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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce „Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě“ pojednává o 

participaci a politické kultuře ve městě a přináší zjištění, do jaké míry má na participaci občanů vliv 

jak participativní politická kultura, tak kolektivní sociální kapitál. Byl zjišťován vztah míry participace, 

důvěry, přemosťujícího sociálního kapitálu a participativní politické kultury. Z poznatků jsou 

formulována doporučení pro vedení města, jak efektivněji využít participaci občanů na veřejné správě 

města.  

 

Abstract 

The thesis “Participation of Sokolov Inhabitants in the Municipal Civil Administration” deals 

with participation and political culture in the town and gives us results to what measure both 

participial political culture and collective social capital influence the participation of inhabitants. There 

was a relationship of participation, trust, bridging social capital and a participatory political culture 

demonstrated by relational analysis in this thesis. There are formulated recommendations for local 

government based on gained knowledge. These recommendations state how to use the participation 

of inhabitants in city government more effectively. 
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Základní teoretická východiska k danému tématu: 

 teorie sociálního kapitálu 

 koncept politické kultury  
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Metody:  
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Anotace - cíle a metody 

„Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých 

zástupců.“ (čl. 21 odst. 1 Listiny).„Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným 

veřejným funkcím.“ (čl. 21 odst. 4 Listiny). Tato dvě práva jsou pro občany ČR zakotvena v Listině 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Na lokální úroveň je 

dále toto právo rozvinuto v v § 16 Zákona o obcích. Obecně panuje nedůvěra ve veřejnou správu a 

klesá zájem veřejnosti o správu věcí veřejných a její účast na politických procesech, jak na národní 

úrovni, tak na úrovni obecní. Míra zájmu občanů o obecné blaho a prospěch  věcí veřejných se dá 

vysledovat i z volební účasti, tedy z využití a užití práva občana zakotveného v našem právním 

systému. 

 

Cílem této práce je zjistit vliv míry kolektivního a přemosťujícího sociálního kapitálu na míru 

participace a vliv míry politické participativní kultury na míru participace občanů města Sokolova. 

Tedy jaký vliv na participaci občanů Sokolova má jejich sociální kapitál a politická kultura. 

 

Praktickým cílem práce bude na základě zjištěné míry participace formulace konkrétních doporučení 

pro vedení města, jak stimulovat a efektivněji využít participace občanů na veřejné správě. 

 

Data pro  práci budu získávat několika způsoby:  

1. od náhodně vybraných sokolovských občanů osobním dotazováním prostřednictvím 

standardizovaných rozhovorů s dotazníkovým archem (dotazování budu zajišťovat sama a 

prostřednictvím tazatele),  

2. od veřejných činitelů města prostřednictvím dotazníků, které jim budou zaslány e-mailem.  



   

Kvantitativní data budou zpracovávána vztahovými analýzami, kdy se pokusím potvrdit či vyvrátit 

hypotézy a odpovědět na otázky: 

• Občané Sokolova s vysokou mírou participativní politické kultury více participují než občané s 

nižší mírou participativní politické kultury. 

• Občané Sokolova s vysokou mírou přemosťujícího sociálního kapitálu více participují než 

občané s nižší mírou sociálního kapitál. 

• Občané Sokolova s vysokou participativní politickou kulturou mají vyšší míru důvěry v sebe a 

instituce  

 

• Jaká je volební účast sokolovských občanů jako nejzákladnější forma participace a jejich 

postoj k volbám? 

• Jaký je ve městě Sokolově sociální kapitál, důvěra a zda je politická kultura participativní a 

jakou mají tyto jevy souvislost s participací občanů města Sokolova? 

• Jak jsou občané Sokolova podněcování ke spolupráci s městem? 

 

Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod 

Vymezení problematiky participace 

2) Teoretická východiska 

Teoretická východiska se vztahem ke zkoumanému tématu 

3) Analytická část 
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Úvod 

Téma své diplomové práce s názvem Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné 

správě jsem si vybrala na základě svého dlouholetého působení ve veřejné správě. Řadu let jsem 

viděla veřejnou správu jen z pohledu výkonu státní správy, ale s reformou veřejné správy (zrušení 

okresních úřadů) se mi „otevřel svět“ místní samosprávy. Také proto, že již několik let profesně 

spolupracuji s neziskovými organizacemi a zabývám se komunitním plánování sociálních služeb, je 

pro mne námět občanské angažovanosti ve veřejném dění a participace občanů vůbec zajímavým 

tématem. Z důvodu osobní znalosti prostředí a možnosti využití poznatků z této práce pro další 

profesní rozvoj a rozvoj veřejné správy ve městě, soustřeďuji svou diplomovou práci na území města 

Sokolova. 

 

V Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, jsou 

zakotvena tato dvě práva občanů ČR: 

1. „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou 

svých zástupců.“ (čl. 21 odst. 1 Listiny). 

2. „Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.“ (čl. 21 

odst. 4 Listiny).  

 

Na lokální úroveň je dále toto právo rozvinuto v § 16 Zákona o obcích a to tak, že občan obce 

může volit a být volen do zastupitelstva obce, může hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se 

k hospodaření obce a také pokud se pod určitou žádost podepíše nejméně 0,5 % občanů obce, 

může požadovat pojednání určité záležitosti. 

 

S rozvojem demokracie v České republice po roce 1989 se nastartovaly procesy utváření 

občanské společnosti založené především na svobodě. Do společnosti se postupně začaly vracet 

ideje v podobě například dobrovolných organizací, politické participace – účast ve svobodných 

volbách, nebo individuální participace ve formě sepisování petic. V. Bělohlavý (Bělohlavý, Musil, 

Novák, 1996) chápe občanskou společnost jako: „(...) občanství, citizenship, jako předpoklad aktivní 

integrace každého jedince do společenství, které vyznačuje schopnost dohodnout se na tom, co je 

dobré a zlé, v otevřeném dialogu (...); Rozumnost kolektivního rozhodování je zaručena především 

„V každé době museli malí pykat za 

hloupost velkých.“ 

Jean de La Fontaine 
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kvalitou komunikace ve společenství, kterou občané považují za základní hodnotu společného života 

a výslovně o ni pečují.“ Je patrné, že komunikace patří mezi základní nástroje a základní výbavu 

občanů. Na její kvalitě tedy může záviset i kvalita společného života ve společnosti. Jestliže si lidé 

uvědomí, že mohou svým svobodným rozhodnutím ovlivnit řadu věcí, okolností ve veřejné správě, 

pak rozhodnutí veřejné správy budou společností snáze akceptovatelná a proveditelná.  

 

K pojmu občanské společnosti, popřípadě participace občanů se váže koncept sociálního 

kapitálu. V kolektivním paradigmatu teorie sociálního kapitálu jde o koordinaci kolektivního 

vyjednávání, ekonomický a sociální rozvoj dané společnosti, pravidla, která „potlačují“ zájmy 

individua, vzájemné vztahy mezi aktéry založené na důvěře s důrazem na občanskou angažovanost 

a také na informačních tocích. Na pozadí tohoto typu přístupu lze sociální kapitál indikovat (Šafr, 

Sedláčková, 2006) počtem občanských sdružení (neziskových organizací), počtem členů 

v občanských sdruženích, množstvím hodin odpracované dobrovolnické práce, množstvím veřejných 

setkání ve městě a také otázkami směřujícími k ochotě přijmout členství v občanských sdruženích 

(spolcích) a otázkami zjišťujícími důvěru v druhé lidi. 

 

Obecně však panuje u občanů nedůvěra ve veřejnou správu a klesá zájem veřejnosti o správu 

věcí veřejných a její účast na politických procesech, jak na národní úrovni, tak na úrovni  lokální. 

Zájem občanů o obecné blaho a věci veřejné se dá vysledovat i z volební účasti, tedy z využití a užití 

práva zakotveného v našem právním pořádku. Na druhé straně Z. Mansfeldová tvrdí, že:„Veřejná 

správa a její úředníci, z nichž mnozí pracovali ve veřejné správě již před rokem 1989, zatím až na 

výjimky nejeví větší snahu zapojit do procesu rozhodování subjekty vně veřejné správy. ... bylo 

možné z úst úředníků často zaslechnout názory, že diskuse s občany by rozhodovací proces příliš 

zkomplikovala a prodloužila.“ (Mansfeldová, Kroupa, 2005). Zde se střetává „nechuť“ občanů na 

straně jedné a nezájem představitelů veřejné správy na straně druhé. To neplatí podle Z. Vajdové 

(2009) na malých městech. Zabývá se studiem občanské participace a tvrdí, že existují názorové 

rozdíly v postojích k zastupitelstvu mezi obyvateli malých a velkých obcí (měst). Na malých městech 

vzájemná znalost mezi lidmi zajišťuje i znalost zastupitelů, z čehož může pocházet i větší důvěra 

občanů k vedení města a také vyšší angažovanost ve věcech veřejného zájmu. Město Sokolov se se 

svou velikostí (cca 25 000 obyvatel) řadí spíše mezi města střední velikosti. Rozsáhlou vzájemnou 

znalost mezi obyvateli nelze příliš předpokládat. Otázkou je, zda z toho pramení nedůvěra k vedení 

města. S ohledem na volby do obecního zastupitelstva, kde se za poslední tři volební cykly obměnila 

jen malá část zastupitelů, nemusí být tento názor pravidlem. 
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Ústavou jsou sice zajištěna práva občanů podílet se na výkonu veřejné moci, ale jde o to, do 

jaké míry občané tohoto práva využívají. Problematická je nízká míra participace občanů města na 

správě věcí veřejných. Spíše přetrvává neutrální či negativní postoj k veřejným věcem, lidé nejsou 

aktivní, lokální politická rozhodnutí nejsou vždy dostatečně podpořena potřebami občanů.  

 

Václav Havel (1990:26) se v díle, které nazval Moc bezmocných1, zamýšlí nad tím, že:„…je 

vyhuben všechen politický život v tradičním slova smyslu; lidé nemají možnost se veřejně politicky 

projevovat, natož se politicky organizovat…“; zájem lidí o politické věci klesá a „politická práce a 

nezávislé myšlení“ se lidem zdá být nereálné, odtažité, vzdálené nebo snad i sympatické, ale 

zbytečné. V době, ve které autor psal své dílo, byl u nás totalitní režim. Nicméně, skutečně se 

změnila doba natolik, aby tyto myšlenky nebyly stále živé? V dnešní době snad již není „vyhuben 

politický život“, ale jak je to se „zájmem“ lidí a jejich participací na věcech veřejných, to je předmětem 

zjišťování této práce.  

                                            
1
 Literární dílo vzniklo v roce 1978, vydáno však bylo až v roce 1990. 
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1. Cíle práce a metodologie 

Jak jsem již v úvodu uvedla, zabývám se komunitním plánováním sociálních služeb. Právě 

komunitní plánování sociálních služeb je jednou z oblastí, kde se se zapojováním veřejnosti „počítá“. 

Zjednodušeně řečeno, bez uživatelů2 nemohou vznikat, rozvíjet se, transformovat se, ale ani zanikat 

sociální služby. Tato metoda, která je postavená na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů 

mě inspirovala k tomu, abych se začala zabývat participací v Sokolově v širším kontextu. 

 

Naše kultura je zvyklá plánovat, ovšem po roku 1989 bylo centrální plánování zrušeno a 

zdánlivě se se sloganem „dost bylo minulého“ oficiálně od plánování téměř upustilo. Demokracie se 

šířila a ruka trhu byla považována za všespasitelnou. Postupem času jsme se opět dostávali do 

situací, kdy počínaje státním rozpočtem a konče rozpočty rodinnými, plánování existovat nepřestalo. 

Ovšem samotné slovo „plánování“získalo mnohdy až nehezký pejorativní nádech. Jak ale do 

plánování zapadá moderní občanská společnost a její participace? K tomu, aby plány byly realistické, 

odpovídaly potřebám občanů, je nutné, aby byly vytvářeny za účasti těch, kterých se to týká. 

Domnívám se však, že ve městě Sokolově (vyjma sociálních služeb) není na rozhodování dostatečně 

využíván potenciál občanů. 

 

1.1. Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit vliv míry kolektivního a přemosťujícího sociálního kapitálu na míru 

participace a vliv míry politické participativní kultury na míru participace občanů města Sokolova. 

Tedy jaký vliv na participaci občanů Sokolova má jejich sociální kapitál a politická kultura. 

 

Praktickým cílem práce bude na základě zjištěné míry participace formulace konkrétních 

doporučení pro vedení města, jak stimulovat a efektivněji využít participace občanů na veřejné 

správě. 

 

V minulosti ve městě vznikaly projekty téměř ad hoc a jejich potřeba by se dala vyjádřit 

myšlenkou jednoho dnes již bývalého nejmenovaného zastupitele: „Když na to jsou peníze (dotace), 

tak proč to neudělat (nepostavit).“ Ruka voleného představitele byla zřejmě vedena s cílem utratit 

většinou evropské peníze, ale také obecní, protože u většiny projektů se předpokládá finanční 

                                            
2
 V procesu komunitního plánování sociálních služeb se jako ekvivalent veřejnosti používá výraz „uživatel“. 
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spoluúčast města. Jako problematickou vidím nízkou míru participace občanů na správě věcí 

veřejných. Na toto tvrzení je možné nazírat z několika úhlů. Z jedné strany může jít o nezájem 

občanů participovat, na druhé straně o nezájem spolupracovat s veřejností ze strany politiků. Ale 

také malá míra participace v Sokolově může být způsobená tím, že není rozvinutá participativní 

politická kultura nebo kolektivní sociální kapitál. 

 

K dosažení cílů bude testován vztah míry kolektivního sociálního kapitálu na míru participace, 

míry přemosťujícího sociálního kapitálu na míru participace a vliv míry politické participativní kultury 

na míru participace u vzorku občanů města Sokolova. 

 

Ke zkoumanému tématu byly vysloveny tyto hypotézy: 

 Občané Sokolova s vysokou mírou participativní politické kultury více participují než 

občané s nižší mírou participativní politické kultury. 

 Občané Sokolova s vysokou mírou přemosťujícího sociálního kapitálu více participují než 

občané s nižší mírou přemosťujícího sociálního kapitál. 

 Občané Sokolova s vysokou participativní politickou kulturou mají vyšší míru důvěry 

v sebe a instituce 

 

a tyto otázky:  

 Jaká je volební účast sokolovských občanů jako nejzákladnější forma participace a jejich 

postoj k volbám? 

 Jaký je ve městě Sokolově sociální kapitál, důvěra a zda je politická kultura participativní a 

jakou mají tyto jevy souvislost s participací občanů města Sokolova? 

 Jak jsou občané Sokolova podněcování ke spolupráci s městem?  

 

1.2. Metodologie 

Pro zjištění hlavního (poznávacího) cíle bylo potřeba operacionalizovat teoretické pojmy 

uváděné v cílech práce do měřitelných parametrů.  

 

K operacionalizaci pojmu participativní politické kultury bylo přistoupeno z pohledu 

Almondovy a Verbovy teorie (in Klicperová-Baker, Feierabend a kol., 2007) jako k postojům občana 

vůči sobě jako subjektu politických procesů, vůči vstupům a výstupům lokální politiky a vůči 

politickému systému. Vzhledem k tomu, že cílem práce je zjistit stav na místní úrovni, byly některé 
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otázky na postoje modifikovány, aby se více přiblížily lokální problematice. Klicperová – Baker a kol. 

se zabývala demokratickou kulturou, tedy širším spektrem aktivit. Pro tuto diplomovou práci bude 

relevantní pouze část týkající se participativní politické kultury.  

 

Sociální kapitál lze nalézt v různých formách, proto bude pro tuto studii operacionalizován 

jeho kolektivní a přemosťující typ ve formě občanské participace, důvěry v druhé lidi a v instituce a 

odlišnosti v síti vztahů (Šafr, Sedláčková, 2006; Šafr, Häuberer, 2007). 

 

Participace občanů na veřejné správě města je operacionalizována ve formě volební účasti a 

postojů sokolovských občanů k volbám, v zájmu a postoji k činnosti zastupitelstva, ve spokojenosti 

s činností městského úřadu a projevů veřejné aktivity a definování subjektivního pocitu „vlastní 

významnosti“ ovlivnit dění ve městě. 

 

Při výzkumu byly využity kvantitativní metody výzkumu, kdy byl na základě 

operacionalizovaných pojmů navržen standardizovaný dotazník v elektronické i písemné podobě 

(příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že se měřením politické kultury a sociálního kapitálu zabývá mnoho 

odborných studií, byly některé otázky vztahující se k tématu práce z těchto studií do dotazníku 

převzaty (zdroje jsou uvedeny přímo v dotazníku). Dotazník obsahoval 16 uzavřených otázek 

v rámci, kterých byly využity jak alternativní otázky (nabízejí dvě varianty odpovědí), tak selektivní 

otázky (nabízející více variant odpovědí). Jednu skupinu otázek „tvořily otázky týkající se názorů a 

chování respondentů“ a druhou skupinou byly otázky, ze kterých se získávaly jiné údaje např. 

členství v komisích (Řezanková, 2010:13). 

 

Z kvantitativních metod lze k analýze dat získaných z tohoto výzkumného šetření využít různé 

statistické analytické metody, jako jsou např. faktorová analýza. Nicméně vzhledem k velké 

náročnosti manuálního zpracování dat těmito metodami a s ohledem na to, že výzkumné instituce 

pro zpracování těchto a dalších analýz využívají velmi sofistikovaných softwarových produktů3, bylo 

v této práci pro stanovení a porovnání měr jednotlivých faktorů využito sumačních indexů za pomoci 

dostupných nástrojů zpracování standardizovaných dotazníků. Ze všech dotazníků byla vytvořena 

matice a následně byla výsledná data sumarizována v kontingenčních tabulkách, ze kterých byla 

provedena vztahová analýza zkoumaného problému. „Vztahová analýza zkoumá vztahy mezi jevy.“
4
 

Další analýzou, která byla k testování závislosti či nezávislosti jevů využita, byla korelační analýza. 

                                            
3
 např. SPPS Statistics od společnosti IBM 

4
Dostupné z WWW: <http://fph.vse.cz/att/dp.pdf> [cit. 07.07.2011] 
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Korelační analýza určuje nikoli jen prostou závislost mezi jevy, ale sílu dané závislosti. Závislost jevů 

lze sledovat analýzou regresní5, jejíž výsledky jsou v práci také prezentovány. Obě analýzy byly 

zpracovány dostupnými funkcionalitami v MS Office Excel. 

 

U většiny respondentů byla zvolena cesta získání informací nikoli přímým rozhovorem (face to 

face), ale formou dotazníků, které byly zaslány elektronicky a rozdány fyzicky (přímé dotazování). 

Výhodou této techniky je, že díky její písemné formě nedochází ke zkreslením osobou tazatele. 

Nevýhodou naopak je, že získané informace bývají spíš „popisné a hrubé“.„Pro některé oblasti 

zkoumání (např. politické postoje) je však použití anonymního dotazníku potřebné“. Další nevýhodou 

je nižší návratnost dotazníků (Zich, 2004: 48). K dotazníkům byl přiložen průvodní – osobní dopis, 

který dotazované seznámil s důvody prováděného šetření, jeho cíli a zaručoval zúčastněným 

anonymitu získaných dat. Dále vysvětloval způsob vyplnění dotazníku. Dotazník byl vytvořen tak, aby 

byly na respondenta kladeny co nejnižší nároky s jeho vyplňováním. 

 

Pro studii byly skupiny subjektů rozděleny na aktivní lokální politiky (zastupitelé města  a 

členové komisí a výborů města Sokolova) a občany města bez přímých politických aktivit. Jedná se o 

základní subjekty z hlediska zapojování veřejnosti na veřejné správě města, dalšími subjekty by 

mohla být nejrůznější zájmová seskupení občanů, která vznikají a zanikají v důsledku řešení 

společně pociťovaného problému. Sokolov má 27 zastupitelů, 9 členů rady města, 2 výbory 

zastupitelstva (povinné ze zákona o obcích) a 9 komisí rady města s 81 členy. 

 

Výběr respondentů byl proveden na základě jejich dobrovolnosti. „Jedinci z populace se sami 

rozhodují, zda odpovědět, nebo ne.“(Hendl, 2004:52). Bylo tedy na svobodné vůli oslovených 

respondentů, zda dotazník vyplní a vrátí. Vzorek dotazovaných byl malý, celkem bylo vyplněno 78 

dotazníků, přestože jich bylo rozdáno nebo rozesláno 152. Z 27 zastupitelů města se výzkumu 

zúčastnilo pouze 14 osob. Členů komisí a výborů města je celkem 81. Někteří zastupitelé jsou 

současně členy komisí a výborů a někteří členové komisí a výborů jsou současně delegování do více 

komisí či výborů. Proto bylo osloveno jen 60 členů komisí a výborů města prostřednictvím tajemnic 

těchto orgánů, dotazník však vyplnilo jen 18 osob. Poslední oslovenou skupinou byla skupina občanů 

města bez přímých vazeb na zastupitelstvo města, komise či výbory. Prostřednictvím elektronické 

pošty byl dotazník rozeslán občanům města, na které jsem měla kontakt, s prosbou o další šíření 

dotazníku. Tím došlo k nabalení dalších respondentů. Aby výběr respondentů z řad občanů města 

                                            
5
 Dostupné z WWW:<http://homel.vsb.cz/~dor028/Regrese.pdf>[cit. 05.11.2011] 
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nebyl omezen pouze na občany s přístupem k e-mailu, byly dotazníky předány i osobám, které 

v době provádění šetření navštívily odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Sokolov. 

Tyto dotazníky měly 100 % návratnost, protože je občané vyplnili přímo na místě a ihned odevzdali. 

Skupině běžných občanů bylo zasláno/rozdáno celkem 65 dotazníků, vráceno zpět jich bylo celkem 

46. Komunikace s respondenty mailem přinesla i svá pozitiva v tom, že po provedené kontrole 

vyplnění dotazníku, bylo možno chybějící údaje s dotazovaným doplnit. Všechny dotazníky tudíž byly 

zcela vyplněny, pro neúplnost dat nemusel být žádný vyřazen. 

 

V zájmu zachování objektivity měření se podařilo vyvážit vzorek politicky aktivních občanů 

občany, u kterých se nepředpokládala vyšší míra politických a občanských aktivit, a přestože toto 

dotazníkové šetření s sebou přináší určitou redukci reality a nižší možnost generalizace výsledků 

v širším měřítku, je možné výsledky interpretovat, vzhledem k zaměření práce na lokální úroveň 

veřejné správy. 

 

S respondenty, kteří odpovídali do dotazníku přímo (ne e-mailem) a byli ochotni dále 

spolupracovat, byl veden nestrukturovaný a neformální rozhovor, který se jevil jako vhodná 

interaktivní metoda. Jak uvádí např. Zich (2006) rozhovor je vhodná technika ke zkoumání mínění, 

názorů nebo postojů. S ohledem na zaměření práce je tedy rozhovor vhodnou technikou. Rozhovor 

se týkal činnosti města a Městského úřadu Sokolov, jeho samostatné působnosti, rozvoje, péče o 

občany. 

 

Významným zdrojem informací bylo přímé i nepřímé pozorování, a to především proto, že 

se s vedením města Sokolova a zaměstnanci úřadu pracovně setkávám a mám možnost ve městě 

žít a pracovat a podílet se na zavádění některých lokálních politik do praxe. „Nepřímé pozorování 

zpracovává sekundární informace, které jsou uchovávány například v podobě písemných materiálů 

vypovídajících o určitém sociálním jevu. Nebo jde o analýzu výpovědi jiného člověka o situaci, které 

se zúčastnil.“ (Zich, 2006:36). Tato technika byla využita zejména v případě odpovědi na otázku, zda 

jsou občané podněcování ke spolupráci s městem. 

 

Sekundární analýza dat byla využita při rozboru volební účasti v Sokolově v komunálních 

volbách a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Data o volební účasti 

z let 1994 až 2010 byla čerpána z Českého statistického úřadu.  
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2. Teoretická východiska 

Aristoteles ve svém politicky zaměřeném díle řekl, že člověk je bytost určená pro život v obci, 

a proto nemůže žít sám6. Ze samotného citátu je zřejmé, že autor považuje člověka za tvora 

společenského, který žije v určité více či méně uzavřené skupině. Skupina nebo skupiny a život 

v nich jsou předmětem zkoumání různých vědních oborů od psychologie přes sociologii až 

k politologii. Politologie jako taková se primárně nezabývá studiem skupin, jejich dynamikou, 

vývojem, popřípadě i zánikem, přestože základem studia politologie je zkoumání politických teorií, 

politických systémů, pravidel a zákonitostí7 a ty mohou fungovat jen ve skupinách, resp. velkých 

společenstvích. Jednotlivec, osamocený bez interakce s okolím, který nemá partnera, protihráče, 

nemůže vést dialog, ale pouze monolog. Právě dialog považuji za platformu celého procesu 

participace občanů. Stejně tak považuji ve fungující demokracii dialog občanů s politickými 

představiteli za stěžejní, bez něj bychom mohli spíše hovořit o diktatuře. 

 

2.2. Demokracie – víme co “to“ je? 

Po listopadu 1989 do životů občanů ČR doslova vtrhla demokracie. Do té doby existovalo 

centralizované řízení politiky, ekonomiky a všeho, co souviselo se životem občanů. Málokterý občan 

si dokázal představit pod pojmem demokracie její skutečný rozsah a smysl a pro slovo demokracie 

se stalo synonymem slovo svoboda, většinou obyvatel do té doby nepoznaná. Občané nebyli 

připraveni na svobodu, potažmo neuměli s demokracií zacházet. Její pojetí se někdy zvrhlo až do 

extrémních názorů, vyjádřených výrokem - „nic není zakázáno, vše je dovoleno“, stav anómie, stav 

neexitujících pravidel, individuální zájem postavený nade vše. Heywood (2008) říká, že demokracie 

je termín, který každý může chápat odlišně a hrozí nebezpečí, že nebude znamenat nic. Bernard 

Crick ji formuloval takto: „demokracie je slovo, které má ve světě veřejných věcí zřejmě nejmlhavější 

význam“(Crick, 1993. In Heywood, 2008:96). Stále tedy ani politologie nepřišla s jasnou a přesnou 

definicí toho, co demokracie vlastně je.  

 

Pojem demokracie vychází z řeckých slov demos a kratos, což v překladu znamená moc lidu, 

popř. vládnutí lidu. T. G. Masaryk (1990:103) užívá termín lidospráva, tedy správa, administrace. 

Masarykovo humanistické pojetí neevokuje v člověku pocity nadvlády a nadřazenosti. Nicméně tyto 

pocity mohou být vyvolány v kontextu historického vývoje v České republice před rokem 1989, kdy 

společnost nestála na demokratických základech, a k demokracii občané nebyli vychováváni. Je 
                                            
6
 Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s> [cit. 01.02.2011] 

7
 Definice převzata z Akademického slovníku cizích slov 
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nutné připustit, že v tradičně demokratických zemích nemusí být nutně moc a vládnutí spjaty s těmito 

spíše negativními pocity. Pod pojmem moc lidu – lidospráva, chápu soudržnost, dialog a konsenzus, 

uspokojování veřejného (společného) zájmu a spolupráci na dosažení vytýčených cílů a další 

kooperaci v zájmu zvyšování blaha občanů a udržení pořádku ve společnosti a v neposlední řadě i 

participaci občanů na veřejné správě. 

 

2.2.1. Formy demokracie 

Demokracie může mít řadu forem od přímé (participativní), zastupitelské, plebiscitní až 

k extrémní formě totalitní. Z hlediska uspořádání České republiky je užívanou formou demokracie 

zastupitelská. Jak uvádí k této formě demokracie Heywood (2008: 98) „participace veřejnosti na 

vládnutí je jen občasná a krátkodobá“ a „veřejnost sama moc nevykonává, ale pouze vybírá ty, kdo 

budou vládnout za ni jejím jménem“. Občané si tedy ve svobodných volbách volí své zástupce, 

prostřednictvím kterých „vládnou“. Na rozdíl od demokracie přímé, kde přímo lid na veřejných 

shromážděních (popř. referendech) rozhoduje a předpokládá se úplné zapojení občana do veřejného 

života a samosprávy v obci, zastupitelská demokracie nesvazuje občany k vysokému výkonu při 

výkonu samosprávy, ale očekává se, že projeví svou vůli prostřednictvím voleb. Nevýhodou přímé 

demokracie je, že ji nelze provozovat na větším území, protože by se pro některé příslušníky 

komunity stalo rozhodování nedostupným, byli by z rozhodování v podstatě vyloučeni. Využití 

zastupitelské demokracie toto vyloučení eliminuje, ale na rozhodování se většina občanů již 

neúčastní. 

 

Heywood (2008) dále uvádí, že pro zastánce této formy demokracie je žádoucí omezit 

participaci veřejnosti výhradně na volby, protože nepovažují veřejnost za dostatečně moudrou, 

vzdělanou a zkušenou, aby mohla rozumně vládnout.  

 

Jedním z problémů zastupitelské demokracie je klesající volební účast (Čmejrek, 2006). Tomu 

odpovídá i skutečnost, že volební morálka českého voliče je velmi nízká. Český volič si v systému 

politických stran má možnost vybrat tu stranu, která pro něj má nejlepší volební program, popř. lídra 

– coby voliči sympatickou osobnost. Nebo volič neví koho volit a pak vybírá stranu tak, aby těm 

velkým, parlamentním, nemusel dát svůj hlas. Volební účast ve volbách do poslanecké sněmovny 

nebývá valná8. S volební účastí do senátu je to ještě horší. Volební účast v komunálních volbách 

                                            
8
 Ve volbách v roce 2010 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla volební účast v Sokolově 52,18 %. Dostupné 

z WWW: < http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps4?xjazyk=CZ&xnumnuts=4103>[cit. 15.02.2011] 



   

 

12 

  

v Sokolově se dlouhodobě drží těsně pod 30 %9. Komunální volby by mohly být přece jen pro voliče 

poněkud více přitažlivější, vzhledem k tomu, že kandidáti ve volbách do orgánů obcí a krajů bývají 

osobnosti spjaté s územím a u voličů může hrát roli i osobní známost kandidáta. Ačkoliv poslední 

volby do obecních zastupitelstev dopadly pro některé lídry stran nedobře, ve městě Sokolově 

výrazná obměna členů zastupitelstva nenastala. Volební systém a způsob vyjednávání však 

zapříčinily, že po komunálních volbách v roce 2010 se do čela obce nedostal kandidát s nejvyšším 

počtem preferenčních hlasů, ale kandidát vítězné strany. Voliči takto nehlasovali, jejich vůle, popř. 

představa byla odlišná. Pokud by volba starosty probíhala stejně jako v Německu - přímou volbou, 

byla by volba a vůle občanů vyslyšena.  

 

Dalším problémem zastupitelské demokracie u nás je soutěž politických stran, která se 

odehrává na poli, kde málo účinnými zbraněmi jsou jednotlivé volební programy se zmenšujícími se 

rozdíly, což s sebou přináší nezájem voličů a tudíž jejich malou účast ve volbách.10 

 

Politické systémy nejsou čistě založeny na té které formě demokracie, i v zastupitelské 

demokracii se můžeme setkat s prvky přímé demokracie (např. referendum).  

 

2.3. Teorie veřejné správy 

Teorie veřejné správy neboli správní věda je vědou, která čerpá své poznatky z ekonomie, 

politologie a také sociologie. Toto pochopitelně nečiní ucelený přehled věd, ale jde o nejstěžejnější 

obory, ze kterých správní věda čerpá. Zabývá se tedy organizací, fungováním, řízením veřejné 

správy, její efektivitou apod. Dnešní pojetí veřejné správy je takové, aby se přiblížila, co nejvíce 

občanům, kteří aktivně spravují veřejné věci ve svůj prospěch (Hendrych, 2009).  

 

Pod veřejnou správu zahrnujeme jak státní správu, tak i samosprávu. Samosprávu dále 

můžeme dělit na zájmovou, profesní a územní. Územní samospráva je v demokratické společnosti 

nedílnou součástí systému veřejné správy na určitém, zákonem definovaném území. Základní 

členění státu do správních obvodů je zakotveno již v Ústavě (Hlava VII.). Ústava nám poskytuje 

základní legislativní rámec územní samosprávy, která je dále rozvedena ve speciálních právních 

předpisech, které nesmí být v rozporu s ústavním pořádkem. 

 

                                            
9
 Dostupné z WWW: <http://www.volby.cz/>[cit. 15.02.2011] 

10
 Dostupné z WWW: <http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=237061>[cit. 15.02.2011] 
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2.3.1. Participační model 

V případě české veřejné správy je stále tradiční hierarchický model organizace, tedy řízení 

shora dolů. Hendrych (2009) popsal tyto základní znaky hierarchického modelu: 

 koncentrace působnosti a rozhodovací pravomoci u vyšších orgánů  

 důraz na vertikální organizační a rozhodovací strukturu 

 vysokou dělbu práce spojenou se specializací pracovníků v dílčích oborech veřejné 

správy 

 formalizace pracovních postupů a oprávnění 

 

Hierarchický model je pro svou „zakořeněnost“ v systému veřejné správy u nás považován za 

rigidní, nicméně již prodělává změny, tak aby se více přiblížil veřejnosti. 

 

Participační model naproti tomu zajišťuje přiblížení výkonu veřejné správy lidem, tj. přenesení 

výkonu veřejné správy na nižší úrovně rozhodování (z ministerstva na kraj apod.), ale hierarchickou 

organizační strukturu může zachovat. V rámci nadřízenosti a podřízenosti je pak omezena kontrola a 

řízení shora, přenesení působnosti níž vyvolává „větší sepjetí aparátu veřejné správy s občany“ 

(Hendrych, 2009). 

 

2.4. Participativní rozhodování 

Tento styl rozhodování bývá také nazýván demokratickým. Jeho uplatnění je možné nejen 

v managementu, ale i ve veřejné správě. Podstatou tohoto typu rozhodování je, že rozhoduje 

skupina. To s sebou může přinášet uspokojení v tom, že se členové skupiny podílí na výsledku 

rozhodování. Na druhé straně, jak uvádí Plamínek (2008:129), je kladen důraz na výsledek 

rozhodování a na to, jakou měrou vnímají participanti spravedlnost v procesu rozhodování a jak 

důstojná je jejich role. Nevýhodou tohoto typu rozhodování je jeho časová a organizační náročnost. 

Rozhodování je sice skupinové, ale to neznamená, že by absentovala omezení. Bývají stanovené 

limity, pravidla, v jejichž dimenzích by se měl výsledek rozhodování pohybovat. Výsledkem tohoto 

typu rozhodování je konsenzus. I přesto, že participativní rozhodování je proces skupinový, 

předpokládá se existence vůdce, který se různou měrou podílí na rozhodování. Jeho zapojení může 

ve vysoce participativním rozhodování být minimální, má pouze roli konzultanta, koordinátora, který 

směřuje rozhodování k naplnění stanoveného cíle (Frič, 2008).  
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2.5. Občanská společnost 

Stachová (2002:51) uvádí, že jedním z prvních tvůrců konceptu občanské společnosti byl 

John Locke, který představoval sociálně-liberální přístup k fenoménu občanské společnosti. Stát 

podle něj vyrůstá ze společnosti, aby zmírňoval konflikty mezi individui, a na druhé straně 

zdůrazňoval potřebu omezovat státní moc z důvodu ochrany individuální svobody. Občanská 

společnost předpokládá sjednocení soukromého a veřejného dobra a individuálních a společenských 

požadavků. Teoretici nového pluralismu chápou občanskou společnost jako prostor pro nejrůznější 

autonomní síly a formy sociálního jednání, ze kterého nemůže být nikdo vyloučen (Foley, Edwards 

1998 In Stachová, 2002).  

 

Vedle postojů nakloněných participaci v politickém systému hrají důležitou roli rovněž 

nepolitické postoje, jako jsou důvěra k ostatním lidem a společenská participace obecně (Vajdová, 

1996 In Stachová, 2002). Podle Stachové (2002) jsou předpokladem občanské kultury jednotlivci, 

kteří se informují a aktivně zapojují do politického dění (účastnická kultura) a také kolektivní forma 

sociálního kapitálu, která se vyznačuje tím, že se kruh důvěry rozšiřuje za hranice skupiny, ve které 

vzniká (např. sdružení), a přispívá tak k „občanskosti“ společnosti. V následujících kapitolách se pak 

podrobněji seznámíme s konceptem politické kultury a sociálního kapitálu.  

 

Hloušek a kol. (2000) zasazují vztah občana a státu v občanské společnosti do širšího 

kontextu, který znázorňuje následující schéma.  
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Obr. č. 1: Vztah člověka a státu 

 

Zdroj: HLOUŠEK, J a kol. (2000) 

 

Jak uvádí Nejdl s Čermákem (2007:31), i přesto že pojem občanská společnost má velmi 

široké vymezení, v každém případě je vždy spojen s důrazem na aktivní veřejnost (i politicky).  

 

2.6. Sociální kapitál 

Sociální kapitál neboli společenský kapitál:„Je souhrn sociálních vztahů, počestnosti a 

vážnosti. Je to souhrn sociálních kontaktů“, tolik definice P. Bourdieua11. 

 

Bourdieuův individualistický pohled na sociální kapitál považuje rodinu za místo k předávání 

výsad ekonomických, kulturních a symbolických. Autor však uvažuje rodinu jako ucelený systém 

s předáváním těchto výsad uvnitř tohoto systému. Předávání se podle něj týká i dalších generací. 

„Rodina hraje zásadní roli v udržování sociálního řádu, v pokračování nejen biologickém, ale i 

sociálním, v uchovávání struktur sociálního prostoru a sociálních vztahů. Je to jedno z míst par 

excellence, kde se shromažďují všechny druhy kapitálu a kde se předávají dalším generacím: svou 

jednotu rodina uchovává právě předáváním a kvůli předávání, aby mohla předávat, protože je 

předávání schopná.“ (Bourdieu, 1998: 99). Rodina je prostředí, kde se z generace na generaci 

předávají hodnoty, pravidla, normy, utvářejí se zde role. V rámci socializace se zde formuje člověk. 

V rodině jsou všichni se všemi v interakci, v kontaktu, komunikují, všichni se vzájemně sociálně učí.  

                                            
11

 Dostupné z WWW:< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_kapit%C3%A1l>[cit. 15.02.2011] 

 
 
 
veřejný prostor 

 
 
zájmová 
organizace 

 
 

člověk 

 
 
zaměstnavatel 

stát 

Vztah člověka a státu je 
vyvážený 

Postoj člověka – 
chápe a vykládá stát 
a veřejný prostor, je 
aktivní ve veřejné 
sféře 



   

 

16 

  

 

Bourdieu stanovil hranice rodiny pro předávání zkušeností, bohatství, hodnot, norem, … 

hranicí rodiny. Tam, kde rodina končí, jakoby končilo i předávání všeho „kapitálu“. Nejsem zcela 

přesvědčená o tom, že to tak ve skutečnosti je. Tak nějak sterilně na mne působí, že předávání 

„kapitálu“ v podobě symbolických, ekonomických a kulturních výsad, probíhá jen uvnitř jedné, byť 

širší rodiny. Ten symbolický a kulturní kapitál, který obnáší spoustu pravidel, hodnot atd., ale i 

zkušeností je právě ta část sociálního kapitálu, kterou lze „opsat“ a předat i za hranice rodiny (ve 

škole, v zaměstnání, ve vrstevnických skupinách, zájmových skupinách apod.). 

 

R. Putnam však již definoval sociální kapitál jako "Rysy společenské organizace, např. sítě, 

normy a důvěra, které zajišťují koordinaci a spolupráci, vedoucí ke společnému prospěchu“.12 

Putnamova definice rozšiřuje Bourdieuovy sociální korektní vztahy a kontakty a předávání v rodině, o 

součinnost ve společenské organizaci (kam jistě patří i rodina, ale i skupina větší např. lokalita, obec) 

vedoucí ke společnému cíli. Argumentuje tím, že existuje pozitivní spojení mezi sociálním kapitálem 

a politickou participací (Putnam In Lin, 2002). Hovoříme-li o participaci občanů, tedy určité spolupráci, 

zainteresovanosti na správě věcí veřejných, pak jsou právě vztahy, kooperace a spolupráce tou 

pozitivní stránkou sociálního kapitálu. Negativním rysem sociálního kapitálu jsou ty jeho formy, které 

brání kolektivnímu či individuálnímu rozvoji. Jde o uzavřené sítě (korupci, mafii, předsudky aj.) (Šafr, 

Sedláčková, 2006:25). 

 

2.6.1. Kolektivní sociální kapitál 

V literatuře je možné nalézt celou řadu definic sociálního kapitálu. Některé z nich jsou 

uvedeny v následující tabulce. Pro všechny tyto definice je společné, a pro sociální kapitál tím pádem 

také, že jde o jevy ve skupinách, v sítích, které následně produkují prospěch jak pro jednotlivce, tak 

pro skupinu.  

 

                                            
12

 Dostupné z WWW:< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_kapit%C3%A1l>[cit. 15.02.2011] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
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Tab. č. 1: Přehled vybraných definic sociálního kapitálu 

autor definice 

Burt (1992 in Woolcock 1998, s. 189) 
 

„přátelé, kolegové a obecněji kontakty, díky 
nimž dostáváte příležitosti využívat jejich 
finanční a lidský kapitál“ 

Bourdieu (1986, s. 51) „suma aktuálních nebo potencionálních zdrojů, 
která vychází z vlastnictví trvalé sítě více či 
méně institucionalizovaných vztahů a známostí, 
jinými slovy členství ve skupině, které vybavuje 
každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, 
tedy různými oprávněními“ 

Coleman (1988, s. 98) „…sociální kapitál je definován svou funkcí. 
Není to jednoduchá entita, ale skládá se z více 
entit, které mají společné dvě charakteristiky: 
všechny se skládají z některých aspektů 
sociální struktury a usnadňují určité činnosti 
jednotlivců, kteří jsou uvnitř struktury“ 

Fukuyama (1995, s. 10) „schopnost lidí spolupracovat pro společný účel 
ve skupinách a v organizacích“ 

Johnston, Gregory, Pratt, Watts 
(2000, s. 746) 

„vlastnosti sociální struktury nebo sociálních 
vztahů, které usnadňují jednání jedinců 
založené na vzájemné spolupráci a které, jako 
důsledek, zvyšují hospodářskou výkonnost“ 

Lin (2001 in Lin 2008, s. 51) „zdroje zakotvené v sociálních sítích jedince, 
které mohou být aktivovány skrze vazby v 
sítích“. 

Putnam (1993, s. 167) „rysy sociální organizace jako důvěra, normy a 
sítě, které mohou zlepšit efektivitu fungování 
společnosti usnadňováním koordinovaných 
akcí“ 

Woolcock, Narayan (2000, s. 226) „normy a sítě umožňující lidem jednat 
kolektivně“ 

Zdroj:PILEČEK, J. (2010) 

 

Vývoj teorií sociálního kapitálu šel ještě dále, více do hloubky studia tohoto jevu a rozštěpil 

pojetí sociálního kapitálu na kolektivní a individuální.  

 

V kolektivním paradigmatu teorie sociálního kapitálu jde právě o koordinaci kolektivního 

vyjednávání, ekonomický a sociální rozvoj dané společnosti, pravidla, která „potlačují“ zájmy 

individua, vzájemné vztahy mezi aktéry založené na důvěře atd. A právě důvěra v druhé lidi je 

významným činitelem pro navázání kontaktu s druhými lidmi. Důvěra může být chápána v několika 

dimenzích – důvěra v sama sebe, důvěra mezi jednotlivci, ale také jako důvěra v organizace. Důvěra 

v sama sebe se dá charakterizovat jako vnímání vlastního „Já“, jako vnitřní osobnostní nastavení 

jedince, které mimo jiné také ovlivňuje jeho chování, jednání, myšlení. Karel Müller (2002) také 

poukazuje na to, že důvěra v jiné či ostatní je rozvíjena ve vazbě na utváření vlastního pocitu 

důvěryhodnosti. Z psychologického hlediska se dá říci, že nízká sebedůvěra jedince do určité míry 
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limituje. Pojetí a chápání sebe sama je základem pro chápání a přijetí reality, sociálního okolí 

(vztahy, přijímání úspěchu/neúspěchu, apod.). Vnímání vlastního „Já“ se promítá i do vnímání 

sociální okolí. Nelze však paušalizovat, že nízká důvěra v sebe sama vždy generuje nízkou důvěru 

v druhé13, ale je to pravděpodobné.  

 

Pro předávání sociálního kapitálu je významná právě důvěra směřovaná k druhým lidem. 

Z hlediska předávání sociálního kapitálu je důležité, aby společnost vychovávala zdravě sebevědomé 

jedince, i když podle Putnama sociální sítě umožňují přenášení a šíření důvěry, což je de facto 

sociální učení. Putnam vystihuje tento proces větou: „Věřím ti, protože věřím jí, a ona mne ujistila, že 

věří tobě.“, z toho vyplývá, že čím hustší je síť občanské účasti v komunitě, tím je pravděpodobnější, 

že občané budou schopni kooperovat (Putnam, 1993 In Kolářová, 2008).  

 

Sociální kapitál kolektivní je možné určovat (Šafr, Sedláčková, 2006) počtem nestátních 

neziskových organizací (např. občanských sdružení), počtem členů v nich, dobrovolnictvím, 

veřejnými setkáními, ale také důvěrou v druhé lidi atd. 

Tab. č. 2:Příklady indikátorů sociálního kapitálu 

Kolektivní sociální kapitál Příklady indikátorů  

 
 
souhrnné statistické údaje  

 počet občanských/profesních sdružení  

 počet členů v občanských sdruženích  

 podíl dárcovství ze sumy osobních 
příjmů  

 odpracované hodiny při dobrovolnické 
práci  

 
individuální výpovědi  

 dotaz na členství v 
občanských/profesních sdruženích  

 důvěra v druhé lidi  
Zdroj:ŠAFR, J. (2007)

14
 

 

Skovajsa (2010) poukazuje na vzájemnou podobnost názorů Alexise de Toquevilla a 

Putnama, že i nepolitické občanské organizace učí své členy základním politickým ctnostem. Pokud 

se občané přestanou sdružovat, přestanou si předávat „sociální kapitál“, může dojít až ke krizi 

demokracie. 

 

Zjednodušeně se dá říci, že čím je vyšší sociální kapitál, tím vyšší míru participace lze ve 

společnosti očekávat. 

                                            
13

 Nízká sebedůvěra může souviset s mnoha příčinami např. negativní životní zkušeností, poruchou při socializaci, 
výchovou v rodině atd. 
14

 Dostupné z WWW:<http://www.socdistance.wz.cz/publikace/FF071115_Socialni_kapital.pdf> [cit. 30.03.2011] 
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2.6.2. Přemosťující sociální kapitál 

Putnam (2000) definoval dva druhy sociálního kapitálu, a to sociální kapitál svazující 

(bonding) a přemosťující (bridging). Pro svazující sociální kapitál jsou charakteristické úzké silné 

vztahy v malých skupinách. Putnam (2000) i Šafr a Häuberer (2007:86) jej označili za „sociální 

superlepidlo“, které udržuje homogenitu, upevňuje identitu, vytváří reciprocitu, vnitřní skupinovou 

loajalitu a mobilizuje vzájemnou solidaritu.“ 

 

Oproti tomu přemosťující sociální kapitál je charakterizován širšími vztahy, s vyšší mírou 

heterogenity vztahů, vztahy jsou napříč společenskými třídami. Putnam (2000:23) jej přirovnává 

k WD 40 (mazivo – pozn. autorky). Tento typ sociálního kapitálu vyjádřili Šafr a Häuberer (2007:86) 

formulací „vztahy se známými a přáteli našich přátel“.  

 

Zjednodušeně řečeno, čím více rozdílů ve vztazích, tím je vyšší míra přemosťujícího 

sociálního kapitálu.  

 

2.7. Koncept politické kultury 

Podle klasiků a tvůrců tohoto přístupu, Gabriela Almonda a Sidney Verby, je politická kultura 

vztažena k postojům k politickému systému a jejich částem a na postoje k vlastní roli v tomto 

systému. Politické hodnoty, postoje, názory, normy a zvládání politických rolí tvoří základní kameny 

politické kultury společnosti (David, 2002). Skovajsa (2006) považuje politickou kulturu za zvláštní 

mlhavý pojem a navíc ještě multidisciplinární.  

 

Původní autoři konceptu zamýšleli přispět svým příspěvkem k empirické teorii demokracie 

(Skovajsa, 2006). V dnes již klasickém díle „The Civic Culture“ rozlišili autoři tři typy politické kultury, 

které se mohou vzájemně mísit. Jedná se o tyto typy: 

Parochial politic culture 

Subject politic culture 

Participant politic culture 
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Tab. č. 3: Typy politické kultury 

 Postoje k polit. 
systému jako 
celku 

Postoje ke 
vstupům  

Postoje 
k výstupům  

Postoj k vlastní 
účasti v pol. 
systému 

Parochiální nevykazují nevykazují nevykazují nevykazují 

Subjektivní vykazují nevykazují vykazují nevykazují 

Participativní vykazují vykazují vykazují vykazují 

Zdroj: Almond, G.A., Verba S., 1989  

 

V parochiálním typu politické kultury, jak ukazuje předchozí tabulka, nevykazují příslušníci 

společnosti postoje k žádné ze složek politické kultury. Tato kultura se vyznačuje tím, že zde jedinci 

nemají vymezeny zvláštní politické role (David, 2002). V subjektivním typu politické kultury se již 

zaujetí členů společnosti projevuje, ale pouze z části. Nelze zde nalézt postoje ke vstupům systému 

(politické strany, média, zájmové organizace) ani k vlastní účasti. Třetí typ polické kultury – 

participativní, vykazuje postoje ke všem jejím složkám. Almond a Verba (1989:17) ji charakterizovali 

jako takovou, kde „…se členové společnosti snaží být orientováni na politický systém jako celek, na 

jeho výstupy a vstupy. … Jednotliví členové participační politiky mohou být jak pozitivně tak 

negativně orientováni na různé skupiny politických objektů.“ To znamená, že v rámci participace 

mohou být postoje k politice i negativní, a přesto občané participují. Vycházím z předpokladu, že čím 

je rozvinutější participační politická kultura ve společnosti, tím vyšší míru participace občanů mohu 

očekávat.  

 

Klicperová – Baker a spol. (2007) se věnuje zkoumání politické kultury a považuje Almondovu 

a Verbovu teorii za praktickou a vhodnou pro empirické výzkumy. „Slovy Almonda a Verby: 

zachování těch tradičních postojů15 a jejich fúze s participačními orientacemi vede k vyvážené 

politické kultuře, ve které existuje politická aktivita, angažovanost a racionalita, ale je vyvážena 

pasivitou, tradičností i věrností parochiálním hodnotám.“ (Klicperová – Baker a kol., 2007:21). 

 

2.7.1. Studium postojů v politické kultuře 

Do celkového kontextu politické kultury vstupují další činitelé (viz obr. níže), ale středem mého 

zájmu je participace, která je odvíjena právě od postojů, hodnot, názorů, politického chování a 

jednání občanů na lokální úrovni. 

 

                                            
15

 parochiálních a poddanských 
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Obr. č. 2: Analytické schéma: Politická kultura občanů - kontext 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zdroj: Vajdová Z., Kostelecký, T. (1997) 

 
 

Pozitivní postoje jednotlivců ke státu a jeho institucím, ke spoluobčanům a různým formám 

politické aktivity právě vytváří politickou kulturu a je nutné je neustále posilovat (Skovajsa a kol., 

2010). Jak uvádí Skovajsa dále, reálné demokracie vykazují vysokou nedůvěru a znechucení 

z politiky, lidé zůstávají pasivní.  

 

Podle Rakušanové (2007) je existence občanské společnosti založená na tom, že 

demokratický systém je postaven na možnosti občana přímou participací ovlivňovat věci veřejné. 

Autorka se domnívá, že životaschopnost demokratického systému je založena na postojích občanů 

k němu a na fungujících demokratických institucích.   

 

Studiem postojů se primárně zabývá sociální psychologie. Postoje jsou součástí osobnosti 

člověka, a proto jejich studium přesouvá i do jiných oblastí života lidí (např. marketing, politologie, 

apod.). Postoje lze charakterizovat jako tendence jednání vůči nějakému objektu (předmětu), který 

může být i abstraktní. Příznačné pro postoje je to, že jsou do určité míry stálé a velmi podstatné je to, 

že jsou naučené (vznikají pod vlivem nějakých informací, členství ve skupině apod.). Avšak jejich 

změna bývá relativně obtížná, nicméně je možná16.  

                                            
16

 Vlastní poznámky autorky z přednášky ke kurzu Sociální psychologie, přednášející Mgr. Bärtlová, FSE UJEP Ústí nad 
Labem. 

Individuální 
charakteristiky 
obecné hodnotové 

postoje 

Kontext komunity 

(města) 

Postoje k lok. politice 

Občan v lok. politice 

Lokální politické 
systémy (instituce, elit, 
výkon) 

Participace 
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Domnívám se, že to, že postoje vyjadřují relativní stálost, dává jejich studiu v rámci výzkumu 

politické kultury jistou váhu. Projevují se v hodnotách a nejsou tudíž pouhou momentální reakcí na 

situace. 

 

2.8. Participace 

Pojem participace je ve Velkém akademickém slovníku cizích slov „překládán“ jako účast, 

účastenství, podíl; sociologicky jej autoři slovníku definují jako svazek mezi lidmi založený na afinitě, 

důležitý pro sjednocení v jedné komunitě. Často se pojem participace spojuje s dalšími termíny a to 

jsou především partnerství a spolupráce, sociální kapitál, sociální koheze, důvěra a občanská 

společnost.  

 

Po roce 1989, kdy naše společnost prošla velmi výraznou změnou nejen politického klimatu, a 

změny se projevily ve všech směrech každodenního života, jsem zaznamenala jeden fenomén. Lidé 

přestávali postupně spolupracovat a zaměřili se na soutěžení a soupeření a vítězství. Franklin 

Delano Roosevelt (americký prezident) ve svém projevu 3. března 1912 v Troy, ve státě New York 

pronesl tuto myšlenku: „konkurence je důležitá jen do určitého okamžiku, ale teď musíme usilovat o 

spolupráci, která začíná tam, kde konkurence končí.“ Tuto spolupráci označoval jako boj za svobodu 

společnosti než svobodu jedince (Jakovlev, 1985). Již před téměř 100 lety se v myšlení politiků 

objevovaly ideje založené na síle spolupráce ve prospěch blaha a rozvoje společnosti. „Jednotlivec 

jako samostatná jednotka má menší možnosti prosadit něco v politickém systému.“ (IREAS, 2008) 

 
Čermák (1997) poukazuje na to, že hranice mezi politickým a nepolitickým je problematická. 

Vztahuje své myšlenky k fungování moderní demokracie, kdy „nepolitické společenské jednotky 

nejsou plně začleněny do rámce politické organizace společnosti.“ I při vymezení participace někteří 

autoři hledají hranici mezi politickou participací a občanskou participací. Jiní vnímají občanskou 

participaci v rámci politické, (Nekola in Nejdl, Čermák, 2007) jako jednu. Bernard (Nejdl, Čermák, 

2007) upozorňuje, že politická participace může mít na lokální úrovni významný charakter a to 

zejména z důvodu, že rozhodnutí místní samosprávy se přímo dotýkají občanů. Občané mohou 

cítit, že k lokální politice mají blíže. To je také důvod k vyšší ochotě participovat. Nové trendy vedou 

k větší otevřenosti veřejné správy, kdy od spolupráce, participace a partnerství aktérů lokálního 

rozvoje lze očekávat demokratické řešení problémů a také vyšší výkon místní veřejné správy. (Nejdl, 

Čermák, 2007) 
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Participace zahrnuje velmi velké množství aktivit občanů, od tradičních jako je volební účast a 

účast na jednání zastupitelstva obce až po dobrovolnickou práci a sdružování občanů v zájmových 

organizacích. Proto se tato studie zaměří na občanskou participaci, důvěru v druhé lidi, v instituce a 

odlišnosti v síti vztahů (Šafr, Sedláčková, 2006; Šafr, Häuberer, 2007). Dále na participativní postoje 

občana vůči sobě jako subjektu politických procesů, vůči vstupům a výstupům lokální politiky a vůči 

politickému systému. Je vhodné připomenout, že toto není úplný a vyčerpávající výčet činností na 

poli participace, a že i demonstrace, petice, diskuse o politice, referenda jsou projevem participačních 

aktivit. 

 

Jednou z úloh moderního státu je ochrana práv a svobod občanů a dalších subjektů (Večeřa, 

1996:17). K tomu jsou mimo jiné vydávány normotvorné právní akty. „Český právní řád je garancí a 

vytváří předpoklady politické a občanské participace na lokální úrovni“ (Nejdl, Čermák, 2007:23) 

Vzhledem ke konceptu politické kultury, který se zabývá kulturou společnosti, postoji, normami, 

stranictvím, vztahem k volbám a volebním kampaním atd. bývá právě legislativa odrazem určitých 

pravidel a zvyklostí, které daná společnost jako celek vyznává nebo uznává za správné. V kontextu 

legislativy pak může participace do určité míry nabývat i protestních forem -  petice, akce 

občanského odporu, (Čmejrek, Bubeník, Čopík, 2010). 

 

„Pokud lidé vědí, že některé otázky opravdu závisejí na jejich vůli a dokáží ovlivňovat řadu 

věcí, které se jich bezprostředně týkají, může si veřejnost osvojovat étos občanské odpovědnosti a 

loajality vůči institucím státu.“ (Müller, 2002:208) Tato myšlenka plně vyjadřuje smysl participace 

nejen v tom, že participovat je vhodné, prospěšné a účinné, ale že „participovat“ musí být podpořeno 

vůlí lidí.  

 

V příručce OECD Citizens as Partners (2001) se lze dočíst, že zapojení občanů do „policy-

making“ má několik podmínek. První z nich je, že musí být uznána autonomní schopnost občanů 

diskutovat a vytvářet možnosti politiky. Rovněž je třeba sdílet „agendasetting“. A to vyžaduje závazek 

vlády, že návrhy občanů a zájmových organizací budou brány v úvahu při konečném politickém 

rozhodování na všech úrovních (lokální, regionální i národní). Občané, na druhé straně, musí nutně 

přijmout vyšší stupeň odpovědnosti za vlastní úlohu v „policy-making“. Bruce Smith (2003) také 

poukazuje na skutečnost, že efektivní účast veřejnosti vyžaduje, aby občané byli informováni a měli 

znalosti o diskutovaných tématech. Musí být ochotni a schopni se zapojit - mít zájem, čas a 

příležitost. Občané musí převzít zodpovědnost za kvalitu své účasti. Na druhé straně upozorňuje, že 
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efektivní účast veřejnosti vyžaduje, aby vláda byla kompetentní v rozvoj a implementaci programů 

účasti veřejnosti. Musí být ochotna a musí umět naslouchat.  

 

2.9. Shrnutí teoretického rámce 

Vzhledem k tomu, že participaci lze do jisté míry považovat za „skupinovou činnost“ 

založenou na vzájemných interakcích občanů, považuji z hlediska zaměření této práce za stěžejní 

využít poznatků teorie sociálního kapitálu a politické kultury. Obě teorie spojuje sociálně - 

psychologický podtext, a proto byly zvoleny k měření participace ve městě. Tak jak byly 

v předchozích kapitolách popsány jednotlivé koncepty (participace, sociální kapitál, politická kultura a 

důvěra) je naprosto zřejmé, že  každá z těchto činností v sobě zahrnuje určitou míru interakce 

jednotlivce (popř. skupiny) se sociálním okolím. Z toho pak usuzuji na vzájemnou provázanost a 

vztahy mezi jednotlivými proměnnými. A to tak, že participativní politická kultura je základním 

předpokladem pro vyšší participaci na věcech veřejných. V Beckerově pojetí sociální kapitál závisí na 

chování druhých (Šafr, Sedláčková, 2006:22), jde opět o příklad interagujícího chování, což může 

vysvětlovat u lidí s vyšším sociálním kapitálem i ovlivnění chování směrem ke zvýšené participaci. 

V kolektivním paradigmatu sociálního kapitálu je významným činitelem důvěra. Opakem důvěry je 

chápána opatrnost a její přítomnost je překážkou vzniku nových vztahů (Šafr, Sedláčková, 2006:47). 

U participativního chování je vznik vztahů žádoucí, ovšem v kontextu nedůvěry nebo opatrnosti je to 

velmi obtížné. 

 

Pro normativní pojetí lokální demokracie, by participativní politická kultura měla být na lokální 

úrovni právě tou, která má dominantní postavení. Někteří autoři spatřují úspěch či neúspěch 

lokálních vlád právě v typu politické kultury a existenci sociálního kapitálu (Čmejrek, Bubeníček, 

Čopík, 2010). 

 

Ostatní, v práci uvedené teorie a koncepty, mají zasadit participaci občanů do kontextuálního 

rámce, tak aby bylo zřejmé, že participace občanů stojí na dialogu a na demokratických základech a 

lze ji vnímat z mnoha úhlů pohledu. 
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3. Participativní chování občanů Sokolova 

Následující část je věnována postojům sokolovských občanů k volbám, k institucím 

(zastupitelstvo města), k sobě jako subjektu politického dění atd. Čmejrek (2006) rozlišuje tři roviny 

zkoumání participace občanů v politickém procesu: účast ve volbách, další formy participace 

(kontakty s politickými vůdci) a zapojení občanů do veřejného života v obci. Volby jsou z mého 

pohledu nejkonvenčnějším způsobem participace občanů. Navíc mají řád a jasně daná pravidla 

legislativou.  

 

3.1. Postoj sokolovských občanů k volbám 

Volební právo je podle Ústavy České republiky všeobecné, rovné, přímé s tajným hlasováním. 

Volební účastí vyjadřují občané své postoje k politickému dění v obci (v kraji, ve státě) a zároveň také 

subjektivní spokojenost s fungováním systému (Rakušanová, 2007:55). Nelze jednoznačně říci, že 

volební neúčastí vyjadřují lidé pouze negativní postoje s politickým systémem. Foret (1994) pak 

chápe neúčast ve volbách jako výraz:  

a) nespokojenosti,  

b) spokojenosti (lidé nepotřebují změnu),  

c) rezignace (nevíra v možnost změny),  

d) optimismu (víra v to, že budou zvoleni ti nejlepší).  

To znamená, že i volební neúčast může být chápána jako výraz toho, že je vše v pořádku a není 

třeba nic měnit. Rakušanová (2007) také volby považuje za akt, kterým občané vyjadřují své postoje 

k elitám a zároveň osobní spokojenost se zavedeným systémem.  

 

Tab. č. 4:Volební účast v komunálních volbách v Sokolově 1994 - 2010 

rok Zapsaní voliči Odevzdané obálky Volební účast v % 

1994 18 684 8 521 45,65 

1998 19 446 5 754 29,60 

2002 19 929 5 615 28,18 

2006 19 829 5 983 29,79 

2010 19 686 5 860 29,77 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zajímavější je porovnání volební účasti občanů Sokolova s okresem Sokolov. Z grafu č. 1 je 

patrné, že volební účast v Sokolově je stabilně nižší než v celém okrese Sokolov. V roce 2002 a 
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2010 byla v Sokolově téměř o 10 % nižší účast v komunálních volbách, než udávají statistiky za celý 

okres Sokolov. Vezmeme-li v úvahu, že v komunálních volbách nedochází k výrazné změně 

v obsazení zastupitelstva města, pak lze souhlasit s názorem Rakušanové (2007), že vše nasvědčuje 

tomu, že občané vnímají dění jako stav, kdy je vše v pořádku a není potřeba nic měnit. Pokud 

bychom vycházeli z tvrzení Čermáka a Stachové (2007), pak by nižší volební účast ve volbách 

vyjadřovala nižší míru spokojenosti občanů s fungováním instituce. 

 

Graf č. 1: Srovnání volební účasti v Sokolově s okresem Sokolov v komunálních volbách 

 

Zdroj: data ČSÚ; vlastní zpracování  

 

Avšak volební účast občanů Sokolova ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky je téměř 2krát vyšší než u voleb komunálních.  

 

Tab. č. 5: Volební účast v Sokolově ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

rok Zapsaní voliči Odevzdané obálky Volební účast v % 

1996 19 150 12 896 67,41 

1998 19 488 12 943 66,52 

2002 19 708 9 685 49,18 

2006 19 736 10 807 54,78 

2010 19 619 10 233 52,18 

Zdroj: ČSÚ 
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V porovnání s okresem Sokolov se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky zúčastňuje téměř stejný počet občanů. Obě křivky v grafu č. 2, které vyznačují volební 

účasti, jsou téměř identické.  

 

Graf č. 2: Srovnání volební účasti v Sokolově s okresem Sokolov ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 

 
Zdroj: data ČSÚ; vlastní zpracování  

 
Ochota občanů podporovat různé instituce, může souviset se spokojeností občanů s jejich 

výkonem (Čermák, Stachová, 2007). Spokojenost, resp. nespokojenost se pak může odrážet i 

v nízké volební účasti. 

 

Volební část občanů Sokolova v komunálních volbách byla nejvyšší v roce 1994. V té době 

mohla být tato skutečnost ovlivněna euforii z porevolučních let. Od roku 1998 se tato volební účast ve 

městě stabilizovala a pohybuje se kolem 29 %. Při porovnání volební účasti v komunálních volbách 

okresu Sokolov a města Sokolov, je volební účast občanů města Sokolova nízká. Čmejrek (2006) 

poukazuje na skutečnost, že ve městech bývá tradičně nižší volební účast než v obcích, které nemají 

statut města.   

 

 V dotazníkovém šetření byla respondentům položena otázka, aby vyjádřili ochotu zúčastnit se 

jako voliči voleb. Na výběr měli volby do zastupitelstva města, kraje, poslanecké sněmovny a senátu. 

Nejvíce dotazovaných se kladně vyjádřilo k ochotě zúčastnit se voleb do zastupitelstva města, dále 

do krajského zastupitelstva, poslanecké sněmovny a nejméně kladných odpovědí bylo přiřazeno 

k ochotě zúčastnit se voleb do senátu. Z toho vyplynula i nejčastější neochota se těchto voleb 
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zúčastnit. Tomuto výsledku odpovídá i stabilně velmi nízká volební účast typická pro volby do senátu 

v rámci celé České republiky. Ochota zúčastnit se voleb do zastupitelstva u dotazovaných převyšuje 

nad ochotou účastnit se voleb do ostatních orgánů. Což naopak neodpovídá volebním výsledkům do 

zastupitelstva města a poslanecké sněmovny.  

 

Odpovědi respondentů byly porovnány a bylo zjištěno, že respondenti, kteří jsou zastupiteli 

města nebo členové komisí a výborů města Sokolova, by se ochotně zúčastnili voleb do 

zastupitelstva města i kraje. U této skupiny respondentů bylo výrazně méně negativních odpovědí 

než ve skupině běžných občanů.  

 

Dá se vyvodit, že občané, kteří se aktivně zapojují v lokální politice, vyjadřují vyšší míru 

ochoty účastnit se voleb do zastupitelstva obce. Tato vyšší míra ochoty souvisí s jejich již 

zmiňovanou aktivní účastí v lokální politice. 

 

3.2. Participativní politická kultura v Sokolově 

Pro studii bylo relevantní zjistit, zda respondenti disponují participativním typem politické 

kultury a to z pohledu toho, že tento typ politické kultury je nejvíce založený na účasti občanů určité 

komunity (ať již národa, či menší územní jednotky). Ostatní dva typy politické kultury, popřípadě 

smíšené typy politické kultury nebyly předmětem šetření. Politická kultura v jakékoliv své podobě 

bude vždy výrazem subjektivního přístupu lidí k politice, který se může v čase a časem měnit (Pecka, 

2000). 

 

 Respondentům bylo v dotazníku předloženo celkem 12 výroků. Tyto výroky se dále členily na 

čtyři skupiny vždy po třech výrocích, které byly určující pro zjištění míry postojů k sobě jako subjektu, 

který hraje aktivní roli v systému, ke vstupům a výstupům politickému systému (rozhodnutí, politické 

strany) a k postojům k samosprávnému systému. U každé skupiny výroků lze sledovat složku 

poznávací [K], hodnotící [E] a afektivní [A] (Klicperová – Baker, a kol. 2007). Výroky byly využity 

z Dotazníku občanské kultury, který byl součástí obsáhlého srovnávacího výzkumu sklonu občanů 

k demokracii v tradičním pojetí Almonda a Verby.17 Odpovědi na položené výroky zaznamenávali 

dotazovaní na pětibodové (Likertově) škále. Likertova škála umožňuje zjistit nejen obsah samotného 

postoje, ale i jeho alespoň přibližnou sílu18. Dává respondentovi prostor vyjádřit i středovou, „váhající“ 

                                            
17

 Zdroje jsou k jednotlivým otázkám uvedeny přímo v dotazníku, - příloha č.1 
18

 Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Likertova_%C5%A1k%C3%A1la 
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pozici, odpovědí „nevím“. Pokud by možnost volby „nevím“ absentovala, bylo by až násilné usilovat o 

vyjádření tak subjektivního názoru, jakým bezesporu postoje jsou.  

 

3.2.1. Postoje sokolovských občanů k sobě jako subjektu politického dění 

Postoje sokolovských občanů k sobě jako aktérovi politického dění byly vyjádřeny 

následujícími třemi výroky:  

 Politiky se aktivně účastním, zvláště když jde o důležité věci anebo když se mne něco přímo 

týká. [K]  

 Čím více lidí se aktivně zajímá o politiku, tím lépe. [E] 

 Rád/a se angažuji v politice, třeba i účastí v pokojné demonstraci za něco, v co věřím. [A] 

 

Nejvíce kladných odpovědí zaznamenal výrok s hodnotícím postojem: Čím více lidí se aktivně 

zajímá o politiku, tím lépe. Ze 78 dotazovaných 27 vyjádřilo naprostý souhlas a 32 váhavý souhlas. 

Naproti tomu nejvíce nesouhlasných odpovědí bylo u výroku Rád/a se angažuji v politice, třeba i 

účastí v pokojné demonstraci za něco, v co věřím.  

 

Při sledování tohoto postoje v celé skupině respondentů, se ve všech složkách postoje lidé 

významně více vyjadřovali naprosto souhlasně nebo spíše souhlasně. Negativních odpovědí, spíše 

nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím, bylo 2,3krát méně než kladných. Pokud ale byla skupina 

všech respondentů rozdělena na členy komisí a výborů a zastupitele města Sokolova a běžné 

občany, pak se pochopitelně dala očekávat vyšší míra souhlasu s výroky u již politicky aktivních 

osob. I v této skupině byla asi jedna desetina osob, které se stavěly k předloženým výrokům 

nesouhlasně. Ve skupině běžných občanů se souhlasně vyjadřovalo 1,25krát více občanů než 

nesouhlasně.  

 

Dá se říci, že dotazovaní občané cítí vesměs kladné postoje vůči sobě jako subjektu 

politického dění. I přesto, že se u politicky aktivních osob dá předpokládat výraznější postoj ve 

vnímání sebe sama jako aktéra, ani běžní občané nemají zásadní neparticipativní sklony v pojetí 

sama sebe jako „účastníka“ politiky. 
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3.2.2. Postoje sokolovských občanů ke vstupům politického systému 

Druhou skupinou měřených postojů v rámci participativní politické kultury, byly postoje 

směřující ke vstupům politického systému na lokální úrovni. Mezi vstupy politického systému lze 

zařadit politické strany a jim podobná uskupení a k nim směřovaly tyto výroky:  

 Bez politických stran nelze hájit zájmy lidí na lokální úrovni ani na národní. [K] 

 Správný občan vstoupí do politické strany (nebo obdobného uskupení) a účastní se práce 

v aktivistických zájmových skupinách.[E] 

 Mám rád/a politickou stranu, kterou podporuji, a mám z toho dobrý pocit.[A] 

 

U těchto výroků bylo zjištěno nejvíce nesouhlasných odpovědí ze všech měřených postojů u 

jednotlivých výroků (spíše souhlasím 66, naprosto souhlasím 26). Z výsledků se dal vysledovat 

posun tohoto postoje, podle míry angažovanosti. Negativní postoj (spíše nesouhlasím a naprosto 

nesouhlasím) k prvnímu výroku „Bez politických stran nelze hájit zájmy lidí na lokální úrovni ani na 

národní“ zaujalo 21 % zastupitelů, členové komisí a výborů tento postoj vnímají negativně v 22 % 

případů a u běžných občanů se k výroku vyjádřilo záporně 32 % dotazovaných. 

 

Výrok s hodnotícím významem „Správný občan vstoupí do politické strany (nebo obdobného 

uskupení) a účastní se práce v aktivistických zájmových skupinách“, také přinesl výrazně více 

negativních odpovědí s klesající mírou angažovanosti. Dotazovaní ze skupiny běžných občanů ze 

48 % s tímto výrokem nesouhlasili. Naopak zastupitelé s výrokem nesouhlasili jen v 36 % svých 

odpovědí a členové komisí a výborů v 44 %. 

 

Negativní postoje k výroku „Mám rád/a politickou stranu, kterou podporuji, a mám z toho dobrý 

pocit“ měli opět stoupající tendenci s klesající mírou politické angažovanosti. U tohoto výroku se 

nejvíce rozcházely postoje zastupitelů a občanů. U zastupitelů převažuje pozitivní přístup ke vstupům 

systému, kdežto v případě této skupiny výroků občané vyjádřili více negativních postojů. 

 

Celkově se u těchto výroků objevilo nejvíce odpovědí v kategorii „nevím“: Je obtížné vyvodit 

k tomuto jevu relevantní závěr. Tři dotazovaní, kterým by dotazník předán, shodně komentovali tyto 

výroky tak, že je pro ně obtížné zaujmout k výrokům stanovisko a odpovědět, protože ze současné 

politické situace (nejen) na místní úrovni mají smíšené pocity. 
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3.2.3. Postoje sokolovských občanů k výstupům politického systému 

Třetí skupinou měřených postojů, byly názory na výstupy politiky. Mezi tyto výstupy se řadí 

předpisy a rozhodnutí a v šetření mezi sokolovskými občany byly vyjádřeny těmito výroky: 

 Zákony a politika by měly být výsledkem rozhodování co největšího počtu lidí zapojených do 

politického života. [K] 

 Rozhodnutí, ke kterým se dospělo s podporou většiny lidí, by měla být dodržována. [E] 

 Rozhodnutí a politika, k nimž se dospělo v demokratické diskusi, si zaslouží úctu. [A] 

 

V případě výstupů lokální politiky panovala vzácná shoda napříč všemi skupinami 

respondentů. Členové komisí a výborů města Sokolova ani zastupitelé nezaujali k těmto výroků 

naprosto negativní postoje. I v případě váhavého nesouhlasu (spíše nesouhlasím) se pouze jeden 

dotazovaný zastupitel a jeden člen komise (výboru) vyjádřil negativně k výroku K. Dotazovaní ze 

skupiny běžných občanů města se ke sledované skupině výroků vyjádřili negativně pouze v 8 % 

případů, kladné postoje k výrokům vztahujícím se k výstupům politického systému má 77 % občanů. 

 

K výstupům měli respondenti výrazně kladné postoje, z čehož lze usuzovat, že mají jasnou 

představu o tom, jaká mají očekávání, v jaké výsledky doufají směrem k sobě, jako subjektu lokální 

demokracie.  

 

3.2.4. Postoje sokolovských občanů k systému jako celku 

Poslední, čtvrtou, skupinou postojů byly obecné postoje k systému jako celku. V šetření byly 

postoje sledovány na těchto výrocích: 

 Nejlépe fungují ty samosprávy, které vznikly na základě svobodných voleb. [K] 

 Nejlepší je ta samospráva, která plní vůli svých občanů. [E] 

 Občan může být hrdý na samosprávu, v níž se všichni mohou účastnit politického života. [A] 

 

Tato trojice výroků byla zacílena na systém místní samosprávy a stejně jako v předchozím 

případě se i zde sešel velmi významný počet kladných postojů. Opět lze z odpovědí vysledovat 

očekávání a názor na kvalitu samosprávy a její fungování. Postoje byly ve shodě napříč všemi 

skupinami respondentů. Pro porovnání: ze 46 dotazovaných ze skupiny běžných občanů se u výše 

uvedených tří výroků objevila odpověď „naprosto nesouhlasím“ jen v jednom případě (výrok A). U 

zastupitelů města Sokolova nebyla žádná odpověď přiřazená k výrokům z kategorie „naprosto 
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nesouhlasím“ a z 18 členů komisí a výborů se však jeden dotazovaný vyjádřil naprosto nesouhlasně 

k výroku K.  

 

3.2.5. Jaká tedy je politická kultura v Sokolově? 

U skupiny zastupitelů a členů komisí a výborů města jsou participativní politické postoje 

výraznější, přesto i u těchto dvou skupin byly zaznamenány negativní postoje.  

 

Nejvíce nesouhlasných odpovědí, tedy negativních postojů, bylo zaznamenáno u postojů 

vztahujících se ke vstupům politického systému. Postoje se orientovaly na politické strany a jim 

obdobná uskupení a zájmové organizace. V tomto výsledku se do určité míry odráží skepse českého 

voliče a postoj k politickým stranám u nás, kterou vyjádřili tvůrci Informačního portálu – Občanská 

společnost takto: „…volby se stávají nudnou hrou prosycenou podezřením, že ať zvolíme Losnu či 

Mažňáka, bude to nakonec jedno, protože se nakonec stejně spolu dohodnou, kde jedni opisují od 

druhých předvolební programy, až se nakonec sobě podobají jako vejce vejci, kde více než myšlenky 

oslovují image a štáby pro PR, kde většinu energie stran pravidelně pohltí vnitro a mezistranické 

půtky o udržení vlastní moci …“19 Politické strany jsou stále považovány za něco „neslušného a 

politika za špinavou“ (Baldersheim In Vajdová, 1997:25). Jak dodává autorka, nejde jen o pozůstatek 

totalitního režimu, ale kořeny tohoto mínění mohou sahat až k roztříštěné a hašteřivé politické scéně 

meziválečného Československa i doby předcházející. Ani dnes není politická scéna v České 

republice příliš klidná. A její mediální obraz u nejednoho člověka zanechává minimálně rozpačité 

reakce. 

 

Nejméně nesouhlasných odpovědí bylo zaznamenáno u výroků, které se vztahovaly 

k postojům k výstupům politického systému. Lze se domnívat, že respondenti v této oblasti mají 

jasné představy o výstupech a kvalitě fungování demokracie směrem k sobě.  

 

Respondenti se vyjadřovali ke skupině výrokům, které charakterizovaly jejich postoje (viz 

dotazník), a tím byla měřena jejich participativní politická kultura. Aby bylo možné se získanými daty 

pracovat dále a zkoumat vztahy mezi participativní politickou kulturou a dalšími proměnnými, byli 

dále dotazovaní rozděleni podle míry participace do čtyř kategorií: 

1. kategorie – velmi nízká participativní politická kultura 

2. kategorie – malá participativní politická kultura 

                                            
19

 Dostupné z WWW: <http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=f&f=-&x=131138>[cit. 02.05.2011] 
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3. kategorie – střední participativní politická kultura 

4. kategorie – vysoká participativní politická kultura 

 

V 1. kategorii nabýval sumační index participativní politické kultury hodnot ≤ 1; v 2. kategorii 

hodnot z intervalu (1; 2>; pro 3. kategorii byl sumační index v rozmezí (2; 3>; pro 4. kategorii v 

rozmezí (3; 4>. Zjištěné četnosti v jednotlivých kategoriích zachycuje následující tabulka. 

Tab. č. 6: Participativní politická kultura -velikost jednotlivých kategorií 

PARTICIPATIVNÍ 
POLITICKÁ KULTURA 

1. 
kategorie 

2. 
kategorie 

3. 
kategorie 

4. 
kategorie 

celkem 

Všichni respondenti 1 15 41 21 78 

Podíl z celku v % 1,3 19,2 52,6 26,9 100 

Z toho členové komisí a 
zastupitelé 

0 2 15 15 32 

Podíl v % 0 6,3 46,9 46,9 100 

Z toho běžní občané 1 13 26 6 46 

Podíl v % 2,2 28,3 56,5 13 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce dotazovaných občanů města vykazovalo vysokou a střední participativní politickou 

kulturu.  

 

3.3. Přemosťující sociální kapitál v Sokolově 

Teorii sociálního kapitálu byla věnována kapitola 2.6. Přemosťující sociální kapitál, byl u 

sokolovských občanů měřen na rozšířenosti a rozdílnosti vztahů s druhými (přáteli). Respondentům 

byla na přemosťující sociální kapitál, který ukazuje na rozdílnost ve struktuře jejich přátelských 

vztahů, položena otázka „Do okruhu Vašich přátel patří …“. Přemosťující sociální kapitál je specifický 

slabými vazbami se známými či širším okruhem přátel. Šafr s Häubererem (2007) zobecňují, že lidé 

většinou udržují vztahy s lidmi s podobnými zájmy a preferencemi.  

 

Nejvíce přátel s odlišnými vlastnostmi měli dotazovaní mezi lidmi z jiné generace, se zcela 

odlišným povoláním, mezi těmi, kteří tráví volný čas úplně jinak a mezi lidmi s odlišným politickým 

názorem. Nejméně kontaktů mají dotazovaní s lidmi jiného etnika. Přesto, že vzorek sokolovských 

občanů byl malý, odpovídá výsledek měření výzkumu provedenému v roce 2007 v České republice 
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společností Naše společnost, CVVM20. U dotazovaných sokolovských občanů byly zjištěny 

heterogenní vztahy. Takové vztahy zakládají toleranci vůči odlišnostem, produkují sociální zkušenosti 

a zvyšují pochopení a toleranci (Šafr, Häuberer 2007; Šafr, Sedláčková 2006). Je-li podporována 

empatie mezi skupinami s různorodými zájmy, pak se v participativní demokracii zlepšuje sdílená 

politická kultura (Frič a kol., 2010).  

 

Podle míry přemosťujícího sociálního kapitálu byli dotazovaní rozděleni také do čtyř kategorií: 

1. kategorie – velmi nízký přemosťující sociální kapitál 

2. kategorie – malý přemosťující sociální kapitál 

3. kategorie -  střední přemosťující sociální kapitál 

4. kategorie – vysoký přemosťující sociální kapitál 

V 1. kategorii nabýval sumační index přemosťujícího kapitálu hodnot ≤ 1; v 2. kategorii hodnot 

z intervalu (1; 2>; pro 3. kategorii byl sumační index v rozmezí (2; 3>; pro 4. kategorii v rozmezí (3; 

4>. Zjištěné četnosti v jednotlivých kategoriích zachycuje následující tabulka.  

 

Tab. č. 7: Přemosťující sociální kapitál - velikost jednotlivých kategorií 

PŘEMOSŤUJÍCÍ 
SOCIÁLNÍ KAPITÁL 

1. 
kategorie 

2. 
kategorie 

3. 
kategorie 

4. 
kategorie 

celkem 

Všichni respondenti 1 39 35 3 78 

Podíl z celku v % 1,3 50 44,9 3,8 100 

Z toho členové komisí a 
zastupitelé 

1 11 18 2 32 

Podíl v % 3,1 34,4 56,3 6,3 100 

Z toho běžní občané 0 28 17 1 46 

Podíl v % 0 60,9 37 2,2 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Malý a střední přemosťující sociální kapitál byl zjištěn u většiny dotazovaných občanů města. 

 

3.4. Kolektivní sociální kapitál a důvěra v Sokolově 

Podle většiny autorů představuje důvěra podstatnou složku sociálního kapitálu, kterou je 

definován základní znak skupiny (Šafr, Sedláčková 2006). Důvěra resp. sociální důvěra souvisí 

s očekáváními a víře v druhé, že nebudou prováděny snahy vědomě a úmyslně poškozovat druhé a 

                                            
20

ŠAFR, J.; HÄUBERER, J. Měřené přemosťujícího kapitálu: Baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel. 
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bude-li to schůdné, budou jednat ve společném zájmu (Šafr, Sedláčková 2006). Z toho vyplývá, že 

důvěra je spojena s kolektivním vědomím, které se dá vyjádřit jako chápání sama sebe v kontextu 

skupinového „MY“. Pokud považujeme participativní chování za chování aktivní, pak pocit bezmoci 

ovlivňovat události vede ke zklamání a nedostatku důvěry, tedy k pasivnímu chování.  

 

3.4.1. Důvěra v druhé v Sokolově 

Dotazovaným bylo předloženo několik otázek směřujících ke zjištění, jakou mají důvěru 

v druhé a v instituce. Otázky byly již také využity ve výzkumu sociálního kapitálu „Sociální a kulturní 

soudržnost 2006“.  

 

Na dotaz, zda lze většině lidí věřit, nebo zda člověk musí být opatrný, odpověděla většina 

dotazovaných, že člověk musí být opatrný. Šafr a Sedláčková (2006) vyvozují vysokou relevanci ve 

sledování opatrnosti, protože její přítomnost je překážkou při utváření nových vztahů. Přirovnávají 

opatrnost spíše k ochotě riskovat než k důvěryhodnosti. Ochota riskovat je však nutná, protože každé 

navázání nového vztahu s sebou nese určitou míru rizika. Lidé s nízkou mírou ochoty k riziku jsou 

spíše konzervativně naladěni, neradi přijímají novoty.  

 

Další otázka směřovala k vzájemné ochotě pomáhat si. I zde se projevil názor dotazovaných 

s pesimistickou konotací, že se lidé spíš starají o sebe, než aby se snažili si vzájemně pomáhat. 

Projevená víra v druhé, spíš „nevíra“ v druhé, ukazuje na to, že se lidé raději spoléhají sami na sebe. 

Vychází z toho problematické chápání sebe sama v kontextu „MY“, kdy ve skupinovém vnímání sebe 

musí probíhat určité blízké interakce ve směru reciprocity. Z odpovědí jsou patrné individualistické 

postoje. Výrazný individualistický hodnotový postoj k řešení vlastních problémů zmiňuje i Prudký 

(2009). 

 

Otázka, která reflektovala očekávání od druhých, zda se zachovají poctivě nebo se budou 

snažit využívat člověka, jednoznačně vyzněla ve prospěch důvěry v druhé. Dotazovaní očekávají, že 

většina lidí se k nim bude chovat poctivě. Toto zjištění je důležité z pohledu obecně proklamovaného 

a skeptického názoru, že společnost je „zkažená“. 

 

K předchozím výsledkům, kdy lidé měli možnost odpovídat pouze dichotomií odpovědí, 

přiřazuji i výroky, kterými měli respondenti hodnotit mezilidské vztahy ve městě. Odpověď byla 

možná na sedmibodové škále, kdy krajní pole vyjadřovala naprosté ztotožnění se s výrokem. 
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Nejčastěji dotazovaní zastávali názor ve středu kontinua. Rozložení odpovědí je možné přirovnat ke 

Gaussově křivce rozložení normality, kdy středové pozice jevu jsou nejvíce zastoupené. 21 

Graf č. 3: Rozložení odpovědí na otázku vztahů ve městě mezi lidmi 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Postoje k mezilidským vztahům ve městě se dají vyjádřit slovy „ani tak, ani tak“. Dotazovaní je 

nevnímají ani jako projev velikého nadšení, že by se všichni se všemi „kamarádili“, ale ani jako zcela 

individuálně zaměřené. Řekla bych, že je vyjádřen a převládá racionální pohled na věc. Lidé nemají 

přemrštěná očekávání od vztahů s druhými ve městě. 

 

3.4.2. Důvěra v instituce v Sokolově 

Další část otázek se vztahem k důvěře se týkala vyslovení důvěry institucím, jako jsou místní 

úřady, samospráva a radnice, soudy a policie a charitativní a církevní organizace. Důvěra v instituce 

je významným aspektem fungování demokracie (Vajdová 2008). Ve stejné otázce se k hodnocení 

vyskytly i sociální skupiny jako sousedé z domu, ulice a města a spolupracovníci. Dotazovaní měli 

možnost odpovídat na čtyřstupňové škále od vyjádření plné důvěry po absolutní nedůvěru. Nejvíce 

respondentů vyjadřovalo částečnou a malou důvěru v uvedené instituce. Pokud vezmeme v úvahu 

jak částečnou tak i plnou důvěru, potom nejlépe je hodnocena důvěra ve spolupracovníky a lidi 

z domu, ulice či města. V této odpovědi se odráží osobnější vztahy, které mají lidé k těmto skupinám 

navázány. Pokud se jedná o organizace (instituce), pak zde osobní vztahy nelze očekávat v takové 

                                            
21

 Dostupné z WWW:<http://cit.vfu.cz/stat/FVL/Teorie/Predn2/rozdelZS.htm>[cit.15.09.2011] 
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míře, respektive tyto vztahy jsou spíše formální, a proto s tím může souviset i nižší vyjádření důvěry. 

Nejméně však dotazovaní věří charitativním organizacím.  

 

Tab. č. 8: Důvěra v instituce v Sokolově – četnost v absolutních počtech 

Mohl (a) byste ohodnotit, jakou máte 
důvěru k následujícím skupinám lidí a k 
institucím? 

plnou 
důvěru 

částečnou 
důvěru 

malou 
důvěru 

žádnou 
důvěru 

Sousedé z domu, ulice, města 10 46 16 6 

Spolupracovníci, bývalí spolupracovníci 20 52 3 3 

Místní úřady 8 39 27 4 

Místní samospráva a radnice 9 38 23 8 

Soudy a Policie 6 33 28 11 

Charitativní organizace a církve 1 35 29 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkově se dá říci, že dotazovaní nevyjadřovali bezbřehou důvěru v druhé a v instituce. Jsou 

tedy spíše rezervovaní a opatrní. Na základě otázek dotazníku, které se týkaly důvěry, byli 

respondenti rozděleni do skupin podle míry vyjadřované důvěry: 

1. kategorie – velmi nízká důvěra 

2. kategorie – malá důvěra 

3. kategorie -  střední důvěra 

4. kategorie – vysoká důvěra 

V 1. kategorii nabýval sumační index důvěry hodnot ≤ 3; v 2. kategorii hodnot z intervalu (3; 

6>; pro 3. kategorii byl sumační index v rozmezí (6; 9>; pro 4. kategorii v rozmezí (9; 12>. Zjištěné 

četnosti v jednotlivých kategoriích zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. č. 9: Důvěra -velikost jednotlivých kategorií 

DŮVĚRA 
1. 

kategorie 
2. 

kategorie 
3. 

kategorie 
4.  

kategorie 
celkem 

Všichni respondenti 8 52 18 0 78 

Podíl z celku v % 10,3 66,6 23,1 0 100 

Z toho členové komisí a 
zastupitelé 

3 19 10 0 32 

Podíl v % 9,4 59,4 31,3 0 100 

Z toho běžní občané 5 33 8 0 46 

Podíl v % 10,9 71,7 17,4 0 100 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Žádný z dotazovaných nevykazoval vysokou míru důvěry, většina dotazovaných občanů 

vykazovala jen malou důvěru v sebe a instituce.   

3.5. Participace v Sokolově 

Česko bylo na konci 20. století „poznamenáno honbou většiny lidí za materiálními hodnotami; 

toto pokřivení hodnot, způsobuje ztrátu zájmu lidí o spolkový život, o touhu setkávat se a o další 

nemateriální hodnoty“ (Ludvík, 2005:64-65). Šafr a Sedláčková (2006:23) konstatují, že vzájemné a 

opakované setkávání lidí přináší většinou nějaké externality buď kladné, nebo záporné. Pokud by 

tedy docházelo k tak významné ztrátě zájmu lidí o setkávání, jak uvádí Ludvík (2005), zákonitě by 

docházelo ke vzniku kladných externalit jen v omezené míře.  

 

Dotazovaným byly předloženy dvě otázky na občanskou participaci, které byly již využity a 

otestovány ve výzkumu sociálního kapitálu Sociální a kulturní soudržnost 2006. Autoři publikace 

Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření22 v ní vyčlenili právě jen ty otázky, které se týkaly 

měření kolektivního sociálního kapitálu, důvěry v druhé a v instituce. Vzhledem k tomu, že tyto otázky 

byly již dříve otestovány, byly využity i pro tuto studii.  

 

Následující graf a tabulka přináší sumarizované odpovědi na položené otázky vztahující se k 

občanské participaci. První z otázek byla dotazem na členství v nějakém dobrovolném spolku, 

občanské iniciativě, skupině nebo jiné zájmové organizaci (církevní, vzdělávací, umělecké, hudební, 

kulturní, mládežnické, sportovní, rekreační). Takové členství není nikde oficiálně vedeno a je 

zjišťováno na základě průzkumu populace. Nejčastějším členstvím bývá členství ve sportovních 

klubech. (Rakušanová, 2007:80). Z grafu je patrné, že členství v dobrovolných organizacích je 

výrazně nižší u dotazovaných občanů bez politické angažovanosti. Členové komisí a výborů města a 

zastupitelé mají poměrně vysokou míru členství ve spolcích. Téměř polovina dotazovaných 

zastupitelů je funkcionářem nějaké občanské organizace23. To může souviset s jejich politickou 

kariérou, kdy toto členství přináší „zisk“ jak spolku, tak i samotnému funkcionáři. Rakušanová 

(2007:79) udává, že v roce 2006 bylo v populaci členem nějaké neziskové organizace asi 45 % lidí.  

                                            
22

ŠAFR, J.; SEDLÁČKOVÁ, M. Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. 
23

 Dotazovaných zastupitelů bylo 14, jeden neoznačil žádnou odpověď. 
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Graf č. 4: Členství ve spolcích ve městě Sokolově 

 

Zdroj: vlastní zpracování; pozn. údaje vycházejí jen ze zkoumaného vzorku ve městě Sokolově 

 

Druhá otázka na poli občanské participace souvisela s konkrétními dobrovolnickými činnostmi 

dotazovaných v posledních 12 měsících. 

Tab. č. 10: Občanská participace v Sokolově (v %) 

V průběhu posledních 12 měsíců jste: 

komise 
(18 resp.) 

zastupitelé 
(14 resp.) 

občané 
(46 resp.) 

Celkem 
(78 resp.) 

ano ne ano  ne ano ne ano ne 

Se zúčastnil(a) setkání nějaké charitativní 
nebo dobrovolné organizace (např. akce 
pořádané charitou, dobrovolným sdružením 
obyvatel, kulturním klubem apod.). 

83 37 93 7 46 54 63 37 

Byl(a) ve výboru nebo udělal(a) dobrovolnou 
práci pro nějakou organizaci. 

61 7 93 7 28 72 47 53 

Navštívil(a) nějaké jednání odborové 
organizace, politické strany nebo politicky 
činné skupiny, zúčastnil(a) se nějaké 
protestní akce nebo demonstrace nebo 
podepsal(a) nějakou petici. 

72 28 100 0 46 54 62 38 

Kontaktoval(a) nějakého politika nebo 
veřejného činitele (ne pracovní či běžný 
kontakt související s používáním veřejných 
služeb). 

50 50 64 36 15 85 32 68 

Daroval finanční prostředky nebo věci do 
veřejné sbírky. 

72 28 93 7 61 39 69 31 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Přehled ukazuje, že ve všech třech skupinách dotazovaných vždy alespoň část dotazovaných 

některou z aktivit vykonala. U dotázaných běžných občanů je nejvíce využívanou formou darování 

finančních prostředků nebo věcí do veřejné sbírky. Tato forma je bezesporu společnosti přínosná, ale 
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odráží se v ní individualismus lidí. Nejde o přímou interaktivní formu setkávání, i když i z těchto aktivit 

je možné vysledovat určitý zájem o druhé. Nepřináší s sebou právě ty kladné externality, které 

vznikají přímým kontaktem mezi lidmi.  

 

Pokud vezmeme v úvahu, že i zastupitelé a členové komisí a výborů jsou také občany města, 

pak celkově dotazovaní vykazují určité prvky občanské participace. Avšak souhrn ukazuje, že 

nejpreferovanější formou je individuální dárcovství. Podle průzkumu Reprezentace zájmů 2003 

poskytla dar téměř polovina Čechů, Rakušanová (2007:76) celkově hodnotí českou společnost jako 

otevřenou sbírkám.  

 

Z šetření pro tuto práci však nelze vysledovat, zda participační aktivity u dotazovaných 

v průběhu času stoupají nebo klesají, protože šetření nebylo opakováno. Ale podle Prudkého 

(2005:63) je vývoj participace u populace v České republice spíše klesající. 

 

Mezi otázkami, které se zabývaly zjištěním participačních aktivit občanů města, byly i otázky 

na volební účast, zájem a informovanost respondenta o práci zastupitelstva města, podoba činností, 

jak by dotazovaný řešil nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva a otázky, kde dotazovaní subjektivně 

hodnotili vlastní význam ovlivnit dění ve městě. 

 

3.5.1. Kontakt s představiteli města 

Čmejrek (2006) považuje za jednu z forem zkoumání participace kontakt občanů s politickými 

vůdci (elitami). V dotazníkovém šetření byla respondentům položena otázka, která by sama o sobě 

mohla vyvolávat obranné reakce v člověku. Jejím cílem ale bylo podnítit respondenta k zamyšlení, 

jaké strategie by využil, jak by se zachoval, pokud by městský úřad nebo zastupitelstvo chtělo vydat 

nařízení, které by ze svého pohledu považoval za škodlivé nebo nesprávné. Otázka směřovala do 

budoucnosti, to znamená, že by občan hypoteticky mohl rozhodnutí zvrátit. Kromě obranné reakce 

může zmiňovaná otázka vyvolávat v respondentech i potřebu nějaké „akce“.  

 

Téměř polovina dotazovaných (běžných občanů) by jako vhodnou strategii volila zapojení 

druhých osob, nejčastěji zapojením přátel, sousedů, tedy osob, k nimž mají bližší vztahy. To ukazuje 

na schopnost a vůli kooperovat, kolektivně jednat. Dále by oslovili politickou stranu a až na 

posledním místě neziskovou organizaci, církev nebo odbory. Zajímavá se jeví odpověď zastupitelů 

na tuto otázku. Ti by převážně jednali samostatně a nejčastěji by oslovili úředníka nebo politika. 
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Z toho se dá dovodit, že již mají kontakty a zkušenosti na takové úrovni, že nepotřebují mobilizovat 

síly skupinově, zprostředkovaně, ale mohou jednat přímo. Ti, kteří by se pokusili zapojit druhé, by se 

nejčastěji obrátili na politickou stranu nebo formální organizace. Nikdo nevyhodnotil jako efektivní 

zorganizovat přátele. I v této strategii lze spatřit vyšší míru angažovanosti s tím, že mají jasně 

vyhodnocenou účinnost použití strategií. 

 

Celkem 12 občanů ze všech dotazovaných by proti škodlivému rozhodnutí neudělalo nic. Tři 

čtvrtiny z nich se ale také považují z hlediska možnosti ovlivnit dění ve městě za spíše nebo zcela 

bezmocné. 

 

V samostatném jednání dotazovaní běžní občané hodnotí jako optimální strategii jednání 

s úředníkem nebo politikem, stejně jako zastupitelé. Z dalších možných odpovědí samostatné akce 

bylo zajímavé, že nejméně respondentů by volilo medializaci takové kauzy. Více by jich volilo jiné 

formy protestů. Respondent, který se výzkumu účastnil, komentoval jiné formy protestu slovy: „… šel 

bych s kámošema na pivo a tam bysme to rozebrali a tam bysme jim to nandali!“. I tato strategie, 

která je Čechům vlastní a je de facto únikem, může být účinná, protože svým způsobem nahlodává 

poměry zevnitř (Pecka a kol., 2000). Jde pak o šíři kontaktů, sílu přemosťujícího kapitálu (více 

v následujících kapitolách), sítě aktérů, ale také o načasování atd., jaký a s jakou razancí bude mít 

taková strategie dopad. Pecka (2000:120) charakterizuje průměrného Čecha jako opatrného, 

trpělivého a vyčkávajícího na vhodnou chvíli. Pokud přijde správný okamžik, je teprve pak vytvořený 

prostor možné naplňovat aktivitou. 

 

3.5.2. Zájem o činnost zastupitelstva města 

Spokojenost je velmi relativní pojem. Její vymezení a definování není zcela jednoduché a je 

ovlivněno mnoha faktory od momentální nálady až po kulturu, hodnoty, postoje dané společnosti. 

Spokojenost je určité silně subjektivně zabarvené vyjádření. Definic spokojenosti je velmi mnoho, 

dokonce je obsahují i některé technické normy, které se snaží, aby zákazník (klient, občan) dostal 

služby, které žádá, v náležité kvalitě a k jeho „spokojenosti“. V jedné z nich je spokojenost velmi 

srozumitelně definována takto: „Spokojenost je vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho 

požadavků.“24 Převedeme-li tuto definici do prostředí místní samosprávy, pak jde jen o to, aby 

objektem byl chápán občan - volič, nikoli zákazník ve smyslu obchodním. S ohledem na tuto definici 

a tvrzení Čermáka a Stachové (2007) se dá říci, že vyšší volební účast v parlamentních volbách je 

                                            
24

 ISO 9000:2001 
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dána vyšším stupněm splnění požadavků voličů. To znamená, že v předcházejícím období se 

občané přesvědčili, že jejich volba byla správná (byli spokojeni), a proto se k volbám opětovně vrátili. 

Zjišťování spokojenosti není nic jiného než získávání zpětné vazby (Půček, Ochrana a kol., 2009: 

113). 

 

V dotazníkovém šetření, které bylo podkladem této práce, byl zjišťován zájem občanů o 

činnost Zastupitelstva města Sokolova. Dotazovaným byly předloženy tři varianty možných odpovědí 

– ano, ne a někdy. Většina dotazovaných občanů25 se zajímá o činnost zastupitelstva jen někdy, 

téměř o 2/5 méně respondentů projevuje o činnost Zastupitelstva Sokolova zájem. Je zřejmé, že 

občany většinou zajímá činnost zastupitelstva, pokud se projednávaná otázka, která se nějak dotýká 

oblasti jejich vlastních zájmů.  

 

Druhou otázkou vztahující se k činnosti Zastupitelstva města Sokolova byl dotaz na možnost 

získání dostatečného množství informací o činnosti Zastupitelstva města. 54% dotazovaných občanů 

zastává názor, že jsou dostatečně informováni, 26% občanů neví, zda mají dostatečné informace a 

19% hodnotí informace o činnosti zastupitelstva jako nedostatečné. Paradoxní bylo, že jeden člen 

komise nebo výboru a jeden člen městského zastupitelstva nemají dostatek informací. Pokud 

přihlédneme k tomu, že oba tito respondenti mají k orgánům obce velmi blízko, je tento fakt 

zarážející.  

 

V souvislosti s otázkami směřujícími k činnosti Zastupitelstva města Sokolova, byla 

dotazovaným položena otázka, zda si myslí, že občan žijící v Sokolově má vliv na to, co se ve městě 

děje nebo je bezmocný. Byly porovnány odpovědi skupiny politicky činných a skupina občanů. 

Zastupitelé a členové komisí a výborů jsou převážně přesvědčení, že občan má na dění ve městě 

vliv. Naproti tomu velká většina dotazovaných občanů se cítí spíš nebo zcela bezmocná. Občané pod 

vlivem domněnky, že jsou bezmocní, bývají pasivní přesto, že politická reprezentace je vnímá jako 

sílu, která má moc dění ve městě ovlivnit. 

 

Otázky se vztahem k participaci byly v dotazníku vyhodnoceny a sumarizovány. Podle 

souhrnných indexů míry participace jednotlivých respondentů byly vytvořeny také čtyři skupiny 

dotazovaných: 

1. kategorie – velmi nízká participace 

                                            
25

 Hodnoceny byly odpovědi pouze občanů, kteří nejsou zastupiteli 
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2. kategorie – malá participace 

3. kategorie -  střední participace 

4. kategorie – vysoká participace 

 

V 1. kategorii nabýval sumační index participace hodnot ≤ 1; v 2. kategorii hodnot z intervalu 

(1; 2>; pro 3. kategorii byl sumační index v rozmezí (2; 3>; pro 4. kategorii v rozmezí (3; 4>. Zjištěné 

četnosti v jednotlivých kategoriích zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. č. 11: Participace v Sokolově - velikost jednotlivých kategorií 

PARTICIPACE 
1. 

kategorie 
2. 

kategorie 
3. 

kategorie 
4. 

kategorie 
celkem 

Všichni respondenti 3 19 31 25 78 

Podíl z celku v % 3,8 24,4 39,7 32,1 100 

Z toho členové komisí a 
zastupitelé 

0 0 14 18 32 

Podíl v % 0 0 43,7 56,3 100 

Z toho běžní občané 3 19 17 7 46 

Podíl v % 6,5 41,3 37 15,2 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Střední míra participace byla zjištěna u dotazovaných sokolovských občanů nejčastěji, 

nejméně byla zastoupena skupina občanů s velmi nízkou mírou participace. 

3.6. Analýza dat – vztahů proměnných 

Získaná data byla zpracována korelační a regresní analýzou vztahů jednotlivých proměnných, 

tak aby byl získán důkaz o závislosti nebo nezávislosti jednotlivých proměnných. 

3.6.1. Korelační analýza 

Pro zjištění síly lineární závislosti mezi jednotlivými faktory byla využita korelační analýza. 

Korelační matice velmi přehledně ukazuje sílu závislosti mezi sledovanými jevy. Korelační koeficienty 

mohou nabývat hodnot od -1 do +1, přičemž hodnoty koeficientu blížící se |1|26 určují velmi silnou 

lineární závislost, koeficient rovný |1|,pak závislost lineární; koeficient rovný 0 úplnou lineární 

                                            
26

 Pozn. absolutní hodnota čísla 1 
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nezávislost jevů.27 Jinými slovy, „měří těsnost lineární závislosti proměnných“ (Pavelka, Klímek, 

2000:70). Testem o nezávislosti je tedy test o nulovosti korelačního koeficientu.28 

 

Tab. č. 12: Korelační matice – celý zkoumaný vzorek 

 
POLITICKÁ 
KULTURA 

PARTICIP 
ACE 

PŘEMOSŤ. 
SK DŮVĚRA  

POLITICKÁ KULTURA 1,00 0,30 0,10 0,21 

PARTICIPACE 0,30 1,00 0,08 0,25 

PŘEMOSŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KAPITÁL 0,10 0,08 1,00 -0,12 

DŮVĚRA  0,21 0,25 -0,12 1,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. č. 13: Korelační matice – členové zastupitelstva a komise 

 
POLITICKÁ 
KULTURA 

PARTICIP 
ACE 

PŘEMOS 
Ť. SK DŮVĚRA  

POLITICKÁ KULTURA 1,00 0,10 -0,07 0,26 

PARTICIPACE 0,10 1,00 -0,18 -0,11 

PŘEMOSŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KAPITÁL -0,07 -0,18 1,00 -0,29 

DŮVĚRA  0,26 -0,11 -0,29 1,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. č. 14: Korelační matice – běžní občané 

 
POLITICKÁ 
KULTURA 

PARTICIP 
ACE 

PŘEMOS 
Ť. SK DŮVĚRA  

POLITICKÁ KULTURA 1,00 0,05 0,08 0,16 

PARTICIPACE 0,05 1,00 0,03 0,45 

PŘEMOSŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KAPITÁL 0,08 0,03 1,00 0,06 

DŮVĚRA  0,16 0,45 0,06 1,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na celém zkoumaném souboru je korelační koeficient v absolutní hodnotě nejvyšší mezi 

participativní politickou kulturou a participací. Vycházíme-li z toho, že participativní politická kultura je 

založena na existenci postojů (není důležité, zda kladných nebo záporných) k politickému systému 

jako celku, jeho vstupům, výstupům a k vlastní účasti člověka v tomto sytému, pak lze nalézt 

relativně vysokou závislost mezi participativní politickou kulturou a participací v souboru všech 

respondentů. Pokud však soubor rozdělíme na odpovědi členů zastupitelstva a komisí a běžné 

občany, výsledky se liší. U politicky aktivních dotazovaných (členové komisí a zastupitelstva) 

participace významně nekoreluje s žádnou další proměnnou. Určitá závislost se jeví mezi participací 

a přemosťujícím sociálním kapitálem a také mezi důvěrou a participací. U běžných občanů dosahuje 

                                            
27

 Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Korela%C4%8Dn%C3%AD_koeficient> [cit. 05.11.2011] 
28

Dostupné z WWW: <http://iastat.vse.cz/>[cit. 30.12.2011] 
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korelační koeficient nejvyšší hodnoty mezi participativní politickou kulturou a důvěrou. Důvěra je 

důležitým činitelem v navazování nových vztahů (viz kapitoly 3.4. o důvěře) a pokud jde o postoje, 

patří důvěra mezi významné faktory, které tyto postoje ovlivňují, především, co se kladných postojů 

týče.  

 

Ze všech korelační koeficientů nejvyšší absolutní hodnoty dosahuje právě koeficient mezi 

participativní politickou kulturou a důvěrou u běžných občanů. Tento koeficient je roven 0,45, což je 

sice hodnota nižší než 1. Z předchozího textu vyplývá, že čím je korelační koeficient blíže číslu1 tím 

je závislost těsnější, můžeme proto říci, že zde závislost existuje. 

 

Pokud nelze jasně určit, zda je nebo není závislost významná, přistupuje se k testování 

významnosti korelačního koeficientu29. „Zpravidla testujeme hypotézu  ƍ30 = 0 proti alternativě ƍ ≠ 0. 

Hypotézu ƍ = 0 zamítáme na hladině významnosti α, je-li │t│ > t 1- α/2(n – 2). Zamítneme-li hypotézu  

ƍ = 0 na hladině významnosti 0,05 (resp. 0,01), říkáme stručně, že výběrový korelační koeficient je 

významný (resp. vysoce významný) a tvrdíme, že proměnné jsou závislé“ (Reif, 2000:83-85). 

Následující tři tabulky přináší výsledky testu významnosti korelačního koeficientu pro jednotlivé 

skupiny respondentů. 

 Tab. č. 15: Test významnosti korelačního koeficientu - celý zkoumaný vzorek 

 

POLITICKÁ 
KULTURA 

PARTICIP 
ACE 

PŘEMOSŤ. 
SK DŮVĚRA  

POLITICKÁ KULTURA   2,7117 0,8801 1,8914 

PARTICIPACE 2,7117   0,6738 2,2055 

PŘEMOSŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KAPITÁL 0,8801 0,6738   -1,0134 

DŮVĚRA  1,8914 2,2055 -1,0134   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. č. 16: Test významnosti korelačního koeficientu - členové zastupitelstva a komise 

 

POLITICKÁ 
KULTURA 

PARTICIP 
ACE 

PŘEMOSŤ. 
SK DŮVĚRA  

POLITICKÁ KULTURA   0,5451 -0,3651 1,4634 

PARTICIPACE 0,5451   -0,9969 -0,5898 

PŘEMOSŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KAPITÁL -0,3651 -0,9969   -1,6633 

DŮVĚRA (SK) 1,4634 -0,5898 -1,6633   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                            
29

Dostupné z WWW:<http://iastat.vse.cz/regrese/Korelace1.htm>[cit. 30.12.2011] 
30

 ƍ = korelační koeficient 
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Tab. č. 17:  Test významnosti korelačního koeficientu - běžní občané 

 

POLITICKÁ 
KULTURA 

PARTICIP 
ACE 

PŘEMOSŤ. 
 SK DŮVĚRA  

POLITICKÁ KULTURA   0,3548 0,5231 1,0983 

PARTICIPACE 0,3548   0,1788 3,3359 

PŘEMOSŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍ KAPITÁL 0,5231 0,1788   0,4159 

DŮVĚRA  1,0983 3,3359 0,4159   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Jednotlivé indexy byly porovnány s příslušnými hodnotami kvantilů Studentova 

rozdělení31pro příslušné stupně volnosti a pro p = 0,95 (pro celý zkoumaný vzorek stupeň volnosti 76, 

členové komisí a zastupitelé stupeň volnosti 30 a běžní občané stupeň volnosti 44; hodnota kvantilů 

Studentova rozdělení pro celý zkoumaný vzorek činila 1,67, pro členy komise a zastupitele 1,70 a pro 

běžné občany 1,68). Na základě těchto hodnot lze říci, že na hladině významnosti α = 0,132zamítáme 

pro žlutě označené hodnoty v tab. č. 15, 16, 17 tvrzení o nezávislosti proměnných. Hypotézu o 

nulovosti korelačního koeficientu pro vztah mezi participativní politickou kulturou a participací 

(v celém vzorku) můžeme zamítnout dokonce na hladině významnosti α = 0,01 (pro p = 0,995). 

3.6.2. Regresní analýza 

Úkolem regresní analýzy je stanovení závislosti mezi sledovanými kvantitativními znaky33. 

V tomto případě bylo využito lineární regresní analýzy – kdy metodou nejmenších čtverců byla 

vyjádřena závislost mezi zkoumanými jevy. To znamená, že jednotlivě získaná data byla proložena 

přímkou tak, aby bylo dosaženo mezi ní a zjištěními hodnotami nejmenší vzdálenosti. Pokud by 

všechna data ležela na přímce, jednalo by se o naprostou (pevnou) závislost mezi proměnnými. 

Jednotlivé grafy znázorňují rozložení závislosti na celém souboru dotazovaných. V případě regresní 

analýzy již nebylo přistoupeno k dělení zkoumaného souboru pro jeho malou početnost. 

 

                                            
31

Dostupné z WWW:<http://www.jvsystem.net/vyuka/statjv/download/tabulky.pdf>[cit. 30.12.2011] 
32

 p=1-α/2; kdy pro p=0,95 platí, že α=0,1 
33

Dostupné z WWW:<http://homel.vsb.cz/~dor028/Regrese.pdf>[cit. 05.11.2011] 
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Graf č. 5: Korelační pole pro závislost participativní politické kultury a participace (regresní funkce)  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 6: Korelační pole pro závislost participativní politické kultury a důvěry (regresní funkce) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 7: Korelační pole pro závislost participativní politické kultury a důvěry (regresní funkce) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě všech zobrazených grafů můžeme hovořit spíše o lineární nezávislosti mezi danými 

proměnnými. Toto dokazují jak grafy, tak spočtené hodnoty koeficientu determinace (0,0882; 0,0450; 

0,0059)34, které se výrazně blíží 0, ačkoliv při dokonalé korelaci by měla být hodnota tohoto 

koeficientu rovna 1. 

 

Z grafů je však patrno, že v případě politické kultury a participace i politické kultury a důvěry 

jsou naměřené hodnoty (při vynechání odlehlých pozorováních) soustředěny v určité dané oblasti, 

zatímco u přemosťujícího sociálního kapitálu a participace pozorujeme spíše náhodné uspořádání 

výsledků měření. 

3.7. Podněcování občanů města Sokolova ke spolupráci 

Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů je na centrální úrovni v gesci Ministerstva 

vnitra České republiky. K tomuto účelu je zřízen odbor efektivní veřejné správy, který vydal Metodiku 

pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů a Manuál pro zapojování veřejnost i35. 

Součástí materiálů jsou také popisy metod a technik vhodných k zapojení veřejnosti. Tento materiál 

je sice určen pro přípravu vládních dokumentů nelegislativní povahy, ale je natolik univerzální, že je 

možné jej využít i na rozhodování, resp. zapojování občanů na všech stupních rozhodování. Na velmi 

                                            
34

Koeficient determinace porovnává skutečné hodnoty y a jejich odhad; nabývá hodnot od 0 do 1. Pokud je roven 1, 
existuje v tomto vzorku dokonalá korelace, tj. mezi odhadem a skutečnými hodnotami y není žádný rozdíl. Pokud je 
koeficient determinace roven nule, znamená to, že regresní rovnice nedokáže předpovídat hodnoty y.  Zdroj: Nápověda 
MS Office Excel 2007 
35

 Dostupné z WWW:<http://www.mvcr.cz/soubor/manual-doc.aspx>[cit. 15.09.2011] 
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obdobných principech, jaké jsou popsány v Metodice, stojí i komunitní plánování sociálních služeb. 

Podobně jsou voleny i techniky a metody k zapojování veřejnosti. 

 

Ministerstvo vnitra srovnává moderní a tradiční přístupu při rozhodování z pohledu času, který 

je nutné jednotlivým fázím procesu věnovat. 

Obr. č. 3: Srovnání moderního“ interaktivního přístupu“ (se zapojením veřejnosti) a tradičního 
uzavřeného přístupu (bez zapojení veřejnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Veřejná správa 13/2010, Newsletter 

 

Jak je patrné z tohoto modelu, interaktivní – moderní přístup k přípravě a zpracovávání 

strategických rozhodnutí je sice v jeho počátečních fázích delší, avšak fáze informování veřejnosti o 

přijatém rozhodnutí a implementace rozhodnutí je výrazně kratší. To s sebou přináší nejen úsporu 

času, ale i komfort pro všechny zúčastněné subjekty v hladším přijetí rozhodnutí a jeho implementaci 

s veřejnou podporou.  

 

Odpověď na jednu z výzkumných otázek měla přinést zjištění, jak jsou občané podněcovaní 

ke spolupráci s městem, potažmo orgány města. Tato část práce je založená na pozorování a 

rozhovorech s několika občany města, kteří se také účastnili i dotazníkového šetření.  

 

K tomu, aby občané mohli vést účinný dialog s orgány města, mohli se podílet na správě věcí 

veřejných, musí mít dostatek oficiálních informací. Neoficiální informace sice také mohou určitou 

měrou přispět, přesto jejich pravdivost, nezkreslenost, interpretace a hlavně forma šíření nebývá 
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kvalitní. Hloušek a kol. (2000) upozorňují, že selektivní informační kanály a informační koalice mohou 

vést až ke klientelismu. Proto, aby se tedy lidé mohli účinně zapojovat, je nutné, aby získávali 

informace včas, v dané kvalitě a všichni ve stejné formě, aby nedocházelo ke zvýhodnění některých.  

 

Zaměřila jsem se na možnost získání informací o činnosti města a zastupitelstva města (rady 

města). Řekněme, že se jedná o nejběžnější a nerozšířenější informační zdroje obcí. Město Sokolov 

nejvíce pro zajišťování informací pro své občany (ale i širší veřejnost), vyjma povinné úřední desky, 

využívá webové stránky, na kterých prezentuje činnost jak samosprávných orgánů, tak i městského 

úřadu. Internetové stránky města informují i o dalších organizacích města (příspěvkové organizace), 

ale také o spolcích, neziskových organizacích, politických stranách a dalších zajímavostech ve městě 

a jeho okolí. Obsahují však poměrně velké množství komerčních informací, které zřídka souvisí 

s činností orgánů města. Dominantou webových stránek jsou Novinky, které fungují jako zkrácené 

informace o dění sportovním, kulturním apod. ve městě. Webové stránky města Sokolova jsou tedy 

informačním portálem. 

 

 Podstatným prvkem webových stránek je i sekce „Napište starostovi“, která slouží 

k oboustranné komunikaci mezi představiteli města (nejen starosty) s občany. Nejde o blog nebo 

veřejnou diskusi, ale formu e-mailových dotazů, kdy se na odpovědích podílí zainteresovaní 

pracovníci městského úřadu nebo volené samosprávy. Občané mají možnost vznést dotazy v celé 

šíři svých zájmů. Neuveřejňují se všechny tímto způsobem podané podněty, ale pouze ty, které 

z pohledu pracovníků úřadu mají užitek i pro ostatní obyvatele a veřejnost vůbec. Nejčastějšími 

dotazy na starostu jsou podání, která se vztahují k pořádku ve městě, rušení nočního klidu a 

parkování. V době, kdy se rozhoduje o nějakém ožehavém tématu ve městě (nebo bylo již 

rozhodnuto), je vidět zvýšený zájem o toto konkrétní dané téma (např. četné dotazy k rušení jedné ze 

škol ve městě). Toto je však obvyklé i v jiných oblastech života.  

 

Pokud jde o informace o činnosti rady města a jejich komisí a zastupitelstva města a jeho 

výborů, je možné se na webových stránkách seznámit s upravenými usneseními36 zastupitelstva 

města a pouze s některými vybranými zprávami a podklady pro jednání. Kompletní zápisy z jednání 

zastupitelstva města jsou občanům v listinné formě k nahlédnutí u příslušného zaměstnance úřadu. 

Tato informace na webu zcela chybí přesto, že občané obce mají právo nahlížet nejen do usnesení 

zastupitelstva, ale i do zápisů zastupitelstva města. Jednání zastupitelstva města jsou veřejná, proto 

                                            
36

 Úprava je prováděna v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů 
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účastnit se jich může kdokoliv. Avšak práva, která vyplývají ze zákona o obcích, mají pouze občané 

obce a vlastníci nemovitostí v obci. Ostatní, jak fyzické, tak i právnické osoby mohou získat 

informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud se takový 

žadatel na úřad se žádostí obrátí, je povinností úřadu žádost vyhodnotit a pokud je oprávněná, tak i 

žadateli sdělit požadované informace. Následně je úřad povinen zveřejnit takto poskytnutou 

informaci, tak aby byl umožněn dálkový přístup. Což v praxi znamená, uveřejnit informaci na 

internetu, nejlépe na internetových stránkách města. Bohužel, tato praxe se na Městském úřadě 

Sokolov nedodržuje, byť je pravidelně každoročně zveřejňovaná výroční zpráva podle zákona č. 

106/1999 Sb., kolik žádostí bylo v souladu se zákonem vyřízeno. 

 

Samozřejmostí je, že se v souladu se zákonem o obcích vyhlašuje konání zastupitelstva 

města, tato informace je v písemné formě zveřejněná na všech volně dostupných plakátovacích 

plochách, v budovách městského úřadu, na internetových stránkách a v místním tisku. Přesto se 

jednání zastupitelstva města zúčastňuje jen velmi málo občanů (max. 5 -10 osob z řad veřejnosti). 

Součástí vyhlášení jednání zastupitelstva je jen velmi stručný program jednání, tudíž dozvědět se 

blíže o projednávaných otázkách není možné, přičemž občan si musí tuto informaci zjistit jiným 

způsobem.  

 

Naproti tomu, jednání rady města jsou zcela neveřejná. Osoby, které se jich mohou účastnit, 

definuje zákon o obcích a tyto osoby mají také právo si pořizovat ze zápisů a usnesení výpisy. 

Upravená usnesení rady města jsou vyvěšena na webových stránkách města.  

 

Představitelé vedení města pravidelně pořádají tiskové konference, kde představují svá přijatá 

rozhodnutí veřejnosti, výstupy z tiskových konferencí se podle závažnosti sdělení více či méně 

objevují v regionálním tisku. To již závisí na novinářské veřejnosti, jaká zpráva bude čtenářsky 

zajímavá.  

 

Informace o činnosti komisí rady města a výborů zastupitelstva města, resp. zveřejňování 

zápisů a usnesení z jednání těchto orgánů nejsou občanům ani širší veřejnosti vůbec dostupná. 

Zápisy z jednání výborů projdou sice zápisem i usnesením zastupitelstva, ale většinou ve formě 

„zastupitelstvo bere na vědomí“. Zápisy z jednání komisí jsou předkládány pouze radě města a 

usnesení jsou většinou stejná, jako výborů zastupitelstva. Občané nemají de facto šanci se dozvědět, 

jak pracují komise a výbory města, vyjma schváleného jednacího řádu.  
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Představitelé města nevyhlašují výběrové řízení na členství do komisí a výborů města. Toto 

členství je „povoleno“ i zastupitelům města a radním. Radní se většinou stávají gestory v komisích a 

výborech bez hlasovacího práva. Při vyplňování dotazníků37, jsem oslovila několik dotazovaných a 

v rámci rozhovoru s nimi jsem jim položila otázku, zda by se vůbec zamýšleli nad výzvou orgánů 

města k účasti do komisí a výborů. Odpovědi se různily, ale shoda panovala v tom, že takové 

„výběrové řízení“ by mohlo oslovit širší veřejnost a lokální politika by byla otevřenější lidem. 

 

Volení zástupci města Sokolova se zúčastňují zejména kulturních a sportovních akcí 

pořádaných nebo spolupořádaných městem, avšak společná veřejná setkání (debaty, diskusní fóra, 

happeningové akce apod.) s občany města až na malé výjimky nejsou tradicí, pokud se zrovna 

nejedná o předvolební akce. Jedno z mála neformálních a velmi populárních setkání, je setkání 

vedení města se seniory, které každoročně pořádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 

úřadu Sokolov. Na této akci se senioři dozvědí o připravovaných plánech města a vedení města 

získává informace, co nejvíce tuto cílovou skupinu pálí, kde vidí problémy spojené nejen s jejich 

věkem, popřípadě sociální situací, ale i děním ve městě. Politici se na těchto akcích velmi přiblíží 

„svým“ občanům.  

 

K podněcování občanů k účasti a informování občanů o činnosti obce je nutné mít i určité 

informační zdroje. Ve městě je zcela zdarma vydáván měsíčník radnice Sokolovský patriot. Jde o 

časopis, který ale více informuje o sportovních a kulturních aktivitách soukromých subjektů než 

činnosti orgánů města. I když i tyto aktivity mohou být podporovány z grantového systému města. 

Pozitivní změnou je přístup tajemnice úřadu, která pravidelně podává veřejnosti informace o činnosti 

odborů Městského úřadu Sokolov, a také se zde nově uveřejňují rozhovory s radními, čím si občané 

mohou udělat obrázek o „svém“ zastupiteli. Město Sokolov v rámci internetizace města vybudovalo 

několik internetových kiosků s přístupem na internet zdarma, kde úvodní stránkou jsou webové 

stránky města. Kiosky jsou volně přístupné veřejnosti, která má možnost se seznámit s profilem 

města.  

 

Občané mají různé možnosti získávat informace o dění ve městě, ale tyto informace 

v převážné většině musí sami aktivně vyhledávat. V době, kdy se potýkáme s problémy zastupitelské 

demokracie, je téměř nutné, aby informace „přišla“ za voličem. Ne zprostředkovaně, ne pokoutně, ale 

                                            
37

 V dotazníku byl dotaz na členství v zastupitelstvu města a komisích a výborech. 
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zpříma, od zdroje. „Jen dobře informovaný občan obce má možnost plně se zapojit do fungování své 

obce“ (Hrubý, 2011: 13). 
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4. Shrnutí výsledků analýzy dat 

Kromě hypotéz byly vysloveny i otázky, na které bylo nutné při výzkumu odpovědět. 

 Jaká je volební účast sokolovských občanů jako nejzákladnější forma participace a jejich 

postoj k volbám? 

 Jaký je ve městě Sokolově přemosťující sociální kapitál, důvěra a zda je politická kultura 

participativní a jakou mají tyto jevy souvislost s participací občanů města Sokolova? 

 Jak jsou občané Sokolova podněcování ke spolupráci s městem?  

 

Odpovědi na výzkumné otázky doplnily zkoumané hypotézy. K otázce volební účasti 

sokolovských občanů jako nejzákladnější formě participace, bylo zjištěno, že občané Sokolova 

využívají své volební právo a účast ve volbách se od roku 1995 stabilizovala na hodnotě kolem 29%.  

Dotazovaní občané se nejvíce shodovali na tom, že jsou ochotni zúčastnit se voleb do zastupitelstva 

města jako voliči. 

 

K otázce souvislosti přemosťujícího sociálního kapitálu, důvěry a politické kultury a souvislosti 

těchto jevů s participací lze na základě provedených analýz hodnotit tak, že přestože vzorek 

dotazovaných vykazoval jasně participativní postoje v rámci politické kultury, jeho důvěra byla malá a 

přemosťující sociální kapitál jen malý a střední. Závislost těchto jevů na sobě se zcela neprokázala a 

pohybovala se v pásmu relativně nízké míry.  

 

Sokolovští občané mají poměrně širokou paletu možností k získávání informací o městě, 

nicméně většina z nich vyžaduje jejich aktivní účast. Jak vyplynulo z rozhovorů, podněcování k účasti 

by přivítali zejména v oblasti činnosti komisí a výborů. Toto zjištění je výstupem k otázce 

podněcování občanů ze strany města Sokolova. 

 

Samotné hypotézy byly vysloveny v tomto znění: 

 Občané Sokolova s vysokou mírou participativní politické kultury více participují než občané 

s nižší mírou participativní politické kultury. 

 Občané Sokolova s vysokou mírou přemosťujícího sociálního kapitálu více participují než 

občané s nižší mírou přemosťujícího sociálního kapitálu. 

 Občané Sokolova s vysokou participativní politickou kulturou mají vyšší míru důvěry v sebe 

a instituce. 
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Korelační a regresní analýza neprokázaly přímou lineární závislost sledovaných proměnných. 

Pro tento výzkum a jeho zkoumaný vzorek nebyla prokázána přímá lineární závislost vyjádřená 

hodnotou korelačního koeficientu |1| mezi participativní politickou kulturou a participací občanů 

Sokolova, mezi přemosťujícím sociálním kapitálem a participací a participativní politickou kulturou a 

důvěrou v sebe a instituce.   

 

Výsledkem analýz je však zjištění, že závislost proměnných existuje, a to především mezi 

participativní politickou kulturou a participací a mezi důvěrou a participací. U těchto proměnných byla 

naměřena relativně vysoká hodnota korelačního koeficientu ve vzorku všech respondentů, která byla 

podpořena přijetím hypotézy o nenulovosti korelačního koeficientu pro hladinu významnosti 0,1. 

Hypotézu o nulovosti korelačního koeficientu pro vztah mezi participativní politickou kulturou a 

participací můžeme zamítnout dokonce na hladině významnosti 0,01. Podle Reifa můžeme (2000) 

říci, že korelační koeficient je na hladině významnosti 0,01 vysoce významný a tvrdíme, že proměnné 

jsou závislé. Na základě toho lze hypotézu „Občané Sokolova s vysokou mírou participativní politické 

kultury více participují než občané s nižší mírou participativní politické kultury“ potvrdit. Analýza 

prokázala i relativně vysokou závislost mezi důvěrou a participací.  Hypotézu „Občané Sokolova s 

vysokou participativní politickou kulturou mají vyšší míru důvěry v sebe a instituce“ je možné také 

potvrdit. Korelační koeficient vztahu participace a důvěry nabýval nejvyšších hodnot právě ve vzorku  

běžných občanů. Nicméně i v celém zkoumaném vzorku byl významně vysoký. Hypotézu „Občané 

Sokolova s vysokou mírou přemosťujícího sociálního kapitálu více participují než občané s nižší 

mírou přemosťujícího sociálního kapitálu“ se na základě zjištění v provedené analýze nepodařilo 

potvrdit, protože koeficient korelace se téměř blížil hodnotě 0 a hypotézu o nulovosti koeficientu 

korelace, tedy o nezávislosti proměnných, jsme přijali na hladině významnosti 0,1. 

  



   

 

56 

  

5. Důvody pro podporování participace 

Dle S. Langtona představuje participace „jedno z nejkontroverznějších témat. Na jedné straně 

každý hovoří o její potřebnosti a nezbytnosti v dosahování sociální, ekonomické a politické rovnosti. 

Zároveň se však obtížně hledá shoda na tom, jak občané mají participovat.“ (In Mička 2003) 

 

Výhody a nevýhody participace38 na lokální úrovni shrnul Pavel Mička ve své diplomové práci 

takto: 

 

Výhody občanské participace 

 dosažení „vyššího stupně samosprávy (goodgovernance): veřejné rozhodování se stává 

otevřenějším a průhlednějším. Občan dostává možnosti ovlivnit místní podmínky, ve kterých žije, 

čímž se stává spoluodpovědný za rozvoj svého okolí.  

 vytváření nových vazeb a vztahů uvnitř komunity: tím dochází k tzv. budování komunity. 

Společné hledání řešení přináší nové mezilidské vazby. Veřejné rozhodování tak dostává určitý 

lidský, nejen byrokratický rozměr.  

 rozhodovací proces se stává kvalitnějším: participace přináší zapojení více lidí do 

rozhodování, čímž dochází k větší škále navrhovaných řešení (co člověk to názor). Při hledání 

řešení jde o společnou komunikaci zúčastněných, jde vlastně o formu brainstormingu. 

Spolupracovat s veřejností pro radnici neznamená bezpodmínečně přijmout její názor, ale daleko 

více jde o vzájemné vysvětlení postojů a možných řešení. 

 veřejné rozhodování je efektivnější: výsledkem tohoto procesu je zpravidla kompromisní lépe 

řečeno konventuální řešení s výraznou veřejnou podporou. Toto řešení je také zárukou toho, že 

veřejné prostředky jsou investovány efektivně.  

 zvyšování důvěry v demokratický systém: participace se nesnaží nahrazovat zastupitelskou 

demokracii, ale působí jako její přirozený doplněk tam, kde je to možné a vhodné. Volení 

představitelé stojí na začátku celého procesu, když rozhodují o zapojení veřejnosti a jsou to opět 

oni, kdo nakonec rozhodne a nese odpovědnost. Vzájemná spolupráce veřejné autority (volení 

představitelé i úředníci), občanů a dalších skupin vede k upevňování důvěry v daný systém 

 

Nevýhody občanské participace 

 Veřejná autorita rozhoduje promyšleně: občané zastávají laické názory a rozhodují se podle 

momentálních potřeb a pod vlivem emocí.  

                                            
38

 Vzhledem k rozsahu byl původní text autora zkrácen. 
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 Participace může být snadno zneužita různými nátlakovými skupinami: ohrožení nátlakovými 

skupinami je skutečné velké, je proto třeba uvnitř procesu nastavit takové mechanismy, které toto 

ohrožení omezí (např. použití více různých metod, zjišťování tzv. „informací za scénou“ atd.) 

 Zapojení veřejnosti prodlužuje rozhodovací proces a na rozdíl od obvyklých rozhodovacích 

mechanizmů vyžaduje energii i finanční prostředky navíc. Je nesporné, že participativní 

rozhodovací proces znamená náklady navíc. Na druhou stranu je třeba zvážit náklady spojené 

s veřejností nepřijatými rozhodnutími a dalšími dodatečných nákladů (např. pozastavení 

stavebních prací kvůli protestům občanů apod.).  

 Nejčastějším důvodem proti participaci je, že nahrazuje zastupitelskou demokracii. Občané si 

volí své zástupce, kteří hájí jejich zájmy. Není proto důvod, aby se zároveň snažili rozhodovat 

sami. 

 

Rozhodnutí místní samosprávy se často bezprostředněji dotýkají života obyvatel, veřejnost se 

tak může cítit kompetentnější a vlivnější než na úrovni národní (Nejdl, Čermák, 2007).  Přes všechny 

výhody i nevýhody participace stále vyvstává otázka „jak participovat“, když občané mají nebo jim 

jsou svěřeny nejen kompetence ke spolupodílení se, ale jsou i osobnostně nastaveni a předurčeni 

k účasti na veřejné správě.  

 

Je potřeba vzít v potaz nejen klady participace ale i skutečnost, že participace občanů na 

rozhodnutích ať již zastupitelstva města nebo činnosti městského úřadu má svá určitá omezení. Při 

rozhodování je potřeba počítat s tím, že takové rozhodování je podstatně časově náročnější. Protože 

jak uvádí Čermák (2009:44), to s sebou přináší i nutnost zapojení lidských zdrojů na koordinaci 

dialogu s občany. Samozřejmě, že se to neobejde bez další finančních nákladů. Větší obce jsou na 

tom co do lidských i finančních zdrojů poněkud lépe než obce malé. Podle Keatinga s velikostí obce 

klesají poměrné náklady na výkon samosprávy a na poskytované služby, takže jsou tyto funkce 

levnější (Keating In Vajdová, Čermák, Illner, 2006)39. Místní správa ve velkých obcích může být 

efektivnější, kvalifikovanější a tedy kvalitnější, protože v obecních úřadech a ve volených orgánech je 

větší specializace, aparát je početnější, profesionálnější a lépe technicky vybavený. Výkonnější 

místní správa pak znamená i spokojenější občany. O profesionalizaci a specializaci správy ve 

velkých obcích, stejně jako o schopnosti řešit složitější úkoly, která z toho plyne, není pochyb, stejně 

                                            
39

 Jak ale Keating v citované práci upozorňuje, toto tvrzení je spíše hypotézou než prokázanou skutečností. Jeho 
pravdivost se dosud nepodařilo empiricky prokázat, a to hlavně kvůli téměř neřešitelným metodologickým obtížím 
spojeným s měřením výkonu resp. výkonnosti místní vlády, najmě v těch oblastech její činnosti, které nelze dobře 
kvantifikovat. Připomíná se také, že členitější struktura obcí podporuje soutěž o získání zdrojů, a tedy efektivnější alokaci 
kapitálu. (Vajdová, Čermák, Illner 2006) 
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jako je zřejmé, že neuvolnění starostové v nejmenších obcích mívají často obtíže se zvládnutím 

obecní administrativy. Naproti tomu je však rozsáhlejší a specializovanější aparát náchylnější k 

byrokratismu, k technokratickým řešením, a může snáze unikat kontrole veřejnosti (Vajdová, Čermák, 

Illner 2006:20). 

 

Participativní rozhodování je efektivnější s důrazem na vyjádření potřeb občanů. Praktickým 

příkladem zapojování občanů na rozhodování o věcech veřejných jsou aktivity na poli komunitního 

plánování sociálních služeb. Přesto, že komunitní plánování je spojováno téměř výhradně se 

sociálními službami, principy, na kterých je postaveno lze aplikovat téměř do všech oblastí 

rozhodování.  

 

Nakonec bych ještě přidala jeden sociální rozměr participace. Ze šetření mezi občany, ale i 

z rozhovorů s respondenty účastnícími se dotazníkového šetření vyplynulo, že se lidé cítí bezmocní 

ovlivňovat dění ve městě. Pokud by se podněcovala jejich účast na rozhodování, podnítilo by se i 

jejich aktivní chování a jejich pocit bezmoci (tj. neschopnost a nemohoucnost ovlivnit dění) by 

nemusel být tak silný. Jeden z respondentů uvedl: „Proč bych něco dělal, když mě stejně nikdo 

nebude poslouchat, takže je jedno, jaký mám názory.“ Posilování aktivního participativního chování 

jako druhu sociálního učení, může do budoucna ovlivnit další dorůstající občany města, tedy i jejich 

politickou kulturu.  
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6. Doporučení pro vedení města Sokolova 

Ze šetření pro tuto diplomovou práci vyplynulo, že občané mají silné participativní postoje 

měřené optikou politické kultury. Ke stejným závěrům dospěla Vajdová se Stachovou (In Nejdl, 

Čermák, 2007) v rámci šetření celé České republiky, kdy konstatují, že v Česku převládá poměrně 

vysoká míra participativní politické kultury. Dodávají, že veřejnost uznává legitimitu participace, ale 

ve skutečnosti neparticipuje.  

 

Vzhledem k tomu, že občané jsou subjektivně „nastaveni“ participovat, je možné je vyzvat ke 

spolupráci a zaangažovat na rozhodování. S ohledem na jejich poměrně vysoký stupeň rozvinutosti 

participativní politické kultury, může tato spolupráce do budoucna přinášet kladné externality široké 

veřejnosti, protože se samozřejmě nedá předpokládat, že by participovali úplně všichni občané. 

 

Současně s tím je potřebné, posilovat jejich důvěru v instituce, obzvláště v město a jeho 

orgány. Občané mají povědomí o tom, „jak to má být“, ale nevěří si, že by smysluplně mohli do 

veřejné správy města zasáhnout a podílet na jejím rozhodování a zůstávají pasivní. Z toho důvodu 

budou následující doporučení postavena tak, aby podporovala aktivitu občanů města Sokolova a 

chuť zapojit se. 

 

Doporučení 

 

1. Přesvědčovat občany, že jejich názor má smysl, ať je kladný či záporný, tj. povzbuzovat 

sebevědomí občana k tomu, aby se zapojil (např. forma veřejných setkání i mimo předvolební 

období). 

2. Využívat příkladů dobré a špatné praxe ve městě, tj. co se povedlo zrealizovat za účasti občanů - 

projekty „žádané obyvateli“, a naopak umět pojmenovat chyby a poučit se z nich. 

3. Nenásilnou formou vyzvat občany a povzbudit je k účasti na rozhodování, např. v rámci velkých 

kulturních akcí konaných ve městě.  

4. Veřejně vyzývat občany k členství v komisích a výborech města, nečerpat převážně z vnitřních 

zdrojů (zaměstnanci, zastupitelé, rodinní příslušníci, přátelé apod.)  

5. Propojovat činnost komisí rady města a výborů zastupitelstva města mimo jiné i tím, že se 

jednotliví členové budou seznamovat s činností ostatních orgánů města a tím se budou další 

korektní a konkrétní informace dostávat blíž k veřejnosti. 
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6. Otevřít radnici lidem, i přesto že se to může zdát jako paradox, když uvážíme, že radnice je 

veřejnou institucí, tak je potřeba posilovat politickou kulturu již v nejmladších generacích a forma 

setkání s veřejností jinak než „úředně“ např. při dni otevřených dveří, má i vzdělávací složku.  

7. Vzájemnou komunikací vytvářet nové a posilovat stávající mezilidské vztahy. 

8. Transparentně a s dostatečným předstihem informovat občany o chystaných projektech, 

změnách a rozhodnutích a tím připravit občany na připravované změny. 

9. Zvyšovat identitu uvnitř města – sounáležitost občanů k městu 

 

U dotazovaných občanů nebyla prokázána vysoká míra přemosťujícího sociálního kapitálu. 

Nabízí se vysvětlení, že individualismus dnešní společnosti je toho jednou z příčin. Pro rozvoj 

sociálního kapitálu obecně se jeví jako vhodné podnítit spolkový život komunity města, aby se začaly 

tvořit vazby mezi přáteli našich přátel. 

 

S ohledem na „stav“ důvěry sokolovských občanů a pocitu jejich bezmoci ovlivnit dění ve 

městě, lze dosáhnout jejich zapojení pozitivní motivací a vštěpováním názoru, že každý občan může 

něco změnit, každý občan má cenu, každý názor je platný.  Sokolov se již dnes prezentuje jako 

město „zelené“, „čisté“, „bezpečné“, ale potřebuje být i městem otevřeným občanovi. Utvářet image k 

občanu vlídné a občanu naslouchající radnice.  
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Závěr 

Participace občanů na veřejné správě je možným východiskem současného vývoje, který je 

charakteristický poklesem důvěry v instituce a ztrátou zájmu o politiku obecně. Současně je však 

kladen důraz na transparentnost a efektivitu veřejné správy (Nejdl, Čermák, 2007: 30). 

Z výzkumného šetření, které bylo podkladem této práce, vyplynulo, že u dotazovaných občanů města 

Sokolova převládá převážně střední a malá míra participace. Toto zjištění koresponduje se závěry, 

ke kterým v obdobném šetření dospěl kolektiv autorů40 analýzy „Aplikace principů partnerství a 

participace v prostředí malých měst“. 

 

Z provedeného zkoumání vyplynuly u dotazovaného vzorku sokolovských občanů silné 

participativní postoje v rámci politické kultury. Zde vidím potenciál k tomu, aby bylo možné občany 

„zaúkolovat“ na veřejné správě v obci. Občané jako jednotlivci jsou nastaveni participovat, mají 

participativní postoje, ale nemají k tomu dostatek kolektivního (přemosťujícího) sociálního kapitálu. 

„Vždy jde v nějaké podobě o lidskou vzájemnost, tedy o sociální sítě a v ní zakořeněné normy 

reciprocity (ale i sociální kontrolu), které dohromady představují zdroje“ (Šafr, Sedláčková, 2006: 64). 

Tyto zdroje mohou přispívat i k sociální kohezi celé komunity. Podněty na rozvinutí vztahů v komunitě 

spatřuji zejména v obnově a rozvoji spolkového života ve městě. Je potřeba posilovat vztahy např. 

formou veřejných setkání, besed, mítinků.  Zastupitelé a členové komisí mají velmi silné participativní 

postoje, mohou být lídry takových setkání. Podporou zapojování se tak tedy vytváří prostředí s 

rozvinutějším sociálním kapitálem. 

 

Jedním z důvodů, proč se občané nechtějí nebo nemohou zapojovat, může být i jejich pocit 

bezmoci. Bezmoc občanů souvisí s mírou (ne)důvěry v instituce a v sebe, která ovlivňuje jejich 

postoje tak, že lidé nechtějí nebo se nemohou zapojovat. Důvěra, která byla u dotazovaných 

naměřená, nebyla příliš vysoká. Z naměřených hodnot by se spíše než o důvěře dalo již hovořit o 

nedůvěře v instituce a sebe. Posilování důvěry je nejen pro představitele lokální veřejné správy 

nelehký úkol, který nelze vyřešit v tak krátké době, jakou bezesporu volební období je. Prolomení 

bariéry nedůvěry je velmi nesnadné. Obecně se dá říci, že otevřenost, transparentnost a dostatek 

informací k jejímu prolomení významně pomáhá. 

 

                                            
40

 Josef Bernard, Daniel Čermák, Věra Patočková, Jana Stachová, Jana Vobecká 
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V rámci výzkumu, který byl podkladem této práce, bylo vysloveno několik hypotéz. U 

dotazovaných občanů se prokázala závislost mezi participací a participativní politickou kulturou a 

mezi důvěrou a participací. Závislost kolektivního (přemosťujícího) sociálního kapitálu a participace 

byla v porovnání s předchozími proměnnými velmi malá, respektive se dá říci žádná. Ani v jednom 

případě nebyla prokázána přímá lineární závislost. Na základě předložených zjištění byla 

formulována doporučení pro vedení města k posílení participativních principů lokální veřejné správy. 

Doporučení se vztahují zejména k posílení vzájemnosti, přiblížení se občanovi a oboustranné 

komunikaci. 

 

Vrátím se tedy k myšlence F. D. Roosevelta (kap. 2.8), že konkurence má své limity a její 

konec je právě tam, kde lidé začínají spolupracovat. Spolupráce, partnerství, participace, zapojování 

veřejnosti, atd. - není podstatný termín, kterým se tato činnost označuje, ale důležité je to, co z něj 

vyzařuje. Sounáležitost, skupina, součinnost, společná práce, která může přinést prospěch celé 

komunitě.  

 

Participaci bych přirovnala k sociálnímu učení, které je charakteristické učením se způsobů 

chování a jednání přiměřených určité sociální situaci. Výsledkem sociálního učení jsou sociální role, 

postoje, hodnoty, ideály apod.41Výsledkem participace může být a je žádoucí, kromě osobnostního 

rozvoje každého jednotlivce i rozvoj lokální a regionální. 

                                            
41

 Dostupné z WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_u%C4%8Den%C3%AD>[cit. 20.09.2011] 
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Summary 

The thesis discusses the participation of citizens of the town Sokolov, in particular about the 

relationship in between participation, bridging social capital, trust as an important factor of social 

capital and participatory political culture. The prerequisite for the study was the fact that these factors 

are interrelated and their ratio is mutually conditioned. The practical goal of this work was the 

formulation of recommendations for the town of Sokolov which should encourage cooperation with 

citizens and lead to greater efficiency of public administration at local level. 

 

There was a relationship of participation, trust and a participatory political culture 

demonstrated by relational analysis in this thesis. Even though neither correlation nor regression 

analysis demonstrated direct linear relationship variables, correlation coefficients were relatively high. 

However, relationship in between participation and bridging social capital did not appear. Therefore, 

in order to examine the relationship of these factors it was determined level of individual variables. 

Based on the analysis results, which demonstrated very little confidence in institutions and citizens 

themselves yet a relatively strong position under a participatory political culture, there has been 

expressed several recommendations for city leaders to strengthen and support the use of citizen 

participation in public administration of the city. Citizens as individuals are willing to participate in 

general; they have participatory attitudes but lack social capital. Based on the measured values of 

trust we can conclude that citizens have less confidence than expected. Strengthening this trust is a 

very challenging task, which solution is long term and over the election period. It is very difficult to 

break the barriers of distrust. In generally, openness, transparency and sufficient information 

enhance the trust significantly. This leads to recommended measures concerning in particular better 

communication, openness and reciprocity. 
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