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Anotace: 

Vývoj české společnosti od r.1989 je plný 

proměn od beztřídní společnosti až ke 

statusové kultuře s jevy jako jsou sociální 

deprivace a rozdělení společnosti na  

chudé a bohaté.Česká společnost je 

mnohovrstevnatá. 

 

 

Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 



Současná česká společnost 

Klíčová slova: 

 

- tzv. beztřídní společnost za totality 

- rovnostářský přístup 

- politické elity 

- po ro.1989 statusová struktura 

- střední třída 

- mobilitní kanály 

- sociální deprivace 



Současná česká společnost – problémy statusu 

Inkonzistence statusu –  funkce ve společnosti zastávají ti,kteří 

nedosahovali sociálně ani kulturně na jejich vykonávání  

 

Konzistence statusu – po r.1989 

 

Statusové symboly střední vrstvy – rodinné domy na předměstí, či tzv. 

suburbiu – „satelitu“ 

- problém ekologický – mizí kvalitní zemědělská půda 

- závislost obyvatel těchto míst na automobilu 



Vyšší vrstva – odborníci, manažeři, podnikatelé 

Nematuranti s vysokými příjmy 

Vyšší odborníci se středními příjmy 

Střední vrstva – samostatně činní  

a odborní zaměstnanci 

Střední odborní zaměstnanci a řadoví úředníci 

Nižší vrstva – kvalifikovaní dělníci se středními příjmy 

Nižší vrstva – hůře placení ne- polokvalifikovaní dělníci a zemědělci 



Současná česká společnost - imigrace 

Klíčové pojmy : 

 

 

- Česká republika součástí tras mezinárodní migrace 

- pracovní migrace 

- v r.2008 438tisíc cizinců, nejvíce z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska 

 

 

 

 



Současná česká společnost 

Nízká porodnost a stárnutí populace budou mít ekonomické 

následky především pro dnešní mladou generaci pod třicet let. 

Úkol: 

Seřaďte jevy a zachovejte logickou posloupnost: 

- snižování počtu živě narozených dětí 

- stárnutí populace 

- revoluční změna ve společnosti 

- změna životních priorit 

- vyšší nároky na důchodové zabezpečení ze strany státního 

rozpočtu 
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