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ÚVOD 

Diplomová práce s názvem Virtuální demokracie: informační 

technologie, moderní společnost a elektronizace voleb je příspěvkem 

do debaty v rámci relativně nového konceptu, jenţ bývá v anglicky psané 

literatuře označován jako e-democracy. Původně mi téma e-democracy 

(virtuální demokracie1) bylo velice blízké, a to díky své v zásadě 

jednoduché myšlence, ţe: rozvoj moderních komunikační technologií jiţ 

zasáhl mezilidské interakce v moderních společnostech, mění je (např. 

zásadním způsobem proměňuje formu a rychlost interpersonální 

komunikace) a podobným způsobem můţe teoreticky vyvolat revoluci 

v oblasti vztahů jedince, společnosti a politického systému.2 

Interdisciplinární přesah tématu (doslova od kybernetiky po filosofii) je 

nutné s ohledem na formální poţadavky diplomové práce korigovat 

do předem vytyčeného teoretického rámce. Jsem si vědom, ţe rámec 

zkoumání (nebo rámec hypotéz, také hypotetický rámec) je potřeba volit 

obezřetně s kombinací odvahy a rozvahy. 

 

Koncept e-democracy 

Koncept e-democracy je širokým proudem zahrnující mnoho 

autorů. Co jednotlivec, to jedinečný pohled na oblast politiky a nových 

informačních technologií (ICTs). V mnoţství literatury a přístupů však 

můţeme vystopovat určitý společný základ, jenţ je podobný u drtivé 

většiny autorů. Fundamentální východisko původců zabývajících se 

vztahem moderních technologií a politiky můţeme formulovat 

následovně: vývoj informačních technologií můţe být pouţit k faktickému 

posílení nebo naopak oslabení demokratické praxe. Právě optimismus 

                                         
1
 Uţití pojmů virtuální demokracie a e-democracy viz oddíl Názvosloví. 

2
 Clift, S. (2004): E-government and democracy. Representation and citizen engagement in 

information age. Dostupné z WWW: 
http://stevenclift.com/wp-content/uploads/2009/05/cliftegovdemocracy.pdf (přístup: únor 2011). 
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nebo pesimismus ve vztahu vůči novým technologiím můţeme pouţít 

jako první analytické hledisko a rozdělit autory na dva pomyslné tábory, 

avšak jde o neformální rozdělení pro potřeby práce a lepší orientaci, proto 

ho váţený čtenář nesmí brát jako nepřekonatelné a definitivní.  

Za tábor optimistů můţeme označit tu část autorů, kteří specifickým 

způsobem rozvíjejí práci Davida Helda popsanou v knize Models 

of Democracy. Held formuluje poţadavek efektivního zapojení občanů3 

a nestátních organizací do procesu tvorby politických rozhodnutí 

a rozšíření občanské sféry.4 V návaznosti někteří autoři implikují 

poţadavek institucionalizovaných alternativních kanálů k přenosu 

informací mezi občanskou společností a politickým systémem, vznik e-

citizens (virtuálních občanů) a elektronizaci voleb. K tomuto křídlu bych 

například přiřadil Stevena Clifa5, Stephena Colemana6 nebo z českých 

luhů a hájů Sylvii Reterovou7.  

Za základ pesimistické skupiny můţeme povaţovat dílo Benjamina 

R. Barbera, který jiţ v roce 1984 svojí knihou Strong Democracy: 

Participatory Politics for a New Age mimo jiné poukazuje na moţnost 

potlačení „face-to-face“ kontaktu v praktické politice při přílišném důrazu 

na pouţívání alternativních forem hlasování, coţ v konečném důsledku 

můţe vytvářet příznivější prostředí k manipulaci.8 Obecně za pesimisty 

                                         
3
 Viz přílohy č. 1: Jednotlivé sektory v demokratickém systému a jejich zóny protnutí před 

nástupem moderních komunikačních technologií dle Clifa a č. 2: Proměny demokratického 
systému po nástupu procesů e-democracy dle Clifa. 
4
 Held, D. (1996): Models of Democracy. Cambridge: Blackwell Publishers. s. 209-216. 

5
 Viz Clift, S. (2000): The E-Democracy E-Book: Democracy is Online 2.0. Dostupné z WWW: 

http://www.publicus.net nebo Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation 
and citizen engagement in information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112. 
6
 Viz Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond 

Metaphors,Towards Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen 
engagement. Paříţ: OECD Publications Service. 
7
 Viz Reterová, S. (2008): Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line 

volbám. Olomouc: Perpilum. 
8
 Barber, B. (1984): Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: 

University of California Press. s. 274. 
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bych označil např. duo Stephen Ward a Wainer Lusoli9 nebo Huberta 

Buchsteina10.  

Ať zdroje zájmu o nové technologie a demokracii pramení 

z jakékoliv pohnutky, obě skupiny mají podobný pohled na dynamiku 

procesů v rámci e-democracy. Obecně můţeme říci, ţe vztahy mezi 

demokracií a novými technologiemi jsou odrazem jejich vlastního 

evolučního vývoje. Jak rostou moţnosti nových technologií a jak se 

proměňuje moderní společnost, nevyhnutelně dochází k interakci. 

Za místo a okolnosti spojení můţeme celkem bez problémů označit 

situaci, kdy se nastartovaný proces implementace nových technologií 

do politických procesů (e-government)11 sloučí s normativním 

posilováním demokracie. Zejména tábor autorů optimistů zmiňuje několik 

oblastí demokracie, které nové technologie mohou ve finále pozitivně 

ovlivnit.  

1) Důvěra a odpovědnost 

2) Legitimita a porozumění 

3) Spokojenost občanů a sluţby 

4) Dosah a spravedlivý přístup 

5) Efektivní reprezentace a tvorba rozhodnutí 

6) Účast prostřednictvím zahrnutí a konzultace 

                                         
9
 Viz Ward, S., Lusoli, W. (2005): ‘From Weird to Wired’: MPs, the Internet and Representative 

Politics in the UK. In: The Journal of Legislative Studies. Vol.11, No.1, Salford. 
10

 Viz Buchstein, H. (2004): Argumenty proti on-line volbám. In: Globální spravedlnost a 
demokracie. Praha: Filosofia. 
11

 „Termín e-government znamená aplikaci nových informačních technologií (ICTs) do 
fungování vlád. Zejména propojení potenciálu internetu a příbuzných technologií může 
dopomoci k transformaci struktury a vlády.“ OECD: Glosary of Statistical Terms. Dostupné 
z WWW: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4752 (přístup: březen 2011; překlad 
autora). 
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7) Zapojení a deliberalizace12  

Toto propojení nových technologií a moţnosti posílení (vylepšení 

kvality) demokracie bývá dnes označováno jako e-democracy. „Obecně 

lze říci, že demokratická a digitální agenda se po dlouhou dobu vyvíjely 

odděleně a to různými cestami, aniž by si byly vědomi jedna druhé. (…) 

Potenciál reakce digitálních technologií s usnadněním správy věcí 

veřejných je příliš důležitý, než aby se nadále omezoval pouze na sféru 

techniky a e-nadšenců.“13 Hlavní výsledek procesů e-democracy podle 

Stephena Colemana a Donalda F. Norrise spočívá v tom, ţe nové 

institucionální uspořádání umoţní lepší kooperaci jednotlivců 

pro budoucí politické rozhodnutí v rámci politického procesu.14  

Například Clift definuje: „E-democracy představuje užití informací 

a informačních technologií demokratickými aktéry (vládami, volenými 

institucemi, médii, politickými organizacemi, občany/voliči) v rámci 

vládních a politických procesů na místní, národní a supranárodní úrovni. 

A navíc, e-democracy přichází s větší a aktivnější voličskou participací 

založenou na Internetu, mobilní komunikaci a ostatních technologiích 

v dnešní reprezentativní demokracii, což může přinést participační 

a přímé formy občanského zapojení do veřejných záležitostí, které se jich 

dotýkají.“15 Definice čtenáři umoţňují do konceptu e-democracy nekriticky 

zahrnovat všechny proměny a změny, které moderní informační 

                                         
12

 Například Clift, S. (2004): E-government and democracy. Representation and citizen 
engagement in information age. Dostupné z WWW: 
http://stevenclift.com/wp-content/uploads/2009/05/cliftegovdemocracy.pdf (přístup: únor 2011), 
nebo Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond 
Metaphors,Towards Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen 
engagement. Paříţ: OECD Publications Service. 
13

 Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond Metaphors,Towards 
Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen engagement. Paříţ: 
OECD Publications Service. s. 151. (překlad autora). 
14

 Coleman, S., Norris, D., F. (2005): A New Agenda for E-democracy. In: Forum Discussion 
Paper, No. 4. Oxford Internet Institute. s. 21. 
15

 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: 
http://stevenclift.com/wp-content/uploads/2009/05/cliftegovdemocracy.pdf (přístup: únor 2011; 
překlad autora). 
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technologie do systému přinášejí. Například v oficiálním dokumentu 

evropské komise Bringing Together and Accelerating eGovernment 

Research in the EU je e-democracy definována následovně: „Jedná se 

o nový stav demokracie, který zahrnuje používání elektronických 

komunikačních technologií (např. internetu) při provádění demokratických 

procesů uvnitř demokratické republiky nebo reprezentativní 

demokracie.“16 E-democracy tak v současnosti můţeme nejen hledat, ale 

i nalézat téměř ve všech sférách politiky: od jednoduché sebe-prezentace 

politických stran na webu 1.0 aţ politologicky frekventované téma 

alternativních (nejčastěji na nových technologiích postavených) hlasování 

v rámci volebního procesu.17 Proto hlavní cíl práce si stanovuje nastavení 

jasně daných podmínek v rámci procesů e-democracy, které umoţní 

identifikovat úlohu a hlavně moţnosti nových technologií při proměňování 

současné demokratické praxe. 

 

Rámec hypotéz a zkoumaná rovina 

Právě rámec hypotéz (téţ hypotetický rámec) by měl svojí konstrukcí 

přispět k tomu, abychom mohli lépe pochopit a následně popsat nástroje 

slouţící k dosaţení cíle e-democracy. Výše uvedené definice jsou 

příkladem toho, ţe teoretický cíl e-democracy je celkem jasně 

specifikován: pomocí nových komunikačních technologií prohloubit 

demokracii v moderních demokraciích. Avšak podle provedeného 

předběţného výzkumu není v literatuře dostatečně doloţeno, jaké 

demokratické principy jakým nástrojem mají být prohloubeny, aby bylo 

dosaţeno deklarovaného cíle. Otázkou zůstává, jestli hlavní oblastí jsou 

pouze elektronické volby, pouze participační institut, nebo jestli se jedná 

o specifickou kombinaci nástrojů. Nezodpovězené odpovědi obecně plodí 

                                         
16

 Kotsiopoulos, I. (2009): Bringing Together and Accelerating eGovernment Research in the 
EU. Brusel: ICT for Government and Public Services Unit. s. A-7. (překlad autora). 
17

 Více viz oddíl 3 Problematika elektronizace voleb. 
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další otázky. Pokud tedy nástrojem není pouze elektronizace voleb, jak 

identifikovat ostatní a jsou některé účinnější a pouţívanější neţ právě 

elektronizace? 

Hypotetický rámec můţeme konstruovat na interakci demokracie 

a nových informačních technologií (e-democracy) v moderní společnosti. 

Z pohledu politické vědy je hlavní zkoumanou otázkou podoba institucí, 

fungování politických procesů a v neposlední řadě kvalita demokracie. 

Jak upozornil Giovanni Sartori: „Abychom se vyhnuli nesprávnému 

východisku, je potřeba mít na paměti, že a) demokratický ideál nedefinuje 

demokratickou skutečnost a naopak, skutečná demokracie není 

a nemůže být totožná s ideální demokracií, a b) demokracie je výsledkem 

interakce ideálů a reality, která ji formuje, nejprve čím by měla být 

a na druhou stranu, čím je.“18 Jelikoţ se e-democracy primárně zabývá 

otázkou zkvalitnění demokracie, normativní hledisko nám pomůţe 

identifikovat přínosy a naopak deficity aplikace moderních technologií 

do praktické demokracie. Normativní hledisko plánuji syntetizovat jak 

z klasické teorie demokracie, tak z nových přístupů k virtuální demokracii, 

abychom docílili přiměřeně vyváţených a aktuálních hodnotících soudů. 

Spojení normativních hledisek bude provedeno a rozvedeno v první 

kapitole s názvem Virtuální demokracie: E-democracy a Robert Dahl.19 

 Zkoumaná rovina s normativním rozměrem bude zahrnovat více neţ 

pouhou elektronizaci voleb a její vliv na procentuální účast ve volbách, 

abychom se vyhnuli zploštění tématu a přílišného důrazu na nehodnotící 

empirii. Například Clift ve své e-knize The E-Democracy E-Book: 

Democracy is Online 2.0 varuje před zbytečnou fixací na jedno jediné 

téma alternativních forem hlasování.20 Práce bude v první řadě zkoumat 

úlohu elektronických médií v politickém procesu moderní společnosti 

                                         
18

 Sartori, G. (1993): Teória demokracie. Bratislava: Archa. s. 10. (překlad autora). 
19

 Viz oddíl 1.2 Kritéria analýzy. 
20

 „Je důležité vzít na vědomí, že hlasování přes Internet je pouze jedním aspektem z celé 
agendy e-democracy.“ Clift, S. (2000): The E-Democracy E-Book: Democracy is Online 2.0. 
Dostupné z WWW: http://www.publicus.net/ebook/edemebook.html#intro (přístup: únor 2011). 
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a moţnosti jejich uplatnění při prohlubování demokracie. Náplní 

navazující kapitoly bude zkoumání dynamiky virtuální demokracie 

a okolností podmiňující proces implementace nových technologií. První 

dvě kapitoly poskytnou určitý základ pro poslední část práce s tématem 

elektronizace voleb. Třetí kapitola se pokusí okomentovat roli 

alternativních volebních mechanismů v rámci virtuální demokracie 

a přiblíţit čtenářovi jejich reálné moţnosti v tomto permanentně 

se proměňujícím procesu.21 

 

Výzkumná metoda a struktura práce  

Základní pouţité metody v rámci práce budou deskriptivní 

(pro ucelený popis elektronických forem hlasování nebo elektronických 

nástrojů virtuální demokracie), analytické (např. v první kapitole pro 

analýzu vlastností e-democracy a moţností, které demokracii přináší) 

a komparativní povahy. 

Obecně komparativní politologie a komparativní metoda nám můţe 

poskytnout návod a nástroj pro prováděnou analýzu. Specifikum 

komparativní metody totiţ umoţňuje „získat potřebné informace o reálně 

existujících politických systémech a zákonitostech jejich vývoje.“22 

V rámci komparativní metody rozeznáváme čtyři hlavní funkce: 

kontextuální deskripci, ověřování hypotézy, klasifikaci a typologizaci 

a formulování prognózy23, přičemţ pro potřeby práce pouţiji první tři 

zmiňované. Na formulaci prognózy ohledně implementace nových 

technologií v rámci politického procesu z důvodu omezeného rozsahu 

práce rezignuji. U jednotlivých kapitol vyuţiji metody case study 

                                         
21

 Viz oddíl 3 Problematika elektronizace voleb. 
22

 Říchová, B. (2002): Komparativní politologie. In: Úvod do studia politické vědy. Praha: 
EUROLEX BOHEMIA. s. 74. 
23

 Landmann, T. (2008): Issues and Methods in Comparative Politics. Routledge. s. 5-10. 
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(případové studie), přímo jejího typu exploratory study (ověřovací 

studii).24 

Dalším důleţitým a nedělitelným rozměrem práce bude uţití 

normativního hlediska při hodnocení přínosu nových technologií pro 

dnešní demokracii. Normativní přístup se „nevztahuje jednoduše 

na danou empirickou realitu, k jejíž empirické analýze by přispíval, nýbrž 

k politickému jednání orientovanému na určité hodnoty a účely, jimiž se 

může jednající člověk dosáhnout bytostného naplnění své existence.“25  

 

Virtuální demokracie: S. Clift & R. Dahl 

První kapitola bude konstruována tak, aby poloţila analytický základ 

diplomové práce. Hlavní myšlenka deduktivně vychází z cíle e-

democracy: prohloubení demokracie a dosáhnutí lepších výsledků 

v naplňování demokracie pomocí nových technologií. Při studiu 

problematiky cílů jsem narazil na velmi podobnou podstatu většiny 

prezentovaných demokratických deficitů. Hlavním prostředkem posílení 

demokracie ve všech aspektech e-democracy se jevilo buď zvýšení 

rovnosti, nebo obráceně odstranění nerovnosti mezi jednotlivci uvnitř 

společnosti. Ačkoliv zdroje nebo původci této nerovnosti se autor od 

autora liší, hlavní nástroj pro zvýšení rovnosti (sníţení nerovnosti) 

zůstává stejný – nové technologie. Avšak po tomto zjištění vyvstávaly 

další otázky. Pokud e-democracy můţe pomoci lépe naplňovat 

demokratické cíle, jaké to jsou? A pokud se dokáţeme identifikovat, jak 

mezi sebou poměřit účinnost různých nástrojů (např. jiţ zmíněné 

elektronizace voleb nebo elektronická participace) v různých fázích 

politického procesu (např. volby volených zástupců nebo nastavování 

agendy), abychom mohli provést standardní analýzu. Který autor v práci 
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 Landmann, T. (2008): Issues and Methods in Comparative Politics. Routledge. s. 5. 
25

 Berg-Schlosser, D., Stammen, T. (2000): Úvod do politické vědy. Praha: ISE. s. 34. 
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o demokracii nabízí rovnost mezi občany jako s hlavní cíl demokracie 

a přesvědčivě specifikuje podmínky demokratického minima, aby 

analytická zóna nebyla příliš široká, coţ nám pomůţe eliminovat 

nadbytečné objekty zkoumání?  

Robert Dahl a jeho kniha O demokracii.26 Díky Dahlovým podmínkám 

vzniku a udrţení demokracie: účinná participace (účast), volební rovnost, 

poučené porozumění (informovanost), kontrola nad nastolováním témat 

(agendy) k projednání, zapojení (zahrnutí) všech dospělých můţeme 

zúţit analýzu pouze na tyto minimální případy. Podmínky totiţ můţeme 

přetvořit v tzv. minimální demokratické zóny27, ve kterých provedeme 

jednotlivá srovnání. Analýza bude zkoumat praktické moţnosti 

elektronických nástrojů svázaných s e-democracy a následně jejich 

přínos demokratickým principům, jelikoţ hlavní Dahlova témata jsou 

rovnost a přístup k rozhodování.28 

První hypotézu konstruuji zejména pro první kapitolu, kde proběhne 

její verifikace (či falzifikace):  

T1: Koncept virtuální demokracie můžeme zkoumat také jako 

naplňování demokratických podmínek Roberta Dahla (jenž formuloval 

ve své knize O demokracii) za pomoci nových informačních technologií, 

jelikož demokratické cíle e-democracy Stevena Clifa mají stejné kořeny 

jako  podmínky pro demokracii Roberta Dahla.  

Tato teze bude potvrzena, pokud najdeme ve všech sledovaných 

oblastech elektronické nástroje, které prohlubují a napomáhají zlepšovat 

praktickou podobu demokracie. Právě provedenou syntezí Dahlových 

podmínek a Cliftových demokratických cílů získám aktuální normativní 

hledisko, na jehoţ základě budu moci analyzovat skutečnosti, zda a do 

jaké míry e-democracy napomáhá dnešnímu modelu demokracie 

                                         
26

 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 39. 
27

 Viz kapitola 1. Virtuální demokracie: Steven Clif & Robert Dahl. 
28

 Viz Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. 
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naplňovat základní kritéria Roberta Dahla. Výsledek tak můţe mít několik 

podob. Buď e-democracy ve všech podmínkách (v části, nebo v jedné) 

pomáhá lépe naplňovat demokratické podmínky, poté budeme moci 

popsat jak a do jaké míry. Nebo demokratické podmínky naplňovat 

nenapomáhá, potom zjistíme proč. Nebo jednu (část, nebo všechny) 

podrývá, poté budeme moci popsat demokratické deficity při pouţití 

nových technologií v demokracii. 

 

Podmínky virtuální demokracie 

Druhá kapitola se bude zabývat dynamikou vstupu a implementace 

virtuální demokracie do procesu tvorby politiky na základě analýzy 

provedené v první kapitole. Jelikoţ je praktická podoba neustálým 

dynamickým procesem, úlohy a fungování jednotlivých elektronických 

nástrojů mohou být podmíněny určitými okolnostmi. Např. elektronizace 

voleb je podmíněna přístupem široké veřejnosti k novým médiím, nebo 

občanská participace je podmíněna existencí funkčních informačních 

kanálů a svobodnou online diskuzí. První kapitola nám tyto nástroje 

pomůţe identifikovat a na druhé kapitole bude zapojit tyto nástroje do 

pomyslné časové řady. Budeme moci popsat, jak vstupují do politického 

procesu, jak ho ovlivňují a kdy jejich role končí, aby mohl začít působit 

další elektronický nástroj. Na základě první teze stavím i druhou. T2: 

„Virtuální demokracie je podmíněna přístupem všech občanů 

k internetovému připojení.“ 

 

Problematika elektronizace voleb 

Třetí a poslední kapitola se bude zabývat elektronizací voleb 

s ohledem na výsledky a závěry kapitol předchozích. Důleţité bude 

nejprve zmapovat všeobecné poţadavky a návrhy postupů při 
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elektronizaci voleb. Téma bylo dlouhodobě diskutováno a vědecky 

zpracováváno, jak z hledisek technických, právních nebo politických 

a několik států na určitých úrovních voleb přistoupilo k realizaci s větším, 

či menším úspěchem. Slibný rozjezd podle mého názoru zbrzdila 

ekonomická krize. Musím však poznamenat, ačkoliv téma elektronizace 

voleb bylo po roce 2008 upozaděno, samotná myšlenka neztratila nic ze 

svého teoretického potenciálu zlepšení demokracie jako takové. Důleţitý 

je přístup k elektronizaci a její chápání. Právě tato kapitola bude odráţet 

vlastnosti elektronizace voleb popsané v prvních dvou kapitolách a na 

základě polemiky s jinými autory se budu snaţit doloţit, ţe elektronizace 

voleb je pevně svázaná s všeobecnou elektronizací společnosti. Proto 

třetí teze:  

T3: Elektronizace voleb bez aplikace dalších elektronických 

nástrojů zapojující veřejnost do politického procesu obecně nenapomáhá 

zlepšit kvalitu demokracie.  

Za hlavní pramen bych označil knihu Sylvie Reterové Alternativní 

způsoby hlasování29, která mi poslouţí jako základ pro polemiku. Kapitola 

nejprve bude zkoumat, z čeho zastánci elektronizace voleb vycházejí 

a proč je elektronizace voleb vůbec potřeba. Co povaţují za hlavní 

ukazatel kvality demokracie a jaký důraz dávají na elektronizaci jako 

na nástroj. Následná polemika se pokusí osvětlit úlohu elektronizace 

voleb v rámci virtuální demokracie.  

 

Názvosloví 

Poslední záleţitostí, potřebnou pro základ práce, je sjednocení 

postupů při pouţívání zahraničních (v tomto případě anglicky psaných) 
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 Reterová, S. (2008): Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line volbám. 
Olomouc: Perpilum. 
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pojmů. Všechny anglické termíny budu v případě prvního uţití uvádět 

v původní podobě kurzívou s českým překladem v závorce. Dále musím 

čtenáři vysvětlit, ţe pojem virtuální demokracie není totoţný s pojmem e-

democracy. Virtuální demokracie je označení pro pouţití nových 

technologií pro lepší naplňování demokratických podmínek, coţ tomuto 

sousloví přináší normativní charakter. Naproti tomu e-democracy 

představuje převedení politických procesů do elektronické podoby ve 

všech oblastech.  Pojem virtuální demokracie je oproti e-democracy uţší 

a konkrétnější. V případě nových technologií (ICTs) budu nové 

technologie, nová média a zkratku ICTs pouţívat jako synonyma. Dalším 

problémem je uţití a překlad anglického government (vláda). Jelikoţ e-

democracy a virtuální demokracie díky své specifičnosti pracují se všemi 

úrovněmi politiky (od místní, národní aţ po supranárodní), pojem vláda 

(vlády) budu uţívat v souvislosti se všemi exekutivními institucemi na 

různých úrovních. Nakonec: pracovní definice instituce se kryje s pojetím 

R. Dahla: „Slovo instituce (…) označuje něco, co by mělo fungovat 

dlouhodobě, co by jedna generace měla předávat druhé.“30 
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 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 80. 
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1 VIRTUÁLNÍ DEMOKRACIE: S. CLIFT & R. DAHL 

Poţadavky volající po zkvalitnění a zefektivnění dnešních 

demokracií mají v současnosti formální zakotvení v United Nations 

Millennium Declaration31, přijaté na osmém plenárním zasedání 8. srpna 

2000. Dokument vyzdvihuje demokratické zřízení zaloţené na vůli lidu 

jako jediný prostředek umoţňující zachování svobody, rovnosti, solidarity, 

tolerance, respektu k přírodě a sdílené odpovědnosti. Optimistický tábor 

autorů, zabývajících se moţnostmi nových technologií, povaţuje jejich 

aplikaci do demokratických struktur jako moţnost rozšířit a prohloubit 

podobu současné demokracie.  

Steven Clift není jediný autor zabývající se vztahem demokracie a 

nových technologií. Například Fareed Zakaria taktéţ povaţuje nové 

technologie za demokracii prospěšné. „Během bouřlivých devadesátých 

let jsme často četli, že se technika a informace zdemokratizovaly, což je 

poměrně nový jev. (…) Současná informační revoluce způsobila, že lze 

vysílat zároveň z tisíců míst, proto obsadit centrum ztratilo smysl a 

prosazovat nesouhlasný názor je snadné. Internet znamená další skok 

vpřed, protože je to systém, k němuž, jak říká sloupkař Tomas Friedman, 

„jsou připojeni všichni, ale pod kontrolou ho nemá nikdo“.“32 Avšak 

Cliftova zpráva pro Spojené národy E-Government and Democracy: 

Representation and Citizen Engagement in the Information Age33 z roku 

2004 je unikátní svým propojením elektronizace státní správy (e-

government) spolu s normativním hlediskem demokratických cílů. Podle 

Clifa kaţdý pokrok nových informačních technologií musí být 
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 United Nations Millennium Declaration. Dostupné z WWW: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (přístup: duben 2011).  
32

 Zakaria, F. (2005): Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA a ve světě. Praha: 
Akademia. s. 19-20. 
33

 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup:duben 2011). 
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konfrontován s demokratickou realitou v kaţdém demokratickém státě, 

který chce usilovat o co nejvyšší míru naplňování demokracie.34  

Podobné poţadavky jiţ dlouhou dobu nejsou voláním hrstky 

nadšenců35 a různých geeků36 rozesetých po virtuální síti Internetu. 

Například bývalý kanadský ministr financí Paul Martin v roce 2001 řekl: 

„Vlády musí užívat nové technologie jako Internet tak, aby posílili 

občanskou společnost a aby jí poskytly větší schopnost kontrolovat a 

ovlivňovat vládní rozhodnutí.”37 Pouhá automatizace a elektronizace 

státní správy (e-government) bez normativního rozměru (čím 

demokratičtější, tím lepší) je jen marginální částí problematiky e-

democracy.38 Jiţ v roce 2000 bývalý předseda Dolní komory britského 

Parlamentu Robin Cook prohlásil: „Nesmíme akceptovat fakt, že máme 

více možností oproti minulosti, jak vyjádřit svůj názor, což ve společnosti 

paradoxně může vyvolávat dojem, že není vyslyšena. Nové technologie 

mohou posílit naši demokracii tím, že nám poskytnou možnosti pro lepší 

transparentnost a citlivější vztah mezi vládou a voliči.“39 

                                         
34

 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup:duben 2011). 
35

 I v prostředí českého Internetu je téma virtuální demokracie akcentováno. V příloze č. 7 
přikládám krátké literární dílo Jan K. Hanzka Pohádka o Demokratia Virtualis, jeţ alegorickým 
způsobem přestavuje autorův pohled na neduhy dnešní reprezentativní demokracie a moţnosti 
jejího vylepšení za pomoci nových technologií. 
36

 „Kultura geeků [geek culture] vychází z moderní společnosti založené na Internetu a nových 
herních kulturách jako RPG, LARP, karetní a počítačové hry. (…) Kultura geeků není pouze 
odrazem herní kultury ale všeobecný kulturní stav. (…) V konečném důsledku výsledkem jsou 
třetí kontra-kulturou [third counterculture], která odmítá hodnoty hippies i yuppies a požadují 
soustředění se na aktivity introvertního charakteru, spíše než na výkony extrovertní.“ Konzack, 
L. (2006): Geek Culture. The 3rd Counter-Culture. Aalborg: Aalborg University. Dostupné 
z WWW: http://www.scribd.com/doc/270364/Geek-Culture-The-3rd-CounterCulture (přístup: 
květen 2011; překlad autora). 
37

 Martin, P.: Projev na Crossing Boundaries National Conference. Ottawa: 29. březen 2001. 
Dostupné z WWW: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071122090741/http://www.fin.gc.ca/news01/
01-032e.html (přístup: květen 2011; překlad autora). 
38

 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup:duben 2011). 
39

 Cook, R.: Projev na London Conference on Reviving Democracy. Londýn: 10. dubna 2002. 
Dostupné z WWW: http://www.gingergroup.org/resources/KippenJenkins.pdf (přístup: květen 
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Cliftovy poţadavky jsou velmi jasné, zapojit alternativní prostředky 

do politiky a posílit demokracii jejich vlastnostmi. Abychom mohli mluvit o 

nových technologiích, musí zmiňovaný subjekt splňovat základní 

charakteristiky: nové médium musí být digitalizované, digitalizace má za 

následek další vlastnosti jako: manipulativnost obsahu, zasíťování 

v Internetu (moţnost jakékoliv formy sdílení) a informační plus 

myšlenkovou kompresi.40  

Při studiu problematiky demokratických cílů jsem však nacházel 

stále více společných znaků jak u Dahlovy klasické teorie demokracie a u 

tzv. demokratických cílů Stevena Clifta, coţ mě přivedlo aţ k jejich 

srovnání. Je moţné, abychom poţadavek Clifta mohli identifikovat 

s podmínkami Roberta Dahla pro tvorbu a udrţení demokracie? 

 

1.1 Robert Dahl a podmínky demokracie 

Dahl svoji knihu psal na obranu demokracie (zejména jejího 

zastupitelského modelu) před jejími nedemokratickými souputníky a 

průběţně vyjmenovává klady demokratického zřízení. Především varuje 

před pověstným usínáním na vavřínech. Doslova píše: „Avšak právě 

proto, že demokracie jsou daleko méně tyranské než jiné režimy, si 

demokratičtí občané nemohou dovolit „usnout na vavřínech". Není 

možné, aby spáchání nějaké nepravosti bylo omluveno skutečností, že 

jinde se dějí věci mnohem horší.“41 Uvedený výrok stále aktuální i v 

„fukuyamovském“ světě liberálních demokracií.42 Jelikoţ „demokracie, 

jako kolektivní vztah spojující obrovský počet různorodých a anonymních 

                                         
40

 Flew, T. (2008): New media: An introduction third edition. South Melbourne: Oxford University 
Press. Dostupné z WWW: http://terryflew.blogspot.com/2008/12/news-and-information-as-
digital-media.html (přístup: duben 2011). 
41

 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 48. 
42

 Viz Fukuyama, F. (2002): Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers. 
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lidí, je velmi závislý na důvěře“,43 nebezpečí pro demokracii plyne právě 

z jejího poklesu44 a podle Clifa „pokles důvěry veřejnosti ve vládní 

instituce je široce známý celosvětový trend.“45 Důvěra v instituce 

demokratického zřízení se táhne jako pověstná červená niť jak Clifovým 

schématem, tak prací Roberta Dahla. „Pokud posuzujeme tehdejší stav 

[Římské republiky; pozn. autora] z dnešního zorného úhlu, najdeme jednu 

neobyčejně závažnou vadu - Řím nikdy dostatečně nepřizpůsobil své 

instituce, jejichž prostřednictvím se uskutečňovala vláda lidu, obrovskému 

nárůstu počtu svých občanů a velkým zeměpisným vzdálenostem 

jednotlivých území od metropole.“46 Kvalita, v extrémním případě bytí a 

nebytí, demokracie tak stojí a padá s důvěrou občanů v instituce, které 

dokáţou zahrnout potřebný počet občanů s politickými právy a 

zprostředkovat efektivní reprezentaci jejich názorů. 

Na základě toho Dahl dokládá a stanovuje základní podmínky pro 

tvorbu a udrţení demokratického systému:47 

1) Účinná participace (účast)  

2) Volební rovnost  

3) Poučené porozumění  

4) Kontrola nad nastolováním témat (agendy) k projednání  

5) Zapojení (zahrnutí) všech dospělých 

„Proč právě tato kritéria? Stručná odpověď zní: Každé z nich musí 

být splněno, pokud si všichni členové (ať už je jejich počet jakkoli 

omezen) mají být naprosto rovni při určování směru působení svého 

sdružení. Jinak řečeno -v případě, že dojde k nedodržení kteréhokoli z 

                                         
43

 Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond Metaphors,Towards 
Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen engagement. Paříţ: 
OECD Publications Service. s. 153. (překlad autora). 
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 Viz příloha č. 6. 
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 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup: duben 2011; překlad 
autora). 
46

 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 18. 
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 Tamtéţ, s. 39. 
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uvedených kritérií, nebudou si jednotliví členové mezi sebou politicky 

rovni.“48  

Rovnost a efektivita reprezentace můţe mít zásadní vliv na 

nastolení a udrţení demokratického systému jako celku:  

1) „V zemi, kde je splněno všech pět uvedených podmínek, je 

téměř stoprocentní jistota rozvoje a zachování demokratických 

institucí.“49  

2) „Zemi, v níž všech těchto pět podmínek naopak chybí, nebude s 

velkou pravděpodobností dopřáno vytvořit si demokratické 

instituce, a pokud k tomu přece jen nějakým způsobem dojde, 

nelze počítat s tím, že by se udržely po delší dobu.“50 

3) „V zemi, kde chybí jedna nebo několik z pěti podmínek 

příznivých pro demokracii, ale kde jich nechybí všech pět, 

demokracie má určité, možná někdy nejisté až 

nepravděpodobné, ale nikoli zcela beznadějné vyhlídky na 

úspěch.“51 

Pokud souhlasíme se všemi závěry, musíme přijmout výše 

uvedené podmínky jako potřebné demokratické minimum. Jsou-li 

podmínky naplňovány, demokratické instituce (a potaţmo demokracie) 

trvají. Otázkou zůstává jakým způsobem a do jaké míry jsou v praktické 

rovině naplňovány. 
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 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 40. 
49

 Tamtéţ, s. 143. 
50

 Tamtéţ. 
51

 Tamtéţ, s. 146. 



 

 

28 

1.2 Kritéria analýzy 

Analýza obou přístupů k demokracii nám pomůţe identifikovat 

jednotlivé nástroje k posílení naplňování podmínek demokracie. Aktuální 

normativní hledisko můţeme konstruovat na základě Dahlových 

podmínek demokracie52 (na obrázku 1.1 sloupec vlevo) a srovnáme ho 

s Cliftovými oblastmi působnosti nových technologií53 (sloupec vpravo), 

můţeme ustanovit tzv. minimální demokratické zóny (sloupec uprostřed). 

MDZ chápejme jako oblast určenou pro působnost nových elektronických 

nástrojů, ve kterých nová média mohou (a nemusí) zkvalitnit praktickou 

stránku demokracie. Hodnotící kritérium můţeme popsat jako míru 

přiblíţení praktické podoby demokracie Dahlovu ideálu.  

Schéma 1.1: Minimální demokratické zóny 

 

 Pokud budeme chtít potvrdit první tezi (T1: Koncept virtuální 

demokracie můžeme zkoumat také jako naplňování demokratických 

podmínek Roberta Dahla (jenž formuloval ve své knize O demokracii) 

pomocí nových informačních technologií, jelikož demokratické cíle e-

                                         
52

 Viz Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 39. 
53

 Viz Clift, S. (2004): E-government and democracy. Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: 
http://stevenclift.com/wp-content/uploads/2009/05/cliftegovdemocracy.pdf (přístup: květen 
2011). 

R. Dahl S. Clift 
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democracy Stevena Clifa mají stejné kořeny jako  podmínky pro 

demokracii Roberta Dahla.), musíme najít ve všech pěti minimálních 

demokratických zónách již užité, institucionalizované a v praxi 

doložitelně fungující nástroje využívající nové technologie.  

Důleţité jsou tři „zbylé“ pojmy důvěra, odpovědnost a 

deliberalizace, jakoţto předpokládané výsledky aplikace nových 

technologií. Jejich rolí se budeme podrobněji zabývat ve druhé kapitole a 

třetí kapitole. 

V níţe psané analýze nejprve provedu hledání ideální představy 

obou autorů v oblastech Účinné participace (účast), volební rovnosti, 

poučeného porozumění, kontroly nad nastolováním témat (agendy) 

k projednání a zapojení (zahrnutí) všech dospělých, které mají oba autoři 

stejné nebo podobné. Poté popíšu uţití elektronických nástrojů 

(systémů), jeţ pomáhají vylepšovat (nebo naopak podrývají) praktickou 

podobu moderní demokracie. 

  

1.2.1 Účinná participace jako dosah a tvorba rozhodnutí 

Dahlova podmínka účinné participace zní: „Dříve než sdružení 

přijme plán dalšího postupu, musejí všichni členové dostat rovnou a 

efektivní příležitost sdělit ostatním svá stanoviska k této problematice.“54 

Extrakce: účinnost a participace (dříve než sdružení přijme plán); 

občanská společnost (všichni členové); rovnost a efektivita (rovnou a 

efektivní příležitost); reprezentace (sdělit ostatním svá stanoviska); 

Efektivní komunikaci mezi občany a vládou poţaduje i Clift: „Úsilí 

vlády musí být založeno na oslovení veřejnosti.“55 Dále: „Vlastnosti 

                                         
54

 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 39. 
55

 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup:duben 2011). 
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komunikačních technologií mohou tvorbu rozhodnutí v reprezentaci učinit 

efektivnější a doufejme, že účinnější.“56 Clift znázorňuje proměnění 

politického procesu před a po implementaci nových technologií v na 

obrázcích 1.1 a 1.2. Extrakce: občanská společnost (veřejnosti); 

reprezentace (v reprezentaci); efektivita (efektivnější); účinnost 

(účinnější). 

Obrázek 1.1: Způsob tvorby rozhodnutí před aplikací nových 

technologií 

 

Zdroj: http://stevenclift.com/?p=104 (přístup: duben 20 

 

 

 

        Zdroj: http://stevenclift.com/?p=104 (přístup: duben 2011). 

 

Obrázek 1.2: Změna způsobu rozhodování, participace založená na 

nových technologiích 

 Zdroj: http://stevenclift.com/?p=104 (přístup: duben  

 

 

 

 

      Zdroj: http://stevenclift.com/?p=104 (přístup: duben 2011). 
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 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup:duben 2011). 
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Hledaný prostředek: Oba autoři účinnou participaci popisují jako: 

institucionalizovanou interakci názorů mezi občanskou společností 

a vládou, která efektivně a účinně ovlivňuje rozhodnutí vlády. Nastavení 

nástroje musí umoţňovat interakci mezi vládou a občany, kdy občané 

mají efektivní moţnost ovlivnit výsledek vládního rozhodování, přičemţ 

tento systém musí být iniciován a spravován vládou. 

 

1.2.2  Volební rovnost jako základ efektivní reprezentace 

Dahl: „Když nastane okamžik konečného rozhodnutí o dalším 

postupu, musí mít každý člen rovnou a efektivní možnost volit, přičemž 

všechny hlasy musejí mít při sčítání stejnou váhu.“57 Extrakce: občanská 

společnost (každý člen); rovnost a efektivnost (rovnou a efektivní 

možnost); volby (volit).  

Clift: „Legitimita moderního vládnutí je založena na svobodných a 

spravedlivých volbách. Nové možnosti informačních a komunikačních 

technologií včetně Internetu, tlačí na aktualizaci volebních zákonů a 

pravidel na takovou úroveň demokratických cílů, se kterými se setkáváme 

v informačním věku.“58 Extrakce: svoboda a spravedlnost (na svobodných a 

spravedlivých); volby (volbách). 

 Hledaný institucionalizovaný prostředek musí v praxi vnášet vyšší 

rovnost, efektivitu, svobodu a spravedlnost do voleb mezi jednotlivci 

uvnitř občanské společnosti. 

 

                                         
57

 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 39. 
58

 Clift, S. (2005): Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Election 
Management Bodies and Use of the Internet. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=137 
(přístup: duben 2011). 
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1.2.3 Poučené porozumění jako spravedlivý přístup 

Dahl: „Během rozumně stanovené doby musí mít každý člen 

rovnou a efektivní možnost dozvědět se vše potřebné o všech 

alternativách dalšího postupu a o jejich pravděpodobných důsledcích.“ 

Extrakce: rozumně stanovená doba; občanská společnost (každý 

člen); informace (dozvědět se vše potřebné o všech alternativách). 

Clift: „Indikátor úspěchu e-governmentu a demokracie může být 

větší porozumění online uživatelů vládě. Pro účinné podílení se na vládě 

je třeba přístup k základním informacím, včetně informací o správném 

postupu. (…). Bez zdánlivě všedních informací pro veřejnost, bude úsilí 

chybět potřebné základy.“ Extrakce: účinnost (účinné podílení se); 

informace (informace o postupu); občanská společnost (veřejnost). 

Hledaný institucionalizovaný prostředek musí v praxi během 

rozumně stanovené doby (občanské společnosti) veřejnosti pomoci 

účinně získávat informace o alternativách dalšího postupu (záměrech 

vlády).  

 

1.2.4 Kontrola nad nastolováním agendy jako konzultace a 

zapojení 

Dahl: „Členové musejí mít vyhrazeno právo rozhodovat o tom, jaká 

témata se dostanou na pořad jednání a jakým způsobem budou 

projednávána. Díky tomu demokratický proces, vymezený předchozími 

třemi kritérii, nebude nikdy uzavřený. Přijatý směr působení vašeho 

sdružení může tedy být kdykoli změněn, pokud si to jeho členové budou 
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přát.“59 Extrakce: nastolování agendy; občanská společnost (členové); 

demokratický proces; směr; neuzavřenost. 

Clift: „Občané se budou zabývat svými zástupci, když budou mít 

pocit, že jejich hlasy budou vyslyšeny. (…) Zatímco je všeobecně 

uznáváno, že mnozí občané nemají v současné době zájem, mohou být 

informační a komunikační technologie použity tak, aby zajistili občanům 

přístup do politických procesů. (…) Proto zapojení veřejnosti pomocí 

nových technologií do participativní demokracie mohou být nejúčinnější 

cestou k prohlubování demokracie prostřednictvím e-governmentu.“60 

Extrakce: občanská společnost (občané); zástupci; přístup; zapojení 

veřejnosti. 

Hledaný institucionalizovaný prostředek musí v praxi více 

zapojovat občanskou společnost do nastolování agendy, kterou 

v současnosti vyřizují volení zástupci. 

  

1.2.5 Zapojení (zahrnutí) všech dospělých jako účast 

zahrnutím a legitimita 

Dahl: „Plné začlenění (inkluze): Společenství občanů v 

demokraticky spravovaném státě musí zahrnovat všechny osoby 

podřízené zákonům tohoto státu, s výjimkou lidí pobývajících tam jen 

přechodně a osob prokazatelně neschopných se o sebe postarat.“61 

Poţadavek v Cliftově příspěvku není obsaţen, z čehoţ můţeme 

předpokládat, ţe procesy e-democracy s plnou inkluzivitou občanské 

společnosti nepracují. 

 

                                         
59

 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 39. 
60

 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup:duben 2011). 
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 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 73. 
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1.3 Analýza 

Moţnosti systémů, do jaké míry jsou schopny plnit Dahlova kritéria, 

vytváří moţnost poměřit, jak jsou systémy uzpůsobené k distribuci 

rovnosti jednotlivcům. Následující analýza vypoví, zda e-democracy 

nabízí elektronické nástroje k lepšímu naplňování Dahlových podmínek. 

Nebo jinak: jestli procesy e-democracy mohou zvýšit kvalitu demokracie 

nebo ne. Na základě toho se neomezuji pouze na zkoumání, zda 

alternativní hlasování mohou přitáhnout více lidí, nebo pomohou přetvořit 

volební akt v pohodlnější. Hlavní zájem je takový, zda nové technologie 

mohou v praxi a při správném uţití posílit demokracii nahrazením jejich 

(případně) nefungujících subsystémů, nebo pouze suplují staré procesy 

(např. elektronická volba pouze supluje papírový hlasovací lístek). 

 

1.3.1 Účinná participace (účast) 

Hledaný prostředek: Oba autoři účinnou participaci popisují jako: 

institucionalizovanou interakci názorů mezi občanskou společností a 

vládou, která efektivně a účinně ovlivňuje rozhodnutí vlády. 

Hlavní oblastí účinné participace je účinný potenciál občanské 

společnosti při nastolování agendy. Nezbytnou podmínkou jsou 

dostatečně a srozumitelně informovaní občané, kteří jsou správně 

srozuměni s potřebným souborem informací62 pro další krok – účinnou 

participaci. Kritika ze strany autorů zabývajících se moţnostmi e-

democracy pramení z toho, ţe v zastupitelském systému jsou občané 

odkázáni pouze na rozhodování mezi nabízenými moţnostmi nebo 

volebními programy a na druhou stranu vláda nemůţe bez zkreslení 

identifikovat preferovaná témata uvnitř společnosti. Komunikace mezi 

                                         
62

 Podmínky pro správně informované voličstvo viz oddíl 1.3.3 Poučené porozumění. 
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občany a vládou příliš nefunguje.63  Zpětná vazba vázána na další cyklus 

voleb, kde volič můţe vyjádřit spokojenost nebo nespokojenost se svojí 

další individuální volbou, nebo na různé průzkumy veřejného mínění.  

Občané tak nemají krom aktu voleb jinou institucionalizovanou 

moţnost vyjádřit své skutečné myšlenky. Jedinec má sice „plán“ dalšího 

postupu, ale konečné výsledky (očekávaná řešení) jsou zase vázána na 

způsobu realizace vlády, coţ ve většině případů reprezentaci jednotlivce 

vymaţe. Ostatně zastupitelský systém není primárně tvořený na jemnou 

reprezentaci názorů, jedná se spíše o koše zachytávající okruh jedinců, 

kteří se s určitou stranou ztotoţnili z jakéhokoliv důvodu. Například 

Richard Sclove dochází k závěru, ţe: „proces rozhodování je 

demokraticky neadekvátní a dokonce i falešný, dokud vlády nebudou 

kombinovat relativně rovné a rozsáhlé příležitosti občanů, skupin a 

komunit k vyjadřování ohledně rozhodování agendy.“64 

Nová média se svými vlastnostmi bývají označována jako moţné 

řešení zmiňovaného demokratického deficitu.65 O co vyšší jsou 

očekávání, o to niţší je praktické zapojení. Praxi v etablování e-

demokratických procesů popisuje zpráva OECD Citizens as Partners66 

z roku 2001. Dokument hodnotí důraz národních (nebo subnárodních) 

vlád na spolupráci s občany jako aktivní, ale dobrých praktických příkladů 

v tomto roce eviduje pomálu. Zpráva uvádí jediný příklad e-participace 

pomocí tzv. e-petice při Skotském národním parlamentu ve Velké Británii. 
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 Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond Metaphors,Towards 
Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen engagement. Paříţ: 
OECD Publications Service. s. 145-147. 
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 Sclove, R. (1995): Democracy and Technology. New York: Guilford Press. s. 39. (překlad 
autora). 
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 Například Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen 
engagement in information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=104 nebo 
Reterová, S. (2008): Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line volbám. 
Olomouc: Perpilum. 
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 Viz OECD (2001): Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in 
Policy-making. Paris: OECD Publications service. 
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1.3.1.1 E-petice a Public Petitions Committee  

Elektronická petice (e-petice) je systém pouţívaný občany ve 

Skotsku, který umoţňuje předloţit petici prostřednictvím speciálního webu 

http://epetitions.scottish.parliament.uk. V oficiálních dokumentech 

skotského parlamentu67 je označován jako nástroj k podpoření 

participačního prvku při tradičním rozhodování politické agendy ve všech 

parlamentem spravovaných oblastech.68 Hlavními vlastnostmi systému e-

petic jsou: 

 online uveřejnění znění e-petice 

 moţné přidávání a kumulace souvisejících dokumentů 

 slouţících k rozšíření tématu 

 rozhodnutí podpořit e-petici vyţaduje připojení svého 

 jména a adresy 

 součástí e-petice je také online diskusní fórum 

Do této chvíle je e-petice ve svých aspektech téměř totoţná 

s klasicky koncipovanou „papírovou“ peticí. Důleţitým aspektem je v roce 

2003 skotským parlamentem iniciované ustanovení Public Petitions 

Committee (PPC)69, coby aktivního orgánu zajišťujícího oblast e-petic, s 

úkolem zajistit bezproblémovou komunikaci mezi parlamentem a 

veřejností (informační kanál vláda – občané a naopak občané - vláda).70  

                                         
67

 http://epetitions.scottish.parliament.uk/default.asp#glossary (přístup: březen 2011). 
68

 Zemědělství, lesnictví a rybolov, školství a celoţivotní vzdělávání, ţivotní prostředí a změna 
klimat, podnikání, zdravotnictví, bydlení, legislativa a vnitřní záleţitosti, místní samospráva, 
přírodní a nemovité dědictví, územní plánování, policie a poţární ochrana, sociální péče, sport 
a umění, statistiky, cestovní ruch a ekonomický rozvoj plus dopravní infrastruktura. Petitioning 
the Scottish Parliament: Making yourvoice heard. Dostupné z WWW: 
http://www.scottish.parliament.uk/vli/publicinfo/htsapp/documents/Petitionleaflet-EngFINAL.pdf 
(přístup: březen 2011). 
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 The International Teledemocracy Centre. Dostupné z WWW: 
http://itc.napier.ac.uk/ITC/projectSummaries.asp#Project5 (přístup: březen 2011). 
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 Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond Metaphors,Towards 
Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen engagement. Paříţ: 
OECD Publications Service. s. 151-152. 
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Náplň PPC mimo jiné zahrnuje analýzu obsahu petice a diskusního 

fóra (zdůraznění hlavních argumentů pro a proti), analýzu geografického 

rozloţení příznivců apod. Systém nejen napomáhá poslancům 

parlamentu identifikovat poţadavky, faktickou podporu, kontext e-petice a 

rozloţení příznivců a odpůrců, ale výbor má také za úkol zpětně 

informovat navrhovatele e-petice o pokroku při projednávání 

inkriminované věci. E-petiční systém při Skotském národním parlamentu 

je dodnes jedním z mála hmatatelných příkladů institucionalizované 

aktivní participace a jako takový byl v roce 2005 nominován na ocenění 

eEurope eGovernment udělovaný Evropskou komisí.71 

  Síla a účinnost nástrojů e-democracy je pevně spoutána s důvěrou 

občanů a jejich legalizací. Legalizace probíhá na základě vládou 

iniciovaného institucionalizování elektronického prostředku. 

„Reprezentace v demokracii je založena na skutečných institucích jako 

vlády, parlamenty, národní rady, zastupitelstva, Evropská unie nebo 

Spojené národy. Efektivita procesů a veřejná odpovědnost těchto institucí 

je klíčem k úspěchu, nebo naopak k pádu demokracie.  E-democracy 

nemůže být vyloučena ze strukturálního, kulturního a modernizačního 

procesu.“72 Právě institucionalizace projektů zahrnující e-democracy 

můţe pomoci k jejich emancipaci a naplnění očekávání do nich vloţená. 

To, ţe e-democracy můţe zvýšit účinnou participaci je díky Public 

Petitions Committee doloţitelné, avšak počet takovýchto projektů je zatím 

v porovnání s jinými elektronickými nástroji velmi nízký. Proto Stále platí 

Colemanovo varování: „Vláda a volení představitelé nesmí být outsidery 

iniciativ e-demokracie. Bez jejich iniciativy bude veřejnost brát počáteční 

fáze e-demokracie jako podvod a odmítne je s opovržením a 

nepřátelstvím, nebo si založí vlastní nezávislé komunikační kanály.“73 
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První sledovaná zóna účinné participace je paradoxně 

symbolickým vrcholem pronikání nových technologií do politického 

procesu, který ve své podstatně mění fungování klasického rozhodování, 

jelikoţ občan nejen ţe volí své zástupce, ale poté můţe dále vstupovat 

do procesu rozhodování. Tato moţnost však vyţaduje celou řadu 

podmínek (od k internetu připojené populaci, po kontrolu nad 

nastavováním agendy), které musejí být splněny, aby účinná participace 

mohla efektivně fungovat.74 Coţ můţe teoreticky vysvětlovat relativně 

malý počet praktických příkladů. Celkově je potřeba nejdříve vybudovat 

mediální infrastrukturu, na kterouţ můţe být instalován institut účinné 

participace. To nic nemění na tom, ţe nové technologie ve spolupráci s e-

democracy mohou (praxe toto potvrzuje) pomoci lépe naplňovat Dahlův 

poţadavek účinné participace tím, ţe napomáhají obousměrné 

komunikaci vláda – občan(é) a občan(é) – vláda. 

 

1.3.2 Volební rovnost 

„Když nastane okamžik konečného rozhodnutí o dalším postupu, 

musí mít každý člen rovnou a efektivní možnost volit, přičemž všechny 

hlasy musejí mít při sčítání stejnou váhu.“75 Hledaný institucionalizovaný 

prostředek musí vnášet vyšší rovnost, efektivitu, svobodu a 

spravedlnost do procesu konání voleb. 

Analyzujme si hlavní poţadavky. Onen „okamţik konečného 

rozhodnutí“ můţeme v zastupitelském modelu označit rozhodnutí vlády, 

která svoji politickou odpovědnost čerpá z legitimních voleb. Volební 

proces musí všem zúčastněným a oprávněným voličů zaručovat rovnost 

(Dahlův nejvyšší poţadavek), efektivnost a stejnou váhu všech hlasů. 

Jsou tyto proměnné provázané či nikoliv? Podívejme se na to z jiného 
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75
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úhlu. Ústava České republiky76 kaţdému jedinci zaručuje skutečnost, ţe 

„volby (…) se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva (…).“77  

Nejprve extrahujme všeobecnost, rovnost a tajnost.78 Vztah 

obecnosti a tajnosti ve volební demokracii nebyl v českém prostředí 

podroben zkoumání Ústavního soudu, tak jako například v 50. letech ve 

Spolkové republice Německo (SRN), proto v níţe psaném oddílu budu 

převáţně vycházet z nálezů a závěrů této instituce a z příspěvku Huberta 

Buchsteina.79  

V roce 1956 západoněmecký ústavní soud řešil aspekty 

připravované alternativní metody hlasování (předání volebního hlasu 

dopisem – korespondenční volba) a vztah mezi principy obecnosti a 

tajnosti podle článku 38 Základního zákona.80 Důvodem byla mimo jiné 

volební praxe sousední Německé demokratické republiky (NDR), v níţ 

bylo hlasováno převáţně veřejně. „Státoprávní teorie NDR [podobně jako 

Základní zákon zahrnovala i ústava NDR tajné hlasování; pozn. autora] 

nehodnotila postup, při němž se volič „vzdal“ volební plenty, jako 

porušení zásady volebního práva, tedy tajné volby, nýbrž 

ospravedlňovala jej argumentací, že ze zásady volebního práva tajného 

hlasování nelze odvodit povinnost, ale nýbrž pouze právní nárok na 
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 Ústava České republiky. Článek 18. Dostupné z WWW: 
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využití volební plenty.“81 Tato praxe měla v SRN vliv na stanovení 

principu tajnosti jako závazné právní povinnosti, coţ však bylo částečně 

v rozporu s principem hlasování poštou. Ústavní soud v roce 1956 (i 

v přezkumech z let 1967 a 1981) tuto metodu povolil s odůvodnění, kde 

stanoví: „Při odevzdání hlasu dopisem je ovšem věcí samotného 

oprávněného voliče, aby se postaral o volební tajemství a volební 

svobodu. Zákonodárce si byl přesto vědom zvláštních rizik, která z toho 

plynou. Nepovolil předání volebního hlasu dopisem bez dalších omezení 

a připomínek, nýbrž povolil je jen v případech, v nichž oprávněný volič 

doloží, že své volební právo nemůže vykonat osobním odevzdáním 

hlasu.“82  

Buchstein jako skeptik správně spojuje všeobecnost a tajnost do 

vzájemné interakce, ale dovolím si oponovat myšlence, ţe tajnost a 

všeobecnost se vzájemně vylučují. Lpění na tajnosti volby jednotlivce je 

ukázkou obrany demokratických principů vůči nedemokraciím praktikám. 

Fakt, ţe člověk můţe bez cizí kontroly volit tajně kohokoliv, sám povaţuji 

za jeden z nejdůleţitějších politických výdobytků. Na stejný problém mám 

však poněkud odlišný pohled.  

Pokud přistoupíme na existenci tzv. krize demokracie, nebezpečí 

nemusí primárně plynout ze strany nedemokracií, ale zejména ze strany 

sniţující se prestiţe, důvěry a v konečném důsledku zájmu o podobu a 

fungování demokratického zřízení. Měli bychom začít klást důraz ještě 

minimálně na jednu vlastnost voleb – Dahlem zmiňovanou efektivitu. 

Připojením efektivity k základním podmínkám voleb dosáhneme 

kýţeného propojení principů a příslibu toho, ţe tyto principy budou 

maximálně (efektivně) dodrţovány a můţeme sledovat, jestli jeden princip 

není stavěn v pomyslném ţebříčku důleţitosti nad ostatní. 
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Například efektivita principu tajnosti a volební rovnosti můţe být v 

České republice vyšší neţ efektivita všeobecnosti, coţ v jistých případech 

vytváří schizofrenní situace. Doloţím na příkladu: Vysoká efektivita 

principu tajného hlasování je ztělesněna přísně daným postupem úkonů, 

které nás krok po kroku dovedou za volební plentu. Kořeny tohoto 

systému podmínek můţeme přisuzovat patrně stejné zkušenosti 

(podobně jako ve Spolkové republice Německo) s „tajným“ hlasováním 

v rámci lidové demokracie. Kaţdý volič musí projít stejně předepsaným 

postupem při volbě. Zákon 247/1995 stanoví: „V prostoru určeném pro 

úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a 

to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební 

komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 

tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 

určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 

člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, 

a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.“83 Pro 

zrakově postiţené, analfabety nebo jinak hendikepované občany je ze 

zákona akt tajné volby odepřen ve jménu nejvyšší efektivity tajnosti. 

Alternativa v ČR neexistuje, zmíněný občan volí ve sníţeném reţimu 

tajnosti – to znamená nestandardně, jinak neţ jeho další spoluobčané. 

To, ţe část hendikepovaných občanů nevolí za stejných podmínek jako 

ostatní dospělá populace, vytváří prostředí volební nerovnosti. Argumenty 

proti novým alternativním metodám Huberta Buchsteina84 tak naráţení na 

své limity. Pravděpodobné a hypotetické prohřešky proti principu tajného 

hlasování musíme konfrontovat se skutečností, ţe část spoluobčanů je 

v tuto chvíli jiţ vyloučena z důleţitého principu voleb svojí specifičností. 
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Příklad ukazuje, ţe v České republice je princip tajnosti nadřazen 

principu rovnosti a tato praxe není povaţována za nepřijatelnou. 

Smyslem alternativních forem hlasování by tedy mělo být narovnání 

volebního prostředí maximálnímu počtu jedinců za pomoci upravení 

vstupních kritérií do volebního procesu. Sníţení efektivity principu tajnosti 

můţe přinést zvýšení efektivity rovnosti. Čtenář můţe namítnout, ţe v 

specifickém případě můţeme situaci předejít například vytištěním 

hlasovacích lístků Braillovým písmem. To ano, ale iniciativu upravit (si) 

volební proces podle svých poţadavků musí mít sám volič, protoţe co 

jeden občan se specifickými potřebami, to jedno specifické nastavení 

hlasovacího prostředku, coţ by v dnešní praxi kladlo velmi vysoké nároky 

na státní byrokratický aparát. Nástrojem mohou být alternativní formy 

hlasování.  

 

1.3.2.1 Remote Internet voting (RIV) v Estonsku 

V tomto nové technologie umoţňují sníţit bariéru při vstupu do 

volebního procesu systémem Remote Internet Voting (přenesené 

hlasování přes internet). RIV umoţňuje „hlasovat z domova nebo 

z jakékoliv části světa, přičemž jedinou podmínkou je dostupnost 

komunikačních technologií a přístup k internetu.“85 Níţe uvedené schéma 

ukazuje základní procesy u tohoto typu voleb. Ohraničená oblast 

přerušovanou čárou zahrnuje zónu fyzické interakce voliče s volební 

procedurou.  
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Schéma 1.2: Remote Internet Voting System 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šindelář, P. (2006): Elektronické volby jako možný nástroj pro posílení demokracie. Dostupné z WWW: 

http://si.vse.cz/archive/proceedings/2006/elektronicke-volby-jako-mozny-nastroj-pro-posileni-demokracie.pdf (přístup: 
duben 2011). 

 

Pokud srovnáme RIV s klasickou volbou je zřetelné, ţe interakce 

s volební procedurou se odehrává přes médium (v tomto případě PC), 

které si volič můţe upravit, podle vlastních specifických potřeb. „Hlavní 

výhodou oproti předchozímu systému je výrazné zvýšení komfortu pro 

občana (jak časové, tedy umožněním volby bez ohledu na „pracovní 

dobu“ fyzických volebních místností, tak i místní, tedy volba odkudkoli) a 

dále možnost teoreticky neomezeného růstu počtu voleb při nákladech 

blízkých organizaci volby jedné.“86  

Z hlediska hendikepovaných voličů tento systém přináší 

nepřeberné mnoţství kompenzačních mechanismů (od hlasového 

provedení, po Braillové čtecí řádky), coţ můţe dopomoci všeobecně 

tajnému a rovnému hlasování všech jedinců na rozdíl od dnešní praxe. 

RIV jako řešení však není bez otazníků.87 

Naplňování poţadavku rovnosti však můţe být problematické i pro 

nové a alternativní formy hlasování. Nerovné prostředí můţe podle 
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některých autorů způsobovat kombinace okolností při aplikaci Remote 

Internet Voting souběţně s probíhající volbou standardním způsobem. 

Z důvodu zachování tajnosti hlasů např. při volbách v Estonsku 2005 a 

2007 můţe volič pouţívající novou techniku hlasovat opakovaně, přičemţ 

dalším rozhodnutím maţe volbu původní. Kritici88 namítají, ţe moţnost 

volit opakovaně je v rozporu s principem rovnosti hlasů. Problém těchto 

výtek můţe mít počátek ve špatné analýze fungování nových volebních 

metod. Moţnost libovolně měnit svoje rozhodnutí do uzavření virtuálních 

místností můţeme teoreticky popsat i v rámci tradiční formy voleb.  

Však co je jiného na situaci, kdy kaţdý volič můţe sledovat 

průběţné výsledky probíhajících voleb v reálném čase, můţe se opírat o 

předběţné průzkumy a svůj hlas odevzdá pár minut před uzavřením 

volebních místností? Ţádný. Své rozhodnutí volič můţe měnit v obou 

systémech, jediný rozdíl je v tom, ţe opakovaná volba je u alternativních 

metod institucionalizována na rozdíl od „rozváţného postupu“ v rámci 

tradiční formy hlasování. Navíc, také Reterová v závěru své knihy 

dochází k závěru, ţe: „systém [Remote Internet Voting; pozn. autora] 

nejenže zachovává stejnou váhu všech hlasů, ale dokáže spolehlivě 

rozpoznat opakovanou volbu a její eventuální duplicitu odstranit.“89  

Právě změna stylu volby můţe mít vliv na naplňování poţadavku 

volební rovnosti. Volební rovnost tedy nemůţeme chápat pouze jako 

váhu jednotlivých hlasů. Je také třeba přihlédnout k rovnosti z hlediska 

přístupu systému k jednotlivcům. Jak bylo uvedeno výše, nové 

technologie (v tomto případě Remote Internet Voting90) umoţňují vyšší 

volební rovnost mezi jednotlivci, bude-li nástroj vyuţíván, dopomůţe 

informovaným (poučeným) voličům (zahrnutí všech dospělých) 

s přístupem k internetu i rovnějšímu volebnímu aktu. Výše uvedené 
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skupiny v tuto chvíli volit stejně jako jejich spoluobčané zkrátka nemohou, 

coţ institucionalizace nové technologie můţe změnit k lepšímu a tím 

pomoci distribuci volební rovnosti. 

 

1.3.3 Poučené porozumění 

Hledaný institucionalizovaný prostředek musí zaručit během 

rozumně stanovené doby veřejnosti (občanské společnosti) účinně 

získat informace o alternativách dalšího postupu (záměrech vlády). 

Pokud si analyzujeme Dahlovy poţadavky, kaţdý dospělý, jenţ 

není z jakéhokoliv důvodu zbaven moţnosti volit, musí mít rovný a 

efektivní přístup k informacím, které budou v takovém formátu, aby jim 

mohl kaţdý občan dostatečně porozumět. Pokud se zaměříme na 

koncept e-democracy, informace, nové informační kanály a přístup 

k informacím je okruh nejdiskutovanějších témat. „Společnost nutně 

potřebuje značně investovat do nových informačních systémů 

parlamentů, městských rad, komisí, veřejných pracovních skupin atd. ve 

všech úrovních. Nejlepším způsobem, jak zajistit zapojení občanů do 

rozhodování je zavedení adekvátních informačních nástrojů do oficiálního 

politického procesu. Musíme zajistit plně systematický a legální přístup 

k informacím.“91 Clift proklamuje jako základní princip moţnost nahlédnutí 

do vládních informací elektronickou cestou. Pokud má informovanost 

přerůst v poučené porozumění, musí iniciativa pocházet od vládnoucích 

struktur.  

Podobně argumentuje i Paulie Polad. Podle jeho dokumentu Online 

Consultation in GOL Countries92 nestačí dát formální vládní svolení pro 

                                         
91

 Clift, S. (2000): The E-Democracy E-Book: Democracy is Online 2.0. Dostupné z WWW: 
http://stevenclift.com/?p=73 (přístup: březen 2011; překlad autora). 
92

 Poland, P. (2001): Online Consultation in GOL Countries. Initiatives to foster e-democracy. 
Haag: Ministry of the Interior and Kingdom Relations. s. 9. 



 

 

46 

zpřístupnění informací, ale iniciativa musí pocházet od vlády (podobně 

jako u Clifta). Při zveřejňování dat je podle Polanda potřeba rozlišovat 

mezi pojmy přístup a dostupnost. Přístup znamená teoretickou moţnost 

přístupu k vládním informacím – tedy pouze reálnou vládní proklamaci, 

jakýsi závazek. Důleţitá je naopak dostupnost, kterou se rozumí míra 

překáţek, které musí jedinec při získávání informací překonat. Míru 

dostupnosti informací podle Polanda charakterizuje několik aspektů.93 

1) Rozpoznatelnost a lokalizovatelnost: Občanská 

společnost (veřejnost) musí vědět, jaké informace, od jakého 

orgánu jsou k dispozici a kde jsou umístěny. 

2) Dostupnost: Informace musí být uloţeny ve standardních 

elektronických formátech a musí být přístupné 

prostřednictvím elektronického média nebo nosiče dat. 

3) Přehlednost: Veřejnost se nesmí ztrácet v mnoţství nebo 

v sloţitosti informací. Vláda musí nabídnout takové 

mechanismy, které orientaci v informacích maximálně 

usnadňuje. 

4) Cenová dostupnost: Cena informací nesmí vytvářet censy 

nebo bariéry. Důleţité je, aby informacemi mohla společnost 

disponovat jako celek. 

5) Spolehlivost: Veřejnost musí mít moţnost spolehnout se na 

správnost, úplnost a pravost údajů. 

6) Srozumitelnost: Informace musí být co nejjasnější. 

7) Rovný přístup: Informace musí být přístupně co nejširší 

populaci, včetně hendikepovaných občanů. 
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Paulie Polad nastavuje podmínky komunikace vlády a veřejnosti. 

Iniciativa však musí pramenit ze strany volených zástupců (volení 

zástupci – občané), aby bylo zabráněno aktivizaci paralelních 

informačních kanálů zaloţených na nových technologiích.94 Bez dobře 

dostupnosti k informacím, týkajících se činnosti a strategii vlády, se 

veřejnost můţe ocitnout v informační bublině. Pokud implikujeme 

informovanost splňující výše uvedené Polandovy poţadavky do 

Dahlových podmínek, pak můţeme mluvit o základě pro účinnou 

participaci a kontrolu nad nastolováním agendy.95 Veřejná konzultace 

není moţná bez správného poučeného porozumění. „Tato 

transparentnost je prvním krokem směrem k realizaci skutečně fungující 

on-line konzultace vlády s veřejností.“96 

 

1.3.3.1 Älvsjö a Norrmalm: informační systém v praxi 

Za fungující webový informační systém v rámci poţadavků Dahla a 

Polanda můţeme označit projekt městských částí Stockholmu Älvsjö a 

Norrmalm. FairField zahrnuje klasický informační portál běţného střihu97, 

např. občanům je umoţněno prohledat všechny formální dokumenty 

týkající se činnosti okresních výborů a tag „školství“ zastupuje všechny 

oficiální dokumenty včetně fáze zpracování, programového pořadí atd. 

Důleţitou a podstatnou novinkou je systém „předplatného“. FairField 

dokáţe zaregistrovanému předplatiteli selektovat pouze jím určený 

rozsah informací, o nějţ se zajímá, a o kterých chce být spravován, coţ 

velmi zjednodušuje sledování informačního toku (informační kanál vláda 

– občan). Systém funguje v obou směrech. Občan má také moţnosti 
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OECD Publications Service. s. 158. 
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 Viz oddíl 1.3.1 Účinná participace a 1.3.4 Kontrola nad nastolování agendy. 
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podat svůj podmět pomocí kontaktního formuláře (občan – vláda). Jsou 

vytvořeny databáze všech oficiálních dokumentů včetně sledování jejich 

datové stopy uvnitř instituce. U vámi sledovaného dokumentu, oznámení 

nebo komerční smlouvy máte moţnost nejen připomínkovat, ale také 

sledovat stupeň zpracování. Naprostá transparentnost systému tak 

naplňuje hledané poţadavky o institucionalizovaném a fungujícím 

nástroji, který zaručí během rozumně stanovené doby veřejnosti 

(občanské společnosti) účinně získat informace o alternativách dalšího 

postupu. Myslím, ţe projekt vystihuje výše uvedený Polandův výrok. 

Informace jsou snadno rozpoznatelné a identifikovatelné (společná 

značka FairField), dostupné (webová aplikace), přehledné a srozumitelné 

(např. překlad je zajištěn translátorem).  

Poučené porozumění je určeno všem občanům s volebním právem. 

Informovanost je hlavním předpokladem k tomu, aby občan mohl 

adekvátně a fundovaně rozhodnout. Mějme na paměti, ţe toto neplatí 

pouze při aktu voleb, ale v komplexním informačním vztahu občané – 

vlády. Informace o skutečnostech dotýkajících se občanů by měly být 

poskytovány tímto specifickým způsobem. Role nových technologií je 

daná jejich vlastnostmi. Informační systémy zaloţené na internetové síti 

mají onu poţadovanou transparentnost, rozpoznatelnost a 

lokalizovatelnost, přehlednost, spolehlivost, srozumitelnost, plus nesmíme 

zapomínat na oblast tradičních médií, které v tomto případě mohou 

působit jako sekundární zdroj informací (avšak bez moţnosti iniciativy 

informovaného). Oblastí, ve které tradiční média stále dominují, je 

dostupnost.98 

Bariéra dostupnosti se do budoucna můţe zmenšovat, jelikoţ se dá 

očekávat rozšíření Internetového připojení, avšak její aktuální působení je 

potřeba brát na zřetel. Základní podmínkou informovanosti voličstva 

elektronickou cestou je mimo výše uvedených přístup k internetu pro 
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celou dospělou populaci. Po splnění hlavní podmínky musí mít informace 

výše uvedené vlastnosti, abychom mohli mluvit o plně informovaném 

(poučeném) porozumění. Projekt FairField je ukázkou poučeného 

porozumění, zaloţeném na transparentnosti, iniciován vládou (místním 

zastupitelstvem) a splňuje podmínky Paulieho Polanda. V této části 

můţeme říci, ţe nové technologie spojené s e-democracy opravdu 

mohou dopomoci k lepšímu prosazování demokratické podmínky Roberta 

Dahla o poučeném porozumění tím, ţe institucionalizací informačního 

systému zlepší komunikaci mezi vládou a občany a naopak. 

 

1.3.4 Kontrola nad nastolováním témat (agendy) k projednání 

Hledaný institucionalizovaný prostředek musí více zapojovat 

občanskou společnost do nastolování agendy, kterou vyřizují volení 

zástupci. 

Nastolování agendy je v dnešních demokraciích zaloţeno na 

cyklické volbě volených zástupců. Jelikoţ jeden cyklus trvá několik let, je 

občan nucen vybírat z velkého a neurčitého balíku informací (volební 

program), které priority (agendu) upřednostní před ostatními tématy 

v nabízeném spektru moţností (volební program jednotlivých kandidátů). 

Role nových technologií spočívá v přeměně tohoto zavedeného 

výběru zavedením nových elektronických nástrojů. Obecně jejich vliv 

můţeme popsat jako zkracující časový úsek, o němţ je rozhodováno, a 

specifikují témata do uţších okruhů za pomoci e-konzultace agendy. 

Definujme si nejdříve konzultaci podle OECD.  

„Konzultace je obousměrný vztah, ve kterém mají občané 

poskytnutu zpětnou vazbu směrem k vládě. Je založena na předchozím 

vymezení problému, který založen na názorech občanů a vyžaduje 

poskytování informací. Vlády definují témata konzultace, utvoří sady 
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otázek a řídí proces, zatímco občané jsou vyzváni, aby vyjádřili své 

názory.“99 Za důleţitý moment musíme povaţovat to, ţe občané vstupují 

do procesu tvorby rozhodnutí velmi brzy, jiţ při formování agendy. 

Protoţe podle Dahlova poţadavku „členové musejí mít vyhrazeno právo 

rozhodovat o tom, jaká témata se dostanou na pořad jednání a jakým 

způsobem budou projednávána. Díky tomu demokratický proces, 

vymezený předchozími třemi kritérii, nebude nikdy uzavřený. Přijatý směr 

působení vašeho sdružení může tedy být kdykoli změněn, pokud si to 

jeho členové budou přát.“100  

Běţně systém funguje tak, ţe vláda svoji agendu legalizuje na 

základě volebních výsledků. Avšak s příchodem moderních 

komunikačních technologií se prostor mezi vládou a občany postupně 

zmenšoval, nejprve v dimenzi tiskové (např. novinové platformy 

s komentáři), poté díky novým moţnostem zpracovávání dat v podobě 

veřejného mínění. Na základě průzkumů veřejného mínění mohly vlády 

zjišťovat preference i jinými kanály neţ procentuálním podílem hlasů ve 

volbách, coţ v typických případech (zejména v kontroverzních otázkách) 

vyvolávalo protichůdné tendence: podpora vlády byla stabilní, avšak její 

agenda se stávala terčem kritiky široké veřejnosti.  

Problémem se v 70. letech zabýval německý politolog Horst Rittel. 

Problematické oblasti při nastavování témat označil jako wicked problems 

(doslova zlomyslné problémy). Konflikt mezi agendou vytvořenou 

volenými zástupci a preferencemi občanů charakterizuje kombinace 

kontroverzního nebo špatně uchopitelného tématu a relativní politickou 

slabostí exekutivního tělesa. Hlavní Rittelovou myšlenkou bylo přenesení 

diskuze tématu na občany a její deliberalizace. Diskuze i případné střety 

vedené v rámci občanské společnosti mohou účinně nalézt konsenzus 
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protichůdných zájmů bez zjevných a nenapravitelných škod, které by 

vznikly vládnoucímu tělesu.101  

Hlavními poznávacími znameními Wicked Problems při 

nastavování agendy jsou tyto skutečnosti:102 

 Sám problém není v rámci diskuze definovatelný způsobem, aby se 

všechny zúčastněné strany shodly na tvrzení, ţe situace je zralá a 

potřeba řešit. 

  Jelikoţ předem není nastaven časový úsek určený pro konzultaci, 

doba při diskutování problémů se tak můţe neúměrně táhnout. 

 Není znám jednoznačně dobrý nebo špatný přístup, lepší nebo 

horší řešení. 

 Je obtíţné stanovit objektivní měřítka úspěchu. 

 Na scéně se objevuje silný morální a politický tlak proti selhání, 

pročeţ exekutiva se chce vyvarovat jiţ pouhému formulování 

tématu. 

Přenesením diskuze a zapojením občanů však musí vzniknout 

oboustranná komunikace ručící za to, ţe řešení nebo moţnosti řešení 

budou veřejně odhaleny a diskutovány. Jinak řečeno, rozhodování 

určitých témat veřejností podmínku absolutní transparentnosti. Aby 

diskuze nebyla zbytečně deformována a výsledek skutečně definoval 

vzniklé téma. Absolutní transparentnost tak je jedním z poznávacích 

znamení jak informovanosti voličů, tak kontroly nad nastavováním agenty 

tak účinnou participací. Nastavená patřičná úroveň problému musí 

odpovídat jeho povaze. Po definici tématu a jeho prioritnosti se můţe 

veřejnost dále podílet na jeho řešení. 
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Wicked problems jsou popisem politiky vyuţívající a akceptující 

média, jelikoţ mediální obraz volených zástupců je stejně důleţitý jako 

procentuální podpora voličů. Druhým pohledem na tutéţ věc můţe být 

poţadavek „rozhodování sporných otázek“. Ačkoliv tato myšlenka je 

často akcentována v rámci diskuze o alternativních elektronických 

volebních metodách, její kořeny musíme hledat jinde. Poprvé poţadavek 

o rozhodování sporných otázek předloţil v americkém volebním boji roku 

1996 kandidát na prezidenta Ross Perot.103 Poţadavek zahrnuje vyuţití 

referend při rozhodování otázek, které jsou podle Reform Party natolik 

závaţné, ţe na rozhodnutí nemá prezidentská administrativa dostatek 

legitimity.104 Ačkoliv byl výrok zamýšlený spíše jako kritika samotného 

způsobu volby prezidenta USA prostřednictvím volitelů a poţadavek 

přímé prezidentské volby, téma rozhodování sporných otázek „je na 

pořadu pravicových politiků v Kanadě a v Itálii.“105 

V kaţdém případě, ať snaha o deliberalizaci nastolování agendy 

pramení odkudkoliv, smysl zůstává stejný. Alespoň částečné přenesení 

odpovědnosti za nastolování agendy z exekutivního tělesa na občany. U 

wicked problems i při rozhodování sporných otázek se jedná o omezený 

počet témat, které delegovanou diskuzí vykrystalizují do přijatelného 

kompromisu. Coţ sice splňuje poţadavku většího zapojení, ale pouze 

v několika specifických případech. Přínos nových médií a e-democracy je 

silným tématem, neboť nové technologie přinášejí své specifické nástroje, 

které v praktické rovině mohou dopomoci k lepšímu fungování v několika 

úrovních onoho oboustranného vztahu.  
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Zmiňovanými úrovněmi v dokumentu OECD106 jsou zpětná vazba 

a zejména konzultace. Zpětnou vazbou se rozumí moţnost získávat 

pozitivní nebo negativní reakce od občanů na základě průzkumů 

veřejného mínění nebo mediálních rozborů, která nastolování ovlivňuje 

nepřímo (zprostředkovaně). Ke korekci témat agendy můţe dojít, ale není 

řešena legalita přístupů a tak institucionalizovaný prostředek stále chybí. 

Naproti tomu konzultace se zaměřuje na obousměrnou výměnu názorů, 

které se stávají součástí rozhodovacího procesu a priorit agendy. V praxi 

jsou řešena ustanovováním online diskusních fór.  

Issue-based fora mají za úkol definovat téma a znění aktuálního 

problému. Diskuze selektuje témata podle naléhavosti a po nalezení 

kompromisní definice tématu a jejich pořadí fóra sloţí k informování pro 

jiţ řízenou diskuzi. 

Policy-based fora slouţí procesu rozhodování (tedy do oblasti 

účinné participace). Téma jiţ je definováno, nyní se hledá vhodné řešení. 

V těchto fórech mohou vyjadřovat podporu, nebo naopak návrh odmítat, 

nebo mohou navrhnout svá alternativní řešení.  

 

1.3.4.1 Entruff fur ein Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 

Příkladem pouţití online fóra je diskuze nad novou zákonnou 

normou o přístupu k informacím. Prvním zapojením veřejnosti při 

nastavování agendy se ve Spolkové republice Německo stal Zákon o 

svobodném přístupu k informacím (Das Informationsfreiheitsgesetz), 

přijatý 5. září 2005.107 Spolkové ministerstvo vnitra před přijetím zřídilo 
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policy-based diskusní fórum108, kde by návrh zákona k dispozici k 

občanské diskuzi a připomínkování. Přípravná issue fáze v tomto případě 

proběhla jiţ na nadstátní úrovni Evropského parlamentu. Zákon byl 

připomínán v jiţ rané fázi procesu a digitální diskuze zaručit více 

pozornosti názorům občanů. Za výsledek této iniciativy můţeme 

povaţovat kompromisní návrh zákona Entruff fur ein 

Informationsfreiheitsgesetz des Bundes109, vypracovaný zástupci médií a 

nevládními organizacemi.110 Ačkoliv federální vláda trvala na tvrdším 

znění zákona, nakonec byla na federální úrovni přijata varianta podobná 

návrhu nevládních organizací.111  

Praxe v kontrole nastolováním agendy funguje jak v issue-fázi 

hledání a formulace tématu (například výše uvedený systém e-petic při 

Skotském národním parlamentu), tak v policy-fázi (rozhodování). Oba 

rozměry se překrývají. Důleţitou podmínkou je vzájemná 

institucionalizovaná konzultace, která je jak pro kontrolu nad 

nastolováním agendy, tak pro účinnou participaci uhelným kamenem. 

Na základě fungujícího a institucionalizovaného připomínkového 

řízení (jak ohledně Das Informationsfreiheitsgesetz tak systému e-petic 

při Skotském národním parlamentu v kapitole 1.3.1.1 E-petice a Public 

Petitions Committee) můţeme prohlásit, ţe nová média jiţ v praxi 

pomáhají lépe naplňovat podmínky kontroly nad nastavováním agendy 

Roberta Dahla deliberalizací a vyšší transparentností debaty, čímţ 

mohou dopomoci k prohloubení demokracie. 
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1.3.5 Zapojení (zahrnutí) všech dospělých 

„Plné začlenění (inkluze): Společenství občanů v demokraticky 

spravovaném státě musí zahrnovat všechny osoby podřízené zákonům 

tohoto státu, s výjimkou lidí pobývajících tam jen přechodně a osob 

prokazatelně neschopných se o sebe postarat.“112  

Důleţitost inkluze Dahl vysvětluje následovně: „Když žijete v 

demokratickém státě a patříte k těm, kdo jsou oprávněni účastnit se 

voleb, si nemůžete být jisti, že všechny vaše zájmy jsou přiměřeně 

chráněny. Jste-li ovšem z volebního práva vyloučeni, potom máte takřka 

stoprocentní jistotu, že vaše zájmy budou poškozovány.“113 Pokud 

jedinec na území aktuálního domovského státu není plnohodnotnou 

součástí elektorátu, není tak politicky roven ostatním ve společenství.  

Univerzálnost volebního práva byla zdlouhavým procesem, ale 

v dnešní podobě můžeme hovořit o plné inkluzi všech svéprávných 

jedinců uvnitř společenství, tento výrok je potřeba kriticky přezkoumat. 

Inkluze existuje hned v několika rovinách. Pokud budeme souhlasit 

s Markem Skovajsou, ţe „obecně občanství znamená členství v určitém 

politickém společenství, které je jako takové uznáno podle práva tohoto 

společenství. Občanství však nepředstavuje jen pouhý fakt uznaného 

členství ve skupině obyvatel nějakého státu, ale především soubor práv a 

povinnosti, které s tímto členstvím souvisejí“114, pak musíme přijmout i tři 

druhy občanství Thomase Humphreye Marshalla: právní, politické a 

sociální občanství.115 „Podstatou všech tří typů práv je myšlenka rovnosti 

mezi lidmi. Ne ovšem rovnosti absolutní a ve všech ohledech, například 

ve vztahu k vrozeným dispozicím nebo majetku, ale vzhledem k 
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základním situacím, v nichž se odehrává moderní existence každého 

jednotlivce: před zákonem, v politickém systému a vzhledem k 

materiálním podmínkám umožňujícím důstojný život.“116 Zabývejme se 

tedy Dahlovým i Marshalovým poţadavkem politické rovnosti. Politickou 

rovnost (stejně jako právní a sociální) v demokracii jedinec získává svým 

narozením, avšak permanentnost práva na rovnost není (jak doloţím 

níţe) po celý ţivot zcela zaručena. Obecně se zabývám pouze dvěma 

nejmarkantnějšími upravujícími okolnostmi. 

Prvním případem můţe být zbavení svéprávnosti k právním 

úkonům. Např. v České republice je dospělý občan zbaven způsobilosti 

k právním úkonům rozhodnutím soudu, coţ má v důsledku dopad na 

individuum v nejméně dvou rovinách občanství – v právní a v politické. 

Takto odsouzený člověk však není zcela vydělen ze společnosti. Rovnost 

je v těchto případech poskytována zprostředkovaně skrze prostředníka 

(opatrovníka), který ji můţe v omezené míře kompenzovat. Dahlova 

výjimka osob prokazatelně neschopných se o sebe postarat byla 

v přenesené podobě řešena také Ústavním soudem, který se 21. 

července 2010 zabýval případem Jiřího Soldána z Brna, jenţ se nemohl 

zúčastnit voleb do Senátu v roce 2008 z důvodu zbavení svéprávnosti.117 

„V odůvodnění Ústavní soud uvádí, že nemá za to, že by tato překážka 

výkonu volebního práva byla protiústavní. Má za to, že až ta aplikace 

zákona je špatná, že je chyba v soudech. To znamená, že pokud bude 

soud rozhodovat o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním 

úkonům, musí posuzovat i schopnost člověka s postižením volit. Pokud 

člověk s postižením schopen volit je a hodně lidí s duševním postižením 

je skutečně schopno projevit své politické preference, tak soud ho 
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 Skovajsa, M.: Právní, politické a sociální občanství. Dostupné z WWW: 
http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanstvi.doc (přístup: duben 2011). 
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nemůže zbavit způsobilosti k právním úkonům.“118 Ústava totiţ explicitně 

těmto lidem volební právo neodpírá, ale zamezení volby je odvozováno 

od volebního zákona 247/1995, § 2.119 

Druhý případ je vázán taktéţ na právní prostředí daného státu. 

Politická rovnost můţe také být v demokraciích upřena jedincům, kteří 

jsou ve výkonu trestu. Například nynější praxe ve Velké Británii povoluje 

volit vazebně stíhaným jedincům a odsouzeným za menší přečiny, ale 

přesto je volebního práva zbaveno více neţ 70 000 vězňů.120 

Vyloučení jednotlivců z okruhu voličstva musí být soudem přesně a 

neoddiskutovatelně obhájeno a doloţeno. Ostrakizace na základě tvrzení, 

ţe nějací jedinci se nemohou efektivně podílet na spravování věcí 

veřejných je v rozporu se základními demokratickými podmínkami a 

záleţí na schopnosti jedince uvaţovat, zvaţovat a rozhodovat, zda svoje 

právo vyuţije. V rámci zachování politické rovnosti jsou obě tyto překáţky 

nivelizujícím faktorem. Debata ohledně oprávněnosti a správnosti 

opatření je jiţ nad rámec diplomové práce, ale je potřeba říci, ţe tyto 

případy politickou rovnost nezvyšují. 

Jelikoţ inkluze je stanovena právním prostředím, role nových 

technologií ve výše uvedených nivelačních faktorech je omezená. Inkluze 

dospělých do okruhu voličstva probíhá v moderních demokraciích i bez 

nových technologií velmi přísně. Výše uvedené příklady jsou spíše 

odrazem politické a sociální kultury daného státu a jsou v demokraciích 

méně časté, proto je úloha nových médií v tomto případně minimální. 

Vysvětlení můţe odvodit ze základu inkluzivity demokratického zřízení 
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 Matioško, M.: Dostupné z WWW: http://zpravy.idnes.cz/lide-zbaveni-svepravnosti-maji-
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moderních společností, jelikoţ kaţdý jedinec se v určenou dobu stává 

občanem s volebním právem automaticky. Jestli volební právo zůstane 

pouze právem (občan nevolí), nebo ho občan promění v akt (občan volí), 

je otázka jiţ pro jinou kapitolu a podrobněji budeme otázkou motivace 

zabývat v kapitole třetí. Aţ na výše uvedené výjimky volební právo 

jedinec vlastní do konce ţivota. Roli nových médií v této analytické zóně 

nenajdeme, protoţe princip je sám o sobě přísně naplňován, čímţ je 

maximálně zúţen prostor pro nové „zlepšující“ technologie.  

Situaci můţeme popsat pozitivně i negativně. V pozitivní rovině 

můţeme říct, ţe pokud by v minulosti byly i ostatní podmínky naplňovány 

způsobem jako zahrnutí všech dospělých, diskuze o roli nových 

technologií by dnes zcela ztrácela smysl. V negativním smyslu můţeme 

říci, ţe zahrnutí všech dospělých se podařilo prosadit i bez nových 

technologií právě díky tomu, ţe charakter poţadavků (zahrnout dospělou 

populaci do okruhu voličů) není tolik náročný na technickou vyspělost 

společnosti jako naplňování ostatních podmínek (nastolování agendy, 

účinná participace atd.). Ať vysvětlení pojmeme jakkoliv, musíme 

konstatovat, ţe nástroj postavený na nových technologiích není v tomto 

případě potřeba, z čehoţ můţeme usuzovat, ţe nové technologie mohou 

pomoci prosazovat maxima pouze v  oblastech, kde deficity v naplňování 

stále přetrvávají. 

 

1.4 Výsledky analýzy 

Pokud si projdeme všechny výsledky analýzy, musíme konstatovat, 

ţe první teze práce se zcela nepotvrdila, avšak její zneplatnění je jen 

částečné. T1: Koncept virtuální demokracie můžeme zkoumat také jako 

naplňování demokratických podmínek Roberta Dahla (jenž formuloval ve 

své knize O demokracii) za pomoci nových informačních technologií, 

jelikož demokratické cíle e-democracy Stevena Clifa mají stejné kořeny 
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jako  podmínky pro demokracii Roberta Dahla. Z analýzy vyplývá, ţe 

poslední podmínka (zahrnutí všech dospělých) je naplňována i bez 

pomoci nových technologií velmi striktně. Zahrnutí všech dospělých 

občanů sledovaného státu má několik výše uvedených výjimek, avšak 

vznikají na základě různých vlivů (od právního prostředí začínaje, po 

sociálně-kulturní rozměr konče). Poţadavek zahrnutí všech občanů je 

tedy naplňován i bez nových technologií. 

V ostatních případech bylo prokázáno, ţe demokracie v ostatních 

podmínkách můţe být v praxi prohloubena za pomoci nových technologií, 

coţ bylo doloţeno na praktických případech. Nové technologie tak mohou 

přinášet více rovnosti mezi jedince ve společnosti a jejich podoby jsou 

institucionalizované nástroje na elektronické bázi. Virtuální demokracie 

tedy odpovídá naplňováním demokratických podmínek Roberta Dahla 

pomocí nových technologií pouze v případech poučeného porozumění, 

volební rovnosti, kontroly nad nastavováním agendy a účinné participaci. 

Tyto zbývající oblasti nazývejme souhrnně jiţ z názvu známým termínem 

virtuální demokracie, jakoţto označení oblasti působnosti elektronických 

nástrojů, jeţ mohou dopomoci k lepšímu praktickému naplňování 

demokratických ideálů. Účast prostřednictvím zahrnutí je naplňována 

velice striktně i bez nových technologií. 
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2 PODMÍNKY VIRTUÁLNÍ DEMOKRACIE 

„Porozumíme-li dostatečně tomu, co od nás demokracie očekává, a 

budeme-li mít k tomu dost vůle a odhodlání, je v naší moci demokratické 

myšlenky a postupy nejen ochránit, ale i dále rozvinout.“121 Tento Dahlův 

výrok o nutnosti zkoumat podobu demokracie a její moţnosti můţeme 

parafrázovat s ohledem na nové technologie. Výrok by zněl asi takto: 

Porozumíme-li dostatečně úloze a možnostem nových technologií v rámci 

demokracie a budeme-li mít dost vůle a odhodlání, je v naší moci 

demokratické myšlenky nejen ochránit, ale i dále rozvinout.  

První kapitola svojí analýzou připravila podklad pro další 

zpracování.  

Definice dynamiky virtuální demokracie můžeme pojmout jako užití 

určitých elektronických nástrojů ve specifické fázi politického procesu 

vzhledem k časové ose a podmínkám, které užití jednotlivých nástrojů 

provází.  

Zopakujme si, ţe první kapitola prokázala, ţe v čtyřech minimálních 

demokratických zónách122 můţeme pomocí nových technologií prohloubit 

praktické fungování demokracie a jednotlivé případy nám mohou 

poslouţit jako příklad. Zkoumaným problémem v druhé kapitole je jiţ 

podle názvu otázka, jak teoreticky propojit relativně izolované případy 

v komplexní prostředí virtuální demokracie, neboli jaké jsou podmínky pro 

aplikaci jednotlivých elektronických nástrojů. Na základě druhé 

hypotézy123 předem předpokládám, ţe internetové připojení všech 

občanů s volebním právem je základní podmínkou pro ustanovení 

(budování) virtuální demokracie.  
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 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 28. 
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 Oblast volební rovnosti, oblast poučeného porozumění, oblast kontroly nad nastavováním 
agendy a oblast účinné participace. 
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 T2: Virtuální demokracie je podmíněna přístupem všech občanů k internetovému připojení. 



 

 

61 

Na základě první kapitoly si můţeme praktické fungování 

demokracie projektovat jako míru naplňování určitých demokratických 

podmínek Roberta Dahla. Hypoteticky si dnešní stav praktického 

naplňování jednotlivých podmínek můţeme představit na níţe uvedeném 

grafu. Maximální naplňování jednotlivých podmínek odpovídá maximální 

distribuci rovnosti mezi všemi dospělými jednotlivci (nejvyšší cíl 

demokracie a tedy její ideál), na grafu 2.1 vyjádřeno hodnotou 100 %. 

Čtenář musí mít však na paměti, ţe procentuální výše sloupců je 

teoretickým nastíněním (tj. čísla uvedená v grafu nejsou poloţena 

odpovídajícím výzkumem) a slouţí pouze jako názorný příklad.  

Graf 2.1: Hypotetické naplňování jednotlivých podmínek v rozsahu 

nulové – ideální 

 

Tmavší část sloupce představuje aktuální míru naplňování 

demokratických podmínek podle Dahla bez pouţití nových technologií. 

Světlejší část sloupce znázorňuje odchylku mezi moţnou maximální 

distribucí rovnosti (ideálem) a praktickým naplňováním bez pouţití nových 

technologií.  

Účast a zahrnutí můţeme povaţovat v demokraciích za 

naplňovanou téměř stoprocentně, jelikoţ procentuální počet dospělých 

teoretické pole působnosti 
pro 
nové technologie 

 
naplňování dem. kritérií  

bez nových technologií 
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jedinců majících aktivní volební právo se velice blíţí ideálu. Aţ na několik 

výjimek je majitelem volebního práva skoro celá dospělá populace i bez 

uţití nových technologií.  

Přejděme dále na sloupec volební rovnosti. Pokud bychom volební 

rovnost chápali pouze jako na poměr váhy jednotlivých hlasů, museli 

bychom konstatovat existenci demokratického ideálu volební rovnosti. 

Avšak souhlasíme-li s výrokem, ţe „když nastane okamžik konečného 

rozhodnutí o dalším postupu, musí mít každý člen rovnou a efektivní 

možnost volit, přičemž všechny hlasy musejí mít při sčítání stejnou 

váhu,“124 musíme vzít v potaz rovnost i efektivitu při aktu volby všech 

občanů s volebním právem. Např. v kapitole 1.3.2 Volební rovnost bylo 

ukázáno, ţe v ČR všichni voliči, i kdyţ splňují podmínku pro zahrnutí do 

voličské skupiny, nemají moţnost volit za stejných okolností jako ostatní, 

coţ v důsledku popírá princip rovnosti. Právě nivelace mezi postiţenými a 

zbytkem populace je hypoteticky promítnuta do druhého sloupce Volební 

rovnost. V této oblasti mají nové technologie jiţ malý prostor (šedivá část 

sloupce) pro zlepšení podmínek při volbách. Elektronickým nástrojem, 

zvyšujícím rovnost mezi voliči při volbě a ve svém důsledku přispívá 

prohloubením demokracie, můţe být výše uvedený Remote Internet 

Voting systém. Jeho výhodou je fakt, ţe by při aplikaci tyto nerovnosti 

mohl odstranit i v případě, ţe by tento institut byl instalován pouze jako 

doplňující způsob volby k  formám tradičním. 

Ostatní podmínky jsou podle analýzy naplňovány problematicky, 

coţ je pro představu převedeno do grafu. Informační systémy iniciované 

vládou poskytující transparentně všechny související informace 

prostřednictvím Internetu existují a fungují, avšak můţeme je s klidným 

svědomím nazvat čestnými výjimkami. Stejně tak nástroje ke kontrole nad 

nastavováním agendy a nástroje účinné participace jsou spíše 

pověstnými kapkami v moři. Proč je elektronizace voleb častějším jevem 
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 Dahl, R. (2001): O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál. s. 39. 
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neţ institucionalizovaná online fóra pro nastavování agendy? Pokusím se 

odpovědět z pohledu virtuální demokracie. 

 

2.1 Základní podmínky pro tvorbu virtuální demokracie 

Pro standardní demokracii je jednou z hlavních podmínek existence 

dospělých občanů jako oprávněných voličů. V rámci tohoto uspořádání 

stačí naplnit podmínku zahrnutí všech dospělých, coţ je v demokraciích 

(na rozdíl od nedemokratických systémů) velmi silně akcentováno a 

dodrţováno. Avšak existence virtuální demokracie (tj. reálné podoby 

demokracie vybavené elektronickými nástroji, jeţ prohlubují základní 

pravidla demokracie) je podmíněna dalšími upravujícími okolnostmi. 

Jak uţ z názvu virtuální demokracie můţeme vyvozovat, 

elektronická demokracie předpokládá občanskou společnost propojenou 

pomocí nových médií, zejména prostřednictvím Internetu.  

Graf 2.2: Nárůst uživatelů internetu v jednotlivých zemích v letech 

1990 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: UN Data. http://data.un.org/Host.aspx?Content=Tools (přístup: duben 2011). 
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Paradoxně, ačkoliv se počty k internetu připojených jednotlivců 

(případně domácností) kaţdým dnem zvyšují, pouhé vlastnictví 

připojeného média k Internetu automaticky neznamená, ţe občan můţe 

bez problémů participovat na virtuální demokracii. Jedním z hlavních 

diskutovaných témat o omezeních (či o nutně splněných podmínkách) 

virtuální demokracie je problém digital divide efekt (efekt digitálního 

rozdělení nebo vyloučení).  

 

2.1.1 Digital divide efekt 

První uţití tohoto výrazu bývá připisováno americkému 

viceprezidentovi Alu Gorovi, jeţ ho pouţil 10. září 1996 při proslovu 

v Knoxville ve státě Tenesse. „Národní výzvou je záruka toho, aby všichni 

učitelé a studenti měli přístup k moderním počítačům a atraktivnímu 

vzdělávacímu software. Národní výzvou se stal fakt, že všichni učitelé 

potřebují školení a podporu, aby mohli žákům zprostředkovat tyto krásné 

moderní technologie. Národní výzvou je ujištění, že naše děti nebudou 

rozdělovány digitální propastí [digital divide].“125 Digital divide efekt 

můţeme popisovat jako znevýhodnění jedinců, kteří za prvé: nemají 

přístup k Internetu, nebo za druhé: s Internetem neumějí pracovat, proto 

sledovat pouze ukazatel počtu jedinců s přístupem k Internetu by bylo 

zavádějící. Důleţitým ukazatelem je také procentuální podíl obyvatel 

s počítačovými dovednostmi.  

 

                                         
125

 Remarks by President and VP in Knoxville TN. Dostupné z WWW: 
http://archives.clintonpresidentialcenter.org/?u=101096-remarks-by-president-and-vp-in-
knoxville-tn.htm (přístup: duben 2011). 
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Graf 2.3: Procentuální podíl jednotlivců s počítačovými dovednostmi 

v Evropě 2006-2007126 

 
Zdroj: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Individuals_who_ordered_goods_or_services_over_

the_Internet_for_private_use_in_the_last_twelve_months,_2006-
2007_%28%25_of_all_individuals_aged_16_to_74%29.PNG (přístup: duben 2011). 

  

Pro instalaci virtuální demokracie obecně potřebujeme splnit více 

podmínek neţ pro standardní demokracii. Dospělí členové společnosti 

s volebním práce musejí mít přístup k Internetu a musejí alespoň 

v uţivatelské úrovni umět zacházet s hardwarem a softwarem aby mohli 

pouţívat nástroje, které virtuální demokracie nabízí. V současné době 

proto můţeme označit jako hlavní úkol efektivní zasíťování a poučení 

voličů. Coleman a Gøtze ve své knize Bowling Together: Online Public 

Engagement navrhují následující řešení: „Politici se obávají, že on-line 

politika může sloužit k zesílení požadavků digitálně majetných na úkor 

digitálně nemajetných. Řešení problému digital divide nespočívá 

v opuštění Internetu jako nástroje pro zapojení do demokratické 

konzultace, ale ve vytvoření nových příležitostí pro zapojení i pro lidi bez 

domova. Příležitosti k připojení mohou být poskytovány z veřejných 

kiosků, internetových kaváren a komunitních středisek, jakožto i 
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prostřednictvím televize a dalších digitálních platforem. Stejně jako kanály 

pro digitální začlenění je třeba řešit širší aspekty použitelnosti.“127 

Proto odmítnout instalaci nových elektronických nástrojů pro 

spravování věcí občanů se týkající na základě argumentu rovnosti a 

rovného přístupu občanů k Internetu jednoduše nemůţeme. „Idealizované 

tradiční formy osobní [in-person] participace mají svoje místo, ale jsou 

diskriminační v časovém a místním rozměru. Pro zajištění stabilního 

zájmu občanů musejí vlády zdůrazňovat možnosti online účasti kdykoliv a 

kdekoliv. V závislosti na formě účasti, například výbor nějaké komunity, 

můžete on-line nástroji rozšířit zapojení členů a rozšířit dosah vládního 

úsilí tím, že poskytuje vzdálený přístup k procesům v době odpovídající 

nabitému rozvrhu občanů. Ohlédneme-li se na zpět - pokud jste dnes 

plánovali budování demokracie od píky, požadovali byste fyzickou 

přítomnost pro aktivní a účinnou účast?“128 

Je jasné, ţe při omezeném procentu jedinců s adekvátními 

schopnostmi a připojením k Internetu aplikací elektronických 

demokratických nástrojů rozdělujeme populaci na dva tábory, avšak je 

třeba jejich vzájemnou nerovnost příleţitostí dát do obecných souvislostí. 

Doloţím na příkladu. 

Občan @ s potřebnými schopnostmi a připojením se stává součástí 

online komunity, která vyuţívá elektronické demokratické nástroje 

(například výše uvedené informační systémy, online fóra nebo RIV 

systém), naproti tomu Občan B bez přístupu můţe pouţívat pouze 

standardní systém. Na první pohled se zdá, ţe se jedná o typickou 

nerovnost mezi občany, coţ podrývá samotné základy demokracie. 

Avšak podívejme se na problém z jiného úhlu. Pro občana B se 

                                         
127
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 Clift, S. (2004): E-government and democracy: Representation and citizen engagement in 
information age. Dostupné z WWW: http://stevenclift.com/?p=112 (přístup: květen 2011; překlad 
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zavedením nových elektronických nástrojů vlastně nic nezměnilo. Jeho 

hlas ve volbách má stále stejnou váhu jako Občana @ (i kdyţ ten např. 

volí za pomoci RIV) a protoţe nemá ţádné jiné institucionalizované 

moţnosti, jak ovlivnit politické rozhodnutí, jeho úloha vhozením 

hlasovacího lístku (volebním úkonem) také končí. To, ţe Občan @ můţe 

do politického procesu zasahovat pomocí institucionalizovaného nástroje 

na Internetu, Občana B z jeho pohledu vlastně nepoškozuje, protoţe on 

stejně nemá do této sféry občanské participace přístup a stále můţe 

pouţívat zaţitý standardní participační kanál (ať uţ jde o cokoliv). 

Zapojením občanů pomocí elektronických médií můţeme opticky 

zvyšovat nerovnost mezi jednotlivci, ale podle mého názoru jde o 

podobný proces jako na přelomu 19. a 20. století při udělování volebního 

práva širokým masám. Změny systému jsou z velké části postupné, proto 

nesmíme čekat na dobu, kdy bude moţné zapojit všechny občany. 

„Hlavním účelem e-participace je vytvořit příležitosti k vyslyšení pro ty, 

kteří obvykle nejsou součástí politického procesu. (…) Vytvořením 

zahrnujícího, přístupného, použitelného a příjemného [virtuálního; pozn. 

autora] prostoru je stejně důležité jako demokratický požadavek 

univerzálního přístupu na Internet a dosažení takového cíle má co spíše 

dočinění se sociální psychologií a grafickým designem než s vývojem a 

programováním. Podpora inkluzivity vyžaduje určitý stupeň vynalézavosti 

při usnadňování různých vstupů veřejnosti do demokratické debaty, 

včetně těch experimentálních a neoficiálních.“129  

 Navíc, digital divide efekt je podle statistik ustupujícím trendem.130 

Základní podmínkou pro moţnost participace na virtuální demokracii 

zůstává připojení k Internetu plus potřebné schopnosti k ovládání. 
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 Coleman, S. (2003): The Future of the Internet and Democracy Beyond Metaphors,Towards 
Policy. In: Promise and Problems of E-Democracy. Changes online citizen engagement. Paříţ: 
OECD Publications Service. s. 157. 
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 Viz graf 2.3 s. 65. 
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2.2 Informace jako surovina virtuální demokracie 

Pokud je splněna podmínka připojení občanů k Internetu a mají-li 

potřebné dovednosti, mohou začít vyuţívat další nástroj virtuální 

demokracie – poučené porozumění, tedy elektronické informační 

nástroje. 

Nástrojem zdroje informací všeobecného charakteru je neomezená 

a neregulovaná internetová síť. Poţadavek alternativního informačního 

zdroje poţaduje i Dahl. „Občané musejí mít přístup k alternativním 

zdrojům informací, které nejsou ani pod kontrolou vlády, ani pod 

dominantním vlivem nějaké jiné skupiny nebo názoru.“131 Zdá se, ţe tuto 

úlohu Internet v demokraciích plní. Naproti tomu Coleman není v otázce 

poskytování informací příliš optimistický: „Paradoxně, jak legislativa 

umožnila větší svobodu informací, technické kapacity k privatizaci a 

filtrování toku informací se zvýšily. Datová deprivace je jednou z hlavních 

příčin mlčení veřejnosti. Chcete-li mít slovo v záležitostech demokracie, 

občané potřebují mít co nejširší přístup informacím, ne pouze 

zprostředkované zprávy, nebo rozhodnutí vlády v titulkové podobě.“132 

Z čehoţ někteří autoři (zejména Clift) implikují poţadavek informačních 

systémů iniciovaných a institucionalizovaných ze strany vlády („Musíme 

mít systematický a legální přístup k veřejným informacím.“133), které 

poskytnou právě ten potřebný soubor informací, jenţ se týká vztahu 

občana a instituce.  

Aplikace těchto informačních elektronických nástrojů však nebude 

jednoduchá. Je jasné, ţe volný tok informací pravděpodobně vytvoří třecí 
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plochy mezi občany a volenými zástupci, jelikoţ nekontrolovatelná 

informační síť tvořící virtuální diskusní fórum můţe otevírat témata, o 

kterých by různí členové vlády raději pomlčeli. Proto je potřeba 

identifikovat hlavní informační toky a následně legálně zapojit do systému 

rozhodování (institucionalizovat). 

 

2.2.1 Proudění informací 

Jednotlivé informační kanály musíme nejen identifikovat, ale taktéţ 

zkoumat z hlediska jejich funkčnosti. Coleman, jakoţto optimista ve 

vztahu k novým médiím, popisuje pět hlavních kanálů distribuce informací 

ve standardní reprezentativní demokracii.134  Podle jeho mínění „tato 

struktura vykazuje velké množství blokací“135 

 Kanál vláda - občané (Government to Citizen (G2C)) odpovídá 

poskytování informací prostřednictvím médií, především za pomoci 

televize a tisku. Problém je v nedůvěře mezi vládou a sdělovacími 

prostředky, kdy vláda nedůvěřuje interpretaci médií a tudíţ 

neposkytují přiměřený objem informací. Následkem toho se občané 

nemohou spolehnout na rozsah a kvalitu zprostředkovaných 

(medializovaných) informací.  

 Kanál občané – vláda (Citizen to Government (C2G)) je podle 

Colemana značně omezený.136 Vláda provozuje mnoho konzultací, 

pár občanů je ochotno se na tomto podílet, coţ vyvolává skepsi 

vůči pokusům vlády reagovat na názory veřejnosti. Většina občanů 

se domnívá, ţe bez ohledu na jejich názory či odborné znalosti, 

jejich vliv na vládu bude velmi malý. 
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 Kanál volení zástupci – občané (Representative to Citizen (R2C)) je 

omezen pouze na období mimo volební kampaň.  Zástupci se při 

volebním klání velmi nadřeli, coţ je nutí vyuţívat místní média 

k tomu, aby občanům potvrdili jejich volbu jako nejlepší moţné 

řešení. Avšak existuje minimum příleţitostí slyšet to, co si voliči 

doopravdy myslí o konkrétních politických otázkách.  

 Kanál občané – volení zástupci (Citizen to Representative (C2R)) je 

taktéţ velmi omezený. Občané mohou řešit svoje problémy s jejich 

zástupci fyzicky na úřadech, nebo v některých případech emailem. 

Mimo tradiční lobování je málo příleţitostí, jak přinést do problémů 

nové informace nebo postoje. Jen malá část občanů je aktivními 

členy politických stran nebo zájmových skupin. 

 Kanál občané – občané (Citizen to Citizen (C2C)) je základem 

zdravé občanské společnosti, ale v současnosti je úpadku.137 

Obecně platí, ţe občané poltické otázky neřeší mezi sebou i kdyţ 

se jich bezprostředně týkají. V oblasti médií mohou dostat malou 

příleţitost, ale zřídka kdy se jedná o fundovanou debatu. 

Pokud budeme souhlasit s touto pesimistickou vizí vztahů v rámci 

standardní demokracie, elektronické nástroje by měly pomoci odblokovat 

jejich fungování nebo přestavět. Kapitola 1.3.3 Poučené porozumění nám 

pouţitelný elektronický nástroj představilo. Obecně tento nástroj musí 

fungovat ve všech směrech komunikace uvnitř demokratického systému, 

musí zajistit oboustranný vztah mezi občany a vládou, občany a volenými 

přestaviteli. Důleţitým rozměrem je vytvoření virtuálního debatního 

prostoru (online fóra) pro umoţnění a zjednodušení diskuze mezi občany.  
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2.3 Shrnutí podmínek virtuální demokracie  

Podmínky pro ustanovení virtuální demokracie tedy jsou: 

 Vybudovat, případně dobudovat internetovou síť, kde náklady na 

připojení budou nastaveny na takovou úroveň, aby si připojení 

v dostatečné kvalitě mohl dovolit kaţdý dospělý občan s volebním 

právem. To znamená: musí odráţet realitu geografie a sociální 

strukturu společnosti. Internetové připojení nesmí působit jako 

cenzus. 

 Stát musí vybudovat dostatečný počet přístupových bodů 

k Internetu, aby se případně mohli zapojit i lidé na cestách nebo 

bez domova. 

 Stát musí podporovat výuku všech věkových vrstev společnosti, 

aby disponovali potřebnými znalostmi k ovládání nových médií, aby 

sníţil dopad digital divide efektu. 

 Stát musí iniciovat a sám vytvořit rozsáhlé informační systémy, 

které v souladu s Paulieho poţadavky přehlednosti poskytnou 

všem občanům všechny dokumenty týkajících se věcí jim blízkých. 

Transparentnost a rychlost jsou hlavními atributy. 

 Musí být zajištěno vytvoření nových veřejných prostorů pro 

politickou interakci a účinnou veřejnou diskusi. 

 Stát musí zajistit multisměrové a interaktivní komunikační toky mezi 

občany, vládou a volenými zástupci. Vstup veřejnosti za pomoci 

nových technologií zajistí moţnosti vlády naslouchat a učit se na 

základě poznatků občanů, které vycházejí jak z jejich objektivních, 

tak subjektivních názorů. 
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3 PROBLEMATIKA ELEKTRONIZACE VOLEB 

Na základě závěrů první a druhé kapitoly se pokusím popsat 

problematiku elektronizace voleb. Nejprve si shrňme dynamiku virtuální 

demokracie a roli elektronizace voleb. Jelikoţ virtuální demokracie a s ní 

spojené nové technologie vstupují do politického procesu jiţ v druhé 

Dahlově podmínce poučeného porozumění. Elektronizace voleb je tak 

podmíněna specifickým reţimem nakládání s veřejnými informacemi, 

jakoţto základ pro pozdější volební rovnost, která je s elektronizací pevně 

spjatá. Proto po celou dobu čtení poslední kapitoly musí mít čtenář na 

paměti, ţe bychom elektronizaci neměli chápat jako jeden krok, který není 

první ani poslední, coţ by nám mělo pomoci vyhnout se velmi častému 

přesvědčení, ţe elektronizace představuje pouze aplikaci nového nástroje 

bez širších konsekvencí. Skvěle problém shrnul Steven Clif, kdyţ řekl: 

„Hlavní věcí je nelimitovat svůj úhel pohledu na online democracy (také 

digital democracy, e-democracy, politics online, e-governance atd.) pouze 

na oblast hlasování a voleb. Online volba je jen malou součástí celé 

agendy online democracy. Nesmíme dovolit, aby celé téma online 

democracy stálo a padalo s elektronizací voleb. Zvýšená očekávání 

vyvolávaná zjednodušujícími mediálními referencemi může mít obskurní 

vliv na úspěch vývoje democracy online.“138 

 

3.1 Formy elektronizace voleb 

Na základě Clifova výroku musím čtenáři vysvětlit, jaké 

rozeznáváme druhy elektronizace voleb. Hlasovací systémy vyuţívající 

internetovou síť můţeme podle dua Oostveen & Besserlaar rozdělit do tří 
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základních kategorií.139 První ze všech je moţnost zavedení poll site e-

voting. Tento systém umoţňuje vykonání volebního aktu na státem 

zřízených veřejných místech, kde volební komisaři aktivně kontrolují 

totoţnost a postup voliče. Výhodou tohoto systému je fakt, ţe volič můţe 

odevzdat svůj hlas na jakémkoliv určeném místě, které se nachází poblíţ 

jeho aktuálního výskytu (volební místnost blízko práce, univerzity atd.).140 

Papírový hlas je systémem převeden do elektronické podoby a následně 

zpracován. Schéma přerušovanou čárou ukazuje oblast interakce mezi 

voličem a systémem. 

Schéma 3.1: Poll site e-voting 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šindelář, P. (2006): Elektronické volby jako možný nástroj pro posílení demokracie. Dostupné z WWW: 

http://si.vse.cz/archive/proceedings/2006/elektronicke-volby-jako-mozny-nastroj-pro-posileni-demokracie.pdf (přístup: 
duben 2011). 

 

Druhou moţností je kiosk e-voting. Volební kiosky mohou být 

instalovány na frekventovaných veřejných místech, jako jsou komunitní 

centra, knihovny, poštovní úřady nebo univerzity. Na rozdíl od poll site e-

voting tento systém jiţ nepracuje s papírovým hlasovacím lístkem a volič 

svoji volbu provádí pomocí dotykové obrazovky nebo podobným 

způsobem.  
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Schéma 3.2: Kiosk e-voting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Šindelář, P. (2006): Elektronické volby jako možný nástroj pro posílení demokracie. Dostupné z WWW: 

http://si.vse.cz/archive/proceedings/2006/elektronicke-volby-jako-mozny-nastroj-pro-posileni-demokracie.pdf (přístup: 
duben 2011). 

 

Třetí skupinu tvoří volby v přesně definovaném čase, avšak 

prostřednictvím libovolného elektronického zařízení na libovolném místě 

planety, podmínkou je pouze připojení k Internetu.141 Tato skupina bývá 

označována jako Remote Internet Voting.142 Povahu internetových voleb 

vystihla v roce 1999 Lindsey Arent názvem svého příspěvku Vote in Your 

Uderwear (Volte ve spodním prádle).143  

K ucelení pohledu cituji schéma Huberta Buchsteina z skeptického 

příspěvku Argumenty proti on-line volbám: „Vezmeme–li si na pomoc dvě 

rozlišení, (…) ukazuje se, že volby a hlasování pomocí počítače dosud 

[rok vydání 2004; pozn. autora] buďto nejsou prováděny z domova (ve 

schématu: C), nebo jsou jen náhradou za korespondenční volbu (B), 

nejsou tedy pravidlem. 
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Schéma: Volby a hlasování pomocí počítače 

   veřejný počítač   domácí PC 

náhrada:   (A)         (B) 

pravidlo   (C)         (D) 

V případě veřejně instalovaných počítačů (A a C) je inovace ještě 

omezená, neboť tu spíše jde o další technický vývoj volebních strojů, 

které jsou již několik desetiletí instalovány za volební plentou v USA i 

v některých evropských zemích. Vlastním cílem nynějších experimentů je 

zjistit jak se domácí počítač může v budoucnu uplatnit při politických 

volbách. I když se z počátku může zdát, že v momentálních diskuzích o 

možné reformě jde jen o jakousi alternativu nebo doplnění 

korespondenční volby (B), je za tím nová vize hlasování (D).“144 

Hlavním rozdílem mezi jednotlivými typy elektronického hlasování 

je místo interakce s volebním systémem, coţ mění náročnost a moţnosti 

kontroly. 

 

3.2 Důvody elektronizace voleb 

Jelikoţ elektronizace voleb zasahuje mnoţství vědních oborů (od 

techniky po politologii), jednotlivé důvody mohou být různými autory 

povaţovány za důleţitější neţ ostatní podle specifika jejich oboru, proto si 

znovu vypomohu H. Buchsteinem. Buchstein jako pesimista shrnuje „sliby 

simultánního řešení“ (důvody elektronizace voleb) do čtyř okruhů – 

proměna místa volby, moţné zrychlení a zpřehlednění volebních 

přepočtů, moţné posílení prvků přímé demokracie a hospodářská povaha 
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elektronizace.145 Na základě Buchsteinovy kritické analýzy a třetí 

hypotézy práce si dovolím vytvořit obdobné okruhy očekávaných přínosů 

elektronizace voleb. Prvním okruhem bude ekonomicko-technický rozměr 

elektronizace.  Další a důleţitější oblastí je moţnost posílení demokracie 

a s tím spojená motivace jednotlivců. Na tyto moţné přínosy 

elektronizace voleb se ale nesmíme dívat jako na izolované výstupy, 

musíme je chápat a popisovat komplexně. Např. pokud by elektronizace 

byla z ekonomického hlediska neúnosná (tj. byla by příliš drahá, nebo se 

nevyplácela), přínosy demokracii by musely být enormní, aby bylo 

přistoupeno k realizaci. Na druhou stranu, pokud bude elektronizace 

voleb úsporným prostředkem (zlevní nebo/a sníţí náročnost pro voliče), 

můţe to pomoci aplikaci i v případě minimálního demokratického přínosu.  

  

3.2.1 Ekonomicko-technická oblast 

Nejprve se vypořádejme s ekonomicko-technickou oblastí 

argumentů. Hlavním zmiňovaným pozitivem elektronických voleb vůči 

standardním postupům je výše nákladů na jedno uspořádání voleb oproti 

klasickému způsobu vyuţívající hlasovací lístky. Hlasování za pomoci 

státem tisknutého archu je součástí politických procesů jiţ od roku 1888, 

kdy Massachusetts jako první přistoupilo k tisku unifikovaných volebních 

lístků na státní úrovni.146 V současnosti je tento způsob hlasování vyţíván 

po celém světě, avšak jeho procentuální podíl na konečném součtu hlasů 

se stát od státu mění v závislosti na mnohých proměnných – od právního 

prostředí a politické kultury po stupeň elektronizace voleb. Například 

v USA v rámci prezidentských voleb 2008 byl papírový hlasovací lístek 
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pouţit pouze v 1,7 procentech případů.147 Na druhou stranu je stále 

pouţíván v drtivém počtu států s kandidátními listinami, nebo ve státech 

neumoţňujících alternativní způsoby volby. Forma papírových lístků bývá 

kritizována za svoji neekologičnost a neekonomičnost, jelikoţ pouţité 

hlasy bývají po sečtení zničeny a v lepším případě recyklovány. Z tábora 

podporovatelů elektronických voleb zaznívá, ţe „hlasování přes internet 

může výrazně snížit náklady na uspořádání voleb.“148, jelikoţ alternativa 

můţe zamezit cyklickému opakování investice při realizaci a s opakujícími 

se volebními kláními se vloţené prostředky do nových alternativních 

postupů mohou pomalu vracet. Nevýhodou jsou poměrně vysoké 

investice při zavádění, avšak z dlouhodobého hlediska můţe být 

elektronizace voleb úsporným opatřením. 

Do ekonomicko-technického okruhu moţných přínosů můţeme 

zařadit sniţování bariér voleb pod podmínkou, ţe tento fakt nebudeme 

povaţovat jako nástroj k posílení demokracie. Je pravda, ţe vlastnosti 

nových technologií implementované do volebního procesu mohou 

usnadnit občanům odevzdání hlasů, zejména systém remote internet 

voting, ale bez prokázané souvislosti mezi posílením nebo oslabováním 

demokracie.149 

 

3.2.2 Oblast posílení demokracie a motivace 

 Podle mého soudu je největší oblastí moţnost posílení demokracie 

novými technologiemi a jejich pouţití v rámci volebního procesu.  

Důvodem pro elektronizaci voleb, který bývá často akcentován, je tzv. 
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krize demokracie a s ní spojená otázka motivace. Například Reterová 

píše: „Hlasování představuje stěžejní část součást volebního procesu a 

jako takové má potenciál ovlivnit nejen vlastní průběh odevzdávání hlasů, 

ale také konečné výsledky voleb, a to směrem ke zvýšení účasti. 

Podnícením občanské participace [poznámka č. 2; pozn. autora] by se 

zmírnil jeden z negativních aspektů tzv. krize demokracie, jejímž 

průvodním jevem je právě nízká volební účast vyskytující se v převážné 

většině evropských států včetně ČR.“150 Nejdůleţitější část sdělení však 

skrývá poznámka č. 2: „Pojmy „volební účast“ a „participace“ používám 

v knize jako synonyma. Politická participace je nicméně pojem daleko 

širší a volební účast tvoří pouze jednu jeho součást.“151 

 Příspěvek Reterové v negativním smyslu vystihuje Cliftovu obavu 

z úvodu této kapitoly. Elektronizace voleb má posílit demokracii tím, ţe 

sníţením nároků ohledně volby přitáhne více lidí, coţ posílí legitimitu 

celého systému. Např. Reterová uvádí: „Tento institut má potenciál 

zpřístupnit rozhodovací mechanismus běžným voličům. A tím posílit 

nejen legitimitu voleb, ale také kvalitu demokracie.“152 Pokud ale sama 

Reterová přiznává, ţe volební účast je pouze menší částí participace, 

můţe mít samotná elektronizace tak silný vliv, aby zvrátila onu klesající 

tendenci účasti občanů ve volbách?  

 Odpovězme na základě a v intencích předchozích dvou kapitol. 

Kvalitu demokracie nemusíme uměle zplošťovat, jak to dělá (i kdyţ se jistí 

poznámkou) Reterová pouze na procentuální výši účasti voličů v rámci 

voleb různých úrovní. Kvalita demokracie můţe být vyjádřena jako mírou 

naplňování demokratických podmínek Roberta Dahla, tedy míru 

naplňování demokratického ideálu. Ať je nástroj naplňování jakýkoliv, 

volební účast není hlavní sledovanou proměnou. Jak je to moţné?  
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Protoţe pokud se budeme snaţit posílit demokracii tím, ţe zvýšíme 

procentuální volební účast (jak navrhuje Reterová), posilujeme pouze 

legitimitu určitého voleného tělesa nikoliv demokracii jako celek. Logická 

řada: více voličů - legitimnější volby a tím lepší demokracie takto 

jednoduše nefunguje. Důvody můţeme hrubě nastínit: pokud má volič 

z jakéhokoliv důvodu pocit, ţe jím zvolený orgán nefunguje podle jeho 

určitých představ, nemá jinou moţnost vstupu do politického procesu a 

ztrácí důvěru v určitou instituci nebo rovnou v celý politický systém. 

Příklad existuje i v rámci české politické vědy. V rámci zkoumání voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z roku 2006 duo 

autorů Linek & Lyons analyzovalo zdroje a motivace českých voličů a 

v závěru kapitoly konstatují: „čeští voliči se voleb neúčastní, protože mají 

pocit, že na politický proces nemají žádný vliv.“153 Nevolič (volič 

neúčastnící se voleb) primárně nevzniká na základě náročnosti volby 

nebo způsobu jejího provedení, ale na základě poklesu důvěry v smysl 

voleb.  

Na základě toho také musím plně souhlasit s dalším, tentokrát 

zahraničním duem politologů Ward & Lusoli a jejich skepticismem vůči 

jednoduchému a často bezduchému aplikování nových technologií bez 

institucionalizované změny v politickém systému. „Technologie naneštěstí 

nepřesvědčí toho, kdo ztratil důvěru a zájem v systém reprezentativní 

demokracie a v jeho instituce. Většina výzkumů ukazuje, že trendy v on-

line participaci bývají využívány lidmi, kteří jsou již politicky aktivní, o 

politiku se zajímají a politikou se zabývají. Navzdory skutečnosti, že 

poslanci jsou pravděpodobně dostupnější, více pracují a poskytují o sobě 

více informací než kdy před tím, toto všechno má však malý vliv na 

vnímání zvolených zástupců v očích veřejnosti.“154  
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Proto hlavním úkolem elektronizace by mělo být zvýšení důvěry 

v demokratické instituce jednotlivých států pomocí motivace voličů a 

nikoliv snaha o pouhé zvyšování legitimity voleb (tj. procentuální podíl 

voličů/nevoličů). Pouhá elektronizace voleb bez širší institucionalizované 

změny v politických procesech kvalitu demokracie nezlepší, coţ v situaci, 

kdy odmítneme jednoduchou myšlenku procentuální účasti ve volbách = 

kvalita demokracie, potvrzuje v závěru své knihy i Reterová: „Poněkud 

odlišná [oproti korespondenční volbě; pozn. autora] je situace u 

elektronického hlasování, kde se vyšší účast nepodařilo prokázat. (…) 

Politologové v této souvislosti upozorňují na skutečnost, podle níž se 

participace může zvýšit pouze při první aplikaci nového mechanismu a 

poté se vrátit zpět na původní nízkou úroveň.“155 Jelikoţ zatím nebyl 

ověřen vztah mezi elektronizací voleb a procentuální výší, ani vztah mezi 

procentuální výší účasti ve volbách a kvalitou demokracie, musíme 

samotnou elektronizaci povaţovat v oblasti zvýšení důvěry (posílení 

demokracie) za bezzubou.  

Proto slova Silvany Koch-Mehrin, místopředsedkyně EP, se zadají 

téměř prorocká: „Z pohledu EU je velmi důležité hledat způsoby, jak 

zvýšit volební účast ale hlavně jak zapojit občany do politického 

procesu.“156  

  

3.3 Shrnutí problematiky elektronizace voleb 

Problematiku elektronizace voleb jsem převedl do dvou různých 

úrovní. Pokud se zaměříme na ekonomicko-technickou úroveň, musíme 
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konstatovat, ţe elektronizace voleb můţe přinést zlevnění a lepší přístup 

jednotlivců k hlasování (pokud bude pouţit RIV systém).  

Co se týče přínosu elektronizace voleb pro demokracii, musíme 

konstatovat, ţe poslední hypotéza se potvrdila, byť pouze částečně. Není 

totiţ zcela pravdou, ţe elektronizace voleb bez aplikace dalších 

elektronických nástrojů zapojující veřejnost do politického procesu 

obecně nenapomáhá zlepšit kvalitu demokracie. Situace je mnohem 

sloţitější, neţ jsem v úvodu předpokládal.  

Pokud budeme kalkulovat pouze s elektronizací voleb bez dalších 

institucionalizovaných nástrojů virtuální demokracie, musíme na základě 

první kapitoly přiznat, ţe implementace RIV systému do současného 

volebního systému by (například v případě České republiky) mohl posílit 

demokracii odstraněním nivelizujících faktorů mezi postiţenými a 

zbytkem společnosti. RIV systém totiţ umoţňuje specifické nastavení 

podmínek vstupu do procesu hlasování ze strany voliče, např. instalace 

hlasového modulu na standardní internetový prohlíţeč. Avšak musíme 

mít na paměti, ţe volební rovnost je pouze část agendy virtuální 

demokracie a faktické moţnosti posílení demokracie pomocí 

elektronizace voleb sice existují, ale vzhledem k velmi omezenému počtu 

specifických jedinců hypoteticky vyuţívajících tuto moţnost se v podstatě 

jedná o marginální případ. 

Pokud budeme elektronizaci vztahovat k celé agendě virtuální 

demokracie, musíme potvrdit, ţe elektronizace jako nástroj k posílení 

demokracie se nepodařil doloţit potřebnými závěry. Elektronizace bez 

zavedení dalších virtuálních nástrojů (informačních systému, online fór 

nebo e-petičního systému) postrádá svůj účinek. Jelikoţ v práci chápu 

zvyšování úrovně demokracie jako zlepšení naplňování Dahlových 

podmínek a elektronizace je velmi malou částí virtuální demokracie, její 

faktické moţnosti jsou velmi omezené. 
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Úloha elektronizace voleb spočívá v tom, aby správně informované 

voličstvo mohlo volit v rovném prostředí. V kombinaci s dalšími 

elektronickými nástroji musí zvýšit zapojení jednotlivých občanů do 

politického procesu a zvýšit tím důvěru v demokratické instituce. Na závěr 

kapitoly musíme však zopakovat, ţe moţnost volit jednodušeji a 

moderněji je plus, ale nový kabát voleb podle mého názoru zastavení 

propadu volební účasti nezaručí.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce koncipována jako poměrně stručný vhled do 

problematiky vztahů demokracie, moderní společnosti a nových 

technologií. Nové technologie v posledních padesáti letech proměnily 

moderní společnosti podobně podstatným způsobem jako vynález 

spalovacího motoru nebo objev elektřiny. Moţnosti nových technologií 

jsou takřka nekonečné a o podobě a způsobu jejich uţívání v blízké 

budoucnosti můţeme vzhledem k překotnému a permanentnímu vývoji 

pouze spekulovat. Nové technologie přirozeně zasahují všechny sféry 

moderní společnosti včetně té politické. V rámci politického působení jsou 

moţnosti ICTs teoreticky podobně bez limitů, coţ zvyšuje očekávání u 

optimisticky smýšlejících lidí a naopak přidělává vrásky těm méně 

optimistickým. Za důleţité v rámci debaty o virtuální demokracii povaţuji 

oddělit praktickou stránku nových technologií, tedy jaké doloţitelné 

přínosy mají jiţ pouţité elektronické nástroje, a stránku teoretickou, co 

společnosti mohou nové technologie v politice přinést. Toto oddělení 

pojmů je v práci promítnuto existencí praktičtější první kapitoly 1 Virtuální 

demokracie: S. Clift & R. Dahl a kapitol teoretičtějších (kapitola 2 a 3). 

Co se týče první hypotézy práce: Koncept virtuální demokracie 

můžeme zkoumat také jako naplňování demokratických podmínek 

Roberta Dahla (jenž formuloval ve své knize O demokracii) za pomoci 

nových informačních technologií, jelikož demokratické cíle e-democracy 

Stevena Clifa mají stejné kořeny jako  podmínky pro demokracii Roberta 

Dahla, musíme potvrdit její částečné zneplatnění. Koncept virtuální 

demokracie totiţ operuje s faktem, ţe stát disponuje jiţ vytvořenými 

demokratickými institucemi a do okruhu voličstva zahrnul drtivou většinu 

dospělých občanů. Naplňování podmínek Roberta Dahla je oproti 

konceptu virtuální demokracie mnohem širší problematikou. Zatím co 

Dahl staví svoje demokratické podmínky hlavně v opozici 

vůči nedemokratickým reţimům, virtuální demokracie je odpovědí na 
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nefunkčnost praktické stránky reprezentativní demokracie. Virtuální 

demokracie tedy odpovídá naplňováním demokratických podmínek 

Roberta Dahla pomocí nových technologií pouze v případech poučeného 

porozumění, volební rovnosti, kontroly nad nastavováním agendy a 

účinné participaci. Virtuální demokracii můţeme tedy popsat jako pokus o 

rekonstrukci reprezentativního modelu demokracie vyuţívajícího 

vlastnosti nových technologií. 

Otázkou podmínek aplikace virtuální demokracie se zabývala 

převáţně druhá kapitola. Podle druhé hypotézy je virtuální demokracie 

podmíněna přístupem všech občanů k internetovému připojení, coţ bylo 

v průběhu kapitoly částečně falzifikováno. Přístup k Internetu musíme 

povaţovat pouze za jeden z mnoha poţadavků virtuální demokracie. 

Internetové připojení a potřebné počítačové schopnosti jsou podmínkou 

komunikačního vztahu občan – vláda a obráceně. Důleţitou okolností je 

otázka iniciativy. Druhá kapitola prokázala, ţe hlavní podmínkou pro 

aplikaci elektronických nástrojů virtuální demokracie je iniciativa a uznání 

elektronické alternativy ze strany státu. Formy podpory mohou být různé, 

od pumpování veřejných prostředků po začlenění elektronizace do 

souboru agendy. Pokud stát včas nepřevezme otěţe elektronizace a 

veřejně nepodpoří tuto myšlenku, je pravděpodobné, ţe vzniknou 

alternativní a neinstitucionalizované nástroje a komunikační kanály, které 

mohou duplovat funkci kanálů oficiální, ale trpí důleţitým nedostatkem 

prestiţe a účinnosti. Účinnost nových technologií je pevně svázaná 

s institucionalizací nástroje a jeho implementací do státní struktury, čím 

získá potřebné zrovnoprávnění s klasickými nástroji a institucemi. Bez 

podpory státu a státníků zbude z virtuální demokracie pouze pojem 

přiţivovaný nadšením několika nezmarů či snílků. Proto podmínka 

internetového připojení všech dospělých je pro virtuální demokracii 

limitována daleko zásadnější okolností - státní iniciativou. Vytvořením 

institucionalizovaných elektronických nástrojů jakoţto přístupných, 
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funkčních a absolutně transparentních elektronických institucí stát vylepší 

moţnost komunikace mezi občany, vládou a volenými zástupci. Lepší 

fungování komunikačních kanálů můţe teoreticky posílit důvěru 

v instituce, které budou oproti reprezentativnímu stavu daleko 

transparentnější. Pokud bude posílena důvěra v práci státního systému, 

můţeme předpokládat lepší vztah občana k demokracii. Neboť jak jiţ bylo 

řečeno, nejen ideál, ale i způsob jeho provedení ovlivňuje podobu 

politického prostředí, ve kterém působíme. 

Poslední kapitola Problematika elektronizace voleb se zabývala 

důleţitostí úhlu pohledu na zmiňovaný proces. Samotná elektronizace 

voleb (spíše volba pomocí počítače) je první myšlenkou, která zcela 

průměrného člověka napadne při slovním spojení virtualita a politika, coţ 

je dáno vysokou důleţitostí voleb v reprezentativním modelu demokracie. 

Některým autorům je tento fakt trnem v oku a proto neustále upozorňují 

na skutečnost, ţe elektronizace voleb je jen malou částí velkého balíku e-

democracy. V rámci kapitoly bylo potvrzeno, ţe elektronizace voleb bez 

aplikace dalších elektronických nástrojů zapojující veřejnost do 

politického procesu obecně nenapomáhá zlepšit kvalitu demokracie, 

jelikoţ vztah mezi elektronizací voleb a zvýšením občanské participace 

nebyl doposud prokázán. Avšak je důleţité elektronizaci jednoduše 

neodepisovat. Její role v rámci virtuální demokracie můţe mít podobu 

pověstné jiskry v prachárně. Jelikoţ elektronizace voleb je spojená s 

hlavním politickým mechanismem reprezentativní demokracie - volbami, 

realizace můţe zlepšit postavení a prestiţ nových technologií v očích elit 

a veřejnosti. Podobný příklad můţeme sledovat i v prostředí 

elektronického bankovnictví. V okamţiku, kdy z iniciativy bank bylo 

vytvořeno internetové bankovnictví bez dětských nemocí jakoţto 

uţivatelsky příjemný, bezpečný a nepříliš nákladný nástroj spravování 

osobních financí, jeho prestiţ vzrostla a procento uţivatelů taktéţ. 

Důleţitý přínos elektronizace voleb je právě v průkopnictví nových 
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technologií na politickém poli. Vlastností, která můţe elektronizaci 

dopomoci na výsluní, je finanční náročnost oproti klasickým formám 

hlasování. Jelikoţ investice do nových forem hlasování se bude při 

kaţdém konání voleb částečně vracet, elektronizace můţe přesvědčit i ty 

občany, kteří novým technologiím nedůvěřují, ale na druhou stranu neradi 

utrácejí veřejné prostředky zbytečně. Elektronizace voleb samo o sobě 

kvalitu demokracie nezvýší, ale můţe připravit cestu dalším elektronickým 

nástrojům, které jiţ v tuto chvíli existují a dát jim potřebný prvotní impulz. 

Nové systémy zajišťující průběh voleb mohou být impulzem pro 

informační systémy, které mohou zase podpořit nástroje pro kontrolu nad 

nastavování agendy a účinnou participaci. 

Virtuální demokracie by neměla být chápána jako všelék na 

všechny nedostatky politické demokracie a sociální komunikace, ale 

můţe být ukázkou cesty, jak proměnit dnešní podobu reprezentativních 

demokracií pro nové 21. Století a mohou reálný model přiblíţit svým 

základům a idejím.  
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SUMMARY  

The thesis offers a brief introduction to the issue of the relation 

between democracy, modern society and new technology. The 

technological evolution in the last fifty years changed modern society 

alike did the invention of gas-engine or electricity. The fundamental term 

determining the quality of democracy is trust. If the trust in the political 

system is reinforced, we can expect a better connection of the citizen to 

democracy. New technologies, if correctly used, can improve this trust. 

Virtual democracy can therefore be used as an attemp for recontruction of 

the representative model of democracy through new technologies. 

Though virtual democracy should not be understood as a cure to all 

sicknesses of democracy and social communication, but it can be a new 

perspective on how to reform representative democracy for the 21. 

century. 
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