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Cíl a metodika projektu
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• Cílem projektu bylo zjistit, jaké mají postoje žáci posledních ročníků 
základních škol či víceletých gymnázií ke svobodě a demokracii.

• Šetření bylo uskutečněno prostřednictvím hloubkových rozhovorů s 
respondenty za pomocí připraveného scénáře.

• Cílovou skupinou k dotazování byli žáci posledních ročníků základních 
škol nebo studenti víceletých gymnázií. Celkem bylo uskutečněno 6 
hloubkových rozhovorů, 3 v Praze a 3 v Brně.

• Timing projektu: šetření se uskutečnilo počátkem měsíce srpna 2016. 
Rozhovory s respondenti vedli F. Knobloch v Praze a K. Brožovičová v 
Brně

• Průměrná délka rozhovoru byla cca 30 minut
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ZÁJEM O VEŘEJNÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Úvodní otázky rozhovoru byly zaměřeny na zájem mladých lidí o veřejný a společenský život, na 
to, jak mladí lidé vnímají spokojenost či nespokojenost se současným stavem ve společnosti:

• Žáci se zajímají o to, co se u nás děje ve společnosti, o veřejný a společenský život jen minimálně. Dá 
se říci, že jejich zájem je v naprosté většině jen okrajový. Vnímají tedy jen některé dílčí aspekty 
společenského dění.

• O společenském dění, o veřejném životě, politice a událostech v místě bydliště se zpravidla rodiče, otec 
či matka s respondenty baví jen občas. Lze říci, že svým potomkům v tomto směru moc času nevěnují.

• Hodnocení žáků o spokojenosti lidí se současným stavem je mírně negativní, tzn. že u lidí převládá 
mírná nespokojenost. Přitom uvádějí, že spokojenost/nespokojenost má individuální charakter, 
zobecnění na všechny je tudíž velmi obtížné.

• Důvody nespokojenosti lidí jsou dle vyjádření respondentů různé. Chlapci uvádějí nejčastěji 
bezpečnostní situaci a migraci, děvčata životní podmínky, služby a finance.

• Zajímavý byl názor, že spokojenost či nespokojenost každého člověka je velmi závislá na tom, zda 
dosáhne očekávaného úspěchu.



Libertariánský institut

CHÁPÁNÍ SVOBODY

Žáci si po pojmem „Svoboda“ nejčastěji a bezprostředně vybavují:
• Svobodné vyjadřování názoru, možnost chovat se podle svého rozhodování, volné cestování, možnost 

vzdělání

Po bližším obsahovém upřesnění, které bylo na respondentech požadované, přineslo toto doplnění:
• Svoboda znamená chovat se podle svého uvážení, podle sebe a přitom za to nést i patřičnou 

odpovědnost
• Svoboda znamená volně, otevřeně vyjadřovat své názory, říkat, co chci
• Svoboda znamená nenechat se nikým ovlivňovat
• Svoboda znamená volnost

Synonyma, která symbolizují svobodu jsou: volnost, vlastní práva, volný pohyb, otevřeně mluvit
Celkově pak můžeme konstatovat, že další vybízení respondentů k širší definici svobody již doplnění 
nepřineslo
Zároveň, při zpřesnění definice svobody moderátorem ,své původní názory na svobodu respondenti 
nekorigují
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HODNOCENÍ SVOBODY A SVOBODNÉHO JEDNÁNÍ

Žáci hodnotí pozitivně možnost jednat a žít svobodně. Přibližně polovina uvádí, že má svobody 
dostatek, zhruba druhá polovina, že jejich svoboda je částečně omezena.

• Pokud je něco na svobodě omezuje, tak mají především na mysli povinnou školní docházku, školní řád, 
požadavky rodičů a věk, který jim omezuje účast na některých společenských akcích. Konkrétní věci 
respondenti neuvádějí

• Nejvíce svobodněji se cítí žáci doma, ve škole a za co utratí své peníze, relativně méně svobodní jsou v 
rozhodování, co s volným časem

• Na vyjádření žáků, co by ještě zvýšilo jejich míru svobody, jsme sice nedostali konkrétní návrhy, ale byla 
zmiňována potřeba lepší bezpečnostní situace, aby všichni mohli do ulic, na společenské akce a nikdo se 
nemusel bát. A ještě, aby svoboda nebyla omezována některými nesmyslnými zákony, a to jak v ČR, tak i 
z EU

• Pokud jde o konkrétní případy porušení svobody, žáci si moc nevzpomínají. Uvádějí jen porušení svobody 
náboženství a omezení návštěv kulturních akcí, koncertů a „fesťáků“.

• Zajímavá a do jisté míry i kontrolní otázka v rozhovoru byla, zda se rodiče se svými potomky baví o tom, 
co by měl a neměl člověk správně dělat, jak se správně zachovat při různých situacích porušení svobody 
a práv občanů. Většina žáků uvádí, že ano, ale jen občas. To dokládá skutečnost, že obě strany v tomto 
směru přílišnou aktivitu nevyvíjí a věnují se tomu jen okrajově 
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CHÁPÁNÍ DEMOKRACIE

Žáci si po pojmem „Demokracie“ nejčastěji a bezprostředně vybavují:
• Právo lidu rozhodovat podle sebe, svobodně volit a rozhodovat o sobě.

Po bližším obsahovém upřesnění, které bylo na respondentech požadované, přineslo toto doplnění:
• Zvolení zástupců, kteří budou dělat rozhodnutí
• Přímé hlasování
• Možnost účastnit se na řízení měst, státu
• Sdružení občanů, vykonávající věci veřejné
• Je to takové hlasování, kdy na tom musí shodnout více lidí.

Synonyma, která symbolizují demokracii jsou: diskuse, domluva, domluva mezi lidmi, hlasování

Celkově pak můžeme konstatovat, že další vybízení respondentů k širší definici demokracie již doplnění 
nepřineslo
Zároveň při zpřesnění definice demokracie moderátorem své původní názory na demokracii respondenti 
nekorigují
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SOUVISLOST SVOBODY A DEMOKRACIE

Žáci se shodují v tom, že jde o velmi blízké pojmy, konkrétně pak vyjadřují o 
spojitosti svobody a demokracie tato stanoviska:

• „Demokracie by se dalo říct, trochu omezuje tu svobodu. Kdyby byla úplná svoboda, tak by byl 
úplný zmatek, tak demokracie to trochu vykryje“

• „Demokracie má taky nějaké pravidla a to podle mně někomu může zasahovat do svobody“

Žáci se víceméně shodli v tom, že přesné dodržování demokracie a demokratických zásad může 
mírně omezovat svobodu jednotlivce. A dodávají, že se člověk tomu musí nějak přizpůsobit.
Východisko z toho: “Je to ale jediná cesta, jak mohou lidé žít v klidu“
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PŘÍPADOVÁ STUDIE – PORUŠENÍ SVOBODY 1
Případ 1: Představte si, že u vašeho souseda, který má prodejnu elektroniky, dojde k loupeži. Lupiči mu 
vezmou násilným způsobem peníze a elektroniku. Jsou ozbrojeni a na útěku. Když majitel ihned zjistí loupež 
a vyběhne za nimi. Jaký by byl podle Vašeho názoru správný postup majitele, který legálně vlastní střelnou 
zbraň (pistoli)?

Pro tuto variantu 4 žáci (3 chlapci a 1 dívka)
Pro jistotu dá varovný výstřel a pak použije zbraň, aby lupiče nenechal uniknout

Pro tuto variantu 2 žáci (1 dívka a 1 chlapec)
Zbraň nepoužije, aby nedošlo ke zranění, raději bude volat policii

Všichni respondenti, váhali mezi varovným výstřelem a voláním policie. Z odpovědí žáků lze vysledovat 
obavy z následků, a to i v případě použití střelné zbraně. Konkrétně v podobě nedokonalých zákonů, konfliktu 
se zákonem, obav ze soudního řízení, „není to jako v Americe“. 
S držení zbraně doma to mají ještě komplikovanější, připouští, že je to užitečné, ale mají současně strach z 
použití/zneužití.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE – PORUŠENÍ SVOBODY 2
Případ 2:
Představte si, že se k vám domů v noci vloupá zloděj. Co byste dělali? Varianty odpovědí byly 3:
• Použijeme násilí, včetně případně legálně držené zbraně, aby lupič nemohl uniknout
• Zbraň nepoužijeme, aby nedošlo ke zranění, raději budeme volat policii
• Necháme lupiče běžet a bude požadovat náhradu na pojišťovně 

V tomto případě se všechny odpovědi pohybovaly mezi první a druhou variantou. Spíše se kloní ke druhé 
variantě, tedy nepoužití zbraně. Pokud by respondent použil zbraň, uvádí, že by střílel do nohy. Pro případ 
nepoužití zbraně mají mj. důvody dětí v domě, zloděj si vás může najít, odplata, aj.

Celkově pak můžeme konstatovat, že žáci vyjadřují obavy z použití střelné zbraně a pokud to jen jde, tak by 
se tomu raději vyhnuli.
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Charakteristika vzorku
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Jméno věk ZŠ/gymnázium sourozenci místo Po skončení ZŠ

Adam 13 ZŠ sestra Brno Gymnázium

Magdaléna 15 ZŠ sestra Šumice Zdravotní škola

Petr 15 ZŠ Bratr a sestra Brno Gymnázium 
jazyky

Barbora 14 Gymnázium - Praha lékařka

František 15 Gymnázium sestra Zličín advokát

Kateřina 15 Gymnázium bratr Praha Fyzioterapeut/uč
itelka
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