
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra studií občanské společnosti 

Bc. Pavlína Forétková 

Aktivismus v mládežnických politických organizacích 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: Mgr. et. Mgr. Jiří Navrátil, PhD. 

Praha 2019  



  



 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a s použitím pramenů 

a literatury řádně citovaných a uvedených v seznamu literatury. Práci jsem nevyužila k získání 

jiného nebo stejného titulu.“ 

„Souhlasím s tím, že tato diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně FHS 

UK a může být využita i jako studijní text.“ 

V Praze dne 24. 6. 2019 

 

..…………………………………..  

Podpis  



  



 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především Mgr. et. Mgr. Jiřímu Navrátilovi, PhD. 

za cenné rady a veškerý čas, který mi věnoval při vedení mé diplomové práce. 

  



  



Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na aktivismus mládežnických politických organizací v ČR. 

Cílem práce je sledovat jejich aktivity mezi lety 2013 až 2017, a to vzhledem k aktivismu 

obecně, ale také vzhledem k politickým stranám. Pro sledování aktivit byla vytvořena analýza 

protestních událostí založená na analýze dokumentů. Druhým typem dat pro výzkum byly 

rozhovory s představiteli mládežnických organizací. Tento typ rozvíjí výsledky z analýzy 

protestních událostí. Výzkum ukázal odlišnosti v přístupu k aktivismu u levicových 

a pravicových organizací. Levicové se protestu věnovaly více, a zároveň také často 

spolupracovaly s neziskovými organizacemi. Pravicové organizace jsou sice poměrně aktivní, 

ale před protestem upřednostňují institucionální cesty a slušnost projevu. Mládežnické 

organizace se velmi málo věnovaly událostem v předvolebním období. Ačkoli se věnují 

i podpoře politických stran nebo protestům proti nim, většinu událostí realizovaly kvůli 

vlastním agendám. Většina organizací vítá vzájemnou spolupráci při protestech, až na jedinou 

výjimku, kdy je spolupráce odmítána z obou stran. 

Klíčová slova: aktivismus, mládežnické politické organizace, protest, analýza protestních 

událostí, politika 

  



  



Abstract 

The thesis focuses on the activism of youth political organizations in the Czech Republic. 

The aim of this work is to monitor their activities between 2013 and 2017 due to activism 

in general but also to political parties. A protest event analysis based on document analysis was 

created to monitor activities. The second type of research data was interviews with 

representatives of youth organizations. This type develops results from protest event analysis. 

Research has shown differences in attitude to activism between left-wing and right-wing 

organizations. The left-wing focused on protest more than right-wing organization and also 

often cooperated with non-profit organizations. While right-wing organizations are quite active, 

they prefer institutional channel and orderly decency before protest arena. Youth organizations 

have little to do with events before elections. Though they also support political parties 

or protest against them, they have realized most of the events because of their own agendas. 

Most organizations appreciate mutual cooperation in protests, with one exception when 

cooperation is rejected from both sides. 

Key words: activism, youth political organizations, protest, protest event analysis, politics 
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1 Úvod 

Pro diplomovou práci jsem si vybrala téma Aktivismu mládežnických politických 

organizací. Tedy téma, které se může zdát zdánlivě vzdálené právě mládežnickým organizacím, 

které jsou vnímány velmi specificky. Je velmi neobvyklé spojovat aktivismus s politickými 

stranami. A právě politickým stranám jsou mládežnické organizace mnohdy podobné. 

Podobností ale spojitost do jisté míry končí, protože se jedná o organizace, nikoli politické 

strany. Pohledy na mládežnické politické organizace se tedy mohou lišit. 

Na jedné straně se jedná o spolky, které fungují v souladu s právem o sdružování občanů 

(Zákon 83/1990, §2). Jsou nezávislými soukromými organizacemi neziskové sféry. 

Na mládežnické politické organizace lze ale nahlížet i jinak. Jsou ideologicky velice blízké 

politickým stranám, a konkrétně většinou jedné politické straně. V některých případech se může 

dokonce stávat, že mládežnické organizace přebírají určité znaky chování od politických stran. 

Členové se učí vztahu s veřejností, stranickému systému, a čím dál více se podobají politické 

straně (Klíma, 1998; Pirk, Nugin, 2016). V některých případech dochází dokonce k takové 

spojitosti s politickými stranami, která není pouze v ideologické shodě, ale i ve finanční 

podpoře (Šimíček, 1999: 10-14). Přesto se ale o politickou stranu nejedná. Ačkoli mohou 

mládežnické organizace politickou stranu podporovat, sympatizovat s ní, podporovat ji 

a spolupracovat na společných aktivitách, mohou ji také kritizovat a věnovat se takovým 

agendám, které nemají se stranou nic společného. Kde tedy mládežnické organizace stojí? 

A pokud se podíváme na problematiku aktivismu, ani zde není literatura jednoznačná. 

Aktivismus se dá tradičně spojovat se sociálními hnutími, které lze vnímat jako „sítě 

neformálních interakcí mezi jednotlivci, skupinami nebo organizacemi v politickém 

či kulturním konfliktu, na základě sdílené kolektivní identity“ (Diani, 1992:3). V těchto 

případech je aktivismus vnímán jako participace jednotlivců, která se pojí s vysokou 

angažovaností lidí ve veřejném prostoru, jak je to známé v západních demokraciích. 

Aktivismus ve střední a východní Evropě je ale jiný. Výzkumy naznačují, že masová 

participace není typická pro nové postkomunistické demokracie. I proto může být aktivismus 

ve střední Evropě považován za velmi slabý. Tento předpoklad je ale chybný. Aktivismus 

v postkomunistických zemích existuje, avšak v jiné podobě než tradiční participační 

aktivismus. Naopak je velmi silný tzv. transakční aktivismus, který se sice neopírá o mobilizaci 

vysokého počtu jedinců, ale o schopnost vytvářet interakce, sítě budování koalic a schopnost 

vyjednávat problémy s elitami. Transakční aktivismus má tedy schopnost posouvat tradiční 
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vnímání aktivismu více k institucionální sféře. Tedy k té sféře, kde se nacházejí politické strany 

představující mocenskou strukturu státu. A mezi aktivismem a státem stojí občanská 

společnost, v níž se pohybují mládežnické politické organizace. A právě občanská společnost 

tyto dvě sféry, aktivismus a stát, do jisté míry spojuje a přibližuje. Zmíněnou pozici 

mládežnických politických organizací v občanské společnosti mezi státem a aktivismem 

se pokusím vysvětlit v této diplomové práci (Petrova, Tarrow, 2007: 87). 

Cílem diplomové práce tedy je shrnout vnímání aktivismu z pohledu mládežnických 

organizací, sledovat možné spojení a podporu zájmů politických stran, a to vše v období mezi 

lety 2013 až 2017. Je důležité sledovat pro toto období i politický kontext vládnoucích stran 

a stran, které byly v opozici. Krátké období z počátku analýzy výzkumu vládla vláda Petra 

Nečase, ve složení ODS, TOP09 a LIDEM. Ta skončila demisí premiéra 10.7.2013. Následně 

vládla úřednická vláda Jiřího Rusnoka, bez vyslovení důvěry. Ta byla složena z nestraníků 

a pouze jednoho člena KDU-ČSL. Úřednickou vládu lze datovat až do 29.1.2014. Následovalo 

období vlády Bohuslava Sobotky, které trvalo až do 13. prosince 2017. Jednalo se o nejdelší 

časové období, které je pro analýzu protestních událostí zahrnuto v tomto výzkumu. Je důležité 

tedy věnovat pozornost stranám, které byly ve vládě, pro možnou spojitost s protestní aktivitou 

ideologicky podobných mládežnických organizací. Jednalo se o vládní politické strany ČSSD, 

ANO a KDU-ČSL. Tato vláda ale skončila demisí premiéra Sobotky a jmenováním Andreje 

Babiše do premiérské funkce. Tím začalo období vlády Andreje Babiše složené ze straníků 

z ANO a nestraníků. Vládě nebyla vyslovena důvěra. Tato vláda se pozorovaného období týká 

ale pouze okrajově, méně než měsíc. 

Pro zjištění vnímání aktivismu mládežnických politických stran byla zvolena metoda 

smíšeného výzkumu, tedy nejprve analýzy dokumentů z požadovaného období pro sestavení 

analýzy protestních událostí. Tato analýza byla poté doplněna o rozhovory s představiteli 

mládežnických organizací. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována teorii, tedy literatuře 

o aktivismu a politických stranách ve spojení s mládežnickými organizacemi. Druhá část 

je věnována metodologii, kde jsou zmíněny výzkumné otázky, shrnuta použitá strategie 

výzkumu a informace o výzkumném vzorku. Nechybí ani zmínka o limitech výzkumu a etické 

otázky. Poslední část je empirická část, která se věnuje výsledkům analýzy protestních událostí, 

rozhovorům a výsledkům celého výzkumu z pohledu výzkumných otázek se závěrem celé 

práce.  
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2 Teoretická část 

2.1 Cíl teoretické části 

Toto téma jsem si vybrala s vědomím, že neexistuje příliš výzkumů ani publikací, které 

by se problematice věnovali. O to méně jich lze nalézt v českém prostředí. Po prvotní rešerši 

se mi toto podezření potvrdilo.  

Výzkumy, které se věnují politickému aktivismu v Českém prostředí, jsou například 

Politický aktivismus v České republice od Ondřeje Císaře nebo výzkum Staří, noví, radikální: 

politicky aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí Ondřeje Císaře, Jiřího 

Navrátila a Kateřiny Vráblíkové. Tam však subjekt mého zájmu hraje minoritní roli, jelikož 

je jen malou součástí z mnoha pozorovaných aktérů. Studie, často bakalářské nebo diplomové 

práce, které se zabývají výlučně mládežnickými politickými organizacemi, jsou často úzce 

orientované. Buď pojednávají o více organizacích, ale pouze v krátkém časovém období, 

případně pouze lokálně (konkrétní volby či konkrétní město). Další se naopak věnují i občanské 

angažovanosti, ale zahrnují nanejvýš 3 mládežnické organizace, nebo se věnují výčtu 

mládežnických politických organizací, ale v tomto případě se zas nejedná o spojení 

s aktivismem, ale například s participací aj. 

Publikace, které se věnují mládežnickým organizacím v Českém republice, také nejsou 

četné. Za zmínku stojí kniha z roku 1999 od Vojtěcha Šimíčka, Mládežnické organizace 

politických stran v České republice. Rok vydání ale napovídá, že se jedná o období staršího 

data. Zároveň není kniha zaměřena na problematiku aktivismu. 

I tento důvod byl pro mě důležitým rozhodnutím pro to, abych se tématu aktivismu 

a mládežnickým organizacím věnovala a pokusila se rozšířit výzkumy o zmíněných 

organizacích. Proto je mým cílem teoretické části shrnout (a případně rozšířit) literaturu, která 

se týká aktivismu a politickým stranám ve spojení s mládežnickými organizacemi. 

2.2 Politika protestu 

Protest je téma neoddělitelné od aktivismu a jeho projevů ve veřejném prostoru 

při prosazování vlastních politik, názorů a vznášení požadavků. Právě projevy protestu jsou 

zajímavé pro zhodnocení aktivit sociálního hnutí nebo organizací blízkých sociálnímu hnutí. 

Protestní událost jako konkrétní projev protestu definuje Ondřej Císař jako „skutečné 

shromáždění nejméně tří lidí, kteří se sejdou na veřejném místě, aby vznášeli požadavky, které 
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se dotýkají zájmů nějakého institucionálního nebo kolektivního aktéra, nebo kteří sepsali petici 

adresovanou takovému aktérovi“ (Císař, 2008:19). Z mého pohledu vnímám velice praktické 

zařazení jak shromáždění na veřejných místech, tak sepisování petic, které mohou být 

opomíjeny. Zároveň je možné jako protestní události vnímat i veřejné výzvy, prohlášení 

a veřejné dopisy. 

Protestu nebo přímo „politice protestu“ se mimo jiné věnuje i Sidney Tarrow, Charles 

Tilly a Doug McAdam. Politika protestu v jejich pojetí „epizodická veřejná kolektivní interakce 

mezi aktéry vznášející nároky a požadavky, kdy alespoň jedna vláda vznáší požadavky nebo 

je předmětem požadavků anebo je vláda na straně požadavků. Zároveň platí, že požadavky 

by měly ovlivnit zájem alespoň jednoho z aktérů vznášející nároky (McAdam, Tarrow, Tilly, 

2001: 5). Tato definice zdůrazňuje zásadní roli vlády a státu v politice protestu. Stejně tak tuto 

teorii později rozvíjí Tarrow a Tilly, s tím rozdílem, že kladou důraz na koordinaci úsilí, která 

vzniká díky společným zájmům a podobným bodům v programech. Politiku protestu spojují 

se všemi „interakcemi, ve kterých aktéři uplatňují požadavky na zájmy jiných aktérů, což vede 

ke koordinaci úsilí na základě společných zájmů a programů, ve kterých jsou vlády zahrnuty 

jako cíle, iniciátoři nebo třetí strany (Tilly, Tarrow, 2015: 7). V politice protestu se tedy pojí 

dohromady tři prvky (politika, kolektivní akce a požadavky), které můžeme najít ve velkých 

společenských sporech a protestech stejně tak jako v obyčejném společenském životě. 

Politika netvoří pochopitelně pouze hlavní kauzy, ale ovlivňuje každodenní život – 

například vydávání řidičského oprávnění nebo vyplácení dávek. Tyto kroky ale často bývají 

pasivně přijímány. Navíc se mohou týkat jen konkrétních lidí, například při administrativních 

záležitostech přistěhovalců. Proto tyto kroky lidé sice přijímají (a často i musí), nevnímají ale 

potřebu něco výrazně měnit vznášením požadavků vůči jiným lidem. Kolektivní akce jsou vždy 

založené na společných zájmech, a často se nachází více v běžném životě. Nepotřebují tedy 

ve skutečnosti nutně zapojení vlády, jak je řečeno v definici výše. Kolektivní akce nejčastěji 

zahrnují například sportovní utkání nebo sdružování v dobrovolných organizacích. Poslední 

ze tří prvků, požadavky jsou také běžné v každodenním životě, a mohou vznikat vůči 

jednotlivcům, skupinám nebo institucím. V běžných situacích se obvykle jedná o někoho, kdo 

vznáší požadavek na někoho jiného, kdo jej přijímá. V praxi se jedná ale o více než dvě strany 

(Tilly, Tarrow, 2015: 7-8). 

Tím, že se lidé setkávají s výše popsanými situacemi v běžném životě, jsou schopni tyto 

vzorce chování aplikovat i u požadavků vůči vládě, institucím, organizacím nebo jiným 
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osobám/skupinám. Praxe kolektivních akcí a vznášení požadavků v osobních záležitostech 

je základem pro veřejné protesty společenského významu. 

2.3 Aktivismus 

Aktivismus se dá označit za neoddělitelnou součást pro fungování každé moderní 

liberální demokracie. Zároveň je také s pojmem aktivismus velmi úzce spjata občanská 

společnost vytvářející sítě mezi aktéry a sociální hnutí z nich vycházející. Ale co je aktivismem 

míněno v odborné literatuře? Ondřej Císař odděluje pojem aktivismus od významově blízkých 

termínů tak, že jej popisuje jako „profesionální aktivity obhájců určitých politik a sociálních 

opatření na úrovni politických organizací“ (Císař, 2008: 8). 

Ačkoli klasické teorie aktivismu zdůrazňují důležitou schopnost mobilizace jedinců, 

v případě občanské společnosti ve střední a východní Evropě mobilizace jedinců nemusí mít 

až takový vliv. Mobilizační schopnost je možné oddělit od schopnosti vytvářet sítě. Na základě 

toho můžeme u pojmu aktivismus najít dvě dimenze – první se týká participační kapacity, druhá 

transakční. Právě participační kapacita charakterizuje schopnost mobilizovat jedince, zahrnuje 

především volby a aktivity lidí, kteří nemusí být nutně interesování do aktivit konkrétních 

organizací nebo se nemusí nutně zúčastňovat pravidelných kolektivních akcí. Participace 

se týká tedy obyčejných občanů. Na rozdíl od nich jsou lidé, kteří věnují svůj čas a zdroje 

politickým kontinuálním aktivitám v rámci organizace, označováni za aktivisty. Při tom platí 

podmínka, že zmíněné aktivity nemusí mít přímou spojitost s volbami. Na základě této 

charakteristiky aktivistů definuje Ondřej Císař politický aktivismus jako „úsilí zaměřené 

na ovlivňování politických výstupů jinou cestou než skrze účast v jakémkoli typu voleb“ (Císař, 

2008: 29). 

Vymezení a odlišení participačního a transakčního aktivismu se ve svých studiích věnuje 

Tsveta Petrova a Sidney Tarrow. Jako participativní aktivismus chápou „potenciální a skutečný 

rozsah individuální a skupinové participace v občanském životě, v aktivitách zájmových skupin, 

při hlasování a ve volbách“ (Petrova, Tarrow, 2007: 79). Naproti tomu transakční aktivisty 

vnímají jako „nestátní aktéry, kteří vytvářejí trvalé i dočasné vazby mezi sebou a politickými 

stranami, subjekty podílejícími se na politické moci a mezi ostatními institucemi“ (Petrova, 

Tarrow, 2007: 79). Transakční schopnost se dá vyjádřit nejen vztahy mezi organizacemi, ale 

i aktéry, kteří mohou tvořit veřejnou politiku. Aktivisté zapojeni do transakčního aktivismu 

vznášejí požadavky vůči institucím a organizacím, se kterými také kooperují a vytvářejí sítě. 

Transakční aktivita vytváří „schopnost vstupovat do transakcí s jinými nestátními aktéry 
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i reprezentanty oficiálních politických institucí“ (Císař, 2008: 28). Odlišení transakčního 

aktivismu od participačního je nový pohled, který umožňuje sledovat i takový aktivismus, 

pro který je charakteristická sice nízká schopnost mobilizace, ale vysoká schopnost vytváření 

sítí, spolupráce a formulace požadavků (Císař, 2008: 28-30). 

Aktivismus z pohledu transakční dimenze je případ, který je typický pro střední 

a východní Evropu. Předpokládalo se, že politický aktivismus je v postkomunistických zemích 

velmi slabý. To z toho důvodu, že se hledělo hlavně na indikátor členství v organizacích, který 

byl velmi nízký. Postkomunistické občanské společnosti ale nejsou tak slabé, jak 

se předpokládalo, jen fungují jinak než na participaci. Občanská společnost je i tak silná, aktivní 

a snaží se ovlivňovat politickou situaci na lokální i celostátní úrovni. Občanská společnost 

střední a východní Evropy má namísto silných členských základen sílu v něčem jiném – 

v politické diskuzi, organizaci a reprezentaci. Navíc, vytváření vazeb mezi organizacemi není 

typické pouze u organizací v jednom státě, ale na mezinárodní úrovni (Ekiert, Foa, 2012: 27-

28). 

Význam transakčního aktivismu v postkomunistických zemích zmiňuje Petrova 

a Tarrow. Do své studie zahrnuli situaci v České republice jako situaci jedné z ostatních nových 

zemí v Evropské unii. Zmíněná studie byla vypracována pro Agenturu Spojených států 

pro mezinárodní rozvoj. Data se týkala let 1998 až 2004. Výsledky ukazují, že "neziskové 

nevládní organizace mají schopnost vytvářet koalice, které se věnují otázkám společného 

zájmu, a které mají schopnost kontrolovat a ovlivňovat zákonodárce a výkonné orgány" 

(Petrova, Tarrow, 2007: 80). Právě obhajoba požadavků představují v zemích střední 

a východní Evropy oproti Západu dvojnásobek veškeré činnosti neziskových nevládních 

organizací. Proto se jiné studie zaměřují spíše na masovou participaci politické účasti nebo 

při dobrovolných aktivitách. A tím je opomíjena transakční aktivita a její potenciál "budování 

koalic, vyjednávání s elitami a zároveň jistá izolace od těch, které reprezentují" (Petrova, 

Tarrow, 2007: 87). Transakční aktivismus má tedy schopnost posouvat tradiční vnímání 

aktivismu více k institucionální sféře. Schopnost ovlivňovat politické procesy a obecně 

veřejnou politiku na lokální ale i celostátní úrovni, právě to charakterizuje občanské společnosti 

v postkomunistických zemích. Ačkoli se tedy na první pohled může zdát, že je občanská 

společnost ve střední a východní Evropě nízká z hlediska organizovaného členství a potenciálu 

mobilizovat jednotlivce, neznamená to neexistenci aktivismu. Ten se jen zaměřuje jinam – 

na časté politické interakce a vytváření sítí mezi různými aktéry v občanské společnosti. 

(Petrova, Tarrow, 2007: 79-87; Císař, 2008: 25-28). 
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2.4 Aktivismus v České republice 

Aktivismus v České republice velmi podrobně zmapoval Ondřej Císař ve studii 

politického aktivismu po roce 1993, kterou později rozšířil o studii ve spolupráci s Jiřím 

Navrátilem a Kateřinou Vráblíkovou. Pro charakteristiku módů aktivismu použil význam 

oddělení transakční a participační kapacity tak, jak ji definovali Petrova a Tarrow. Na základě 

toho vzniklo pět módů aktivismu, z nichž pouze čtyři charakterizují situaci v České republice, 

jelikož je možné nalézt je více než výjimečně. Těmito módy aktivismu je: starý participační 

aktivismus, nový transakční aktivismus, nový radikální aktivismus a občanská sebeorganizace. 

Vzájemně se od sebe odlišují z hlediska „četnosti protestních událostí, jejich geografického 

umístění, velikosti, tj. počtu účastníků, které byly schopny mobilizovat, repertoáru jednání 

(užívaných strategií), cílů a vznášených požadavků“ (Císař, 2008: 37). Charakter politického 

aktivismu po roce 1993 tedy odpovídá charakteru jednoho ze čtyř zmíněných módů (Císař, 

2008: 31-37). 

Mód aktivismu, pro který je charakteristická vysoká transakční i mobilizační kapacita, 

je nazýván starý participační aktivismus. Vysoká mobilizační kapacita u tohoto módu má jednu 

podmínku. Pokud je potřeba, starý participační aktivismus má opravdu vysokou schopnost 

svolat velký počet lidí k protestní události. To však není příliš často. Zároveň také organizují 

protestní události, které jsou i celostátního rozměru. Transakční kapacita je vyjádřena 

ve schopnosti „kooperovat, vytvářet sítě a komunikovat se svými protějšky. Politický systém 

je uznává za legitimního partnera“ (Císař, 2008: 31). Co se týče repertoáru jednání, je možné 

u participačního aktivismu nalézt petice, demonstrace a pro tento typ charakteristické stávky. 

Jedná se tedy o používání nenásilného typu protestních událostí. Starý participační aktivismus 

je zastoupen především odborovými organizacemi, a proto jsou cíle požadavků, které jsou 

materialistického charakteru, jasné: zaměstnavatelé a státní instituce. Odborové organizace 

však nejsou jedinými zástupci. Dalšími jsou například zemědělské organizace. Starý 

participačního aktivismus je také charakterizován poměrně hierarchickou a formalizovanou 

organizační strukturou (Císař, 2008: 31–38; Navrátil 140, 146). 

Nízká schopnost mobilizace, ale naopak rozvinutá transakční kapacita je charakteristická 

pro druhý mód aktivismu, tzv. nový transakční aktivismus. Je tedy sice schopen protestní akce 

realizovat, ale s poměrně nízkým počtem účastníků. Naopak se více zaměřuje na vyjednávání 

s jinými politickými aktéry a na vytváření vzájemných sítí. Nový transakční aktivismus se týká 

organizovaných skupin, nejčastěji environmentálních nebo lidskoprávních organizací, které 

využívají nenásilné strategie. Repertoárem jednání jsou nejčastěji petice, demonstrace, 
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festivaly, výstavy a performance. Analýza protestních událostí také jmenuje happeningy jako 

jeden z repertoárů jednání transakčního aktivismu. Ale je důležité zmínit, že je „relativně 

vysoký podíl organizací nového aktivismu, které nikdy neorganizuji happeningy“ (Císař, 

Navrátil, Vráblíková, 2011: 147). Cíle událostí jsou velmi rozmanité, jelikož se jedná o veřejné 

mínění, firmy, státní instituce, ale i mezinárodní státní instituce. Požadavky transakčního 

aktivismu se zaměřují místo materialistických požadavků na postmaterialistická témata, 

konkrétně požadavky ohledně „ekologie, životního prostředí a práva zvířat, následují lidská 

a občanská práva a svobody a požadavky týkající se veřejných politik“ (Císař, 2008: 38). (Císař, 

2008: 31-39; Císař, Navrátil, Vráblíková, 2011: 141-147). 

Dalšími módy aktivismu je občanská sebeorganizace a nový radikální aktivismus. 

Pro oba je charakteristická absence vysoké mobilizační, ale i transakční kapacity. Radikální 

aktivisté odmítají institucionalizaci, tudíž i organizační kapacitu. Není schopen svolat velký 

počet lidí, na druhou stranu se opírá o menší počet loajálních aktivistů. Počet realizovaných 

událostí je však vyšší než u starého aktivismu. Občanská organizace postrádá organizační 

kapacitu, tudíž se nejedná o dlouhodobé projekty. Zároveň ani nemobilizuje velký počet lidí. 

(Císař, 2008: 32). 

Nový radikální aktivismus je tedy složen z jednotlivců, kteří nemusí být nutně členy 

organizované skupiny. Cíle a požadavky radikálních aktivistů se odvíjí od toho, že nejsou 

schopni vytvářet široké sítě nebo spolupracovat. Tím pádem ani nespolupracují s politickými 

aktéry. Proto jsou cíle radikálních aktivistů proti politickým aktérům, proti státu obecně, 

na mezinárodní instituce a snaží se také zasáhnout veřejné mínění. Požadavky radikálů jsou 

různé, od lidských práv, národní bezpečnosti až po jiné ideologické názory a postoje. 

Požadavky radikálů jsou, stejně jako cíle, zaměřeny i mezinárodně. Co se týče repertoáru 

jednání, převládají nenásilné repertoáry. Především demonstrace, a velmi často i petice, ačkoli 

je nepotvrzuje analýza protestních událostí. Zároveň jsou také jediným módem, pro který jsou 

charakteristické přímé násilné akce (Císař, 2008: 33-39; Císař, Navrátil, Vráblíková, 2011: 141-

147). 

Radikální aktivisté se zcela odlišují od starých participačních a nových transakčních 

aktivistů. Netvoří spojence, jelikož ani jedna strana o spojenectví nestojí. Radikální aktivisté 

se odlišují i v použitých strategiích, jelikož se vyznačují nekonvenčními protestními repertoáry. 

Naopak konvenční repertoáry, zejména politické vyjednávání, jsou charakteristické pro první 

dva módy. S tím souvisí i otevřenost politického systému v přístupu k politickému 
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rozhodování, která je pozitivní pro starý a nový aktivismus, avšak zcela uzavřená pro radikální 

aktivisty (Císař, Navrátil, Vráblíková, 2011: 147-149). 

Občanská sebeorganizace je poslední z módů aktivismu. Postrádá formální organizaci 

a zakládá se na jednotlivcích. Jsou schopny často vytvářet několik událostí s malým počtem 

účastníků. Pro repertoár jednání jsou charakteristické nenásilné akce, konkrétně petice 

a demonstrace. Cíle sebeorganizací jsou státní instituce na vyšších i nižších úrovních. 

Požadavky se týkají fungování státu a systému (státní instituce, policejní složky, soudní 

systém), veřejné politiky a environmentálních problémů (Císař, 2008: 33-39). 

2.5 Sociální hnutí 

Aktivismus je pojem primárně spojovaný se sociálním hnutím. Téma „sociální hnutí“ 

bylo a je klíčové pro několik autorů, kteří jej ale definují různě. 

Sociálním hnutím se mimo jiné věnuje například Sidney Tarrow, který za sociální hnutí 

označuje „Kolektivní jednání založené na společných cílech a sociální solidaritě, v nepřetržité 

interakci s elitami, oponenty a autoritami“ (Tarrow, 2011: 9). Sociální hnutí se podle této 

definice dá charakterizovat těmito znaky: 

a) kolektivní jednání 

b) společné cíle 

c) sociální solidarita 

d) nepřetržitá interakce 

Za kolektivní jednání je označováno přinášení nových výzev a témat protestního 

charakteru zaměřené proti některým krokům společnosti, společenských skupin, autorit a elit. 

Pozornost kolektivního jednání je tedy soustředěna nejen na oponenty, ale i na podporovatele 

či třetí strany. Společné cíle sociálních hnutí nevycházejí pouze z podobných hodnot a zájmů, 

ale snaží se prosadit své požadavky proti oponentům, elitám a autoritám. Společný zájem ale 

sám o sobě nestačí. Je potřeba přesahující motivace společného zájmu, kterou je sdílená 

hodnota solidarity nebo identity. A nakonec, nepřetržitá interakce sociálního hnutí označuje 

takovou interakci, která vychází z názorů hnutí v minulosti a formují se až do současnosti 

(Tarrow, 2011: 9-12). 

Podobné vnímání sociálního hnutí lze nalézt u Tillyho a Wooda, pro které je sociální hnutí 

syntézou tří prvků, které tvoří trvalá kolektivní kampaň proti oponentům, konkrétní repertoár 
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jednání hnutí a veřejná reprezentace. Důraz je kladen na trvalé kampaně – nejedná se tedy 

o jednorázové akce, ale o déletrvající kampaně skupiny osob proti jiné části veřejnosti s jasně 

danými cíli. Poslední z prvků, veřejná reprezentace, je projevem čtyř složek, konkrétně: 

a) hodnota 

b) jednota 

c) počty 

d) oddanost (sám sobě či skupině) (Tilly, Wood, 2013: 4-7). 

Veřejná reprezentace může zahrnovat různé projevy od petic až po velké kampaně, ale 

jedná vždy tak, aby projevy reprezentace byly pro veřejnost zcela běžné a důvěrně známé. 

Konkrétněji, hodnota zahrnuje různé hodnoty a kvality jednotlivých lidí, například způsob 

veřejného vystupování nebo upravenost vzhledu. Jednota se nejčastěji projevuje společným 

symbolem (odznaky), společným názorem (bannery) nebo společným projevem (zpěv, hesla). 

Počty v sobě zahrnují mobilizační kapacitu, tedy schopnost mobilizovat jednotlivce do většího 

počtu, například při shromážděních v ulicích nebo při podpisu petice. Poslední složka, 

oddanost, vyjadřuje loajalitu skupině a požadavkům, například předplatné, benefiční příspěvky, 

shromáždění navzdory špatnému počasí nebo zdravotnímu stavu, s vědomím možného 

kontaktu s represivními složkami. Kombinace prvků veřejné reprezentace a různého repertoáru 

jednání v rámci kampaní utváří to, co nazývá Tilly sociálním hnutí (Tilly, Wood, 2013: 5). 

Sociální hnutí definoval také Mario Diani jako „sítě neformálních interakcí mezi 

jednotlivci, skupinami nebo organizacemi v politickém či kulturním konfliktu, na základě 

sdílené kolektivní identity“ (Diani, 1992:3). Diani tedy zdůrazňuje 3 podmínky pro definici 

sociálního hnutí: 

a) společenský konflikt 

b) kolektivní identita 

c) neformální sítě 

Společenský konflikt bývá namířen proti takovým sociálním subjektům, kteří aktérům 

odepírají (nebo jinak omezují) přístup k sociálním zdrojům. Kolektivní identita je sdílená mezi 

účastníky společenských konfliktů, vyjadřuje ale také identitu vlastní jednotlivým aktivistům 

nebo členů organizací. Tato kolektivní identita je často vyjádřena příběhy a událostmi, které 

spojují aktéry ve společné úsilí. To každému jednotlivci přináší zásluhu v podobě vzájemného 

uznání přesahující jednotlivce i organizace. Neformální sítě představují výměnu symbolických 

zdrojů mezi jednotlivci nebo organizacemi. Právě organizace svým jednáním mezi sebou 
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vytvářejí strategie, díky kterým jsou rozdělovány povinnosti a vznášeny nároky (Diani, 

McAdam, 2003: 301). 

Všechny výše zmíněné teorie definice sociálního hnutí se více či méně odlišují, ale 

všechny se shodují v potřebě kolektivní identity. A. Melucci kolektivní identitu přímo spojuje 

s hodnotou solidarity, kterou implicitně zdůrazňuje i Sidney Tarrow. Solidarita v kolektivní 

identitě hraje důležitou roli, jelikož díky ní „aktéři získávají schopnost identifikovat 

se s ostatními navzájem, a zároveň skupina identifikuje aktéra jako svou součást“ (Melucci, 

1996: 23). 

2.6 Organizace sociálního hnutí 

Organizace sociálního hnutí je pojem blízký sociálním hnutím, přesto značí pouze určitou 

část. Sociální hnutí může zahrnovat několik organizací sociálního hnutí. Spojitost se sociálním 

hnutím vyjadřuje Zald a McCarthy. Definují organizace sociálního hnutí jako „komplexní nebo 

formální organizace, které identifikují své cíle s preferencemi sociálního hnutí nebo proti cílům 

sociálního hnutí, a snaží se o realizaci těchto cílů“ (Zald, McCarthy, 1979: 2).  

Vazby mezi sociálním hnutím a organizacemi sociálního hnutí nejsou vždy na první 

pohled zřejmé. Organizace sociálního hnutí ne vždy vznikají plánovaně. Organizační sítě 

nevznikají kvůli konkrétním cílům, ale mohou vzniknout z rozhodnutí na základě zkušeností 

a vzájemné spolupráce v projektech a kampaních (Della Porta, Diani, Kriesi, 2015: 315). 

Sociální hnutí jsou tedy prostor, ve kterém vznikají různé interakce a sítě mezi aktéry. 

A to, jestli zahrnují hnutí také organizace formálního charakteru záleží na různých okolnostech, 

ale nejsou vyloučeny (Diani, 1992: 14). 

2.7 Politické strany součástí intermediární sféry 

Politika protestu charakteristická pro sociální hnutí je tvořena řadou kolektivních 

požadavků na základě společných zájmů. V tom se liší ale od veřejné politiky, která je tvořena 

a ovlivňována „požadavky v interakci se zprostředkovateli, členy politických institucí 

a s vnějšími politickými hráči“ (McAdam, Tarrow, Tilly, 2001: 12). Liší se tedy podílem 

na veřejné moci. Stejně tak se na politické moci více či méně podílejí politické strany, na rozdíl 

od sociálního hnutí. 

Přesto mají ale politické organizace něco společného se sociálním hnutím. Organizace 

a instituce, které se snaží zprostředkovat zájmy lidí, a zároveň je prosadit a realizovat 
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v politickém systému země, patří do zprostředkující nebo intermediární sféry. Intermediární 

sféra se nesnaží jen o prosazení zájmů, také kontroluje jejich plnění. Patří sem tedy kromě 

různých organizací i politické strany, tedy sdružení občanů, kteří se snaží část moci ve státě 

přímo ovlivnit. I tak se ale politické strany liší od jiných organizací a institucí v intermediární 

sféře, a to právě přímým nebo potenciálním podílem na politické moci. I proto nepatří politické 

strany do občanské společnosti, která je nezávislá na veřejné moci, ale do tzv. politické 

společnosti (Skovajsa, 2009: 75-79). 

2.8 Vztah politických stran a OS 

Na druhou stranu, Hanspeter Kriesi zmiňuje, že hranice sociálního hnutí a politických 

stran nejsou tak nepropustné a striktně oddělené. Tvrdí, že sociální hnutí jsou součástí 

moderních politických stran, a naopak politické vztahy budují se sociálním hnutím vztah 

spolupráce. Může se tedy stát, že některá sociální hnutí se organizují do takové míry, že mohou 

být přidruženy do programu existujících politických stran. Pro politické strany je spolupráce 

se sociálním hnutím důležitá v tom smyslu, že je může hnutí v dlouhodobé agendě podpořit, ale 

ze své perspektivy, která může oslabit jiné politické strany. Sociální hnutí mají totiž sílu 

vytvářet diskuzi tam, kde dosud neexistuje, a zároveň upozorňuje veřejnost na tuto diskuzi. 

Důležitá role sociálních hnutí v rámci politických stran je také v tom, že mají schopnost měnit 

zavedené systémy uvnitř politických stran, a tím je přetvářet (Kriesi, 2015: 667-671). 

Kriesi ale zmiňuje, že ačkoli spolupráci sociálního hnutí a politické strany nevylučuje, 

není vždy podobná. Rozlišuje mezi mainstreamovými stranami, které se obvykle podílejí 

na vládě, a jsou méně přívětivé pro sociální hnutí a protestní jednání. Zatímco strany, které jsou 

periferní, plní skutečně reprezentativní funkci lidí a dávají lidem možnost projevu přes různé 

kolektivní akce. Zároveň také politická strana levicového spektra ovlivňuje tendenci 

k protestnímu chování. Protest je totiž více typický pro levicové strany a hnutí. Zároveň 

je protest nové levice spojován hlavně s prosazováním postmateriálních hodnot a témat. Levice 

se více pojí s projevy aktivity ze zdola, tedy podepisování petic, navštěvování demonstrací, 

okupování budov a bojkot. Protesty a individuální participaci z univerzalistických 

multikulturních liberálních pozic lze také pozorovat u zelených stran. Právě u zelených stran 

je nejlépe vidět dominantní role kulturního konfliktu nad ekonomickými preferencemi. 

Klasická levicová hnutí a strany se však také nevzdávají protestu, avšak většinou v trochu jiné 

podobě, například vytváření vlastních zájmových organizací, jako jsou odbory. Kulturní 

konflikt však přebírají i ony. Pravicové spektrum sice není tolik nakloněné protestům 
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a vyhledává tradiční formy politické angažovanosti, přesto se nová pravicová hnutí snaží mluvit 

hlasem lidu, a zároveň nepatří k zavedeným politickým elitám. Právě boj proti establishmentu 

politického systému je pro ně charakteristický. Jedná se takzvaně o anti-systémový fenomén 

mobilizace politických organizací. To vše ale vyjadřuje nikoli pouze protestní politickou 

angažovaností, ale skrze osobnost leadera (Kriesi, 2015: 673-683). 

Veřejné protesty jsou typické pro levicová hnutí, zatímco pro pravici až jako nejzazší 

možnost mobilizace lidí. Ta upřednostňuje umírněnější cesty, jak prosazovat a klást politické 

požadavky, a to především stranická politika, volební proces a přímé demokratické 

institucionální cesty. Zároveň lze na levici vidět vzájemné ovlivnění volebních výsledků 

a volebního chování spolu s protestní aktivitou. Ta stoupá nebo klesá paralelně s klesajícími 

nebo stoupajícími volebními výsledky. Situace na pravici je ale odlišná. Pokud jedna 

ze zmíněných oblastí stoupá nebo klesá, zároveň s ní stejně klesá nebo stoupá protestní aktivita. 

Jsou tedy vzájemném kontrastu a nahrazují jedna druhou. Souhrnně se dá říci, že pravice nejen 

že prosazuje slušné a řádné konvenční politické jednání s materialistickým a autoritářskými 

hodnotami, oproti v jejich vnímání neukázněnému protestu levice. Pro levici je naopak 

nekonvenční politické jednání spolu s protesty žádoucí, pro prosazování často postmateriálních 

a liberální hodnot (Hutter, Kriesi, 2013:282-298). 

Zároveň ale existují taková hnutí, která posouvají působnost občanské společnosti více 

do institucionální sféry a k politickým stranám, u kterých ale není kladen důraz na tradiční 

dělení pravice a levice. Hnutí mohou zastupovat jak postmateriální hodnoty levice, tak 

materiální pravice. Tato hnutí vznikají z důvodu toho, že jsou tradiční strany velmi 

byrokratizované a neschopné reagovat na nové výzvy a nové potřeby lidí. Nová hnutí mají 

charakteristické znaky odlišné od zkostnatění tradičních stran, tedy decentralizaci, 

transparentnost a autonomii na lokální úrovni. Tomu odpovídají i jejich požadavky, které 

se zaměřují na ekologické otázky, odzbrojování, menší důraz na materialismus, solidarita 

se zeměmi třetího světa, rovnosti práv, ale i individualismus. Chtějí se vyjadřovat k okolí 

kolem, a proto se zapojují do politiky věnující se urbanismu. Požadují liberální transformaci 

institucí, tedy méně byrokratizace pro svobodu jednotlivců (Kitschelt, 1993: 13-29, Müller-

Rommel, 1990: 209-231). 

Lidé, kteří tyto požadavky mají, a kteří zastupují nová sociální hnutí, představují často 

mladší generaci, která je vzdělaná, s nevyhraněnou stranickou identifikací, avšak s kritickým 

smýšlením v oblasti politiky. Co je ale nejdůležitější, nová hnutí přinášejí nová témata. 

Ovlivňují to, čemu se tradiční strany musí věnovat. Vytvářejí zájmová hnutí podle svých 
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požadavků, která mohou získávat podporu jednotlivců z řad zákonodárců. Zároveň také vyvíjejí 

tlak přímo na stávající politické strany. Hnutí přinášejí sporné záležitosti z levice i pravice, 

které velké strany přebírají. Strategie velkých stran na základě tlaku hnutí je taková, že se snaží 

smířit své tradiční politiky, které oslovují majoritní voliče, s umírněnou verzí politiky, po které 

volají nová hnutí. Tím působí občanská společnost dále, než se předpokládalo. Působí přímo 

na politiku politických stran (Kitschelt, 1993: 13-29, Müller-Rommel, 1990: 209-231). 

Sociální hnutí tedy hrají důležitou roli v systému politických stran, a jejich vzájemné 

ovlivňování je zjevné. „Politické strany mohou být především spojenci sociálních hnutí, ale 

také mohou hnutí vytvářet nebo přetvářet jednotlivé strany a transformovat vnitřní systém 

politických stran. Tuto schopnost nemají všechna hnutí, jen ta, která jsou schopna rozšířit 

konflikt do celé společnosti. Dopad těchto hnutí je obzvláště silný, pokud působí v době krize, 

kde mohou spustit restrukturalizaci politických sil a hluboké institucionální reformy“ (Kriesi, 

2015: 683). Sociální hnutí reprezentující občanskou společnost nejsou oddělena od polických 

institucí. Naopak, strany jsou velmi často na hnutí napojené pro prosazování požadavků 

zájmových skupin. Tedy těch, o které se mimo jiné strany ucházejí ve volbách. Tím, že strany 

umožňují přinášet témata hnutí do veřejné diskuze, popřípadě je zapojují do svých programů, 

dochází k propojení státu jako představitele moci spolu s občanskou společnost skrze 

prostředníka. Tím jsou právě politické strany (Klíma, 1998: 13). 

2.9 Mládežnické organizace 

Mládežnické organizace jsou právnické osoby s právní formou spolků, což jsou podle 

občanské zákoníku sdružení nejméně 3 osob se společným zájmem, který může být vzájemně 

nebo veřejně prospěšný. Mládežnické organizace jsou tedy definovány věkovou hranicí, která 

se váže na jednotlivé stanovy. Ty mohou povolovat i hranici nižší než 18 let. Horní hranice 

se obvykle různí. Jedná se ale především ale o práci s mladými lidmi se společným zájmem, 

který je navázaný na politiku. Na jednu stranu se o mládežnických politických organizacích 

hovoří jako o organizacích, které plně podporují dceřinou politickou stranu, na straně druhé 

tomu tak ale není. Není tedy nutné, aby se mládežnická politická organizace hlásila k otevřené 

podpoře politické strany. Často k ní má ale přinejmenším blízko a může se podílet na některých 

společných aktivitách. V některých případech může být mládežnická organizace provázána 

s politickou stranou v tom smyslu, že od ní získává finanční příspěvky na své aktivity. (Šimíček, 

1999: 10-14). 
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Ač existuje více pohledů na mládežnické politické organizace, je možné definovat 

základní funkce, kterými jsou charakteristické. Jednou z nich je zastupování politické strany 

mezi mládeží. Strana nemusí vždy dobře komunikovat s mladými lidmi, a právě její 

mládežnické organizace tuto schopnost na rozdíl od stran mají nebo mohou mít. Na druhou 

stranu, mladí lidé nejsou členy mládežnických organizací bezdůvodně. Jinak by stačilo členství 

v politické straně či v jiné organizaci. Mladí lidé si také ale uvědomují sílu členské základny 

mládežnické organizace, protože jim umožňuje vznášet své požadavky směrem ke straně 

a společnosti. A za další, mládežnické organizace mohou v některých případech vytvářet 

„školu“ politické strany, tedy prostor, ve kterém se lze realizovat a učit pro potenciální politické 

funkce v konkrétní straně (Šimíček, 1999: 12). 

Mládežnické organizace mohou být pro politické strany výhodou, jelikož mohou 

podporovat politickou stranu v kampaních před nadcházejícími volbami. Disponují vzácnou 

hodnotou pro kampaně politických stran: časem a lidskými zdroji. Členové mládežnických 

organizací tvoří dobrovolníky v kampaních politických stran. Aktivisté nepředstavují ale jen 

dobrovolníky ve smyslu kontaktu s lidmi na ulicích, ale také na sociálních sítích. Počet aktivistů 

podporujících politickou stranu z řad mládežnické organizace se ale liší na základě konkrétních 

politik politické strany, na základě postojů, názorů a hodnot, a také na tom, zda se jedná 

o předvolební období či nikoli. Mládežnické organizace mohou pro jednotlivce také znamenat 

nejen aktivismus, ale i začátek politické kariéry. Členové mládežnických organizací se mohou 

učit tomu, jak to v politických stranách funguje, vnitřním záležitostem, stranickému systému. 

Tím se členové organizací mohou i čím dál více podobat politické straně, i skrz své protestní 

aktivity. Otázkou ale zůstává, jakou roli v těchto případech aktivismus skutečně má (Piñeiro, 

Rosenblatt, 2017: 272-293; Pirk, Nugin: 81-100, 2016, Strøm 1990: 520).  

Mládežnické organizace ale znázorňují velmi specifickou kategorii. Nejedná se o sociální 

hnutí, jelikož se jedná o strukturalizovanou organizaci. Ta má ale hodnotové základy v různých 

existujících sociálních hnutích. Na druhou stranu, nejedná se ani o politickou stranu, jelikož 

se přímo ani potenciálně nepodílí na politické moci. Jedná se o specifickou skupinu, která 

se svými aktivitami může zapojit stejně tak do aktivit politických stran, jako do aktivit náhodně 

sdružených občanů, kteří najdou shodu názorů vůči druhým, a snaží se je propagovat skrze 

různé kolektivní akce. Specifické postavení mládežnických politických organizací dokládá 

i tvrzení jedné členky mládežnické politické organizace: „Můžeme si dovolit ten luxus, 

že nejsme strana, nejsme na kandidátkách a můžeme být kritičtí“ (Tarrow, 2011: 10, Vašátková, 

2018).  
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Mládežnické organizace se tedy nachází přesně na pomezí sociálního hnutí a politické 

strany. Jsou na hranici institucionální a neinstitucionální sféry. A to, kde přesně jejich hranice 

je, je individuální. Stejně tak se různí postoj k charakteristické aktivitě projevu aktivismu 

sociálního hnutí, tedy prosazení konkrétních požadavků aktérů. Pokud se mládežnické 

organizace nacházejí mezi politickými stranami a sociálním hnutím, nakolik ovlivňuje 

organizace aktivismus? Protože právě aktivismus realizovaný mládežnickými politickými 

organizacemi může být jakýmsi spojením s občanskou společností pro politické strany. 

2.10 Dílčí závěr 

Protest jako akt chování je velice důležitým indikátorem pro měření aktivismu. Je ale 

důležité definovat, co je myšleno pod pojmem protestní událost. Pokud vycházíme z definice 

Ondřeje Císaře, je možné projev protestu definovat jako shromáždění, a to nejméně tří osob. 

K tomu lze jmenovat několik podmínek, jednou z nich jsou požadavky, další je shromáždění 

na veřejném místě. Z toho také vychází politika protestu, na kterou se lze dívat jako na akci, 

kde se pojí dohromady nejen kolektivní akce, ale také politika a vznášené požadavky. 

Jelikož je práce zaměřená na výzkum aktivismu, je velmi důležité definovat, 

co je aktivismem myšleno. Aktivismus představuje velice důležitou část nejen liberální 

demokracie, ale také občanské společnosti. Je mnoho teorií, které se aktivismu věnují, 

a ty klasické se věnují právě participačnímu aktivismu. Tedy schopnost mobilizovat jedince. 

Tato schopnost je ale typická například pro západní demokracie, nikoli pro postkomunistické 

státy jako je Česká republika. Právě proto vznikaly domněnky, které označovaly aktivismus 

v těchto státech za slabý. Střední a východní Evropa je v tomto ohledu jiná. Pro tyto oblasti 

není tolik důležitá participace, ale schopnost ovlivňovat politickou diskuzi a vyjednávat 

s politickými aktéry. Občanská společnost je schopna navazovat vazby mezi organizacemi, 

institucemi a subjekty, které se podílejí na moci. Jedná se tedy o transakční schopnost kooperace 

a formulace požadavků. Transakční aktivismus je schopen měnit vnímání tradičního aktivismu, 

jelikož jej přibližuje k institucionální sféře. Charakteristickými strategiemi při prosazování 

požadavků u transakčního aktivismu v České republice jsou převážně konvenční repertoáry, 

tedy nenásilné strategie, například demonstrace, petice, performance, festivaly, ale 

i happeningy. 

Existuje ale různé vnímání toho, s čím je aktivismus spojován. Primárně především 

se sociálním hnutím, které je podle Maria Dianiho charakteristické tvorbou neformálních sítí, 

dále politickým nebo kulturním konfliktem, a nakonec kolektivní identitou. Je ale nezvyklé 
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uvažovat o propojení aktivismu a politické strany, případně organizaci jí blízké. Právě politické 

strany se od sociálních hnutí odlišují tím, že se podílejí (nebo mohou podílet) na veřejné moci. 

Na druhou stranu, politické strany patří do tzv. intermediární sféry, tedy prostoru 

pro prosazování zájmů určité skupiny lidí. Sociální hnutí mají schopnost vytvářet diskuzi i tam, 

kde dosud neexistuje. Některá sociální hnutí mohou při prosazování svých zájmů měnit 

i existující politické strany, jelikož se snaží své zájmy prosadit do programu strany. Někdy také 

transformují vnitřní systém stran. Tlak ze strany sociálních hnutí je až takový, že politické 

strany zaujímají novou strategii. Především velké strany se snaží smířit své tradiční politiky 

s umírněnější verzí politiky, po které volají hnutí. Tím oslovují zároveň majoritní voliče, ale 

i ty, jejichž zájmy prezentují hnutí. 

Politické strany mohou být vnímány jako spojenci pro sociální hnutí. Tím dochází 

k propojování aktivismu se státními aktéry, tedy propojení občanské společnosti a představitele 

moci právě skrze politické strany. Hranice sociálních hnutí a politických stran nejsou tak 

striktně oddělené, jak se může na první pohled zdát. 

Mládežnické politické organizace jsou spolky se zájmem spojeným s jednou (či více) 

politickou stranou. I na mládežnické organizace se může literatura dívat z několika pohledů. 

Jedním z nich je vzájemná spolupráce až do takové míry, že existuje pohled na organizace jako 

na „školu politické strany“. Mládežnická organizace totiž může být finančně podporována 

stranou a zároveň podporuje dceřinou politickou stranu různými způsoby. V některých 

případech se mohou členové organizací čím dál více podobat členům politických stran. 

Na druhou stranu se jedná o soukromé autonomní organizace, které realizují i své vlastní 

agendy, mimo jiné i díky aktivismu. Tím je možné mládežnické organizace vnímat jako předěl 

mezi politickou stranou a sociálním hnutím, tedy spojení mezi institucionální 

a neinstitucionální sférou. 
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3 Metodologie 

Tématem práce je „Aktivismus mládežnických politických organizací“. 

Cílem práce je sledovat a analyzovat chování mládežnických politických organizacích 

vzhledem k aktivismu v letech 2013 až 2017. Tyto organizace patří do neziskové sféry, jedná 

se tedy o soukromé a nezávislé organizace. Jsou však do různé míry vázány k politickým 

organizacím s podobnými hodnotami. Proto je cílem sledovat nejen vztah k aktivismu v obecné 

rovině, ale také s ohledem na politické strany hodnotově blízké. 

Sledovat vztah organizací k aktivismu je možné díky mapování jejich aktivit, a to díky 

vytvoření analýzy protestních událostí mládežnických organizací z uvedeného časového 

období. 

3.1 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky výzkumu vychází z uvedených cílů výzkumu. 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jak mládežnické organizace vnímají aktivismus? 

Specifické výzkumné otázky: 

Jaký vztah mají mládežnické organizace k politickým stranám? 

Jak vnímají aktivismus jiných mládežnických politických organizací vzhledem 

k vzájemné spolupráci? 

Do výzkumu vstupuji s tezí, která vychází z chování politických stran a hnutí. Jedná se 

o předpoklad, že levicové mládežnické organizace budou realizovat více protestních událostí 

než pravicové mládežnické organizace. 

Vzhledem k tomu, že se mládežnické politické organizace přímo nepodílejí na politické 

moci a nemusí o ni usilovat, mohou se věnovat aktivismu podle svých zájmů. Příčinou 

protestních událostí mohou být vlastní agendy, ale také ty, které jsou spojené s politickou 
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stranou. Tu mohou buď podporovat anebo naopak kritizovat. Mou druhou tezí je, že 

mládežnické organizace realizují více událostí právě v předvolebním období. 

Období, které bude pro účely výzkumu definováno jako období související s volbami, 

vychází z volebního zákona a časové definice volební kampaně. Dle tohoto zákona začíná 

volební kampaň dnem, kdy dojde k vyhlášení voleb, a končí dnem, kdy dojde k ohlášení 

výsledků voleb. Období související s volební kampaní je obdobím, kdy dochází k „jakékoliv 

propagaci kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta nebo volební agitaci ve prospěch kandidující politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ (Zákon 322/2016, 

§35). V rámci volební kampaně se rozumí i taková jednání, která působí v neprospěch politické 

strany či jejího kandidáta. Od těchto definic se odvíjí časové i obsahové definice pojmu 

předvolebního období či událost související s volbami pro účely tohoto výzkumu (Zákon 

322/2016, §35). 

3.2 Výzkumná strategie 

Pro výzkum aktivismu mládežnických organizací byla zvolena kombinace 

kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu. Ačkoli se často tyto výzkumy vyskytují zvlášť 

a s různými závěry, mohou vznikat i jejich kombinace. Tím se využívají jejich silné stránky 

pro prohloubení a lepší pochopení zjištěných výsledků. (Švaříček, Šeďová, 2007: 25-27). 

„Kvantitativní a kvalitativní výzkum jsou vlastně vzájemně komplementární. Výstup z jednoho 

výzkumu je převzat druhou metodou a znalost tak může být kumulována a prohlubována 

v nekonečném kruhu, nebo snad lépe, spirále poznání“ (Disman, 2011: 290). I proto 

je ve výzkumu diplomové práce používán smíšený výzkum. 

Výzkumný design práce je zaměřen na tematickou a komparativní analýzu, jelikož 

je cílem porovnat informace o jednotlivých mládežnických politických organizací a také 

porovnat je mezi sebou. Tím je možné zjistit rozdílnost či podobnost aktivit mezi jednotlivými 

organizacemi. Zároveň tato povaha výzkumu umožňuje porovnat činnosti aktivismu 

mládežnické organizace s činnostmi a postoji spřízněné politické strany. 

Použitá metoda sběru dat byla obsahová analýza dokumentů, které nevznikly za účelem 

výzkumu a které jsou nositeli informací ohledně aktivistických činností jednotlivých 

mládežnických organizací. (Disman, 2011: 124). Primárním zdrojem dokumentů byl 
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elektronický archiv České tiskové kanceláře – infobanka ČTK. Ta obsahuje rozsáhlou textovou 

(obrazovou i zvukovou) databázi dokumentů, zpravodajství a periodik vycházejících v České 

republice od roku 1988 (ČTK, 2018). ČTK vybírá nejdůležitější události z pohledu široké 

veřejnosti. O použití tohoto zdroje bylo rozhodnuto především pro objektivnost a nestrannost 

bez jakýchkoli preferencí vlastníků či redaktorů. Agentura ČTK přináší prostá fakta, která 

je možné dále analyzovat. O nestrannosti ČTK hovoří i zákon o ČTK, který říká, že: „posláním 

tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření 

názorů“ (Zákon 517/1992, §2). O nestrannosti a vyváženosti zpravodajství se zmiňuje i Kodex 

ČTK, který se zdůrazňuje nutnost nestrannosti svých redaktorů. Zprávy ČTK nesmí být 

ovlivněny ani finančními ani soukromými zájmy redaktorů. Ti zároveň nesmí být členy jakékoli 

politické strany. Každá zpráva České tiskové kanceláře musí mít zdroj, a především musí být 

ověřená (Kodex ČTK, 2018). 

V infobance ČTK byly vyhledávány veškeré informace, které souvisí s jednotlivými 

mládežnickými politickými organizacemi spolu s klíčovými slovy vyhledávání. Jednotlivá 

klíčová slova pro vyhledávání byla: protest, demonstrace, shromáždění, petice, pochod, průvod, 

bojkot, performance, festival, happening, konfrontace. Následně došlo ke kontrole vyhledávání 

všech zpráv, které jsou přiřazeny při vyhledávání k heslu rovnajícímu se názvu organizace. 

Zároveň se jednalo o časové období od 1.1.2013 do 31.1.2017. Výsledkem bylo 260 zpráv 

odpovídajících všem jednotlivým klíčovým slovům. 

Na základě toho byly vybrány zprávy, které se týkají výzkumu aktivismu mládežnických 

organizací, zařazeny do vznikající analýzy protestních událostí mládežnických organizací. 

„Analýza protestních událostí se stala nástrojem pro systematické mapování, analýzu 

a interpretaci výskytu a vlastností velkého počtu protestů pomocí analýzy obsahu zdrojů jako 

novinové zprávy a policejní záznamy. Protestní analýza poskytuje empirický základ 

pro pozorování protestních aktivit ve velkých geografických oblastech během časového období. 

Tato metoda umožňuje sledovat mnoho vlastností protestu, jako je četnost, načasování, doba 

trvání, umístění, požadavky, cíle, stejně tak jako následky a reakce“ (Koopmans, Ruud, Rucht, 

2002: 231). 

Před výběrem zpráv, které jsou zahrnuty do analýzy, bylo nutné ujasnit si teoretické 

chápání protestní události. To vychází z teoretické části. Konkrétně pojetí protestní události 

podle definice Ondřeje Císaře, tedy: „skutečné shromáždění nejméně tří lidí, kteří se sejdou 

na veřejném místě, aby vznášeli požadavky, které se dotýkají zájmů nějakého institucionálního 
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nebo kolektivního aktéra, nebo kteří sepsali petici adresovanou takovému aktérovi“ (Císař, 

2008: 19). Zároveň bylo nutné stanovit kritéria zařazení událostí do analýzy. Těmi je datum 

uskutečnění události, mládežnická politická organizace, která se na protestu podílí či jej 

pořádá. Další kritérium je repertoár jednání protestu, a poslední jsou vznesené požadavky. 

Pokud článek neobsahoval jedno ze čtyř kritérií, nebyl zařazen do analýzy. Po vyřazení 

duplikátních zpráv a zařazení vyhovujících zpráv kritériím obsahovala analýza 32 protestních 

událostí. Zároveň také nebyly zařazeny události, které se věnovaly hrozbám nebo plánům 

protestních událostí, u kterých nebylo možné najít zprávu o opravdu pořádané události. Typy 

akcí, které se týkaly pouze stranických témat, fungování politické strany nebo akce spojené 

s volbami nebo schůzemi organizací, zařazeny taktéž nebyly. 

Pro rozšíření souboru protestních událostí bylo přikročeno k sekundární analýze dat. 

V prvním kroku se jednalo o webový prohlížeč Internet Explorer, který byl nově nainstalován 

bez předešlých uložených informací o uživatelském chování, které by mohly ovlivnit 

vyhledávání. Následně došlo ke stejné kombinaci vyhledávání jako při vyhledávání 

v elektronickém archivu ČTK. To znamená název organizace spojený postupně po jednom 

se všemi klíčovými slovy (protest, demonstrace, shromáždění, petice, pochod, průvod, bojkot, 

performance, festival, happening, konfrontace). Vyhledávání bylo ve vyhledávači omezeno 

na požadované časové období 2013-2017. Tím došlo k nálezu značného počtu výsledků, který 

se však při podrobném prohlížení zkrátil o záznamy, které byly podobné jako ty předchozí – 

což je automatická funkce zmíněného prohlížeče. I tak se jednalo o 2901 odpovídajících zpráv 

klíčovým slovům. Do analýzy byly manuálně zařazeny pouze relevantní zprávy, tedy ty, které 

nejsou duplikáty, nerelevantní zprávy, zprávy, které neodpovídaly požadovaným čtyřem 

kritériím, nebo těm, které již v analýze byly z archivu ČTK. Poté byla analýza ještě ověřena, 

případně rozšířena, o záznamy z oficiálních webových stran mládežnických politických 

organizací. Tam se jednalo hlavně o záznamy o akcích a tiskové zprávy. Dohromady tedy 

dalších 107 zpráv o událostech. Tím se analýza protestních událostí rozšířila na finálních 92 

událostí v letech 2013-2017. 

Všechny zařazené události byly zakódovány pro následnou analýzu. Kromě proměnných, 

které byly současně kritérii pro zařazení do analýzy (datum, mládežnická organizace, repertoár 

jednání, požadavky), se jednalo ještě o další proměnné (ne/významnost data konání protestu, 

místo protestu, mezinárodní zájmy požadavků, spolupráce s jinou mládežnickou organizací, 
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pořadatel, cíle a ne/spolupráce s politickou stranou, přítomnost policie v případě potenciálního 

konfliktu). Pro některé proměnné byly odpovědi dichotomní (ano/ne), jiné s výčtem možností. 

Kvantitativní metodiky analýzy protestních událostí bylo ale nutné doplnit o další 

informace, a to o rozhovory s představiteli organizací. Rozhovory byly vedené anonymně 

a cílem bylo rozšířit a rozvíjet poznatky z vytvořené analýzy, a zároveň odpovídat na výzkumné 

a specifické otázky. Jednalo se tedy o tři okruhy zájmu: vztah k aktivismu, vztah k aktivismu 

jiných mládežnických organizací a vztah k politickým stranám. Právě analýza dokumentů 

je často používána v kombinaci metodik, kdy výzkumník očekává prokazování fenoménu 

použitím alespoň dvou druhů metodik. Častou kombinací s analýzou dokumentů jsou zmíněné 

rozhovory (Bowen, 2009: 28). 

3.3 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek pro tento výzkum byly jednotlivé mládežnické politické organizace, 

které lze na české politické scéně nalézt. Jednalo se o organizace napříč politickým spektrem, 

přičemž všechny tyto organizace musely naplňovat soukromý charakter. Dále musely splňovat 

podmínku ohledně věku, aby se jednalo o organizace mládežnické, a také zřejmé spojení 

s politickou stranou. U některých politických stran se vyskytly i dvě hodnotově a politicky 

blízké mládežnické organizace. Konkrétně se jednalo o organizace: Mladí konzervativci, Mladí 

demokraté, TOP tým, Mladí křesťanští demokraté, Mladí lidovci, Mladé ANO, mSTAN, spolek 

Mladí piráti, Mladí zelení, Mladí sociální demokraté, Idealisté.cz, Komunistický svaz mládeže. 

Zařazení organizací do výzkumu podléhala kontrola existence organizace podle veřejného 

rejstříku spolků. Na základě informace o likvidaci organizace Svaz mladých komunistů 

Československa byla organizace vyřazena z výzkumu. 

3.4 Limity výzkumu 

Limity výzkumu mohou být předvídatelné na začátku, případně v průběhu výzkumu. 

Přesto ucelují celkový obraz výzkumu. I tento výzkum se s limity potýká, a zde je potřeba 

si jednotlivé problematické detaily ujasnit. 

První skupina limitů výzkumu se opírá o metodiku, tedy analýzu dokumentů. Veškerá 

data, která jsou použita pro analýzu protestních událostí mládežnických organizací, vycházejí 

na začátku z výsledků archivu ČTK. Ačkoli považuji pro nezávislost a objektivnost ČTK archiv 

za jeden z nejlepších možných archivů, i tak je výzkum závislý na zprávách, které byly redakcí 
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ČTK skutečně zařazeny do archivu. Dále byly informace doplňovány o další data – prohlížeč 

webu a webové stránky. U webových stránek jsem se setkala s limitem provedení webu. Každá 

organizace používá pro web jinou strategii a zdaleka ne všechny informují o akcích 

a událostech, kterých se zúčastnily nebo je pořádaly. Ale právě tyto události jsem na webech 

hledala. Co se týče webového prohlížeče, snažila jsem se vyhnout limitům spojeným 

s uživatelským vyhledáváním. Nainstalovala jsem prohlížeč, který běžně nepoužívám. Snažila 

jsem se tím zamezit zobrazování výsledků vzhledem k mému uživatelskému chování, historii 

vyhledávání, uloženým přístupům a vůbec veškeré informace, které lze o uživateli 

shromažďovat. I přesto jsem se nevyhnula tomu, že prohlížeč lokalizuje mou polohu (v mém 

případě Středočeský kraj), a zároveň češtinu jako jazyk vyhledávání. Tyto informace považuji 

za důležité zveřejnit, ačkoli jsem se je snažila omezit na minimum, aby nezkreslovaly data 

pro výzkum. 

Další limit výzkumu shledávám v rozhovorech, které se opírají o výpověď jedné osoby 

o celé organizaci. Ačkoli se často jedná o osobu z vedení, nemohu vyloučit promítání vlastních 

názorů a vlastního vnímání tázané osoby do pokládaných otázek z rozhovoru. Přesto je pro 

mě subjektivní vnímání osoby z organizace natolik přínosem, že je považuji za dostatečné 

a vypovídající. Zároveň jsou otázky rozhovorů podloženy daty z analýzy dokumentů, které 

nemohou být tazateli rozhovorů subjektivně ovlivněny. 

V rozhovorech však nacházím ještě jeden limit. Lidé, kteří se pohybují v mládežnických 

organizacích, a zvláště ve vedení organizace, jsou lidé, kteří politické prostředí důvěrně znají. 

Pohybují se v něm často delší dobu, přebírají znalost politického diskurzu a často jsou i zvyklí 

komunikace s novináři. I s tímto vědomím jsou všechny rozhovory vedeny. 

Posledním limitem výzkumu je výzkum aktivismu mládežnických organizací jako 

komplex. Veškerý můj výzkum se věnoval protestům ve veřejném prostoru, ať už se jednalo 

o fyzické protesty (demonstrace, shromáždění, průvody…) nebo nefyzické protesty (veřejné 

prohlášení, otevřené dopisy, výzvy, petice). Pro mladé lidi je ale čím dál víc znatelná aktivita, 

a to i ta protestního charakteru, na různých sociálních sítích. Ta však do výzkumu vzhledem 

k použitým metodám zahrnuta není. Online aktivismus tedy považuji za možnost dalšího 

potenciálního výzkumu, který může komplexně doplnit výzkum aktivismu mládežnických 

politických organizací. 
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3.5 Etické aspekty výzkumu 

Prakticky v rámci každého výzkumu je třeba řešit určité etické otázky (Švaříček, Šeďová, 

2007: 43). Výjimkou není ani tento výzkum. V první řadě se jedná především o jednu 

z použitých výzkumných strategií – rozhovory. V mém případě se jedná o jeden rozhovor za 

mládežnickou politickou organizaci. Prioritou výběru osob pro rozhovor byla osoba z vedení 

organizace, případně tajemník nebo člen se znalostí časového období mého výzkumu. Veškeré 

rozhovory byly anonymní, a to zůstává zachováno i v rozhovoru. Bohužel ale je nutné brát 

v úvahu to, že vedení organizace tvoří často jednotky lidí. Proto není anonymita příliš 

dostačující. I proto není ve výzkumu dále blíže specifikováno, s kým byl rozhovor veden, tedy 

zda vedení, tajemník či někdo jiný. 

Zároveň před začátkem rozhovoru má každá organizace možnost seznámit 

se s výzkumem – s jeho účelem, s tím, že rozhovory navazují na zjištěná data, s použitím 

do diplomové práce, a také s mou osobou výzkumníka. Samozřejmostí je informace 

o anonymitě získaných dat, a dále prohlášení, že budou data poskytnuta pouze pro daný výzkum 

bez přístupu třetích osob. 

Druhá etická otázka, která provází tento výzkum, je pozice mé osoby jako výzkumníka. 

Na tomto místě bych tedy ráda poznamenala svůj subjektivní pohled na mládežnické politické 

organizace, jelikož jsem sama členem dvou organizací, které jsou obsahem mého výzkumu. 

Jelikož se jedná z většiny o výzkum založený na analýze dokumentů, případně rozhovorů, 

nepovažuji mé členství řadového člena v organizacích za problematické. Naopak, myslím si, 

že téma mládežnických politických organizací je důležité více rozšiřovat, protože tyto spolky 

vnímám jako důležitou a dost specifickou součást občanské společnosti. Mé členství 

v organizaci mi tedy spíše pomáhá kontaktovat osoby z vedení organizací, jelikož mi k tomu 

pomáhají sítě. Zde však má role řadového člena končí, a výzkum se dále opírá převážně o data 

z dokumentů ČTK, webu organizací a vyhledávání v prohlížeči. 
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4 Empirická část 

Pro přehlednost následující části uvádím seznam použitých zkratek, které jsou v textu 

používány, převážně kvůli opakujícím se názvům mládežnických organizací. 

Tabulka 1: Použité zkratky 

CELÝ NÁZEV POUŽITÁ ZKRATKA 

Analýza protestních událostí APU 

Mladí konzervativci MK 

Mladí demokraté MD 

TOP tým TOPT 

Mladí křesťanští demokraté MKD 

Mladí lidovci ML 

Mladé ANO MANO 

mSTAN MS 

Mladí Piráti MP 

Mladí zelení MZ 

Mladí sociální demokraté MSD 

Idealisté.cz Idealisté 

Komunistický svaz mládeže KSM 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1 Cíl empirické části 

Cílem empirické části výzkumu je v první řadě shrnout výsledky analýzy protestních 

událostí na základě analýzy dokumentů z různých zdrojů. Dále je cílem shrnout data 

z rozhovorů, které rozvíjí první typ dat výzkumu, a které byly realizovány se zástupcem 

mládežnické politické organizace. Díky rozhovorům je možné prezentovat ty nejdůležitější 

a nejzajímavější výsledky nejen z pohledu analýzy dat, ale i s dovysvětlením a vyjádřením 

organizací. Výsledky empirické části navazují na předchozí zjištěné údaje z části teoretické, 

a také odpovídají výzkumným otázkám a vyřčeným tezím. 
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4.2 Základní informace o organizacích 

4.2.1 Mladí konzervativci, z.s. 

Mladí konzervativci jsou zapsaným spolkem pro mladé lidi ve věku od 15 do 35 let, jehož 

hlavním účelem je „Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem na svobodu 

jednotlivce a tradice evropské civilizace. Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, 

kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, obec a stát“ (Veřejný rejstřík 

a Sbírka listin, Výpis ze spolkového rejstříku, Mladí konzervativci, z.s., 2017). Mladí 

konzervativci se na pravolevé ideologické škále vnímají jako pravicové organizace (Mladí 

konzervativci, 2019). 

Na základě stanov Mladí konzervativci uvádí svůj nejvyšší orgán Kongres. Statutárním 

orgánem Mladých konzervativců je předseda MK. Dalšími orgány spolku jsou Výkonný výbor, 

Republiková rada, Malá rada, Kontrolní a revizní komise MK, Smírčí komise MK. Orgány 

regionální úrovně jsou Sněm regionálního klubu MK, Výbor regionálního klubu MK, předseda 

regionálního klubu MK (Stanovy spolku Mladí konzervativci, z.s., 2016). 

Mladí konzervativci vznikli jako spolek z iniciativy vysokoškolských studentů již v roce 

1991. Otevřeně se hlásí k pravicové politické orientaci a k dlouhodobé podpoře Občanské 

demokratické strany. Ke spolku se hlásí více než 700 členů organizovaných ve 23 regionálních 

klubech. Jejich hlavní činnost se dá rozdělit do tří okruhů – vzdělávání, spolupráce 

s mezinárodními organizacemi a volnočasové nepolitické aktivity. Vzdělávání je realizováno 

jak ve smyslu ke svým členům (diskuze, celorepublikové akce jako Letní camp), tak ve smyslu 

směrem k veřejnosti (konference, diskuze, besedy, spolupráce s vysokými a středními školami, 

spolupráce s jinými zájmovými organizacemi, případně s odborníky). Díky mezinárodní 

spolupráci získávají Mladí konzervativci kontakty po celém světě, zkušenosti z volebních 

kampaní, které potom mohou aplikovat i v České republice, zkušenosti ze zahraničních 

vzdělávacích akcí. Důležitou mezinárodní aktivitou je také členství v hodnotově podobně 

smýšlejících mezinárodních organizacích. Volnočasové nepolitické aktivity mají za cíl 

navozovat dlouhodobá přátelství pro efektivní fungování a spolupráci členů uvnitř organizace 

(Mladí konzervativci, 2018). 

4.2.2 Mladí demokraté, z.s. 

Mladí demokraté, z.s. jsou zapsaným spolkem, který realizuje své aktivity v souladu 

s několika cíli. Jedním z nich jsou iniciativy v zájmu mladých lidí, převážně vzdělávacího 

charakteru. Také se snaží zahrnout osobní rozvoj mladých lidí. Hodnotovým cílem mladých 
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demokratů je „šíření liberálních a konzervativních myšlenek a tradičních hodnot jako jsou 

demokracie, svoboda, právní stát a tržní hospodářství“ (Mladí demokraté, 2014a). Na 

politickém spektru jsou Mladí demokraté středo-pravicově orientovaní (Mladí demokraté, 

2019). 

Členem spolku může být osoba, která se programově shoduje se spolkem, a které je od 14 

do 39 let. Nejvyšším orgánem je Kongres, statutární orgán je individuální – předseda. Dalšími 

orgány jsou Grémium, Výkonná rada, Republiková rada, Smírčí a kontrolní komise (Stanovy 

spolku Mladí demokraté, 2018). 

Mladí demokraté jsou organizací, která se snaží podporovat rozvoj občanské společnosti 

a zapojovat aktivní mladé lidi do svých projektů. Akce, kterým se spolek věnuje, jsou 

především vzdělávacího charakteru, ale také kulturní, sportovní a politické. Jejich politická 

činnost je zaměřena na podporu při kampaních vybraných osobností, a také na politickou 

diskuzi ve veřejném prostoru. Akce, které spolek pořádá, bývají spojovány s osobnostmi z 

tradičních pravicových politických stran. Další činností organizace je publikační činnost 

časopisu, který je distribuován mezi studenty některých středních a vysokých škol (Mladí 

demokraté, 2014b). Na základě rozhovoru a nade všechny aktivity spolku zástupce spolku 

zdůrazňuje jednu aktivitu jako nejdůležitější, a to politické vzdělávání (Mladí demokraté, 

2019). 

4.2.3 TOP tým, z.s. 

TOP tým je spolkem mladých lidí od 15 do 35 let, který byl založen k účelu „sdružování 

mladých lidí, sympatizantů a podporovatelů konzervativně liberální politiky, a to skrze zapsané 

spolky hlásící se k obdobným ideám jako spolek, sdružování a koordinace činnosti spolků 

hlásících se k podpoře konzervativních a liberálních hodnot ve spolupráci s politickou stranou 

TOP 09, vysvětlování konzervativních a liberálních idejí mladým lidem, jejich vedení 

k odpovědnosti a úctě k právnímu státu, svobodě, demokratickým základům společnosti a jejím 

základním hodnotám“ (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Výpis ze spolkového rejstříku, TOP tým 

z.s., 2017). Jak deklaruje spolek již v účelu své činnosti, TOP tým hlásí otevřeně podporu 

politické straně TOP 09. Mimo jiné ale v účelu spolku uvádí i „vytváření potenciálu pro 

dlouhodobou a systematickou komunikaci s politickými stranami,“ nebrání se tedy i diskusi s 

jinými stranami, naopak se na tuto diskuzi zaměřuje (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Výpis ze 

spolkového rejstříku, TOP tým z.s., 2017). Jak uvádí člen TOP týmu, spolek se nachází 

ideologicky na pravé části politického spektra. Rovnou v té souvislosti zmiňuje politickou 
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stranu TOP 09, také pravicově orientovanou. Spolek „vyznává konzervativně-liberální hodnoty 

založené na lidských právech, proevropském směřování, odpovědnost jednotlivce, demokracie 

a také hodnoty volného obchodu“ (TOP tým, 2019). 

Nejvyšší orgán spolku je Sněm, dle stanov spolku. Dalšími orgány spolku jsou 

Předsednictvo (tedy kolektivní statutární orgán), Republiková rada a Revizní komise (Stanovy 

TOP tým z.s., 2017). 

TOP tým se ve svých aktivitách zaměřuje na českou veřejnost a politická témata, která 

chtějí aktivně promlouvat do občanské společnosti a podporovat kontrolu veřejné moci. 

Aktivity TOP týmu se také zaměřují i na jednotlivce, zejména skrze diskuzi politicky 

významných témat, která napomáhají utvářet politické a sociální názory na společnost kolem 

lidí. Spolek tedy pořádá řadu akcí (diskuze, přednášky, semináře aj.), které jsou v souladu 

s liberálně konzervativními hodnotami a v souladu s představou tradičních hodnot 

ve společnosti. Pořádané události se zaměřují nejen na své členy a veřejnost v oblasti 

politických a sociálních témat, ale také na volnočasové aktivity a trávení volného času mezi 

členy spolku. Kromě toho se spolek věnuje i aktivitám za hranicemi republiky, tedy zahraniční 

spolupráci s hodnotově podobně orientovanými organizacemi. Spolek se také hlásí ke 

spolupráci se zahraniční nadací (TOP tým, 2017). 

4.2.4 Mladí křesťanští demokraté, z.s. 

Spolek Mladí křesťanští demokraté se na základě cílů a účelu charakterizuje jako: „Spolek 

vycházející z tradic evropského konzervativismu a křesťansko-demokratického myšlenkového 

proudu. Cílem spolku je zejména poskytnout svým členům i veřejnosti možnost vzdělávat se, 

rozvíjet své schopnosti a získávat potřebné zkušenosti pro budoucí práci a pro vstup 

do veřejného života. V tomto smyslu pořádá zvláště vzdělávací a kulturní akce“ (Veřejný 

rejstřík a Sbírka listin, Výpis ze spolkového rejstříku, Mladí křesťanští demokraté, z.s., 2014). 

Člen organizace definuje organizaci jako pravicovou, případně středo-pravicovou (Mladí 

křesťanští demokraté, 2019). 

Ve spolku Mladých křesťanských demokratů jsou členové od 15 do 35 let. Organizační 

struktura spolku se rozlišuje na základě územních kompetencí, tedy na celostátní, krajské 

a místní organizace. U celostátních organizací je nejvyšším orgánem celostátní sjezd, v době 

mezi sjezdy je nejvyšším orgánem celostátní výbor. Statutárním orgánem je předseda. Dalšími 

orgány spolku na celostátní úrovni je předsednictvo, rozhodčí a revizní komise. V případě 
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krajské organizace se u jednotlivých orgánů jedná o krajský výbor a krajské shromáždění. 

Na místní úrovni u místní organizace jsou orgány místní shromáždění a místní výbor (Stanovy 

spolku, Mladí křesťanští demokraté, 2015). 

Mladí křesťanští demokraté se ve svých aktivitách zaměřují na naplňování hodnot 

spojených s demokracií, a dále pak také s křesťanskými a konzervativními hodnotami 

v politickém a společenském kontextu. Soustředí se především na komunální úroveň, kde 

se snaží prosazovat a podporovat kulturní hodnoty spojené s hodnotami křesťanskými. 

Na základě těchto hodnot deklaruje spolek blízký vztah k politické straně Křesťanské 

a demokratické unii – Československé straně lidové. Spolek realizuje aktivity, které jsou 

především vzdělávacího charakteru a jsou zacílené jak na vlastní členy, tak na širokou 

veřejnost. Vzdělávání se koná jak v České republice, tak v zahraničí, a to díky pořádání nebo 

účasti na konferencích, debatách, přednáškách, seminářích. Také spolupráce s jinými 

organizacemi je pestrá – především organizace podporující demokratické hodnoty, zahraniční 

nadace a hodnotově blízké mezinárodní organizace (Mladí křesťanští demokraté, 2014). 

4.2.5 Mladí lidovci, z.s. 

Mladí lidovci jsou zapsaným spolkem, jehož účelem je „vytváření prostředí stimulující 

osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel 

je kladen na růst společensko-politický“ (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Výpis ze spolkového 

rejstříku, Mladí lidovci z.s., 2014). Na politické škále od pravice přes střed až k levici 

se organizace považuje za střed. A také dodává: „V ekonomických záležitostech trochu doprava 

a v těch sociálních naopak“ (Mladí lidovci, 2019). 

Členem spolku Mladí lidovci z.s. může být člověk ve věku od 15 do 35 let. Ačkoli 

se přímo nehlásí k podpoře politické strany KDU-ČSL, uděluje členům politické strany KDU-

ČSL nebo jejího mládežnického spolku výjimku ze zákazu členství v jiné politické straně nebo 

její mládežnické organizace jako podmínku pro přijetí člena do spolku Mladí lidovci. Co se týče 

organizační struktury, je u spolku rozdělená na organizace místní, krajské a celostátní. 

Nejvyšším orgánem spolku je celostátní sjezd, dále pak celostátní výbor jako nejvyšší orgán 

v mezidobí konání celostátního sjezdu – jedná se také o orgán statutární. Dalšími orgány jsou 

předsednictvo spolku a kontrolní komise. U všech výše zmíněných orgánů se jedná o orgány 

celostátní organizace. Krajský výbor a krajská konference jsou další orgány spolku, avšak 
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na krajské úrovni. Na místní úrovni se nachází předsednictvo místní organizace, a také výroční 

členská schůze (Stanovy Mladí lidovci, z.s., 2015). 

Spolek Mladí lidovci se zaměřuje nejen na Českou republiku, ale také na Evropu jako 

celek – toto prostředí je pro spolek velice důležité vzhledem k historii a následného uchování 

křesťanských hodnot ve společnosti. Politickým zaměřením se tedy spolek hlásí ke křesťansko-

konzervativním hodnotám. Nepřehlíží ani hodnoty, které vznikly v evropském kontextu 

a historii a dokládají křesťanskou morálku. Duchovní dědictví Evropy spojené s křesťanskými 

postoji je tedy klíčové pro ideové zamření spolku. Ačkoli se spolek prezentuje hlavně 

křesťanskou morálkou, je otevřen veškerým lidem, kteří chtějí rozvíjet politické myšlení. V 

rámci spolku se také daří realizovat akce, které mají často vzdělávací charakter (přednášky, 

semináře), ale nabízejí také získávání zkušeností (stáže). Kromě vyloženě politických událostí 

se věnuje i volnočasovým akcím pro setkávání lidí s podobnými názory. Mladí lidovci 

spolupracují dlouhodobě i s jinými organizacemi, ať už s organizacemi v České republice nebo 

v zahraničí (Mladí lidovci, 2016). 

4.2.6 Mladé ANO z.s. 

MLADÉ ANO je zapsaným spolkem, který se hlásí ke dvěma účelům spolku: „Hlavním 

účelem MA je zvyšování politické gramotnosti v České republice, vzdělávání lidí v oblastech 

veřejného života a jejich zapojení do veřejného dění v rámci České republiky a Evropské unie. 

Účelem MA je dále blízká spolupráce s politickým hnutím ANO 2011 (dále jen ANO), na jehož 

program navazuje“ (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Výpis ze spolkového rejstříku, MLADÉ 

ANO z.s., 2015). Spolek se tedy přímo v účelu zavazuje k podpoře programové politiky 

politického hnutí ANO 2011.  Mladé ANO se označuje za „středo-pravicově liberálně 

orientovanou“ organizaci (Mladé ANO, 2019). 

Členem spolku MLADÉ ANO se může stát člověk ve věku od 15 do 35 let. Nejvyšším 

orgánem spolku je Celostátní sněm. Dalším orgánem spolku je Výbor a Předsednictvo. 

Předsednictvo je statutárním orgánem spolku, Výbor je nejvyšším orgánem spolku v případě 

mezičasu konání Celostátního sněmu. Na krajské úrovni se nacházejí orgány Krajský sněm 

a Krajské předsednictvo (Stanovy spolku, MLADÉ ANO, 2015). 

Spolek MLADÉ ANO je spolkem, který se ztotožňuje s liberálními politickými 

hodnotami, a dále se soustředí také na svobodu jednotlivce a podporu společnosti, která 
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se vyznačuje její prosperitou. Věnuje se různým aktivitám, které podporují zapojování 

do veřejného dění. Jednou z nich je například pořádání debat nebo pořádání kulturních akcí. Co 

se týče podpory politické strany, MLADÉ ANO tuto stranu podporuje tvorbou odborných 

analýz, které mohou využívat zvolení zastupitelé pro svou činnost. Zároveň je spolek aktivní 

v probíhajících politických kampaních. Kromě akcí v rámci České republiky se věnuje 

i zahraničním, tedy spolupráci s mezinárodními organizacemi v Evropské unii (Mladé ANO, 

2018). 

4.2.7 mSTAN, z.s. 

Zapsaný spolek mSTAN je nejmladším spolkem ze všech sledovaných subjektů, jelikož 

byl založen až 29. července 2015. Jeho účelem je sdružovat mladé lidi, které seznamuje 

s politikou v České republice, pro které realizuje semináře a konference. Zaměřuje 

se na potřeby svých členů, tedy na osobní rozvoj a nezištné hodnoty ve veřejném prostoru. 

Zároveň spolek prosazuje své programové cíle, které se opírají o liberálně-konzervativní 

hodnoty (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, mSTAN, z. s., 2015). Na politickém kompasu člen 

spolku mSTAN definuje organizaci jako „středovou, liberálně konzervativní organizaci 

s proevropskými a demokratickými hodnotami“ (mSTAN, 2019). 

Členem spolku se může stát občan státu EU mezi 15 až 35 lety včetně. Nejvyšším 

orgánem spolku je Sněm, individuální statutární orgán představuje funkce předsedy. Dalšími 

orgány na republikové úrovni jsou předsednictvo, výkonná rada a nejvyšší rada. (Mladí 

starostové a nezávislí, 2018: 3-7). 

Přímo v programových cílech spolku mSTAN je zmíněna podpora konkrétní politické 

strany, což je zjevné i z názvu spolku. Kromě vzdělávací aktivit pro mladé lidi se jedná o snahu 

zapojení mladých lidí do veřejného prostoru v rámci hnutí Starostové a nezávislí. (Mladí 

starostové a nezávislí, 2018: 2). 

4.2.8 spolek Mladí Piráti 

Spolek Mladí Piráti jsou zapsaným spolkem, který podporuje aktivní občanství 

a je mládežnickou organizací blízkou Pirátské straně. Ve svých cílech se staví proti projevům 

rasismu, cenzury, diskriminace, potlačování lidských práv a omezování svobody. Zároveň 

označuje za své cíle ochranu svobody slova a přístupu k informacím, svobodný software a díla. 
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Prioritou je také ochrana životního prostředí, humanismus a solidarita. Cílem spolku 

je prosazování transparentnosti veřejné správy. Činnosti, kterým se spolek věnuje, jsou 

především dobrovolnictví, volnočasové aktivity a publikační činnost (spolek Mladí piráti, 2014: 

1). 

Členem spolku může být jakákoli fyzická osoba ve věku od 15 do 30 let. Nejvyšším 

orgánem spolku je Flotila, statutární orgán zastává Generální štáb. Jeho jednání je upraveno 

tím, že za spolek jedná buď individuálně Admirál, případně kolektivně v podobě 3 Generálů. 

Zmíněné funkce jsou zároveň členy Generálního štábu. Kontrolní orgán je individuální, 

a je nazýván Korzárem (Spolek Mladí piráti, 2014: 2-4). 

4.2.9 Mladí zelení, z.s. 

Mladí zelení jsou zapsaným spolkem, který byl založen kvůli několika účelům. Kromě 

toho, že se zaměřuje na mladé lidi, je jejich cílem dosahovat solidarity mezi lidmi bez ohledu 

na majetek nebo věk a podporovat inkluzi menšin do většinové společnosti.  Kromě sociálně 

spravedlivé společnosti se také věnují ochraně přírody a dalším environmentálním cílům 

(Veřejný rejstřík a sbírka listin: Výpis ze spolkového rejstříku, Mladí zelení, z.s., 2014). Člen 

MZ upřesňuje zaměření spolku: „Mladí zelení jsou pro zelenou politiku, jejímiž třemi 

základními pilíři jsou lidská práva, environmentální problematika a sociální spravedlnost, 

z čehož vyplývá, že se definujeme nalevo“ (Mladí zelení, 2019). 

Členem spolku se může stát jakákoli osoba, které není více než 35 let. Nejvyšším orgánem 

spolku je sněm. Mladí zelení volí své předsednictvo, v rámci čehož vystupují 2 mluvčí jako 

statutární orgán spolku. Podmínkou zvolení mluvčí je, že cis muž může být pouze jedním 

mluvčím. Druhým může být pouze žena či trans muž. Kontrolní orgán je kolektivní a je nazýván 

kontrolní komisí (Stanovy Mladých zelených, z. s., 2018: 2-9). 

Spolek se věnuje různým aktivitám. Jednou z nich je politické vzdělávání mladých lidí, 

kteří se ztotožňují s účelem spolku a zelenou politikou. Dále pak pořádá různé vzdělávací akce 

a účastní se projektů. Své aktivity směřují také na společenskou debatu a veřejné mínění. 

Spolupráce s organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, která mají podobné zájmy a cíle, 

je jedním ze zájmů Mladých zelených. Podle stanov se organizace přímo věnuje aktivismu, 

a to tím, že „pořádá přímé akce, demonstrace, happeningy a další nenásilné akce ve veřejném 

prostoru“ (Stanovy Mladých zelených, z.s., 2018: 2). 
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4.2.10 Mladí sociální demokraté, z.s. 

Mladí sociální demokraté podle Veřejného rejstříku popisují účel a spolek jako „spolek 

s vlastním majetkem působící na území ČR sdružující mladé lidi se sociálně demokratickou 

orientací, jehož cílem je v politické oblasti podpora a rozvoj demokracie, obhajoba zájmů 

mladých lidí a spolupráce s ČSSD při tvorbě a prosazování sociálně demokratické politiky, 

přinášení nových podnětů a v zájmové oblasti účelné naplňování volného času mladých lidí“ 

(Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Výpis ze spolkového rejstříku, Mladí sociální demokraté, z.s., 

2014). Člen MSD dodává: „Jsme levicovou demokratickou organizací sociálně demokratické 

politické orientace“ (Mladí sociální demokraté, 2019). 

Členem spolku může být dle věkové hranice kdokoli v rozmezí věku od 15 do 35 let. 

Na základě stanov je zřejmé, že nejvyšším orgánem je Sjezd a mimořádný sjezd MSD. 

Nejvyšším orgánem mezi sjezdy je Ústřední rada MSD. Dalšími orgány na celostátní úrovni 

je předsednictvo MSD a Ústřední kontrolní komise MSD. Na krajské úrovni jsou orgány MSD 

Krajský klub MSD, Předsednictvo krajského klubu MSD a Krajské kontrolní komise MSD. 

Dále pak existuje okresní sdružení místních klubů MSD. Na místní úrovni lze nalézt orgány 

Místní klub a Předsednictvo místního klubu. Další orgány tvoří odborné komise, Stanovová 

komise MSD a Programová komise MSD (Stanovy, Mladých sociálních demokratů, 2016). 

Mladí sociální demokraté jsou spolkem, který se hlásí k sociálně demokratickým 

hodnotám. Na základě těchto hodnot se spolek hlásí k otevřené podpoře politické strany České 

strany sociálně demokratické. Mladí sociální demokraté tvrdí, že usilují o: „společnost 

svobodných lidí, společnost práva a vzdělání. Chceme mladým lidem nabídnout alternativu 

k stávajícím problémům, oslovit je vizí nové spravedlivější a prosperující společnosti založené 

na tradičních evropských hodnotách, svobodě jednotlivce a kooperující společnosti a státu 

s širokou participací občanů na věcech veřejných. Nabízíme alternativu dynamické 

a participativní demokracie, společnost tolerance a solidarity“ (Mladí sociální demokraté, 

2015). 

4.2.11 Idealisté.cz, z.s. 

Idealisté se zaměřují na tři základní cíle – dva z nich se týkají hodnot, jeden občanské 

společnosti. Jejich účelem je „šíření sociálně demokratických programových cílů a idejí, vnitřní 

a vnější politické a občanské vzdělávání, obrana hodnot demokracie a základních lidských práv 
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a svobod“ (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Idealisté.cz, z.s., 2015). Na politickém spektru 

se Idealisté označují za levicovou organizaci, případně levostředovou (Idealisté.cz, 2019). 

Idealisté.cz se hlásí k sociálně demokratickým hodnotám, avšak nedeklarují přímou 

podporu žádné straně. Vysvětlují to i tím, že „pro naplňování hodnot sociální demokracie 

je však důležitá věrohodnost celého hnutí. Té se docílí pouze důvěryhodnými představiteli 

a představitelkami organizací, kteří se k sociální demokracii hlásí. Proto klademe důraz 

na programovou a charakterovou zásadovost,“ (Stanovy spolku Idealisté.cz, z.s., 2016). 

Někteří členové jsou však členy ČSSD, a zároveň někteří členové za tuto stranu kandidovali 

(do poslanecké sněmovny nebo i do vedení ČSSD) (Radim Hejduk, 2018). Zároveň také někteří 

členové byli (anebo stále jsou) členy spolku Mladí sociální demokraté, z.s., avšak pro odlišnosti 

v programu a přístupu jsou členy spolku Idealisté.cz. Tuto skutečnost zmiňuje i například Jan 

Bumba a Vítek Svoboda v rozhovoru pro Český rozhlas, kde tvrdí, že členové spolku 

Idealisté.cz byli původně Mladí sociální demokraté. Ve stejném článku také zmiňuje Radim 

Hejduk, předseda spolku, že „většinou jde o řadové členy sociální demokracie, kteří nejsou 

spokojeni s tím, jak funguje jejich místní organizace. Hledali nějaký půdorys s progresivně 

smýšlejícími sociálními demokraty“ (Bumba, Svoboda, 2016). 

Dle stanov je možné žádat o členství do spolku od 15 let, horní hranice však není určena 

(Stanovy spolku Idealisté.cz, z.s., 2016). Přesto je tento spolek do výčtu ostatních 

mládežnických politických spolků zařazen z toho důvodu, že se většinou o členy do 35 let jedná. 

Navíc dle citace v odstavci výše se jedná o alternativu k Mladým sociálním demokratům. 

Zároveň Idealisty označují i média jako mladé, například ve článku, jehož nadpis zní „Mladí 

socialisté se hlásí o slovo. Do čela ČSSD kandiduje 27letý Hejduk,“ (INFO.CZ, ADK, 2018), 

anebo v jiném nadpisu článku: „Nezbývá než začít od začátku: Jak vidí ČSSD mladá generace 

oranžových?“ (Bican, 2017). Průměr věku je také vidět na rozhovoru s Radimem Hejdukem, 

kde říká, že: „Věkový průměr (Idealistů) je kolem třiceti let“ (Bumba, Svoboda, 2016). 

Organizační strukturu Idealistů tvoří nejvyšší orgán spolku, kterým je Setkání všech 

členek a členů spolku. Statutární orgán tvoří předseda/kyně a místopředseda/kyně spolku. 

Dalšími orgány jsou rada spolku, místní organizace spolku, rada místní organizace spolku, 

mluvčí místní organizace spolku (Stanovy spolku Idealisté.cz, z.s., 2016). 

Idealisté prosazují hodnoty sociálního státu namísto neoliberálních teorií. Velice důležitá 

jsou tedy pro spolek lidská práva, ale také práva sociální. To souvisí prosazováním rovných 
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příležitostí, a to bez omezení na základě sociálního statusu, dále pak podmínky pro důstojný 

život a důstojné ohodnocení obecně, snižování nezaměstnanosti zajištěním dostatku pracovních 

míst. Věnují se také mimo jiné i tématu kvalitního a zdravého životního prostředí. Ekonomicky 

se Idealisté staví proti politice škrtů, a naopak propagují ekonomické investování. Co se týče 

velkých zahraničních podniků v České republice a jejich značných zisků, Idealisté poukazují 

na boj proti daňovým rájům. Idealisté také kritizují oligarchii v českém prostředí, tedy ovládání 

jiných malou skupinkou lidí, kteří mají moc a vliv, a často nejsou ani nikým voleni, pouze 

disponují značným majetkem. Spolek ve svých hodnotách prosazuje veřejné zdravotnictví, ale 

také veřejné školství, které vede k možnosti samostatnosti jedince. Idealisté chtějí společnost, 

„kde bude mít každý zaručena stejná práva, stejné příležitosti a bude s ním spravedlivě 

zacházeno nezávisle na pohlaví, věku, sexuální orientaci nebo na tom, kde se narodil“ 

(Idealisté.cz, 2015-2017). Idealisté se tedy věnují mnohým aktivitám založeným na hodnotách, 

které podporují, konkrétně jde například o pořádání vzdělávacích akcí, dále pak zapojení nebo 

organizace petičních akcí, kampaní a do občanské společnosti a jejích aktivit. Zapojují se také 

do činností na mezinárodní úrovni. V neposlední řadě se Idealisté.cz věnují i publikační činnosti 

(Stanovy spolku Idealisté.cz, z.s., 2016, Idealisté.cz, 2017). 

4.2.12 Komunistický svaz mládeže, z.s. 

Člen KSM definuje tuto organizaci jako „levicovou, antikapitalistickou 

a antiimperialistickou organizaci“ (Komunistický svaz mládeže, 2019). Spolek komunistický 

svaz mládeže vychází z učení Marxe, Engelse a Lenina, přičemž se hlásí i k současným 

mezinárodním myšlenkám komunistického hnutí. Na základě toho předkládá myšlenky 

o ideálním uspořádání společnosti. V první fázi socialismus jako prostředek překonání 

kapitalismu, v další fázi komunismus, tedy beztřídní společnost se svobodou jedince a 

svobodou výrobních procesů. Za činnosti a cíle většinou politického charakteru a cíle 

(odstranění soukromého vlastnictví a nahrazení vlastnictvím společenským) podle ministerstva 

vnitra protiústavní a jdoucí proti Listině základních práv a svobod, byl Komunistický svaz 

mládeže jmenovaným ministerstvem rozpuštěn v roce 2006. Toto rozhodnutí bylo v roce 2008 

potvrzeno i po správní žalobě. Spolek byl obnoven Městským soudem v Praze v roce 2010 

až po úspěšné kasační stížnosti u Nejvyššího soudu v Brně (KSM, 2006, Nejvyšší správní soud, 

2009, Zvolánek, 2010). 

Členství v KSM je podmíněno věkem, a to od 15 do 35 let. Sjezd KSM je nejvyšším 

orgánem Komunistického svazu mládeže, Ústřední rada KSM je nejvyšším orgánem mezi 
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sjezdy. Dále je voleno Předsednictvo Ústřední rady KSM, v jejímž čele stojí Předseda Ústřední 

rady KSM. Ten je zároveň statutárním orgánem spolku. Kontrolní orgán je individuální, a tvoří 

jej Vnitrosvazový kontrolor KSM (Stanovy občanského sdružení Komunistický svaz mládeže, 

z.s., 2015: 2-3). 

KSM se věnuje především propagaci komunistického hnutí, dále práci s mladými lidmi 

a publikační činnosti. Spolek dle své náplně činnosti zároveň spolupracuje s jinými 

organizacemi. Ve stanovách také zmiňuje protestní aktivity, a to: „pořádání veřejných aktivit, 

diskuzí, konferencí, demonstrací, petičních akcí, protestů“ (Stanovy občanského sdružení 

Komunistický svaz mládeže, z.s., 2015: 1). 

4.3 Analýza protestních událostí 

Tato část vysvětluje výsledky analýzy dokumentů, které byly zahrnuty do celkové 

analýzy protestních událostí. Veškeré zařazené zprávy do analýzy byly zakódovány do několika 

proměnných, které budou následně vysvětleny do podrobností. Kromě proměnných, které byly 

zároveň nutným kritériem pro zařazení zprávy do analýzy (tj. datum události, název 

mládežnické organizace, repertoár jednání a požadavky), byly sledovány i jiné proměnné. 

Celkově se jednalo o 11 sledovaných proměnných. Některé z nich budou pro následující výklad 

analýzy sloučeny do skupin. Detailní kódování protestních událostí mládežnických politických 

stran je zařazeno do příloh diplomové práce. 

4.3.1 Datum události 

Datum události bylo jedním z nutných kritérií pro zařazení zprávy do analýzy protestních 

událostí. Dále bylo ale nutné zjistit, zda mělo datum specifický důvod či nikoli, tedy zda 

se událost váže ke specifickému datu či ne. Pro kódování této kategorie však nebylo důležité, 

z jakých ideologických pozic se událost realizovala, ale spíše hledání jiných souvislostí. Těmi 

mohly být významné dny, například státní svátek, mimořádné dny, výročí historické události. 

Další sledovaný jev se týkal pravidelnosti akce, kterou mohla organizace buď sama pořádat, 

nebo se k takové akci (na celorepublikové i mezinárodní úrovni) mohla připojit. Pozornost byla 

věnována také událostem, které byly časově a obsahově spojené s některými z nadcházejících 

voleb. Ve sledovaném období se jednalo o několik voleb, pozornost byla věnována těm, které 

se konaly celorepublikově. Jmenovitě šlo o prezidentské volby 11.1. –12.1. 2013, dále o dvoje 

volby do poslanecké sněmovny, první na začátku sledovaného období 25.10.–26.10.2013, 

druhé ke konci sledovaného období 20.10.–21.10.2017. Další volby se týkaly zastupitelstev 

obcí, které se celorepublikově bez doplňovacích konaly ve dnech 10.–11.10.2014. Poslední 
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celorepublikové volby ve sledovaném období byly volby do Evropského parlamentu 23.05.–

24.05.2014. Pokud událost neodpovídala ani jedné ze zmíněných kategorií, byl datum konání 

protestní události považován za mimořádnou situaci bez jiné souvislosti, tedy aktuální reakce 

nebo aktuální agenda. 

Tabulka 2: Specifické datum realizované události 

SPECIFIKUM DATA UDÁLOSTI POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Mimořádné situace 69,6 % 

Významný den 14,4 % 

Pravidelné události 9,8 % 

Spojitost s volbami 3,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky analýzy ukázaly, že naprostá většina realizovaných událostí byly mimořádné 

události bez další časové souvislosti. Mimořádných situací se týkalo celkově 69,6 %. Pokud 

byly události organizovány v mimořádný den, například státní svátek, byl tento jev pozorován 

u různých mládežnických organizací, avšak s podobnou četností bez významné odlišnosti podle 

organizace. Významný den byl případ 17,4 % událostí. Pravidelných událostí bylo celkově 9,8 

%. Pravidelné akce lze pozorovat u více organizací, lze tu však sledovat jisté odlišnosti. 

Zapojení do pravidelné akce (konkrétně Prague Pride) bylo možné sledovat u Mladých 

sociálních demokratů a Idealistů. To byla však minoritní část pravidelných akcí. Většina 

pravidelných událostí byla mládežnickou organizací přímo realizována, konkrétně Mladými 

křesťanskými demokraty. Právě pravidelné události se ukázaly jako jedním z hlavních 

charakteristických znaků událostí MKD. 

Poslední sledovaný jev, časová spojitost s volbami, se týkal pouze velmi malého procenta 

z celkového počtu protestních událostí, konkrétně 3,3 %. Tento výsledek odpovídá na jednu 

z mých dvou vyřčených tezí, konkrétně tu, která hovoří o předpokladu více realizovaných 

protestních událostí v předvolebním období. Jelikož se však jedná o spojitost s volbami pouze 

ve 3,3 % ze všech protestních událostí, považuji tuto tezi za nepotvrzenou. 

4.3.2 Místo události 

Místo události protestu se vztahuje ne k cílům požadavků, ale k místu realizace protestní 

události. Zvolenými kategoriemi byly například Česká republika jako celek, a to nejčastěji 

u tzv. nefyzických forem protestů, tedy výzvy, otevřené dopisy, veřejné prohlášení nebo petice, 

které se nevztahují pouze na jedno konkrétní místo v ČR. Dalšími kategoriemi byla jednotlivá 



38 

větší města v ČR, která se v analýze ocitla (tedy Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, 

Pardubice, Olomouc), kategorie pro menší města a vesnice, a nakonec i oblasti mimo ČR, 

konkrétně v analýze protestní akce v rámci území Evropské unie. 

Graf 1: Místo realizace protestní události 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky analýzy ukázaly, že Praha je pro mládežnické politické organizace 

nejčastějším místem, kde k protestním aktivitám dochází. Všech 56,5 % akcí se realizovalo 

v hlavním městě. Důvodů může být několik. Nejen že se jedná o hlavní město, zároveň 

se v Praze nachází většina státních institucí. Také je možné, že události konané v Praze 

získávají více mediální publicity. Protesty, které se konaly v celé ČR, zahrnovaly 23,9 % 

z celkového počtu. Převážně se jednalo o použité strategie veřejných výzev, otevřených dopisů, 

veřejných prohlášení a petic, po celém území ČR. Kategorie ostatní větší města pojala 15,2 % 

realizovaných protestních událostí. Jednalo se o města Brno, Ostrava, Hradec Králové, 

Olomouc a Pardubice. Pro nízký počet událostí a přehlednost byla tato kategorie sloučena do 

jedné, nicméně události v Brně lze sledovat u 40 % událostí z této kategorie. Z celkového počtu 

všech událostí by případné brněnské události zahrnovaly 6,5 %. Menší města a vesnice se 

objevily pouze v 3,2 %. Jednalo se tedy o minoritní počet protestních událostí, které se 

konkrétně konaly v Bělé pod Bezdězem, v Číhošti a v Drahonicích. Nejmenší kategorií a 

zároveň jedinou, která se geograficky nachází za hranicemi České republiky, byla kategorie 

oblastí mimo ČR. Tuto kategorii lze sledovat pouze u 1,1 % z celkového počtu událostí. Jednalo 

se u událost, která se konala ve městech Grabice (Polsko) a Kerkwitz (Německo). 
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4.3.3 Mládežnická organizace a jejich vzájemná spolupráce 

Tato skupina zahrnuje dvě sledované proměnné, z nichž jedna, mládežnická organizace, 

které se protest týkal, byla zároveň kritériem zařazení události do APU. Mládežnická 

organizace událost buď organizovala, podílela se na její organizaci nebo se události zúčastnila 

s vlastními požadavky. Další se týkala toho, zda se na události podílela i jiná organizace 

ze sledovaných subjektů nebo nikoli. Tato kategorie byla proto pro otázku spolupráce kódována 

buď kladně (pokud spolupráce byla) či negativně (na protestu se podílela organizace 

jednotlivě). 

Graf 2: Počet protestních událostí mládežnických politických organizací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky APU ukazují prostý počet protestních událostí, které organizace sama pořádala 

nebo se jich s vlastními požadavky zúčastnila. Na základě výsledků je možné organizace 

rozdělit do skupin. První skupinu zahrnují všechny organizace, které se v APU vůbec 

nevyskytly, jelikož nepořádaly žádnou protestní událost, ani se na žádné nepodílely. Jednalo 

se o Mladé ANO, Mladé demokraty, Mladé Piráty a mSTAN. Další skupinu představují 

organizace, které pořádaly pouze do 10 % událostí z celkového počtu protestních událostí. 

Do této skupiny byly zařazeny organizace Komunistický svaz mládeže, Mladí konzervativci, 

Mladí lidovci a TOP tým. Mladí křesťanští demokraté a Idealisté jsou představiteli další 

skupiny, která zahrnuje všechny protestní události, které z pohledu četnosti zahrnují události 

nad 10 % z celkového počtu, ale zároveň do 20 % protestních událostí. Poslední kategorie 
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je kategorie nad 20 % událostí z celkového počtu Tuto kategorii naplnily dvě zbývající 

mládežnické organizace, tedy Mladí sociální demokraté a Mladí zelení. 

Tabulka 3: Srovnání počtu událostí podle ideologického rozdělení 

ORGANIZACE PODLE IDEOLOGIE POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Levicové organizace 75,5 % 

Pravicové (středové) organizace 24,5 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mládežnické organizace, které jsou ideologicky nakloněné levicové politice, zrealizovaly 

75,5 % protestních událostí. Konkrétně se jednalo o organizace Mladí zelení, Mladí sociální 

demokraté, Idealisté a Komunistický svaz mládeže. Oproti tomu ideologicky pravicové, 

popřípadě pravicově-středově orientované organizace tvoří pouze 24,5 % protestních událostí. 

Většinu událostí tedy organizovaly levicové mládežnické politické organizace. Jedná se tedy 

i o potvrzení teze, která říká, že levicové organizace pořádají více protestů nežli pravicové 

mládežnické politické organizace. 

Tabulka 4: Události rozdělené podle (ne)spolupráce organizací 

ROZDĚLENÍ ORGANIZACÍ PODLE 

SPOLUPRÁCE 

POČET UDÁLOSTÍ V 

PROCENTECH 

Spolupráce organizací 13 % 

Bez spolupráce 87 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky tabulky 4 ukazují, že naprostá většina protestních událostí z APU zahrnuje 

ty události, které pořádala nebo se zúčastnila mládežnická organizace sama, bez spolupráce 

další mládežnické politické organizace. Skupinu bez spolupráce organizací zahrnuje 87 % 

všech událostí. Naproti tomu pouze 13 % událostí lze označit za ty, u nichž je možné sledovat 

vzájemnou spolupráci organizací, ať už jako pořadatelé nebo zúčastnění. U spolupráce 

organizací lze ale sledovat i další specifické znaky. Z analýzy protestních událostí vyplývá, 

že vzájemnou spolupráci organizací lze nalézt u všech organizací zapojených do výzkumu, 

až na jednu výjimku. Tou je Komunistický svaz mládeže, který nikdy nespolupracoval na žádné 

z událostí s jakoukoli jinou mládežnickou politickou organizací. Dále z APU vyplývá, 

že většina událostí zahrnují spolupráci organizací z podobných politických pozic a hodnot, tedy 

za předpokladu vycházení z rozdílných ideologických pozic pravice a levice. Pouze 
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v marginálním případě, v 16,7 % z celkového počtu událostí se spoluprací, se jednalo 

o spolupráci organizací napříč politickým spektrem. Zároveň se však jednalo o události 

realizované z důvodu voleb. Při spolupráci organizací se nejčastěji jednalo o spolupráci 

maximálně dvou subjektů. Jedinou výjimkou bylo společné prohlášení na podporu 

prezidentského kandidáta, kde se zapojilo 5 mládežnických politických organizací. 

4.3.4 Repertoár jednání 

Skupina byla kódována na základě použitých strategií, které se ocitly v APU. Repertoár 

jednání byl také jedním z povinných kritérií, na základě kterého byla událost zahrnuta 

do analýzy. Celkově se v analýze naskytlo několik použitých strategií. V některých případech 

byly strategie spojeny dohromady pro následné kódování. Byly zahrnuty protesty jak fyzického 

charakteru, tak události spíše nefyzické. Jednotlivé kódy pro protestní události fyzického 

charakteru byly demonstrace a shromáždění, happening, festival a kategorie zahrnující pochod 

nebo průvod. Pod události spíše nefyzického charakteru lze jmenovat petice, bojkot a kategorii 

obsahující veřejné prohlášení, otevřené dopisy a veřejné výzvy. 

Graf 3: Repertoár jednání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu 3 jsou popsány jednotlivé použité strategie organizací s procentuálním 

zastoupením z celkového počtu události. Zároveň jsou jednotlivé strategie zařazeny 

do kategorií fyzických nebo spíše nefyzických událostí. Nejčetnější skupinou byly demonstrace 

a shromáždění, celkem 34,4 % událostí. Jedná se zároveň o nejčastější použitou strategii 

z kategorie fyzické události. Naopak nejčastější výskyt repertoáru jednání z kategorie 
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nefyzických protestů lze nalézt u veřejných prohlášení, výzev a otevřených dopisů. Tyto 

strategie byly s počtem událostí 22,6 % druhé nejčastější vůbec. Pochod nebo průvody zahrnují 

kategorii o 20,4 % událostí. Za zmínku stojí i jeden velice speciální případ z analýzy, tedy pouť 

se specifickými mimo jiné i politickými požadavky. Pouť je součástí právě kategorie pochodu, 

průvody. V 11,8 % bylo možné sledovat výskyt happeningů. Petice používaly organizace 

pro prosazení svých požadavků v 7,5 % případů. Minoritními kategoriemi se staly bojkoty 

a festivaly s politickým podtextem. Zmíněné festivaly tvoří pouze 2,2 % z celkového počtu 

událostí, a jsou také nejméně častou strategií z fyzických událostí. Vůbec nejméně používaným 

repertoárem ze všech, a zároveň i s nejnižším výskytem ve skupině nefyzických událostí, byl 

bojkot. Jednalo se pouze o 1,1 % případů. 

Tabulka 5: Srovnání použití fyzických a nefyzických strategií protestu 

STRATEGIE PROTESTU POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Fyzické protesty 70,7 % 

Nefyzické protesty 29,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při bližší analýze repertoárů jednání protestních událostí je možné použité strategie 

zahrnout do jedné ze dvou kategorií: protesty charakteru fyzického a převážně nefyzického. 

Skupina pro nefyzické protesty zahrnovala veškeré bojkoty, veřejná prohlášení, výzvy 

a otevřené dopisy a petice, které nebyly fyzicky vázané na konkrétní lokální místo. Naproti 

tomu do fyzických protestů byly zařazeny demonstrace a shromáždění, happeningy, festivaly, 

pochody a průvody, a také ty petice, které byly fyzicky realizovány lokálně na konkrétním 

místě, tedy nikoli např. online petice. Z analýzy protestních událostí vyplývá, že většinu 

událostí tvořily právě fyzické protesty, a to v 70,7 % případů. Nefyzické protesty se týkaly 29,3 

% ze všech událostí. Právě pro nefyzické protesty byl velmi typický online prostor. 

Až na jedinou výjimku nelze v této skupině událostí jmenovat žádnou spolupráci mezi 

mládežnickými politickými organizacemi. Zároveň, většina z těchto událostí byla pořádána 

ad hoc z důvodu mimořádné situace a použité nefyzické strategie umožnily okamžitou reakci. 

4.3.5 Požadavky a cíle 

Tato skupina zahrnuje dvě proměnné. První z nich jsou požadavky protestu, které byly 

zároveň posledním kritériem pro zařazení události do analýzy protestních událostí. Požadavky 

byly kódovány do několika kategorií témat. Pro rozmanitost těchto témat tvořila tato proměnná 

největší množství jednotlivých kódů. Proto jsou pro přehlednost v následující tabulce jednotlivá 
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témata v rámci požadavků uvedena pod čísly, kterými byla kódována. Druhou proměnnou byla 

otázka na mezinárodní cíle. Tato proměnná byla kódována pouze dvěma kódy ano/ne, kdy 

ne nepotvrzovalo mezinárodní politické či společenské cíle, ale pouze zaměření na domácí 

politiku, byť by se jednalo podle témat požadavků o reakce na zahraniční politiky, ale protest 

by se týkal pouze domácí politiky na území ČR. Pokud byly cíle nebo téma události zaměřené 

mezinárodně, tedy nejen na území České republiky, byly události označeny za mezinárodní. 

Tabulka 6: Seznam témat požadavků podle kódů 

KÓD TÉMAT 

POŽADAVKU 

TÉMATA POŽADAVKŮ 

1 Kritika institucí, systému, vlády (a jejích představitelů), koalic 

nebo politiků v ČR 

2 Podpora kroků vlády, členů vlády nebo politiků v ČR 

3 Historické odkazy a připomenutí hodnot (demokracie…) 

vycházejících z historických událostí 

4 Zahraniční politiky a události 

5 Otázky obrany a bezpečnosti 

6 Práva LGBT+ 

7 Environmentální témata, energetické otázky a těžební limity 

8 Tradiční hodnoty české společnosti 

9 Podpora etnických menšin, témata migrace, proti rasismu, 

xenofobii, nacionalismu 

10 Územní plánování, výstavba nových budov, nakládání s 

nevyužívanými/chátrajícími prostory, sociální bydlení 

11 Práva a odměňování zaměstnanců 

12 Práva zvířat 

13 Vzdělávání 

14 Podpora kandidátů nebo politických stran/hnutí před volbami 

15 Podpora legalizace zakázaných látek 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4: Četnost témat požadavků protestů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf číslo 4 znázorňuje četnost protestních událostí podle jednotlivých témat, která jsou 

pro přehlednost označena kódy podle tabulky číslo 5. 

Téma pod číslem 1, kritika institucí, systému, vlády, koalic a politiků, bylo podle APU 

důvodem pro realizaci 12 % událostí. Zároveň se nejčastěji jednalo o demonstrace 

a shromáždění nebo veřejné výzvy, dopisy či prohlášení. Pod číslem 3 jsou označena témata 

historických odkazů a připomenutí hodnot vycházejících z historických událostí. Tento případ 

se vyskytl v 8,7 % případů, vždy se jednalo o významné dny a státní svátky, v naprosté většině 

bez mezinárodních zájmů a až na výjimky byla použitá strategie těchto událostí průvody nebo 

demonstrace, shromáždění. Zahraniční politiky a události byla témata v rámci požadavků 

pod číslem 4, kterých se týkaly zahraniční události nebo reakce na zahraniční situace a politiky. 

Nejednalo se tedy o geografické, ale tematické vyznačení kategorie. Zároveň tato kategorie 

obsahuje ty protesty, které souvisejí se zahraničím, a zároveň nejsou zahrnuty do jiné tematické 

kategorie. Zahraniční politiky byly důvodem pro 22,9 % ze všech protestních událostí. Vždy 

se jednalo zároveň o mezinárodní zájmy a cíle (geograficky), a až na výjimku bez vzájemné 

spolupráce mezi mládežnickými organizacemi. Práva LGBT+, číslo 6 z tabulky témat, se týkala 

5,4 % událostí, které nejčastěji pořádali MSD. Témata číslo 7, environmentální témata, 

energetické otázky a specificky i těžební limity byla charakteristická pro MZ. Tyto události 

se konaly v 6,5 % případů, převážně se na nich podílela mládežnická organizace sama 

bez spolupráce další mládežnické organizace. Další kategorie, číslo 7, obrana tradičních hodnot 
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české společnosti, typická pro MKD, také bez vzájemné spolupráce, bylo možné dle analýzy 

označit u 7,6 % případů. Nejčastějším repertoárem jednání byly v toto případě průvody nebo 

pochody. Nejčastějším místem konání byla Praha. Téma číslo 9, podpora etnických menšin, 

témata migrace, proti rasismu, xenofobii a nacionalismu, bylo důvodem pro události v 15,2 % 

případů. Nejčastější strategií byly demonstrace či shromáždění. U těchto témat se nevyskytují 

mezinárodní cíle. Naopak zde bylo možné pozorovat i spolupráci mezi mládežnickými 

organizacemi při protestech z těchto důvodů. Organizace, které se těmto protestům nejvíce 

věnovaly, byly MZ, dále MSD a Idealisté. Práva a odměňování zaměstnanců, téma pod číslem 

11, zahrnovalo 6,5 % akcí. Tyto události lze nalézt u organizací MZ, Idealistů a MSD. 

Nejčastěji byly organizovány jmenovanými organizacemi bez spolupráce organizací. 

Podle APU a grafu číslo 4 zahrnovala veškerá další témata protestů méně než 5 % 

ze všech událostí. Jmenovitě se tedy jednalo o práva zvířat, vzdělávání, podpora kandidátů 

nebo politických stran/hnutí před volbami, podpora legalizace zakázaných látek, podpora 

kroků vlády, členů vlády nebo politiků v ČR, otázky obrany a bezpečnosti a územní plánování, 

výstavba nových budov, nakládání s nevyužívanými či chátrajícími prostory, sociální bydlení. 

Tabulka 7: Nejčastější témata protestních událostí 

NEJČASTĚJŠÍ KATEGORIE TÉMAT POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Zahraniční politiky a události 22,9 % 

Lidská práva 20,7 % 

Kritika institucí, systému, vlády, politiků 12 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že témat z APU bylo velké množství, je nutné zdůraznit nejčastější 

témata. Z tabulky číslo 7 je zřejmé, jaká témata v rámci požadavků byla nejčastějším důvodem. 

Nejvíce se jednalo o reakce na zahraniční politiky a události, 22,9 %. Druhou nejčastější 

kategorii tvořila lidská práva. Tato kategorie je souhrnem témat prosazující práva LGBT+ spolu 

s podporou etnických menšin. Lidských práv se týkalo 20,7 % případů. Nejčastěji šlo o protesty 

MZ, Idealistů a MSD, téměř bez mezinárodních zájmů. Třetím nejčastějším důvodem 

pro protestní události byla kritika institucí, systému, vlády (a jejích představitelů), koalic nebo 

politiků v ČR. Jednalo se o 12 % případů.  
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Tabulka 8: Zaměření protestních událostí na mezinárodní či domácí cíle 

ROZDĚLENÍ PROTESTŮ PODLE CÍLŮ POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Domácí cíle 71,7 % 

Mezinárodní cíle 28,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky číslo 8 je možné pozorovat proměnnou pro mezinárodní cíle, tedy jejich 

potvrzení či vyvrácení u protestních událostí zahrnutých do analýzy protestních událostí. Tato 

proměnná označuje veškeré akce, které se geograficky zaměřují na prostředí mimo Českou 

republiku. Liší se tedy od zahraničních politik a událostí, jelikož ty zahrnují pouze témata 

v rámci požadavků. Ačkoli se tyto kategorie mohou částečně překrývat, stejné nejsou. Tato 

proměnná navíc umožňuje sledovat zaměření na domácí či zahraniční politiku obecně 

u mládežnických politických organizací. Je zřejmé, že většina realizovaných protestů byla 

zaměřena na domácí politické či společenské cíle. Jednalo se o 71,7 % ze všech událostí. 

Mezinárodních cílů se týkalo 28,3 % akcí protestního charakteru. 

Graf 5: Zastoupení organizací pořádajících protesty s mezinárodními cíli 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu číslo 5 jsou zastoupeny události, které organizace pořádaly s mezinárodními cíli. 

Ty, kterých se mezinárodní cíle netýkají, nejsou zahrnuty. Mladí konzervativci a Idealisté 

pořádali pouze 3,7 % událostí s mezinárodními cíli, TOP tým a Mladí křesťanští demokraté 

shodně 7,4 % událostí. Nejvíce událostí s mezinárodními cíli lze tedy sledovat u levicových 

mládežnických organizací. Protesty s mezinárodními cíli realizovaly (či se takových akcí 

26 26 26

7,4 7,4

3,7 3,7

0

5

10

15

20

25

30

KSM MSD MZ TOPT MKD MK Idealisté

P
O

Č
ET

 U
D

Á
LO

ST
Í 

V
 P

R
O

C
EN

TE
C

H

MLÁDEŽNICKÉ ORGANIZACE

Mezinárodní cíle u organizací



47 

zúčastnily) organizace Komunistický svaz mládeže, Mladí sociální demokraté, a také Mladí 

zelení. Každá z organizací pořádala 26 % z celkového počtu událostí. U Komunistického svazu 

mládeže přitom události s mezinárodními cíli zahrnují všechny události u této organizace. KSM 

se tedy podle analýzy protestních událostí vůbec nevěnoval protestům bez mezinárodních cílů. 

4.3.6 Pořadatel a (ne)spojitost s politickou stranou 

Tato skupina zahrnuje dvě proměnné. První ze sledovaných byl pořadatel, případně 

spolupořadatel. Pro tuto proměnnou byly vytvořeny kódy pro mládežnickou organizaci, 

politickou a také neziskovou organizaci (či jednotlivce). Byla zahrnuta také kategorie pro 

události, které tuto informaci neuvádí. 

Druhá proměnná se zaměřuje na přímou spolupráci s politickou stranou až po kritiku 

strany. Tato proměnná byla kódována pro spolupráci se stranou (či jejími představiteli), která 

je politicky nejbližší, dále pro spolupráci s jinou politickou stranou (či jejími zástupci), 

než na politickém spektru nejbližší. Další kódy zahrnovaly cíle namířeny proti politické straně 

(nebo zástupci), kromě politicky nejbližší strany, a také cíle proti straně (či zástupci) politicky 

nejbližší. Souhrnně se jednalo o kódy znázorňující buď podporu nebo konflikt s politickou 

stranou. Byla vytvořena také kategorie pro ty protesty, kterým nevyhovovala ani jedna 

z předchozích možností. 

Tabulka 9: Pořadatel protestních událostí 

POŘADATEL POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Neuvedeno 2,2 % 

Mládežnická organizace 65,2 % 

Politická strana 8,7 % 

Nezisková organizace 23,9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 9 vyplývá, že nejvíce událostí, celých 62 %, pořádala, spolupořádala, 

či se událostí zúčastnila, mládežnická organizace. Pouze 3,3 % patřilo pořadatelství jiné 

mládežnické organizaci, než které se protestní událost týkala. V tomto případě se jednalo 

menšinu. V 7,6 % případů byla pořadatelem politická strana (nebo její zástupce), která 

je mládežnické politické organizaci na politickém spektru nejbližší. Jiná politická strana nežli 

politicky nejbližší, byla pořadatelem událostí v 1,1 %. Jednalo se tedy o minoritní situaci. 

Celkově byla organizátorem akce politická strana v 8,7 % případů. Nezisková organizace 
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či jednotlivci stáli za pořadatelstvím v 24 % případů protestů. 2,2 % akcí bylo zahrnuto 

do kategorie neuvedeno. 

Graf 6: Spolupráce mládežnické politické organizace a neziskové organizace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V Grafu číslo 6 je shrnuta bližší spolupráce mládežnických politických organizací 

a neziskových organizací při (spolu)pořádání nebo účasti na společných protestech. Je zřejmé, 

že pouze menšina z nich se týká pravicových (či středových) organizací. Mladí lidovci, TOP 

tým i Mladí křesťanští demokraté jsou v této skupině zastoupeni shodně pouze ve 3,7 % případů. 

11,1 % případů se týká jak Idealistů, tak Komunistického svazu mládeže. Velmi silnou 

spolupráci při událostech s neziskovými organizacemi lze sledovat u Mladých sociálních 

demokratů, a to 22,2 % z celkového počtu. Vůbec nejvíce spolupráce s neziskovými 

organizacemi bylo podle analýzy protestních událostí u Mladých zelených. Spolupráce MZ 

a neziskových organizací tvořila 44,4 % ze všech případů spolupráce. 

Nejvíce spolupráce neziskových organizací a mládežnických organizací bylo podle APU 

u levicových mládežnických organizací. V součtu byla spolupráce u pravicových (středových) 

organizací v 11,1 %, naproti tomu spolupráce s levicovými organizacemi dosahovala až 88,9 % 

ze všech událostí zahrnutých do analýzy. 
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Tabulka 10: Spojitost se stranou u událostí organizovaných mládežnickou organizací 

SPOJITOST S POLITICKOU STRANOU POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Spojitost s politickou stranou 28,3 % 

Bez spojitosti s politickou stranou 71,7 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Většina protestních událostí, 71,7 %, které organizovaly mládežnické politické 

organizace, nebyly spojeny s žádnou politickou stranou. Pouze 28,3 % událostí organizovaných 

mládežnickými organizacemi spojitost se stranou mělo, tedy strana se přidala k události 

organizované mládežnickou organizací. Z toho vyplývá, že většina událostí organizovaných 

mládežnickými spolky byly vlastní agendy a vlastní zájmy bez spojitosti se stranickou 

politikou. 

Tabulka 11: Podpora či protest proti politické straně 

PODPORA ČI KONFLIKT POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Nesouviselo s politickou stranou 53,5 % 

Podpora politické strany 29,3 % 

Konflikt proti straně 17,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 11 shrnuje informace o tom, na kolik jsou mládežnické politické strany 

propojeny s politickými stranami skrze cíle protestních událostí. Mládežnické organizace 

mohou svými aktivitami buď podporovat politicky nejbližší stranu (nebo její představitele), 

nebo jinou politickou stranu. Také mohou svými aktivitami cílit proti politické straně (či jejím 

zástupcům), kteří nepatří mezi politicky nejbližší. Některé organizace ale vystupují i proti 

politicky nejbližší straně (či jejím zástupcům). Zároveň ale mohou organizace vykonávat nebo 

zúčastnit se takových aktivit protestního charakteru, které nejsou spojeny s politickou stranou. 

Tento případ byl nejčastější, jednalo se o 53,5 % všech protestních aktivit organizací. Oproti 

tomu všechny aktivity jakýmkoli způsobem spojené s politickou stranou tvořilo 46,5 %. 

Podpora politické strany byl případ 29,3 % z celkového počtu. Spolupráce s politicky 

nejbližší stranou (či jejími zástupci) skrze cíle protestů se týkalo 23,4 % ze všech případů. 

Zároveň se jednalo až na výjimku o události zaměřené na domácí cíle bez mezinárodních cílů. 

Spolupráce s jinou politickou stranou (či jejími zástupci), nežli politicky nejbližší, bylo 6,1 % 

událostí. Protesty v konfliktu proti politické straně zahrnovalo 17,2 %. Cíle namířené proti 
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politické straně (či jejím představitelům), kromě politicky nejbližší strany, zahrnovalo 14,1 % 

akcí. Naproti tomu nejméně častou situací byly protesty, jejichž cíle byly zaměřené proti 

politicky nejbližší straně (či jejím představitelům). Tyto události byly pouze ve 3 % všech 

událostí. Organizace, které tyto protesty proti politicky nejbližší straně realizovaly, byli pouze 

Idealisté a Mladí sociální demokraté. Vždy se v této kategorii jednalo o protesty nefyzického 

charakteru, konkrétně otevřené výzvy, dopisy a veřejná prohlášení. 

Graf 7: Podpora politicky nejbližší strany při protestních událostech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podpora politicky nejbližší strany vycházela ze situací, kdy strana či její zástupce pořádali 

akci společně s mládežnickou organizací, popř. se mládežnická organizace a politická strana 

(nebo zástupce) účastnili stejné protestní události. Často se jednalo o účast mládežnické strany 

na akci politické strany, nebo naopak účast politické strany, resp. zástupců, na události 

mládežnické politické organizace. V některých případech podpora politické strany spočívala 

v tom, že mládežnická organizace pořádala události lokálně, a tím podporovala celorepublikové 

iniciativy politických stran. Ne každá mládežnická organizace ale byla do iniciativ 

podporujících politickou stranu zapojena. Mladí lidovci a Komunistický svaz mládeže patřily 

mezi ty organizace, u kterých se podpora politicky blízké strany nevyskytla. Podporu na velmi 

nízké úrovni lze označit u TOP týmu, jelikož se jednalo pouze o 3,4 % protestních událostí. 

Podpora politické strany do 20 % ze všech událostí byla u Idealistů (konkrétně 10,3 %), a dále 

u Mladých konzervativců (13,8 %). Nejvyšší procenta u událostí podporujících politicky 

nejbližší stranu (nebo zastupitele/zastupitelku) jsou podle grafu číslo 15 u organizací Mladí 

sociální demokraté (20,7 %), Mladí křesťanští demokraté (24,1 %) a vůbec nejvíce u Mladých 

zelených (27,6 %). Vzhledem k politické situaci ve sledovaném období od roku 2013 až 2017 
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je důležité zmínit, že nejbližší politická strana Mladých sociálních demokratů a Mladých 

křesťanských demokratů, byla ve většině sledovaného období ve vládě. U Mladých zelených 

však toto tvrzení neplatí, jelikož Strana zelených nebyla vládní stranou, ale mimoparlamentní 

opozicí. 

Graf 8: Protestní události proti politické straně kromě politicky nejbližší strany 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mládežnické strany však nemusí pouze podporovat politickou stranu při protestních 

událostech, ale mohou svými aktivitami prosazovat své cíle proti politické straně. Jelikož 

se v APU vyskytlo vyšší zastoupení protestů proti politické straně kromě politicky nejbližší, 

je důležité zmínit, pro které mládežnické organizace je tento typ událostí blízký a do jaké míry. 

V této kategorii se více či méně vyskytly všechny mládežnické organizace, na rozdíl 

od podpory politické strany popsané v předchozím grafu. Nejméně protestních událostí proti 

politické straně (či jejímu představiteli/představitelce) se týkalo Komunistického svazu 

mládeže, Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a TOP týmu. Všechny vyjmenované 

organizace pořádaly (nebo se zúčastnily) 5,6 % událostí z celkového počtu. 11,1 % událostí 

s cíli proti politické straně pořádali Idealisté. Mladí zelení byli v případě protestů proti straně 

zastoupeni v 16,7 % z celkového počtu. Nejvíce akcí proti politické straně, kromě politicky 

nejbližší, měli Mladí křesťanští demokraté (konkrétně 22,2 %), a také Mladí konzervativci 

(27,8%). 
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4.3.7 Potenciální konflikt 

Tato kategorie se věnuje pouze jedné proměnné, která se váže k potenciálnímu konfliktu 

během protestních událostí, které organizovaly, spolupořádaly nebo se jich zúčastnily 

mládežnické politické organizace. Potenciální konflikt byl kódován pro ano a ne. V případě ano 

bylo posuzováno, zda nutnost situace události vyžadovala například přítomnost policie, 

antikonfliktní tým, zda se konflikt ze strany policie nebo novinářů předpokládal a tomu byla 

přizpůsobena situace. 

Tabulka 12: Potenciální konflikt při protestní události 

POTENCIÁLNÍ KONFLIKT POČET UDÁLOSTÍ V PROCENTECH 

Ne 95,7 % 

Ano 4,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle APU vyplývá, že potenciální konflikt byl pouze okrajovou záležitostí pro události 

pořádané mládežnickými politickými organizacemi. Většina akcí se obešla bez přítomnosti 

policie, antikonfliktního týmu aj., případně o potenciálním konfliktu nebo přítomnosti policie 

nebyla zmínka. Potenciální konflikt nebyl hrozbou v naprosté většině, tedy v 95,7 % případů. 

Naopak potenciální konflikt lze označit za reálný pouze ve 4,3 % z celkového počtu událostí. 

Ve všech těchto případech se jednalo o demonstrace nebo průvody, pochody. Organizace, 

kterých se tyto situace týkaly, byly Mladí zelení, Mladí křesťanští demokraté a Komunistický 

svaz mládeže. 

4.4 Rozhovory se zástupci mládežnických politických organizací 

Tento úsek empirické části je zaměřen na rozhovory se zástupci mládežnických 

politických organizacích. Jedná se tedy o druhý typ dat výzkumu, který dále rozvíjí a zpřesňuje 

informace výsledků z analýzy. Rozhovory byly vedeny vždy s jedním členem organizace, který 

byl součástí vedení organizace. Dále však nejsou rozhovory blíže specifikovány, aby byla 

zachována anonymita. Rozhovory byly sestaveny jako polostrukturované a vycházely 

z výsledků analýzy protestních událostí. První otázky byly zaměřené na politické ideologické 

ukotvení na pravolevém schématu, případně středu, jelikož s těmito termíny pracuji 

v empirické části. Další se věnovaly tomu, čemu se věnovala analýza protestních událostí, tedy 

otázkám ohledně vnímání aktivismu od repertoáru jednání po požadavky protestních událostí, 

dále otázky zaměřené na vztah k politickým stranám, a nakonec otázky ohledně vzájemné 
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spolupráce mládežnických politických organizací. Dále jsem se doptávala také na konkrétní 

zajímavosti a charakteristiky, které se u dané organizace vyskytly v analýze. 

Ačkoli se některé organizace nevyskytly v analýze, i to je informace o vztahu 

k aktivismu. Proto jsem i se zástupci těchto organizací vedla rozhovory, jelikož jsem 

předpokládala, že i u těchto organizací mohu hledat motivy toho, proč vycházely v analýze jako 

„negativní případ“. 

Pro přehlednost výsledků budou nyní informace z rozhovorů k analýze uváděny postupně 

ke každé organizaci zvlášť. 

4.4.1 Mladí konzervativci, z.s. 

4.4.1.1 Vnímání aktivismu 

Mladí konzervativci patří podle četnosti akcí do skupiny do 10 % realizovaných událostí 

z analýzy, jelikož ve sledovaném období realizovali nebo se účastnili až 6,5 % protestních 

událostí z celkového počtu. 

Z toho vyplývá, že absolutní číslo protestů není u Mladých konzervativců příliš vysoké. 

Člen MK to vysvětluje tím, že nevnímá prosazování zájmů jako hlavní prioritu činností 

mládežnické organizace. „My zájmy neprosazujeme, od toho jsou politické strany. Tam je cílem 

moc v pozitivním smyslu a něco prosazovat. My nejsme voleni veřejností. My jsme mládežnická 

organizace, která by měla sloužit k tomu, že bude profilovat a vychovávat lidi, kteří se o politiku 

zajímaj. V organizaci by každý měl pochytit základ, pochytit to, co ho baví, a pak být prospěšný 

společnosti“ (Mladí konzervativci, 2019). Následně ale dodává, že určité zájmy ve veřejném 

prostoru organizace formuje, ale s tím, že převážně v online prostoru, a právě v online prostoru 

vidí respondent vliv aktivismu. „My se snažíme působit na naše okolí, spíše na naše vrstevníky 

a studenty, dejme tomu. Nějaké publikum oslovujeme, například na Facebooku máme velké 

publikum. Nějakým způsobem na tyto lidi působíme a v tomhle smyslu aktivismus může mít 

dopad“ (Mladí konzervativci, 2019). 

Co se týče strategií, které jsou zahrnuté do analýzy, MK se dívají na některé z nich 

skepticky. Z toho důvodu, že: „My se spíš snažíme jít tím pozitivním směrem, než jít proti 

něčemu“ (Mladí konzervativci, 2019). Jako přijatelné označují MK festivaly, petice a veřejná 

prohlášení, výzvy a veřejné dopisy. Za nepřijatelné označují bojkot, pochody nebo průvody 

a happeningy. Demonstrace nebo shromáždění jsou pro Mladé konzervativce spíše nepřijatelné, 
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a respondent je komentuje slovy: „Demonstrace mi přijdou trochu laciný, aktivistický“ (Mladí 

konzervativci, 2019). 

Mladí konzervativci jsou organizací, které se týká jen 6,5 % protestních událostí 

z celkového počtu. To koresponduje s tvrzením respondenta, který nepovažuje aktivismus 

za hlavní prioritu organizace. Situace, kdy se spolek snaží klást veřejné požadavky ve veřejném 

prostoru, vidí převážně v online prostředí na Facebooku. Jako cílovou skupinu jmenuje člen 

spolku vrstevníky a studenty. MK považuje ze strategií za přijatelné pouze některé (festivaly, 

petice a veřejné dopisy, výzvy a prohlášení). Ostatní vylučují, nebo k nim mají výhrady. 

Argumentují hlavně tím, že chtějí jako organizace ukazovat pozitivní příklady místo boje proti 

něčemu. 

4.4.1.2 Vztah k politickým stranám 

Mladí konzervativci jsou organizací, která patří s podporou ideologicky nejbližší strany 

do skupiny podpory do 20 % z celkového počtu, jelikož MK dle analýzy podporovali stranu 

v 13,8 % případů. Velice aktivní je ale organizace v protestech proti politickým stranám (kromě 

ideologicky nejbližší), jelikož se řadí s 27,8 % mezi vůbec nejaktivnější organizaci, která 

protestuje proti politickým stranám (nebo jejím představitelům a zástupcům). S tím se pojí i 

nejčastější témata protestů Mladých konzervativců, která tvořila především kritika institucí, 

vlády či představitelů vlády, politiků nebo koalic. Často byly cíle proti politické straně nebo 

jejímu zástupci spojovány s protesty proti komunistů, ať už straně nebo ideologii obecně. S tím 

souvisí i fakt, že člen MK jmenuje právě KSČM jako politickou stranu, jejíž podporu 

si rozhodně nikdy nedovedou představit. 

Jako nejbližší stranu označují ODS, i když nemají problém ani s jinými politickými 

stranami. „Nejbližší strana je ODSka, dále je to TOPka dejme tomu, a jsou to i Lidovci. 

Ale s ODSkou spolupracujeme nejvíce, ale já se to snažím otevřít, abychom spolupracovali 

se všemi pravicovými pro-unijními stranami obecně“ (Mladí konzervativci, 2019). Z toho 

vyplývá i to, že by MK podpořili i jiné politické strany než ideologicky nejbližší, často kvůli 

osobním vztahům s představiteli těchto stran. S podporou politické strany souvisí také možnost 

uplatnění v politice strany, kterou respondent vidí jako reálnou pro členy organizace. „Myslím 

si, že to tak je. Protože řídíte skupinu mladých lidí, kteří jsou nevyzrálí a ambiciózní. A občas 

je to těžký stmelit. A někdo v tom umí chodit nebo ne, ale mladí konzervativci jsou takový základ, 

ze kterého uspět můžete ve vysoké politice“ (Mladí konzervativci, 2019). Jako příklady jmenuje 
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i bývalé nebo současné členy organizace, kteří se stali například europoslanci, poslanci, 

primátory nebo ministry. (Mladí konzervativci, 2019). 

Člen MK ale uznává, že je možné vystoupit proti ideologicky nejbližší straně. Zároveň 

k tomu vysvětluje i nezávislost organizace převážně v oblasti financování, díky které je tato 

nezávislost možná. „My nechceme být vazaly stran. Jsme nezávislí, máme svoje peníze. 

My si v podstatě můžeme dělat, co chceme a co uznáme za vhodné. A to ne všichni jsou takoví, 

jsme podle mě jediní, protože máme vlastní finance a podporují nás nadace. My nemáme 

od strany ani korunu, díky tomu si můžeme dělat co chceme. Ale máme štěstí, že máme majetek, 

který nám generuje peníze“ (Mladí konzervativci, 2019). 

Mladí konzervativci podporovali ideologicky nejbližší stranu dle analýzy v 13,8 %. 

Zároveň je ale organizace velmi aktivní v protestech proti politickým stranám či jejím 

představitelům (kromě strany politicky a ideologicky nejbližší), jelikož s počtem 27,8 % 

realizovali MK vůbec nejvíce protestů tohoto druhu ze všech. S tím se pojí i témata protestních 

událostí, jelikož se často jednalo o kritiku institucí, politiků, koalic, vlády nebo jejích 

představitelů. Cíle proti politické straně byly často proti KSČM či komunismu obecně, což 

souvisí i s faktem, že by Mladí konzervativci nikdy nepodporovali žádným způsobem stranu 

KSČM. Ideologicky nejbližší stranou je ODS, i když se jako organizace snaží více otevřít 

i jiným stranám, například TOP09 nebo KDU-ČSL. Právě zástupce těchto stran by organizace 

kromě nejbližší strany podpořila. Rozhodující jsou osobní vazby na konkrétní představitele. 

Respondent z MK uvádí, že je organizace schopna vystoupit proti ideologicky nejbližší straně, 

a to zejména z důvodu finanční nezávislosti na straně. 

4.4.1.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Člen Mladých konzervativců považuje spolupráci mládežnických politických organizací 

za důležitou a dodává, že on sám investoval hodně času do vzájemné spolupráce, převážně mezi 

organizacemi sdruženými v Asociaci mládežnických politických organizací. Zároveň 

vysvětluje, proč je pro něj osobně spolupráce tak důležitá, a proč v ní vidí potenciál 

do budoucna, tedy jakousi vizi kultivované politické společnosti, která se dovede i přes rozdílné 

ideologie dohodnout. „Tahle země je malá a řada z nás se v té politice potká, a je důležitý, 

abychom se mezi sebou znali, abychom o sobě věděli, abychom měli mezi sebou normální 

korektní mezilidský vztahy. Protože když budeme mít tenhle základ od mládí, může se nám 

leccos povést. Ta generace před námi je zatížená křivdama. Ale my máme stejný cíl, každý tam 
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chce dojít jinou cestou, někdo zprava, někdo zleva, někdo prostředkem, ale když se budeme mezi 

sebou normálně bavit, tak se můžeme dohodnout“ (Mladí konzervativci, 2019). 

Co se týče konkrétních organizací zahrnutých do analýzy, s většinou z nich jsou Mladí 

konzervativci v kontaktu a spolupráce je představitelná, ačkoli s některými 

je kontakt minimální (Mladí demokraté, Mladí zelení). S Mladými Piráty spolek není 

v kontaktu. Spolupráci jasně vylučuje s Komunistickým svazem mládeže (Mladí konzervativci, 

2019). 

Na spolupráci mládežnických organizací se člen MK dívá velice pozitivně, jelikož sám 

respondent se podílel a podílí na snahách o spolupráci mládežnických organizací, a to převážně 

těch, které jsou sdružené v AMPO. Ve spolupráci vidí respondent možnost vytvářet mezilidské 

vztahy mezi členy organizací, kteří se mohou třeba potkat i v politice. Mladí konzervativci jsou 

v kontaktu s většinou organizací z APU. Výjimkou jsou Mladí Piráti, se kterými v kontaktu 

nejsou. Spolupráci jednoznačně vylučují s KSM. 

4.4.1.4 Domácí politika jako priorita 

Z analýzy protestních událostí bylo u organizace Mladých konzervativců více vidět 

zaměření organizace na domácí politiku jako hlavní prioritu než zahraniční cíle. Člen 

organizace si však nemyslí, že je domácí politika prioritou. Popisuje členství spolku v pěti 

evropských politických organizací, a zároveň dodává, že organizace se často věnuje zahraniční 

politice například skrze různá veřejná prohlášení, která ale nejčastěji publikují na sociálních 

sítích, na Facebooku. Zároveň ale doplňuje, že vyváženost domácí nebo zahraniční politiky 

je ve spolku na lidech, kteří jsou členi, a záleží na jejich prioritách, které se mohou měnit v čase. 

„Záleží to na lidech. Každý si v organizaci může najít to, co chce. Když někdo chce dělat domácí 

politiku, tak domácí. Když někdo chce být jen v regionu, tak je v regionu. Když chce někdo jet 

do zahraničí, může“ (Mladí konzervativci, 2019). 

4.4.1.5 Vyšší aktivita protestů na regionální úrovni 

Protestní události spolku MK se často realizovaly mimo Prahu, jak to může být například 

u jiných organizací. Zejména se jednalo o Hradec Králové, Brno, ale i jiné. Tento fakt vysvětluje 

člen organizace tím, že je spolek hodně decentralizovaný, a místní organizace jsou autonomní 

co se týče aktivit, které realizují. „My možná ze všech těch organizací jsme nejvíc 

decentralizovaní, možná je to tím, že fungujeme téměř 30 let. Máme po republice 20 
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regionálních klubů, které fungují samostatně, ale dělají si samy své ad hoc akce, pořádají 

debaty, jdou na nějakou demonstraci nebo co uznají za vhodné“ (Mladí konzervativci, 2019). 

Zároveň člen MK doplňuje, že vyšší aktivitu konkrétně v Hradci nebo v Brně nepovažuje za 

převažující, spíš se mění s časem aktivita různých organizací podle časových možností a 

osobního života členů v těchto místních klubech. Za aktivní považuje regionální kluby jako 

celek (Mladí konzervativci, 2019). 

4.4.2 Mladí demokraté, z.s. 

4.4.2.1 Vnímání aktivismu 

Mladí demokraté patří mezi organizace, které se v analýze protestních událostí 

nevyskytly ani jednou. Představuje tedy „negativní případ“. Spolek se soustředí hlavně 

na politické vzdělání a odmítá vystupování ve veřejném prostoru, jelikož se vidí jako „osvětový 

spolek, nikoli nátlaková nebo zájmová skupina“ (Mladí demokraté, 2019). Připouští účast členů 

na veřejných demonstracích, ale ne jménem celého spolku. Ačkoli odmítají kladení politických 

požadavků ve veřejném prostoru, uvádějí výjimku. „Nevznášíme organizovaně politické 

požadavky za spolek, až na občasná vyjádření postoje spolku k celospolečensko-politickým 

tématům“ (Mladí demokraté, 2019). Člen MD ale zmiňuje, že tato občasná vyjádření jsou 

zveřejňována pouze na sociálních sítích. Zároveň uvádí, že slovo „aktivismus“ představuje 

pejorativní pojem. (Mladí demokraté, 2019). 

Mladí demokraté tedy představují „negativní případ“ v APU právě proto, že vystupování 

ve veřejném prostoru jménem spolku odmítají, až na ojedinělé vyjádření spolku na sociálních 

sítích. Aktivismus považují za pejorativní pojem. 

4.4.2.2 Vztah k politickým stranám 

Mladí demokraté přiznávají spolupráci s politickými stranami, avšak s jistými výhradami. 

Nepodporují politické strany jako celek jménem organizace, nevylučují ale podporu 

konkrétního politika, který se ideologicky shoduje s hodnotami spolku. „Za nejbližší 

považujeme spíše jednotlivé politiky ze středo-pravé části spektra. Často spolupracujeme s 

takovými politiky z TOP 09 a ODS, ovšem nejenom. Členům zprostředkováváme například 

možnost pomáhat při kampani, ovšem ne jako reprezentanti spolku“ (Mladí demokraté, 2019). 

Zároveň si ale také dovedou představit situaci, kdy podpoří konkrétního politika i z jiné než 

jmenované strany. „Mohli bychom podpořit zástupce z jakékoli demokratické strany, 
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reprezentující hodnoty prozápadní a liberálně demokratické. Záleží na situaci“ (Mladí 

demokraté, 2019). Existují ale strany, u kterých si podporu nedovedou představit. Konkrétně 

jmenují KSČM a SPD. Ačkoli spolek nepodporuje politickou stranu jako celek, ale pouze 

některé jednotlivce, člen MD zmiňuje, že spolupráce s politiky nabízí členům spolku vyšší 

šance prosadit se v politice. „Člověk získává zkušenosti i kontakty“ (Mladí demokraté, 2019). 

Členové organizace podporují jednotlivé členy z politických stran, nikdy ale jménem 

spolku, a zároveň nikdy spolek nepodporuje politickou stranu jako celek. Jednotlivé zástupce, 

které členové svým jménem podporují, jsou nejčastěji představitelé TOP 09 a ODS. Jednotlivci 

z organizace ale mohou podpořit i jiné jednotlivce a představitele z politických stran jiných než 

politicky nejbližší, až na zástupce KSČM a SPD. Člen MD připouští, že spolek nabízí svým 

členům kontakty s politiky. 

4.4.2.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Možná spolupráce s jinými mládežnickými politickými organizacemi není pro MD 

vyloučená, za jistých podmínek. „Spolupráci se nebráníme, je-li v souladu s cíli a ideologií 

spolku“ (Mladí demokraté, 2019). Ne se všemi organizacemi z APU je však spolupráce s MD 

možná. Jako možnou spolupráci uvádí člen MD spolky TOP tým, Mladé lidovce, mSTAN 

a Mladé křesťanské demokraty, ačkoli u nich uvádí informaci pouze o sporadickém kontaktu. 

Spolupráce na dílčích tématech by byla realizovatelná se spolky MSD, MZ a s Mladými Piráty. 

Mladé ANO značí pro MD spolek s velmi obtížně představitelnou spoluprací, kterou ale 

nevylučují. Spolupráci ale vylučují s Idealisty, a to z důvodu toho, že spolek neznají. U KSM 

spolek MD spolupráci striktně odmítá (Mladí demokraté, 2019). 

Spolupráci s jinými mládežnickými politickými organizacemi se spolek nebrání. 

Spolupráce funguje u TOP týmu, Mladých lidovců, mSTANu, Mladých křesťanských 

demokratů. V dílčích tématech označují spolupráci za možnou u MSD, MZ, MP. Obtížnou, 

ale nevyloučenou spolupráci jmenují u Mladého ANO. Spolupráci vylučují s KSM a Idealisty, 

u druhých zmíněných z důvodu neznalosti organizace. 
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4.4.3 TOP tým z.s. 

4.4.3.1 Vnímání aktivismu 

TOP tým je spolek, který se v APU vyskytl, nicméně ne jako dominantní organizace, 

co se týče zastoupení protestních událostí. Celkový počet protestních událostí u TOPT bylo 

4,7 % ze všech událostí. Organizace byla tedy zařazena do skupiny organizací, kterých se týká 

do 10 % z celkového počtu událostí. 

Co tedy znamená pro spolek termín aktivismus? „Aktivismus je pro mě osobně intenzivní 

prosazování osobních zájmů, taky zájmů různých segmentů, vrstev společnosti,“ uvádí člen 

TOPT.  Zároveň také dodává, že aktivismus nemusí být nutně spojován pouze se spolky, 

ale také s politickými stranami. Ať už z pohledu spolku nebo veřejnosti, jmenuje možnosti 

kladení politických požadavků „nejčastěji formou petic, demonstrací, dopisů jednotlivým 

zastupitelům, poslancům, senátorům. Mohou se obracet na základní nebo vyšší územně 

samosprávné celky prostřednictvím volených zástupců, takže zastupitelů. A to na krajské 

úrovni, která má zákonodárnou iniciativu. Další možností je třeba oslovení poslanců za jejich 

region. Mně blízké je zakládání různých iniciativ, spolků, nebo uspořádání veřejných akcí“ 

(TOP tým, 2019). 

Ke konkrétním způsobům strategií pro kladení politických požadavků uvádí člen TOP 

týmu několik přijatelných možností, ale také podmínek. Repertoáry jednání, které uvádí 

bez podmínek, jsou veřejná prohlášení, výzvy a veřejné dopisy. V případě petic uvádí 

podmínku zapojení velkého počtu subjektů. U několika strategií, které jmenuje za přijatelné, 

zdůrazňuje slušnou formu provedení. Konkrétně u demonstrací a shromáždění, festivalů 

a happeningů. U posledních ze zmíněných ale zmiňuje ještě jednu podmínku, a to vtipnou 

formu provedení. Pochody a průvody jmenuje jako přijatelné, pokud budou v mezích zákona. 

Bojkot jako jediný považuje za „spíše nepřijatelný, záleželo by na konkrétní věci“ (TOP tým, 

2019). 

Člen TOP týmu shrnuje, že se organizace „podílí na organizaci některých forem 

aktivismu, a to zejména demonstrací, petic, apelů. Hlavně však na politické kampani, což je 

jedna z jeho hlavních náplní“ (TOP tým, 2019). Zdůrazňuje tedy podporu politických stran jako 

jednu z hlavních priorit. 
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Ačkoli TOP tým nevycházel v APU jako příliš aktivní organizace, rozhodně aktivismus 

neodmítá, přestože uvádí určité podmínky u jednotlivých strategií, nejčastěji slušnou formu 

provedení nebo dokonce i „vtipné provedení“. Zároveň ale také zdůrazňují hlavní prioritu, 

kterou je podpora politické strany. 

4.4.3.2 Vztah k politickým stranám 

Podle analýzy protestních událostí se TOP tým velmi málo podílí na podpoře politicky 

a ideologicky nejbližší strany, pouze ve 3,4 % případů. Jedná se o nejnižší procento případů 

podpory strany z těch organizací, které se podpoře politické strany věnovaly. Zároveň patří 

TOP tým také do skupiny organizací, které pořádají nebo se účastní nejméně protestů proti 

politickým stranám. Konkrétně pouze v 5,6 % procentech. Podle APU TOP tým nevyvíjí 

protestní aktivity, které by cílily proti ideologicky nejbližší straně. 

Vztah k politickým stranám respondent označuje jako velmi vřelý. Jako ideologicky 

nejbližší stranu označuje TOP 09. „Je to strana, se kterou mám nejvíce názorových průsečíků 

a ztotožňuji se s politickým programem. Straně poskytuji podporu na sociálních sítích, finanční, 

lidskou i pomoc ve volební kampani. Pokud bych měl jmenovat další stranu, která 

je mi názorově blízká, pak by se jednalo o STAN“ (TOP tým, 2019). Na otázku, která se týká 

možnosti vystoupit proti politické straně ideologicky nejbližší, uvádí, že v každé straně existuje 

opozice. „Pokud by se strana zásadně rozcházela s ideovým přesvědčením, já osobně bych 

zastával velmi tvrdou opozici, v krajním případě bych se se stranou rozešel“ (TOP tým, 2019). 

Zároveň ale dodává, že prvním krokem by byla vnitřní diskuze, a až poté debaty na vnější 

úrovni. (TOP tým, 2019). 

Pokud se jedná o možnost podpořit i jinou než ideologicky nejbližší stranu, člen TOP 

týmu tuto možnost připouští. Zmiňuje, že zejména v současné době by měly strany více 

spolupracovat. A právě proto nevylučuje podporu i jiných stran jak za organizaci, tak sám 

za sebe. Také ale zmiňuje, že podpora by nemohla být všem stranám, ale pouze některým. 

„Konkrétně by šlo o strany STAN, KDU-ČSL, v některých otázkách ODS, ve zvláštních 

případech Stranu zelených. Podpora závisí na tom, zda jde o společnou věc a zda jsou podobné 

názory. Mám nedůvěru k „rychloprojektům“, či stranám, hnutí založených na jednom člověku, 

ANO, SPD, HLAS, Úsvit, s neprůhledným financováním a nejasným směřováním“ (TOP tým, 

2019). 
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K nedůvěře k politickým stranám se také pojí situace, ve kterých by spolek nikdy určitou 

stranu nepodpořil. Tou stranou je pro TOP tým KSČM, SPD a ANO. K tomu doplňuje 

respondent i několik důvodů. „Je nepředstavitelné podpořit jakoukoli stranu, kde bude působit 

Tomio Okamura nebo Miloš Zeman. Také je nepředstavitelné podpořit hnutí ANO. Důvod 

je styl vládnutí, a hlavně osoba Andreje Babiše. Osobně bych nepodpořil stranu KSČM, 

a to z důvodů historických, morálních a rodinných, u nás pronásledování členů rodiny“ (TOP 

tým, 2019). 

Jelikož se podle APU jedná v případě TOP týmu o organizaci, která se podpoře politické 

strany přes protestní situace nebo protestům proti straně věnuje jen v jednotkách procent 

případů, z rozhovoru vyplývá, že tyto aktivity nejsou pro organizaci ani nereálné, ani cizí. 

Ačkoli má organizace vřelý vztah ke straně TOP 09, vyvíjené aktivity na podporu strany 

se zdají být zvláště na úrovni jednotlivců. Zároveň ale člen spolku nevylučuje možnost 

vystoupit proti nejbližší politické straně, pokud by strana vystupovala proti ideovým 

přesvědčením. Respondent upřesňuje, které strany by mohla organizace případně podpořit, 

a tuto spolupráci vítá, jelikož by měly v této době strany více spolupracovat. Zároveň také 

jmenuje strany, které by ani osobně, ani za organizaci, podpořit nemohl. 

4.4.3.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

TOP tým podle APU pořádal více protestních událostí sám. Zároveň se ale také podílel 

na spolupráci při akcích s jinými mládežnickými organizacemi. Jednalo se o organizaci 

ze středo-pravicového politického spektra, takže tuto spolupráci lze považovat za spolupráci 

blízkou z pohledu ideologií. TOP tým se také spoluúčastnil pořádání jediné protestní události, 

kde bylo zahrnuto více mládežnických organizací, jelikož se jednalo o společnou Asociaci 

mládežnických organizací. 

Respondent spolupráci mládežnických organizací podporuje, a zároveň jmenuje 

i zmíněnou dohodu Asociace mládežnických organizací. „Se spoluprací s některými 

mládežnickými organizacemi nemám žádný problém. TOP tým je součástí dohody o spolupráci 

mládežnických organizací“ (TOP tým, 2019). Jmenuje ale podmínku spolupráce pouze 

pro některé z organizací. Možnost spolupráce připouští u Mladých konzervativců, Mladých 

demokratů, Mladých křesťanských demokratů, Mladých lidovců, mSTAN a u Mladých 

zelených. U Mladých sociálních demokratů zmiňuje, že by otázka spolupráce záležela 
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na konkrétní situaci. Spolupráce s Idealisty označuje za spíše vyloučenou. Spolupráci s mladým 

ANO, s Mladými Piráty a s KSM naprosto vylučuje (TOP tým, 2019). 

Spolupráce s ostatními mládežnickými organizacemi je tedy pro TOP tým přijatelná, ale 

pouze pro některé organizace. K některým má spolek výhrady, a také spolupráci s určitými 

organizacemi vylučuje úplně. 

4.4.3.4 Obrana hodnot ve společnosti jako nejčastější téma protestů 

Specifickým znakem z APU byla u TOP týmu nejčastější témata protestních událostí, 

která se týkala historických odkazů a připomenutí hodnot, například demokracie nebo boj proti 

totalitarismu. Často tato obrana hodnot vycházela z konkrétních historických událostí. Právě 

tato témata potvrdil respondent jako impuls, který je pro organizaci důležitý pro protestní akce 

a vznášení požadavků ve veřejném prostoru. „Každý pokus o omezení svobody nebo demokracie 

v České republice je pro mě i pro spolek impulsem k aktivitě na obranu těchto hodnot. Taková 

situace je v současné době podle mě velmi aktuální“ (TOP tým, 2019). 

4.4.4 Mladí křesťanští demokraté, z.s. 

4.4.4.1 Vnímání aktivismu 

Protestní události se týkají Mladých křesťanských demokratů v 13,1 % případech. Tím 

patří mezi organizace, které realizovaly, spolupodílely se nebo se účastnily více než 10 % 

z celkového počtu událostí. S tímto počtem jsou MKD nejaktivnější organizací na počet 

protestů z celého pravicového, případně středového ideologického spektra organizací, které 

jsou zahrnuty do analýzy. Nejčastějším tématem a motivem pro realizaci událostí je pro MKD 

obrana tradičních hodnot české společnosti. Tyto případy se v analýze vyskytly celkem v 7,6  % 

případů. 

Aktivismus podle respondenta znamená pro organizaci důležitý pojem směrem 

k veřejnému prostoru, ale tvoří pouze malou část toho, co dělá a čemu se věnuje. Jmenuje 

například politiku jako téma, které je pro organizaci důležitější. „Aktivismus je zapojení 

se do občanské společnosti. Je důležitý, ale není zásadní. Není to to, proč existuje mládežnická 

organizace. Pro nás je politika nad aktivismem. Nemyslím si, že by měl být aktivismus hlavní 

prioritou organizace“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). Dále ale dodává, že si myslí, 

že největší podíl komunikace s veřejností se pro organizace odehrává v online prostoru. 
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Zmiňuje nejen platformu Facebook, ale také Instagram, díky kterým nejčastěji organizace 

komentuje veřejné dění. Pokud se organizace věnuje zajímavému tématu, snaží se toto téma 

dostat do veřejného povědomí i skrze média, pokud se danému tématu média věnovat chtějí 

(Mladí křesťanští demokraté, 2019). 

Co se týče strategií, v obecném slova smyslu respondent neodmítá žádnou ze zahrnutých 

strategií do analýzy. Zároveň ale dodává poznámku u demonstrací, u kterých preferuje 

výjimečnější akci velkého rozměru oproti častějším a menším. „Demonstrace určitě ano, 

ale nemyslíme si, že by bylo potřeba je dělat každý týden. Myslím si, že je lepší jednou za čas 

velká demonstrace“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 

Mladí křesťanští demokraté jsou z ideologického pohledu nejaktivnější pravicovou 

organizací s počtem událostí 13,1 %. Nejčastější témata pro realizaci protestních událostí byla 

obrana tradičních hodnot české společnosti. Aktivismus dle člena organizace znamená důležité 

propojení občanské společnosti, ale pro MKD není tak důležitý, jelikož se jedná jen o část 

aktivit, kterým se spolek věnuje. Nejčastějším prostorem, kde se organizace vyjadřuje 

k politickému dění, jsou sociální sítě, případně se snaží zaujmout média. Mladí křesťanští 

demokraté neodmítají žádnou strategii zahrnutou v analýze. 

4.4.4.2 Vztah k politickým stranám 

Mladí křesťanští demokraté patří mezi organizace, které při realizaci protestních událostí 

zajímají politické motivy ve smyslu podpory nebo protestu proti politickým stranám než 

protestní události s vlastní agendou bez spojitosti s politickými stranami. Organizace 

se věnovala protestům na podporu ideologicky nejbližší straně, popřípadě na takové události 

spolupracovala alespoň s jedním zástupcem této strany, v 24,1 % z celkového počtu událostí 

s podporou nejbližší strany. Jedná se o druhou nejaktivnější organizaci v podpoře strany. 

Ideologicky nejbližší stranou je pro spolek KDU-ČSL, se kterou má organizace podle 

respondenta dobrý vztah. „My se zapojujeme do příprav a návrhů zákonů pro stranu a tak dále. 

Podporujeme například návrhy zákonů od členů strany. Máme blíž ke členům strany, kteří byli 

například v minulosti členy organizace“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). Zároveň 

je důležité připomenout politickou situaci, tedy to, že během většiny sledovaného období 

v analýze byla strana KDU-ČSL členem vlády (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 
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Co se týče možnosti vstoupit proti ideologicky nejbližší straně, člen organizace toto 

odmítá. „Abychom vystoupili, muselo by to být hodně extrémní, a nemyslím si, že je to žádoucí. 

Současný souhlas v organizaci je ten, že tohle neděláme, pouze interně, ale veřejně ne, 

nemyslíme si, že je to dobré“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 

Spolek se také věnoval i protestům proti politickým stranám nebo jejímu představiteli 

(kromě strany ideologicky nejbližší), a to v 22,2 % případů. I zde se jedná o druhou 

nejaktivnější organizaci z celého výzkumu, která se věnovala protestům proti politickým 

stranám. Podporu jiné strany jménem organizace si ale respondent nedovede představit 

a odmítá ji. „Máme partnerský smluvní vztah s KDU-ČSL, a já si myslím, že je to porušení 

té smlouvy. Je to určitý partnerský vztah, a ty vztahy by to poškodilo. Ať si jednotlivci případně 

podporují jinou stranu, ale jako organizace určitě ne“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 

Podpora politické strany ideologicky nejbližší nebo protesty proti jiným politickým 

stranám jsou pro organizaci Mladých křesťanských demokratů velmi četné, jelikož v obou 

kategoriích jsou MKD druhou nejaktivnější organizací. Ideologicky nejbližší stranou je KDU-

ČSL, která byla členem vlády ve většině sledovaného období v analýze. Tuto stranu (či jejího 

zástupce) organizace podpořila díky realizovaným protestním událostem v 24,1 % případech. 

Respondent dále odmítá vystoupit jménem organizace proti straně KDU-ČSL jakkoli veřejně, 

jelikož si nemyslí, že je to dobré a vychází ze souhlasu celé organizace. MKD se zapojili také 

do zmíněných protestů proti politickým stranám nebo jejím zástupcům (kromě politické strany 

ideologicky nejbližší) v 22,2 % případech. Člen spolku si nedovede představit podporu jiné 

politické strany jménem organizace. 

4.4.4.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Na spolupráci s mládežnickými politickými organizacemi se respondent dívá pozitivně, 

a to jak na politické i neformální úrovni. Zároveň zmiňuje Asociaci mládežnických organizací, 

která však podle respondenta příliš nefunguje, a kromě několika debat si nevybavuje nic, 

co by z této asociace reálně vzniklo. Také zmiňuje společné prohlášení mládežnických 

organizací z Asociace mládežnických organizací na podporu Jiřího Drahoše jako 

prezidentského kandidáta, jelikož se Mladí křesťanští demokraté odmítli tohoto prohlášení 

zúčastnit. Důvodem bylo to, že taková prohlášení nevidí jako efektivní. „Myslíme si, 

že spojování všichni proti jednomu pomohlo Zemanovi, a myslíme si, že to není chytré. 

A nakonec to nepomohlo“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 
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Co se týče organizací zahrnutých do analýzy, člen MKD si s většinou organizací dokáže 

představit spolupráci, případně spolupráce již proběhla. Výjimkou jsou dvě organizace. 

Spolupráci odmítá s KSM a s Mladým ANO, a to z důvodu toho, že nevidí společné téma 

pro Mladé ANO a MKD, na kterém by spolupráce mohla vzniknout. „Já bych je neodsuzoval, 

ale potkali jsme je jen jednou v politickém spektru. Jinak jsem nikde nezaznamenal, 

že by je zvali na debaty. Ale nedovedu si představit, co bychom dělali za projekt, abychom 

spolupracovali“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 

Spolupráci mládežnických politických organizací člen MKD vítá, na úrovni politické 

i neformální. Skepticky se ale dívá na Asociaci mládežnických organizací. Spolupráci neodmítá 

s většinou mládežnických organizací z analýzy, až na KSM a Mladé ANO. 

4.4.4.4 Pravidelné události a tradiční hodnoty charakteristikou protestních událostí 

Charakteristickým znakem pro Mladé křesťanské demokraty jsou pravidelné opakující 

se akce. Při těchto pravidelných událostí protestního charakteru jsou pochody nebo průvody 

pro MKD nejčastější strategií. Člen organizace dodává, že se jako organizace často účastní 

Pochodů pro rodinu nebo Pochodů pro život. „My s těmi organizacemi spolupracujeme, máme 

s nimi přátelské vztahy, spousta lidí se zapojuje do organizace, máme rádi jejich rétoriku 

„nesoudíme, pomáháme“, tak se rádi do takových akcí zapojíme“ (Mladí křesťanští demokraté, 

2019). 

Zároveň se u akcí Mladých křesťanských demokratů objevují nejčastější témata 

pro pořádání protestů, a to obrana tradičních hodnot české společnosti, a také boj proti 

komunismu nebo totalismu obecně. Respondent popisuje, že zmíněná témata jsou 

pro organizaci opravdu velmi důležitá, především tradiční společnost, a hlavně tradiční rodina. 

„V tomhle máme dost jasno. Tradiční hodnoty jsou i právě židovsko-křesťanská kultura, a podle 

našeho názoru na ní stojí civilizace a měla by stát. Většina členů v organizaci si určitě bude 

myslet, že tradiční rodina je muž, žena a děti. Určitě jsme toho zastánci a snažíme se tradiční 

rodinu podporovat. Myslím si, že to nejhezčí na tradiční rodině je to, že si muž váží ženy jako 

nejdůležitější článek rodiny“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). Co se týče tématu proti 

komunismu nebo totalismu, je pro spolek důležité především z důvodu chybějícího nebo 

nedostatečného vzdělávání o historii ve školách. „Myslím si, že na školách chybí vyučování 

o historii 20. století, většinou se končí dřív. A proto si myslím, že věnovat se tématům proti 

totalitním režimům je důležitý“ (Mladí křesťanští demokraté, 2019). 
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4.4.4.5 Vyšší aktivita protestů na regionální úrovni 

Podle APU se značná část protestních událostí souvisejících s MKD neodehrála v Praze, 

ale v menších městech, například v Hradci Králové. Je tedy patrná vyšší aktivita na regionální 

úrovni. Člen MKD to vysvětluje tím, že ve sledovaném období byl tajemník organizace právě 

z Hradce Králové. Pro Mladé křesťanské demokraty je tajemník funkce, která pomáhá všechny 

členy spojovat, a navíc jsou obvykle tajemníci v organizaci velmi aktivní. To je také důvod 

vyššího zastoupení akcí z Hradce Králové. V současné době označuje za velmi aktivní 

Pardubice, jelikož je nyní tajemník právě z tohoto místa. Aktivitu na regionální úrovni tedy 

vysvětluje tím, že záleží na konkrétních lidech, kteří v regionech působí. 

4.4.4.6 Domácí politika jako priorita 

Mladí křesťanští demokraté se podle dat z analýzy jen málo věnují mezinárodním cílům, 

pouze v 7,4 % z celkového počtu mezinárodních cílů všech organizací. Naopak je vidět výrazná 

orientace na domácí politiku. Těchto akcí organizace realizovala nebo se podílela v 78,6 % 

případech ze všech protestních událostí spojených s MKD. Člen MKD doplňuje, že události 

spojené s domácí politikou jsou rozhodně velice důležité pro organizaci, jelikož: „domácí 

politika lidi víc zajímá, takže dává smysl to, že na ni jako organizace hodně reagujeme“ (Mladí 

křesťanští demokraté, 2019). 

Zároveň ale dodává, že se organizace věnuje i mezinárodním cílům, často ve spolupráci 

s dalšími zahraničními mládežnickými organizacemi podobných politických názorů. Mladí 

křesťanští demokraté jsou členy mládežnické organizace frakce EPP v Evropském parlamentu, 

kde se scházejí a mají možnost vytvářet a předkládat rezoluce evropské lidové straně, která 

je v Evropském parlamentu nejsilnější. „Vlastně je paradoxní, že v EPP jsou dvě menší strany 

z České republiky, ale my jako mládežnická organizace vlastně můžeme hodně ovlivnit“ (Mladí 

křesťanští demokraté, 2019). 

4.4.5 Mladí lidovci, z.s. 

4.4.5.1 Vnímání aktivismu 

Mladí lidovci jsou organizací, která se sice v APU vyskytla, nicméně velmi okrajově. 

Jedná se o organizaci, která pořádala nejméně protestních událostí zahrnutých do analýzy, 

konkrétně pouze 2,8 %. Tato organizace je teda zahrnuta mezi organizace, kterých se týká méně 
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než 10 % ze všech realizovaných událostí protestního charakteru. Pokud se do protestů 

organizace zapojila, často se jednalo o spolupráce s jinými mládežnickými organizacemi, 

a zároveň o události z důvodu voleb, čímž se odlišuje od ostatních organizací, jelikož tato 

kategorie (události z důvodu voleb) nebyla příliš četná. 

Důvodem, proč se organizace objevila v analýze pouze okrajově, je to, že její priority 

jsou jiné. Uvádí, že se sice aktivismu věnují a je pro spolek důležitý, ale neoznačují aktivismus 

jako možnost řešení problémů. Jako možnosti kladení požadavků ve veřejném prostoru 

pro organizaci jmenují „…kulaté stoly, odborné diskuze a memoranda, možná trochu 

aktivismu, ale primárně je tendence jít po řešení společně. Aktivismus je důležitý, ale není 

primární. Snažíme se spíše aktivně konat“ (Mladí lidovci, 2019). Mladí lidovci jmenují priority 

spolku, které se zaměřují z větší části pro členy, z menší na události ve veřejném prostoru, které 

jsou více než protestního charakteru realizované jako debaty nebo dobrovolnické aktivity. 

Respondent z řad ML uvádí, že se snaží všechny priority spolku co nejvíce vyvažovat. 

„Věnujeme se hlavně třem věcem. První jsou akce pro naše vzdělávání, zlepšování našich 

schopností a osobní růst členů. Další jsou teambuildingy. Abychom dobře fungovali je nutné 

pečovat o kolektiv. A poslední jsou akce směrem ven. Besedy, diskuze, občanské vzdělávání, 

dobrovolnictví, kultura“ (Mladí lidovci, 2019). 

Veškeré fyzické i nefyzické strategie případných potenciálních protestů považuje člen 

ML za přijatelné. U průvodů nebo pochodů ale doplňuje, že „…ale opravdu by to musela být 

výjimečná záležitost“ (Mladí lidovci, 2019). Je důležité zdůraznit, že u Mladých lidovců 

se vyskytl velmi specifický repertoár jednání, jelikož pořádali podle analýzy pouť spolu 

s vlastními požadavky, ač se jednalo o výjimečnou situaci v analýze (Mladí lidovci, 2019). 

Mladí lidovci se tedy podle analýzy příliš protestním událostem nevěnují, což označují 

i oni sami. Ačkoli aktivismus přímo neodmítají, více se soustředí na akce pro své členy nebo 

občanskou společnost skrze debaty, besedy nebo dobrovolnickou činnost. Neodmítají ale 

žádnou ze strategií protestních událostí, sledovaných v analýze. Oni sami pořádali pouť 

se specifickými požadavky, což je ojedinělý jev v APU. 

4.4.5.2 Vztah k politickým stranám 

Spolupráce s politickou stranou je vzhledem k velmi malému procentu sledovaných 

událostí v APU špatně hodnotitelný, v analýze se tato konkrétní podpora ideologicky nejbližší 
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strany nevyskytla. U ML lze ale sledovat akce z důvodu voleb. Je tedy možné, že tyto akce 

značí podporu politické strany. Jako svou ideologicky nejbližší politickou stranu označují „Naši 

mateřskou stranu, KDU-ČSL. Spolupracujeme na všem. Peněžně, odborně, dobrovolnictvím 

a oboustrannou angažovaností“ (Mladí lidovci, 2019). Na otázku ohledně potenciální možnosti 

vystoupit za organizaci proti nejbližší politické straně odpovídají kladně, nicméně připojují 

podmínky: „Musela by to být ale opravdu krizová situace“ (Mladí lidovci, 2019). Co se týče 

podpory jiné strany nebo protestům proti politickým stranám, organizace se soustředí pouze 

na svou nejbližší politickou stranu a vzájemnou podporu. Odmítají jakoukoli podporu jiné 

politické strany. Největší politický nesouhlas vnímají se stranou KSČM, SPD a ANO, které by 

spolek nepodpořil ani hypoteticky, ačkoli podpora není možná ani pro strany politicky bližší 

pro organizaci (Mladí lidovci, 2019). 

Na základě rozhovoru vyplývá, že spolupráce s KDU-ČSL je velmi silná, nicméně často 

nenaplňuje charakter protestních událostí. V krizové situaci by byl spolek schopen vystoupit 

i proti této nejbližší politické straně. Podpora jiné politické strany je vyloučená, největší 

nesouhlas spolek vnímá se stranou KSČM, SPD a ANO. 

4.4.5.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Ačkoli je u ML v analýze pouze málo událostí pro hodnocení, spolupráce s jinou 

mládežnickou organizací se objevila. To potvrzuje i člen ML, „Máme k organizacím dobrý 

vztah. Oceňujeme každou spolupráci, která má smysl“ (Mladí lidovci, 2019). Ke všem 

mládežnickým politickým organizacím uvádí, že spolupráce vyloučená není, až na jedinou 

výjimku. Tou je Komunistický svaz mládeže. Uvádějí ale, že s některými organizacemi 

v kontaktu nejsou, ačkoli by potenciální spolupráce vyloučená nebyla. Těmi organizacemi jsou 

Mladí demokraté, Mladé ANO, Mladí Piráti, Mladí zelení a Idealisté (Mladí lidovci, 2019). 

Spolupráci s politickými stranami ML neodmítají, ačkoli ne se všemi jsou v kontaktu. 

Jedinou výjimkou a odmítání spolupráce tvoří organizace KSM. 

4.4.6 MLADÉ ANO z.s. 

4.4.6.1 Vnímání aktivismu 

Mladé ANO jsou organizací, která se analýze mládežnických organizací nevyskytla ani 

jednou. Představuje tedy „negativní případ“. Sami ale označují aktivismus pro organizaci 
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za důležitý. „Ve své podstatě jsme jako každá mládežnická organizace na aktivismu založení, 

ve smyslu aktivismu jako je prosazování vizí, zájmů, pohledů a cílů skupiny lidí. V našem 

případě mladých lidí. Je to tedy výchozí bod našeho fungování“ (Mladé ANO, 2019). Obecně 

se ale organizace chce více zaměřit na aktivity pro své členy a zvyšování informovanosti 

o politice, a také na podporu politické strany ANO 2011. Co se týče strategií pro protestní 

události, mladé ANO nevylučuje žádné z fyzických či nefyzických strategií zahrnutých 

do APU. Kromě dopisů a happeningů z analýzy protestních událostí, člen MANO dále jmenuje 

za důležité pro aktivismus organizace prezentace názorů i jinými způsoby, například účastí na 

veřejných jednáních nebo interpelace. Zároveň označuje za aktivistické aktivity i předvolební 

akce a celkově kampaně politické strany (Mladé ANO, 2019). 

Ačkoli se Mladé ANO v analýze protestních událostí nevyskytlo, respondent označuje 

organizaci za založenou na aktivismu. Ten vnímá jako prosazování zájmů, pro které označuje 

za přijatelné všechny ze strategií jednání uvedených v APU bez výhrad. Zároveň člen MANO 

vnímá aktivismus také jako účast na veřejných zasedání či interpelace, a dále zdůrazňuje 

za aktivismus také předvolební akce a kampaně podporující ideologicky nejbližší politickou 

stranu. 

4.4.6.2 Vztah k politickým stranám 

Člen MANO ale zdůrazňuje jako důležitou aktivitu spolku „navazování kontaktů 

a spolupráce s členy hnutí ANO a prezentace jejich názorů a postojů mladým lidem“ (Mladé 

ANO, 2019). Ačkoli respondent zdůrazňuje nezávislou pozici spolku, také jmenuje u své 

ideologicky nejbližší politické organizace formy spolupráce. Těmi jsou pomoc při sněmech 

a na krajské úrovni a spolupráce při kampaních strany. Člen spolku situaci vysvětluje tím, 

že část členů spolku jsou zároveň členy strany ANO 2011. Respondent také zmiňuje, 

že organizace nabízí svým členům možnost zapojit se do politiky strany pro jedince, kteří tyto 

příležitosti chtějí využít. Zároveň ale také připouští situaci, kdy by organizace vystoupila proti 

straně. Jako důvody tohoto jednání jmenuje situaci, „pokud by hnutí udělalo něco, 

co je v zásadním rozporu s našimi hodnotami a postoji a ohrožovalo by to mladé lidi jako 

skupinu. Před veřejným vystoupením by ale došlo k tomu vyříkat si věci nejdříve interně. Každá 

situace by byla posuzována individuálně“ (Mladé ANO, 2019). 

Mladé ANO tedy zdůrazňuje nejen ve stanovách a účelu spolku, ale i při osobním 

rozhovoru, provázanost a spolupráci s politickou stranou ANO 2011. Při zásadních rozporech 
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v hodnotách a postojích spolku s nejbližší stranou by ale spolek byl schopen vystoupit proti této 

straně. Preferuje vnitřní diskuzi jako první řešení takové situace (Mladé ANO, 2019). 

Pokud by se jednalo o podporu jiné politické strany než ideologicky nejbližší, Mladé 

ANO tuto podporu připouští v případě podpory širokého tématu nebo fenoménu. „Například 

boj proti změnám klimatu, porušování lidských práv apod, celkově pozitivní ladění. Boj 

za něco“ (Mladé ANO, 2019). Jako nejpravděpodobnější variantu podpory uvádí vzájemný 

dialog. Zároveň ale respondent přidává podmínku podpory jiné politické strany, která 

by nesměla být zároveň protestem proti členu ANO 2011. „Nedokážu si z principu představit 

podpoření aktivity, která by se i přes obecnější rámec vyhraňovala proti někomu konkrétnímu, 

například proti představiteli hnutí ANO“ (Mladé ANO, 2019). 

Jako politické strany, které by organizace nepodpořila, jmenuje respondent strany SPD 

a KSČM. Následně ale zvažuje podporu i těmto stranám, pokud by se jednalo o „nějakou širší 

platformu nebo celospolečenský dialog. A možná spíše než podporu zapojení do diskuze“ 

(Mladé ANO, 2019). 

Mladé ANO se tedy jasně ztotožňuje jako organizace, která podporuje mateřskou stranu 

ANO 2011, ať už na základě informací z rozhovoru nebo přímo ve stanovách či v účelu spolku 

v informacích z veřejného rejstříku spolků. Člen spolku připouští možnost vystoupit i proti 

ideologicky nejbližší straně, v případě rozporu v hodnotách a postojích spolku. Prvotní řešení 

ale navrhují interní diskuzi. Jinou politickou stranu by organizace podpořila spíše v rámci 

širšího dialogu, s podmínkou toho, že tato podpora nebude namířena proti jakémukoli členovi 

z hnutí ANO 2011. Podpora nejbližší politické strany je tedy nadřazena nad podporou jiných 

stran, ať už by požadavky byly jakékoli. Organizace spíše vylučuje spolupráci s SPD a KSČM, 

ale připouští vzájemný dialog. 

4.4.6.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Člen organizace Mladé ANO zmiňuje, že jsou v kontaktu s mládežnickými politickými 

organizacemi, v poslední době především díky projektu Youth Speak Up. Z organizací, které 

jsou zahrnuty do APU, však jmenuje pouze dvě, se kterými je Mladé ANO v kontaktu – 

s Mladými konzervativci a s Mladými sociálními demokraty. S ostatními v kontaktu nejsou, 

vzájemné spolupráci by se ale nebránili. U KSM spolupráci v rámci širšího dialogu také 

nevylučují. V tomto se liší od většiny ostatních mládežnických organizací. Zároveň si ale 
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respondent stěžuje na přehlížení od jiných politických organizací: „Celkově jsme ale ze strany 

ostatních organizací opomíjeni (nejsme členy Asociace mládežnických organizací) a často 

vynecháváni při pořádání nejrůznějších diskuzí a podobně. Rádi bychom tento stav změnili 

a navázali dialog s ostatními“ (Mladé ANO, 2019). 

Podle respondenta z MANO je spolek v kontaktu s MSD a MK, spolupráci s ostatními 

organizacemi nevylučuje, a to ani v případě KSM v rámci širšího dialogu. Vnímá ale opomíjení 

organizace od jiných mládežnických politických organizací, což by organizace ráda změnila. 

4.4.7 mSTAN, z.s. 

4.4.7.1  Vnímání aktivismu 

Spolek mSTAN patří mezi organizace, které představují „negativní případy“, jelikož 

se vůbec nevyskytla v analýze protestních událostí. Zároveň je ale důležité zdůraznit to, že se 

jedná o nejmladší organizaci ze všech ostatních sledovaných organizací. V rámci sledovaného 

období pro analýzu se této organizace týká pouze zhruba polovina časového období, na rozdíl 

od ostatních. Na strategie uplatňované při kladení politických požadavků se respondent ze 

spolku dívá jako na přijatelné, až na jedinou výjimku, kterou je bojkot. K tomuto repertoáru 

jednání by spolek přistupoval nejméně často ze všech ostatních strategií sledovaných v APU, 

záleželo by na konkrétní situaci. Na aktivismus se nicméně člen mSTANu dívá s výhradami. 

Schvaluje jej pouze v případě, pokud přispívá ke: „kultivaci politického prostředí ČR, tak ho 

podporujeme stejně jako například vzdělávání mladých lidí nebo zapojení mladých lidí ve 

veřejném životě“ (mSTAN, 2019). Zároveň ale respondent dodává, že aktivismus jako celek 

neschvaluje, záleží na formě provedení, která by měla být slušná a ohleduplná, se vzájemnou 

úctou. „Aktivismus je důležitý, ale ne každý aktivismus je chvályhodný“ (mSTAN, 2019). 

Organizace představuje „negativní případ“ z několika důvodů. Jedním z nich je to, 

že organizace vznikla až na konci července roku 2015. Aktivismus jako celek organizace 

neodmítá, ale ani s aktivismem obecně nesouhlasí. Přistupovala by k němu pouze za podmínky 

ohleduplného provedení se vzájemnou úctou s požadavkem kultivace politického prostředí. 

4.4.7.2 Vztah k politickým stranám 

Ideologicky nejbližší politická strana spolku je politická strana Starostové a nezávislí 

(STAN), což respondent potvrzuje v rozhovoru, a zároveň je tato podpora napsaná 
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i ve stanovách spolku. Člen mSTANu dodává, že jako organizace „…pomáháme přímo 

v krajích součinností s krajskými organizacemi STAN, dále při volebních kampaních jako 

dobrovolníci“ (mSTAN, 2019). Respondent dále zmiňuje, že ačkoli může jakýkoli člen získat 

zkušenosti spojené s politickou stranou, nejde o kariérní růst v politice. Odůvodňuje to tím, 

že „mládežnické organizace nejsou primárně výtahem do vysoké politiky, neměly by být“ 

(mSTAN, 2019). 

Pokud by se stalo, že by organizace nesouhlasila s kroky politické strany STAN, člen 

spolku navrhuje komunikaci přímo s konkrétními osobami ve straně, tedy přímé jednání. 

Odmítá komunikaci vnějšími cestami, tedy přes média, jelikož nepovažuje toto jednání 

za možné řešení sporu ani vhodné pro zlepšení situace. Spolek mSTAN tedy odmítá vystoupit 

jménem spolku jakkoli veřejně proti ideologicky nejbližší politické straně. Podpora jiné 

politické strany není pro spolek přijatelná v rámci politické soutěže. Pokud by se ale jednalo 

o společné úsilí stran zahrnující stranu STAN, tyto strany by organizace mSTAN podpořit 

mohla. V otázce, které organizace by spolek nikdy nepodpořil, má člen spolku jasno. Jmenuje 

KSČM a SPD. Obecně by spolek nepodpořil žádnou z extremistických stran (mSTAN, 2019). 

Spolek mSTAN označuje za svou ideologicky nejbližší politickou stranu Starosty 

a nezávislé, STAN, a to jak v rozhovoru, tak v informacích uvedených ve stanovách. Nicméně 

zmiňuje, že členství v organizacemi neznamená politické příležitosti pro členy organizace 

v politické straně, ve smyslu kariérního růstu. Pokud by došlo k neshodám s jednáním nejbližší 

politické strany, spolek odmítá vystoupení ve veřejném prostoru proti této politické straně. 

Navrhuje pouze interní diskuzi. Podpora jiných politických stran by byla možná pouze u těch, 

které by se STANem spolupracovaly. Odmítá tedy podporu jakékoli strany v rámci politické 

soutěže, výjimkou je jen již existující spolupráce s jinou politickou stranou ze strany STANu. 

Absolutní odmítání podpory vidí člen mSTANu u extremistických stran, u KSČM a SPD. 

4.4.7.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Co se týče spolupráce s ostatními mládežnickými politickými organizacemi, člen spolku 

mSTAN ji označuje za oboustranně žádoucí a rozhodně ji schvaluje. Zároveň ale dodává, 

že nejsou v kontaktu se všemi organizacemi, ačkoli by spolupráce možná byla. Konkrétně 

se jedná o organizace Mladé ANO, Mladí Piráti a Idealisté. S většinou organizací ale mSTAN 

v kontaktu je a spolupráci schvaluje. V tomto případě se jedná o organizace MK, MD, TOPT, 
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MKD, ML, MZ a MSD. S jedinou organizací ale respondent vylučuje spolupráci, a tou 

je Komunistický svaz mládeže (mSTAN, 2019). 

Organizace mSTAN tedy schvaluje spolupráci s ostatními mládežnickými organizacemi, 

ačkoli ne se všemi je spolek v kontaktu. Vylučuje spolupráci s KSM. 

4.4.8 spolek Mladí Piráti 

4.4.8.1 Vnímání aktivismu, vztah k politickým stranám, spolupráce s mládežnickými 

politickými organizacemi 

Organizace Mladí Piráti se v APU nevyskytla vůbec. Hlavní důvod vysvětluje formálně 

současný člen vedení organizace tak, že organizace sice formálně existuje, není však aktivní, 

a to již delší dobu. „Důvod je jednoduchý. Mladí lidé totiž vstupují rovnou do Pirátské strany. 

Je nás dost, co jsme vstoupili hned v 18 letech. A aktivitu vyvíjíme přímo v rámci strany, což je 

podle mě pozitivní pro Piráty i politickou kulturu obecně. Zatím tedy není příliš důvod formálně 

vydělovat mladé straníky do mládežnické organizace, ani po tom není poptávka, takže oživování 

Mladých Pirátů není momentálně prioritou“ (Mladí Piráti, 2019). 

Neaktivita organizace a naopak velké možnosti aktivity v rámci strany je důvodem, proč 

organizace není aktivní a v dohledné době pravděpodobně aktivní nebude. Mladí lidé vstupují 

v tomto případě přímo do politické strany a po mládežnické organizaci nyní není poptávka. 

Proto se organizace v APU nevyskytla, jelikož existuje pouze formálně, a proto také nebude 

dále specifikován vztah organizace k politickým stranám, ke spolupráci s ostatními 

mládežnickými organizacemi a k aktivismu obecně. 

4.4.9 Mladí zelení, z.s. 

4.4.9.1 Vnímání aktivismu 

Mladí zelení patří mezi vůbec nejaktivnější organizace, co se týče počtu protestních 

událostí zahrnutých do analýzy. MZ se týká 33,6 % z celkového počtu protestů, spadá tedy 

do skupiny s největším počtem protestů, 20 % a více. Zároveň se Mladí zelení řadí mezi 

levicové organizace, tedy dohromady nejdominantnější skupinu, pokud se zaměříme na ideové 

zaměření organizací. Levicových organizací se týká celých 75,5 % protestních událostí. 
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Aktivismus je pro Mladé zelené velmi zásadní, jelikož: „…spousta našich aktivit 

je založena na aktivismu, takže ano, určitě je pro nás důležitý. Je pro nás jednou z forem 

angažování se ve veřejných věcech a jeho cílem je určitá společenská změna“ (Mladí zelení, 

2019). Co se týče spektra strategií, Mladí zelení neodmítají žádnou ze strategií zahrnutých 

do výzkumu. Respondent přiznává, že by nejčastěji volili způsob veřejného prohlášení, dopisu 

anebo happeningu. Právě happening byl výrazným repertoárem jednání u MZ oproti ostatním, 

a respondent vysvětluje, proč se k pořádání happeningů nejčastěji uchylují: „Myslíme si, 

že se jedná o jednu z nejúčinnějších strategií, jak zaujmout veřejnost a zároveň dosáhnout 

mediálního pokrytí dané problematiky, což může vést minimálně k projednávání dané 

problematiky“ (Mladí zelení, 2019). 

Mladí zelení dominují v kategoriích témat, a to hned v několika. MZ má dle APU typické 

zastoupení ve skupinách témat hájící práva menšin, migrace, boj proti rasismu, xenofobii, proti 

nacionalismu, dále práva a odměňování zaměstnanců. Mladí zelení se zúčastnili či pořádaly 

takové protesty, které tematicky patří do souhrnné kategorie lidských práv, která byla druhou 

nejčastější kategorií ze všech, tedy v případech 20,7 %. Všechna zmíněná témata lze nalézt také 

u organizací MSD a Idealistů. Specifickou kategorií, kde jsou MZ dominantní, jsou témata 

zabývající se environmentálními tématy, energetickými otázkami a těžebními limity. MZ 

protesty s těmito tématy nejčastěji organizovali sami, jednalo se o 6,5 % akcí z celkového počtu. 

Mladí zelení jsou také organizací, u které lze u protestů vidět i potenciálně konfliktní 

situace s přítomností policie, antikonfliktního týmu atd. Kromě Mladých zelených se tato 

kategorie týkala ještě KSM a MKD. Tato kategorie je ale minoritní v celkovém počtu událostí, 

jelikož se jednalo pouze o 4,3 % událostí z celkového počtu. 

Mladí zelení jsou nejaktivnější organizací, co se týče počtu protestů, jelikož zorganizovali 

nebo se podíleli na 33,6 % protestních událostí zahrnutých do APU. Jednalo se tedy 

o nejčetnější kategorií zahrnující více než 20 % událostí. Zároveň patří MZ mezi levicové 

organizace, tedy ty nejčastější, z pohledu rozdělení dle ideologií organizací. Mladí zelení 

označují aktivismus jako velmi důležitý, jelikož je na něm založena celá řada aktivit spolku. 

Neodmítají žádnou ze strategií z APU, ale výraznou strategií, kterou uplatňují často právě MZ, 

jsou happeningy. Ty považují Mladí zelení za důležité právě proto, protože mohou z jejich 

pohledu zaujmout jak veřejnost, tak média. Mladí zelení se v analýze objevili v několika 

kategoriích témat, například v druhé nejčastější kategorii lidských práv. Dále se MZ týkala 

témata hájící práva menšin, proti rasismu a xenofobii, práva a odměňování zaměstnanc a 
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specificky se pouze pro MZ stala důležitá kategorie environmentálních témat, energetických 

otázek a otázek těžebních limitů. 

4.4.9.2 Vztah k politickým stranám 

Mladí zelení jsou organizací, která určitým způsobem spolupracovala s ideologicky 

nejbližší politickou stranou či jejím zástupcem při protestních událostech nejvíce ze všech 

ve sledovaném období. Jednalo se o 27,6 % ze všech událostí podporujících ideologicky 

nejbližší stranu. Je důležité zmínit, že ve sledovaném období ideologicky nejbližší strana, tedy 

zelení, byla součástí mimoparlamentní opozice. Protestní události, které byly namířeny proti 

politické straně (kromě ideologicky nejbližší), se Mladých zelených týkaly v 16,7 % ze všech 

událostí proti politickým stranám, přičemž se jednalo o 3. nejvýraznější organizaci v tomto 

druhu protestů. 

Situace kolem ideologicky nejbližší strany se však od současnosti a sledovaného období 

(2013-2017) v analýze pro Mladé zelené výrazně změnila. V předchozích letech spolek 

spolupracoval se Stranou zelených, se kterou měli vzájemně podepsané referendum 

o spolupráci, která zahrnovala nejčastěji realizaci společných akcí. V současné době ale 

organizace rozvázala spolupráci se Stranou zelených, jelikož na sněmu vypověděla referendum, 

a to z důvodu kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Zelení vytvořili koalici mimo 

jiné s TOP09, jejíž členové podle prohlášení Mladých zelených opakovaně hlasovali proti 

zeleným politikám. Proto Mladí zelení odmítají se Stranou zelených spolupráci, a zároveň tím 

říkají, že byli schopni vystupovat proti ideologicky nejbližší straně – naposledy prohlášením 

o rozvázání memoranda o spolupráci kvůli politickým krokům. „Naší prioritou je důsledné 

následování zelené politiky, pokud ji nějaký subjekt, byť nám sebebližší, nevede tak, jak 

považujeme v této době krize za zásadní, nemáme problém tyto námitky formulovat a vyvodit 

z nich důsledky jako je rozvázání memoranda se Stranou zelených“ (Mladí zelení, 2019). 

V současné době tedy není možné označit jakoukoli stranu za skutečně ideologicky 

blízkou pro Mladé zelené, ačkoli tuto situaci v budoucnosti mohou změnit, pokud najdou shodu 

ohledně prosazovaných politik a postojů s politickou stranou. „Stranická politika je pro nás 

jedním z uznávaných způsobů, jak se podílet na věcech veřejných, v současnosti nám ale žádná 

strana či politický subjekt není natolik blízko, abychom s ní uzavřeli nějakou formu spolupráce. 

V budoucnosti se však případné spolupráci nebráníme“ (Mladí zelení, 2019). Jelikož je politika 

stran pro organizaci důležitá, dovede si představit podporu i jiné strany než zmiňovaní Zelení. 



76 

V současné době však takovou stranu konkrétně nevidí. „Pokud by na tom byla shoda členské 

základny, nebránili bychom se jednorázové podpoře či spolupráci. V současnosti si však 

nedovedeme představit, který politický subjekt by mohl s nápadem nám blízkým přijít“ (Mladí 

zelení, 2019). 

Naopak existují také politické strany, jejichž podporu si MZ nedokážou představit. A 

to z důvodu rozdílných politik a programových neshod. „Nedokážeme si představit podporu 

stran, které se nezasazují o společenskou změnu, kterou považujeme za zásadní, a to na úrovni 

ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, sociální politiky, lidských práv, práv zvířat, 

genderové rovnosti a podobně“ (Mladí zelení, 2019). Konkrétně se pro MZ jedná o strany SPD, 

ODS, STAN, TOP09, ANO 2011, KDU-ČSL, ale i DSZ (Mladí zelení, 2019). 

Mladí zelení jsou spolkem, který nejvíce ze všech ostatních spolků spolupracoval 

s ideologicky nejbližší stranou, v 27,6 %. Touto stranou byla Strana zelených, která tvořila 

mimoparlamentní opozici ve sledovaném období analýzy. Protestům proti politickým stranám 

(kromě ideologicky nejbližší strany) se MZ věnovali v 16,7 %. Politická situace se od skončení 

sledovaného období však změnila, a v současné době Mladí zelení rozvázali memorandum 

o spolupráci se Stranou zelených pro programové neshody z důvodu vytvoření kandidátky pro 

volby do Evropského parlamentu se stranou TOP09. Z informací z rozhovoru vyplývá, že MZ 

byli ve sledovaném období schopni proti bývalé ideologicky nejbližší straně vystoupit a 

naposledy se tak stalo právě rozvázáním memoranda o spolupráci. Připouští však, 

že v budoucnu se tato situace může změnit a případné spolupráci se nebrání. Jednorázovou 

podporu jiné politické strany si při shodě členské základny spolek dovede představit, nyní však 

takovou politickou stranu nevidí. Nedovede si představit ale spolupráci s jakoukoli stranou, 

se kterou programově nesouhlasí, konkrétně z parlamentních stran SPD, ODS, STAN, TOP09, 

ANO 2011 a KDU-ČSL. 

4.4.9.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Spolek Mladých zelených dříve spolupracoval s mládežnickými politickými 

organizacemi, ale situace se změnila kvůli rozvázání memoranda se Stranou zelených. Od 

té doby se spolek nepovažuje za jednu z mládežnických politických organizací, a proto začal 

veškeré spolupráce a pozvánky odmítat. Ve sledovaném období (2013-2017) tedy spolupráci 

najít lze, v současné době však nikoli. Spolupráci do budoucna ale s jinými organizacemi 

neodmítá, avšak pouze s některými. „Pokud bychom o spolupráci či spoluúčasti na nějaké 
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konkrétní akci zvažovali, rozhodně bychom vycházeli z podobného vztahu sympatií nebo 

antipatií jako vůči samotným politickým stranám, ke kterým organizace náleží“ (Mladí zelení, 

2019). MZ nevylučují spolupráci s MKD, MP, MSD a Idealisty. Nejsou si jisti v otázce 

spolupráce s KSM a ML, ale nevylučují ji. Spolupráci ale absolutně vylučují s organizacemi 

MK, MD, TOPT, MSTAN a Mladé ANO (Mladí zelení, 2019). 

Mladí zelení uvádí, že dříve s mládežnickými organizacemi spolupracovali, nyní ale 

veškeré spolupráce odmítají, jelikož se nepovažují za jednu z mládežnických politických 

organizací. V budoucnu se však tato situace může změnit, a proto uvádějí organizace, u kterých 

je spolupráce možná (MKD, MP, MSD a Idealisté) nebo si nejsou spoluprací jisti, ale 

neodmítají ji (KSM a ML). Spolupráci s ostatními organizacemi z výzkumu zamítají. 

4.4.9.4 Spolupráce s neziskovými organizacemi při protestních událostech 

Mladí zelení patří mezi organizace, které vůbec nejvíc ze všech spolupracovali nebo 

se vzájemně účastnili takových protestních událostí, na kterých se podílela nebo participovala 

jak organizace Mladých zelených, tak nezisková organizace. Podle dat z analýzy se jednalo 

o 44,4 % z celkového počtu spolupráce různého druhu (pořadatelé, spolupořadatelé nebo 

účastníci) mezi mládežnickou organizací a neziskovou organizací. Člen MZ souhlasí, že jsou 

pro organizaci neziskové organizace důležité, často dochází ke spolupráci, a to z důvodu sdílení 

podobných hodnot. Zároveň uvádí, že některé členky nebo členové jsou zároveň členy 

v neziskových organizacích (Mladí zelení, 2019). 

V analýze se nicméně ocitla zvláštní událost v roce 2015, které se MZ účastnili pro boj 

za práva žen. Tuto akci ale pořádala organizace Blok proti islámu a Islám v ČR nechceme. MZ 

dle médií uváděli, že se báli zneužití tématu ze strany těchto organizací, protestu se však chtěli 

zúčastnit kvůli požadavkům. Člen současného vedení MZ uvádí, že tuto skutečnost nyní 

odmítají a nepodporovali by událost s pořadateli jako jsou jmenované organizace. „Pořadatel 

akce pro nás hraje stěžejní roli. Přes organizaci, která se soustavně rozchází s našimi 

esenciálními hodnotami a která podněcuje k nenávisti pro nás nejede vlak“ (Mladí zelení, 

2019). 

4.4.9.5 Časté místo realizace protestů 

Na základě APU bylo zjevné, že se většina protestních událostí spojených s Mladými 

zelenými realizovala v Praze. K tomu respondent uvádí, že MZ mají tři aktivní organizace, 
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v Praze, Brně a v Ostravě. Za aktivnější v současné době ale označuje právě organizace mimo 

Prahu. „Pravdou je, že v současnosti jsou regionální MO výrazně aktivnější než Praha. Nejvíce 

členů je nyní na Ostravsku a také se zde koná nejvíce akcí, Brno je na tom podobně. Momentální 

nezdar pražské místní organizace spočívá v tom, že spousta dřívějších členů a členek lepí více 

aktivit a momentálně se více angažuje v jiných projektech, na pořádání akcí nezbývá tolik času“ 

(Mladí zelení, 2019). Ačkoli tedy v analýze vycházela pražská organizace jako nejaktivnější, 

v současnosti je tomu podle respondenta naopak a za nejaktivnější označuje ostravskou a 

brněnskou organizaci (Mladí zelení, 2019). 

4.4.9.6 Mezinárodní cíle prioritou 

Podle analýzy patří Mladí zelení mezi ty organizace, které se nejvíce věnovaly 

mezinárodním cílům. Ty, které se věnovaly mezinárodním cílům nejvíce, mají shodně 26 % 

realizovaných událostí z celku těchto akcí. Respondent ale uvádí, že se nedá říct, že by byly 

mezinárodní cíle prioritou. Uvádí, že se jim věnují například v podpoře zahraničních subjektů 

ve volbách. „…kampaňovali jsme například s německými mladozelenými, z nichž je spousta 

na kandidátní listině německých zelených. Máme pravidelný kontakt s evropskou federací 

mladých zelených, FYEGem, pořádáme společné akce a jsme si velmi blízko“ (Mladí zelení, 

2019). Zároveň ale dodává, že se organizace snaží o rovnováhu mezinárodních a domácích cílů. 

„Domácí politika je však naším každodenním chlebem, nedá se tedy mluvit o prioritě 

v zahraniční politice“ (Mladí zelení, 2019). 

4.4.10 Mladí sociální demokraté, z.s. 

4.4.10.1 Vnímání aktivismu 

Mladí sociální demokraté patří do skupiny 20 % a více realizovaných událostí 

z celkového počtu, a s počtem 21,5 % událostí jsou druhou nejaktivnější organizací do počtu 

událostí, hned po Mladých zelených. Zároveň patří mezi levicové, tedy podle ideologie 

aktivnější organizace, s počtem 75,5 % realizovaných protestních událostí. 

Člen MSD popisuje, že aktivismus vnímá pozitivně a je pro organizaci velmi důležitý. 

„Aktivismus znamená odhodlání. Hlavně schopnost udělat k naplnění osobních nebo 

kolektivních cílů víc, než je obvyklé“ (Mladí sociální demokraté, 2019). Co se týče strategií 

uplatňovaných pro kladení politických požadavků, MSD považují všechny zahrnuté repertoáry 

jednání za přijatelné, a zdůrazňují mimo jiné například demonstrace, happeningy, ale i taková 
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vyjádření, která umožňují rozšířit požadavky do sdělovacích prostředků (Mladí sociální 

demokraté, 2019). 

Mladí sociální demokraté se věnují několika tématům, která jsou důvodem pro realizaci 

protestních událostí. Jejich zastoupení je podle analýzy protestních událostí výrazné například 

v oblasti zabývající se etnickými menšinami, otázek ohledně migrace a události proti rasismu 

a xenofobii, dále práva a odměňování zaměstnanců. Všechna tato témata jsou důležitá nejen 

pro MSD, ale i pro MZ a Idealisty. Specifickou kategorií, ve které lze vysledovat dle APU 

pouze MSD, jsou protesty s tématikou LGBT+, které se realizovaly v 5,4 % z celkového počtu. 

Mladí sociální demokraté jsou také jednou z organizací, která realizovala nebo se zúčastnila 

protestů s druhým nejčastějším tématem, kterým jsou lidská práva. Lidských práv se týkalo 

20,7 % ze všech protestů. 

Mladí sociální demokraté se zúčastnili, pořádali nebo spolupořádali 21,5 % ze všech 

protestních událostí, což znamená, že se jedná o druhou nejčastější mládežnickou organizaci 

z analýzy. Zároveň se řadí i mezi levicové subjekty, které pořádaly 75,5 % událostí z celkového 

počtu. Aktivismus je pro organizaci důležitý, jelikož jej respondent vnímá jako naplňování 

osobních nebo kolektivních požadavků. Všechny strategie z APU jsou pro člena MSD 

přijatelné. MSD se věnují různým tématům protestů, ať už jde o etnické menšiny a boj proti 

rasismu nebo práva zaměstnanců. Specifickou kategorií, kde se nejvíce objevují pouze MSD, 

jsou témata spojená s LGBT+. Mladí sociální demokraté jsou spolkem, který se podílel 

na tématech druhé nejčastější kategorie obhajující lidská práva. 

4.4.10.2 Vztah k politickým stranám 

Politické aktivity Mladých sociálních demokratů se podle analýzy protestních událostí 

věnují hlavně politice kolem ideologicky nejbližší strany a mnohem méně jiným stranám, 

ať už se jedná o podporu nebo protesty proti nim. Podle analýzy se MSD věnují protestům proti 

politickým stranám (kromě politicky nejbližší) pouze v 5,6 % případů, čímž se řadí mezi 

organizace, které se protestům proti stranám věnují vůbec nejméně ze všech. Naopak podpora 

politicky nejbližší straně je u MSD častá, v 20,7 % případů. To dělá z MSD třetí nejvíce aktivní 

organizaci v podpoře ideologicky blízké strany, hned po MKD a MZ. Je důležité ale zmínit, že 

ve většině sledovaného období byla politicky nejbližší strana také vládní stranou. Ideologicky 

nejbližší stranou je pro MSD strana ČSSD, jejíž podporu má spolek napsanou i ve stanovách 

a účelu spolku v rejstříku. Člen MSD dodává, že: „…máme přirozeně blízko k demokratické 
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levici, reprezentované Českou stranou sociálně demokratickou. Je pro nás možné poskytnout 

straně pomoc a pomoc od strany přijmout. Ze strany naší organizace je přirozené pomoci ve 

prospěch strany účastí našich členů a členek na stranických politických kampaních, 

programové činnosti a všestranná participace na stranickém životě, formálně i neformálně. Ze 

strany sociální demokracie je pak přirozenou formou pomoci hlavně finanční a administrativně 

technická pomoc pro naše aktivity“ (Mladí sociální demokraté, 2019). Respondent také dodává, 

že je v některých případech možné aktivním členstvím v organizaci získat více šancí v realizaci 

stranické politiky v ideologicky nejbližší politické straně. Člen MSD kladně komentuje 

spolupráci politické strany a spolku vzhledem k veřejnosti. „Spolupráci občanského sektoru, ke 

kterému jako spolek patříme, s politickými stranami, považujeme za vhodnou. Hlavně kvůli 

vzájemnému porozumění mezi širokými vrstvami obyvatel a těmi, kdo je pak reprezentují“ 

(Mladí sociální demokraté, 2019). 

Zároveň ale člen MSD zmiňuje, že jsou reálné situace, ve kterých by se organizace 

postavila proti ČSSD, a také tak udělala v minulosti. Podle analýzy jsou právě MSD (a také 

Idealisté) jediné organizace, které se ve sledovaném období postavily proti ideologicky 

nejbližší straně, ačkoli se jednalo pouze o minoritní počet událostí (3 %). Člen MSD popisuje, 

že vystoupení proti straně jsou nejzazší řešení v případě odklonu od sociálně demokratických 

hodnot. Jako příklady uvádí: „Prosazování pravicového konceptu zásluhovosti při řešení 

bezdomovectví v Brně v tomto roce, podpora motorkářského gangu úzce propojeného 

s represivním putinovským režimem v Ruské federaci, tedy spojení s Foldynou, téměř každý rok. 

A pak také koalice ČSSD s extrémními či extremistickými stranami v Duchcově“ (Mladí sociální 

demokraté, 2019). Právě protest proti koalici ČSSD a DSSS ze strany MSD byl jedním 

z protestů zahrnutých do analýzy. Respondent také uvádí, že příklad s bezdomovectvím 

mu přijde z dlouhodobého hlediska mnohem horší, než přešlapy individuálních členů (Mladí 

sociální demokraté, 2019). 

Mladí sociální demokraté také v rozhovoru uvádějí, že nevidí důvod podpořit jakoukoli 

jinou stranu, než ideologicky nejbližší (Mladí sociální demokraté, 2019). 

Mladí sociální demokraté tedy svou aktivitou výrazně podporovali a podporují 

ideologicky nejbližší stranu, tedy ČSSD, která ve většině sledovaného období byla vládní 

stranou. V APU se tyto příklady vyskytly ve 20,7 %. Naopak protesty proti jiným politickým 

stranám se u MSD ocitly velmi málo, v 5,6 %, což patří do skupiny organizací, které tyto 

protesty realizují nejméně. Podpora ČSSD je vzájemná a silná, a tato podpora je i součástí 
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stanov a účelu spolku. Zároveň ale respondent dodává, že je možné protestovat i proti ČSSD, 

což spolek v minulosti udělal. Důvodem byl odklon od sociálně demokratických hodnot. 

Co se týče podpory jiných politických stran a MSD, organizace nemá tuto variantu za reálnou 

a podporu vylučuje. 

4.4.10.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Spolek již tradičně spolupracuje s jinými mládežnickými organizacemi, respondent 

zmiňuje spolupráci v rámci Asociace mládežnických organizací od roku 2015. Dále také 

zmiňuje platformu Youth Speak Up, která se snaží od roku 2019 prosazovat cíle z širokého 

okruhu mládežnických politických organizací. MSD nevylučují spolupráci s žádnými 

mládežnickými politickými organizacemi zahrnutých do výzkumu, avšak uvádí, že ne se všemi 

jsou v kontaktu (s Mladými Piráty a s Komunistickým svazem mládeže). 

Na spolupráci s dalšími mládežnickými organizacemi se MSD dívá kladně, a jmenuje 

organizace, které prosazují společné cíle. Spolek nevylučuje spolupráci s žádnou mládežnickou 

politickou organizací, která je zahrnuta v analýze. 

4.4.10.4 Spolupráce s neziskovými organizacemi při protestních událostech 

Na základě dat z analýzy je zřejmé, že spolupráce nebo spolupořádání či vzájemná účast 

MSD a neziskové organizace byla realizována v 22,2 % případů, což je druhá nejčastější 

spolupráce s neziskovou organizací vůbec. Člen MSD dodává, že k těmto organizacím 

má spolek vřelý vztah, přičemž vyzdvihuje jejich důležitost slovy: „Existenci neziskových 

organizací určitě vnímáme jako základní podmínku funkční demokratické občanské společnosti. 

Spolupráce s nezikovými organizacemi umožňuje rozvíjet občanskou společnost, kultivovat 

politickou kulturu v naší zemi a také vést veřejnou diskusi o klíčových tématech pro budoucnost 

naší země“ (Mladí sociální demokraté, 2019). 

4.4.10.5 Časté místo realizace protestů 

V analýze bylo vidět, že více než polovina protestních událostí (52,2 %) ze všech protestů 

MSD byla realizována v Praze. Respondent tuto aktivitu vysvětluje tím, že je pražská 

organizace tradičně nejaktivnější a také člensky největší. Zároveň však vidí i další důvod 

pro tuto aktivitu, a to sídla institucí v Praze. „Fakt, že více než polovina akcí naší organizace 

proběhla v Praze, je určitě dán i tím, že tady sídlí Česká strana sociálně demokratická, ústavní 
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instituce, všechna ministerstva a celá řada dalších ústředních orgánů státní správy, a hlavní 

město je tradičním středobodem politického dění v naší zemi“ (Mladí sociální demokraté, 2019). 

4.4.10.6 Domácí politika jako priorita 

Mladí sociální demokraté jsou organizací, která se účastnila nebo pořádala události 

s mezinárodními cíli tak často, jako další organizace, tedy v 26 % případů se zahraničními cíli. 

Ačkoli jsou MSD v těchto cílech aktivní ve srovnání s ostatními, mezinárodní cíle tvoří pouze 

30,4 % z celkového počtu událostí Mladých sociálních demokratů. Domácí cíle tvoří většinu, 

celých 69,6 %. Tyto cíle potvrzuje za prioritu pro organizaci i člen MSD: „Ano, prioritní 

je pro nás oblast tuzemské politiky“ (Mladí sociální demokraté). 

Zároveň je ale důležité zmínit, že v případech s mezinárodními cíli byl u MSD viditelný 

rys toho, že se často jednalo o zapojení do kampaní s celoevropskými či celosvětovými zájmy, 

například kampaň #Act4Youth nebo #NotMyParadise. Respondent k těmto akcím dodává, 

že: „K těmto akcím se připojujeme v rámci mezinárodního sociálně demokratického hnutí 

a našich mateřských mezinárodních organizací Young European Socialists a International 

Union of Socialist Youth. Výhodou je možnost aktivizovat mezinárodní sociálně demokratické 

hnutí a při jejich vedení využít existující strukturu mezinárodních organizací a styků a kontaktů“ 

(Mladí sociální demokraté, 2019). 

4.4.11 Idealisté.cz, z.s. 

4.4.11.1 Vnímání aktivismu 

Na základě informací z analýzy protestních událostí jsou Idealisté organizací, která 

pořádala 11,2 % protestních událostí z celého počtu. Jedná se tedy o organizaci, která 

je z pohledu četnosti protestů zařazena do skupiny 10-20 % událostí z celkového počtu. 

Zároveň také Idealisté patří do skupiny levicových organizací, které dohromady pořádaly více 

protestů než pravicové, případně středové organizace, jelikož podle APU lze počítat 75,5 % 

ze všech událostí právě ideologicky levicově nakloněným organizacím. 

K aktivismu se Idealisté staví kladně, a označují jej jako jednu z hlavních priorit 

organizace, kromě vzdělávání členů a nepolitických volnočasových aktivit. Člen Idealistů 

popisuje, že „…aktivismus znamená aktivní přístup k vytváření požadované politické situace. 

Je určitě důležitý, protože je to také hlavní činnost organizace a motivátor pro zapojení dalších 
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lidí“ (Idealisté, 2019). Všechny ze zahrnutých strategií v APU respondent schvaluje jako pro 

organizaci přijatelné strategie pro prosazování politických požadavků ve veřejném prostoru. 

Zároveň také zmiňuje kontakty s institucemi, které mohou politické požadavky prosazovat, i 

problémy s tímto způsobem prosazování požadavků spojené. „Nejvíce jsou pro mě blízké při 

kladení požadavků cesty skrze instituce k tomu určené, to znamená politické strany. Nicméně to 

nemusí být vždy nejdostupnější způsob“ (Idealisté, 2019). 

Témata, která organizaci nejvíce vedla k protestním událostem, byla práva etnických 

menšin, podpora migrace a boj proti rasismu a xenofobii. V této skupině dominovali Idealisté, 

a dále také MSD a MZ. Tyto organizace ale pořádaly i další ze skupiny témat protestů, 

konkrétně práva a odměňování zaměstnanců, ačkoli se nejednalo o tak početnou skupinu jako 

první zmiňovanou. Idealisté jsou tedy jednou z organizací, která pořádala protesty z důvodu 

druhého nejčastějšího tématu vůbec. Tím byla lidská práva. 

Idealisté podle informací z APU tedy patří mezi organizace, které pořádaly mezi 10-20 % 

ze všech protestních událostí. Zároveň se jedná o levicově smýšlející organizaci. Patří tedy mezi 

dominantnější organizace z pohledu ideologií a pořádání protestů. Aktivismus označují za 

jednu z priorit spolku, všechny ze strategií z APU považují za přijatelné a dodávají důležitost 

transakčního aktivismu, především prosazování požadavků přes instituce. Nejčastější témata 

pro protesty jsou pro Idealisty práva menšin a boj proti xenofobii, dále práva a odměňování 

zaměstnanců. Idealisté spolu s dalšími organizacemi dominují i ve druhé nejčastější skupině 

témat obhajující lidská práva. 

4.4.11.2 Vztah k politickým stranám 

Pro sledované období analýzy protestních událostí byla na základě dokumentů 

považována jako politicky nejbližší strana ČSSD. S tím se i pojí podpora politicky nejbližší 

strany. Idealisté podporovali tuto stranu v 10,3 % z celkového množství protestů podporujících 

politickou stranu. Jednalo se tedy o kategorii podpory do 20 %. Zároveň se Idealisté věnovali 

podobným množstvím událostí také protestům proti jiným politickým stranám, konkrétně 

v 11,1 % případech z celkového počtu protestů proti politickým stranám (kromě ideologicky 

nejbližší strany). Kategorie protestů proti politicky nejbližší straně byla sice velmi minoritní, 

ale vyskytla se pouze u dvou organizací, mezi které patří i Idealisté. K tomu dodává člen 

Idealistů: „Stále si stojím za vším, co Idealisté udělali nebo proklamovali“ (Idealisté, 2019). 

Zároveň jmenuje i to, že Idealisté již několikrát šli proti ideologicky nejbližší politické straně. 
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Důvodů pro toto jednání vidí člen spolku několik: „Jedním z nepřijatelných momentů 

je korupční, klientelistické či neetické chování“ (Idealisté, 2019). 

Situace Idealistů se ale od sledovaného období změnila, jelikož organizace změnila 

strategii podpory politické strany. To vysvětluje člen organizace: „S ČSSD bývaly vztahy velmi 

těsné, ovšem organizace prochází proměnami v přístupu k politickým stranám a snaží se nebýt 

již tak těsně spjatá se stranami, jako spíše s politikou, kterou strany fakticky reprezentují. 

Ideologicky je nejblíže ČSSD, politicky dále Piráti či Zelení“ (Idealisté, 2019). Podpora pouze 

jedné strany, ČSSD, tedy není v současné době aktuální. Naopak se toto spojení se stranou více 

rozvolnilo s tím, že spolek podporuje konkrétní politiky také Pirátů nebo Zelených. Respondent 

dodává, že dříve bylo díky těsnějšímu spojení s ČSSD možné uvažovat o realizaci a uplatnění 

členů spolku i v této politické straně, nicméně teď tomu tak není. Z toho vychází i možná 

podpora jiných stran. Respondent říká, že podpora politických kroků jiných stran spíše není 

reálná. Dokáže si ji představit u jmenovaných stran – ČSSD, Piráti a Zelení, a dále u lokálních 

uskupení, které se věnují často komunální politice, a za které někteří členové spolku kandidují 

právě v komunálních volbách (Idealisté, 2019). 

Politické strany, u kterých si člen Idealistů nedovede podporu představit vůbec, jsou 

strany ODS, TOP09, ANO, KDU-ČSL, a zmiňuje i SPD. „Prostě vše napravo od středu“ 

(Idealisté, 2019). 

Idealisté se tedy na základě dat ze sledovaného období podíleli na podpoře ideologicky 

nejbližší strany (10,3 % ze všech událostí podpory), na protestech proti jiným stranám (11,1 

%), ale také na protestech proti ideologicky nejbližší straně, ačkoli se v celkovém množství 

protestů jednalo spíše o výjimku. Podmínku pro toto jednání respondent uvádí klientelistické, 

korupční a neetické chování. Naopak vyloučení podpory politickým stranám zmiňuje u všech 

politických stran napravo od středu, a také SPD. Idealisté ale od sledovaného období změnili 

podporu politické straně, jelikož již není pro spolek důležitá politická strana, ale podpora 

konkrétních politik. Proto za ideologicky nejbližší strany nyní označuje ČSSD (s volnějším 

vztahem než dříve), Piráty a Zelené. Tyto strany považuje také za ty, které spolek podporuje, a 

dále komunální uskupení, za které například kandidují členové spolku Idealisté. 
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4.4.11.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Člen Idealistů uvádí, že spolupráci s mládežnickými politickými stranami je spolek 

nakloněn, záleží ale na ideologické shodě. „Nemáme téměř s žádnou mládežnickou organizací 

problém v komunikaci. Spolupráce je samozřejmě založená na ideové pozici organizace“ 

(Idealisté, 2019). Také uvádí, že nejčastěji spolupracovali hlavně s Mladými sociálními 

demokraty. Na základě ideové pozice dodává, že spolupráce je možná s organizací mSTAN, 

Mladí Piráti, Mladí Zelení a Mladí sociální demokraté. Za spíše vyloučenou označuje 

spolupráci s MK, MD, TOP týmem, MKD, ML a s organizací Mladé ANO. Spolupráci 

absolutně vyloučenou jmenuje u Komunistického svazu mládeže (Idealisté, 2019). 

Pro organizaci je důležitá ideová pozice organizace, aby mohla vzniknout vzájemná 

spolupráce. Ta je možná pouze u MP, MZ, MSD a mSTANu. U ostatních organizací 

je spolupráce spíše vyloučená, u KSM je vyloučená určitě. 

4.4.11.4 Časté místo realizace protestů 

Na základě APU bylo konkrétně u Idealistů vidět, že se většina protestních událostí 

realizovala v Praze. Na základě rozhovoru ale člen Idealistů uvádí, že tato situace se nyní 

změnila, ačkoli je pražská místní organizace stále velká. „V současné době je už dokonce 

aktivnější brněnská buňka. Pražská je však stále největší, a proto se v Praze kumuluje nejvíce 

aktivit“ (Idealisté, 2019). Dá se tedy říci, že se organizace více věnuje i jiným městům 

pro protestní aktivity než Praze, jak to bylo vidět z analýzy protestních událostí ve sledovaném 

období (Idealisté, 2019). 

4.4.11.5 Domácí politika jako priorita 

Z APU je zřejmé, že Idealisté se zúčastnili nebo pořádali pouze 3,7 % událostí 

z celkového počtu protestů s mezinárodními cíli, tedy ty, které jsou geograficky zaměřeny 

kamkoli mimo Českou republiku. Z toho vyplývá, že se podle analýzy Idealisté více věnují 

domácí politice. K tomu ale člen Idealistů dodává, že tento fakt je ovlivněn nedostatkem 

lidských zdrojů v organizaci. „Fakticky ano, domácí politika je prioritou, ale nechceme, aby 

byla. Personální kapacity na formulování zahraniční politiky jsou omezené“ (Idealisté, 2019). 



86 

4.4.11.6 Spolupráce s neziskovými organizacemi při protestních událostech 

Idealisté jsou jednou z organizací, která poměrně často (ve srovnání s ostatními) 

spolupracuje s neziskovými organizacemi jako pořadatel, spolupořadatel nebo účastník 

protestní události. Jednalo se o spolupráci v 11,1 % z celkového počtu případů spolupráce. 

Vztahy s neziskovými organizacemi označuje člen Idealistů za žádoucí, a zmiňuje důležitost 

vytváření sítí mezi členy spolku a neziskových organizací. „S neziskovými organizacemi máme 

velmi dobrý vztah. Snažíme se s nimi síťovat a vytvářet tak i odbornou bázi spolku“ (Idealisté, 

2019). 

4.4.12 Komunistický svaz mládeže, z.s. 

4.4.12.1 Vnímání aktivismu 

Na základě dat z analýzy protestních událostí vyplývá, že KSM spadá do kategorie 

organizací, které pořádaly/spolupořádaly nebo se zúčastnily od 0 do 10 % z celkového počtu 

všech realizovaných událostí zahrnutých do analýzy. Konkrétně se u Komunistického svazu 

mládeže jednalo o 6,5 % protestních událostí. Zároveň patří KSM mezi levicové organizace, 

které v celkovém počtu událostí realizovaly většinu z celkového počtu událostí, tedy 75,5 % 

protestů. 

Aktivismus je pro organizaci důležitou prioritou, člen spolku zmiňuje zkušenosti 

s pořádáním demonstrací a jiných protestů. Pro spolek je aktivismus cestou toho, jak prosadit 

politické požadavky ve veřejném prostoru. „Aktivismus pro nás znamená fyzickou činnost 

prosazující konkrétní politický cíl. Pro komunistickou organizaci je organizovaný politický 

aktivismus jednou z klíčových aktivit“ (Komunistický svaz mládeže, 2019). Veškeré repertoáry 

jednání, které jsou zahrnuty do analýzy, pokládá respondent za přijatelné. Na základě dat z APU 

ale vyplývá, že se organizace věnuje více protestním aktivitám nefyzického charakteru, tedy 

různá veřejná prohlášení, výzvy a otevřené dopisy. To ale člen KSM odmítá, jelikož nevnímá 

tyto aktivity za dominantní, ačkoli jich může být na počet více. Vnímá vyrovnaně aktivitu 

spolku jak v protestech fyzického, tak nefyzického charakteru. „Ročně se účastníme několika 

fyzických protestů, často na nich také máme vlastní řečníky. Nefyzické protesty jsou 

organizačně podstatně méně náročné a v některých případech jsou součástí mezinárodně 

koordinovaných aktivit. Jako například naše poslední prohlášení k eurovolbám. Takže byť jich 

třeba na počet může být víc, prioritu pro nás nemají“ (Komunistický svaz mládeže, 2019). 
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Komunistický svaz mládeže patří mezi organizace, u nichž se vyskytl potenciální výskyt 

konfliktu, například výskyt policie apod. Jelikož se však jednalo pouze o 4,3 % ze všech 

případů, jednalo se o minoritní případ. 

KSM tedy spadá s počtem protestů 6,5 % z celkového počtu do kategorie stran s protesty 

od 0-10 %. Zároveň patří mezi dominantní levicové organizace, co se týče počtu protestů. 

Aktivismus je pro KSM klíčový, veškeré strategie z APU považují za přijatelné. Ačkoli 

se na základě dat může zdát, že organizace více prosazuje nefyzické protestní strategie, člen 

KSM je nevidí jako dominantní, ale přidává důležitost i fyzickým strategiím protestních 

událostí. 

4.4.12.2 Vztah k politickým stranám 

Podle analýzy protestních událostí je zřejmé, že Komunistický svaz mládeže nerealizuje 

takové aktivity, které by příliš souvisely s politickými stranami. Co se týče podpory strany, 

tento případ se pro KSM v analýze neocitl ani jednou. Protesty proti jiným než ideologicky 

nejbližším stranám, jsou také málo časté. Jednalo se o 5,6 % z celkového počtu, což bylo 

nejméně ze všech (spolu s MSD, ML a TOPT, kteří měli shodně 5,6 %). 

Člen KSM zmiňuje, že podpora politických stran je složitější kvůli ideologiím politických 

stran a organizace. „KSM jako leninistická organizace vnímá nutnost vybudování autentické 

komunistické strany prosazující svržení kapitalismu a zastupující zájmy proletariátu. Nevím, 

jestli lze označit některou ze stran za mateřskou. Spolupracujeme s KSČM, kterou v současné 

době vnímáme jako nejvlivnější pokrokový subjekt v zemi. Účastníme se některých stranických 

aktivit, naši členové působí ve straně“ (Komunistický svaz mládeže, 2019). Zároveň ale také 

člen spolku zmiňuje rozpory, které má organizace s vedením KSČM. To limituje i působení 

členů organizace ve straně. Rozpory s vedením strany jsou často také důvodem k tomu, 

že je organizace schopna vystoupit proti KSČM. Jako konkrétní důvod uvádí respondent otázky 

postoje k EU z pohledu KSM v rozporu s pohledem vedení KSČM. Zároveň ale také člen KSM 

zmiňuje potenciální možnost podpory jiným stranám. Důležité je ale ideové ukotvení strany, 

muselo by se tedy jednat o ideově velice blízkou, často minoritní politickou stranu. Podmínkou 

podpory je totiž pro KSM strana komunistická či antiimperialistická. Z ideového důvodu tedy 

odmítají podpořit jiné strany než vyhovující zmíněným kritériím. Lze tedy vyloučit všechny 

ostatní strany, které se podílejí například v parlamentu ČR. „Nevidíme důvod podporovat strany 

hájící kapitalistický výrobní způsob“ (Komunistický svaz mládeže, 2019). 
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Komunistický svaz mládeže je organizací, která se příliš nevěnuje politickým stranám 

v protestních událostech, zaměřuje se většinově na vlastní agendy. Podpora politicky blízké 

strany se v APU nevyskytla vůbec, protesty proti jiné politické straně patří mezi nejnižší 

procenta ze všech, tedy 5,6 % z celkového počtu událostí s protesty proti politické straně. 

Podpora politické strany se odvíjí od ideového zaměření strany, které je pro organizaci důležité, 

jelikož odmítá podporovat jakoukoli stranu hájící kapitalistický výrobní způsob. Nejbližší 

stranou je KSČM, kterou vnímají jako nejvlivnější pokrokovou stranu v zemi. Rozpory 

s vedením strany jsou ale důvodem, kdy je organizace schopna vystoupit proti této straně. 

Spolek odmítá podporovat jakoukoli jinou parlamentní politickou stranu. 

4.4.12.3 Spolupráce s mládežnickými politickými organizacemi 

Z dat analýzy protestních událostí vyplývá, že Komunistický svaz mládeže nikdy 

nespolupracovat s žádnou jinou mládežnickou politickou organizací. Vzájemnou spolupráci lze 

nalézt u všech sledovaných organizací až na jednou výjimku, a tou je právě KSM. Člen KSM 

přiznává, že spolupráce s jinými mládežnickými politickými organizacemi v ČR je velice 

omezená, a zároveň označuje spolupráci za vyloučenou u všech organizací, které jsou zahrnuty 

do výzkumu. Je důležité podotknout, že tato spolupráce, respektive nespolupráce, 

je oboustranná, jelikož KSM byla nejčastější organizace, kterou ostatní spolky označily 

za vyloučenou pro vzájemnou spolupráci. Výjimkou jsou pouze tři organizace, které spolupráci 

s KSM nevylučují hned. MSD tuto spolupráci nevylučuje, MZ si nejsou jisti, ale nevylučují ji, 

Mladé ANO v rámci širšího dialogu spolupráci s KSM také nevyloučilo. 

KSM je jedinou organizací, která podle APU nikdy s žádnou jinou mládežnickou 

organizací nespolupracovala. Tato nespolupráce je z větší míry oboustranná, jelikož ji odmítá 

jak Komunistický svaz mládeže, tak většina ostatních organizací zahrnutých do výzkumu. 

Neodmítá ji MSD, s podmínkami dále MZ a Mladé ANO. 

4.4.12.4 Mezinárodní cíle jako priorita 

Komunistický svaz mládeže patří mezi organizace, které pořádaly vůbec nejvíce 

protestních událostí s mezinárodními cíli, tedy geograficky zaměřené mimo Českou republiku. 

Jednalo se o 26 % z celkového počtu, přičemž všechny události, které se týkaly KSM, 

se zároveň týkaly vždy mezinárodních cílů. Podle analýzy se KSM vůbec nevěnuje cílům 

z domácí politiky. Člen organizace připouští, že zahraniční politika je pro ně velmi důležitá, 
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vzhledem k členství spolku v mezinárodních organizacích. „KSM má velké zkušenosti 

s demonstracemi a protesty, v některých případech v rámci mezinárodně koordinovaných 

aktivit. Je to také činnost, které se tady věnuje poměrně málo lidí, přitom si myslíme, 

že antiimperialistický boj by měl být jednou z priorit progresivně smýšlejících lidí“ 

(Komunistický svaz mládeže, 2019). 

4.4.12.5 Spolupráce s neziskovými organizacemi při protestních událostech 

Komunistický svaz mládeže patří mezi organizace, u nichž se vyskytla spolupráce 

s neziskovými organizacemi při protestních událostech. Stejně tak jako se tato spolupráce 

s neziskovými organizacemi vyskytla u jiných levicových organizací. V tomto případě 

se jednalo o 11,1 % z celkového počtu spolupráce s neziskovými organizacemi. Respondent 

zmiňuje, že je pro spolek důležitá spolupráce s neziskovými organizacemi, především 

na mezinárodní úrovni a s ideovou shodou. „Máme bohatou spolupráci se zahraničními 

komunistickými a antiimperialistickými organizacemi, hlavně v rámci Světové federace 

demokratické mládeže, které jsme členem“ (Komunistický svaz mládeže, 2019). 

4.5 Shrnutí empirické části 

Empirická část výzkumu byla zaměřena jak na data z analýzy protestních událostí, tak 

na rozvíjení dat díky rozhovorům s jednotlivými organizacemi. Celkem bylo realizováno 12 

rozhovorů se členy organizací, a na základě informací v nich byla data z analýzy vyvrácena, 

potvrzena nebo doplněna. Na základě toho bylo možné identifikovat nejen specifické rysy 

mládežnických organizací ve spojení s aktivismem, ale také vysvětlit to, proč se například 

některé organizace aktivismu nevěnují. 

4.5.1 „Negativní případy“ 

Čtyři ze sledovaných organizací se vůbec v APU nevyskytly, tedy nerealizovaly, 

nespolupořádaly ani se nezúčastnily žádného z uvedených protestů v analýze. Těmi 

organizacemi jsou Mladé ANO, Mladí Piráti, Mladí demokraté a mSTAN, každý má jiné 

důvody pro to, proč se aktivismu nevěnuje. 

Mladí Piráti jsou organizací, která sice formálně existuje, ale není aktivní a dlouho aktivní 

nebyla, a to z toho důvodu, že po aktivní pirátské mládežnické organizaci není poptávka, jelikož 
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mladí lidé přímo vstupují do politické strany, kde mají prostor na realizaci aktivit. Mladí 

demokraté byli „negativním případem“, což souvisí s tvrzením odmítající vystupování ve 

veřejném prostoru, jelikož jejich prioritu vidí především v politickém vzdělávání. Ačkoli 

přiznávají, že se občas vyjadřují k politickému dění, ale pouze na sociálních sítích. Aktivismus 

označují jako pejorativní slovo. Organizace mSTAN je nejmladší ze sledovaných organizací. 

Aktivismus neodmítá, ale ani nepodporuje, jelikož ne každý projev aktivismu je podle 

organizace chvályhodný. Právě slušnost a ohleduplnost projevu je pro ně zásadní. Poslední 

z „negativních případů“, Mladé ANO, je organizace, která se považuje za organizaci 

na aktivismu založenou, za aktivismus považuje prosazování zájmů a nezavrhuje žádnou 

ze strategií zahrnutých do výzkumu. Zároveň ale vedle aktivismu zdůrazňuje prioritu spolku 

při kampaních strany ANO 2011. Přesto se však organizace v analýze nevyskytla ani jednou. 

S tím může souviset to, že se jedná o organizaci mladou, a současně také to, že politická strana 

ideologicky nejbližší byla a stále je vládní stranou. 

4.5.2 Protestní události do 10 % z celkového počtu 

Čtyři organizace se v APU vyskytly, ale svým počtem událostí nepřekračují hranici 10 % 

z celkového počtu. 

Jednou z organizací jsou Mladí lidovci, kteří aktivismus striktně neodmítají, ale jejich 

priority jsou jinde. Především v dobrovolnické činnosti a v realizaci aktivit pro členy spolku. 

I přesto se u Mladých lidovců objevila velmi specifická strategie protestů, a to pouť 

se specifickými požadavky. TOP tým neodmítá aktivismus ani strategie zahrnuté do analýzy, 

ale s určitými podmínkami. Vnímají aktivismus jako prosazování zájmů. Zdůrazňují ale oproti 

aktivismu hlavní prioritu spolku, kterou je podpora strany TOP 09. Mladí konzervativci 

se věnují aktivismu málo, jelikož pro ně není aktivismus prioritou. Pokud dochází k vyjádření 

ve veřejném prostoru ze strany spolku, preferují sociální sítě. Odmítají některé strategie 

protestních událostí (bojkot, happening a průvody), a částečně i demonstrace, které označují 

za laciné. Komunistický svaz mládeže naopak považuje aktivismus za klíčový, označuje 

všechny strategie z analýzy za přijatelné, strategie „nefyzické“ navíc za organizačně méně 

náročné. Přesto se však u této organizace v analýze neobjevilo více protestních událostí než 

do 10 %. 
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4.5.3 Protestní události do 20 % z celkového počtu 

Protestní události více než 10 %, ale méně než 20 % z celkového počtu, se týkají dvou 

organizací, Idealistů a Mladých křesťanských demokratů. 

Idealisté považují aktivismus za jednu z priorit spolku, všechny strategie z analýzy 

považují za blízké, a zdůrazňují důležitost transakčního aktivismu, prosazování požadavků díky 

institucím. Idealisté jsou jednou z organizací, která se podílela na protestech podporující lidská 

práva, což byla druhá nejčastější kategorie témat vůbec. Mezi lidská práva patří práva menšin, 

otázky migrace, boj proti rasismu a nacionalismu. Tato témata se vyskytovala u této organizace 

i samostatně. Motivací pro pořádání protestů byla také pro Idealisty témata práv zaměstnanců. 

Mladí křesťanští demokraté jsou organizací, která je, co se týče počtu realizovaných 

událostí, třetí nejaktivnější vůbec. Zároveň je nejaktivnější organizací ze všech pravicových 

organizací zahrnutých do výzkumu. Aktivismus je pro organizaci důležitý, přesto jej 

neoznačuje za zásadní. Nejoblíbenějším prostorem pro vyjadřování názoru organizace jsou 

sociální sítě. I tak ale neodmítají žádnou ze strategií zahrnutých do analýzy. U organizace 

se na rozdíl od ostatních vyskytlo značné množství průvodů jako nejčastější repertoár jednání. 

Nejčastějším tématem a důvodem protestů je u MKD obrana tradičních hodnot. 

4.5.4 Protestní události nad 20 % z celkového počtu 

V této skupině jsou zahrnuty dvě organizace, které byly nejaktivnější ze všech organizací, 

co se týče počtu realizovaných protestních událostí. Druhou nejaktivnější organizací jsou 

s 21,5 % událostí Mladí sociální demokraté. Vůbec nejaktivnější organizací s 33,6 % jsou 

Mladí zelení. 

Mladí sociální demokraté považují aktivismus za důležitý, jelikož lze díky němu 

naplňovat osobní nebo kolektivní zájmy. Žádnou ze strategií z analýzy nezavrhují, a jsou 

jednou z organizací, která se podílela na protestech ve druhé nejčastější souhrnné kategorii, boj 

za lidská práva. Zároveň jsou tedy pro MSD důležitá témata věnující se právům menšin a boji 

proti rasismu a nacionalismu, ale také je specificky pro MSD důležitá problematika práv 

LGBT+. 

Mladí zelení považují jako nejaktivnější organizace aktivismus za velmi důležitý, 

dle rozhovoru je většina jejich aktivit založená právě na aktivismu. Mladí zelení neodmítají 
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žádnou ze strategií, přesto je u nich velmi časté použití happeningů na rozdíl od ostatních 

organizací. Výhodu v této strategii spatřují v možnosti efektivního zaujetí jak veřejnosti, tak 

médií. Mladí zelení jsou organizací, která se podílí ve skupině lidských práv, častým tématem 

pro realizaci protestů. MZ se dále věnují tématům hájící práva menšin, téma migrace a boj proti 

rasismu a xenofobii, a také právům zaměstnanců. Specifickou skupinou témat právě pro MZ 

jsou environmentální a energetické otázky spolu s otázkami těžebních limitů. 

4.5.5 Stranické motivy protestních událostí 

Stranické motivy mohou být pro mládežnické organizace příčinou realizace protestů 

pro podporu politické strany nebo proti ní. Událostí bez jakékoli spojitosti s politickou stranou, 

které organizovala mládežnická organizace, byla většina (71,7 %). Spolky se tedy více věnují 

vlastním agendám než stranické politice v rámci protestů. Na druhou stranu, případů, kdy 

se politická strana přidala k události organizované mládežnickou politickou organizací, bylo 

28,3 %. 

Jedna z organizací, Mladí demokraté, odmítají podporu politické strany jako celek 

jménem spolku, jelikož vždy podporují pouze jednotlivce z různých politických stran. Naopak 

jiné organizace jsou charakteristické velkou mírou stranických motivů. Nejvýraznější podporu 

politické strany (či jejího zástupce) ideologicky nejbližší bylo možné v analýze identifikovat 

postupně nejvíce u Mladých zelených, dále u Mladých křesťanských demokratů a třetí 

nejčastější podpora u spolku Mladých křesťanských demokratů. Mladí křesťanští demokraté 

i Mladí sociální demokraté jsou organizace, jejichž ideologicky nejbližší strana, kterou 

podporovali, byla zároveň ve většině sledovaného období součástí vlády. U Mladých zelených 

tomu však nebylo, jelikož byli součástí mimoparlamentní opozice. Velmi nízkou podporu 

polické strany ideologicky nejbližší bylo možné sledovat u TOP týmu. Vůbec nejnižší podpora 

byla ale u KSM a ML, jelikož tyto dvě organizace podle analýzy nepodporovaly ideologicky 

nejbližší stranu ani jednou. 

Na druhou stranu situace se trochu liší, co se týče stranických motivů protestů proti 

politické straně nebo jejímu zástupci, kromě ideologicky nejbližší. V této skupině dominovaly 

postupně organizace Mladí konzervativci jako nejaktivnější, dále Mladí křesťanští demokraté 

a Mladí zelení. Je důležité zmínit, že ideologicky nejbližší strana MK, ODS, byla ve většině 

sledovaného období parlamentní opozicí. Naopak nejméně protestů proti politickým stranám 

lze sledovat u KSM, MSD, ML a TOP týmu. 
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Z toho vyplývá, že nejvíce stranických motivů lze sledovat u Mladých zelených 

a Mladých křesťanských demokratů, jelikož jsou výrazně zastoupenými organizacemi v obou 

skupinách, jak podpory politické straně ideologicky nejbližší, tak v protestech proti jiným 

politickým stranám. Naopak nejméně stranických motivů lze sledovat u ML a KSM, kteří 

se shodně vůbec nepodíleli na podpoře nejbližší politické strany, a ohledně protestů proti jiným 

stranám jsou zastoupeni pouze minimálně. 

Podpora politické strany nemusí být založena pouze na ideologiích, ale některé 

organizace mají tuto podporu potvrzenou i formálně ve stanovách. Jedná se o spolky Mladé 

sociální demokraty, mSTAN, Mladé ANO a TOP tým. 

4.5.6 Protestní události proti ideologicky nejbližší straně 

V analýze se vyskytly pouze dvě organizace, skrze protestní události vystoupily proti 

ideologicky nejbližší straně nebo jejímu zástupci. Těmi organizacemi jsou Mladí sociální 

demokraté a Idealisté, takže obou se ve sledovaném období týkala strana ČSSD a její zástupci. 

Idealisté uvádí jako důvod korupční, klientelistické nebo neetické chování, Mladí sociální 

demokraté zase odklon od sociálně demokratických hodnot s konkrétními příklady. 

Ačkoli se tyto příklady v analýze nevyskytly, některé další organizace možnost 

vystoupení proti ideologicky nejbližší straně také nepopírají. Jedná se o spolky Komunistický 

svaz mládeže, Mladí zelení, Mladí konzervativci, Mladí lidovci, TOP tým a Mladé ANO. Často 

by se muselo jednat o krizové situace. 

Naopak ale existují i takové organizace, které odmítají protestní chování spolku proti 

ideologicky nejbližší straně za všech okolností. Konkrétně se jedná o Mladé křesťanské 

demokraty a mSTAN. 

4.5.7 Podpora politických stran kromě ideologicky nejbližší strany 

Podpora politických stran nebo jejích zástupců je pro některé mládežnické organizace 

nepřekonatelná, pro jiné ale představitelná. Mezi ty, kteří podporu jiných stran odmítají, patří 

Mladí lidovci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté, Mladí zelení 

a Komunistický svaz mládeže. Mladí zelení dodávají, že nyní nemohou nikoho podpořit, jelikož 

s žádnou stranou nevidí ideový souhlas. Komunistický svaz mládeže zase nechce podporovat 

jakoukoli stranu, která by podporovala kapitalistický výrobní způsob. 
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Podporu jiným politickým stranám vidí jako reálnou několik spolků, vždy však s výhradami. 

Idealisté preferují podporu nejbližším stranám ze současného pohledu organizace, tedy ČSSD, 

Piráti a Zelení. Zároveň podporují komunální hnutí spojená se členy organizace. Mladí 

konzervativci by kromě ODS podpořili i TOP09 nebo KDU-ČSL, vždy by však záleželo 

na osobních vazbách. TOP tým vidí podporu politických stran kromě politicky nejbližší 

u STANu, KDU-ČSL, v některých otázkách u ODS a ve zvláštních případech u Strany 

zelených. Spolek mSTAN by podpořil jiné strany, ale pouze pokud by s nimi spolupracovala 

i strana Starostů a nezávislých. Mladé ANO by v širším fenoménu jinou stranu podpořilo, 

ale pouze pod jednou podmínkou. Tato podpora by nesměla být namířena proti kterémukoli 

členovi z hnutí ANO 2011. 

4.5.8 Změna postoje k ideologicky nejbližší straně 

U dvou organizací se od časového období sledovaného v analýze protestních událostí 

změnil v současnosti vztah ke straně ideologicky nejbližší. Idealisté rozvolnili vztah k ČSSD, 

kterou sice nadále podporují, ale stejně tak podporují i Piráty a Zelené jako nejbližší strany. 

Již nejde o jednu konkrétní stranu, ale o konkrétní politiky prosazované těmito stranami. 

Druhou mládežnickou organizací, která změnila vztah k ideologicky nejbližší straně, jsou 

Mladí zelení. Mladí zelení rozvázali memorandum o spolupráci se Stranou zelených kvůli 

společné kandidátce do Evropského parlamentu, mimo jiné s TOP 09, a za nedodržování zelené 

politiky. Nyní nepovažují žádnou stranu za ideologicky blízkou. Přiznávají ale, že se tento stav 

může v budoucnu změnit. 

4.5.9 Spolupráce organizací 

Téměř všechny mládežnické politické organizace se dívají na vzájemnou spolupráci 

pozitivně, ačkoli občas mají k některým organizacím výhrady, a označují ji za důležitou jak 

na politické, tak neformální mezilidské úrovni. Některé organizace se sdružují v Asociaci 

mládežnických organizací, ale jsou i organizace, například Mladí křesťanští demokraté, které 

se na činnost asociace dívají spíše skepticky. V asociaci ale nejsou všechny organizace, 

a všechny také mezi sebou nespolupracují ideálně. Na opomíjení z pohledu jiných organizací 

si stěžuje spolek Mladé ANO. Mladí zelení zaujímají specifickou pozici, jelikož se v současné 

době nepovažují za mládežnickou organizaci vzhledem k rozvázání memoranda o spolupráci 

se Stranou zelených. Proto by v současné době spíše nepodporovali spolupráci s žádnou 

organizací, ale do budoucna se tato situace může změnit. 
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Existují ale také organizace, se kterými jiné spolky odmítají spolupracovat. Právě 

s Mladým ANO odmítají spolupráci Mladí křesťanští demokraté a TOP tým. TOP tým také 

odmítá spolupráci s Mladými Piráty. S Idealisty odmítají spolupráci Mladí demokraté, 

to z důvodu neznalosti spolku. Naprostá většina odmítání spolupráce ale směřuje vůči jedné 

mládežnické organizaci – Komunistickému svazu mládeže. Spolupráci s nimi vylučují MKD, 

MK, TOPT, Idealisté, mSTAN, ML a MD. Spolupráci neodmítá pouze MSD, s podmínkami 

MZ (spíše do budoucna, nyní nechtějí spolupracovat s nikým) a v rámci širšího dialogu 

ji nevylučuje Mladé ANO. Nutno říct, že je tato spolupráce oboustranná, jelikož Komunistický 

svaz mládeže odmítá spolupracovat s jakoukoli z uvedených mládežnických organizací 

v analýze. Tomu odpovídají i data z analýzy, podle kterých je právě KSM jedinou organizací, 

která nikdy ve sledovaném období s nikým nespolupracovala. 

4.5.10 Domácí versus mezinárodní cíle jako priorita 

Podle analýzy protestních událostí bylo zřejmé, že jsou dvě organizace, jejichž prioritou 

jsou v jejich repertoáru mezinárodní cíle protestů, ve smyslu geografického zaměření cílů mimo 

území České republiky. Jednou z organizací jsou Mladí zelení. Ačkoli jsou podle analýzy 

pro organizaci právě mezinárodní cíle prioritou, spolek sám toto nevnímá a snaží se 

o rovnováhu mezi mezinárodními a domácími cíli. Komunistický svaz mládeže je organizací, 

která měla podle analýzy u všech svých realizovaných protestů pouze mezinárodní cíle. 

Organizace sama s tímto souhlasí a mezinárodní cíle označila za svou prioritu, nejen kvůli 

členství v mezinárodních organizacích, ale kvůli tomu, že se mezinárodním cílům podle 

organizace nevěnuje tolik lidí. Pro ně samotné jsou však tyto cíle ideologicky prioritou. 

Naopak mezi organizace, pro které jsou podle dat z analýzy prioritou domácí cíle, jsou 

například Mladí sociální demokraté, které s tímto rozhodně souhlasí. Idealisté s tímto tvrzení 

taktéž souhlasí, ale nechtějí, aby tomu tak bylo. Bohužel zatím nemají dostatek kapacit 

pro zacílení na mezinárodní cíle. Mladí křesťanští demokraté si myslí, že právě domácí politika 

lidi a členy nejvíce zajímá, a proto se jí věnují. Zároveň ale zmiňují i zahraniční aktivity, 

převážně spojené s mezinárodní mládežnickou organizací spojenou s frakcí EPP v Evropském 

parlamentu. Mladí konzervativci jsou poslední organizací, která se věnuje převážně domácí 

politice podle analýzy. Organizace si ale myslí, že se snaží být vyvážená v cílech mezinárodních 

i domácích, ale dodává, že záleží na lidech v organizaci. 
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4.5.11 Místo konání protestu 

Mladí konzervativci patří mezi organizace, které podle analýzy realizují protesty spíše 

na regionální úrovni. Organizace toto vysvětluje tím, že se považuje za nejvíce 

decentralizovanou, a její regionální kluby mají velkou míru autonomie pro to, co dělají 

ve veřejném prostoru. Mladí křesťanští demokraté se také podle analýzy projevují právě 

regionální aktivitou, což je dáno podle spolku především tím, odkud je tajemník, který celou 

organizaci spojuje a obvykle je ve „svém“ regionu velmi aktivní. Zároveň MKD dodávají, že 

vše záleží na lidech. 

Naopak následující organizace jsou nejaktivnější v Praze, co se týče protestů. Jednou 

z nich jsou Mladí sociální demokraté, kteří považují pražskou místní organizaci za největší 

a nejaktivnější, a zároveň dodávají, že Praha je středobodem politického dění kvůli institucím 

umístěným právě v Praze. Ačkoli podle dat z analýzy pořádali Mladí zelení nejvíce protestů 

v Praze, organizace si nemyslí, že tomu tak je i v současnosti. Za nejaktivnější označuje 

organizaci v Ostravě, v Brně, a až nakonec v Praze. Podobný pohled sdílí i Idealisté, kteří jsou 

sice podle dat z analýzy nejaktivnější v Praze, ale označují brněnskou místní organizaci 

za mnohem aktivnější. Zároveň ale dodávají, že pražská organizace je stále největší. 

4.5.12 Spolupráce s neziskovými organizacemi a levicovými mládežnickými 

organizacemi 

Levicově orientované organizace projevily společný znak, kterým je spolupráce 

s neziskovými organizacemi při protestních událostech. Vůbec největší míru spolupráce lze 

pozorovat u Mladých zelených, kteří tuto spolupráci i sami označují za velmi častou. Druhou 

nejaktivnější organizací ve smyslu spolupráce s neziskovými organizacemi při protestech jsou 

Mladí sociální demokraté, kteří vyzdvihují výhody této spolupráce jako rozvíjení občanské 

společnosti a kultivaci politické kultury. Idealisté potvrzují velmi dobré vztahy s neziskovými 

organizacemi, se kterými se snaží budovat vzájemné sítě, a zároveň se snaží z neziskové sféry 

vytvářet odborné zázemí spolku. Komunistický svaz mládeže taktéž potvrzuje dobré vztahy 

s neziskovými organizacemi, ale především v mezinárodním prostředí a s podmínkou ideové 

shody. 
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5 Závěr 

Diplomová práce se věnovala tématu aktivismu mládežnických politických organizací.  

Výzkum byl primárně realizován sestavením analýzy protestních událostí na základě analýzy 

dokumentů z různých zdrojů, z časového období let 2013 až 2017. Protestní události zařazené 

do analýzy podléhaly několika kritériím, tedy informaci o mládežnické organizaci, datu, 

repertoáru jednání a požadavcích. Pro definici protestní události jsem vycházela z definice 

Ondřeje Císaře, která mimo jiné zdůrazňuje vznášení požadavků proti aktérům ve veřejném 

prostoru (Císař, 2008). Na základě výsledků analýzy byly realizovány rozhovory s představiteli 

mládežnických politických organizací, tedy druhý zdroj dat, který rozvíjí prvotní data zahrnutá 

do analýzy. Díky tomu bylo možné sledovat vztah mládežnických organizací nejen k aktivismu, 

ale i k politickým stranám v analýze protestních událostí spolu s informacemi z rozhovorů, což 

byl hlavní cíl diplomové práce. 

Mládežnické politické organizace jsou součástí občanské společnosti, vzhledem 

ke svému nezávislému postavení jako spolky. Zároveň jsou ale více či méně napojené 

na stranickou politiku politických stran. Proto se dá říci, že mládežnické organizace sbližují 

a spojují občanskou společnost s politickými stranami od neinstitucionální sféry 

k té institucionální. Mládežnické organizace přebírají znaky sociálních hnutí, jelikož mají 

schopnost vytvářet nebo podporovat diskuzi o tématech a zároveň tím měnit agendy politické 

strany. Tedy to, jakým tématům, se politická strana věnuje. Ovlivňování politické diskuze 

a dosahování cílů vyjednáváním s elitami je část aktivismu, která je nazývána transakčním 

aktivismem, a který je právě tak charakteristický pro střední a východní Evropu. Kromě 

schopnosti vyjednávání zájmů s elitami je transakční aktivismus charakterizován i vytvářením 

interakcí a koalic založených na sítích, a těmito aktivitami přibližuje tradiční vnímání aktivismu 

u západních demokracií k více institucionální sféře u postkomunistických států (Petrova, 

Tarrow, 2007). 

Vytváření koalic a vyjednávání s elitami je obecně charakteristické pro neziskové 

organizace v České republice. Obhajoba a prosazování požadavků vyjednáváním s elitami tvoří 

většinu činností neziskových organizací v ČR (Petrova, Tarrow, 2007). A právě koalice mohou 

neziskové organizace tvořit i s mládežnickými politickými organizacemi, které podle výzkumu 

velmi často spolupracují s neziskovými organizacemi během svých protestních aktivit. Jedná 

se však hlavně o levicové organizace. Nejvíce ze všech se spolupráci s neziskovými 

organizacemi věnovali v 44,4 % případů Mladí zelení, kteří se shodují s neziskovými 
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organizacemi v hodnotách. Členové této organizace jsou zároveň i členy neziskových 

organizací, se kterými spolupracují. Druhou organizací spolupracující s neziskovými 

organizacemi jsou Mladí sociální demokraté v 22,2 % případech, kteří v této spolupráci vidí 

kultivaci politické kultury. Shodně v 11,1 % případech s neziskovými organizacemi 

spolupracovali Idealisté a Komunistický svaz mládeže. Idealisté zdůrazňují neziskové 

organizace jako důležité pro odborné zázemí spolku, Komunistický svaz mládeže zase 

vyzdvihuje ideové shody s neziskovými organizacemi v mezinárodním prostředí. 

Levicové mládežnické organizace nejsou jen dominantní ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi, ale i v protestech obecně. Protestní aktivity a nekonvenční politické jednání 

je typické pro levicová hnutí a organizace více než pro pravici (Hutter, Kriesi, 2013). 

Dominance levice v protestních aktivitách byla jednou z tezí v diplomové práci. Podle analýzy 

se levicových organizací týkalo 75,5 % protestních událostí. Nejaktivnější organizací 

z levicového politického spektra byli Mladí zelení s 33,6 % událostí z celkového počtu, dále 

MSD s 21,5 %, Idealisté s 11,2 % a vůbec nejméně KSM s 6,5 %. Dalším znakem u levicových 

organizací, respektive hlavně u MZ, MSD a Idealistů, bylo podle analýzy to, že dominovaly 

v mezinárodních cílech, ale také v tématu obhajoby lidských práv. Lidská práva byla jedním 

z nejčastějších témat protestů v 20,7 % hned po reakcích na zahraniční politiky a událostí v 22,9 

%. Obhajoba postmateriálních a liberálních hodnot je pro levicová hnutí při protestech motivem 

realizace protestu, což se objevilo i v analýze v případě skupiny lidských práv (Kriesi, 2015). 

Naopak pravicová hnutí se od levicových liší. Protesty považují za nejzazší řešení 

mobilizace lidí (Hutter, Kriesi, 2013). S tím korespondují i čísla výzkumu, jelikož protestů 

týkajících se pravicových (či středových) organizací bylo 24,5 %. Nejaktivnější organizací 

ze středo-pravicových či pravicových organizací byli Mladí křesťanští demokraté s 13,1 % 

událostí, dále Mladí konzervativci s 6,5 %, TOP tým s 4,7 % a Mladí lidovci s 2,8 %. Analýza 

ukázala, že pravicové organizace jsou méně aktivní než levicové, ale určitou aktivitu 

v protestních událostí lze přeci jen sledovat. Podle literatury pravicové organizace 

upřednostňují konvenční politické jednání, které se soustředí na prosazování materialistických 

a autoritářských hodnot. Jako cesty prosazování politických požadavků volí umírněné slušné 

přímé institucionální cesty a preferují stranickou politiku a volební procesy pro vyjádření 

postoje (Hutter, Kriesi, 2013). V analýze a v rozhovorech byl tento jev znatelný, jelikož TOP 

tým zdůrazňoval jako prioritu slušnou formu provedení u možných protestních strategií, stejně 

tak jako mSTAN, který kromě slušného a ohleduplného provedení nepovažuje veškeré projevy 
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aktivismu za chvályhodné. S tím souvisí i to, že Mladí konzervativci a Mladí lidovci nepovažují 

aktivismus za prioritu spolku, MK dále označili určité strategie za „laciné a příliš aktivistické“. 

Existují i organizace, které se v analýze nevyskytly a představují negativní případy 

z různých důvodů. Některé organizace jsou příliš mladé (mSTAN, Mladé ANO). Některé 

navazují na pravicové pojetí protestních aktivit, například mSTAN nebo Mladí demokraté, kteří 

považují aktivismus za pejorativní pojem a odmítají se vyjadřovat ve veřejném prostoru (kromě 

sociálních sítí). Další organizací z negativních případů je Mladé ANO, které zdůrazňuje hlavně 

stranickou politiku, ačkoli aktivismus neodmítá. Poslední organizace z negativních případů 

jsou Mladí Piráti, kteří vzhledem k mladé členské základně Pirátské strany existují pouze 

formálně. 

Co se týče stranické politiky, ve druhé tezi diplomové práce jsem předpokládala, 

že v období od vyhlášení voleb do oznámení výsledků budou mládežnické organizace 

organizovat více událostí souvisejících s volbami, s volební kampaní. Časová a tematická 

spojitost s volbami však byla podle analýzy pouze v 3,3 % událostí z celkového počtu, spojení 

s volbami bylo tedy velmi nízké. Na to navazuje i spojitost s politickou stranou, jelikož 29,3 % 

cílů protestních událostí bylo s cílem podpory politické strany a 17,2 % značilo konflikt 

s politickou stranou. Lehce nad polovinu akcí souvisejících s mládežnickou organizací, 53,5 %, 

vůbec nesouviselo s politickou stranou. S tím souvisí i další z výsledků analýzy, to, 

že z událostí, kde byla pořadatelem mládežnická politická organizace, byla souvislost 

s politickou stranou (či jejím zástupcem) jen v 28,3 % případech. Ačkoli se v literatuře občas 

o mládežnických politických organizacích mluví jako o organizacích, které plně podporují 

politickou stranu, není tomu tak. Mládežnické organizace se samozřejmě podpoře nebo 

protestům vzhledem k politickým stranám věnují. Ale mnohem více se věnují vlastním 

agendám a prosazování vlastních zájmů, zejména pokud událost sami pořádají. 

Stranické zájmy nejsou u všech mládežnických organizací stejné. Organizace, které 

se nejvíce podílejí jak na protestech proti stranám, tak na podpoře ideologicky nejbližší strany, 

byly podle analýzy Mladí zelení a Mladí křesťanští demokraté. Naopak nejméně stranických 

motivů bylo u Mladých lidovců a KSM, kteří se vůbec nepodíleli na podpoře ideologicky 

nejbližší strany, a na protestu proti stranám pouze minimálně. Nejvíce podpory ideologicky 

nejbližší strany bylo možné sledovat u Mladých zelených, Mladých křesťanských demokratů 

a Mladých sociálních demokratů. Co se týče protestů proti politickým stranám (kromě 

ideologicky nejbližší), nejaktivnější organizací byli dle výzkumu Mladí konzervativci, dále 

MKD a MZ. K politickému kontextu, ve většině sledovaného období byly ideologicky nejbližší 
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strany Mladých křesťanských demokratů a Mladých sociálních demokratů součástí vlády, 

strana Mladých konzervativců v parlamentní opozici, nejbližší strana MZ v mimoparlamentní 

opozici. 

Ve výzkumu se objevily pouze dvě organizace, které svými protestními aktivitami cílily 

proti ideologicky nejbližší straně, ačkoli se jednalo o minimum událostí z celkového počtu (3 

%). Jednalo se o Mladé sociální demokraty a Idealisty, jejichž ideologicky nejbližší stranou 

byla ve sledovaném období ČSSD. Důvodem bylo pro idealisty korupční, klientelistické nebo 

neetické chování, pro MSD odklon od sociálně demokratických hodnot. MKD a mSTAN 

se vyjádřili v tom smyslu, že odmítají vystoupit proti ideologicky nejbližší straně za všech 

okolností. Ostatní tuto možnost nepopírají, ale pravicové organizace dodávají podmínku 

krizové situace. 

U dvou organizací se od sledovaného období (2013-2017) změnil vztah k ideologicky 

nejbližší straně. Idealisté rozvolnili vztah k ČSSD, kterou nadále podporují, ale stejně tak 

podporují stranu Zelených a Piráty. Již nechtějí podporovat pouze konkrétní stranu, 

ale konkrétní politiku stran. Mladí zelení rozvázali memorandum o spolupráci se Stranou 

zelených kvůli společné kandidátce s TOP09. V současnosti tedy nevidí žádnou ideologicky 

blízkou stranu, přiznávají však, že se tento stav může do budoucna změnit. 

Téměř všechny mládežnické politické organizace vítají vzájemnou spolupráci 

při protestních aktivitách a také vzájemně spolupracují. Pouze Mladé ANO si stěžuje 

na opomíjení organizace při zvaní na společné události. Mladí zelení spolupráci v současné 

době odmítají, jelikož se momentálně nepovažují za mládežnickou politickou organizaci, ačkoli 

přiznávají, že se tato situace může změnit. Naprostá většina organizací ale odmítá 

spolupracovat s Komunistickým svazem mládeže (výjimkou je MSD, a s podmínkami MZ 

a Mladé ANO). Spolupráci s ostatními organizacemi ale odmítá i KSM, což vyšlo i v datech 

v analýze protestních událostí. Situace KSM jeví známky radikálních aktivistů v ČR, kteří podle 

literatury netvoří spojence, jelikož ani jedna strana o spojenectví nestojí (Císař, Navrátil, 

Vráblíková, 2011). Zároveň je ale dle výzkumu zřejmé, že KSM tvoří koalice, 

ale s neziskovými organizacemi na podporu mezinárodních cílů. KSM tedy jeví znaky chování 

radikálních aktivistů ve spolupráci s ostatními mládežnickými organizacemi, ale spoluprací 

s neziskovými organizacemi a vytváření sítí jeví zase známky transakčního aktivismu. 

Pravicové organizace zdůrazňovaly pro aktivismus arénu sociálních sítích jako prostor, 

kde lze klást politické požadavky. Tomuto prostředí se však tento výzkum nevěnuje, a proto 
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se nabízí jako varianta rozšíření. Pro další výzkumy ohledně aktivismu mládežnických 

politických organizací by bylo dle mého názoru možné zaměřit se právě na oblast sociálních 

sítí. 
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Příloha 1 

KÓDOVÁNÍ PROTESTNÍCH UDÁLOSTÍ MLÁDEŽNICKÝCH POLITICKÝCH 

ORGANIZACÍ 

DATUM UDÁLOSTI 

1. Konkrétní datum události  

01.01.2013 – den, měsíc, rok 

2. Váže se protestní událost ke specifickému datu? Nejde o ideologické důvody, ale 

proč právě v daný den byla událost svolána. 

1. Mimořádná situace (aktuální vyjádření politika, teroristický útok, aktuální reakce) 

2. Pravidelná akce, organizování/připojení se k pravidelné akci, celorepublikové či 

celoevropské kampani 

3. Významný den, výročí nebo svátek 

4. Spojitost s volbami 

MÍSTO UDÁLOSTI 

3. Město konání protestu v ČR/mimo ČR 

1. Celá ČR (často petice, výzva, otevřený dopis či veřejné prohlášení v rámci celé ČR) 

2. Praha 

3. Brno 

4. Ostrava 

5. Hradec Králové 

6. Olomouc 

7. Pardubice 

8. Menší města, vesnice 

9. Oblasti mimo ČR (protestní akce v rámci EU) 

MLÁDEŽNICKÁ ORGANIZACE 

4. Název mládežnické politické organizace, které se protest týká 

1. Mladí konzervativci 

2. Mladí demokraté 

3. TOP tým 

4. Mladí křesťanští demokraté 

5. Mladí lidovci 

6. Mladé ANO 

7. mSTAN 

8. spolek Mladí Piráti 

9. Mladí zelení 

10. Mladí sociální demokraté 
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11. Idealisté.cz 

12. Komunistický svaz mládeže 

5. Spolupráce s jinou mládežnickou politickou organizací (z výše vyjmenovaných) na 

protestní události 

0. Ne. 

1. Ano. 

REPERTOÁR CHOVÁNÍ 

6. Jaký typ protestního chování byl použit? 

1. Demonstrace/Shromáždění 

2. Happening 

3. Pochod/průvod/pouť  

4. Festival  

5. Petice 

6. Veřejné prohlášení/výzva/otevřený dopis 

7. Bojkot 

POŽADAVKY A CÍLE 

7. Požadavky protestu 

1. Kritika institucí, systému, vlády (a jejích představitelů), koalic nebo politiků v ČR 

2. Podpora kroků vlády, členů vlády nebo politiků v ČR 

3. Historické odkazy a připomenutí hodnot (demokracie…) vycházejících z historických 

událostí 

4. Zahraniční politiky a události 

5. Otázky obrany a bezpečnosti 

6. Práva LGBT+ 

7. Environmentální témata, energetické otázky a těžební limity 

8. Tradiční hodnoty české společnosti 

9. Podpora etnických menšin, témata migrace, rasismus, xenofobie, nacionalismus 

10. Územní plánování, výstavba nových budov, nakládání s nevyužívanými/chátrajícími 

prostory, sociální bydlení 

11. Práva a odměňování zaměstnanců 

12. Práva zvířat 

13. Vzdělávání 

14. Podpora kandidátů nebo politických stran/hnutí před volbami 

15. Podpora legalizace zakázaných látek 

8. Mezinárodní cíle 

0. Ne, pouze domácí politické/společenské cíle. 

1. Ano, cíle/téma zaměřené mezinárodně. 

POŘADATEL A (NE)SPOJITOST S POLITICKOU STRANOU 

9. POŘADATEL/SPOLUPOŘADATEL 
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0. Neuvedeno. 

1. Totožná mládežnická organizace, která se účastnila protestní události. 

2. Jiná mládežnická organizace. 

3. Politická strana na politickém spektru blízká. (Tedy ta, kterou podporují nejvíce. Např. 

pořadatel strana Zelených, účastník protestu organizace Mladí Zelení, adresáti 

prohlášení/výzev…) 

4. Jiná politická strana. 

5. Nezisková organizace, jednotlivci. 

10. CÍLE ČI (NE)SPOLUPRÁCE S POLITICKOU STRANOU 

0. Ne, žádná spolupráce se stranou nebo jejím zástupcem. 

1. Ano, spolupráce či cíle jsou spojeny se stranou (nebo zástupcem strany), která je 

politicky nejbližší (stejně jako politicky blízká strana v případě bodu 9.) 

2. Ano, spolupráce je však s jinou stranou než se stranou nejbližší na politickém spektru, 

případně s jednotlivci z jiné strany. 

3. Cíle jsou namířeny proti politické straně či jejímu zástupci (kromě strany na polickém 

spektru nejbližší). 

4. Cíle jsou namířeny na stranu či zástupce strany, která je politicky nejbližší. 

 

POTENCIÁLNÍ KONFLIKT 

11. PŘÍTOMNOST POLICIE, antikonfliktní tým, potenciální konflikt, nutnost 

situace. 

0. Ne. 

1. Ano. 

 

 


