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ÚVOD DO TÉMATU
V úvodu své práce bych ráda stručně nastínila, čím se moje práce zabývá, proč jsem se pro
toto téma rozhodla a jak je koncipována.
Tématem mé práce je občanská participace, kterou bych chtěla zasadit do kontextu lokální
úrovně (do prostředí menšího města). Předmětem výzkumu byl pohled reprezentantů
komunální politiky na občanskou participaci v daném městě. Občanskou participací v tomto
případě

rozumím

několik

typů

–

politická/občanská/formální/neformální

participace/sousedská výpomoc, přičemž tyto kategorie byly vybrané z toho důvodu, že téma
občanské participace je velmi široké a tato redukce na jednotlivé okruhy občanské participace
by měla přinést jisté zorientování v tématu.
Téma jsem zvolila zejména ze dvou důvodů. Zaprvé chápu prostředí menšího územního
celku (obce/města/městské části) jako unikátní prostředí – malou laboratoř - pro občanskou
participaci. Nalezneme zde těsnější sociální vazby, intenzivnější sousedské vztahy, méně
anonymizované prostředí, více příležitostí k setkávání zájmových skupin, spolků a
dobrovolníků. Je jasné, že výše zmíněné nelze generalizovat a brát jako samozřejmost, ale
musíme připustit, že v menších územních celcích lze jednodušeji navázat sousedské, přátelské,
komunitní a další vazby než ve velkých aglomeracích jak uvádí Michal Illner ve svém článku
K sociologickým otázkám místní samosprávy: „Na jedné straně je možné v menších a
organičtějších obcích formulovat místní zájmy (týkající se většinou podmínek každodenního
života obyvatel) zřetelněji, je zde výraznější vědomí lokální identity, a tedy i příznivější
předpoklady pro sociální a politickou participaci občanů, místní orgány mají blíže k veřejnosti,
která může snáze kontrolovat jejich činnost apod.“1 Toto indikuje i blízkost ke komunální
politice a reprezentantům komunální politiky, kteří jsou mnohem blíže svým voličům – jsou v
podstatě voleni z jejich středu. Občané jsou přímo konfrontováni s procesem politického
rozhodování i s jeho výsledky. Jak uvádí analýza Občanská participace a lokální demokracie
provedená Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, o.p.s. v rámci projektu Sblíženi
politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii: „Lze předpokládat, že čím je
obec menší, tím větší je pocit blízkosti zastupitelského orgánu, užší jsou vztahy mezi
zastupiteli a jejich spoluobčany, je usnadněna vzájemná komunikace. Větší je také znalost
preferencí a zájmů občanů, větší šance na realizaci partikulárních problémů a uspokojování
aktuálních potřeb. Tyto okolnosti pak mohou posilovat pocity sounáležitosti, spolupráce,

1

ILLNER, Michal. K Sociologickým Otázkám Místní Samosprávy / Sociological Problems of Local
Government. Sociologický Časopis / Czech Sociological Review. [online]. Praha: 1992, vol. 28, no. 4, s. 480–492.
[cit. 27. 6. 2017]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/41130814
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spokojenosti vyplývající ze zapojení se do správy věcí veřejných.“ 2 Zadruhé považuji za
zajímavou perspektivu právě komunálních politiků, jejichž rozhodování je zcela klíčové pro
podmínky pro občanskou participaci, jak uvádí Josef Bernard: „Rozhodnutí komunální
samosprávy se často bezprostředněji dotýkají života obyvatel příslušných obcí, veřejnost se
může v oblasti komunální politiky cítit kompetentnější a zároveň vlivnější než na rovině
politiky celostátní. Neformální struktury a osobní sociální vztahy na obecní rovině přispívají
rovněž svým dílem k ochotě participovat.“3
Výzkum byl realizován na lokální úrovni, která je specifická především sepětím obyvatel
s daným místem. Velkou roli zde hraje lokální (příp. regionální) identita, společná historie,
kultura, znalost místních poměrů. Jak uvádí Jana Stachová v publikaci Aplikace principů
partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky v kapitole Participace a
spolupráce v malých městech České republiky: „Sítě regionálních a lokálních aktérů ze
soukromého, veřejného i neziskového sektoru zprostředkující informace a umožňující
kooperaci, efektivní občanská participace a vztah k lokalitě či regionu, to vše jsou
neopomenutelné faktory regionálního rozvoje.“ 4 Výzkum byl proveden v menším městě
v sousedství více jak desetinásobně většího krajského města, jehož podrobnější popis je
uveden v podkapitole 2.4. Toto město jsem vybrala proto, že má dlouhou historii (přes 900 let)
i bohatou tradici spolkového a společenského života, kde se i přes snadnou dostupnost většího
města zachovaly a rozvíjejí se různé typy občanské participace. I když právě hojná mobilita
obyvatel (jak krátkodobá – např. dojíždějí do zaměstnání/školy, tak dlouhodobá –
přestěhování se), je jeden z tvrdých oříšků, který přináší tzv. „naplavování“ a rozdělování
obyvatel na tzv. starousedlíky a novousedlíky, a proto vnímám jako zajímavé, podívat se, jak
toto vnímají právě komunální politici, kteří mají vliv na směřování a rozvoj města jako celku.
Dané město znám velmi podrobně, pohybuji se v prostoru, kde se „odehrává“ občanská
participace a sama se na ní také podílím. S tím je spojeno i to, že ve výzkumu neustále
reflektuji svoji pozici. Z toho důvodu jsem se také rozhodla neuveřejňovat název města a
jakékoliv zdroje odkazující na název města a informátory. Této problematice se věnuji
detailněji v podkapitole 2.9., věnované etice výzkumu.

2

SZTWIERTNIA, Radomir. Občanská participace a lokální demokracie. Sblíženi politikou - výchova k
aktivnímu občanství a lokální demokracii. Odborné analýzy. [online]. Olomouc: 2013, s. 2 [cit. 10. 1. 2017].
Dostupné z: http://www.sblizenipolitikou.cz/odborne-analyzy
3
BERNARD, Josef. Participace a partnerství na lokální úrovni v českém sociálním výzkumu. In: Participace a
partnerství v místní veřejné správě, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007, s. 27. ISBN 978–80–7330–
130–9
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STACHOVÁ, Jana. Participace a spolupráce v malých městech České republiky. In.: Aplikace principů
partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009, s. 51. ISBN 978-80-7330-167-5
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Potenciál výzkumu vidím v další uplatnitelnosti závěrů plynoucích z výzkumu. Výzkum by
měl nahlédnout smýšlení komunálních politiků o občanské participaci – jak vůbec chápou
komunální politici občanskou participaci, zda ji považují za možný zdroj důvěry mezi nimi a
občany, jaké aktivity považují za občanskou participaci a jakou roli jim přikládají. Dalším
bodem je pak odhalení překážek, které mohou komunální politici v občanské participaci
spatřovat. Tyto závěry mohou pak posloužit k odstranění těchto překážek.
Práce je členěna na dvě části, a to teoretickou a empirickou. Teoretická část se věnuje
vymezení pojmu občanské participace, jejíž neodmyslitelnou součástí je sociální kapitál a
důvěra. Empirická část potom obsahuje postup kvalitativního výzkumu, analýzu dat a z toho
plynoucí závěry.
1. TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části stavím především na konceptu občanské participace Nejdla a Čermáka5 a
na spojení občanské participace a státní resp. veřejné správy podle Čermáka a Vobecké 6 .
Kromě toho čerpám i z definice formálního a neformálního dobrovolnictví podle Friče a
Vávry7. Dále pak stručně nastiňuji souvislost občanské participace se sociálním kapitálem
podle konceptu R. Putnama a oboje s konceptem důvěry. Zvolila jsem tyto zdroje z toho
důvodu, že výstižně teoreticky ukotvují můj výzkumný problém občanské participace
zasazený do místní veřejné správy. Koncept Roberta Putnama jsem dále zvolila zejména proto,
že jeho koncept staví na prospěšnosti kolektivního sociálního kapitálu pro celou komunitu a
v další linii toto vidím v souvislosti s pozitivním vlivem na občanskou participaci.
1.1. Občanská participace
Pojem občanské participace není zcela jednoduché vysvětlit, neboť je velmi široký, a tím
pádem existuje mnoho přístupů, podle jakých kritérií tento pojem vymezit. Pro účel mé práce
jsem se rozhodla vybrat několik typů občanské participace, které mě ve výzkumu zajímaly.
Šlo mi především o to konceptualizovat pojem občanské participace, nicméně vzhledem
k tomu, že v rozhovorech s informátory bylo cílem zjistit, co všechno si pod pojmem
občanské participace představují, jsem stanovila kategorie občanské participace šířeji –
především tedy z hlediska aktivit reprezentujících občanské participace (politická, širší
občanská) a z hlediska zapojení aktérů (formální, neformální, sousedská výpomoc).
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NEJDL, Pavel a ČERMÁK, Daniel. Participace a partnerství v místní veřejné správě, Praha: Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., 2007. ISBN 978–80–7330–130–9
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Jako rámec občanské participace jsem zvolila koncept Nejdla a Čermáka spolu s autorským
kolektivem uvedený v publikaci Participace a partnerství v místní veřejné správě, který
přímo souvisí s mým tématem.
Josef Bernard v kapitole Participace a partnerství na lokální úrovni v českém sociálním
výzkumu rozlišuje dva typy participace, a to politickou a širší občanskou.8
Za politickou považuje: „takové dobrovolné aktivity, kterými se členové společnosti podílejí
na volbě vládnoucích představitelů a přímo či nepřímo na formování veřejné politiky.“9 Jako
hlavní aktivitu politické participace vidí Bernard volby, ale neomezuje se pouze na ně (mluví
o tzv. nevolebních formách politické participace). 10 V případě mé práce by k těmto
nevolebním formám politické participace mohly patřit – diskuse o politice, sledování
politických událostí, návštěva veřejného zasedání zastupitelstva, vstup do politické
strany/hnutí.“ 11 Nicméně jak Bernard uvádí: „Na rozdíl od přísně institucionalizovaného
volebního aktu jsou nevolební formy politické participace často neformální a ne vždy jsou
legislativně upraveny. Jejich vliv na výsledné politické rozhodnutí se tudíž neodvíjí od jasně
vymezených pravidel a není založen na principu reprezentativity. Tato jejich povaha z nich
činí značně komplikovanou arénu střetávání. Kvůli tomu představují na jedné straně nezbytný
prostor pro artikulaci různých zájmů a jejich vyjednávání, na druhé straně zejména tehdy,
jsou-li jasně zacílené na prosazení určitého záměru, jsou stále vystaveny sporům ohledně
jejich legitimity.“12
Širší občanskou participaci pak chápe Bernard jako takovou: „[...] kde se občanské aktivity
netýkají přímo politického procesu (vytváření občanských sdružení pro volnočasové aktivity,
dobrovolnická práce apod.), mají svou implicitní politickou dimenzi a nepřímo tak vykonávají
významný vliv na politickou situaci.“13
I když lze sledovat tyto typy participace odděleně, dochází Bernard k závěru, že se oba typy
prolínají a ovlivňují a mohou mít oboustranný vliv, takže se tedy dá oba typy řadit souhrnně
pod pojem občanská participace.14
V rámci těchto dvou kategorií občanské participace bych ještě chtěla doplnit její formy o
formální a neformální podoby, které se mohou vyskytovat jak u politické participace, tak i

8
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širší občanské. Pro tento účel jsem vybrala koncept Friče a Vávry15, i když jejich publikace
mluví o dobrovolnictví, prolíná se textem implicitní myšlenka participace jakožto podílení se
na životě komunity.16
Formální participací se rozumí „[…] dobrovolná a neplacená činnost členů lokální komunity
vykonávaná v rámci nějaké komunitní organizace, jejímž cílem je prospěch jiných členů
komunity, resp. prospěch komunity jako celku.“ 17 Frič dále uvádí, že i když je formální
participace vedena v rámci nějaké organizace, velmi se liší stupeň formalizace těchto
organizací. Také zaměření těchto organizací může být velmi rozmanité a pokrývá velmi
širokou paletu aktivit – od poskytování služeb (vzdělání, sociální, kulturní apod.), přes zábavu
(podpora zájmových aktivit), advokacii (ochrana práv skupin obyvatel, zvířat, památek apod.)
až po podporu víry a náboženství.18
Vedle formální participace popisuje Frič s Vávrou i neformální participaci, což je podle nic
„[…] dobrovolná, formálně neorganizovaná a neplacená činnost, kterou jeden člen komunity
poskytuje jinému členovi nebo členům komunity mimo okruh vlastní rodiny či domácnosti.
Jde tedy o činnost, kterou iniciují jednotlivci, nestimuluje a nezprostředkovává ji žádná
organizace.“ Pod neformální participací můžeme najít i fenomén sousedské výpomoci, „[…]
kterou lze charakterizovat jako vzájemnou pomoc členů komunity při zvládání spíše všedních
problémů každodenního života.“19 Zde lze mluvit o takových úkonech jako zalévání květin,
nakupování, ochrana majetku v případě nepřítomnosti sousedů, hlídání dětí, pomoc
s drobnými opravami v domácnosti apod.20
1.2. Občanská participace a její překážky
Vzhledem k tomu, že se ve výzkumu věnuji i překážkám v občanské participaci, považuji za
vhodné zmínit zde odkazy na odbornou literaturu, které tyto překážky či bariéry tematizují.
Zde jsem vycházela opět z publikace Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné
správě: význam, praxe, příslib21, kde v kapitole Dva prostory participace: mezi státem a obcí,
mezi obcí a občanem věnovaná část právě překážkám a taktéž jsem vyšla z publikace
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky22.
15
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praxe, příslib. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2011. ISBN 978–80–7330–202–3
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Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. ISBN 978-80-7330-167-5
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Jana Stachová uvádí sociokulturní a institucionální vlivy, které mohou omezovat občanskou
participaci23. Toto rozdělní doplňují překážky, které uvádí Zdenka Vajdová24.
Mezi sociokulturní vlivy by patřily: „občanské postoje ovlivňující zájem o veřejné dění“25 a
mezi institucionální pak „politická podpora a byrokratická omezení.“26
Zdenka Vajdová zmiňuje explicitně pět překážek občanské participace v souvislosti
spolupráce občanů a státní správy. Formulace překážek vzešla z výzkumu D. Adamsona a R.
Bromileyho, kteří se zbývali posilováním komunity ve Walesu. Tyto překážky mohou být
inspirující i pro český prostor menšího města, ve kterém byl proveden výzkum.
První překážka je efektivní podílení se na aktivitách partnerství. Zde je nutné, aby jednak
participující občané byli dostatečně vzdělaní a mohli se do procesu zapojit, na druhou stranu
jde také o jistou vstřícnost druhé strany – veřejné správy – aby zbytečně proces
nekomplikovala byrokracií. Druhou překážkou může být (ne)vnímání rovnocenného
partnerství, aby obě strany, jak občané, tak veřejná správa, měli rovnocenný vztah a ani jeden
z partnerů se necítil nadřazený. Další překážkou může být nejasné zadání pro danou aktivitu
nebo tzv. institucionální rezistence, kdy obec/veřejná správa nechce nebo není schopna
přijmout a začlenit participaci do svých rozhodovacích a plánovacích procesů. Poslední
překážkou můžou být externí faktory (jako např. audit, jiné regulace), které ve spojení
s neformálností jedné ze stran může být nepohodlné.27
1.3. Občanská participace v kontextu komunální politiky
Jak jsem již naznačila v úvodu, lokální úroveň – nebo-li prostředí komunální politiky ve
městech a obcích, chápu jako specifické pole pro občanskou participaci resp. její typy (viz
výše). V menších územních celcích (obec, město, městská část apod.) je možno snáze vytvořit
síť spolupracujících aktérů, 28 kteří se setkávají v rámci společných projektů, ať už přímo
iniciovaných městskou samosprávou nebo tvořených jednotlivými skupinami občanů (spolků,
klubů apod.). Tyto sítě jsou pro dané území přínosné jak v horizontální úrovni (napříč mezi
občany), tak i vertikálně (mezi jednotlivými institucemi – zejména pak mezi občany a radnicí
a jejími úředníky). Zdenka Vajdová toto tematizuje v publikaci Spolupráce, partnerství a
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participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib v podkapitole Participace a
partnerství na lokální a regionální úrovni pohledem aktivních institucionálních aktérů.
Úkolem představitelů místní veřejné správy je komunikovat s občany, navazovat spolupráci
v rámci společných projektů a vytvářet tak prostor pro vznik formálních i neformálních
vztahů a příležitostí pro setkávání, které jsou základním kamenem důvěry a tedy i sociálního
kapitálu.29 Komunikace a vyslyšení názorů občanů se věnuje ve svých závěrech i Maureen
Bernerová, která se v publikaci Co utváří efektivní občanskou participaci v lokální státní
správě? Perspektivy stakeholderů ve městě, že: „Efektivní participace není jen o tom nechat
někoho něco říct. Není to jednostranný proces. Být efektivní znamená, že participace spustí
reakci nebo reakce ukáže, že informace byla vyslyšena. […] podstata efektivní participace je
postavena na komunikaci a kooperaci.“30
Tento fakt lze najít i v Metodice dobrovolnictví v obci – JAK NA TO? Jiřího Tošnera, který
uvádí: „Dá se říci, že tam, kde si lidé důvěřují a pomáhají, tam se žije lépe, tam funguje
spolupráce v komunitě. Komunita je přirozený a tvořivý prostředek vytváření funkční
občanské společnosti. Jeho cílem je zvýšení kvality života občanů prostřednictvím partnerství
občanské, veřejné a komerční sféry na místní i regionální úrovni.“31
1.4. Důvěra a sociální kapitál
Na závěr předchozí podkapitoly zazněl termín „důvěra.“ Pro účel práce zde popisuji
souvislost důvěry se sociálním kapitálem podle R. Putnama. Protože, jak uvádí Frič s Vývrou
„[…] důvěra je do rámce konceptu sociálního kapitálu zařazena především proto, že vytváří
předpoklady pro kontakty a interakce, ty zůstávají ústřední součástí.“32
Sítě a sociální vazby nemohou fungovat bez přítomnosti důvěry. Důvěru lze definovat
pozitivně: „víra ve spolehlivost, pravdivost či schopnost určité osoby či věci“ 33 nebo
negativně: „víra, že někdo/něco je dobrý, upřímný, poctivý a nebude se nás snažit nijak
poškodit či oklamat.“34 Nicméně ve věci důvěry jde o to, že se jedná spíš o vztah než o jev a
předpokládá subjekt a objekt. Markéta Sedláčková ve své publikaci Důvěra a demokracie
uvádí tři typy zkoumání důvěry – jedinec, sociální vztah, sociální systém. Pro propojení
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důvěry se sociálním kapitálem je relevantní vnímat důvěru jako sociální vztah. Ten chápe
Sedláčková jako kolektivní vlastnost, díky které je možno v rámci určitých společenských
institucí dosahovat určitých cílů.35
R. Putnama, který chápe sociální kapitál jako sítě, které fungují na základě důvěry a norem:
„Sociální kapitál odkazuje k vlastnostem sociální organizace, jako je důvěra, normy a sítě,
které usnadňují koordinované jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti“ 36 což
potvrzuje ve své další publikaci Bowling Alone. The Collapse and Revival of American
Community, kde uvádí, že: „Sociální kontakty ovlivňují produktivitu jak jedinců, tak
skupin.“37 Sociální kapitál můžeme dále rozlišovat například z hlediska přínosu jednotlivci na
individuální a kolektivní. Putnam ve svém přístupu k sociálnímu kapitálu velmi prosazuje
kolektivní sociální kapitál a chápe ho jako fenomén prospěšný pro celou společnost (nikoliv
jen pro jednotlivce resp. na rozdíl od individuálního sociálního kapitálu, kde ze sociálních
kontaktů a vazeb profituje pouze jednotlivec).38 Putnam dále ještě rozlišuje tzv. svazující a
přemosťující sociální kapitál, jehož definice je v tomto případě vhodná pro dokreslení vztahu
participujících občanů v prostředí města, kde je třeba komunikovat jak horizontálně (s dalšími
občany), tak vertikálně (s vedením města). Svazujícím sociálním kapitálem rozumím takové,
vazby a kontakty, které jsou mezi velmi blízkými lidmi – rodinou, přáteli, příslušníky téže
etnické skupiny apod. Tyto vazby jsou velmi silné a intenzivní. Naproti tomu přemosťující
sociální kapitál chápu jako méně silné a vzdálenější silné vazby.39
1.5. Občanská participace, důvěra, sociální kapitál
Na závěr této kapitoly bych ve stručnosti shrnula souvislosti tří fenoménů – občanská
participace, důvěra, sociální kapitál, které jsem naznačila již výše. Zde jsme vybrala knihu T.
Siska Demokracie na lokální úrovni40, kde Sisk píše: „Vládní úsilí může být zbrzděno, jestliže
chybí sociální kapitál a důvěra. Z dlouhodobého hlediska jsou komunity bez důvěry
nefunkční a v nejhorším případě může dojít k vypuknutí násilí mezi společenskými sociálními
silami. Společná občanská participace může být rozhodujícím nástrojem jednak v případě
oživení již existujícího sociálního kapitálu a může být nápomocna při tvorbě chybějícího

35

Sedláčková, s. 39
ŠAFR, Jiří a SEDLÁČKOVÁ, Markéta: Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2006, s. 79. ISBN 80–7330–095-8
37
Šafr, Sedláčková, s. 24
38
Šafr, Sedláčková, s. 25
39
Šafr, Sedláčková, s. 27
40
SISK, Timothy. Democracy at the local level: The international idea handbook on participation, representation,
conflict management, and governance. International IDEA [online] Sweden, 2001, ISBN 91-89098-73-0
Dostupné z: http://www.idea.int/sites/default/files/publications/
36

11

sociálního kapitálu.“ 41 Jak se tedy ukazuje, důvěra a sociální kapitál mohou vyústit
v občanskou participaci, která je posléze prospěšná nejen pro rozhodovací procesy (to, co
Sisk označuje vládní úsilím), ale i pro celou společnost.
2. EMPIRICKÁ ČÁST
2.1. Výzkumný problém
Výzkumný problém jsem si stanovila následující – zjištění a porozumění smýšlení
komunálních politiků o občanské participaci a jejích problémech na území menšího města. Ve
výzkumu mi šlo o podchycení myšlenek komunálních politiků v tom smyslu, co všechno si
představují pod pojmem občanská participace, jakou roli v občanské participaci hraje důvěra a
jaké překážky vidí v zapojování do aktivit občanské participace.
2.2. Výzkumná strategie
Vzhledem k povaze tématu, která předpokládá porozumění určitého fenoménu – občanské
participace, z perspektivy určitých aktérů – komunálních politiků - jsem využila kvalitativní
výzkumnou strategii, konkrétně kvalitativní výzkum. „Termínem kvalitativním výzkum
rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur
nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající se života lidí, příběhů,
chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.“42
2.3. Výzkumné otázky
Abych dosáhla cíle výzkumu, stanovila jsem si tyto výzkumné otázky, které by mi měly
pomoci rozklíčovat postoje aktérů výzkumu k danému tématu.
• Co rozumějí komunální politici občanskou participací?
• Jakou roli přikládají komunální politici aktivitám občanské participace?
• Chápou komunální politici občanskou participaci jako zdroj důvěry mezi nimi a občany?
• Jaké aktivity občanské participace považují komunální politici za přínosné nebo naopak
nepřínosné v případě navazování důvěry mezi občany a politiky?
• Jaké překážky vidí komunální politici v zapojování občanů do aktivit občanské
participace v daném městě?
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2.4. Popis prostředí
Pro svůj výzkum jsem zvolila prostředí místní veřejné správy (čili nikoliv krajské, celostátní
apod.). Za tímto účelem jsem vybrala sedmitisícové město s rozšířenou působností
v sousedství více jak desetinásobně většího krajského města. Domnívám se, že je důležité
zmínit to, že i když je město v sousedství mnohem většího města, funguje zde široká škála
aktivit občanské participace. Nejedná se tedy o nově postavené satelitní městečko, které by
sloužilo pouze jako „noclehárna.“ Nicméně tuto myšlenky „noclehárny“ rozvíjím
v podkapitole 3., protože je to významný faktor, na který jsem při rozhovorech s informátory
často narazila.
Město je velmi bohaté na historii, osobnosti, které zde žili i na kulturní a architektonické
památky. Město je také historicky rozčleněno na 3 části, přičemž v jedné části dominovala
vilová zástavba kolem katolického kostela, druhá část byla především místem produkce –
nacházel se zde velkostatek a další hospodářské a řemeslné usedlosti, mlýn, vinice a sady,
třetí část bývala polnostmi, které se později proměnily na parcely pro rodinné domy a je zde
nyní nejmasovější výstavba nových domů. Struktura městské samosprávy je zde
pokročilejšího rázu. Orgány města jsou: zastupitelstvo (čítá 21 členů), rada města (čítá 7
členů). Kromě povinného finančního a kontrolního výboru je také vytvořen výbor pro územní
plánování a grantový výbor. Při radě města pracuje 7 komisí (sociální, stavební, pro školství,
spolkovou činnost a komunitní život, dopravu a bezpečnost, vzhled města a životní prostředí).
Dále funguje i pracovní skupina pro rekonstrukci železnice.
Město má rozvinutou infrastrukturu a vyspělou občanskou vybavenost (obchody, restaurace,
ubytovací kapacity, kino, kulturní sál, školy, školky – státní i soukromé, knihovna, základní
umělecká škola, sokolovna a další venkovní i vnitřní sportoviště, pošta, městský úřad, domov
s pečovatelskou službou, katolický kostel, evangelická modlitebna, řada specializovaných i
praktických lékařů, lékárny, vodovod, kanalizace, vlaková i autobusová doprava apod.).
Kromě toho má město i 3 partnerská města v zahraničí (Německo, Polsko). Na území města
nedochází k výraznějším projevům kriminality nebo výskytu jiných patologických jevů,
nenachází se zde ani žádná vyloučená lokalita. Dá se tedy lehce s nadsázkou říci, že město je
v „dobré kondici,“ neřeší významnější finanční, sociální či jiné obtíže a je tedy možno
zabývat se spokojeností občanů, občanskou participací, spolkovou činností a společenským
životem apod.
V roce 2015 provedl spolek Schola Empirica, z.s. průzkum spokojenosti občanů ve městě,
který mimo jiné ukazuje odlišnosti názorů u obyvatel z jednotlivých částí města, dále pak na
otázku „Představte si, že byste byl/a starostou/starostkou, které problémy byste řešil/a
13

přednostně?“ byla jedna z nejfrekventovanějších odpovědí „komunikace radnice s občany.“43
Na další otázku „Co ve městě postrádáte? Co Vám zde nejvíce chybí?“ byla opět jedna
z nejčastějších odpovědí „Komunikace radnice s občany, sousedské vztahy“ 44 V neposlední
řadě se objevila otázka na to, co by občané podpořili z městského rozpočtu a jasnými favority
byly „městské slavnosti a trhy, koncerty a hudební festivaly“ 45 a na doplňkovou otázku
„Podpořil(a) byste ještě nějakou další aktivitu, která nebyla v předchozím seznamu?“ se
objevilo „Zapojení obyvatel do rozhodování.“46
Z toho jasně vyplývá, že občané v daném městě mají zájem o občanskou participaci (ať už
politickou nebo širší občanskou participaci viz podkapitola 1. 1.). Proto by mě zajímalo, jak
se k tomu staví právě stávající komunální politici (viz výzkumné otázky).
2.5. Výběr vzorku
Vzhledem k výzkumným otázkám a záměru výzkumu byl výzkumný vzorek konstruován
účelovým výběrem a účelovým vzorkováním - relevantním vzorkem byly současní
představitelé komunální politiky resp. nejvyšší orgán města tj. členové zastupitelstva města.
„Cílem konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu je reprezentovat populaci problému,
populaci jeho relevantních dimenzí.“47
Informátoři byli osloveni prostřednictvím emailové korespondence (obsah oslovení je dále
vysvětlen v podkap. 2.6.). Kontakty na komunální politiky jsou vzhledem ke své povaze
veřejně dostupné na webu města.
Vzorek se dá označit jako homogenní v těchto kritériích: zastupitelé jsou občany s trvalým
bydlištěm v daném městě a všichni jsou v současnosti v zastupitelstvu.
Zastupitelstvo čítá 21 členů a po oslovení zastupitelů a zastupitelek se mi ozvalo pouze 8
zájemců o rozhovor, 5 oslovených se omluvilo, 8 oslovených nezareagovalo. Skupina 8
zájemců o rozhovor se skládala z 6 mužů a 2 žen, přičemž věk informátorů se pohyboval mezi
34 lety (nejmladší) a 63 lety (nejstarší). Všichni informátoři mají trvalé bydliště v místě
výzkumu, mají zaměstnání a vysokoškolské vzdělání. Každý z informátorů má za sebou jinak
dlouhé působení v zastupitelstvu – někteří byli zvoleni již několikáté volební období (5
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informátorů), jiní jsou v zastupitelstvu poprvé (3 informátoři). Pro další orientaci v kapitole
věnované zjištění výzkumu uvádím více informací o každém z informátorů a informátorek.
V případě politických stran, za které kandidovali, uvádím pouze názvy parlamentních stran.
Někteří informátoři a informátorky kandidovali za místní hnutí, která jsou unikátní a z
etických důvodu ochrany soukromí informátorů neuvádím jejich název, aby nebyla odhalena
jejich identita.
Informátorka č. 1 – žena, kandidatura za TOP09. Dřívější angažovanost ve farnosti při
katolickém kostele (organizátorka akcí), angažovanost v Sokole (kronikářka, fotografka),
v mateřské škole (pomoc při organizaci akcí). Nyní se angažuje kromě zastupitelstva v
sociální komisi při radě města.
Informátor č. 2 – muž, kandidatura za TOP09. V minulosti i nyní pracuje ve skautském
oddílu. Dále je aktivní kromě zastupitelstva (místostarosta) i v radě města, výboru pro územní
plánování při zastupitelstvu města, ve stavební komisi při radě města a v pracovní skupině pro
rekonstrukci železnice při radě města.
Informátorka č. 3 – žena, kandidatura za místní hnutí. V minulosti se angažovala ve věci
revitalizace místního lesoparku. Nyní aktivní kromě zastupitelstva i v radě města, sociální
komisi a komisi pro vzhled města a životní prostředí při radě města.
Informátor č. 4 – muž, kandidatura za místní hnutí. Žádné předchozí angažmá. Nyní
pracuje kromě zastupitelstva i ve výboru pro územní plánování při zastupitelstvu a v pracovní
skupině pro rekonstrukci železnice při radě města.
Informátor č. 5 – muž, kandidatura za TOP09. Předchozí aktivity v neziskových
organizacích se zaměřením na práci s mládeží, sport a kulturu. Nyní konzultační a poradenská
činnost pro obyvatele daného města. Dále pak angažmá kromě zastupitelstva a ve finančním
výboru při zastupitelstvu.
Informátor 6 – muž, kandidatura za místní hnutí. V minulosti i nyní se aktivně podílí jako
pořadatel kulturních a sportovních akcí, dále nyní zasedá v zastupitelstvu, kontrolním výboru
při zastupitelstvu a v pracovní skupině pro rekonstrukci železnice při radě města.
Informátor č. 7 – muž, kandidatura za místní hnutí. V minulosti angažmá v komisi pro
dopravu a bezpečnost při radě města, nyní pracuje stále v této komisi a v zastupitelstvu.
Informátor č. 8 – muž, kandidatura za ANO 2011. V minulosti i nyní činný ve fotbalovém
klubu a ve výboru sportovního klubu daného města zahrnující fotbal i hokej. Nyní kromě
zastupitelstva účast ve finančním a grantovém výboru při zastupitelstvu.
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2.6. Metoda sběru dat
Sběr dat byl postaven především na individuálních polostrukturovaných rozhovorech (tzv.
rozhovory s návodem), v rámci kterých jsem chtěla prohloubit a zjistit odpovědi na výše
formulované výzkumné otázky. Jak uvádí Švaříček ve své publikaci Kvalitativní výzkum
v pedagogických vědách: „Cílem hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru je získat
detailní a komplexní informace o studovaném jevu.“48 Jde přitom o to, aby každý informátor
popsal svůj subjektivní pohled na problematiku.
Před prvním rozhovorem jsem si připravila seznam konkrétně formulovaných otevřených
otázek, které vždy měly dát prostor pro další diskusi. V průběhu výzkumu jsem otázky
v podobě tzv. záchytných bodů měnila jen minimálně, zejména proto, že otázkyúčinkovaly,
jak měly, to znamená, že informátoři se náležitě „rozpovídali“ a zároveň jejich výpovědi
odpovídaly na výzkumné otázky. Při rozhovorech bylo pouze nutné dbát na flexibilitu kladení
otázek, a případné kladení doplňujících otázek, protože většinou nebylo možné klást jednu
otázku za druhou tak, jak byly napsané, nýbrž dle konkrétního rozhovoru pořadí upravit, aby
nebyl narušen tok rozhovoru.49 Seznam otázek k rozhovoru je přiložen v příloze práce.
O rozhovor byli požádáni všichni členové a členky zastupitelstva emailem, který jsem všem
rozeslala hromadně v jednu chvíli tak, že všichni zastupitelé byli uvedeni ve skryté kopii, aby
zprávu dostal každý jednotlivě. V textu emailu jsem jim vysvětlila, kdo jsem, téma mé práce a
předpokládané výsledky práce. Dále jsem v emailu uvedla, že rozhovor bude trvat cca 45 – 60
min., dle situace a s jejich souhlasem bude rozhovor nahráván na diktafon pro potřeby
analýzy, nicméně jejich výpovědi budou v práci anonymizovány. Také jsem jim sdělila, že
tématem rozhovoru bude pouze občanská participace a jejich pohled na tuto věc, nikoliv tedy
osobní či jinak choulostivé a kompromitující informace. Také jsem je ujistila, že dostanou
k dispozici závěrečnou zprávu z výzkumu. Tato všechna opatření jsem jim sdělila především
proto, že jsem považovala za vhodné stanovit všem na začátku stejná pravidla hry, nic
nezatajovat, aby se oslovení necítili „podvedení“ při osobním setkání a aby si byli jisti, že se
mohou takříkajíc s klidným svědomím rozhovoru účastnit. Samozřejmě jsem také měla na
paměti soukromí a bezpečí informátorů, aby nebyly jednak zneužity samotné rozhovory a aby
tím pak nebyla poškozena pověst samotných informátorů. Tímto postupem jsem také chtěla
motivovat informátory, aby se neobávali výzkumu účastnit a aby jejich projev byl co
nejpřirozenější.
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ŠVAŘÍCEK, Roman. Kvalitativní přístup a jeho teoretická a metodologická východiska In: Kvalitativní
výzkum v pedagogických vědách, Praha: Portál s.r.o., 2007, s. 13. ISBN 978-80-7367-313-0
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KAUFMANN, Jean-Cloude. Chápající rozhovor. Přeložila M. Černá. Praha: SLON, 2010, s. 52. ISBN 98780-7419-033-9
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Po odeslání pozvánky se mi ozvalo 8 informátorů, kteří měli o výzkum zájem, 5 oslovených
se omluvilo, že se z časových důvodů nemohou zúčastnit, 8 oslovených nezareagovalo.
S těmi, kteří účast ve výzkumu přislíbili, jsem si dohodla konkrétní místo a čas, s tím, že
jsem se jim maximálně místně i časově přizpůsobila. Rozhovory proběhly zpravidla
v kanceláři oslovených, případně přímo u nich doma, ve dvou případech v restauračním
zařízení.
Na každý rozhovor jsem dorazila vždy včas, v dobré náladě, aby se informátor cítil příjemně
a dobře naladěn. Téměř všichni informátoři mě znají osobně nebo znají mé aktivity, nicméně
to vždy přispělo spíš k příjemné a uvolněné atmosféře. Na začátku jsem každému
informátorovi znovu vysvětlila účel výzkumu, průběh rozhovoru a důvod nahrávání. Také
jsem mu sdělila, že rozhovor může kdykoliv ukončit, pakliže v něm nebude chtít pokračovat.
V průběhu rozhovoru jsem se držela dané osnovy rozhovoru, ale využila jsem i myšlenek
informátorů, navazovala na jejich výpovědi a vtahovala je tak do tématu, aby si nepřipadali
jakou výslechu.
Na závěr rozhovoru jsem se vždy zeptala, zda chtějí informátoři ještě něco dodat, co
nezaznělo nebo co je na tématu nejvíc trápí či zajímá. Po skončení nahrávaného rozhovoru
jsem se vždy s informátory pobavila o proběhlém rozhovoru a především o tématu, které je
zajímalo a na které mají názor, nicméně ani v jednom případě nedošlo k tomu, že by
informátor řekl něco natolik zásadně nového, že by bylo třeba znovu zapínat diktafon. Šlo
především o opakování již zmíněných tezí.
2.7. Metoda analýzy dat
Analýza dat probíhala, z povahy kvalitativního výzkumu, souběžně s výzkumem. Každý
rozhovor byl v nejkratším možném čase po provedení transkribován, segmentován, okódován
a kategorizován na základě metody otevřených kódů podle Strauss – Corbinové, kteří uvádějí,
že: „Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a
opět složeny novými způsoby.“50 Tím podstupujeme data redukci, vizualizaci a verifikaci. Po
okódování jsem vytvořila jednotlivé kategorie kódů, které se již vztahují k odpovědím na
výzkumné otázky a ke kterým jsem připsala krátkou charakteristiku.
Kategorie
Aktivit

Charakteristika
občanské Jaké všechny aktivity řadí komunální politici pod pojem občanská

participace
Role

50

participace
občanské Co pro komunální politiky znamená občanská participace, případně co

Strauss, Corbinová, s. 39
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všechno ovlivňuje

participace
Občanská
participace

jako

zdroj důvěry
Přínosy
participace

Jak se v aktivitách občanské participace projevuje důvěra ve vztahu
komunální politici (radnice) – občan

občanské Jaké aktivity občanské participace považují komunální politici za
přínosné „co funguje“

Nepřínosy občanské Jaké aktivity občanské participace považují komunální politici za
participace

nepřínosné „co nefunguje“

Překážky občanské Jaké překážky identifikují komunální politici v rámci uskutečňování
participace

občanské participace

2.8. Etické otázky výzkumu
Výzkum se řídil čtyřmi základními principy etiky v sociálních vědách – princip dobrovolné
participace, princip důvěryhodnosti, princip neubližování a princip správnosti a integrity.51
Princip dobrovolné participace byl zajištěn tak, že informátorům bylo hned ve fázi žádání o
rozhovor vysvětleno, o jaký výzkum se jedná, k čemu má sloužit a jak bude průběh výzkumu
vypadat. Informátoři byli také ujištěni, že mohou z výzkumu kdykoliv odstoupit a jejich účast
ve výzkumu je zcela dobrovolná. O informovaný souhlas s rozhovorem jsem požádala
každého informátora ústně před započetím rozhovoru a zaznamenala jsem ho na nahrávací
zařízení (aby se necítil informátor nekomfortně, kdyby měl podepisovat písemný souhlas,
který může tvořit dojem určitého právního závazku).
Princip důvěryhodnosti jsem zajistila opět již ve fázi žádání o rozhovor, kde bylo uvedeno,
že všechna data informátorů budou anonymizována. Obdobně byli informátoři před
rozhovorem informováni o tom, že jejich výpovědi budou anonymizovány a přepisy
rozhovorů nebudou zveřejněny.
Aby byl zajištěn princip neubližování - tedy maximální soukromí informátorů, bezpečnost a
na informátory nedolehly žádné negativní fyzické nebo psychické konsekvence, rozhodla
jsem se neuvádět název města, kde byl výzkum proveden, neuvádět odkazy na zdroje spojené
explicitně s místem výzkumu a pochopitelně neuvádět jména a ani další přímé či nepřímé
odkazy, které by vedly k odhalení identity informátorů a místa výzkumu. Zároveň jsem se
také rozhodla nezveřejňovat přepisy rozhovorů, ale zachovat z nich pouze citace v podkap. 3.
K tomuto rozhodnutí jsem přistoupila především proto, aby materiál (samotné rozhovory,
51

Kol., 2015. Etika výzkumu. In: E-learningový kurz Úvod do společenskovědních metod [online ppt
prezentace]. [Cit. 10. 1. 2017]. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
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analýza dat či jiné části práce) nebyl zneužit samotnými komunálními politiky proti sobě nyní
např. v komunálních volbách či v budoucnosti, obyvateli města ke kompromitaci politiků
nebo jinou osobou.
Princip přesnosti a integrity jsem zajistila tak, že jsem všechny rozhovory doslovně přepsala,
uvedla doslovné citace a snažila jsem se maximálním způsobem vyhnout nepodloženým
interpretacím a závěrům.
2.9. Zajištění kvality výzkumu
Průběh i výsledek výzkumu jsem velmi pečlivě reflektovala, a to jak z pohledu sebe sama ve
výzkumu, tak ve vztahu k teoretickému zakotvení, výzkumným otázkám, a především pak v
případě vedení rozhovorů a interpretaci dat, aby nedošlo k odchýlení od tématu nebo zkreslení
nebo vnášení vlastních domněnek. Výzkum musí být validní a transparentní.
V tomto ohledu jsem se soustředila na vnitřní validitu výzkumu, což podle Švaříčka a
Šeďové znamená: „Při dotazování na vnitřní validitu si klademe otázku, jestli pozorování
badatele odpovídají teorii, kterou si vyvinul.“52
Snažila jsem se také maximálním způsobem vyhnout osobním interpretacím založeným na
osobní zkušenosti z prostředí. Hendl tento jev popisuje jako reaktivitu – kdy: „[…] přítomnost
výzkumníka může ovlivnit procesy, na něž je výzkum zaměřen.“ 53 a zkreslení ze strany
výzkumníka, přičemž: „Zkreslení ze strany výzkumníka se týká toho, co výzkumník jako
pozorovatel přináší do výzkumu v podobě svých subjektivních teorií a předsudků či
vlastností.“54 Dbala jsem na to, aby zejména v případě osobní znalosti informátorů, nedošlo
k zavádějícím poznámkám, které by mohly zmanipulovat téma rozhovoru dle mých osobních
záměrů. Nicméně v některých případech to šlo velmi těžce, právě proto, že se v prostředí
pohybuji a mám „svou pravdu,“ která se několikrát neshodovala s výpověďmi informátorů,
což jsem si ale vždy včas uvědomila, a i když je v rozhovorech jistá míra subjektivity, což je
ale u kvalitativního výzkumu běžné, nedomnívám se, že by nastala situace, kdy bych změnila
téma rozhovoru „svým směrem“ či prosazovala svůj úhel pohledu nad pohled informátora.
Výzkum musí být důvěryhodný a měl by dostatečně osvětlovat výzkumný problém a nikoliv
potvrzovat/vyvracet osobní názory a postoje výzkumníka.55
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Dále jsem se držela navržených metod sběru a analýzy dat tak, jak jsou popsány
v předchozích kapitolách, aby byly jednotlivé výzkumné kroky čitelné a odůvodnitelné.
Jednotlivé kroky jsem podložila odkazy na odbornou literaturu, což má opět podpořit
důvěryhodnost výzkumu. Kromě toho také v podkap. 3. uvádím přímé citace z rozhovorů a
jejich interpretace na podporu důvěryhodnosti a pravdivosti.
3. ZJIŠTĚNÍ VÝZKUMU
Na základě navrženého postupu analýzy dat docházím k zjištěním, ke kterým výzkum vedl.
Podkapitoly se věnují jednotlivým kategoriím, které vzešly z kódování rozhovorů.
3.1. Aktivity občanské participace
Při definici toho, co všechno spadá pod pojem občanské participace, se objevila velmi široká
škála aktivit. Pro jistou přehlednost jsem odpovědi roztřídila podle definice typů občanské
participace uvedených v podkapitole 1. 1. Na politickou a širší občanskou (a tu pak dále na
formální, neformální i sousedskou výpomoc).
Politická participace:
Zde nejčastěji uváděli informátoři žebříček od zájmu o politické dění prostřednictvím
informačních kanálů města, přes návštěvu zastupitelstva, vznesení dotazu/podnětu na
zastupitelstvu nebo vznesení dotazu/podnětu na konkrétního zastupitele až po účast ve
volbách a kandidaturu ve volbách. Mezi politickou participaci ještě informátoři zařadili účast
občanů-odborníků ve výborech a komisích města.
„No já nevím no, no podle mě asi bude na tom žebříčku toho, co do té kategorie může
spadat, nejvýš vidím to zastupitelstvo“ (inf. 4). „[…] a v tom si myslím, že jsou aktivní a že to
je dobrý, že vobčas přijde nějakej podnět na zastupitele, jakoby že nám přijde jako poštou, a
pak to rozešle asistentka emailem, na radu města, vobčas na zastupitelstvu přijde někdo prostě
jenom přednést svůj názor.“ (inf. 2).
Širší občanská participace:
Zde se nejvíc objevovaly spolky, sportovní kluby, kroužky pro děti, organizace
kulturních/sportovních/společenských a volnočasových akcí a tvoření příležitostí k setkávání
a k navazování spolupráce (právě v rámci formálních nebo neformálních aktivit občanské
participace).
„No já myslím, že vůbec jako takovou tu zájem o ty okolní věci mě to přijde, že často je to i
to může bejt jako účast na těch akcích. Že někdo jde na nějaký kulturní představení, na
nějakou akci, já nevím třeba čištění lesa, může to bejt, že se jde podívat na fotbalovej zápas.
To si myslím, že prostě všechno obsahuje. Samozřejmě ten druhej stupeň je, že už tam s
něčím pomáhá, jakoby už to může bejt, že tam trénuje děti nebo i sponzorsky a tak dále jo.
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Takže to si myslím, že v tom je zahrnutý všechno, že člověk prostě nesedí doma.“ (inf. 7.)
„Pak je asi spousta různých spolků, které tu ambici třeba tolik nemají, ale spíše chtějí něco v
nějakém izolovaném segmentu něčeho dosáhnout nebo podpořit nějakou komunitu nebo oddíl
nebo spolek nebo něco podobného nebo jenom vytvořit nějaký prostor pro setkávání občanů a
diskutovat nad něčím.“ (inf. 4). „Když slyším ten pojem, tak já si pod tím představím, že když
někde bydlím a někde žiju, tak jsem součástí opravdu nějakého společenství, nějaké komunity
a to je jedna věc. A druhá věc, přijmutí toho, že může být jaksi prospěšné oboustranně, teda
když se aktivně zapojím do těch aktivit, které tady jsou.“ (inf. 6).
Za občanskou participaci komunální politici pokládají také finanční/sponzorské a materiální
aktivity. „Jsou tady lidi, který participujou tím, že přispějou na nějaký městský prostředky. Já
nevím, že zaplatěj na nádraží hodiny třeba nebo že tam vyroběj knihovničku, aby tam lidi
mohli odkládat starý knihy a časopisy a ty co jedou do velkého města 56 vlakem, tak aby si to
mohli tam vzít a ve vlaku si číst jo.“ (inf. 1)
Občanská participace je pro komunální politiky také sousedská výpomoc, která probíhá např.
tak že se sousedé starají o sebe v případě stáří (chodí si např. navzájem nakupovat) nebo si
navzájem hlídají domy proti krádežím.
3.2. Role občanské participace
V tomto případě panovala nebývalá shoda na tom, že skrze občanskou participaci lze
takzvaně vtáhnout obyvatele do dění ve městě. To znamená nabídnout obyvatelům prostor pro
setkávání, ať už v rámci jednorázových či pravidelných akcí.
Informátoři občanskou participaci vnímají jako možnost integrace tzv. novouseldíků.
Nicméně zde přicházely odkazy na akce či aktivity, které přicházejí odjinud než od
samotných novousedlíků. „Jedině mě napadl ten projekt jakoby sportovní haly, kde to bylo
takový jako megalomanský, kde se zapojili hodně jakoby i ty noví lidi, ale vlastně to zase
jako skončilo jo. Takže je to takový na jednu akci, ale přijde mi… Pak se dělaly vlastně třeba
jakoby velký akce byly ty Radiofesty, kde taky přišlo spousta lidí místních57, který jsem nikde
jinde na žádný jiný akci neviděl. Ale pak třeba vobčas jsem je potkal na nějakým koncertě
v místním klubu58 jo, že to zase aspoň ta jedna akce když se udělá nějaká akce za rok, tak ty
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lidi si řeknou: hele vlastně se to tady nedělá tak blbě, tak já půjdu do toho místního klubu59
něco zkusit a podobně.“ (inf. 2). „No a teď se nám, teď třeba, bylo to tak, že za náma přišli
nějaký dvě děti pět a sedm jim je a ten tatínek vlastně tady jenom přespával a vlastně tady
nikoho neznal a začal hrát, my tam máme ještě na fotbalovým hřiště vždycky v neděli tam
choděj takový jako v uvozovkách starý páni hrát a on s nima začal hrát jo a zase jo prostě
dostal se do nějaký komunity, což je úplně suprový.“ (inf. 8). Čili z toho se dá usuzovat, že
občanská participace může sloužit jako integrační prvek, pakliže je tzv. novousedlíkům
nabídnuta akce, která je více méně nenáročná na jejich zapojení – koncert, vystoupení, na
které „pasivně“ přijdou podívat (nepodílejí se na jeho organizaci), anebo v případě, že je jim
nabídnuta „pomocná ruka“ ze strany organizátora aktivity.
Jako další roli občanské participace lze vidět vymezení se vůči velkému městu, které leží
v sousedství. Informátoři berou občanskou participaci jako jistou výsadu a přidanou hodnotu
daného města, oproti velkému městu, kde se participuje, podle nich, jinak. „Vyrostla jsem na
sídlišti a ve věku zhruba dvaceti pěti let jsem se přestěhovala na malý město. A zjistila jsem,
že ty vztahy na malým městě jsou daleko kvalitnější, daleko vícevrstevný. V podstatě už by
mě nikdo zpátky do toho velkýho městskýho celku nedostal, přestože bych třeba dojížděla
kratší dobu. Jo, ale to čeho já si vážím na týhle naší maloměstký společnosti je právě to, že se
všichni známe napříč generacema. Cokoliv člověk udělá, tak ty lidi svým vlastním rozumem
ohodnotěj - bylo to dobrý, bylo to špatný. A tohle to vede lidi zde, aby se chovali víc slušně,
jo. To že nejsou anonymní, jo, a člověk, kterej si to na začátku polepí, má potom strašnej
problém, jak to dostat zpátky, jo. Jak tu svojí pověst jakoby vrátit aspoň na tu neutrální
úroveň.“ (inf. 1) „Furt je to taková trošku vesnice, což se mi líbí, že to není úplně anonymní,
že když člověk jde někde ve velkém městě60, tak asi nikoho na chodníku nepozná, nepozdraví.
A tady naopak manželka říká že: tebe nikam nemůžu poslat, ty se vrátíš až za dvě hodiny
[…].“ (inf. 2)
3.3. Občanská participace jako zdroj důvěry
Informátoři identifikovali důvěru v několika situacích ve spojitosti s občanskou participací.
Zaprvé občanská participace může být zdrojem důvěry pro občana ve chvíli, kdy s ním politik
jedná otevřeně a rovnocenně a nestaví se například do role nadřazeného z hlediska svého
mandátu. „No vztah občan-zastupitel musí bejt takovej, aby občan měl v zastupitele důvěru a
aby zastupitel občana nepřehlížel. Takže i názor, kterej je z pohledu zastupitele nereálnej,
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Přesný název podniku byl nahrazen spojením „místní klub“ z etických důvodů kvůli ochraně soukromí
informátorů
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Přesný název města ležící v těsné blízkosti místa výzkumu byl nahrazen souslovím „velké město“ z etických
důvodů ochrany kvůli soukromí informátorů, aby nebylo možné vysledovat, kde místo výzkumu leží
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nemožnej nebo se s ním neztotožňuje, nemůže říct, že prostě se tím nebude zabývat, ale
naopak se tím zabývat a vysvětlit, proč to a to nejde a...“ (inf. 6) Občanská participace také
může být zdrojem důvěry pro společenství nebo určitou skupinu lidí, která si na základě právě
občanské participace vybere své reprezentanty do zastupitelstva. „Tohle by bylo potřeba, aby
lidi byli schopný říct někomu, že on má jejich důvěru a že by chtěli, aby on se na tý
samosprávě podílel jo.“ (inf. 1).
Důvěra taky může vzniknout díky občanské participaci resp. konkrétně díky společnému
setkávání mezi občany. „Takže si myslím, že jo tak když ty lidi minimálně viděj aspoň jednou
tejdně, tak si myslím, že ta důvěra tam nějakým způsobem vznikne jo.“ (inf. 8)
To znamená, že v případě navazování důvěry skrze občanskou participaci, ať už s politikem
nebo občany obecně, hraje roli zkušenost, která pak určuje, zda lidem budeme důvěřovat, zda
se vztah důvěry může prohloubit a utvrdit nebo naopak rozpadnout. „Protože já mám důvěru
v určitý konkrétní lidi a zase v určitý konkrétní lidi tu důvěru nemám, ale zhruba tak vím, v
rámci toho okruhu, kterej znám, co od koho můžu očekávat. Vím, za kým půjdu, když něco
budu chtít zařídit, prosadit, vyjednat. Vím, za kým určitě nepůjdu, nebo za kým půjdu s tím,
aby se v tom prosím neangažoval.“ (inf. 1)
Důvěra je tedy důležitým prvkem ve dvou rovinách. Jednak je na počátku občanské
participace, která může probíhat jedině v případě důvěry. Zároveň, ale pokud se podaří
vytvořit příležitosti k občanské participaci, tak ty pak generují důvěru.
3.4. Přínosy občanské participace
Za přínosy občanské participace označili informátoři především jakýkoli zájem občanů o
jakékoli aktivity občanské participace. „Tak mi přijde supr a podpořit ty lidi v tom, že můžou
říct názor, nikdo se jim nevysměje, že se jim klepe hlas, nikdo se jim nesmí vysmát, že prostě
něco jako nejde, nefunguje. Tak si myslím, že naopak jako podpořit kohokoliv, kdo chce
cokoliv říct, aby měl ten prostor, […].“ (inf. 2). „Takže je tady tý participace je velmi mnoho,
já to strašně moc vítám a jen houšť a větší kapky.“ (inf. 1) „Ale přijde mi výborná věc, když
ty lidi vůbec maj, jakýkoliv lidi, maj zájem vo cokoliv.“ (inf. 2). Každý zájem je tedy vítán,
čili označen jako přínosný, nicméně pouze do té míry, dokud je zájem konstruktivní a ne ryze
negativní. „[…] když někdo bude mít nějaký podnět, z občanů, to že k němu bude mít i
nějaký řešení nebo navrhne, protože je nejvíc znalý místních poměrů v tý daný lokalitě, v tý
daný ulici, když bude chtít, já nevím, aby se něco stavělo, nebo naopak nestavělo nebo
podobně, tak by měli rovnou navrhnout, jak by si to představovali a rovnou třeba přijít s
návrhem, že se ptali prostě šesti lidí a nebo ideální by bylo, kdyby přišlo všech těch šest lidí, s
kterejma to ty lidi probírali.“ (inf. 6).
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Čili by se dalo usuzovat, že občanská participace je prospěšná v podstatě v jakékoli podobě,
je i hojně podpořena, nicméně v případě, že je konstruktivní – přináší řešení nějaké situace,
realizuje konkrétní aktivitu, je prospěšná v navazování vztahů apod.
3.5. Nepřínosy občanské participace
V tomto ohledu se informátoři shodli, že za nepřínosné aktivity občanské participace
považují výstupy negace proti vedení města, či obecně negativní přístup k dění ve městě.
Jestliže participace není konstruktivní – nepřináší společně s podnětem i nějaké řešení a
neprobíhá dostatečná komunikace, jedná se o nepřínosné aktivity. „Když člověk se to nedozví
a třeba přijde petice najednou na město. To mně třeba přijde takový jako, proč ty lidi
nepřijdou… Jakoby maj spoustu možností jako nějakým způsobem projevit nějakou neshodu
s vedením města, vůbec se tomu nebráním, jsme chybující jako nebo špatně třeba pohlížející
na nějakou věc. Ale přijde mi, když ty lidi vlastně se vo to dění ve městě vůbec nezajímaj, a
pak přijde třeba nějaká petice podepsaná prostě sedmdesáti lidma. Si řikám: kurnik proč ani
jeden z těch sedmdesáti, než to podepsal, se nezeptal na něco jo.“ (inf. 2) „No přivedlo mě
k tomu to, že vlastně jsem zjistila, že si lidi jenom stěžují a jenom vlastně vidí na vedení
města nebo i na zastupitelstvu, co dělají špatně a málo kdo se vlastně do toho zařadí.“ (inf. 3).
„ […] občan je obecně stěžovatel. Ten nepřijde s tím, že se něco udělalo dobře.“ (inf. 5).
„[…]je pravda, že po některých zastupitelstvech si říkám, po veřejných zastupitelstvech, si
říkám, Pane Bože, proč tu jsem, vždyť já to vlastně asi vůbec nechci, vždyť tady přijdou lidi,
který nám jenom všichni nadávaj, jsou hrubý.“ (inf. 3)
3.6. Překážky občanské participace
Překážek, které mohou bránit občanům zapojit se do občanské participace, jmenovali
informátoři celou řadu, proto jsem je rozdělila na základě jejich výpovědí do žebříčku od
méně frekventované k více frekventovaným až zdůrazňovaným.
Jako méně frekventované zazněla vnější, nemateriální překážka – byrokracie. A to
byrokracie spojená s vyplňováním grantů, která může působit obšírně. „Někoho může odradit
dotazník, kterým se žádá o grant, protože má dohromady asi, se všema přílohama, třeba deset
stran jo, ale zase když po někom chci peníze, tak mu musím vysvětlit, na co je chci a jak je
použiju.“ (inf. 1) Anebo dodržování dotačních programů, které zahrnují často šibeniční
termíny, do kterých nelze začlenit čas na komunikaci s občany a participativní rozhodování o
tom kterém projektu. „Takže v tom si myslím, že vobčas jsme tlačený nějakejma těma
podmínkama dotačníma, že špatně čerpám a do konce potřebuju utratit peníze. Tak v tom si
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myslím, že je taky jistá míra neparticipace těch obyvatel. Vlastně jim to znemožníme jako
vedení.“ (inf. 2)
Překážkou, která byla již více akcentována, byl materiálního resp. nějakého nedostatku.
Informátoři zmiňovali chybějící prostory na různé aktivity nebo vybavení potřebné k určitým
činnostem. Informátoři se domnívají, že by tento materiální komfort zvýšil možnost rozšíření
stávajících aktivit či pravděpodobnost vzniku nových. „[…] město by mohlo mít svoje vlastní
vybavení, které dá za dumpingovou cenu k dispozici pořadatelům.“ (inf. 1) „ […] ale ono je i
blbý, že město jako v uvozovkách nemá nějakou takovou jako klubovnu jo něco takovýho.
Kde ty lidi jakoby se tam můžou jako sejít a něco dělat.“ (inf. 7).
Za závažnou překážku byla považovaná mobilita obyvatel – ať už krátkodobá ve smyslu
každodenního dojíždění do školy či práce do sousedního velkého města, nebo dlouhodobá –
stěhování. „[…] Že sem prostě jdou jenom přespat, vlastně přijedou, zmáčknou dálkovej
vovladač, zajedou za vrata, ty se zacvaknou a trošku je to za tím plotem nezajímá a to si
myslím, že je špatně.“ (inf. 2) „Většina z nich (obyvatel města – pozn.) pracuje ve
velkém městě 61 , takže se často ani neznají, že prostě ráno odjedou, pracujou ve velkém
městě62, večer přijedou.“ (inf. 4) „Myslím že teda jako většinou asi převládaj ty, který tady
opravdu jezdí, jak já říkám, přespávat, že úplně jako v té obci se nezúčastňují jako nějakých
akcí, ať jsou to sportovní, ať jsou to kulturní.“ (inf. 3)
Mobilitu obyvatel lze chápat jako fenomén ztěžující aktivity občanské participace. Lidé
nemají čas se participace zapojit, protože se v místě prakticky nevyskytují, a když ano, tak
jsou spíš uzavřeni ve svých domech.
Další překážkou, kterou informátoři označili, bylo rozdělení obyvatel na tzv. starousedlíky a
novousedlíky. Informátoři tedy považují tzv. novousedlíky za ty, kteří se nechtějí zapojovat
do dění ve městě a do aktivit občanské participace, anebo se, podle nich, zapojují špatně. „A
největší problém v městě63 je ten, že je diferenciovaný mezi starousedlíky a nový lidi a ty
nový lidi nemaj minimální snahu se integrovat a když už jí maj, tak podle mě na to jsou
špatnou cestou, protože se snažej integrovat taky, že starousedlíky se snažej předělat k obrazu
svýmu.“ (inf. 6). „Podívej se na to, jenom ten blbej, já to nemám rád, starousedlíky a náplavy.
[…]No pak se tady začalo stavět, moře lidí se přistěhovalo, moře starousedlíků se odstěhovalo
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Přesný název města ležící v těsné blízkosti místa výzkumu byl nahrazen souslovím „velké město“ z etických
důvodů ochrany kvůli soukromí informátorů, aby nebylo možné vysledovat, kde místo výzkumu leží
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Přesný název města ležící v těsné blízkosti místa výzkumu byl nahrazen souslovím „velké město“ z etických
důvodů ochrany kvůli soukromí informátorů, aby nebylo možné vysledovat, kde místo výzkumu leží
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Přesný název města byl nahrazen neutrálním slovem „město“ z etických důvodů kvůli ochraně soukromí
informátorů
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jinam no a teď, vždyť to víš, vždyť tady jdeš na vlak a půlku lidí neznáš. A vůbec nevíš jako:
bydlej tady, jsou tu na návštěvě nebo jsou to tipaři. Nevíš.“ (inf. 5).
Stejně jako mobilita je problém délky bydliště vnímán jako překážka v integraci do dění ve
městě a do aktivit občanské participace. Komunálním politikům chybí kontakt s těmito lidmi,
na druhou stranu, když se tzv. novousedlíci chtějí zapojovat, není to pro ně úplně lehké,
jelikož mají od tzv. starousedlíků nálepku nově příchozích, kterou není snadné „odlepit.“ „Z
mýho pohledu, přestože je tady spousta lidí, který se jakoby naplavili v posledních třeba
deseti, patnácti letech, tak i oni se snažej nějakým způsobem zapojovat. Pravda je, že oni
musej překonat takovou tu maloměstskou bariéru.“ (inf. 1)
Velmi často zmiňovanou překážkou byl prostý nezájem, který nepodporuje širší diskusi o
tématech ve městě, což může vést k neinformovanosti případně k dezinformacím. „A teď a to
je přesně jak jsem říkal, že ty informace tady prostě bujej tou obcí, každým přenosem
informace se část informace ztratí, to znamená, že po nějaký době prostě dostaneš absolutní
paskvil. A to je to, co vlastně pak ty lidi slyšej vytržený ze souvislostí, nevědí o co jde, dostali
tu informaci z pátýho kolena jo, čili a teď na to oni reagujou a není tady nikde prostě
někdo...“ (inf. 5) „Takhle v první řadě si myslím, že je potřeba, aby pro jakýkoliv formu
komunikace a setkávání mezi občany a zastupiteli, ti občané jako zpravidla musí mít o to
nějaký elementární zájem a musí je to trochu zajímat a musí mít jako vůli do toho investovat
nějaký vlastní čas a energii, jestli vůbec někam vyrazit, setkat, diskutovat a tak dále.“ (inf. 4)
Takže tedy předpokladem pro aktivity občanské participace je zájem, který přináší resp.
umožňuje zjišťování informací, což dohromady může potom vést k diskusi a dalším aktivním
krokům na poli občanské participace. „Konstruktivní diskuse je jediná, rozumná věc, protože,
říkám, ty máš nějakou svojí pravdu, máš svoje zkušenosti, ale ty zkušenosti máš, vlastně
nějakou, když to řeknu, pouze cestičku, protože si se s ničím jiným nepotkala. Někdo jinej má
tu samou a teď vlastně se tyhlety dvě cesty se potkaj. Jsou to dvě vedlejší cesty a teď jenom,
kdo má tu přednost... Ne ta cesta se rozšíří a najednou tam vlastně přijdou ti ty dobrý věci z
obojího. Takže ten šel se sto procentama, ten šel se sto procentasma, v padesáti procentech se
shodovali a z těch padesáti procent najednou se domluvili na třiceti.“ (inf. 5).
Dále se objevila překážka časové náročnosti, která je s aktivitami občanské participace
spojena. Především v případě občanské participace na úrovni celého města – když se jedná o
velké projekty, do kterých by město chtělo zapojit občany. Informátoři zmiňovali, že je podle
nich zapotřebí jednak čas na to, aby systém zapojení občanů do projektu proběhl v klidu a byl
přínosný pro všechny strany, a také že je zapotřebí mediátora, čili externích lidských zdrojů,
který může nestranně řídit diskusi o tématu. „Samozřejmě je to časově náročný jakoby
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cokoliv participovat s okolníma obyvatelema, ale myslím si, že jsou věci, který jsou jako
nezbytný jako který by se…“ (inf. 2) „Chybí tady v tom nějakej, co jak se to jmenuje,
mediátor jo, kterej by prostě v klidu, bez emocí těm lidem to vysvětlil.“ (inf. 5)
A poslední ne vyloženě překážku vidí informátoři v tom, že ve městě je v zásadě vše
v pořádku. Čili že dobrý stav věcí vede k lenosti, kdy člověk není nucen nějakým způsobem
se podílet na jakýchkoli aktivitách. „ […] pokud člověk vidí, že je město vedeno nějakým
způsobem, řekněme, dobře a jsou spokojení více méně s tím, jak tam jak věci fungují no tak
jako tak nemají potřebu do toho investovat vlastní čas a energii, aby to nějak řešili v nějakém
větším detailu nebo se nějak dokonce sami angažovali.“ (inf. 4) „Takže v podstatě to, že se
lidi málo zajímaj o to, co se v našem městě děje, je svým způsobem i ukázka toho, že jim nic
tak zásadně nevadí.“ (inf. 1)
Informátoři identifikovali několik překážek, které jsou velmi různého charakteru. Dali by se
rozdělit na vnější, kterými by byla byrokracie, a pak vnitřní, kterými by byl materiál, mobilita,
negace, čas, diskuse a dobrý stav. Vnitřní překážky by se tady pak daly ještě rozdělit na
materiální – prostory a vybavení, a nemateriální, kterými jsou mobilita, čas, diskuse a dobrý
stav. Řešení resp. odstranění otázek je v některých případech jednodušší (především v případě
materiálu, který se dá finančně zajistit), nicméně některé překážky jako struktura a časový
harmonogram dotačních programů, nebo negativní přístup obyvatel se dá odstranit velmi
těžko a vyžaduje to delší čas.
4. ZÁVĚRY
V závěrečné části práce bych chtěla předestřít, k jakým cílům můj výzkum došel.
Z hlediska občanské participace, dle určených kategorií v podkap. 1.1. komunální politici
v místě výzkumu rozumí skutečně velmi přepestrou škálu aktivit, které jsou prospěšné pro
celou komunitu města. Tento stav pokládají za, do jisté míry, exkluzivní, oproti velkému
městu, kde se řada takových to aktivit, hustějších sociálních sítí a kontaktů objevuje méně,
což vede k anonymizaci a neangažovanosti obyvatel.
Pro komunální politiky hraje občanská participace roli především jako prostředek setkávání
komunity a její stmelování. Především pak v případě, kdy do procesu občanské participace
vstupuje mobilita obyvatel, která tento proces narušuje nebo zbrzďuje, uvědomují si
komunální politici, že legislativou či prostředky „shora“ nelze jinak přimět obyvatele
skutečně ve městě „žít“ než je zapojit, aby si město vzali za své a podíleli nebo přinejmenším
zajímali se o dění ve městě. Přičemž samotný zájem, zde také hraje velkou roli, protože
samotný zájem už dává komunálním politikům zpětnou vazbu, že jsou občané aktivní, sledují,
co se děje a snaží se nějakým způsobem zapojit.
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V procesu občanské participace také hraje důležitou roli důvěra a to ve dvou směrech.
Zaprvé důvěra jako prostředek k zapojení se do aktivit občanské participace, anebo občanská
participace jako zdroj důvěry. Ve městě probíhá řada aktivit s různým zaměřením, které chtějí
zapojit, propojit a seznámit rozličné skupiny obyvatel, přesně ve světle Putnamova
kolektivního sociálního kapitálu. Komunální politici si slibují od občanské participace
příjemné prostředí ve městě a dobré vztahy s občany, kteří znají komunální politiky a mohou
se na ně spolehnout ve věci řešení různých podnětů. Opět toto ve světle jisté výjimečnosti
oproti velkému městu v sousedství.
Z hlediska přínosných a nepřínosných aktivit velmi podporují komunální politici
konstruktivní zájem, či aktivitu, která jim – jako politikům – a celé obci pomáhá posouvat
různé podněty či problémy vpřed anebo nabízí smysluplné využití volného času, prostor
setkání apod. V případě nepřínosných aktivit se jedná především o nepříjemné,
nekonstruktivní a až frustrující negativní postoje a projevy obyvatel. Negativní zájem bohužel
převažuje nad pozitivními zájmy, což je pro komunální politiky velmi těžké, jestliže dál chtějí
s chutí pracovat pro město a starat se o jeho chod a rozvoj.
V rámci aktivit občanské participace se vyskytují i jisté překážky, které jsou ovšem ve velké
míře na straně samotných občanů - jako je čas, (ne) zájem, mobilita apod. Některé překážky
resp. spíše nedostatky jsou na straně komunálních politiků respektive města jako
samosprávy – jako je vybavení města, nicméně některé překážky nejsou řešitelné ani
z hlediska obyvatel ani politiků a tím jsou především dotační programy a jejich vypjatá
časová struktura.
Závěrem lze tedy říci, že komunální politici shledávají občanskou participaci kladně,
podporují ji, ale nejedná se o jednostranný proces, čili je k němu nutně zapotřebí spolupráce
občanů, která je ne vždy ideální. K aktivitám občanské participace patří i jisté překážky, které
jsou ovšem ne vždy v krátkodobém horizontu řešitelné např. finančními či jinými
materiálními prostředky. Jedná se spíš o překážky v nastavení komunikace a přemýšlení
občanů.
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6. PŘÍLOHY
Osnova rozhovoru
 Co vás přivedlo k rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva?

64



Angažujete se ve městě64 i jinak než v zastupitelstvu?



Proč ano/ne? Jak jste se k angažovanosti dostal/a?



Co pro vás znamená participace?



Co od participace očekáváte? Co vám přináší?



Jak byste popsal/a/charakterizoval/a občanskou participaci obecně?



Sledujete aktivity občanů ve městě65? Navštěvujete akce, které dělají sami občané? Jaké?



Jakou máte zkušenost s participujícími občany z pozice zastupitele?



Když občané vyjádří nějaký názor/nápad/připomínku, věnujete se tomu?



Jak vidíte sebe, jako zastupitele, v procesu občanské participace ve městě66?



Myslíte si, že vaše (ne)angažmá má nějaký vliv na občany?



Napadá vás oblast veřejného života ve městě67, která je málo/hodně spravovaná občany?



Jak vidíte zájem občanů něco dělat/participovat?



Co si myslíte o podmínkách ve městě68, za kterých občané ve městě69 participují?



Vidíte ve městě70 nějaké překážky, které občanům brání participovat?

Přesný název
informátorů
65
Přesný název
informátorů
66
Přesný název
informátorů
67
Přesný název
informátorů
68
Přesný název
informátorů
69
Přesný název
informátorů
70
Přesný název
informátorů
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