161)

Kvalifikovaní 
pracovníci

(N=69)

Městská chudina
(N=110)

Pracující třída
(N=147)

Nižší třída
(N=102)

Struktura segmentů – stranické preference do EP – kterou stranu plánují volit do EP 
(přepočteno na populaci)

84
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Q03. Kterou stranu nebo hnutí budete volit ve volbách do Evropského parlamentu? Plánují přijít k volbám do EP (rozhodně + spíše ano) (N=816)

ROZHODNĚ + SPÍŠE půjdou volit do EP



Trávení volného času



14%

32%

21%

17%

14%

23%

10%

6%

7%

59%

34%

41%

35%

32%

29%

16%

6%

11%

13%

19%

16%

25%

18%

12%

21%

20%

9%

4%

5%

5%

7%

9%

4%

14%

17%

7%

3%

3%

4%

1%

10%

7%

6%

4%

5%

4%

7%

10%

8%

18%

15%

14%

4%

11%

5%

12%

23%

11%

28%

46%

Sledování televize

Sleduji nebo čtu zprávy

Trávení času na internetu

Poslech hudby

Poslech rádia

Sociální sítě

Četba knih

Sport (aktivně)

Hraní her

Denně méně než hodinu Denně více než hodinu Několikrát týdně
Jednou týdně Jednou měsíčně Méně často
Vůbec

86
Q27. Jak často trávíte svůj volný čas následujícími aktivitami? (N=1271)

Několikrát týdně:

Celkem
Mladá 

digitální 
elita

Bohatí 
profesio
nálové

Tradiční 
střední 

třída

Kvalifikova
ní 

pracovníci

Městská 
chudina

Pracující 
třída Nižší třída

86% 87% 81% 84% 90% 88% 87% 90%

84% 90% 85% 84% 88% 89% 82% 81%

78% 99% 77% 89% 60% 90% 71% 67%

77% 85% 75% 84% 75% 76% 77% 74%

65% 58% 74% 70% 76% 59% 60% 55%

64% 100% 55% 79% 37% 77% 60% 53%

47% 49% 57% 56% 48% 40% 49% 28%

32% 52% 43% 46% 13% 34% 26% 13%

26% 61% 12% 30% 14% 30% 26% 31%

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často

Zástupci nižší třídy jsou obecně méně aktivní. Na internetu tráví nejvíc času přirozeně 
mladá digitální elita, a to jak surfováním, tak na sociálních sítích. Silní jsou na internetu 
také tradiční střední třída a kvalifikovaní pracovníci.

Trávení volného času



6%

2%

2%

4%

17%

4%

2%

5%

5%

17%

9%

6%

6%

5%

22%

21%

18%

10%

8%

2%

15%

29%

25%

14%

6%

9%

4%

15%

15%

12%

7%

35%

10%

12%

17%

18%

9%

22%

8%

9%

14%

32%

56%

30%

Restaurace, kavárny,
hospody

Výlety po České republice

Kulturní akce

Sportovní akce

Jezdění na chatu/chalupu

Cesta do zahraničí

Několikrát týdně Jednou týdně Jednou za dva týdny Jednou měsíčně

Jednou za 3 měsíce Jednou za rok Méně často Vůbec

87
Q28. Jak často trávíte svůj volný čas následujícími aktivitami? (N=1271)

Alespoň jednou měsíčně:

Celkem
Mladá 

digitální 
elita

Bohatí 
profesioná

lové

Tradiční 
střední 

třída

Kvalifikova
ní 

pracovníci

Městská 
chudina

Pracující 
třída Nižší třída

62% 69% 82% 79% 46% 65% 51% 37%

36% 40% 51% 57% 18% 38% 26% 9%

28% 22% 42% 50% 16% 28% 22% 3%

24% 31% 33% 45% 12% 25% 16% 4%

22% 22% 37% 40% 6% 24% 13% 2%

4% 4% 8% 9% 1% 4% 1% 0%

XX % = významně častěji

YY % = významně méně často

Nejvíce času „venku“ tráví bohatí profesionálové a tradiční 
střední třída. Nejméně si naopak aktivit jako jsou návštěvy 
restaurací či cestování užívají nižší třída, pracující třída 
a kvalifikovaní pracovníci. 

Trávení volného času



Struktura vzorku



Struktura vzorku – sociodemografie

89
Celkem (N=1271)

50%

50%

Muži

Ženy

Pohlaví

Věk

10%

19%

21%

17%

15%

19%

18-24 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55-64 let

65+ let

9%

32%

38%

21%

Základní

Středoškolské bez maturity

Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské

Vzdělání

13%
13%

6%
6%

3%
7%

4%
5%
5%
5%

11%
6%
6%

12%

Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královehradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

12%
20%

18%
15%

11%
7%

3%
1%

14%

Méně než 10 000 Kč

10 001 – 15 000 Kč

15 001 Kč – 20 000 Kč

20 001 Kč – 25 000 Kč

25 001 Kč – 30 000 Kč

30 001 Kč – 40 000 Kč

40 001 Kč – 50 000 Kč

Více než 50 001 Kč

Odmítli uvést

Čistý měsíční příjem

Kraj
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5% 2% 6% 10% 2% 4% 4%

21%
17%

27%
28%

15% 9% 16%

17%
15%

18%
20%

11% 16%
19%

8%

6%

7%
8%

12% 9%
7%

13%
17%

13%
16%

11% 13%
11%

20%
23%

16%

14%

20% 24%
27%

16% 19% 13%
5%

29% 25%
15%

92

Populace Politicky pasivní Nevyhranění Mladí liberálové Stárnoucí 
autoritáři

Obránci Zkoušení 
pracující

Mladá digitální elita

Bohatí profesionálové

Tradiční střední třída

Kvalifikovaní pracovníci

Městská chudina

Pracující třída

Nižší třída

Při prokřížení segmentací je patrné, 56% Mladých liberálů patří do některého ze segmentů
symbolizujících střední třídu (především bohatých profesionálů, tradiční střední třídy a
kvalifikovaných pracovníků). Přirozeně je najdeme také mezi mladou digitální elitou. Obránci
a Stárnoucí autoritáři naopak častěji spadají do nižších statusových tříd (Nižší třída, Pracující
třída, částečně Městská chudina).

Model sociálně třídní struktury Postojová segmentace


