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Abstrakt 
 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit sociální prostředí obce Jesenice u Prahy v kontextu 

principů trvale udržitelného rozvoje, a na základě výsledků případové studie provedení 

určitého zhodnocení, zda model suburbánní obce vůbec může být z hlediska sociálního 

trvale udržitelný. Práce se též zabývá identifikací oblastí, které jsou pro sociální pilíř trvale 

udržitelného rozvoje klíčové a které naopak méně podstatné, či jakým způsobem by se 

suburbánní obce mohly principům sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje přiblížit. 

Výzkum je zaměřen zejména na vnitřní faktory rozvoje obce, zejména v podobě obecní 

samosprávy či role místních komunit na cestě k trvale udržitelnému rozvoji v sociální 

oblasti. 

 

Abstract 

The main aim of this master thesis is to assess the social environment of Jesenice u Prahy, 

in the context of social dimension of sustainable development. With the outcomes of the 

case study, a conclusion will be drawn, whether a suburban municipality model can be 

sustainable or not (again from the social point of view only). The master thesis also tries to 

identify areas, which seem to be crucial for the social dimension of sustainable 

development. Another aim of this thesis is to identify the means by which a suburban 

municipality can move towards sustainable development. The research is aimed 

predominantly at the inner factors of municipal development, especially in the form of 

municipal government or the role of local communities on the way to sustainable 

development in its social dimension. 

 

Klíčová slova: suburbanizace, trvale udržitelný rozvoj, sociální, komunita, Jesenice, 

případová studie. 
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1. Úvod 

V průběhu posledních zhruba patnácti let se v oblasti výstavby nového bydlení stal fenoménem 

růst nových obydlí v zázemí velkých měst. Řada lidí si prostřednictvím domova v blízkosti 

velkoměsta, ale zároveň ve venkovské oblasti, plní své dlouholeté sny. Růstem příměstských 

oblastí následuje Česko trend, který v zemích západní Evropy a ve Spojených státech 

amerických (v mírnější podobě i v Česku) započal již před desítkami let. I vzhledem k tomu, že 

se již dávno nejedná o nový úkaz, se procesu suburbanizace věnuje celá řada publikací, 

pocházejících zejména z již jmenovaných západních států. Doba trvání není ovšem jediným 

důvodem zájmu odborné veřejnosti o toto téma. Suburbanizace s sebou nese řadu jevů, které 

ovlivňují život nejen obyvatel suburbií, ale též celých přilehlých regionů a v rozšířeném slova 

smyslu i celé společnosti. Většina odborných studií pohlíží na suburbanizaci jako na komplexní 

jev a to z různých úhlů. Velmi častý je pohled na komplikace v dopravě, způsobené zvýšenou 

intenzitou každodenní dojížďky (Pucher 2002, Hnilička 2005), či vliv unifikované výstavby 

na architektonickou tvář dříve venkovských obcí (Baše, 2009). Další významnou oblastí 

výzkumu suburbanizace je oblast změn sociálního prostředí suburbií. V zahraniční literatuře je 

vliv suburbanizace na sociální prostředí obcí vnímán převážně negativně (Lupi, Musterd 2005; 

Baldassare 1992), ovšem lze najít i práce vyzdvihující pozitivní vlivy suburbanizace (např. 

Dobriner 1958). Stejně jako v zahraničních výzkumech, i v rámci českého prostředí jsou 

pozorovány jak negativní, tak pozitivní vlivy suburbanizace (např. Puldová, Ouředníček 2006; 

Hnilička 2005; Novák 2004). Odlišnosti od převážně negativních trendů, pozorovaných 

v zahraniční literatuře, se projevují zejména ve výsledcích výzkumů sociálního prostředí 

suburbií, které se navzdory počátečním předpokladům jeví překvapivě pozitivně. 

Zásadním tématem, zasahujícím nejen oblast geografie a urbanismu, ale i celou řadu dalších 

vědních disciplín, je problematika trvale udržitelného rozvoje. Podobně jako výzkum 

suburbanizace, i problematika trvale udržitelného rozvoje je v západních zemích zkoumána 

delší dobu, než v Česku. Kromě výzkumu obecných principů udržitelnosti se řada prací věnuje 

přímo problematice trvale udržitelného rozvoje v kontextu vývoje měst (např. Kopatz 1998; 

Dietrichs, Fritzsche, Ismaier 2000). Obce, kterých se dotkl proces suburbanizace, vycházejí 

v těchto studiích velmi negativně. Téměř by se dalo říci, že suburbánní obce jsou často uváděny 

jako negativní příklad trvale udržitelného rozvoje (tedy jako model, který k trvale udržitelnému 

rozvoji obce vést nemůže). I řada českých autorů označuje suburbánní obce v kontextu trvale 

udržitelného rozvoje za nevhodné. Hnilička např. zmiňuje rodinné domy jako bydlení s největší 

energetickou a materiální náročností, zejména pokud jsou rozptýlené v prostředí s nižší 
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hustotou osídlení (Hnilička 2005). Kromě stránky energetické a materiální zmiňuje též tzv. 

sociální přijatelnost sídla, která souvisí s jeho životností, dobou obývání z hlediska oblíbenosti 

uživatelem (po jaké době bude z pohledu uživatele žádoucí dům kompletně zdemolovat a 

postavit na jeho místě nový). Z hlediska sociální dimenze trvalé udržitelnosti hovoří proti 

suburbiím i fakt, že vzhledem k velmi různé hustotě zástavby v jednotlivých částech obce 

dochází ke skryté sociální nerovnosti při přerozdělování veřejných zdrojů při zavádění a údržbě 

infrastruktury, která je v řidčeji zastavěných oblastech v přepočtu na obyvatele nákladnější než 

v hustěji zastavěných částech obce (Hnilička 2005).  

K trvalé udržitelnosti suburbánních sídel po stránce sociální se z trochu jiného úhlu vyjadřuje 

i Komise Evropské Unie v dokumentu Green Paper of the Urban Environment z roku 1990, kde 

hodnotí sociální prostředí příměstských obcí zejména na základě praktických zkušeností 

z tehdejších členských států Evropské Unie: „ Rozvoj předměstí je vnímán jako hrozba 

fungujících měst a spokojeného života v nich. Vzhledem k absenci veřejného života, nízkému 

počtu kulturních aktivit, vizuální jednotvárnosti a časovým ztrátám při dojíždění je periferie 

vnímána jako neúspěch.“ (Green Paper of the Urban Environment 1990, s. 10). Právě 

nad platností některých částí tohoto výroku v podmínkách Česka by se dalo polemizovat, 

protože zejména v otázkách intenzity veřejného života a počtu kulturních aktivit si české 

příměstské obce nevedou zdaleka špatně (Puldová 2006). 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit sociální prostředí obce Jesenice u Prahy v kontextu 

principů trvale udržitelného rozvoje, a na základě výsledků šetření poté vyhodnotit, zda model 

suburbánní obce vůbec může být z hlediska sociálního trvale udržitelný, či zda je principům 

trvale udržitelného rozvoje příliš vzdálen (principy uvedeny např. v Henseling 1999 nebo Alisch, 

Herrmann 2001) 

K výše navrženému cíli existuje řada výzkumných otázek, na které se budu v průběhu práce 

snažit hledat odpověď. Výzkumné otázky jsou následující: 

1. Je rozvoj Jesenice po sociální stránce, potažmo suburbánních obcí v zázemí Prahy, 

ve své dnešní podobě v souladu s principy sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje? 

2. Ve kterých oblastech sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje budou v Jesenici 

zaznamenány největší nedostatky? 

3. Jakým způsobem by se Jesenice, potažmo suburbánní obce v zázemí Prahy, mohly 

principům sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje přiblížit? 

4. Které oblasti života v suburbánních obcích budou pro sociální pilíř trvale udržitelného 

rozvoje klíčové a které naopak méně podstatné? 
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Ačkoliv by bylo ideální posuzovat příměstské obce z hlediska všech aspektů trvale udržitelného 

rozvoje, pro účel této práce byla vzhledem k zaměření studia vybrána pouze oblast sociální. 

Oblast environmentální a ekonomická zůstává tedy nadále ke zpracování odborníkům 

z odpovídajících vědních oborů. 
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2. Teoretická část 
 

2.1 Trvale udržitelný rozvoj a suburbanizace 

Část věnovaná tématu trvale udržitelného rozvoje by se dala začít následující citací: „ Trvale 

udržitelný rozvoj je svatá grál, který neexistuje.“1 (volný překlad z Harrison 2000, s. 99). 

Harrisonova citace nastiňuje zásadní polemiku spojenou s pojmem trvale udržitelného rozvoje: 

Dá se tento pojem vůbec jednoznačně definovat? Existují konkrétní opatření, která k trvale 

udržitelnému rozvoji vedou? Nebo jde pouze o novodobou politickou konstrukci? 

K pojmu trvale udržitelný rozvoj existuje mnoho přístupů, které mají společné rysy, ze kterých 

nicméně zatím nebyla vytvořena jednotná definice tohoto pojmu. Všechny přístupy mají 

společný náhled na tzv. udržitelnost jako na směr rozvoje zohledňující nárok budoucích 

generací na podmínky vhodné ke kvalitnímu životu. S tím také souvisí pohled na tzv. 

„udržitelnost“ nikoliv jako na jednorázovou akci, ale jako na dlouhou cestu za do značné míry 

abstraktním cílem, která potrvá po mnoho generací (National Research Council 1999; Harrison 

2000). Podle Harrisona se z tohoto pohledu dá též vyvodit závěr, že trvale udržitelný rozvoj by 

vzhledem k abstraktnosti cíle měla být spíše ona cesta. Cíl zároveň nemusí být nutně 

materiálně definovatelný, trvale udržitelným rozvojem lze pojímat i čistě jako stav mysli, 

způsob vnímání světa (Harrison 2000). 

Objevují se též názory, že pojem trvale udržitelného rozvoje ve své podstatě vůbec definovat 

nelze (Harrison 2000; Spangenberg 2001). Důvodem pro tato tvrzení je fakt, že doposud 

získaná data o lidských aktivitách a jejich dopadu na životní prostředí jsou buď neúplná, nebo 

zcela chybí, čímž vědě chybí dostatečný základ pro možnost stanovení definice (Harrison 2000). 

Harrison ovšem varuje před chybnou interpretací výše řečeného faktu, a to, že pokud 

neexistuje jasná evidence tzv. neudržitelnosti, znamená to automaticky, že se problémem 

trvale udržitelného rozvoje není třeba zabývat. Spíše než exaktní definice a postupy budou 

tedy, podle obdobných názorů, dominovat oblasti trvale udržitelného rozvoje domněnky 

a ideje, které budou směřovat k objasnění této problematiky a možnostem jejího řešení. 

Kromě výše zmíněných, obecnějších náhledů na trvale udržitelný rozvoj, existují samozřejmě 

i pojetí pragmatičtější. Většina autorů vychází z pojmu trvale udržitelného rozvoje, který byl 

poprvé použit na zasedání Světové komise pro životní prostředí a rozvoj při Organizaci 

spojených národů (World Commission on Environment and Development) v roce 1987. Podle 

                                                           
1
 „ Sustainable development is a Holy Grail that does not exist.“ 
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Světové komise pro životní prostředí a rozvoj je trvale udržitelný rozvoj definován takto: 

„Uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval možnost budoucích generací uspokojit své 

vlastní potřeby.“2 (volný překlad z World Commission on Environment and Development 1987, 

s. 43). 

V prostředí Česka lze za relevantní považovat pojetí trvale udržitelného rozvoje, zmiňované 

např. v Návrhu strategie udržitelného rozvoje České republiky, zpracovaném Českým 

ekologickým ústavem. Zde je jako hlavní užívána definice stanovená právním řádem České 

republiky, která trvale udržitelný rozvoj definuje jako: „… rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ (§6 zákona č. 1992 Sb., 

o životním prostředí). Velmi podobná je i další z definic, v této publikaci zmíněná, a to definice 

Evropského parlamentu: „Udržitelný rozvoj znamená zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí 

v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti 

pro současné i příští generace.“ (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2493/2000 

a 2494/2000). Z obou definic je patrné, že hlavní a v podstatě jedinou složkou, která by v rámci 

udržitelného rozvoje měla být chráněna a zachována, je příroda. Důvod kladení silného důrazu 

na environmentální sféru udržitelného rozvoje je vcelku jednoduše pochopitelný. Jedná se 

bezesporu o oblast, ve které se řada negativních změn projevuje jako nevratné a tím pádem je 

nekontrolovaným rozvojem lidské civilizace potenciálně ohrožena nejvíce. Od doby vzniku 

základních definic trvale udržitelného rozvoje došlo ovšem již k řadě jejich modifikací a odklonu 

od jediného, environmentálního, cíle. Postupně začaly být brány v potaz i oblasti sociální 

a ekonomické a trvale udržitelný rozvoj začal být pojímán komplexněji, než jen jako snaha 

o zachování přírodních zdrojů. Ani jednu ze zmíněných oblastí nelze pojímat izolovaně, 

v konečném důsledku jsou všechny tři oblasti vzájemně propojené a navzájem se ovlivňují. 

Pod ekonomickým rozměrem udržitelného rozvoje si lze představit udržitelný hospodářský 

rozvoj spojený s rostoucími příjmy obyvatel. Náplní sociálního rozměru je potřeba důstojného 

života a rozvoje lidské osobnosti, zdraví, sociálního uznání, vzdělání, spravedlnosti, lidské 

soudržnosti nebo třeba rozvoje kultury (Moldan 2001). Vzhledem k zaměření této práce bude 

nadále rozváděna již pouze sociální dimenze trvale udržitelného rozvoje. 

V sociální oblasti bývá kladen důraz jak na kvantitativní, tak na kvalitativní stránku rozvoje. 

Z kvantitativních faktorů lze uvést například snižování kojenecké úmrtnosti či zvyšování naděje 

na dožití dospělé populace. Z kvalitativních jsou zastoupeny například dostupnost vzdělání, 

                                                           
2
 „It meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.“ 
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rovnost příležitostí nebo rovnost přístupu ke zdrojům. Čím dál více se začínají prosazovat 

i hodnoty tkvící ve vztazích mezi lidmi, v tvorbě a fungování komunit, jinak též označované jako 

sociální kapitál (více o pojmu sociální kapitál v kap. 2.4) (National Research Council 1999). 

Zásadním dokumentem, ve kterém jsou zakotveny základní principy problematiky jednotlivých 

pilířů trvale udržitelného rozvoje, je bezesporu Agenda 21, dokument přijatý na konferenci 

OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Agenda 21 je dynamický program, ve kterém jsou uvedena 

východiska, opatření, cíle, činnosti a prostředky implementace jednotlivých principů 

obsažených v Deklaraci o životním prostředí a rozvoji, přijaté též na zmíněné konferenci v Rio 

de Janeiru (MŽP ČR 1998). Závěry konference v Rio de Janeiru vycházejí  z ekonomických 

a sociálních změn ve světě, které se během posledních několika desetiletí začaly výrazně 

promítat do přírodní sféry a tím pádem potenciálně ohrožovat kvalitu života na Zemi 

pro budoucí generace (National Research Council 1999) 

Hlavními oblastmi sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje jsou podle Agendy 21 boj proti 

chudobě, změna vzorů spotřeby, dynamika demografického růstu a udržitelnost, ochrana 

a podpora lidského zdraví, podpora udržitelného rozvoje lidských sídel a integrace životního 

prostředí a rozvoje do rozhodování (MŽP ČR 1998). Vzhledem k různým měřítkovým úrovním, 

na kterých jsou cíle jednotlivých oblastí uplatnitelné, se bude lišit i jejich relevance pro tuto 

práci.  Zejména první ze zmíněných oblastí, boj proti chudobě, nebude pravděpodobně 

pro účely práce příliš relevantní, a to vzhledem k poloze zkoumaného území v metropolitním 

regionu Prahy, který patří k nejvýznamnějším regionům v Česku z pohledu pracovních 

příležitostí i průměrné mzdy (Hampl 2005). Nicméně do oblasti boje proti chudobě spadá též 

problematika rovného přístupu všech lidí k práci a přeneseně tedy zajištění prostředků 

pro vlastní existenci, čímž se tato oblast stává relevantní pro všechny regiony, nejen pro ty 

a priori chudé. Oblast týkající se změn vzorů spotřeby by se dala označit jako interdisciplinární, 

protože asi nejvíce ze všech zmíněných sociálních oblastí zasahuje jak do pilíře ekonomického, 

tak do environmentálního. Jako problematický je vnímán zejména tzv. konzumní způsob života, 

který má sice pozitivní vliv na ekonomiku, ovšem jeho negativním efektem je bezesporu 

degradace životního prostředí. Dynamika demografického růstu je ve spojení s udržitelným 

rozvojem vnímána především jako otázka politická. Zejména rychle rostoucí města často čelí 

problémům s rovným přístupem ke zdrojům. Další ze samostatných oblastí je oblast ochrany 

a podpory lidského zdraví, která by se též dala označit za interdisciplinární. Zdraví populace je 

velmi úzce svázáno nejen s kvalitou životního prostředí, ale také s životním stylem 

obyvatelstva. Kromě dostupnosti léčby je zde kladen velký důraz zejména na prevenci 

onemocnění a snižování rizik vyvolaných znečištěním životního prostředí. Velmi úzce s touto 
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prací souvisí oblast podpory udržitelného rozvoje lidských sídel. Celkovým cílem této oblasti je 

zlepšení jejich sociální, ekonomické a environmentální kvality a životního a pracovního 

prostředí všech jejich obyvatel, zejména s ohledem na znevýhodněné skupiny (např. 

národnostní menšiny či ženy). Dílčími cíli jsou například zlepšení řízení lidských sídel, zajištění 

adekvátního přístřeší pro všechny, podpora územního plánování, podpora zajištění 

environmentální infrastruktury (kanalizace, nakládání s odpady,…), podpora udržitelných 

energetických a dopravních systémů či specifický cíl zaměřený na řízení sídel v oblastech 

náchylných ke katastrofám. 

Oproti relativně obšírně pojatému popisu sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje podle 

Agendy 21 se řada publikací věnuje tomuto pilíři na lokální úrovni. Za zmínku stojí například 

pohled Spangenberga (2001), který v rámci prací na Sustainable Europe Research Institute, 

jako centrální element sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje na lokální úrovni, vyzdvihuje 

mezigenerační spravedlnost přístupu ke zdrojům (doslova popsanou jako nezanechávání 

žádných „hypoték“ budoucím generacím) (Spangenberg 2001). Jako vedlejší elementy zmiňuje 

Spangenberg (2001) zajištění důstojného života a ochranu sociální soudržnosti společnosti. 

Jeho pojetí se tedy nezabývá konkrétními cíli či opatřeními, jako je tomu v případě Agendy 21, 

ale vytváří spíše obecný rámec, otevřený k vlastní interpretaci. Konkrétněji se k tématu 

vyjadřuje např. ve studii, zabývající se možnostmi pro trvale udržitelný rozvoj v sociální oblasti, 

aplikovatelnými v německém prostředí. Zde klade důraz zejména na dvě centrální sociální 

témata – právo na práci a sociální jistotu. Tato témata jsou podle Spangenberga (2001) klíčová 

pro dosažení sociálně udržitelného rozvoje. Do práva na práci se promítá jedna 

ze Spangenbergových tezí, že bez reflexe budoucnosti práce a příjmů nelze dostatečně 

fundovaně formulovat očekávání, která na budoucnost klademe (Spangenberg 2001). Téma 

týkající se sociální jistoty reflektuje zejména přístup ke generaci starších lidí ve společnosti. 

Centrální funkcí tématu sociální jistoty by mělo být zajištění základních materiálních jistot, a to 

i pro budoucí životní období. Pro případ suburbií je z této teze postatný zejména výhled 

do budoucnosti. Vzhledem k mladšímu věku a vyššímu sociálnímu statusu nově přistěhovalých 

obyvatel (např. Puldová 2011) lze usuzovat, že zajištění sociálních jistot nebude, minimálně 

pro nově příchozí obyvatele, v současnosti činit problém. Během let ovšem může dojít 

ke zhoršení sociální situace rezidentů a je tedy třeba tuto tématiku též zařadit do hodnocení.  

Jedním z častých problémů diskuzí, týkajících se trvale udržitelného rozvoje, je fakt, že bývá 

velmi často pojímán jako globální problém, čímž je zapříčiněno vnímání tohoto pojmu 

veřejností jako něčeho abstraktního, čistě politického, něčeho, co se „mě osobně netýká“. 

Přitom například principy sociální oblasti jsou velmi snadno aplikovatelné do každodenního 
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života obyvatel v podobě dobrého fungování rodiny, obcí a občanské společnosti 

(Moldan 2001). 

Řada autorů vidí potenciál pro prosazení principů sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje 

v působení místních komunit (Kopatz 1998; MŽP 1998; Harrison 2000). Pozoruhodné je, že tato 

měřítková úroveň společnosti zůstává většinou v debatách o trvale udržitelném rozvoji 

opomíjena. V rámci veřejných diskuzí (např. prostřednictvím médií) bývá toto téma pojímáno 

buď v rovině politické, nebo naopak jako apel na každého jednotlivce (způsobem „jak mohu 

svými činy napomoci lepšímu životnímu prostředí“). Rovině místních komunit nebývá 

ve věcech trvale udržitelného rozvoje většinou věnována pozornost, možná s výjimkou 

environmentálně motivovaných diskuzí, kde ovšem není primárně kladem důraz 

na udržitelnost rozvoje jako takového, ale pouze na ochranu životního prostředí či vybraného 

živočišného druhu. Často bývá přehlíženo, že každá komunita má své potřeby, které se 

nerovnají pouhému součtu potřeb zahrnutých jedinců (Harrison 2000). 

Vliv místních komunit na trvale udržitelný rozvoj poměrně úzce souvisí s možným vlivem 

suburbanizace na trvale udržitelný rozvoj a to kvůli roli, kterou řada autorů komunitám 

připisuje v rámci rozvoje suburbánních lokalit (Puldová, Ouředníček 2006). Ačkoliv bývá 

suburbanizace, stejně jako trvale udržitelný rozvoj, často vnímána jako ekonomický či 

environmentální problém, řada autorů se zaměřuje na suburbanizaci z pohledu sociálního. 

Jedním z autorů, zkoumajících sociální dopady suburbanizace je Mark Clapson. Podle Clapsona 

existují tři motivy ke vzniku suburbií. Prvními dvěma jsou touha lidí žít v otevřeném prostoru, 

ale zároveň na dosah od města (tzv. anti-urbanismus) a touha po vlastním domě se zahradou. 

Třetím, nejpodstatnějším motivem, je život v suburbiu jako takovém. Suburbánní obce jsou 

jejich potenciálními rezidenty často vnímány jako symbol určitého sociálního statusu, místo 

k bydlení v rámci komunity sociálně dobře postavených lidí (Clapson 2003). Z tohoto motivu 

vyplývá i velmi často diskutovaný sociální problém, který je se suburbanizací spojený a zároveň 

se neslučuje s principy trvale udržitelného rozvoje – sociální segregace. Vzhledem k finančním 

nárokům na pořízení bydlení v suburbiu bývalo od počátku toto bydlení dostupné pouze 

středním a vyšším vrstvám obyvatelstva, čímž dochází k oddělování jednotlivých sociálních 

vrstev ve společnosti a přeneseně tedy i narušení možnosti stejného přístupu ke zdrojům 

(Ouředníček 2002; Clapson 2003; Hoskovcová 2008). Přímo za negativní faktor na cestě k trvale 

udržitelnému rozvoji je suburbanizace označována Světovou komisí pro životní prostředí 

a rozvoj při Organizaci spojených národů (World Commission on Environment and 

Development 1987). V evropských podmínkách je třeba zmínit nejen segregaci celého suburbia 

od obyvatel mimo suburbium (Sýkora uvádí příklad kontrastu mezi sídlišti vysokopodlažních 
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panelových domů a rodinnými domky za městem. Sýkora 2002), ale i segregaci obyvatel uvnitř 

suburbia. Této problematice se věnuje např. Connell (1974) či Thomas (1974), kteří vyzdvihují 

odlišné sociální zázemí starousedlíků a nově se přistěhovavších obyvatel (Connell 1974, 

Thomas 1974). V extrémních případech může dojít i ke vzniku tzv. gated communities3, čili 

k oddělení části obce, obydlené nově přistěhovalými, k jejímu uzavření pro nerezidenty 

a hlídání ostrahou (Ouředníček 2002; Brabec 2010). Příslušnost k odlišné sociální skupině 

a odlišný životní styl může vyústit v odlišné požadavky na další rozvoj obce, kdy starousedlíci 

mají zájem o další rozšiřování obce a s tím spojené rozšiřování infrastruktury služeb (obchodů, 

škol,…) a obyvatelé nových částí, kteří služby v místě bydliště využívají vzácně, o jejich rozvoj 

a tedy i rozšiřování obce zájem nemají (Connell 1974). Zde je třeba zmínit šetření Puldové 

a Ouředníčka (2006), ze kterého vyplývá, že v suburbánních obcích v zázemí Prahy existuje 

ze strany nově přistěhovalých obyvatel tlak na rozšiřování sociálních služeb (např. ve smyslu 

zvyšování kapacit mateřských škol a nižších stupňů základních škol. Puldová, Ouředníček 2006). 

Starostové suburbánních obcí v zázemí Prahy zároveň vnímají pozitivně příliv nových obyvatel, 

a to z hlediska oživení místního prostředí a přílivu nových svěžích nápadů. Z odpovědí starostů 

též vyplývá, že zdaleka neplatí, že by noví obyvatelé žili naprosto izolovaně od starých. Naopak 

zmiňují podstatnou míru politické participace nových obyvatel, ať už jde o účast ve volbách 

nebo přítomnost při zasedání zastupitelstva. Za nejsilnější integrační prvek označují Puldová 

s Ouředníčkem aktivity dětí jako jsou besídky v mateřské škole, cvičení v Sokole či pálení 

čarodějnic (Puldová, Ouředníček 2006). 

Dalším z potenciálních nesouladů s principy trvale udržitelného rozvoje může být i další 

ze znaků suburbií, a to je jejich funkční závislost na městě (Connell 1974), která odporuje trvale 

udržitelné představě o soběstačnosti sídla (např. Huber 1995; MŽP ČR 1998). Connell (1974) 

definuje závislost suburbia na centrálním městě na základě procentního podílu pracovní síly, 

která do něj dojíždí (Connell 1974). Závislost se ovšem netýká jen dojížďky za prací, nýbrž 

i uskutečňování řady nákupů a sociálních a kulturních aktivit. Suburbium poté podle Connella 

(1974) slouží převážně jako místo k bydlení, odpočinku a víkendové zábavě. Rozdělení 

jednotlivých funkcí mezi město a suburbium vede též k větší individualizaci společnosti 

(způsobené mimo jiné dojížďkou osobními automobily) a tím i ke ztrátě sociální soudržnosti 

(Sýkora 2002).  

Sýkora (2002) dokonce na základě výzkumů, provedených v USA, explicitně varuje 

před nekontrolovanou suburbanizací jako před ohrožením trvale udržitelného rozvoje 

                                                           
3
 Gated communities nejsou pouze výsadou suburbií, mohou vznikat též v městském prostředí. 
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(Sýkora 2002). Oponenti tohoto postoje se ovšem ohrazují, zda je možné považovat závěry 

ze studií v USA za relevantní pro české prostředí. Bohužel, vývoj suburbanizace v českém 

prostředí je dopředu neodhadnutelný, a proto je jistě vhodné přistoupit k opatřením raději 

včas než posléze komplikovaněji řešit následky nekontrolovaného rozvoje příměstských zón. 

 

2.2 Životní styl městský či venkovský? 

Pro analýzu trvale udržitelného rozvoje suburbánního území je na počátku třeba diskutovat, 

o jaký prostor se ze sociálně – geografického hlediska jedná.  

Suburbanizací můžeme nazvat růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské krajiny 

(Sýkora 2002). Kromě kvantitativního znaku suburbií v podobě jejich růstu do příměstské 

krajiny v sobě mají též znaky kvalitativní, jako je přeměna fyzického a sociálního prostředí 

příměstských zón (Ouředníček 2002). Suburbánní prostor bývá vnímán jako prostor na pomezí 

mezi městem a venkovem – z pohledu prostorové organizace spíše venkovský (nízká hustota 

zalidnění, prostorové oddělení od souvisle zastavěného území města), z pohledu sociologa 

spíše městský (vzorce chování odpovídají spíše městskému člověku). Gans (1962) například 

suburbia označuje termínem městská vesnice (urban village), zejména kvůli výše zmíněnému 

kontrastu (Gans 1962). Literatura se zaměřuje především na kritiku suburbanizace 

a negativních dopadů s ní spojených. Typickým příkladem je nekontrolovatelná výstavba 

v zázemí měst (tzv. urban sprawl), změny ve využívání krajiny (zabírání zemědělského půdního 

fondu či původní vegetace) a environmentální dopady, způsobené zvýšenou intenzitou osobní 

dopravy v prostoru mezi suburbiem a metropolí.  

V rámci pohledu na trvale udržitelný rozvoj ze sociální stránky se v suburbánních obcích jako 

problematické může jevit soužití obyvatel a jejich poměrně specifický životní styl. Životním 

stylem v urbánním prostředí se jako první začal již v průběhu třicátých let minulého století 

zabývat americký sociolog Louis Wirth (1938), který posléze své poznatky shrnul do textu 

Urbanism as a Way of Life. S rozvojem suburbanizace, jakožto s přirozeným vývojovým krokem 

v procesu urbanizace (Van den Berg 1982), byly Wirthovy poznatky konfrontovány též 

s prostředím suburbií (Gans 1968). Wirth rozděluje vazby mezi obyvateli na primární 

a sekundární s tím, že primární vazby jsou charakteristické zejména pro venkovské prostředí 

a sekundární pro město. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že městský člověk potřebuje k uspokojení 

svých potřeb daleko větší množství osob než venkovský člověk, přičemž kontakty s těmito 

osobami jsou, na rozdíl od kontaktů ve venkovském prostředí, ve většině případů neosobní 
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(Wirth 1938). Zjednodušeně bychom tedy město mohli charakterizovat větší anonymitou 

a převážně účelovými vztahy, což může negativně působit na tvorbu místních komunit (blíže 

viz kap. 2.3). O zhruba 30 let později byly podle výše zmíněných charakteristik zhodnoceny též 

suburbánní prostory a to Herbertem Gansem (1962). Ačkoliv bychom suburbánní oblasti podle 

polohy zařadili na pomezí mezi město a venkov, podle sociálních a demografických 

charakteristik je Gans vnímá spíše jako součást města (zde je nutno upozornit na rozdíl mezi 

suburbii v prostředí USA, kde vznikají velmi často jako nové obce tzv. „na zelené louce“, 

a v prostředí Česka, kde se nová výstavba stává součástí již existující obce, ve které lze najít 

i venkovský styl života některých z původních obyvatel). Dále zpochybňuje tradičně uváděné 

rozdíly mezi životem obyvatel měst na straně jedné a suburbií na straně druhé. Uvádí 

například, že fyzická vzdálenost obyvatel suburbií do místa zaměstnání bývá sice vyšší, než je 

tomu u obyvatel měst, nicméně časová vzdálenost je velmi podobná. Podobnost nachází též 

v závislosti na automobilu, která se zvyšuje u všech obyvatel, bez ohledu na místo bydliště. 

Gans (1962) popírá též suburbiím často vytýkaný handicap spočívající v homogenitě zástavby, 

která je ovšem obdobně homogenní, jako v leckterých městských částech. Pro tvorbu místních 

komunit je podstatná zejména možnost interakce mezi obyvateli, která je podle Ganse závislá 

nikoliv na poloze obydlí v relaci město – venkov, ale spíše na heterogenitě místních obyvatel, 

ve smyslu čím homogennější, tím lepší interakce se mezi nimi vyskytují a naopak. (Gans 1968). 

Výsledky Gansových šetření lze tedy shrnout do závěru, že suburbia mohou být po sociální 

stránce nejen podobná oblastem městským, ale je zde teoretická možnost, že je v některých 

ohledech i převýší. Zároveň Gans (1968) upozorňuje na již v době publikace článku (konec 

60. let) snižující se relevanci Wirthových popisů způsobu života v závislosti na počtu obyvatel 

v místě, hustotě zalidnění a jeho heterogenitě (Wirth 1938). Pro tuto práci je z výše řečeného 

zejména podstatné, že se v rámci suburbií, ačkoliv podle sociální ekologie řazených k městským 

prostorům, nemusí nutně vyskytovat výhradně sekundární vztahy, ale mohou zde vzniknout 

i silné sociální vazby, vedoucí ke vzniku fungujících místních komunit. 

Kriticky na Wirthovo rozdělení pohlíží i R. E. Pahl (1966), který globálně zpochybňuje dělení 

sociologických vzorců na městské a rurální (ovšem připouští toto dělení v rámci geografie). 

Obdobně jako dříve zmíněný Gans (1968) , i Pahl (1966) se přiklání k vlivu jiných faktorů 

na způsob života, než je počet obyvatel a hustota zalidnění. Z pojmů rurální a urbánní vytváří 

určité kontinuum, které nelze jednoduše oddělit na dvě zcela odlišné části. V jednom z příkladů 

se též zaměřuje na problematiku suburbánních oblastí, které označuje jako „commuter village“ 

(vesnice dojíždějících). Pozoruhodné je, že ačkoliv zmiňuje několik zcela odlišných typů zdejších 

obyvatel, od velmi majetných až po tradiční venkovany, pracující v zemědělství, ukončí celou 
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diskuzi tím, že i přes výskyt tradičního venkovského obyvatelstva označí suburbánní oblasti 

spíše za městské a to vzhledem k zastoupení zastoupení střední třídy, která se do původně 

venkovského prostoru přestěhovala z města. Stejně jako Gans, i Pahl používá pro suburbánní 

obce označení „urban village“, které charakterizuje spojení venkovského prostoru s městským 

způsobem života (Pahl 1966; Gans 1962). 

Polemika rurality a urbanity je též tématem debat o trvale udržitelném rozvoji. Objevuje se 

zejména v kontextu směrování opatření vedoucích k trvalé udržitelnosti. V souvislosti s častou 

interpretací trvale udržitelného rozvoje jako environmentálního tématu bývá na město 

nahlíženo jako na a priori trvale neudržitelné životní prostředí, ačkoliv tomu tak být nemusí. 

Oproti dřívějším názorům, že trvalé udržitelnosti města lze dosáhnout pouze tím, že se stane 

více venkovským, se začínají objevovat názory, že cestou k trvalé udržitelnosti může být 

i zachování rurality venkova a urbanity města (Nelson 2007). Vnímání potenciálu města 

pro trvale udržitelný rozvoj je třeba též z toho pohledu, že podíl městské populace ve světě 

nadále narůstá a z populace venkovské se pomalu stává populace převážně městská (UN-

HABITAT 2002). 

 

2.3 Community 

Jak již bylo zmíněno výše, pro sociální pilíř trvale udržitelného rozvoje je klíčová existence 

fungujících místních komunit (Harrison 2000; Nelson 2007; Whelan 2007). Právě v tomto bodě 

existuje potenciální rozpor mezi teoretickou udržitelností suburbánních prostorů, protože ty 

bývají velmi často označovány za jednu z příčin úpadku místních komunit (Putnam 1995). 

Nově vznikající části suburbánních obcí jsou poměrně specifické demografickou strukturou 

nových rezidentů. Migranti mívají výrazně mladší věkový průměr, preferují zdravé životní 

prostředí a bývají jimi úplné rodiny či mladé páry, mající v plánu v blízké době rodinu založit. 

Z hlediska umístění v rámci společenské hierarchie hovoříme o osobách se středním a vyšším 

vzděláním, vyšší příjmové kategorie, zjednodušeně tedy o obyvatelích s vysokým sociálním 

statusem (Ouředníček 2002). Tyto predispozice nových migrantů mohou způsobovat problémy 

v interakci se starousedlíky, které tvoří převážně venkovské obyvatelstvo s odlišným způsobem 

života a nižším sociálním statusem. Vyšší vzdělání a sociální status mohou ovšem v obci působit 

i pozitivně. V případě zapojení těchto obyvatel do veřejného života obce mohou zúročit jak své 

vzdělání, tak i společenský rozhled a výrazně tak napomoci dalšímu rozvoji obce. Podle 
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Ouředníčka (2002) je příchod nových obyvatel do obce přínosem zejména z dlouhodobého 

pohledu (Ouředníček 2002). 

Jedním ze základních přístupů k problematice komunit je koncept Ferdinanda Tönniese, který 

uspořádání společnosti rozdělil na Gemeinschaft a Gesellschaft (Tönnies 1887, cit. v Janowitz, 

Kassarda 1974). Koncept Gemeinschaft charakterizuje prostřednictvím silných komunit se 

silnými sociálními vazbami. Podle Wirtha (1938), který později z tohoto konceptu vycházel, 

bychom Gemeinschaft mohli charakterizovat prostřednictvím primárních kontaktů. Jako 

přelomový bod mezi Gemeinschaft a Gesellschaft označuje Tönnies průmyslovou revoluci 

a přechod společnosti ke kapitalismu. Gesellschaft se tedy od Gemeinschaft liší nižší intenzitou 

sociálních kontaktů, kladením důrazu na potřeby jedince a méně pak na potřeby společnosti. 

Podle Wirtha by se Gesellschaft dala charakterizovat sekundárními kontakty, které jsou podle 

něj znakem urbánní společnosti (Wirth 1938). 

Jednou ze základních otázek je, zda má životní prostředí vliv na individuální chování jedinců, či 

naopak chování jedinců vliv na okolní prostředí a tím pádem na utváření komunity. Zastáncem 

prvního případu byl např. sociolog Chicagské školy Robert Park, který tvrdil, že určité části 

města přispívají k rozvoji specifických subkultur (Park, Burgess 1984).  Klíčovým prvkem 

ke vzniku silných vztahů v rámci komunity je podle Parka stabilita sídla, viděná z pohledu stáří 

komunity, homogenitu místní populace a vysoce rezidenční prostředí. (Guest a kol. 2006). 

Členové Chicagské školy nepopírají, že individuální atributy, jako je např. délka pobytu v rámci 

komunity, mohou přispívat ke zkvalitnění vztahů mezi jejími členy, ale klíčové pro ně zůstávají 

prvky jmenované výše. 

Se změnou uspořádání společnosti po 2. světové válce se názory sociologů na vztahy v rámci 

komunit začínají postupně měnit. Greer (1962, cit. v Guest a kol. 2006) je např. zastáncem 

názoru, že hlavní funkcí sousedských vztahů je ochránit vlastní investici do komunity (např. 

udržování dobrých sousedských vztahů pro docílení bezpečnějšího rezidenčního prostředí). 

Greer přikládá síle individuálních vztahů přibližně stejnou váhu na utváření komunity jako 

kontextu okolního prostředí (Greer 1962, cit. v Guest a kol. 2006). 

Myšlenku závislosti síly komunity na okolním prostředí na základě svých výzkumů z 60. let 

popírá Herbert Gans (1962). Zásadní roli v tvorbě komunit přikládá specifickým způsobům 

života jednotlivých sociálních vrstev: „... život komunity je primárně produktem složeným 
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ze specifických způsobů života různorodých společenských tříd.4“ (volně přeloženo z Gans 

1962, cit. v Guest a kol. 2006). Tato myšlenka byla rozvedena dalšími sociology, kteří z ní 

speciálně vyčlenili skupinu sociálně slabých, kteří se sice podílejí na dosahování stejných cílů 

jako hierarchicky vyšší vrstvy populace, ale deprivace, způsobená chudobou, jim brání 

v udržování styků s těmito vrstvami a tedy i plnohodnotnému zapojení se do komunitního 

života (Guest a kol. 2006). 

Na základě předchozího provedl Guest v 90. letech terénní výzkum, ve kterém hodnotil vliv jak 

individuálních znaků na utváření komunit, tak i vliv vnějšího prostředí. Dospěl k závěru, že 

místní prostředí má na utváření vztahů v rámci komunit vliv poměrně mizivý, čímž popírá 

myšlenky Chicagské školy a kloní se spíše k výsledkům Ganse (Guest a kol. 2006). Jeho 

výsledky, stejně tak jako výsledky Chicagské školy, je nutno vidět v kontextu tehdejší doby, 

pro kterou mohly být samozřejmě aktuální. 

Hodnocení vlivů na utváření komunit a sílu vztahů uvnitř komunit řešili též Janowitz a Kasarda 

(1974). Na straně jedné uvažovali vlivy velikosti sídla a hustoty zalidnění v něm (tedy odkaz 

na Wirthovo dílo), na straně druhé uvažovali dobu pobytu v místě. Prvním závěrem šetření byl 

poznatek, že velikost sídla a hustota osídlení nijak výrazně neoslabuje příbuzenské ani 

přátelské vztahy mezi lidmi. Naproti tomu za zásadní faktor považují délku pobytu v místě, 

která jednoznačně vývoj sociálních vztahů posiluje. Druhým ze závěrů je fakt, že zvyšující se 

velikost sídla nejde automaticky ruku v ruce se zvyšujícím se podílem sekundárních kontaktů 

na úkor primárních. Posledním ze závěrů je konstatování, že zvyšující se velikost sídla nemusí 

nutně oslabovat komunitní cítění obyvatel v lokalitě. 

Pro rozvoj komunity mají nesporný význam místa k setkávání obyvatel na veřejných 

prostranstvích. Madden (2003) ve svých 11 zásadách pro vytváření kvalitních veřejných 

prostranství jako první a nejdůležitější zásadu uvádí, že expertem je komunita, čímž propojuje 

koncept kvality veřejných prostranství s důrazem na sílu komunity. Této zásady bych se ráda 

držela i v závěrečném vyhodnocení případové studie obce Jesenice při zjištění případného 

nedostatku veřejných prostranství v obci. Veřejná prostranství musí splňovat nejen kritérium 

kvantity (či samotné přítomnosti v obci), ale též kvality. Gehl (2000) definuje tři kritéria kvality 

veřejných prostorů: bezpečí, pohodlí a prožitek. Naopak prvek trvalé udržitelnosti se objevuje 

v diagramu neziskové organizace Project for Public Spaces (viz Příloha 1), která požadavky 

                                                           
4
 „… community life is primarily a product of adding together the specific ways of life of various social 

class groups.“ 
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na ideální veřejné prostranství k setkávání obyvatel rozděluje do čtyř skupin – společenský 

rozměr místa, možnost jeho využívání, přístupnost místa a nakonec jeho komfort a image. 

 

2.4 Sociální kapitál 

S pojmem místních komunit je často spojován pojem sociální kapitál (social capital). Putnam 

(1995) definuje sociální kapitál následujícím způsobem: „... složky společenského života – sítě, 

normy a důvěra – které umožňují zúčastněným, aby společně jednali efektivněji za účelem 

dosažení společných zájmů.5“ (volně přeloženo z Putnam 1995, s. 664). Tuto definici lze volně 

chápat jako rysy sociálního života, které umožňují zúčastněným efektivnější jednání k dosažení 

společných zájmů. Sociální kapitál úzce souvisí s vazbami člověka na jeho okolí. Light (2004) 

naproti tomu pojímá sociální kapitál takto:„... vztahy založené na důvěře, zakořeněné 

v sociálních sítích.6“ (volně přeloženo z Light 2004, cit. v Hutchinson 2004, s. 146), tedy jako 

určitou formu důvěry začleněnou do sociálních sítí. Prostřednictvím této vzájemné důvěry poté 

ve společnosti vzniká potenciál k prosazování společných zájmů a k uskutečňování společných 

cílů (Light 2004, cit. v Hutchinson 2004). Light (2004) také poukazuje na fakt, že ačkoliv bývá 

pojem sociální kapitál často spojován s již zmiňovaným Putnamem, autorství konceptu je 

připisováno Jane Jacobs, která podstatu sociálního kapitálu považovala za spontánní produkt 

rezidenčních komunit. Light (2004) se též zabývá zajímavou úvahou dostupnosti jednotlivých 

druhů kapitálu a dochází k závěru, že ve srovnání s kapitálem finančním či hmotným, sociální 

kapitál je přístupným všem sociálním vrstvám. Tato úvaha je zajímavá zejména v kontextu 

diskuze o trvale udržitelném rozvoji, kde rovný přístup ke zdrojům tvoří jednu ze základních 

tezí. 

Podle Putnama sociální kapitál koreluje s politickou participací (Putnam 1995). Můžeme tedy 

dospět k závěru, že vysoká míra politické participace je znakem silného sociálního kapitálu. Jak 

vyplývá z výzkumu Ouředníčka a Puldové (2006), politická participace v suburbánních obcích je 

na uspokojivé úrovni (Puldová, Ouředníček 2006), což přeneseně může poukazovat 

na uspokojivou úroveň sociálního kapitálu. Podle Putnama (1995) dochází během posledních 

zhruba tří desetiletí (v podmínkách USA) k degradaci sociálního kapitálu. Jako faktory, 

ovlivňující degradaci, případně sílu sociálního kapitálu, uvádí úroveň vzdělání, tlak času 

a peněz, mobilitu a suburbanizaci, měnící se roli žen ve společnosti, manželství a rodinu, stát 

                                                           
5
 „…features of social life - networks, norms, and trust - that enable participants to act together more 

effectively to pursue shared objectives.“ 
6
 „…relationships of trust embedded in social networks.“ 
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poskytující záruky, rasismus a lidská práva a efekt předchozí generace (Putnam 1995). 

Za mobilitu označuje Putnam nikoliv každodenní dojížďku, nýbrž migraci spojenou se změnou 

bydliště, která přispívá k degradaci sociálního kapitálu. Jako problematické není vnímáno ani 

tak jednorázové nastěhování se do lokality, jako spíše častou obměnu obyvatel v dané lokalitě. 

Jako příklad uvádí, že pokud má člověk v plánu se v následujících pěti letech stěhovat, méně se 

zapojuje do veřejného života a tím zároveň oslabuje sociální kapitál (Putnam 2000).  

Suburbanizaci označuje již ve své publikaci Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance 

of Social Capital in America (1995) za příčinu degradace sociálního kapitálu. Degradaci 

sociálního kapitálu zde demonstruje mimo jiné na výrazně nižší úrovni zapojování obyvatel 

suburbií do kulturního komunitního života. Otázkou však je, zda je toto tvrzení aplikovatelné 

i na české podmínky.  Závěry ohledně negativního vlivu suburbanizace jsou založeny výhradně 

na šetřeních, provedených v rámci metropolitních areálů v USA, které jsou velikostně 

i životním stylem obyvatel se suburbánními obcemi v Česku nesrovnatelné (jedná se zhruba 

o města velikosti Plzně, navíc postavená tzv. „na zelené louce“). Putnam (2000) zároveň 

připouští, že i v rámci amerických suburbií nelze situaci pojímat paušálně, ale že je účast 

obyvatel na komunitních aktivitách do jisté míry závislá na velikosti obce, což vyznívá 

pro suburbia v Česku pozitivně. V publikaci Bowling Alone (2000) se Putnam více zabývá 

propojením suburbanizace s každodenní mobilitou a dochází k závěru, že závislost 

na automobilu v rámci suburbií výrazně omezuje pohyb pěších obyvatel a tím pádem i možnost 

jejich setkávání na ulicích, tedy jejich vzájemnou interakci (Putnam 2000). Navíc oddělením 

místa bydliště a pracoviště nedochází k setkávání s příslušníky pouze jedné komunity, ale 

k částečnému zapojování se do komunit na více místech. Čas strávený v automobilu znamená 

dále omezení volného času, ve kterém by se jinak bylo možno věnovat aktivitám posilujícím 

vazby v rámci komunity (Putnam 2000). Stejný názor sdílí i Dennis (2007), který tvrdí, že větší 

podíl volného času by vedl ke zlepšení zapojení se do komunitního života a zbavení se strachu 

z kontaktu se sousedy (Dennis 2007). Putnam navíc označuje suburbanizaci za hlavního činitele 

zodpovědného za segregaci sociálních vrstev (Putnam 2000), což je opět tvrzení relevantní 

pro posouzení trvalé udržitelnosti suburbií. 

Putnamovu tezi o pozitivním vlivu žen na posílení sociálního kapitálu podporuje i Whelan 

(2007), který umístění žen ve vedoucích funkcích přímo označuje za znak „zdravých“ komunit, 

které mají tendenci se zapojovat do dění o trvale udržitelném rozvoji v obci (Whelan 2007). 

Horstkötter (1990) ve své studii diskutuje míru zapojování žen do komunální politiky. Je toho 

názoru, že komunální politika je vhodným polem působnosti zejména pro ženy v domácnosti, 

a to vzhledem k řešeným tématům, která často spadají do oblastí zájmu těchto žen (např. 
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oblast školství, svoz odpadu, otázky zdravotní péče, oblast trávení volného času apod.). 

Překážky pro zapojování žen do veřejného života jsou diskutovány pouze v teoretické rovině 

(nejsou většinou empiricky podloženy). Často používaným vysvětlením pro odlišný zájem mužů 

a žen na veřejném dění je tzv. socializační model, který se opírá o přidělení specifických rolí 

jednotlivým pohlavím. Tyto role jsou utvářeny prostřednictvím rodiny, školy, médií a povolání 

a mají předurčovat menší zájem žen o veřejný (zejména politický) život (Holuscha 1999). 

Socializační model ovšem hovoří pouze o vlivech na zájem či nezájem o oblast veřejného 

života, nikoliv o schopnostech jednotlivých pohlaví se ve veřejném životě prosadit. Další 

z překážek, které Holuscha (1999) zmiňuje, je tradiční chápání rolí muže a ženy, kdy na ženě 

kromě pracovních povinností ve většině případů stále spočívá i starost o chod domácnosti a má 

tudíž méně času se věnovat práci pro komunitu. V neposlední řadě je třeba zmínit i všeobecně 

nižší zájem o politiku ze strany žen než je tomu u mužů (Holuscha 1999). 

 

2.5 Srovnání vybraných metodik 

Posuzování či měření trvale udržitelného rozvoje je více než komplikované. Stejně jako 

v případě definice trvale udržitelného rozvoje, neexistuje ani v přístupech k jeho měření mezi 

autory jednotnost. 

Řada autorů přistupuje ke zkoumání trvale udržitelného rozvoje na základě použití čistě 

kvantitativních indikátorů (např. ČSÚ 2007; Eurostat 2010). Tento postup je jistě vhodný, 

ovšem nese s sebou nevýhodu komplikované implementace výsledků výzkumu do praxe. 

Jinými slovy se výsledky dají těžko využít pro aktivizaci místních komunit, které by výsledky 

využily buď k podpoře procesů vedoucích k udržitelnosti nebo naopak k eliminaci procesů, 

stojících udržitelnému rozvoji v cestě (Scerri, James 2010). Častým výsledkem ryze 

kvantitativních postupů bývá též abstraktní pohled na problém, bez začlenění místních 

podmínek. Kvantitativní indikátory pak slouží spíše výzkumným účelům, než aby přispívaly 

k většímu zapojení místního obyvatelstva do snah o udržitelný rozvoj lokality. Další z nevýhod 

čistě kvantitativních postupů je jejich nahlížení na zkoumanou lokalitu jako na uzavřený 

systém, což není reálné. Scerri a James (2010) ovšem kvantitativní postupy jako takové 

v žádném případě nezavrhují. Označují je za doménu přírodních věd a přikládají jim význam 

např. pro odhalení zdrojů neudržitelnosti, což je podle jejich názoru podstatné i pro následné 

kvalitativní výzkumy. Jako ideální postup označují rozšíření kvantitativních indikátorů 

indikátory kvalitativními, čímž dojde k jejich lepšímu zpřístupnění místním komunitám a tím 

pádem k možnosti jejich implementace do praxe komunitního života (Scerri, James 2010). 
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Scerri a James (2010) navrhují k posouzení míry trvale udržitelného rozvoje vlastní metodu 

kvalitativního rankingu. Metoda spočívá v sestrojení terče (ke každému zvoleného tématu 

jeden) a následně vynesení hodnot od 1 do 5 do příslušného kvadrantu, kde 1 je nejhorší 

stupeň rozvoje nebo negativní postižení dopady rozvoje a 5 je nejlepší stupeň nebo pozitivní 

postižení dopady rozvoje. Každý kvadrant terče je roven jedné dimenzi trvale udržitelného 

rozvoje (Scerri a James užívají ekonomickou, environmentální, politickou a kulturní). K tvorbě 

terčů používají Scerri a James (2010) jak kvantitativní data ze statistik a výsledků anket mezi 

obyvateli, tak i kvalitativní data z řízených rozhovorů, meetingů se zástupci zainteresovaných 

komunit či z rozhovorů s komisemi územního plánování. Na metodě je (oproti řadě ostatních 

metod) přínosná zejména konkrétní formulace výzkumných otázek na začátku šetření. 

V otázkách trvale udržitelného rozvoje je komplikovanější než v kterémkoliv jiném oboru vůbec 

definovat, co je vlastně cílem výzkumu. Scerri a James (2010) se zabývají nejen klíčovými 

otázkami, které typy ukazatelů indikují, že je lokalita neudržitelná či naopak, případně které 

skupiny obyvatel ze současné situace profitují a které ztrácejí, ale věnují se i průběhu 

samotného výzkumu. Do otázek z druhé skupiny můžeme zařadit např. jak vhodné byly zdroje 

použité ke zhodnocení daných oblastí či zda byly odpovědi k dané oblasti monitorovány 

vhodným způsobem. Ačkoliv je tedy výstup z výzkumu prostřednictvím terčů pojímán spíše 

kvantitativně, je doplněn o kvalitativní složku doplňujícími otázkami. 

Obdobný přístup k sociálním indikátorům trvale udržitelného rozvoje zaujímá Spangenberg 

(2001). S přístupem Scerri a Jamese (2010) se shoduje v nutnosti zastoupení nejen indikátorů 

kvantitativních, ale též kvalitativních. Spangenberg (2001) je místo kvantitativní a kvalitativní 

nazývá objektivními a subjektivními. Ty dále dělí do podskupin, vytvořených podle kritérií 

sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje – základní lidské potřeby, sociální zdroje, rovnost 

šancí, občanská participace, zajištění existence a kulturní rozmanitost. Ke každé z těchto 

podskupin poté přiřazuje vhodné objektivní i subjektivní indikátory. Objektivní indikátory jsou 

založené zejména na statistických údajích, případně na kvantifikovatelných výsledcích 

dotazníkových šetření. Subjektivní jsou založené zejména na subjektivním pocitu spokojenosti 

místních obyvatel se současným stavem věcí v daných oblastech či s jejich vývojem 

(Spangenberg 2001).  

Důraz na nutnost využití kvalitativních indikátorů kladou i Stapleton a Garrod (2007) ve svém 

pojednání o hodnocení trvale udržitelného rozvoje venkovských oblastí Velké Británie. 

Vycházejí z britské národní strategie udržitelného rozvoje, která celkem 68 indikátorů dělí 

do tří skupin podle tří nejčastěji používaných dimenzí trvale udržitelného rozvoje – 

environmentální, sociální a ekonomické. Ve svém příspěvku poukazují na nedostatečnost 
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využívání pouze těchto tří standardizovaných dimenzí a doporučují je obohatit o indikátor 

energičnosti komunit (community vibrancy), který by měl obsáhnout aktivitu jednotlivých 

venkovských komunit založenou například na počtu míst setkávání, dobrovolných a kulturních 

aktivit či účasti na farním životě. Zároveň ovšem varují před zjednodušením komunitní 

problematiky pouze na výčet několika kvantifikovatelných faktorů, které zdaleka nemohou 

celou problematiku vystihnout. Tento komunitní indikátor byl dále rozpracováván britskou 

Agenturou pro venkov, která indikátor rozdělila do tří podoblastí – komunitní prostor, 

angažovanost komunity a síla komunity. Komunitní prostor byl definován na základě služeb či 

institucí, které jsou či nejsou dostupné do určité vzdálenosti od lokality. Angažovanost 

komunity reflektuje spokojenost obyvatel s děním v rámci komunity, jejich vnímání sousedství 

a občanskou participaci. Poslední z indikátorů, síla komunity, byl označen jako zatím 

nedefinovaný (vzhledem k ukončení projektu k jeho definování nakonec nedošlo). V roce 2004 

byl komunitní indikátor Agenturou pro venkov označen jako za v současných podmínkách 

neměřitelný a metody k sběru dat tedy nebyly již dále rozpracovány. Hlavním přínosem této 

metody je podle Stapletona a Garroda (2007) její odklon od čistě expertních přístupů a jeho 

přiblížení k reálnému komunitnímu životu. Pro účely této diplomové práce je dále podstatné 

rozšíření zavedených dimenzí trvalé udržitelnosti o komunitní prvek, protože, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 2.1, řada autorů vidí v působení místních komunit silný potenciál 

pro nastartování trvale udržitelného rozvoje.  

V institucionální rovině jsou využívány téměř výhradně kvantitativní indikátory. Na úrovni 

Evropské Unie sbírá data k tématu trvale udržitelného rozvoje Eurostat. Každé dva roky data 

sumarizuje do souhrnného reportu. Indikátory Eurostat rozděluje do tematických souhrnných 

skupin, které jsou v souladu s cíli aktualizované Strategie trvale udržitelného rozvoje Evropské 

Unie (Renewed EU Sustainable Development Strategy; REUSDS 2006). Pro sociální dimenzi 

trvale udržitelného rozvoje jsou relevantní následující okruhy a jejich podúrovně: 

 Udržitelná produkce a spotřeba – nakládání se zdroji a odpadem, vzorce 

spotřeby, vzorce produkce 

 Sociální začlenění – chudoba a životní podmínky, přístup k trhu práce, vzdělání 

 Demografické změny – demografie, příjmy starších občanů, udržitelnost 

veřejných zdrojů 

 Veřejné zdraví – zdraví a nerovnosti v rámci zdraví, determinanty zdraví 

 Udržitelná doprava (relevantní pouze částečně) – dopady dopravy na zdraví  
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 Úspěšná vláda (good governance) – politická koherence a efektivita, 

otevřenost a participace, ekonomické nástroje 

(Eurostat 2010) 

Data jsou rozdělena do celkem tří úrovní a jedné zastřešující, podle podrobnosti a druhu dat, 

s hlavním cílem vyjít vstříc potřebám různých typů uživatelů. Nesporným negativem této 

metodiky je obtížná aplikace jejích závěrů v praxi, způsobená zejména uváděním údajů pouze 

za členské státy. V případě pokusu o implementaci daných indikátorů na měřítkově nižší 

úroveň by byl nejspíše problém se samotným získáním daných dat, která bývají běžně 

dostupná pouze za vyšší územní celky (např. údaje týkající se zdraví obyvatelstva). Celá 

metodika je též koncipována spíše pro úroveň států, případně regionů, méně už pro úroveň 

lokální. Z reportů lze též vyvodit spíše závěry pro přijetí opatření vyššími stupni státní správy, 

případně orgány Evropské Unie. Metodiku Eurostatu tedy můžeme označit spíše za teoretický 

rámec pro provádění výzkumů než za praktickou předlohu pro komunity. 

Na úrovni České republiky zpracovává obdobnou metodiku a s ní spojené studie Český 

statistický úřad (dále jen ČSÚ). Soubor indikátorů ČSÚ vychází z indikátorových sad použitých 

v národní Strategii udržitelného rozvoje ČR z roku 2004. Hlavní překážkou metodiky ČSÚ 

pro její aplikaci v této práci je její aplikovatelnost na úrovni krajů, nikoliv obcí, a to vzhledem 

k nedostupnosti některých typů dat pro nižší územní celky nežli kraje. V metodice ČSÚ jsou 

indikátory rozděleny do tří nejčastěji používaných pilířů – ekonomického, sociálního 

a environmentálního. Seznam všech indikátorů sociálního pilíře v Příloze 3. V rámci této práce 

jsem z metodiky ČSÚ částečně vycházela při volbě statistických údajů, které budou zahrnuty 

do jednotlivých tematických okruhů hodnocení. Od některých indikátorů muselo být upuštěno 

vzhledem k nedostupnosti dat za úroveň obcí. Další z indikátorů (např. průměrná délka 

soudního řízení) nejsou podle mého názoru pro výzkum na úrovni obce relevantní.  

Dietrichs, Fritzsche a Ismaier (2000) ve své metodice hodnocení trvale udržitelného rozvoje 

používají metodu tzv. cílových systémů, zvaných též cílové stromy (podle způsobu grafického 

zobrazení v podobě rozvětvené struktury). Nenavrhují pouze jeden přístup k hodnocení, ale 

všechny přístupy mají společný postup při tvorbě indikátorů, a to od stanovení kvalitativního 

cíle po stanovení kvantitativních indikátorů k jeho dosažení. Za všechny návrhy zde uvedu 

jeden příklad k demonstraci způsobu konstrukce zmíněné struktury. Je stanoven jeden hlavní 

cíl, kterého chceme hodnocením dosáhnout (např. rovnost životních podmínek ve všech 

regionech), jako druhou hierarchickou úroveň si stanovíme dílčí cíle (v tomto případě např. 

infrastruktura, struktura trhu práce a kvalita životního prostředí). Tyto dílčí cíle v další 
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hierarchické úrovni rozdělíme do podcílů (např. dílčí cíl infrastruktura rozdělíme 

na infrastrukturu v oblasti zdraví, vzdělání a sociálních záležitostí). Poslední hierarchickou 

úroveň tvoří již zmíněné kvantitativní indikátory (pro oblast zdraví např. počet nemocničních 

lůžek na 1000 obyvatel). Jak poukazují autoři, konstrukce podobných struktur nemusí sloužit 

pouze jako sestavení seznamu indikátorů, ale při úpravě jednotlivých hierarchických stupňů též 

jako instrument pro stanovení priorit v jednotlivých oblastech. Místo kvantitativních indikátorů 

stačí pouze dosadit návrhy opatření, kterými je možno ke splnění daných cílů a podcílů dojít, 

a k nim přiřadit příslušnou prioritu (např. nízká, střední, vysoká), Dietrichs, Fritzsche, Ismaier 

(2000). Zároveň ovšem upozorňují, že stanovením priorit může docházet ke snížení možnosti 

jejich implementace do praxe vzhledem k omezeným rozpočtům většiny obcí. 

V otázce přístupu k hodnocení trvale udržitelného rozvoje v lokálním prostředí se Dietrichs, 

Fritzsche a Ismaier (2000) shodují s dříve zmíněnými Stapletonem a Garrodem (2007). Zastávají 

tentýž názor, že na lokální úrovni by neměl být upřednostňován čistě expertní přístup 

k hodnocení trvale udržitelného rozvoje a měl by být kladen důraz na zapojování komunit 

i názorů jedinců do diskuzí o tématech, týkajících se rozvoje obce (Dietrichs, Fritzsche a Ismaier 

2000). Zároveň upozorňují na fakt, že v praxi až na výjimky stále převažuje expertní přístup. 

Jako mezistupeň mezi těmito dvěma protipóly zmiňují zapojení veřejných aktérů do diskuzí 

o trvalé udržitelnosti lokalit, jakožto lidí, kteří mají přehled o veřejném dění a jsou tedy schopni 

artikulovat zájmy místních obyvatel. 

 

Klíčovým problémem hodnocení trvale udržitelného rozvoje není ovšem stanovení samotných 

indikátorů, ale spíše následné hodnocení výsledků. V krátkosti lze za nejproblematičtější část 

výzkumu označit stanovení mezí neudržitelnosti - co za udržitelné považovat ještě lze a co už 

ne. Tuto problematiku řeší například Dietrichs, Fritzsche a Ismaier (2000), kteří za meze 

udržitelnosti v prostředí měst a obcí označují minimální stanovené standardy, pod které by 

hodnoty sledovaných indikátorů neměly během určité plánovací periody klesnout. V tomto 

přístupu ovšem můžeme odhalit dva základní nedostatky, proč jej lze v této práci obtížně 

aplikovat. Prvním je jeho souvislost s cíleným plánováním, tedy nutnost mít pro studovanou 

obec vytvořen plán trvale udržitelného rozvoje a s ním i periody, za které by minimální 

standardy mohly být určeny. Sledování vývoje jednotlivých indikátorů v následných letech 

a jejich zpětné vyhodnocování za stanovené časové periody může významně zkvalitnit 

informovanost o směrování obce v oblasti trvale udržitelného rozvoje a může též umožnit 
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stanovení minimálních hranic určitých indikátorů pro nadcházející období 7 . Druhým 

problematickým bodem je samotné určení kritických mezí. Podle mého názoru vyžaduje 

stanovení kritických mezí udržitelného rozvoje v určitém regionu velkou dávku praxe 

v hodnocení trvale udržitelného rozvoje v různých lokalitách, včetně zpětného zhodnocení 

výsledků navržených kritických mezí. To potvrzují i Dietrichs, Fritzsche a Ismaier (2000), kteří 

stanovení kritických mezí též označují za problematické, vzhledem k obtížné možnosti 

operacionalizace kritérií trvale udržitelného rozvoje (a trvale udržitelného rozvoje jako pojmu 

vůbec). Místo normativního hodnocení podle fixně stanovených kritických mezí se tedy 

přiklánějí k deskriptivně-analytickému přístupu, s přihlédnutím k situaci v konkrétní zkoumané 

lokalitě a jejímu v podstatě subjektivnímu zhodnocení. Vzhledem k faktu, že rozsáhlejší praxi 

v této oblasti zatím postrádám, budu v rámci této práce porovnávat kvantitativní hodnoty 

za obec s hodnotami za okres Praha – západ a za Středočeský kraj.  

Dietrichs, Fritzsche a Ismaier (2000) zároveň upozorňují na riziko kompenzování nedostatků 

v rámci jednoho z indikátoru výborným výsledkem indikátoru jiného (např. u periferních obcí 

nastává často situace, kdy by při nedodržení této zásady mohla neporušená příroda vyvažovat 

výrazně podprůměrnou mzdu obyvatelstva8). 

Ještě komplikovanější než u kvantitativních indikátorů je hodnocení u těch kvalitativních. Zde 

navíc často nastává problém se špatnou dostupností dat, která nebývají monitorována 

statistickým úřadem. Mezi nejproblematičtější patří oblast hodnocení vzorců spotřeby 

obyvatelstva. Vzorce spotřeby jsou časově velmi proměnlivou oblastí. Co bylo před několika 

lety považováno za spotřebu vysokou, může být v dnešních podmínkách hodnoceno jako 

spotřeba běžná či dokonce nižší než očekávaná. Při hodnocení vzorců spotřeby není tedy 

v podstatě možné stanovit kritickou mez udržitelnosti. Dokonce i někteří autoři, věnující se 

pouze způsobu hodnocení vzorců spotřeby obyvatelstva, se při navrhování indikátorů a jejich 

ideálních hodnot omezují na stanovování tendencí, které by měly vést k trvale udržitelnému 

cíli.  

Hodnocením vzorců spotřeby se zabývají např. Lass a Reusswig (1999). Při výběru indikátorů 

k hodnocení vycházejí převážně z cílů zakotvených v Agendě 21. Vzhledem k tomu, že se, 

stejně jako řada již zmíněných autorů, vyjadřují skepticky k možnosti definování pojmů trvale 

                                                           
7
 V této práci budou obdobným způsobem (pomocí časových řad) hodnoceny pouze kvantitativní 

indikátory. U řady kvalitativních dat, zejména těch sebraných metodou rozhovorů s klíčovými aktéry, 
nelze z důvodu volby metody sběru dat získat údaje za minulá období. 
8
 V příkladu je bráno v úvahu hodnocení všech tří dimenzí trvale udržitelného rozvoje. Při zkoumání 

pouze jedné z dimenzí bude dle mého názoru pravděpodobnost takto extrémních rozdílů mezi 
indikátorovými skóre menší. 
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udržitelného rozvoje a nově i udržitelných vzorců spotřeby, vychází Agenda 21 jako jedna 

z mála možností, jak skupinu takzvaných vzorců spotřeby operacionalizovat. Hodnocení vzorců 

spotřeby je též problematické tím, že vzorce spotřeby zahrnutých jedinců jsou determinovány 

mimo jiné jejich individuálními vlastnostmi. Je tedy komplikované na základě výsledků 

navrhovat možná řešení k vylepšení výsledku v této oblasti, protože individuální vlastnosti 

jedince lze zásahem zvenčí jen těžko změnit. Kromě vlastností jedinců působí na utváření 

vzorců chování ještě sociální faktory (např. společenské hodnoty) a strukturální 

a institucionální podmínky (např. rodinné rozpočty), které jdou také operacionalizovat 

poměrně špatně.  

Proces konzumu Lass a Reusswig (1999) rozdělují do čtyř pro něj typických částí: tvorba 

preferencí, nákup, používání a nakládání s odpady. Toto rozdělení nejen pomáhá určit 

jednotlivé oblasti procesu konzumu, ale navíc rozděluje spotřební proces do částí, které 

ovlivňují různé jiné složky trvale udržitelného rozvoje, a umožňuje tím tedy lepší pochopení 

provázání některých výsledků šetření9 (Lass, Reusswig 1999). 

Na lokální úrovni se jako problematické jeví též zaměření některých aspektů spadajících 

do skupiny vzorců spotřeby na úroveň národního hospodářství (např. cenová politika, která 

ovlivňuje vzorce spotřeby obyvatel). Na lokální úrovni se tedy musíme omezit na úroveň 

chování jedinců, případně na přístup místní samosprávy k ovlivňování vzorců spotřeby místních 

obyvatel (např. v podobě poskytnutí dostatečného počtu kontejnerů na tříděný odpad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Při současném zkoumání více dimenzí trvale udržitelného rozvoje. 
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3. Metodická část 
 

3.1 Konstrukce vlastních indikátorů 

Tvorba indikátorů, použitých pro zhodnocení sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje 

v suburbánní obci Jesenice, probíhala na základě syntézy metodik uvedených výše. Hlavním 

kritériem při tvorbě bylo zastoupení jak kvantitativních, tak kvalitativních indikátorů, protože 

jsem vycházela z předpokladu, že použití čistě kvantitativních dat by výzkum oddálilo 

od reálného života v obci, čímž by se z hodnocení vytratil komunitní prvek.  

Indikátory byly shluknuty do několika tematických skupin – institucionální podpora trvale 

udržitelného rozvoje, participace na veřejném dění, rovné příležitosti mužů a žen, dostupnost 

sociální infrastruktury, indikátory ekonomické situace obyvatel, volnočasové kulturní 

a sportovní aktivity, vzory spotřeby. 

Na úvod je nutno podotknout, že některé indikátory mohou částečně spadat do více 

tematických skupin a skupiny tudíž nelze považovat za striktně rozdělené. 

 

3.1.1 Institucionální podpora trvale udržitelného rozvoje 

S výhledem do budoucna lze za velmi podstatný označit postoj obce k tématům trvale 

udržitelného rozvoje, jejich podpora v rámci fungování obce či naopak absence podpory. Obec 

jako správní orgán disponuje možností působit na vzory spotřeby občanů (např. otevřenou 

podporou péče o starší spoluobčany či zajištěním míst pro sběr tříděného odpadu), provést 

úpravy veřejných prostranství obce za účelem rozvoje komunitního života (např. úpravou míst 

vhodných pro spontánní setkávání občanů. Např. Hrušková 2010; Gehl 2000) či aktivně 

podporovat obyvatele při zapojování do komunitního života vlastním pořádáním akcí 

či podporou pořadatelů akcí (např. Dennis 2007).  

Hlavním zdrojem dat při hodnocení podpory trvale udržitelného rozvoje v sociální oblasti 

ze strany obce budou zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a analýza výdajů z rozpočtu obce 

na aktivity související s tématem trvale udržitelného rozvoje. Jak v hodnocení zápisů 

ze zasedání zastupitelstva, tak při analýze rozpočtů bude sledováno nikoliv absolutní 

zastoupení jednotlivých oblastí, ale též trend zastoupení příslušných oblastí udržitelného 

rozvoje v zápisech ze zasedání a v rozpočtech v uplynulých letech. Doplňkovým zdrojem dat 

bude též obcí vydávaný měsíčník Jesenický kurýr, na základě kterého lze zhodnotit, jakým 
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způsobem má obec zájem se na poli trvale udržitelného rozvoje prezentovat, tzn., zda jsou 

témata trvale udržitelného rozvoje obcí vnímána jako podstatná a je jim v periodiku dáván 

dostatečný prostor. 

 

3.1.2 Participace na veřejném dění 

Další významnou oblastí v rámci zkoumání komunitních aktivit je míra zapojení obyvatel 

do veřejného života. I tuto oblast lze pojmout jak na základě kvantitativních údajů, tak 

kvalitativních. Pro fungující komunitu je zapotřebí aktivní účast jejích členů. Ideálně 

pocházejících z různých věkových skupin i sociálních vrstev, tedy tak, aby došlo k prosazování 

zájmů různých podskupin obyvatelstva a nikoliv k selekci skupin, jejichž zájmy zůstávají 

konstantně v pozadí zájmu. 

Za základní indikátor participace obyvatel na veřejném dění považuji míru účasti ve volbách, 

především do obecního zastupitelstva. Jedná se o základní a velmi jednoduchý způsob 

vyjádření vlastního názoru na směrování obce, ke kterému má přístup každý občan starší 

18 let. V rámci srovnání účasti ve volbách v řadě po sobě následujících voleb lze též zjistit, jaký 

vliv měla na účast ve volbách nově vzniklá výstavba a tedy zprostředkovaně, zda příliv nových 

obyvatel byl pro občanskou participaci v obci spíše přínosem nebo naopak spíše brzdou. 

Statistické výsledky budu též porovnávat s dostupnými výsledky výzkumů volební participace 

v suburbiích (Kostelecký 2005; Vobecká, Bernard, Žáčková 2007). 

Další část výzkumu participace na veřejném dění se bude věnovat participaci obyvatel 

na komunitním životě prostřednictvím fungování zájmových spolků. Tato část se částečně kryje 

se zapojením žen do komunitního života, ovšem v tomto bodě budou do výzkumu zahrnuty 

všechny spolky a zájmová sdružení, bez ohledu na pohlaví či věk zúčastněných. Ideální 

struktura zájmových spolků by měla být pluralitní, tedy rovnoměrně rozdělená mezi věkové 

skupiny, pohlaví a přístupná všem sociálním skupinám. 

 

3.1.3 Rovné příležitosti mužů a žen 

V otázce rovných příležitostí mužů a žen jsem vycházela z teze o příznivém vlivu žen 

na aktivizaci komunit (viz kapitola 2.4). Nicméně míru zapojení žen do veřejného života není 

podle mého názoru jednoduché posoudit a to hned z několika důvodů. Prvním a nejspíše 

nejvíce zásadním je chybějící empirické podložení tezí, proč u žen nedochází k zapojování 
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do veřejného (zejména politického) života v takové míře, jako u mužů (Holuscha 1999). Rovné 

příležitosti mužů a žen se nejčastěji hodnotí podle zastoupení žen v odvětvích tradičně 

dominovaných muži (např. Dietrichs, Fritzsche, Ismaier 2000), ale je otázkou, jak velké 

procento žen vnitřně touží po své realizaci např. v technických oborech. Z důvodu těchto úvah 

bylo nakonec upuštěno od původně plánovaného využití ukazatele podílu místních firem 

vlastněných ženami, protože byl shledán jako obtížně vyhodnotitelný. Naopak za vhodný 

indikátor jsem označila ukazatel zastoupení žen v zastupitelstvu obce a na kandidátkách 

místních politických uskupení. Obecní zastupitelstvo jakožto orgán, který významně ovlivňuje 

dění v obci, je velmi vhodným místem pro uplatnění žen a jejich potenciálu k mobilizaci 

komunity a to zejména kvůli řešeným tematickým oblastem, které bývají velmi blízké tématům 

všedního života žen, zejména žen v domácnosti (Horstkötter 1990).  

Kromě možnosti participovat na politickém životě v obci je ženám třeba poskytnout též prostor 

pro jejich realizaci ve volném čase, čehož lze dosáhnout např. prostřednictvím volnočasových 

aktivit určených ženám. Jako další z indikátorů bude tedy zkoumána nabídka spolků a zařízení, 

tematicky věnovaných typicky ženským aktivitám, jako jsou třeba mateřská centra či sportovní 

zařízení zaměřená na sportovní odvětví pro ženy (např. formování postavy, aerobik).  

 

3.1.4 Dostupnost sociální infrastruktury 

Hodnocení oblasti dostupnosti úřadů obyvatelům je poměrně problematické, a to zejména 

kvůli obtížné možnosti ovlivnění jejich rozmístění samotnou obcí. Lze tedy pouze konstatovat, 

zda je rozmístění úřadů vhodné či nikoliv, ale nelze pro obec navrhnout v podstatě žádná 

doporučení, jak situaci zlepšit.  

Velkou oblast tvoří dostupnost sociální infrastruktury, pod kterou spadají zařízení, jakými jsou 

školy, školky, domovy důchodců či lékařská zařízení. Dostupnost sociální infrastruktury bude 

sledována jednak kvantitativně (fyzická dostupnost jednotlivých zařízení), ale též kvalitativně 

na základě rozhovorů s klíčovými aktéry (zda je využívání těchto zařízení obyvatelstvu 

dostupné např. finančně a zda k němu ve skutečnosti opravdu dochází). V rámci dostupnosti 

lékařských služeb bude toto téma rozděleno na dostupnost lékařských služeb podle míry jejich 

potřebnosti. Bude sledována dostupnost praktického lékaře, který tvoří základ lékařské péče 

pro každého obyvatele. Poté dostupnost zubního lékaře, který patří také k základním 

lékařským službám, ale řada obyvatel klade v dnešní době důraz na jeho výběr. Je tedy možné, 

že vzhledem k blízkosti Prahy nebude po této službě v obci poptávka a tím pádem nebude 



35 
 

tento lékař dostupný. Velmi specifickou podkapitolou kapitoly o lékařské péči je péče 

věnovaná obyvatelům v důchodovém věku. Obyvatelům v důchodovém věku je v diskuzích 

o trvale udržitelném rozvoji obvykle věnováno hodně prostoru. Postoj společnosti a státní 

správy (zde reprezentované i místní správou) k starým lidem je v rámci trvale udržitelného 

rozvoje velmi podstatný. V této práci bude zkoumána nejen dostupnost péče o starší obyvatele 

v podobě domova důchodců10 či adekvátních služeb poskytovaných obyvatelům důchodového 

věku, ale též pozornost, věnovaná tomuto tématu obecním úřadem. Obecní úřad může 

pro podporu starších obyvatel zvolit rozličné způsoby podpory, např. prostřednictvím roznášky 

jídla do domu.  

 

3.1.5 Indikátory ekonomické situace obyvatel 

 

Skupinou indikátorů, založenou z velké části na statistických ukazatelích, je skupina věnovaná 

možnosti každého obyvatele zajistit prostředky k vlastní existenci. Možnost zajištění života 

po materiální stránce lze označit za klíčovou lidskou potřebu, která by měla být přístupná všem 

obyvatelům bez ohledu na pohlaví, vzdělání či sociální postavení (World Commission 

on Environment and Development 1987). Ukazatelem, který výrazně rozšiřuje možnosti 

k zajištění vlastní existence je bezesporu dosažené vzdělání obyvatel. Ačkoliv bývá ukazatel 

ekonomické situace obyvatelstva (v podobě chudoby) často dáván do souvislosti zejména 

s rozvojovými státy světa, kde je řada obyvatel negramotných, i pro středoevropské podmínky 

může být tento faktor relevantní. Pracovní pozice, u kterých je vyžadováno vyšší vzdělání, jsou 

většinou lépe finančně ohodnoceny, než pozice s dostačujícím nižším vzděláním (ohodnocení 

pracovních pozic např. na portálu www.jobs.cz), čímž se zaměstnanému zjednodušuje 

uspokojení jeho životních potřeb. Tento ukazatel ovšem nelze brát jednoznačně jako pravidlo, 

že čím vyšší procento obyvatel disponuje vysokoškolským vzděláním, tím lépe. Vhodnější 

hodnocení spočívá v posouzení zastoupení obyvatelstva s dosaženým základním vzděláním či 

bez vzdělání. Tyto vzdělanostní kategorie můžeme označit za rizikové pro nalezení pracovního 

uplatnění s finančním ohodnocením srovnatelným minimálně s celorepublikovým průměrem 

(ČSÚ 2011). 

S ukazatelem dosaženého vzdělání je úzce spojen i ukazatel míry nezaměstnanosti. Zdroj 

obživy je pro zajištění vlastní existence naprosto klíčový.  

                                                           
10

 Domov důchodců sice nepatří mezi lokální služby, ale jeho případná existence v obci rozměrů Jesenice 
by svědčila o velmi pozitivním přístupu vedení obce ke staršímu obyvatelstvu. 
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Posledním ze statistických ukazatelů, poskytujícím informace o ekonomické situaci 

obyvatelstva, je podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima. Bohužel, 

Český statistický úřad poskytuje tuto informaci pouze do úrovně NUTS3 – kraje. Vlastním 

dotazníkovým šetřením by prokazatelných výsledků pravděpodobně dosaženo nebylo, protože 

se jedná o poměrně citlivou otázku, na kterou mívají respondenti osobní problém odpovídat. 

Ukazatel podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima bude tedy 

do hodnocení zahrnut pouze za úroveň Středočeského kraje, jako doplňkový prvek. 

 

3.1.6 Volnočasové aktivity 

Pro trvale udržitelný rozvoj území je podstatné i respektování jeho minulosti, místních tradic 

a zvyků. Právě v tomto bodě může proces suburbanizace směřování k trvale udržitelnému cíli 

významně ohrozit, protože příliv velkého množství nových obyvatel, kteří nemají žádnou 

citovou vazbu k území, může narušit další předávání místních tradic dalším generacím (Lewicka 

2005). Lewicka dokonce vazbu obyvatel na určité území a tradice s ním spojené označuje 

za součást kulturního kapitálu (cultural capital), jehož hlavními komponenty jsou kromě 

kulturních hodnot, předávaných z generace na generaci, i citové vazby na místo bydliště 

ve spojitosti se zásadními událostmi z rodinné historie (Lewicka 2005). 

Kromě upevňování kulturního bohatství je do kulturní oblasti třeba zahrnout též aktivity 

vedoucí ke stmelování komunity a začleňování obyvatel do společenského života. Kromě 

rozličných zábavních a kulturních akcí sem lze zařadit i akce sportovní, které mohou 

potenciálně oslovit jinou cílovou skupinu, než akce zábavní. Struktura pořádaných akcí bude 

analyzována zejména prostřednictvím měsíčníku Jesenický kurýr. Hlavní oblastí zkoumání bude 

různorodost konaných akcí, se zohledněním věkových skupin účastníků, jejich pohlaví 

a sociálního statusu.   

 

3.1.7 Vzory spotřeby 

Velmi významnou součástí hodnocení trvale udržitelného rozvoje lokality je hodnocení vzorů 

spotřeby jejích obyvatel. Prostřednictvím vzorů spotřeby lze zprostředkovaně zjistit, jaký 

osobní postoj obyvatelé vůči myšlence trvale udržitelného rozvoje zastávají11. Principy trvalé 

                                                           
11

 Zde je třeba si uvědomit, že mezi navenek zaujímanými postoji a vlastním chováním člověka může 
existovat diskrepance. Důvodem je snaha přiblížit se osobními, navenek prezentovanými postoji 
k společensky očekávané normě (např. je očekáváno, že člověk bude třídit odpad). 
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udržitelnosti bývají velmi často v rozporu s vlastní pohodlností a módními trendy. Opět se tedy 

setkáváme s faktorem vlastností každého jednotlivého obyvatele, jeho morálních kvalit. 

Na druhou stranu lze v oblasti vzorů spotřeby spatřovat velký potenciál k cestě za trvale 

udržitelným rozvojem. Zejména obec může podporováním vhodných akcí ovlivňovat smýšlení 

obyvatelstva a směrovat jej od tzv. konzumního životního stylu k životnímu stylu více sociálně 

(i environmentálně) uvědomělému. 

Oblast vzorů spotřeby bude zkoumána zejména prostřednictvím místního šetření. Přímo v obci 

bude zjišťováno například složení vozového parku místních obyvatel (ve smyslu poměru 

silnějších a tudíž více environmentálně škodlivých vozů k menším, environmentálně 

přijatelnějším vozům), vytíženost spojů městské hromadné dopravy nebo přítomnost 

instalovaných alternativních zdrojů energie (např. solárních panelů na střechách). 

Místní šetření bude doplněno o informace z rozhovorů s klíčovými aktéry obce, které 

poskytnou doplnění vzorů spotřeby o vzory chování obyvatelstva, trávení jejich volného času 

a reálné využívání infrastruktury a služeb, zjištěné při místním šetření. 

 

3.2 Metoda vyhodnocení  

Jako vhodná metoda vyhodnocení stavu trvale udržitelného rozvoje v sociální oblasti v obci 

Jesenice u Prahy byla zvolena metoda SWOT analýzy, tedy analýzy silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení. SWOT analýza bývá v literatuře často modelově popisována pro použití 

k analýze společnosti a jejího postavení na trhu. Z toho důvodu bývají silné a slabé stránky 

vnímány jako tzv. interní faktory a příležitosti a ohrožení naopak jako faktory externí, tedy 

faktory okolního prostředí (např. Kortendieck 2009, Müller 2007). Vzhledem k odlišnosti 

charakteru posuzování obce od posuzování komerční společnosti jsem toho názoru, že toto 

striktní rozdělení není pro posuzování obce zcela relevantní (zejména kvůli dvousečnosti 

některých jevů), a proto se ho při identifikaci jednotlivých bodů SWOT analýzy nebudu striktně 

držet. Obdobný problém řešili ve své studii o trvale udržitelném hospodaření v biosférických 

rezervacích Gehr a kol. (2007), kteří se nakonec též přiklonili ke SWOT analýze bez oddělování 

interních a externích faktorů. V klasické SWOT analýze je též jedním z hlavních motivů 

porovnání komerční společnosti ve vztahu ke konkurentům, což se úplně přesně neslučuje 

s cílem této práce. Dalším potenciálním negativem použití SWOT analýzy pro případ analýzy 

rozvoje obce může být i vyšší stupeň subjektivity, který vzniká při posuzování relevantních 

bodů pouze jedním člověkem a nikoliv týmem lidí, jak bývá v metodikách často navrhováno 
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(např. Kortendieck 2009; Müller 2007). Na druhou stranu na rozdíl od častého postupu 

identifikace jednotlivých bodů pomocí spontánního navrhování bez podložení fakty, bude 

v této práci vycházeno právě z výsledků situační analýzy, což naopak přispívá k objektivitě. 

SWOT analýza byla jako vhodná metoda vyhodnocení zvolena zejména z důvodu možnosti 

provázání jednotlivých složek analýzy a identifikaci, jakým způsobem lze např. pomocí 

přítomných silných stránek čelit ohrožením či jakým způsobem lze využít příležitostí 

ke zmírnění stránek slabých. Dojde tedy ke vzniku návrhové části, která sice nebude obsahovat 

konkrétní postupy a řešení, kterými by se měla obec ubírat, ale bude nastiňovat principy 

a směry, jimiž se obec může do budoucna rozvíjet. Výhodou této abstrakce je možnost 

zobecnění a aplikování závěrů nikoliv pouze na obec Jesenice, ale i na další suburbánní obce, 

které se s některými z bodů mohou ztotožňovat. 

 

3.3 Metodika sběru dat 

Jak již bylo řečeno výše, v praktické části práce budou využita statistická data z vybraných 

šetření Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ), dále data sebraná vlastním terénním 

šetřením, rozhovory s vybranými klíčovými aktéry obce Jesenice a v neposlední řadě 

z internetových stránek obce Jesenice a ze zápisů zastupitelstva obce, uveřejněných též 

na internetových stránkách obce. Po uskutečnění rozhovorů s klíčovými aktéry byl ke zdrojům 

dodatečně přiřazen i měsíčník Jesenický kurýr, který byl několika aktéry během rozhovoru 

zmíněn a tudíž vyhodnocen jako relevantní zdroj informací o životě v obci. 

V průběhu kompletace statistických dat byl odhalen zásadní problém, a to dostupnost 

požadovaných dat za úroveň obce. Některá data, monitorující sociální oblast, byla sice za obec 

dostupná, ovšem pouze ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 1991 (dále jen SLDB 2001 a SLDB 

1991). Tudíž muselo být v řadě ukazatelů upuštěno od původního záměru analýzy časových 

řad. Data pouze z roku 2001 jsou sama o sobě pro účely posouzení suburbanizace ne zcela 

vhodná, protože se jedná o období, kdy sice část suburbánní výstavby v obci postavena byla, 

ale hlavní rozvoj nastal až mezi lety 2002 a 2004 (Puldová 2006), takže v období, které data 

ze SLDB 2001 nepokrylo. Není tedy možné dost dobře srovnat období před výstavbou 

a po výstavbě a zhodnotit tedy případný přínos či naopak negativní vliv suburbanizace 

na faktory ovlivňující trvale udržitelný rozvoj. 
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Kvůli možnosti porovnání stavu před výstavbou a po ní (v mnoha případech vůbec kvůli 

dostupnosti požadovaných dat) bylo v případě nedostupnosti dat za obce přistoupeno 

k analýze dat za vyšší správní celky, konkrétně buď za za okres Praha – západ nebo 

za Středočeský kraj12. Údaje za okres Praha – západ, případně za Středočeský kraj nejsou 

samozřejmě ideální jako náhrada za nedostupná data za obec, nicméně vycházím 

z předpokladu, že vzhledem k velikosti obce je opět relativně malá šance, že by se výsledky 

výrazně vymykala výsledkům za okres, případně za kraj. V případě dostupných dat pouze 

za kraj budou tato považována spíše jako data doplňková, jako přibližné nastínění situace 

v Jesenici. 

U ukazatele míry nezaměstnanosti se navíc do dat promítá změna metodiky, která proběhla 

na přelomu roku 2004 a 2005. Data před změnou a po ní tedy nejsou navzájem porovnatelná. 

Z tohoto důvodu bylo v této práci kromě analýzy časové řady přistoupeno též na její porovnání 

s časovými řadami nezaměstnanosti v okrese Praha – Západ a ve Středočeském kraji. 

V porovnání by změna metodik neměla hrát žádnou roli, protože proběhla zároveň na všech 

měřítkových úrovních. U míry nezaměstnanosti se vyskytl navíc ještě další problém, a to 

s dostupností dat za různá období roku. V případě obcí a okresů jsou data dostupná pouze 

za jednotlivé měsíce v roce, naopak za kraje jsou dostupné pouze roční průměry (bez udání 

metodiky, kterou byly údaje získány). Vzájemné porovnání údajů za tyto odlišné územní celky 

je tedy opět třeba brát s ohledem na výše zmíněné. 

Zásadní část informací v práci pochází z rozhovorů s klíčovými aktéry obce Jesenice (soubor 

otázek viz Příloha 2). Označení „klíčoví aktéři“ je používáno pro obyvatele obce, kteří jsou buď 

významnými činiteli komunitního života obce, případně se prostřednictvím svého povolání/jiné 

aktivity dostávají často do styku s místními obyvateli a prostřednictvím těchto styků mají větší 

povědomí o životě v obci, než řadoví obyvatelé. Metoda rozhovorů s klíčovými aktéry byla 

oproti metodě dotazníkového šetření upřednostněna z několika důvodů. Klíčový aktér 

nepopisuje své chování či své vztahy s okolím, ale hovoří o svém náhledu na život jiných lidí, 

čímž odpadá riziko dotazníkových šetření, spočívající v tom, že respondent na citlivé otázky 

odpovídá způsobem, který je společensky přijatelný a očekávaný. Tento problém nastává velmi 

často speciálně v otázkách, týkajících se trvale udržitelného rozvoje13. Určité principy trvale 

                                                           
12

 Na dostupnost konkrétních dat za obec byl učiněn dotaz přímo na pobočce ČSÚ pro Středočeský kraj, 
který odpověděl nabídkou poskytnutí určité části dat za poplatek. Vzhledem k tomu, že cena za množství 
dat by byla relativně vysoká a že se nabídka týkala dat dostupných pouze ze SLDB 2001, bylo od koupě 
dat upuštěno. 
13

 Zde vycházím z vlastní zkušenosti s dotazníkovým šetřením na obdobné téma, provedeným v květnu 
2010 v obci Landsberg am Lech, v rámci studia na Ludwig-Maximilians-Universität München. 
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udržitelného rozvoje a způsoby chování k jeho dosažení jsou ve všeobecném podvědomí. Může 

se tedy stát, že pod společenským tlakem se respondent stydí přiznat, že se chová v nesouladu 

s těmito společensky přijatelnými normami14, čímž dochází ke zkreslení výsledků šetření. 

Dalším důvodem pro upřednostnění dotazování klíčových aktérů před rezidenty bylo 

i dotazníkové šetření Puldové, které proběhlo v roce 2006. Vzhledem k malému časovému 

odstupu by mohla klesnout ochota respondentů k opětovnému vyplnění dotazníku, navíc 

na vcelku podobné téma. 

Soubor otázek pro klíčové aktéry byl konstruován na základě hodnocených oblastí, zmíněných 

v kapitole 3.1. Do souboru byly zařazeny otázky pouze k těm okruhům, u kterých bylo použití 

údajů z rozhovoru s aktéry označeno za relevantní a potřebné. U některých oblastí, jako např. 

při hodnocení vzorů spotřeby obyvatel, byly odpovědi aktérů přímo jedním z klíčových zdrojů 

dat (spolu s místním šetřením a šetřeními uveřejněnými v rámci jiných výzkumů). U jiných, jako 

např. v případě oblasti institucionální podpory trvale udržitelného rozvoje, šlo spíše 

o upřesnění údajů, nalezených ve statistice a obecních dokumentech, a jejich zarámování 

do skutečného života komunity. Byla zvolena forma polostandardizovaného rozhovoru (Hendl 

1997), při kterém byl set otázek pro všechny dotazované aktéry stejný, ale v průběhu byl 

aktérům umožněn odklon od aktuální otázky. Po provedení rozhovorů byl postup vyhodnocen 

jako vhodný, protože řada aktérů byla velmi sdílných a napomohla identifikovat řadu 

problémů, na které se otázky explicitně nezaměřovaly.  

Při volbě vhodných klíčových aktérů bylo pohlíženo na jejich vztah ke zkoumanému tématu 

a také na jejich různorodost. Byli dotazování aktéři, kteří jsou nějakým způsobem 

do komunitního života zapojeni, a to ve společenské sféře. Aby byl zastoupen názor jak 

starousedlíků, tak nově přistěhovalé části obyvatelstva, byla zde snaha vybrat klíčové aktéry jak 

z řad starousedlíků, tak z řad nedávno přistěhovalých. Tento cíl byl v rámci možností splněn. 

Hlavním problémem při výběru aktérů byl překvapivě vysoký podíl potenciálních aktérů, kteří 

ovšem nežijí v Jesenici (dojíždějí pouze za prací). Po úvodním krátkém představení cílů šetření 

bylo ve většině případů dospěno k závěru, že respondent nemá o společenském životě v obci 

dostatečný přehled (většinou měl přehled pouze o návštěvnících vlastního podniku, což bylo 

pro účely rozhovoru nedostačující). Vysoký podíl aktérů, kteří nežijí v Jesenici, se ukázal být 

pro výběr aktérů k dotazování poměrně limitujícím. Další faktory, přispívající k obtížnému 

výběru vhodných respondentů, byl na velikost obce poměrně malý počet relevantních podniků 

                                                           
14

 např. netřídí odpad, vlastní tři silná auta, nešetří vodou, nechodí volit atp. 
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a institucí, ze kterých by mohli aktéři pocházet15 a v některých případech též neochota se 

rozhovoru zúčastnit. Po dotázání prvních několika aktérů bylo upuštěno od původního plánu 

dotazování více aktérů z jedné instituce, vzhledem k podobnosti názorů. Během šetření byl 

totiž odhalen určitý trend v odpovědích aktérů, kteří se přehnaně koncentrovali na oblast, 

ve které jsou osobně zainteresováni (např. návštěvnice mateřského centra pouze na aktivity 

dětí apod.). V případě koncentrace jen na jednu zájmovou oblast či skupinu obyvatel byli aktéři 

vždy požádáni o názor i na ostatní oblasti/skupiny. Tato taktika nebyla ovšem vždy úspěšná. 

Přehled všech dotázaných aktérů je vidět v tabulce č. 1. Zastoupeni jsou jak aktéři, kteří pracují 

s dětmi, tak aktéři z řad poskytovatelů služeb výhradně pro dospělé, či aktéři z řad institucí, 

věnujících se obyvatelstvu bez rozdílu věku. Věková struktura je též v rámci možností 

vyrovnaná. Je zastoupena jak mladší generace do 35 let (5 aktérů), tak střední generace 

(3 aktéři) a starší generace (2 aktéři). Z pohledu délky života na území obce je struktura též 

vyrovnaná. Čtyři z dotázaných aktérů můžeme označit za příslušníky skupiny nově 

přistěhovalých obyvatel (žijí v obci méně než 15 let) a pět aktérů můžeme přiřadit mezi 

starousedlíky. Výjimku zde tvoří zástupkyně ředitelky MŠ ze školky Sunny Canadian. Paní 

zástupkyni byla v kritériu bydliště v obci udělena výjimka z několika důvodů16. Prvním je 

nesporný význam nově vzniklé školky Sunny Canadian v životě obce. Dalším je její role 

ve výzkumu rovných příležitostí mužů a žen v obci s přihlédnutím k faktu, že majitelkou 

a zřizovatelkou školky je žena. Posledním důvodem je zajímavá kombinace soukromých 

a obecních tříd v rámci školky, jakožto příspěvku k rozšíření obcí zřizovaných sociálních služeb 

obyvatelstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 V podstatě pouze podél Budějovické ulice. 
16

 Bohužel nebylo řešením nalézt ve školce jiného zaměstnance, protože ve vedoucích funkcích není 
nikdo s bydlištěm v Jesenici. 
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Tab. 1: Přehled dotázaných klíčových aktérů 

č. Aktér Odhad věku 
Počet let 
v obci 

1 Šéfredaktor Jesenického Kurýra, zastupitel 25 - 34 1 - 15 

2 Pracovnice sociálního odboru OÚ 45 - 54 16 a víc 

3 Zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ, zastupitel 45 - 54 16 a víc 

4 Zástupkyně ředitele pro MŠ 55 - 64 16 a víc 

5 Vedoucí OS JAKA, zastupitel 25 - 34 16 a víc 

6 Kosmetička ze salonu Ella 25 - 34 1 - 15 

7 Knihovnice 55 - 64 16 a víc 

8 Číšnice z podniku restaurace - jídelna do 24 1 - 15 

9 
Zástupkyně ředitelky pro MŠ v soukromé školce 
Sunny Canadian 25 - 34 X 

10 Aktérka z mateřského centra Pohádka 25 - 34 1 - 15 

11 Majitelka cukrárny 45 - 54 16 a víc 

12 Provozní z Holiday baru 45 - 54 16 a víc 

Pozn. X....nežije v Jesenici. Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Dalším zdrojem dat byla analýza zápisů ze zasedání zastupitelstva obce. Zde bylo cílem 

analyzovat jednotlivá zasedání zastupitelstva z pohledu množství projednávaných bodů, které 

se týkaly sociálního života obce. Pozornost byla věnována bodům se sportovní tématikou 

(např. dotace sportovním klubům, usnesení o využívání sportovních ploch veřejností apod.), 

s kulturní tématikou (např. dotace na pořádání kulturních akcí, podpora místních tradic, 

rukodělné výroby apod.), bodům týkajícím se podpory rozvoje sociální infrastruktury (např. 

dotace školským zařízením, občanským sdružením, zabývajícím se společensky prospěšnou 

činností apod.) či podpoře trvale udržitelného rozvoje ze strany obce (prostřednictvím 

vyhlášek, které tematicky souvisejí s tématy trvale udržitelného rozvoje). Další, úžeji zaměřené 

oblasti, se týkaly podpory trhu práce, lékařské péče a podpory seniorů. Pro srovnání bylo 

sledováno i zastoupení témat environmentálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Vzhledem 

k tomu, že ne všechny dotace musí být nutně zmíněny na zasedání zastupitelstva, byly poté 

analyzovány i rozpočty obce Jesenice z let 2008 – 2010. Zde bylo sledováno financování 

vybraných bodů, orientovaných na sociální oblast.  

Dalším zdrojem, získaným na webových stránkách obce Jesenice, byl měsíčník Jesenický kurýr, 

vydávaný přímo obcí. Kromě obecných informací k životu v obci a její vybavenosti službami 

a infrastrukturou sloužil Jesenický kurýr též k analýze četnosti sportovních a kulturních akcí 

konaných v obci. Předpoklad této analýzy nespočívá v tvrzení, že místní měsíčník je jediným 

a obsáhlým zdrojem informací o místních akcích, ale vzhledem k jeho několikaleté tradici 
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a distribuci zdarma do všech domácností lze předpokládat, že je v zájmu pořadatelů dát 

o konaných akcích jeho prostřednictvím vědět. Analýza bude doplněna též údaji získanými 

z rozhovorů s klíčovými aktéry a z místního šetření.  

V neposlední řadě je výzkum doplněn o vlastní terénní šetření. Šetření v místě bylo zaměřeno 

především na jevy, spojené se spotřebními vzory obyvatelstva, podporu trvale udržitelného 

rozvoje ze strany obce a charakterem místní sociální infrastruktury. V oblasti vzorů spotřeby 

obyvatelstva byl sledován vozový park a způsob a intenzita denního života v ulicích. Ze strany 

aktivit obce byla subjektivně hodnocena vybavenost obce kontejnery na tříděný odpad 

a uzpůsobení ulic na jiný způsob přemisťování, než motoristický (vybavenost chodníky, 

stezkami pro cyklisty, in-line bruslaře,…) a výskyt potenciálních míst setkávání obyvatel. 

V případě míst setkávání obyvatel bylo kromě samotného výskytu zhodnoceno také jejich 

faktické využívání místními obyvateli. Dalším z aspektů vzorů spotřeby je uvědomělost 

obyvatel vůči šetrnému nakládání se zdroji při výrobě a přepravě potravin. Tato uvědomělost 

se může projevit na vyhledávání produktů ekologického zemědělství a preferenci potravin, 

pocházejících z regionu. Místní šetření bude tedy zaměřeno i na dostupnost těchto produktů 

v Jesenici, za předpokladu, že pokud je k dispozici nabídka těchto produktů, velmi 

pravděpodobně po nich v obci existuje poptávka. 

Terénní šetření proběhlo ve třech pracovních dnech, od 9 hodin ráno do cca 16:30 hodin 

odpoledne. Stav sledovaných jevů byl hodnocen subjektivně. Pokud to povaha jevu dovolovala, 

byla hodnocena zvlášť situace ve starší části obce a v části s novou výstavbou. 
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4. Praktická část – případová studie obce Jesenice 

 

4.1 Vybrané údaje o obci 

Obec Jesenice leží v okrese Praha – západ, na jižním okraji Prahy, zhruba dva kilometry 

od jejích administrativních hranic (viz obrázek 1). Fyzická blízkost a zároveň vynikající (zejména 

automobilové) dopravní spojení byly pravděpodobně příčinami toho, že se Jesenice stala 

jednou z prvních lokalit v zázemí Prahy, kde v druhé polovině devadesátých let započala 

suburbánní výstavba a s ní rozsáhlý nárůst počtu nových obyvatel. Dynamiku růstu obce lze 

vyčíst z tabulky č. 2. 

Tab. 2: Demografický vývoj obce Jesenice v letech 1990 – 2009 (údaje platné vždy k 1. 1. 

daného roku) 

Rok 
Počet 
obyvatel Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

1990 1613 62 97 -3 -35 -38 

1991 1755 44 46 -4 -2 -6 

1992 1749 52 37 1 15 16 

1993 1765 60 55 12 5 17 

1994 1782 60 45 -6 15 9 

1995 1791 47 21 -5 26 21 

1996 1812 39 30 3 9 12 

1997 1824 45 28 -11 17 6 

1998 1830 114 23 -1 91 90 

1999 1920 151 23 9 128 137 

2000 2057 241 30 13 211 224 

2001 2411 281 59 -10 222 212 

2002 2623 324 76 24 248 272 

2003 2895 383 74 17 309 326 

2004 3221 514 92 37 422 459 

2005 3680 568 126 53 442 495 

2006 4175 623 123 82 500 582 

2007 4757 605 160 87 445 532 

2008 5289 698 207 115 491 606 

2009 5895 506 221 104 285 389 

Zdroj: ČSÚ 2010b, zpracování vlastní. 
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Zásadní zlom v nárůstu počtu obyvatel nastal v roce 1998, kdy počet přistěhovalých poprvé 

překročil 100. Od tohoto roku počet obyvatel stabilně rostl, v roce 2004 překročil počet 

přistěhovalých 500 nových obyvatel. Od roku 1990 do roku 2009 narostl počet obyvatel více 

než 3,5krát, což lze za časové období 20 let (potažmo 10 let od příchodu prvních suburbánních 

migrantů) označit za nárůst velmi prudký.  Za pozitivní můžeme označit nárůst přirozeného 

přírůstku, který souvisí s převažujícím typem imigrantů, což jsou mladé páry a rodiny. Obdobně 

strmý nárůst můžeme pozorovat i na údajích o intenzitě bytové výstavby v období 1998 - 2007 

(viz tabulka 3). 

Tab. 3: Intenzita bytové výstavby v období 1998 – 2007 

 

Počet dokončených bytů v období 
1998 - 2007 

Územní jednotka celkem 
na 1000 obyvatel 

ročně 

Jesenice 1530 49 

Okres Praha - západ 10976 12,6 

Středočeský kraj 47335 4,2 

Zdroj: ČSÚ 2010. 

Ve srovnání s okresem Praha – západ a se Středočeským krajem je intenzita bytové výstavby 

(počet dokončených bytů na 1000 obyvatel) v Jesenici pětinásobná než v okrese Praha - západ, 

v případě Středočeského kraje dokonce dvanáctinásobná.  

Obec Jesenice se skládá ze čtyř částí obce – Jesenice, Osnice, Zdiměřice a Horní Jirčany. Tyto 

části se od sebe v mnohém liší. Hlavním rozdílem je funkce jednotlivých lokalit, kdy část 

Jesenice tvoří centrum obce, kde se koncentrují služby a zařízení sociální infrastruktury, a zbylé 

tři části obce plní funkci rezidenční. Dalším rozdílem mezi jednotlivými částmi je poměr staré 

a nové zástavby. Významnější podíl staré zástavby najdeme pouze v části Jesenice, kde tvoří 

zhruba polovinu celkové zástavby. V Osnici, Zdiměřicích a Horních Jirčanech dominuje nová 

zástavba.  
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Obr. 1: Poloha Jesenice vůči Praze 

 

Zdroj: maps.google.com. Upraveno.  

 

Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům na nové bydlení se, zejména z počátku, stěhovali 

do obce obyvatelé z vyšších příjmových skupin. Spolu s rozvojem hypoték a ostatních možností 

splácení bydlení postupně se suburbánní bydlení stalo dostupnější i středním příjmovým 

kategoriím. Tento lehký posun ovšem nic nemění na faktu, že obyvatelstvo nově vystavěných 

částí obce tvoří lidé s vyšším sociálním statusem, čímž může vznikat diskrepance mezi nimi 

a obyvateli starších částí obce.  V rámci posledních částí nové výstavby začaly kromě rodinných 

domů vznikat i vícepatrové domy s větším množstvím bytů. Tímto novým typem výstavby by se 

suburbánní bydlení potenciálně mohlo přestat omezovat pouze na vyšší příjmové skupiny 

obyvatelstva, pro které je bydlení v podobě samostatného rodinného domu dostupnější, ale 

mohlo by se přiblížit i obyvatelům s průměrnými až nižšími příjmy. 

Demografické údaje ke vzdělání obyvatel a věkovým skupinám jsou bohužel na úrovni obce 

dostupné pouze ze SLDB 2001. Ačkoliv toto časové období není zcela vyhovující, lze z jeho 

výsledků vyvodit určité závěry. Ve srovnání s okresem Praha – západ a se Středočeským krajem 

bylo v Jesenici v roce 2001 menší procento obyvatel ve věku nad 65 let. Tento fakt lze 

z pohledu obce považovat za pozitivní a to zejména kvůli finančním nákladům, které jsou 
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spojené s péčí o seniory. U obyvatelstva mladšího věku (zejména u nově přistěhovalých) lze též 

očekávat, že budou mít větší zájem se aktivně zapojit do chodu místní komunity a v průběhu 

let si k místu bydliště vytvořit hlubší vztah. Podíl obyvatelstva ve věkové kategorii do 15 let byl 

v Jesenici ve sledovaném období též vyšší než u zbylých dvou administrativních jednotek. 

Obdobně pozitivních výsledků dosahovala i ve vzdělanostní struktuře, kde v rámci obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním okres Praha – západ a Středočeský kraj převýšila a v rámci 

obyvatel s dosaženým základním vzděláním dosáhla nižších hodnot. Stejně jako u věkové 

struktury i u struktury vzdělanostní se dá v následujících letech očekávat pozitivní vývoj. 

Tab. 4: Vybrané demografické ukazatele za rok 2001 

  
Obyvatel 
celkem 

z toho 
ve věku 
65+ (v 
%) 

z toho ve 
věku do 15 let 
(v %) 

15-letí a starší 
s VŠ vzděláním 
(v %) 

15-letí a starší 
se základním 
vzděláním 
(v %) 

Jesenice 2475 9,7 17,8 13,5 18,5 

Praha - 
západ 83089 14,5 16,3 11,1 19,9 

Středočeský 
kraj 1122473 14,25 15,9 7 23,11 

Zdroj: SLDB 2001. 

 

 

4.2 Institucionální podpora trvale udržitelného rozvoje 

Podpora trvale udržitelného rozvoje ze strany obce je pro další směřování obce naprosto 

klíčová. Do značné míry závisí na programu strany, která zastupuje většinu. Zároveň můžeme 

říci, že se v něm přeneseně odráží i mínění místního obyvatelstva, které svými hlasy stranu 

do vedení obce zvolilo. Od podzimu roku 2010 má většinový podíl na rozhodování v obci strana 

Rozumný rozvoj, která má ve volebním programu mimo jiné tyto body, související s trvale 

udržitelným rozvojem: regulace výstavby, omezení dopravy v obci, podpora participace občanů 

na veřejném dění, podpora vzniku domu pro seniory a nových ordinací lékařů či vytvoření 

motivačních podmínek pro doplnění chybějících služeb pro soukromé podnikatele (Rozumný 

rozvoj 2010). Z volebního programu je patrné, že strana se tématy trvale udržitelného rozvoje 

zabývá, což je předpokladem pro jejich zdárné přenesení do praxe. Podporování témat 

sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje současným vedením obce lze za krátkou dobu jeho 

působení bohužel těžko posoudit. Lze ovšem posoudit působení minulých zastupitelstev 
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v tomto směru, a to na základě projednávání bodů, vztahujících se k tématům sociálního pilíře 

trvale udržitelného rozvoje, na zasedáních zastupitelstva obce. Frekvence zařazení jednotlivých 

tematických bodů do programů zasedání od ledna roku 2004 do července roku 2010 

(limitováno dostupností zápisů ze zasedání zastupitelstva) je shrnuta v tabulce 5. 

Tab. 5: Frekvence zařazení tematických bodů na program zasedání zastupitelstva  

Oblast TUR Hledaná témata 

Počet řešených bodů k danému tématu 
v daném roce CELKEM 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

zajištění 
existence 

trh práce/ 
nezaměstnanost 0 1 0 0 0 0 0 1 

kultura 
kulturní aktivity 0 0 0 1 0 0 0 1 

sportovní aktivity 0 1 1 3 5 1 8 19 

sociální 
infrastruktura 

školská zařízení + 
mimoškolní 
aktivity 
(bez sportu) 2 1 0 3 4 2 3 15 

lékařská péče 1 0 0 0 0 0 0 1 

staří lidé 0 0 0 0 1 0 0 1 

institucionální podpora TUR 0 0 1 0 1 1 2 5 

ostatní 
dimenze TUR 

environmentální 
sféra 0 0 0 0 1 1 0 2 

Zdroj: zpracování vlastní na základě údajů ze zápisů ze zasedání obce uveřejněných 

na oujesenice.cz. 

 

V tabulce jsou zahrnuty jak počiny pozitivní, tak negativní (schválení/neschválení návrhu,…). 

Nejčastěji zmiňovanými oblastmi jsou oblast sportovních aktivit a podpora školských zařízení. 

Velká část bodů, týkajících se oblasti školství, je spojena především s poskytování dotací 

na provoz základní školy a na chod občanských sdružení, zajišťujících mimoškolní aktivity 

pro děti školního věku (12 z celkových 15 bodů). Zbylé projednávané body v oblasti školství 

jsou rozděleny mezi provoz mateřských škol (2 body) a tématiku zdravotně postižených 

(1 bod). V celkově nejvíce zastoupené oblasti sportovních aktivit se 100% zmiňovaných bodů 

věnuje poskytnutí dotací či účelových půjček konkrétním sportovním klubům. Na tomto místě 

je vhodné zmínit komentář jednoho z dotázaných aktérů, člena současného zastupitelstva, 

který se k problematice poskytování dotací konkrétním klubům vyjádřil tak, že dotační politika 

bývalého zastupitelstva nebyla postavena zcela vyhovujícím způsobem. Strategií zastupitelstva 

současného by mělo být spíše poskytování dotací cílených na projekty pro konkrétní skupiny 

obyvatelstva, pro které jsou dostupné sportovní aktivity vyhodnoceny jako nedostatečné 
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(např. mládež), a nikoliv poskytování dotací jednotlivým sportovním klubům. Z pohledu slabých 

míst, identifikovaných v oblasti nabídky sportovních aktivit pro obyvatelstvo (viz kap. 4.7), 

je tento zvolený postup velmi prospěšný a potenciálně vedoucí k naplňování cílů sociálního 

pilíře trvale udržitelného rozvoje.  

Výrazně méně prostoru dostávala na zasedáních zastupitelstva oblast institucionální podpory 

TUR, do které spadá např. přijímání vyhlášek, týkajících se témat trvale udržitelného rozvoje. 

Tato oblast je zajímavá největším počtem negativních bodů, kdy z celkem pěti zmínek se tři 

týkají zamítnutí projednávaného bodu.  

Jedním z negativ je rozhodnutí o zrušení pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva a jeho 

umisťování na server youtube.com. Záznam byl pořizován a umisťován na server youtube.com 

od roku 2006 do března roku 2010 a lze jej vnímat jako pozitivní krok k přiblížení 

rozhodovacích procesů v obci místnímu obyvatelstvu. Pořizování záznamů ze zasedání 

zastupitelstva obce bylo zrušeno kvůli:„... předchozímu sestříhání záznamů a vytržení 

z kontextu některých výroků zastupitelů.“ (www.oujesenice.cz). Nicméně, jak je patrné 

z internetových stránek obce, nové vedení obce již našlo řešení tohoto problému a od ledna 

roku 2011 začalo na serveru youtube.com záznamy ze zasedání zastupitelstva opět 

uveřejňovat. Jediným negativem se může zdát nižší přehlednost záznamů, kterou by mohlo 

zlepšit např. uvádění hlavních bodů, které jsou projednávány v jednotlivých částech záznamu, 

v komentáři pod videem. Toto vylepšení by mohlo být přínosem i pro vyšší sledovanost 

záznamů ze zasedání zastupitelstva, která bohužel není zatím velká – záznam z lednového 

zasedání zhlédlo v průměru17 90,8 lidí, z březnového 73,8 lidí, z květnového 43,2518 lidí. Další 

způsob, kterým zastupitelstvo přibližuje dění na zasedání zastupitelstva obce občanům je 

uveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva a rady obce v periodiku Jesenický kurýr. 

Do února roku 2010 byly záznamy ze zasedání v rámci Jesenického kurýra uváděny na prvních 

stranách, což vzbuzuje otázku, zda nemohl čtenářsky poměrně nezajímavý text ovlivnit 

atraktivitu periodika. Od března 2010 jsou již záznamy ze zasedání řazeny na konec magazínu. 

Spolu se změnou řazení článků došlo od března 2010 i ke grafické úpravě vzhledu Jesenického 

kurýra, který nyní vychází celý barevný ve formátu A4 (oproti předchozímu z velké části 

černobílému ve formátu A5). Vzhledem se tedy Jesenický kurýr posunul směrem k periodikům 

dostupným v obchodní síti, což by mohlo pozitivně ovlivnit jeho čtenářskou atraktivitu. 

                                                           
17

 průměr byl vytvořen součtem počtu zhlédnutí jednotlivých částí zasedání a jejich zprůměrováním 
18

 zasedání z května bylo vloženo několik dní před vyhodnocením, počet zhlédnutí tedy bude logicky nižší 
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Druhým negativem v rámci bodů, týkajících se institucionální podpory trvale udržitelného 

rozvoje, je dvojí zamítnutí návrhu jedné z členek zastupitelstva (mj. členky strany Rozumný 

rozvoj) na uspořádání referenda k otázce zastavení dalšího rozšiřování obce. Zamítnutí 

proběhlo poprvé v roce 2009 a podruhé v roce 2010. Otázka zastavení dalšího růstu obce 

se úzce dotýká sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje, protože při rychlém rozšiřování 

obce vzniká mimo jiné problém nedostatečného rozvoje místní infrastruktury a přílivu velkého 

množství obyvatel, kteří pravděpodobně nebudou mít úzký vztah k lokalitě. Ze strany místního 

obyvatelstva může být velmi zásadně vnímán i dopad dalšího rozšíření obce na další zvýšení 

intenzity dopravy v obci a s ní samozřejmě i zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo a snížení 

bezpečnosti pro chodce.  

Všechna negativní rozhodnutí z oblasti institucionální podpory TUR byla provedena 

před komunálními volbami roku 2010 a tím pádem za vlády bývalého zastupitelstva. V nově 

zvoleném zastupitelstvu můžeme tedy spatřovat jistý potenciál k větší podpoře této oblasti 

a tedy i větší podporu participace obyvatel na veřejném dění. Další sledované oblasti jsou již 

zastoupeny spíše symbolicky.  

Dalším z ukazatelů zájmu obce o trvale udržitelný rozvoj v sociální sféře je podíl výdajů 

z rozpočtu obce, které jsou přidělovány do jednotlivých oblastí, souvisejících s trvale 

udržitelným rozvojem v sociální sféře.  

Tab. 6: Podíl výdajů na hodnocené oblasti na celkovém rozpočtu obce Jesenice v letech 2008 

– 2010 

oblast 

Podíl výdajů na hodnocené oblasti 
na celkovém rozpočtu 

2008 2009 2010 

sociální 
infrastruktura 11,5 7,16 17,02 

kultura a sport 1,29 1,28 1,29 

zajištění existence 0,71 0,44 0,61 

vzory spotřeby 3,17 4,17 4,52 

CELKEM 16,67 13,05 23,44 

Zdroj: vlastní zpracování na základě analýzy rozpočtů obce uveřejněných na oujesenice.cz. 

 

V analýze rozpočtů byly hodnoceny pouze oblasti sociální infrastruktury, kultury a sportu, 

ekonomické ukazatele a vzory spotřeby (míněno prostředky, kterými obec může ovlivňovat 

vzory spotřeby obyvatelstva). K ostatním oblastem, hodnoceným v této práci, se položky 
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v rozpočtech nevztahovaly. Jako pozitivní lze vnímat fakt, že v posledním hodnoceném roce, 

2010, byl podíl výdajů na hodnocené oblasti na celkových rozpočtových výdajích nejvyšší 

za všechny tři hodnocené roky – tvořil 23,44 %, tedy téměř čtvrtinu z celkových rozpočtových 

výdajů. Dále se analýza bude věnovat již pouze třem hodnoceným oblastem. Z vybraných 

hodnocených oblastí tvoří největší podíl ve všech třech letech výdaje na sociální infrastrukturu, 

tedy oblast, do které spadají jednak školská zařízení, knihovnická zařízení a zařízení 

zdravotnické péče. V rámci této oblasti pak nejvíce finančních prostředků plyne do školských 

zařízení (přes 90 % výdajů), nesrovnatelně menší částka je alokována na knihovnická zařízení. 

Zdravotnická zařízení byla v hodnocených rozpočtech zohledněna pouze v roce 2009 

(pravděpodobně příspěvek na vybudování nového lékařského domu). V oblasti kultury a sportu 

dominují položky zájmová činnost v kultuře a ostatní tělovýchovná činnost s tím, že na počátku 

sledování v roce 2008 měla převahu položka zájmové činnosti v kultuře a do roku 2010 se 

poměr obrátil ve prospěch tělovýchovných činností. Ačkoliv je převaha výdajů na sociální 

infrastrukturu vzhledem k nedávnému rozšíření prostor mateřské školy a stavebním úpravám 

základní škola logická, finanční podpora sportovních a kulturních aktivit v obci by měla být jistě 

podporována výrazněji, než pouhými 1,29 % z celkového rozpočtu obce. Ještě menší množství 

finančních prostředků plyne do oblasti zajištění existence, kam spadají sociální dávky, 

příspěvky znevýhodněným občanům a pečovatelské službě. Malé množství prostředků, 

alokovaných na přerozdělování sociálních dávek může být dáno jejich nepotřebností z pohledu 

příslušnosti větší části obyvatel k vyšším příjmovým skupinám (viz kap. 4.6). Uspokojivě může 

být vnímáno alokování téměř 50 % finančních prostředků v oblasti ekonomických ukazatelů 

na položku „osobní asistenční, pečovatelská služba“ v roce 2010. V letech 2008 a 2009 tato 

položka v rozpočtu nefigurovala, jde tedy o obrat zájmu i směrem k obyvatelům, vyžadujícím 

speciální péči. Oproti tomu je nutno poznamenat, že výskyt položky „osobní asistenční, 

pečovatelská služba“ v roce 2010 neznamenala navýšení finančních prostředků alokovaných 

do oblasti zajištění existence. Procentuální podíl na celkovém rozpočtu zůstává ve všech třech 

sledovaných letech vyrovnaný. Lze se tedy domnívat, že např. prostředky na podporu sdružení 

Most k domovu, které do kategorie pečovatelských služeb spadají, byly v letech 2008 a 2009 

zařazeny do kategorie jiné.  

Při pohledu na absolutní čísla výdajů, přidělených na vybrané oblasti (viz Příloha 3), je patrné, 

že výdaje na všechny oblasti zůstávají po všechna tři sledovaná období víceméně stabilní, 

s jedinou výjimkou v podobě výdajů na sociální infrastrukturu. V této skupině výdajů způsobují 

největší rozdíly výdaje na oblast školství, což lze považovat za logické vzhledem k prioritě obce 

v podobě rozšíření kapacit základní a mateřské školy a s tím spojenými výdaji. Celkové výdaje 
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obce na hodnocené oblasti od roku 2008 do roku 2010 mírně vzrostly, a to z 173 873 850,- Kč 

na 177 443 057,- Kč. 

V rámci hodnocení obecních rozpočtů byla do analýzy zařazena i kategorie, která nemá 

na první pohled se sociální oblastí žádnou souvislost. Její součástí jsou položky „sběr a odvoz 

komunálních odpadů“ a „komunální služby a územní rozvoj“. Tyto dvě kategorie byly zahrnuty 

do hodnocení oblasti vzorů spotřeby obyvatelstva. Politikou odpadového hospodářství může 

totiž obec do značné míry ovlivnit spotřební chování obyvatelstva a jeho postoj k třídění 

odpadu a zprostředkovaně i uvědomělosti vůči životnímu prostředí. V rozpočtu obce měly 

výdaje na odpadové hospodářství v letech 2008 – 2010 stoupající tendenci. Kromě alokování 

finančních prostředků na tuto rozvojovou oblast se obec též věnuje osvětě v oblasti třídění 

odpadu. Nezastupitelnou roli zde hraje měsíčník Jesenický kurýr, ve kterém se pravidelně 

objevuje osvětová rubrika, jak správně odpad třídit. Kromě toho poskytuje Kurýr též informace 

o pravidelných svozech velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Zájem obce o osvětu 

na poli odpadového hospodářství lze zaznamenat i při procházce městem. Pozitivně lze též 

hodnotit umístění informačních tabulí se službami a otevírací dobou místního sběrného dvora 

na přístěncích, chránících kontejnery tříděného odpadu v nově postavené části obce Mladíkov. 

Ve starších částech obce kontejnery na tříděný odpad tak často vidět není. Obyvatelé mají 

možnost se, např. prostřednictvím Jesenického kurýra, o jejich umístění informovat, ale nižší 

četnost jejich rozmístění nemusí být pro obyvatele dostatečně motivační. Potenciál k dalšímu 

rozvoji je možno vidět u kontejnerů na bio-odpad, které nejsou běžnou součástí sad 

kontejnerů. Hodnotit nakládání s bio-odpadem pouze na základě dostupnosti příslušných 

kontejnerů je ovšem opět problematické a to vzhledem k možnosti kompostování, kterou 

může část obyvatel využívat.  

V kompetenci obce je též péče o veřejná prostranství obce a možnost ovlivňování jejich funkce. 

Místní šetření se mimo jiné zabývalo identifikací míst k setkávání obyvatelstva a vyhodnocením 

jejich dostatečnosti. Jako místa k setkávání obyvatel lze označit jednak restaurační zařízení, 

vč. zařízení kavárenského typu, ale i možnost setkávání obyvatel na otevřených prostranstvích. 

Právě výskyt posledně zmiňovaných prostranství, která by splňovala kritéria dobré dostupnosti, 

přehlednosti, lidského měřítka, vybavení pro aktivity a vytvoření příjemného klimatu 

(Šilhánková 2002), se ukázal jako nedostatečný. V obci je celkově málo míst, určených 

k setkávání lidí, a relaxačních zón, kde by docházelo k setkávání místního obyvatelstva a tedy 

i udržování komunitních vztahů. V centrální části obce Jesenice, a tedy zároveň i v místě 

největší denní koncentrace obyvatelstva se nachází pouze jeden otevřený prostor 

s potenciálem k setkávání lidí a to travnaté prostranství před bývalým obchodním domem 
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(nyní prodejna potravin, masna a obchod s oděvy). Na prostranství se sice nacházejí lavičky, 

ovšem pouze ojediněle a navíc v ne zcela vyhovujícím stavu. Celková úprava prostranství 

rozhodně nenabízí příjemné posezení a o prostranství nelze uvažovat ani jako o možném 

hlavním cíli cesty na vycházce. Dalším negativem prostranství před obchodním domem je jeho 

těsné přiléhání k velmi rušné Budějovické ulici (viz obrázek 2). Prostranství před obchodním 

domem je ukázkou toho, že veřejná prostranství musí splňovat nejen kritérium kvantity (či 

samotné přítomnosti v obci), ale též kvality. Gehl (2000) definuje tři kritéria kvality veřejných 

prostorů: bezpečí, pohodlí a prožitek. Z pohledu těchto tří kritérií prostranství před obchodním 

domem není vyhovující.  

Obr. 2: Veřejný prostor před obchodním domem 

 

Zdroj: vlastní foto. 

Málo míst k setkávání se nachází i v nově postavených částech obce. Prostranství mezi 

obytnými domy se zde omezují pouze na ulice (v některých případech dokonce bez chodníku) 

a pokud už se místo vhodné k setkávání objeví, tak v podobě dětského hřiště (např. v lokalitě 

Mladíkov). Dětské hřiště je jakožto místo k setkávání zacíleno na poměrně úzkou cílovou 

skupinu matek s malými dětmi, pro zbylé skupiny obyvatelstva alternativní místa k setkávání 

na veřejných prostranstvích chybí. Problematikou fyzického prostředí v suburbánních obcích 

v zázemí Prahy se zabývají též Ouředníček a Temelová (2009). Výsledky jejich šetření víceméně 

potvrzují výsledky mého místního šetření. Při terénním mapování celkem 134 obcí s lokalitami 

nové výstavby v zázemí Prahy identifikovali, že v celých 39 % nové zástavby nejsou ulice 

vybaveny chodníky (viz ilustrační obrázek 3), v 68 % se nevyskytují žádné lavičky a v 61 % nové 

zástavby nejsou dětská hřiště. Zvláště v nově postavených částech obce, kde se nenachází ani 

infrastruktura v podobě restaurací, jsou místa k setkávání obyvatel důležitá proto, aby se 



54 
 

sousedé navzájem potkávali a utužovali vzájemné vztahy. Absence míst k setkávání též vede 

k pocitu jisté opuštěnosti místa. V kombinaci s vysokým stupněm automobilismu v nově 

postavených částech obce se z ulic vytrácejí lidé. Důležitost prostorů pro pěší vyzdvihuje i 

Hrušková (2010), která označuje chodníky za jeden z patnácti klíčových faktorů, kterým lze 

zlepšit nejen životní podmínky v lokalitě, ale i vztahy v rámci komunity. Navrhuje též 

odstranění bariér v podobě vysokých plotů u předzahrádek (v nově postavených částech 

Jesenice se vyskytují často) a jejich nahrazení nižšími ploty a vegetací, které jednak podporují 

pocit bezpečí, zvyšují vizuální atraktivitu ulic pro pěší a podporují sociální interakci. Hrušková 

se věnuje i tématu míst k setkávání v podobě plošně větších celků. Navrhuje situovat rekreační 

plochy do nezastavěných oblastí na kraji obce a jejich využívání pravidelně podporovat 

pořádáním společenských či sportovních akcí. Další možnost vidí v seznámení nově 

přistěhovalých obyvatel s tradičními místy k zastavení v okolí obce (kaplička, památný strom 

apod.) a úpravu okolního prostranství pro trávení volného času (např. instalací laviček).  

Obr. 3: Příklad absence chodníku v nově postavených částech obce 

 

Zdroj: vlastní foto. 

Kromě míst setkávání na veřejných prostranstvích hrají svou roli v komunitním životě obce 

i místa setkávání v podobě restauračních zařízení a kaváren. Nabídka těchto zařízení v Jesenici 

též není velká, většina z nich navíc neposkytuje služby v kvalitě odpovídající sociálnímu statutu 

nově přistěhovalých obyvatel (nepříliš lákavý interiér, nabídka jídel, v některých případech 

nedostatečně profesionální obsluha, případně typ podniku jako takový19). Naprostý nedostatek 

lze v Jesenici spatřovat v zařízeních kavárenského typu, které by byly vhodné pro setkávání buď 

matek s dětmi, nebo seniorů v odpoledních hodinách.  

                                                           
19

 poznatky z vlastního šetření 
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4.3 Participace na veřejném dění 

Hlavním cílem hodnocení participace obyvatel na veřejném dění je zjistit míru zájmu místního 

obyvatelstva o dění v obci, případně jeho aktivní ovlivňování. Vycházím z předpokladu, který 

mimo jiné diskutuje Day (2006), že pro fungující komunitu je zapotřebí zejména aktivní účast 

jejích členů. Hlavním sledovaným jevem je participace místního obyvatelstva ve volbách. 

V tabulce 7 jsou shrnuty výsledky voleb do obecních zastupitelstev v obci Jesenice, 

ve Středočeském kraji a v okrese Praha – západ. Kromě volební účasti jako takové je zajímavé 

sledovat i její vývoj. V prvních dvou termínech voleb do obecních zastupitelstev, tj. v letech 

1994 a 1998, byla volební účast v Jesenici ve srovnání s volební účastí ve Středočeském kraji 

lehce nižší, ve srovnání s obcemi okresu Praha – západ dokonce výrazně nižší (o 4 – 8 %). Pokud 

přihlédneme k populačnímu vývoji (viz tabulka 2), byl právě rok 1998 rokem zlomovým, co se 

týče počátku nárůstu počtu obyvatel v obci. Pro účely hodnocení vývoje volební účasti můžeme 

tedy tento rok považovat za počátek příchodu suburbánních rezidentů. Při hodnocení dalšího 

roku konání voleb do obecních zastupitelstev, roku 2002, vidíme jasný nárůst volební účasti. 

Oproti minulým volbám v roce 1998 narostla volební účast v Jesenici o téměř 11 %. Poměr 

mezi volební účastí v Jesenici a ve Středočeském kraji se obrací, Jesenice Středočeský kraj 

převyšuje o zhruba 9%. Podobný výsledek je vidět i ve srovnání s okresem Praha – západ, 

pouze s menším procentním rozdílem. V letech 2006 a 2010 tento trend pokračuje, pouze s tím 

rozdílem, že se volební účast v Jesenici drží na srovnatelné úrovni s okresem Praha - západ20.  

 

Tab. 7: Účast ve volbách do zastupitelstva obcí v obci Jesenice, Středočeském kraji a okrese 

Praha - západ v letech 1994 – 2010 (v %) 

Rok 

Účast (v %) 

Jesenice Středočeský kraj Okres Praha - západ 

2010 59,03 52,12 58,14 

2006 57,52 49,93 57,68 

2002 59,22 50,62 56,98 

1998 48,66 51,64 56,26 

1994 65,1 66 69,48 

Zdroj: Volební server ČSÚ. 

 

                                                           
20

 Může být vysvětleno postupujícím trendem suburbánní výstavby v celém okrese Praha – západ a tedy 
s přílivem obdobného typu nových obyvatel. 
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Obdobný trend lze pozorovat i u účasti obyvatel ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (viz tabulka 8) s tím rozdílem, že v tomto případě hodnoty za obec Jesenice 

od začátku převyšovaly hodnoty krajské a okresní. Čím dál více se ovšem zvětšoval rozdíl mezi 

Jesenicí a zbylými dvěma jednotkami. Největších rozdílů bylo dosaženo při posledních volbách 

v roce 2010, kde rozdíl mezi Jesenicí a okresem Praha – západ tvořil zhruba 5%, rozdíl mezi 

Jesenicí a Středočeským krajem dokonce téměř 13%. 

Tab. 8: Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Jesenice, 

Středočeském kraji a okrese Praha - západ v letech 1996 – 2010 (v %) 

Rok 

Účast (%) 

Jesenice Středočeský kraj Okres Praha - západ 

2010 76,92 64,26 71,69 

2006 76,65 65,96 72,31 

2002 65,07 58,78 63,72 

1998 78,92 76,38 78,17 

1996 79,28 78,35 78,77 

Zdroj: Volební server ČSÚ. 

 

Z porovnání volební účasti v Jesenici s nadřazenými správními jednotkami lze tedy usoudit, že 

obyvatelstvo obce Jesenice má zájem svými hlasy ovlivnit politické dění jak v obci, tak 

v Poslanecké sněmovně. Pozitivně můžeme hodnotit i vývoj volební účasti v rámci obce. 

Při porovnání vývoje volební účasti s vývojem počtu obyvatel lze prohlásit, že suburbanizace 

volební účast ovlivnila pozitivně. Domněnku částečně podporuje i Kostelecký (2005), který 

ve svém šetření dospěl k závěru, že účast ve volbách v suburbánních oblastech (jak ve volbách 

parlamentních, tak do zastupitelstev obcí) pozitivně ovlivňuje jednak dosažené vzdělání 

obyvatelstva a stále více též socioekonomický status obyvatelstva, což jsou indikátory, které 

v Jesenici s nově příchozími obyvateli narůstají. 

 Zajímavé je i srovnání statistických výsledků se studií, kterou provedli Vobecká, Bernard 

a Žáčková (2007) na téma proměny politického chování a občanské participace v obci Jesenice 

(Vobecká, Bernard, Žáčková 2007). Zajímavý je zejména poznatek, že se ve volbách 

do zastupitelstev obcí postupně stírají rozdíly mezi aktivní participací nově přistěhovalých 

a starousedlíků při kandidaturách do zastupitelstva, obě skupiny jsou čím dál více spojovány 

společnými zájmy a prioritami v rozvoji obce a nedochází tedy ke znevýhodňování ani jedné 

ze skupin. Vobecká, Bernard a Žáčková (2007) se věnují též identifikaci motivace obyvatelstva 
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k účasti na volbách a docházejí k závěru, že v obci Jesenice dochází především k podporování 

známých tváří z obecního života. Za vysokou volební účastí tedy mohou stát nejen faktory 

zmíněné výše, ale v konkrétním případě Jesenice i úspěšná předvolební kampaň, sázející 

na silné osobnosti, které jsou známé nejen u starousedlíků, ale i u nově přistěhovalých. Jistou 

motivací k volební participaci může být i důvěra ve volební program stran nově vzniklých 

v předvolebním období, které slibují vyřešit zásadní problémy obce a napravit chyby předchozí 

vládnoucí strany (Vobecká, Bernard, Žáčková 2007). Tento fenomén lze pozorovat jak 

v komunálních volbách v roce 2002 a 2006, tak v zatím posledních volbách v roce 2010. 

Výsledek této motivace lze v podobě vysoké volební účasti vnímat jako velmi dobrý. 

Součástí hodnocení participace obyvatel je kromě účasti ve volbách i participace 

na společenském a politickém životě v obci. Při hodnocení zájmu obyvatel o účast 

na společenském a politickém životě v obci bylo vycházeno především z rozhovorů s klíčovými 

aktéry. Nutno podotknout, že příspěvky jednotlivých aktérů k tématu participace občanů se 

poměrně různily a je tedy obtížné názory aktérů generalizovat. Při srovnání zájmu o účast 

na politickém a společenském životě v obci převládá podle názorů dotázaných aktérů zájem 

obyvatelstva o společenský život v obci. Názory na rozdílnost v zapojování obyvatel ze starých 

a nových částí obce se ve výpovědích aktérů různí, z čehož lze usoudit, že pokud by se v této 

oblasti vyskytoval nějaký významný trend (např. nově přistěhovalí obyvatelé by se výrazně 

zapojovali nebo se naopak odmítali zapojovat do místního společenského života), nejspíše by 

aktéři odpovídali jednotněji. Aktéři se vesměs shodli na jednom jevu a to na celkové stagnaci až 

úbytku zájmu ze strany obyvatel o akce konané v Jesenici. Tento názor vyjadřovali i aktéři, kteří 

žijí v Jesenici 16 a více let a mají tedy možnost srovnání se stavem před příchodem nových 

obyvatel. Pozitivní odpovědi ohledně zapojování obyvatelstva z nových částí obce zaznívá 

ve výpovědích aktérů převážně v souvislosti s akcemi, konanými pro děti. 

V názorech aktérů na zájem obyvatel o politický život v obci, případně zájem o ovlivňování 

dalšího směřování vývoje obce lze též nalézt společné rysy. Aktéři se ve většině odpovědí 

shodli na tom, že nově zvolené zastupitelstvo se více snaží o dialog s obyvateli obce než 

zastupitelstvo bývalé (výjimku zde tvořil především dotázaný zastupitel – člen opozice, který 

měl názor zcela opačný, což je očekávatelné). Většinový názor aktérů ale také bohužel byl, že 

zájem ze strany obyvatel o ovlivňování politického života v obci není velký. Optimisty v tomto 

ohledu jsou pouze členové zastupitelstva, kteří se domnívají, že zájem obyvatelstva 

o zapojování do politických diskuzí zde existuje. Ve dvou názorech z řad pracovnic obecního 

úřadu zazněla informace, že vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce mají většinou 

potřebu jen tzv. chroničtí stěžovatelé. Zájem obyvatel o dění v obci a participaci na dialogu 
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o jejím budoucím směřovaní se vedení obce snaží podpořit i prostřednictvím měsíčníku 

Jesenický kurýr, ve kterém byla na počátku roku 2011 uveřejněna výzva k zasílání příspěvků 

na téma vlastních představ o budoucím vývoji Jesenice. Jak velký bude ze strany obyvatelstva 

zájem se vyjádřit, zůstává otázkou, ovšem jako počin ze strany obce můžeme tento nápad 

hodnotit jednoznačně kladně.  

 

4.4 Rovné příležitosti mužů a žen 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, ženy mohou být významnými činiteli v nasměrování 

obce směrem k trvale udržitelnému rozvoji (viz kap. 2.5). Jako vhodné pro participaci žen 

(zejména žen v domácnosti) je vnímáno zejména jejich aktivní zapojování do komunální 

politiky, a to vzhledem k řešené tematice, která je blízká všednímu životu žen (Horstkötter 

1990). 

K otázce, zda obec podporuje zapojení žen do společenského a politického života se všichni 

dotázaní aktéři vyjádřili v podobném smyslu. Podle jejich názoru obec cíleně ženy v jejich 

aktivitách nepodporuje, ale zároveň jim nestaví překážky. V tomto směru byly pro účely 

výzkumu zajímavé zejména odpovědi představitelek Mateřského centra Pohádka a soukromé 

mateřské školy Sunny Canadian, jakožto představitelek dvou komerčních institucí, na jejichž 

chodu se přímo podílejí ženy. Pokud by tedy nějaké znevýhodnění žen ze strany obce 

probíhalo, v odpovědích těchto dvou respondentek by se nejspíše projevilo. Obě respondentky 

sice shodně tvrdí, že podpora jejich aktivit ze strany obce není ideální, nicméně jako důvod 

neoznačují roli pohlaví.  

Dalším ze zkoumaných ukazatelů je zastoupení žen v zastupitelstvu. Na tomto místě je třeba 

podotknout, že rozhodující není až tak samotný poměr žen a mužů, ale spíše aktivita vyvíjená 

zvolenými ženami a v neposlední řadě i rovnost šancí žen a mužů se do zastupitelstva obce 

dostat (Holuscha 1999). V rámci zájmu žen o funkci v zastupitelstvu obce může být pocit 

zodpovědnosti za rozhodování pro dobro obyvatel obce považován v podstatě za jedinou 

překážku, která může ženám stát v cestě. Rozhodně zde není třeba speciální vzdělání, spíše jde 

o vlastní iniciativu a ochotu zapojit se do dění v obci. Z celkem 21 členů současného 

zastupitelstva Jesenice je 6 členů ženského pohlaví. Zastoupení žen v zastupitelstvu je tedy 

zhruba 28procentní, což můžeme považovat za uspokojivý počet.  Šetření z internetových 

stránek obce a serveru volby.cz bylo i v tomto směru doplněno výsledky rozhovorů s klíčovými 

aktéry. Odpovědi na dotaz, zda obec podporuje zastoupení žen v zastupitelstvu a následně 
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i jejich činnost, byly opět velmi podobné a velmi se podobaly odpovědím na otázku ohledně 

zapojení žen do společenského života obce všeobecně. Aktéři se vesměs shodli na názoru, že 

obec sice zapojování žen do politiky nijak aktivně nepodporuje (např. vytvářením speciálních 

podmínek na obecním úřadě pro ženy s dětmi), ale zároveň se k ženám v zastupitelstvu nijak 

negativně nestaví a neklade jim překážky. Za relevantní lze považovat i odpověď jednoho 

z dotázaných zastupitelů, který ze své pozice uvnitř zastupitelstva též označil postoj 

zastupitelstva k ženám – zastupitelkám za pozitivní, s jediným možným návrhem na vylepšení, 

a to se zavedením prozatím chybějící genderové politiky (např. prostřednictvím stanovení kvót 

pro ženy na kandidátkách stran či ve výborech zastupitelstva). Možnost působení žen 

v zastupitelstvu je do značné míry ovlivněna jejich zastoupením na volebních kandidátkách. 

Srovnání zastoupení žen na kandidátkách jednotlivých politických uskupení a též úspěšnost 

jejich zvolení je znázorněna v Příloze 4. V obou dvou volebních letech se zastoupení žen 

na kandidátkách všech politických stran blížilo minimálně k 30%, což lze považovat 

za uspokojivé. Do zastupitelstva ovšem voliči téměř ve všech případech zvolili větší podíl mužů. 

Jedinou výjimku tvoří výsledek volební strany TOP 09, u které téměř polovinu kandidátů v roce 

2010 tvořily ženy, a z pohledu obsazení mandátů byly v rámci TOP 09 úspěšnější než muži. 

Na základě výsledků můžeme tedy konstatovat, že potenciál pro vyšší podíl žen v zastupitelstvu 

na kandidátkách stran jistě je, voliči ovšem zatím očividně důvěřují spíše mužům.  

V Jesenici se nachází řada aktivit, zaměřených primárně na ženy. Za nejvýznamnějšího zástupce 

lze označit Studio Ella, které poskytuje kadeřnické a kosmetické služby a jeho součástí je též 

fitness studio, v němž je velká část lekcí zaměřena právě na ženy. Studio Ella je cenově 

zaměřeno na střední a vyšší příjmovou skupinu21, což sice není relevantní pro srovnání rovnosti 

možností pro ženy a muže, ale může ženy z určitých sociálních skupin vylučovat z využívání 

služeb studia. 

Specifickou skupinu žen v obci tvoří ženy – matky. Většina klíčových aktérů se shoduje na tom, 

že akce pro děti jsou hlavním motorem společenského života obce. Mezi organizátory akcí, 

zejména těch určených pro děti předškolního věku, se velmi často objevují ženy (pracovnice 

MŠ Jesenice, Mateřského centra Pohádka či soukromé MŠ Sunny Canadian). Výjimku tvoří 

aktivity sportovní, které jsou organizovány převážně muži, ale které jsou cíleny spíše na mládež 

než na děti (hlavně akce pořádané ZŠ Jesenice a sportovními spolky, které jsou vedené muži). 

 

                                                           
21

 ceny odpovídají menším fitness centrům v Praze. 
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4.5 Dostupnost sociální infrastruktury 

Sociální infrastruktura (tj. vzdělávací instituce, úřady, lékařské služby, obchody apod.) by dle 

principů trvale udržitelného rozvoje měla být dostupná pro všechny věkové a sociální skupiny 

bez výjimky (např. World Commission on Environment and Development 1987). Aby 

nedocházelo k vyčlenění méně mobilních skupin obyvatelstva z participace na určitém typu 

služeb, měla by být zařízení sociální infrastruktury dostupná ideálně přímo v obci, případně 

v blízkém okolí. 

Přímo v Jesenici se nachází jedna základní škola (viz obrázek 4) a tři mateřské školy, otázkou 

však je jejich kapacita, kterou dotázaní aktéři (vč. zástupkyně ZŠ pro mateřskou školu) většinou 

označují za nedostačující. Informaci potvrzují též informace získané z Jesenického kurýra, ve 

kterém je dané téma diskutováno v několika číslech. Obdobně se ke kapacitě ZŠ vyjadřují 

Puldová a Novák (2008), kteří vyzdvihují, že ačkoliv byla jesenická škola nově postavena v roce 

2003, již o 5 let později byla její kapacita nedostačující (dotázaní aktéři z řad zástupců MŠ a ZŠ 

označují současnou kapacitu ZŠ zatím pouze za hraniční). Od roku 2010 byla kapacita 

původních dvou předškolních zařízení rozšířena o místa v soukromé anglické školce Sunny 

Canadian. Kromě soukromých tříd se v Sunny Canadian vyskytují i dvě smluvně ujednané 

obecní třídy, přesto mateřské školy nejsou schopny uspokojit všechny místní zájemce. Se 

stárnutím dětské populace lze očekávat brzké rozšíření tohoto problému na základní školu, jejíž 

kapacity začínají být též hraniční.  

Obr. 4: Budova nové ZŠ Jesenice 

 

Zdroj: www.zsamsjesenice.cz 
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Za pozitivní lze označit založení Základní umělecké školy, která začala od září 2010 fungovat 

při ZŠ Jesenice a která rozšiřuje možnosti dalšího vzdělávání místních dětí bez nutnosti 

dojížďky. Pořádáním hudebních soutěží přispívá též ke kulturní rozmanitosti obce.  

Součástí sociální infrastruktury je též oblast lékařských služeb. Vzhledem k blízkosti Fakultní 

Thomayerovy nemocnice v Praze 4 je obyvatelům Jesenice v dojížďkové vzdálenosti dostupná 

celá řada specializovaných pracovišť (vč. obyvateli též využívané porodnice). Nemocnice se 

nachází v těsné blízkosti zastávky autobusu MHD. Méně jednoznačně se jeví situace 

s lékařskými službami přímo v Jesenici. Nachází se zde jak ordinace zubního lékaře (celkem 222), 

tak praktického lékaře (též 223) a pediatra (124). Mezi částmi obce Jesenice a Zdiměřice vznikl 

na konci roku 2010 nový lékařský dům, který nabízí i specializovanější pracoviště, např. 

logopedii či neurologii. Lékařský dům je zatím (bezpečně) dostupný pouze autem, nicméně 

s plánovanou výstavbou chodníku pro pěší mezi Jesenicí a Zdiměřicemi by se dostupnost 

i pro méně mobilní obyvatele měla vylepšit. Otázkou zůstává, zda jsou služby lékařů místními 

obyvateli využívány. Z odpovědí dotázaných aktérů vyplývá, že jsou služby využívány spíše 

obyvateli z řad starousedlíků. Nově přistěhovalí využívají podle výpovědí dotázaných aktérů 

často služeb lékařů v místě svého bývalého bydliště či v blízkosti místa zaměstnání (oboje 

v případě předchozího bydliště/zaměstnání v Praze). Podle výpovědí aktérů jsou navíc ordinace 

konkrétně zubních lékařů velmi vytížené a i při zájmu ze strany nově přistěhovalých by 

pravděpodobně kapacitně nedostačovaly. Velkým nedostatkem je též absence zařízení péče 

o staré lidi. Nejbližší domov pro seniory se nachází v Jílovém u Prahy, využívaný je podle 

výpovědí dotázaných aktérů údajně i hospic Dobrého pastýře v poměrně vzdálených 

Čerčanech. Ani jedno ze zařízení ovšem není k využívání ideální vzhledem k nutnosti 

případného klienta z řad jesenických seniorů opustit místo svého bydliště a tedy i vazby 

k místní komunitě, jejíž je zmíněný člověk součástí. Nutnost využívat zařízení péče o seniory 

mimo obec též poukazuje na nesoběstačnost obce v oblasti péče o staré lidi. Dlouhodobé 

přehlížení tohoto nedostatku může poukazovat i na neochotu obce péči o starší spoluobčany 

řešit. Absence domova pro seniory je vnímána jako problém i samotnými aktéry. Pozitivně 

můžeme nahlížet na fakt, že z výpovědí těch aktérů, kteří se přímo podílejí na chodu obce, 

vyplývá, že vedení obce si tento nedostatek uvědomuje a výstavbu zařízení péče o seniory 

plánuje. Prozatím obec své aktivity koncentruje na finanční podporu občanského sdružení 

Most k domovu, které zajišťuje pečovatelské služby seniorům, včetně např. rozvážky obědů 

do domu, ale i drobných zdravotnických úkonů a osobní asistence při vykonávání každodenních 
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 zdroj: interní databáze ČSÚ (2007) 
23

 zdroj: interní databáze ČSÚ (2007) 
24

 neověřený počet, vycházející z odpovědí dotázaných aktérů. 
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činností. Dále obec podporuje setkávání seniorů občasným pořádáním kulturních akcí ve formě 

odpoledních posezení. Zájem seniorů o tyto akce ovšem dle výpovědi pracovnice sociálního 

odboru obce25 nebývá velký. Pravidelná rubrika pro seniory je též součástí periodika Jesenický 

kurýr. Tato rubrika obsahuje nejen informace o dění v obci v souvislosti se seniory 

(např. blahopřání zástupců obce k životním jubileím), ale též články o jejich životním stylu 

a rady pro zvýšení kvality života v pozdním věku. 

 

4.6 Indikátory ekonomické situace obyvatelstva 

Ačkoliv byla ekonomická situace obyvatelstva v teoretické části označena za indikátor 

relevantní zejména pro rozvojové země, byla zařazena i do hodnocení situace v Jesenici.  

Hlavním kvantitativním ukazatelem ekonomické situace jedince byla zvolena míra 

nezaměstnanosti v obci. Vzhledem k blízkosti Prahy, kde se míra nezaměstnanosti tradičně drží 

na nízké úrovni (Ministerstvo práce a sociálních věcí 2011) se i v obci Jesenice potvrdil 

předpoklad relativně nízké a tudíž příznivé míry nezaměstnanosti (viz tabulka 9). 

Tab. 9: Míra nezaměstnanosti v obci Jesenice, okrese Praha – západ a ve Středočeském kraji 

v letech 2002 – 2010 

Rok 

Míra nezaměstnanosti (%) 

Jesenice 
okres Praha - 
západ 

Středočeský kraj 
(průměry za rok) 

2010 6,9 4,3 7,1 

2009 4,6 2,8 5,8 

2008 3,1 1,7 4 

2007 2,1 1,7 4,6 

2006 3,5 2,5 5,7 

2005 2,8 2,5 6,3 

2004 3,5 X X 

2003 2,6 X X 

2002 1,6 X X 

X – údaje za řádovou jednotku nejsou k dispozici. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

2011. 

Jak je patrné z tabulky 9, v Jesenici byla po celou dobu sledovaného období míra 

nezaměstnanosti mírně vyšší než v okrese Praha – západ. Ve srovnání s řádově vyšším 

Středočeským krajem naopak vychází ve všech porovnatelných letech pozitivněji, tj. míra 
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 sociální odbor je pořadatelem setkání pro seniory 
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nezaměstnanosti zde byla vždy nižší. Při sledování vývoje dat pouze za obec Jesenice lze 

sledovat trend zvyšující se nezaměstnanosti, který se ovšem u zbývajících dvou hierarchických 

jednotek objevuje též a lze jej pravděpodobně považovat za důsledek krize světového 

hospodářství, která se začala projevovat zhruba od roku 2008. 

Dalším kvantitativním ukazatelem reálné možnosti zajištění vlastní existence a zároveň 

indikátorem chudoby obyvatelstva je podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního 

minima. Tento ukazatel je bohužel dostupný pouze za Českou republiku a kraje. Je třeba jej 

brát tedy pouze jako údaj orientační. Do hodnocení jsem jej zahrnula jako doplňkový ukazatel 

a samozřejmě beru v potaz možnost, že se Jesenice údajům za Středočeský kraj bude vymykat. 

Tab. 10: Domácnosti podle vztahu příjmu k životnímu minimu (ŽM) ve Středočeském kraji, 

v ČR a v Praze v roce 2009  

  
Středočeský 
kraj ČR Praha  

pod ŽM 2,2    3,0    3,0    

1,0 až 1,5 ŽM 3,5    4,0    4,2    

1,5 až 2,0 ŽM 6,8    8,2    6,3    

2,0 až 2,5 ŽM 10,5    13,6    9,9    

2,5 až 3,0 ŽM 17,6    17,2    11,1    

3,0 až 3,5 ŽM 10,9    13,4    11,5    

3,5 až 4,0 ŽM 9,9    10,1    8,6    

4,0 až 5,0 ŽM 15,5    13,5    12,7    

5,0 a více 23,0    17,0    32,7    

Zdroj: ČSÚ 2010a. 

 

Při interpretaci údajů z tabulky 10 je třeba se zaměřit především na první kategorie, 

tj. kategorie s příjmy pod životním minimem, případně s malými násobky životního minima. 

V kategorii domácností s příjmy pod životním minimem se ve Středočeském kraji celkově 

i v porovnání s Českou republikou a Prahou vyskytuje velmi malý počet domácností. Naopak 

v nejvyšší kategorii nad 5 násobků životního minima se ve Středočeském kraji se nachází 

23% domácností, což je sice méně než v Praze, ale v rámci všech kategorií se u Středočeského 

kraje jedná o kategorii s nejvyšším podílem domácností. Z tabulky 10 můžeme tedy vyvodit 

závěr, že chudoba pravděpodobně nebude patřit mezi nejpalčivější problémy Středočeského 

kraje a přeneseně tedy pravděpodobně i obce Jesenice a že zdejší obyvatelstvo nejspíše 

nebude mít se zajištěním prostředků pro život zásadní problém.  
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Věkovou skupinou, která většinou spadá do nižších příjmových kategorií a může být tedy 

potenciálně ohrožena chudobou, jsou obyvatelé v důchodovém věku (pro účely výzkumu 

budou za tuto skupinu považováni obyvatelé ve věku 65 let a více). Jak lze pozorovat 

v tabulce 11, zastoupení obyvatel ve věku 65+ je v Jesenici v porovnání s okresem Praha – 

západ i Středočeským krajem nižší. Naopak vyšší je zastoupení obyvatel do věku 15 let. 

Ve srovnání let 2001 a 2010 lze jak u Jesenice, tak u okresu Praha – západ nadále pozorovat 

trend snižování podílu obyvatelstva ve věku 65 a více let a naopak zvyšování podílu 

obyvatelstva do 15 let. Z pohledu rizikovosti seniorů, jakožto nižší příjmové skupiny lze tedy 

tento poměr vidět pozitivně. Nelze ovšem paušálně říci, že čím menší množství seniorů, tím 

lépe, protože obyvatelé staršího věku (zvlášť pamětníci, žijící v obci delší dobu), mohou být 

přínosem pro rozvoj komunity a jejich přítomnost je potřebná pro zachování plurality 

společnosti.  

Tab. 11: Zastoupení obyvatel podle věkových skupin v letech 2001 a 2010 v Jesenici, okrese 

Praha – západ a ve Středočeském kraji 

Územní jednotka Rok 
Obyvatelstvo 

celkem 
z toho ve věku 

65+ (v %) 
z toho ve věku 
do 15 let (v %) 

Jesenice 
2001 2475 9,7 17,8 

2010 6601 6,9 24,1 

Praha - západ 
2001 83089 14,5 16,3 

2010 120990 12,4 18,5 

Středočeský kraj 
2001 1122473 14,3 15,9 

2010 1 264 978 14,7 15,6 

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ 2011c, výpočet procentních podílů vlastní. 

 

Ačkoliv se může zdát dosavadní nízký podíl obyvatelstva ve vyšším věku příznivý, v kontextu 

trvale udržitelného rozvoje je třeba myslet dále do budoucnosti, a kromě současné pozornosti 

věnované seniorům zohlednit i připravenost obce na stárnutí obyvatelstva v budoucnosti. 

Za nevyhovující je již v současné době nutno označit dostupnost zařízení péče o seniory přímo 

v obci (více v kapitole 4.5). Hlavním handicapem seniorů je jejich nižší mobilita. Kromě 

dostupnosti základní sociální infrastruktury v místě bydliště je nutno též zohlednit vhodnou 

úpravu místních komunikací pro pěší. Z výzkumu Raupricha26 (2008) vyplývá, že starší lidé 

vykonají 37% svých cest v rámci volného času (tzn. v rámci procházek, udržování sociálních 

                                                           
26

 výzkum prováděný ve Spolkové republice Německo v zázemí města Bonn 
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kontaktů či cestou do zařízení, nabízejícího volnočasové aktivity), čímž se jejich potřeby 

výrazně liší od lidí v produktivním věku. Vzhledem k nižší mobilitě seniorů a jejich časté volbě 

přesunu pěšky je třeba přizpůsobit komunikace. V současné době nejsou komunikace v Jesenici 

chodcům příliš nakloněny. Zejména senioři mohou mít problém s přecházením velmi rušné 

Budějovické ulice, nehledě na fakt, že chůze podél této komunikace není sama o sobě 

příjemná. Podobná situace je v ulici Říčanské. Pro udržování sociálních kontaktů seniorů může 

být problematická i doprava mezi jednotlivými částmi obce, které spojuje velmi malé množství 

spojů veřejné dopravy. Situaci by z pohledu seniorů nevyřešila pravděpodobně ani výstavba 

chodníku pro pěší, vzhledem k větší vzdálenosti mezi jednotlivými částmi obce.  

 

4.7 Volnočasové sportovní a kulturní aktivity  

Význam kulturních a sportovních aktivit spočívá zejména v posilování komunity. Z pohledu 

kulturních akcí je též důležitý prvek tradice, tedy zachovávání místních tradic pro budoucí 

generace a udržování místní identity. 

Počet jednorázových kulturních akcí, pořádaných v obci, můžeme označit za uspokojivý, nikoliv 

však vynikajicí. Obec se snaží zachovat typické akce, pořádané ve venkovských lokalitách, jako 

je např. každoroční pálení čarodějnic. Tradiční jsou též taneční zábavy pořádané v místním 

Společenském centru. Kromě obce jsou pořadateli jednorázových akcí soukromá občanská 

sdružení (OS JAKA, OS Dlouhý, Široký a Bystrozraký), Sunny Canadian School, Základní škola 

či sportovní sdružení. Zastoupená občanská sdružení a vzdělávací zařízení předurčují povahu 

akcí, které se v obci převážně konají, a to akce pro děti. Návaznost většiny kulturních akcí 

na generaci dětí je zmiňována i dotazovanými aktéry, kteří v této jednostrannosti vidí spíše 

nevýhodu. Pro rodiny bez dětí předškolního a školního věku, stejně jako pro obyvatele 

důchodového věku, nemusí být řada pořádaných kulturních akcí dostatečně atraktivní. 

Na druhou stranu s přihlédnutím k demografické struktuře nově přistěhovalých (rodiny 

s malými dětmi) je v akcích pro děti velký potenciál pro zapojení velké části nově 

přistěhovalých obyvatel do komunitního života. Míru jejich zapojování hodnotí pozitivně 

většina dotázaných aktérů. Naopak negativně je hodnocena aktivita seniorů. Akce pro seniory 

jsou pravidelně pořádány obcí, ovšem často se setkávají s nezájmem cílové skupiny. Prostor 

pro zlepšení situace v oblasti kultury vidí většina dotázaných aktérů též v rozmanitější nabídce 

kulturních akcí, včetně hostování divadel a pořádání koncertů. 
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U sportovních akcí pozorujeme převážné zaměření na děti v daleko menší míře. Zápasy 

sportovních klubů HC Jesenice, SK Slavia Jesenice či NK Osnice (Nohejbalový klub) jsou 

zaměřeny spíše na dospělou populaci. Turnaje pro mládež a děti z vyšších ročníků základní 

školy pořádá ZŠ Jesenice, přičemž se jedná zejména o turnaje ve florbalu. K pořadatelům 

sportovních a částečně i kulturních akcí můžeme řadit i sbor dobrovolných hasičů Osnice. 

Hasičský sbor sám o sobě však čítá pouhých 25 členů, pravděpodobně spíše z řad 

starousedlíků, a jeho rozvoj v budoucnosti je tedy nejistý. 

V rámci kulturních aktivit, jejichž nabídka je dostupná průběžně po celý rok, je třeba 

neopomenout místní knihovnu, která se nachází v budově obecního úřadu a jejíž fond je 

zaměřen na všechny skupiny obyvatel. Organizátorem dlouhodobějších aktivit je též ZŠ 

Jesenice, která kromě odpoledních aktivit v rámci školního klubu organizuje oblíbené taneční 

kurzy pro žáky 9. tříd. Taneční kurzy jak pro mládež, tak pro dospělé, a pravidelné tančírny 

pořádají ve Společenském centru Jesenice též Marietta a Dobromil Nováčkovi, úspěšní 

profesionální tanečníci. Centrem kulturních aktivit pro matky s malými dětmi je mimo jiné 

mateřské centrum Pohádka (dále jen MC), v jehož nabídce jsou divadelní představení 

pro nejmenší či kurzy ručních prací a vzdělávací kurzy z různých oborů. MC též slouží jako 

významný komunitní prvek stmelující matky s dětmi jak z Jesenice, tak z blízkého okolí. Za dobu 

svého fungování od září roku 2007 si podle přiděleného prostoru v Jesenickém kurýru, počtu 

pořádaných akcí a v neposlední řadě i na základě počtu návštěvníků v průběhu místního šetření 

MC vytvořilo stabilní pozici v rámci jesenického komunitního života. 

Nabídka kontinuálních sportovních aktivit je zajišťována již zmíněnými sportovními kluby 

SK Slavia Jesenice, HC Jesenice a NK Osnice, dále pak ZŠ Jesenice, tanečním studiem Hazard 

(dále jen TS) či sportovním a kosmetickým studiem Ella. ZŠ Jesenice nabízí též možnost 

pronájmu tělocvičen školy k realizaci vlastních sportovních aktivit. Již z výčtu organizátorů je 

patrné, že nabídka kontinuálních sportovních aktivit není příliš pestrá. Malá možnost výběru 

existuje zejména pro mládež. Diskutabilní může být i nabídka studia Ella, které tvoří v podstatě 

jedinou možnost sportovního vyžití žen. Služby studia Ella se cenově pohybují téměř na hranici 

pražských fitness center27 a mohou tedy svou vyšší cenou z participace vyloučit ženy z nižších 

sociálních skupin. Dotázaná aktérka ze sociálního odboru obecního úřadu uvádí vyšší cenu 

sportovních aktivit též jako handicap. Zmiňuje především absenci sdružení typu Sokol či Skaut, 

které pracují na dobrovolnické bázi a poskytují sportovní (a společenské) aktivity za minimální 

cenu a tudíž jsou dostupné i nižším sociálním vrstvám. Dotázaní aktéři vnímají otázku 
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 srovnáváno s pražskými fitness centry Hit fitness Flóra a FANatic aerobic studio, které v Praze patří 
k cenově průměrným (vlastní zkušenost). 
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sportovního vyžití v Jesenici též vesměs problematicky a nabídku hodnotí jako nedostačující. 

Řada z dotázaných aktérů ovšem své tvrzení doplňuje konstatováním nezájmu místních 

obyvatel o pořádání nejen sportovních, ale i kulturních akcí v Jesenici, a to především z důvodu 

blízkosti Prahy a její snadné dopravní dostupnosti. Tento trend poukazuje na slabou motivaci 

obyvatel zapojovat se do komunitního života v obci a může znamenat potenciální ohrožení 

pro rozvoj komunitního života v obci.  

Prvek kulturního dědictví bohužel nebývá v pořádaných akcích často zastoupen. Za jistou 

tradici lze považovat udržování pálení čarodějnic, každoroční pořádání Mariánských slavností 

a znovuobnovení pořádání farmářských trhů s nabídkou tradičních regionálních potravin (viz 

obrázek 5).  

Obr. 5: Farmářské trhy 

 

Zdroj: vlastní foto 

 

Trend v pořádání kulturních akcí byl vyhodnocen na základě analýzy zastoupení upoutávek 

na akce, případně na základě zpětných reportáží o proběhnutých akcích v měsíčníku Jesenický 

kurýr. K zabránění duplikování dat byla do analýzy zahrnuta vždy pouze první zmínka o dané 

akci (např. pouze pozvánka a nikoliv zpětná reportáž o jejím průběhu). Z důvodu možnosti 

kontroly místa konání a rovných podmínek28 byly vyjmuty též hromadné pozvánky na akce 

ve formě seznamu (např. seznam plesů či sportovních utkání). Akce, které byly z hodnocení 

vyřazeny, byly v této kapitole zmíněny již dříve a nedojde tedy k jejich vyloučení z celkového 

                                                           
28

 hlavním důvodem byla častá nemožnost identifikace místa konání fotbalových zápasů a zamezení 
duplikování akcí, které se hromadně inzerují několik měsíců dopředu, a lze obtížně vyloučit duplicity.  
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hodnocení pořádaných akcí bez ohledu na jejich frekvenci. Vyřazené akce zasahovaly svým 

zaměřením různé věkové skupiny a je vycházeno z předpokladu, že jejich absence tudíž výrazně 

neovlivní poměr rozložení analyzovaných akcí napříč věkovými skupinami a pouze lehce sníží 

celkové počty. Jedním z hlavních kritérií pro zahrnutí akce do analýzy bylo místo jejího konání 

přímo v obci, nikoliv v jiných obcích v regionu. 

Trend konání jednorázových kulturních a sportovních akcí podle zaměření na jednotlivé věkové 

skupiny je zobrazen v grafu 1. 

Graf 1: Počet jednorázových kulturních a sportovních akcí konaných na území obce Jesenice 

podle jejich převážného zaměření na věkové skupiny v letech 2004 - 2010 

 

Zdroj: zpracování vlastní na základě analýzy periodika Jesenický kurýr. 

 

Z grafu č. 1 je patrné, že v současnosti jednoznačně převládají akce konané pro děti. Na druhé 

příčce se v roce 2010 umístily akce konané pro seniory. Na třetím místě figurují akce 

pro účastníky bez rozdílu věku a pro dospělé v produktivním věku. Nejméně akcí bylo v roce 

2010 určeno mládeži, tedy žákům nejvyšších tříd základních škol a studentům středních škol. 

Z pohledu vývoje konání akcí pro jednotlivé věkové skupiny se významný pozitivní trend 

objevuje u akcí konaných pro děti. Stoupající tendenci mají po propadu v roce 2005 i akce 

pro seniory, lehký nárůst lze pozorovat i u akcí určených mládeži. S výjimkou vzestupu v roce 

2005 se na podobné úrovni udržuje počet akcí pro účastníky bez rozdílu věku. Výrazně 

negativní trend lze pozorovat pouze u jedné věkové skupiny a to u akcí zaměřených na dospělé 

v produktivním věku. Při porovnání absolutních četností konání akcí pro jednotlivé věkové 
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skupiny (tabulka 12) vycházejí s celkem 60 výskyty za dobu sledování nejlépe akce pro děti. 

Za nimi se s 45 výskyty pomyslně umisťují akce pro dospělé v produktivním věku. Téměř 

shodný výsledek (42 výskytů) se objevuje u akcí bez určení věku účastníků. Předposlední pozici 

zaujímají akce pro seniory a pomyslná poslední příčka náleží akcím určeným mládeži. Výsledky 

analýzy výskytu kulturních a sportovních akcí v měsíčníku Jesenický kurýr se rámcově shoduje 

s údaji zjištěnými prostřednictvím místního šetření, rešerše internetových stránek s tématikou 

kultury a sportu v obci a v mnohém též s informacemi poskytnutými dotázanými aktéry. 

 

Tab. 12: Počet jednorázových kulturních a sportovních akcí konaných na území obce Jesenice 

podle jejich převážného zaměření na věkové skupiny v letech 2004 - 2010 

Věková skupina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CELKEM 

bez rozdílu věku 3 9 6 6 7 6 5 42 

děti 7 5 6 9 10 12 11 60 

mládež 0 2 2 2 3 4 3 16 

dospělí v 
produktivním věku 11 8 8 4 4 5 5 45 

senioři 6 1 3 3 3 6 7 29 

CELKEM 27 25 25 24 27 33 31 192 

Zdroj: zpracování vlastní na základě analýzy periodika Jesenický kurýr. 

 

Samostatnou kapitolou jsou kulturní a sportovní akce, pořádané v regionu. Tyto akce by měly 

být zmíněny též a to z toho důvodu, že na ně v každém čísle upozorňuje a zve Jesenický kurýr, 

čímž se dostávají do povědomí obyvatel stejně tak jako akce místní. Jedná se zejména o akce 

konané v obcích Kamenice a Jílové u Prahy. Inzerce na akce pořádané v Jílovém u Prahy je 

v daleko menší míře než v Kamenici a jedná se spíše o méně atraktivní akce místního významu. 

Atraktivnější jsou jednoznačně akce konané v obci Kamenice. V místním kulturním centru jsou 

pořádány nejen koncerty významných umělců, kteří zaujmou různé věkové kategorie (např. 

Petra Janů, Hradišťan, Monkey Business aj.), ale hostují zde i atraktivní divadelní představení 

v obsazení známých hereckých jmen. Kromě kulturního centra se na kamenické kulturní 

nabídce podílí i zámek Štiřín, kde se konají především koncerty vážné hudby. V návaznosti 

na výčet široké kulturní nabídky je zajímavé porovnat velikostí obcí Kamenice a Jesenice. Podle 

údajů k 1. 1. 2011 měla Jesenice 6601 obyvatel a Kamenice pouze 3996 (ČSÚ 2011b). Její 

velikost je tedy ve srovnání s Jesenicí ani ne dvoutřetinová a pořádají se zde akce, které 

bezpochyby přilákají nejen obyvatele z Kamenice, ale i z jiných obcí regionu. Částečně může 
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mít Kamenice výhodu v přítomnosti zámku, který zvyšuje kulturní atraktivitu místa. Při pohledu 

na vývoj počtu obyvatel v obou obcích ovšem můžeme za příčinu uvažovat i suburbánní vývoj, 

spojený s rychlým nárůstem počtu obyvatel a tomu neodpovídajícímu rozvoji kulturní nabídky. 

V roce 2001 nebyla velikost obou obcí výrazně odlišná, Kamenice měla dokonce více obyvatel 

(2814 obyv.) než Jesenice (2475 obyv.). V průběhu následujícího desetiletí se ovšem poměr 

výrazně obrátil (viz výše). Pokud budeme vycházet z uvedeného srovnání, můžeme 

konstatovat, že suburbanizace tedy očividně ke kulturnímu rozvoji obce zatím nijak výrazně 

nepřispěla. 

 

4.8 Vzory spotřeby 

Způsob, jakým obyvatelé žijí, jaké mají životní hodnoty či jaké je jejich spotřební chování, 

do značné míry ovlivňují trvalou udržitelnost rozvoje nejen v místě bydliště. Význam této 

oblasti zkoumání je tedy, dalo by se říci, globální. Dimenze vzorů spotřeby obyvatelstva nejvíce 

ze všech prostupuje do environmentální dimenze, protože právě v té jsou patrné následky 

lidských činností, odvíjející se od postojů lidí. Podle Kuckartze (2008) se v oblasti postojů 

obyvatel vůči ochraně životního prostředí (sociální dimenzi udržitelného rozvoje se Kuckartz 

nevěnuje) zřetelně projevuje diskrepance mezi informovaností či lépe řečeno vědomím, jaké 

chování je pro životní prostředí prospěšné a naopak, a vlastním chováním jedinců, které se 

s těmito principy často neslučuje. Ačkoliv jsou přímé důsledky chování obyvatelstva zřetelné 

zejména v environmentální sféře, můžeme uvažovat, že obdobná paralela bude existovat 

i ve sféře sociální, tj. pokud vím, že by bylo prospěšné, abych jezdila převážně autobusem, ale 

nedělám to, je pravděpodobné, že když budu vědět, že by bylo pro komunitu prospěšné, abych 

zorganizovala koncert pro seniory, také to nejspíše neudělám, protože by oboje podobným 

způsobem narušilo můj komfort. 

Velmi typickým příkladem pro tuto diskrepanci je volba dopravního prostředku (Schröder 

2010). Ačkoliv bývá v rámci osvěty propagováno využívání městské hromadné dopravy29 

na úkor osobních automobilů, stupeň automobilismu neustále narůstá (ČSÚ 2011a) a to nejen 

v suburbánních obcích. Novák (2004) na základě dotazníkového šetření uvádí, že v Jesenici 

využívalo v roce 2004 k přepravě do zaměstnání automobil 73 % pracujících respondentů 

(veřejnou dopravu pouhá 3 %, zbylých 23 % obyvatel využívá jejich kombinaci). Obdobnou 

situaci popisuje i u skupiny matek s dětmi, které jsou kvůli nevyhovujícímu schématu veřejné 

                                                           
29

 u hromadné dopravy navíc lze očekávat vliv na posílení komunity, kdy využívání společného 
dopravního prostředku a čekání na zastávce může přispívat k častějšímu setkávání obyvatel. 



71 
 

dopravy mimo dopravní špičku na auto ve většině případů též odkázány. Preisendörfer a Rinn 

(2003) zkoumali potenciální existenci vztahu mezi využíváním automobilu a množstvím a silou 

sociálních vazeb člověka (na základě domněnky, že časté využívání automobilu má negativní 

vliv na množství a sílu sociálních vazeb). Na základě výsledků dotazníkového šetření dospěli 

k názoru, že z hlediska sociálních vazeb nejsou ani v jejich četnosti ani v jejich síle, u lidí 

vlastnících auto a u lidí bez auta, výraznější rozdíly v množství ani v síle vazeb. Vlastnictví 

automobilu nemá podle Preisendörfera a Rinna (2003) vliv ani na lokalizaci okruhu známých 

do místa bydliště či do vzdálenějších oblastí. Vzhledem k těmto poznatkům bude v této práci 

uvažováno využívání osobního automobilu pouze jako vyjádření postojů obyvatelstva a nebude 

brán v potaz možný vliv na množství a sílu sociálních vazeb v rámci komunity.  

Ovšem i v rámci osobní automobilové dopravy existují rozdíly v šetrnosti k životnímu prostředí. 

Šetrnost k životnímu prostředí lze posoudit např. prostřednictvím klasifikace emisních tříd Euro 

1-5 (European Commission – Environment) a jejich dalšího rozdělení do podkategorií. 

Na základě kritérií, uvedených v příloze 6, bylo provedeno srovnání šetrnosti vozů, 

zachycených na fotografiích při terénním šetření (viz příloha 7) s modely nižší výkonnostní 

kategorie (konkrétní specifikace viz příloha 6). V grafu v příloze 6 je vidět srovnání hodnot 

emisí CO2 u vozů nižší a vyšší kategorie vybraných značek. Ačkoliv téměř všechny zkoumané 

modely (kromě jednoho) spadají do emisní třídy Euro 5, z grafu je zřetelně vidět, že vozy v nižší 

kategorii mají (opět až na jeden případ) nižší hodnotu emisí CO2 než vozy vyšší kategorie. 

Vzhledem k velmi častému zastoupení vozů z vyšší kategorie v nově postavených částech 

Jesenice, jak vyplynulo z terénního šetření a následné analýzy, neorientují se nově přistěhovalí 

při výběru vozu primárně podle jeho šetrnosti k životnímu prostředí. Na druhou stranu lze 

považovat za pozitivní, že většina pozorovaných aut byla mladšího roku výroby, takže životní 

prostředí zatěžují méně, než starší vozy, které dosahují pouze na nižší emisní skupiny 

(European Commission – Environment). Jako závěr lze tedy uvést, že obyvatelstvo nově 

postavených částí obce svými preferencemi ve výběru vozu rozhodně nepřispívá ke zlepšení 

environmentální situace v obci. Kromě preference typu vozidla je třeba zdůraznit další aspekt 

automobilismu, který bude situaci v obci ovlivňovat bezpochyby výrazněji, a to celkový nárůst 

počtu aut Vzhledem k zaměření této práce na obec samotnou a nikoliv na celý přilehlý region, 

nebude dále řešen průkazný vliv intenzity osobní dopravy na celý region (pro bližší informace 

viz Novák 2004). 

Zhodnotit spotřební chování obyvatelstva v jiných oblastech je bez dotazníkového šetření 

poměrně problematické. Za zmínku stojí zastoupení obnovitelných zdrojů energie v podobě 

solárních panelů na střechách domů, které jako vhodný trvale udržitelný zdroj energie 
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v suburbiích vyzdvihuje například Schmitz a kol. (2003). Rozmístění solárních panelů bylo 

zhodnoceno vizuálně během terénního šetření. Z výsledků terénního šetření je nutno 

konstatovat, že solární panely jako alternativní zdroj energie v Jesenici zatím příliš rozšířeny 

nejsou, a vyskytují se spíše výjimečně (ať ve staré či v nové části).  

Dalším z aspektů, který je problematicky zhodnotitelný, je míra třídění odpadu obyvatelstvem. 

Pro objemy vytříděného odpadu za obce není dostupná žádná databáze a, jak již bylo zmíněno 

v metodické části, pravděpodobně by nebyly prokazatelné ani výsledky dotazníkového šetření. 

Oblast třídění odpadu tedy bude nakonec zhodnocena pouze ze strany postoje obce 

(viz kap. 4.1). 
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5. SWOT Analýza 

Na základě provedené situační analýzy bylo provedeno vyhodnocení výsledků šetření pomocí 

tzv. SWOT analýzy. Při volbě jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsem 

vycházela z výsledků situační analýzy (viz Příloha 8). Jednotlivé aspekty, zhodnocené v dílčích 

částech situační analýzy, byly postaveny vedle sebe a na základě jejich vzájemného porovnání 

jim bylo přiděleno příslušné hodnocení. Tato metoda vzájemného porovnání jednotlivých 

faktorů uvnitř jedné obce byla zvolena místo obvykle používané metody brainstormingu, 

vzhledem k tomu, že nebylo možné provést hodnocení ve výzkumném týmu, který by se 

brainstormingu zúčastnil. V první části této kapitoly budou zhodnoceny silné a slabé stránky 

obce Jesenice, v další části příležitosti a ohrožení.  Finálně budou všechny čtyři části zahrnuty 

do tzv. SWOT matice, jejíž součástí budou návrhy možných strategií pro další rozvoj obce 

po stránce trvale udržitelného rozvoje v sociální sféře. Protože jsem se v celé práci zabývala 

zejména trvale udržitelným rozvojem obce ve vztahu s místní komunitou, ráda bych 

i vyhodnocení pojala s důrazem na místní komunitu, případně na vedení obce, a nevěnovala se 

tedy příliš Jesenici v zasazení do širšího (např. celorepublikového) kontextu. 

 

5.1 Silné a slabé stránky 

Na úvod rozboru silných a slabých stránek bych ráda upozornila, že slabé a silné stránky 

od sebe v mnoha případech nelze striktně oddělit, a to často ani v rámci jednoho jevu. 

V několika případech nastala při hodnocení situace, kdy z jednoho pohledu působil určitý jev 

pozitivně a z jiného naopak negativně. Oba pohledy se budu snažit zohlednit nejen 

při stanovení silných a slabých stránek, ale i v navazujících návrzích možných strategií, jak 

negativní vliv zmírnit a pozitivní naopak dále využít k dalšímu rozvoji obce.   

V Jesenici lze identifikovat celou řadu silných stránek, ze kterých lze vycházet při tvorbě návrhů 

na podporu trvale udržitelného rozvoje v obci. Jednou z hlavních silných stránek je příznivá 

věková struktura s vysokým podílem obyvatel mladšího věku. Spolu s vyšším sociálním 

statusem obyvatel vytváří mladší věková struktura dobrý základ pro příznivý rozvoj obce, a to 

hned z několika důvodů. U rodin s malými dětmi lze předpokládat, že účastí na akcích ve škole 

(příp. mateřské škole) dojde k přirozenému zapojení do komunitního života nejen dítěte, ale 

jeho prostřednictvím něj i celé rodiny. Tuto domněnku podporuje i zjištění, že pro děti 

se v Jesenici pořádá největší počet společenských akcí (viz kapitola 4.7). Přistěhování se 

do lokality v mladším věku také podporuje tezi Lewické (2005), která tvrdí, že pro vazbu 
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člověka na území jsou důležité rodinné události, s daným územím spjaté (Lewicka 2005). Vyšší 

sociální status může pozitivně ovlivňovat např. politickou participaci obyvatelstva (Kostelecký 

2005). V oblasti prostorové charakteristiky obce nelze pominout faktor polohy Jesenice 

v zázemí Prahy. Význam polohy Jesenice vůči Praze patří mezi sporné body. Blízkost Prahy 

můžeme vnímat pozitivně např. z pohledu možného nalákání investorů a tím vytvoření 

pracovních míst (Koloušek 2011). Pozitivně lze blízkost Prahy vnímat i z pohledu nabídky 

specializovaných lékařských služeb, které jsou v dostupné vzdálenosti. Ovšem z pohledu 

nabídky kulturních a sportovních aktivit lze Prahu vnímat jako významného konkurenta, který 

způsobí, že obyvatelé Jesenice raději budou za akcemi dojíždět, než aby se účastnili akcí 

v místě bydliště, případně měli potřebu si v místě bydliště akce sami organizovat.  

V oblasti institucionální podpory trvale udržitelného rozvoje lze najít dvě významné silné 

stránky. První je program strany, která má v zastupitelstvu obce aktuálně většinu, a druhou 

komunikace s obyvatelstvem prostřednictvím místního periodika Jesenický kurýr. Ovšem 

ačkoliv je program strany Rozumný rozvoj v mnohých bodech orientován směrem k trvale 

udržitelnému rozvoji, s ohledem na časté střídání zastupitelstev v posledních několika 

volebních obdobích není zaručeno, že strana bude mít dostatek prostoru k prosazení svých 

plánů. Nestabilitu politické scény v Jesenici tedy můžeme vnímat jako slabou stránku. 

V periodiku Jesenický kurýr vidím dobrý nástroj ke komunikaci s obyvatelstvem obce. Jako 

pozitivum lze vnímat i jeho vývoj v průběhu let, od pouhého poskytování informací po čím dál 

častější zapojování obyvatelstva do jeho tvorby. Zásadním negativem z oblasti institucionální 

podpory trvale udržitelného rozvoje je nedostatek míst k setkávání na veřejných prostranstvích 

v obci.  

Z oblasti účasti obyvatel na veřejném dění se velmi pozitivně projevila participace obyvatelstva 

ve volbách. Vysokou volební účast můžeme vnímat jako známku toho, že obyvatelům není 

situace v obci lhostejná (i přes to, že při hodnocení participace obyvatel na společenském dění 

v obci se výraznější zájem nepotvrdil).  

Z ostatních hodnocených oblastí se žádný jev neprojevuje jako výrazně silná stránka. Oproti 

tomu nelze opomenout výrazně slabou stránku v podobě vysoké intenzity dopravy v obci. 

Dopravní situaci v obci nezklidnilo ani zprovoznění části městského okruhu (vycházím jak 

z terénního šetření, tak z výpovědí dotázaných aktérů). Regulace dopravy v obci je velmi 

problematická i vzhledem k tomu, že Jesenicí projíždějí auta z přilehlého regionu (další 

z negativních důsledků polohy Jesenice vůči Praze). S dopravou má souvislost i slabá stránka 

v podobě zjištěné preference silnějších vozů ze strany obyvatel novějších částí obce. Tato 



75 
 

posledně jmenovaná slabá stránka je spíše záležitostí jedinců a není v možnostech obce jejich 

preference přímo ovlivnit. 

 

5.2 Příležitosti a ohrožení 

Hodnocení příležitostí a ohrožení proběhlo odlišným způsobem než stanovením priorit, které 

by v případě příležitostí a ohrožení nedávalo velký smysl. U příležitostí a ohrožení byla 

hodnocena jejich atraktivita či závažnost, jinými slovy, jak moc by bylo pro obec 

přínosné/ohrožující, kdyby daná příležitost, příp. ohrožení, nastaly. Druhým hodnotícím 

kritériem je pravděpodobnost vzniku dané příležitosti, příp. hrozby. Vzhledem k tomu, že 

příležitosti a ohrožení bývají vnímány jako faktory vnějšího prostředí a ze strany hodnocené 

firmy (v našem případě obce) se tedy nedají ovlivnit, je za pravděpodobnost vzniku považován 

především směr vývoje vnějšího prostředí. Vzhledem k tomu, že v této práci není dodrženo 

striktní rozdělení faktorů na vnitřní a vnější (viz kap. 3.2), bude za pravděpodobnost vzniku 

kromě výše zmíněného považována i pravděpodobnost vzniku příležitosti ze strany obce 

v podobě možnosti převedení teoretického potenciálu do praxe (tedy faktory vnitřní). 

Matice příležitostí je znázorněna v tabulce 13. Jako příležitosti s vysokou pravděpodobností 

vzniku a zároveň vysokou atraktivitou byly vyhodnoceny potenciál pro vznik míst k setkávání 

v okrajových částech obce a příliv aktivních lidí s vyšším sociálním statusem. U první zmíněné 

příležitosti jsem vycházela z terénního šetření, které prokázalo, že vhodné plochy v okrajových 

částech obce k dispozici jsou, a u druhé příležitosti vycházím z dosavadního demografického 

vývoje obce.  

Vysoká atraktivita byla dále identifikována v případě potenciálu v podobě úpravy veřejných 

prostranství pro pěší a v případě zkvalitnění propojení jednotlivých částí obce prostředky MHD. 

U obou faktorů ale byla pravděpodobnost vzniku příležitosti vyhodnocena jako nízká a to 

ve druhém případě vzhledem k pravděpodobné nízké poptávce po propojení částí obce MHD 

(zejména kvůli vysokému stupni automobilismu. Vycházím z předpokladu, že kdyby poptávka 

byla, spojů by bylo víc). V prvním případě je pravděpodobnost vzniku hodnocena jako nízká 

kvůli vyšší náročnosti provedení úprav pro pěší na stávajících komunikacích a zároveň nižšímu 

postavení na žebříčku priorit obce (jsou akutnější záležitosti jako např. málo míst v mateřské 

škole) a tudíž je předpokládán nižší zájem ze strany vedení obce. Vysokou pravděpodobnost 

vzniku má demografický vývoj obyvatelstva obce, ve kterém má již nyní relativně vysoký podíl 

obyvatelstvo mladší 15 let a můžeme předpokládat, že v budoucích letech bude přirozený 
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přírůstek v obci ještě lehce stoupat. Hlavní potenciál tohoto faktoru spočívá v hypotéze, že 

pokud dítě žije v obci od malička, snadněji si vytvoří na okolí vazbu a snadněji tedy zapadne 

do komunity (např. skrze kamarády ze školy, kroužky v místě bydliště. Lewicka 2005; 

Fernandez, Dillman 1979).  

Tab. 13: Matice příležitostí 

  

Atraktivita 

nízká vysoká 

P
ra

vd
ě

p
o

d
o

b
n

o
st

 v
zn

ik
u

 nízká 

 

 Úprava veřejných 

prostranství pro pěší 

 Zkvalitnění propojení 

jednotlivých částí obce 

prostředky MHD 

vysoká 

 Demografický vývoj – 

vysoký podíl obyvatelstva 

do 15 let věku (potenciál 

pro úspěšné začlenění 

do komunity) 

 Potenciál pro vznik míst 

k setkávání v okrajových 

částech obce 

 Příliv aktivních lidí s vyšším 

sociálním statusem 

Zdroj: zpracování vlastní. 

 

Matice ohrožení je znázorněna v tabulce 14. V kolonce s vysokou pravděpodobností vzniku 

a zároveň vysokou závažností jsou zařazena celkem tři potenciální ohrožení. Prvními dvěma 

jsou hrozba polarizace společnosti na vyšší a nižší sociální vrstvy vzhledem ke zvyšující se 

nabídce aktivit převážně pro vyšší sociální vrstvy a druhou je s ní související hrozba střetů 

staro- a novousedlíků s různými zájmy. Navíc, kromě samotného oddělování společenských 

vrstev dochází k preferenci vyšší sociální vrstvy. Stejný problém, se kterým se již několik let 

vypořádává mateřská škola – počet dětí výrazně převyšující kapacitu zařízení – se s vysokou 

pravděpodobností dá za několik let očekávat u školy základní (až děti z mateřské školy 

dorostou do školního věku). Další z hrozeb vyplývá z polohy Jesenice v blízkosti Prahy. Spolu 

s nedostačující nabídkou kulturních a sportovních aktivit může blízkost Prahy znamenat 

ohrožení v tom smyslu, že obyvatelé Jesenice budou automaticky vyhledávat zábavu v Praze 

a nebudou se zajímat o akce konané přímo v obci. V případě tohoto ohrožení se dá diskutovat 

o tom, zda už se dokonce nejedná o slabou stránku Jesenice, protože někteří z dotázaných 

aktérů se vyjádřili v tom smyslu, že část obyvatel již za zábavou do Prahy dojíždí (zejména 
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ve večerních hodinách). Nicméně jsem se rozhodla zařadit tento bod jako ohrožení 

do budoucnosti, a to za předpokladu, že se nabídka kulturního a sportovního vyžití v Jesenici 

nebude nijak významně rozvíjet.  Posledním z vybraných ohrožení je hrozba budoucího 

odchodu mládeže z obce, zapříčiněná nedostatkem vhodných aktivit, jimiž by si mládež 

vytvořila hlubší vztah k místu bydliště. V této tezi vycházím z výzkumu Fernandeze a Dillmana 

(1979), kteří ve výzkumu vlivu vazby na komunitu na geografickou mobilitu člověka dospěli 

k závěru, že právě u věkové skupiny 16 – 30 let byl stupeň spokojenosti v komunitě 

a identifikace s komunitou negativně korelován s mobilitou (tzn. čím menší spokojenost, tím 

vyšší mobilita. Více viz Fernandez, Dillman 1979). Tomuto faktoru byla přiřazena nízká 

pravděpodobnost vzniku, protože případný odchod mladých obyvatel může mít i jiné důvody 

než slabou vazbu na prostředí a komunitu (např. stěhování za zaměstnáním, životním 

partnerem apod.). Ovšem v případě, že by k odchodu mladých ve větší míře skutečně došlo, 

závažnost by teoreticky mohla být vysoká, protože by odcházeli obyvatelé v produktivním 

věku. 

Tab. 14: Matice ohrožení 

  Závažnost 

nízká vysoká 

P
ra

vd
ěp

o
d

o
b

n
o

st
 v

zn
ik

u
 

nízká 

  Hrozba odchodu mládeže 

z obce z důvodu 

nedostatku aktivit a tudíž 

malému vztahu k místu 

vysoká 

 Blízkost Prahy jako možná 

příčina poklesu zájmu 

o využívání 

kulturní/sportovní nabídky 

v obci 

 Další populační nárůst 

 Hrozba sociální polarizace 

z důvodu zvyšující se 

nabídky aktivit převážně 

pro vyšší sociální vrstvy 

 Střety staro- a 

novousedlíků s různými 

zájmy 

 Potenciální nedostatek 

míst ve škole v řádu 

několika let 

Zdroj: zpracování vlastní. 
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5.3 SWOT matice 

Po zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení se dostáváme k vyústění 

analýzy v podobě tzv. SWOT matice. Jak již bylo zmíněno v metodické části, SWOT matice 

v sobě spojuje všechny čtyři výše uvedené prvky a jejich kombinováním se snaží navrhnout 

řešení, vedoucí k optimálnímu rozvoji obce. Zpracovaná SWOT matice se nachází v tabulce 15. 

Jak jsem nastínila již na začátku vyhodnocení, budu se i v návrzích jednotlivých strategií 

soustředit zejména na strategie, které přímo souvisejí s místní komunitou, případě 

s možnostmi obce ovlivnit komunitní život. Ráda bych se zaměřila především na realistické 

návrhy strategií, jejichž převedení do praxe by bylo v silách obyvatel a vedení obce.  
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Tab. 15: SWOT analýza – přehled strategií 

 Silné stránky Slabé stránky 
P

ří
le

ži
to

st
i 

 
S-O Strategie 

 Dát v Jesenickém kurýrovi prostor 

lidem k vyjádření nápadů 

na podobu míst k setkávání 

v okrajových částech obce 

 Zapojování dětí do diskuzí 

o dalším rozvoji obce v podobě 

výtvarných soutěží, projektů 

na ZŠ, pro mládež prostor 

v Jesenickém kurýrovi, „stínové 

zastupitelstvo dětí“ 

 

W-O Strategie 

 Podpora využívání MHD (osvěta, 

místní omezení pro automobily) – 

 Zastavení nové výstavby v obci a 

provedení úprav na rozvojových 

plochách v okrajových částech 

obce za účelem vytvoření míst 

k relaxaci a setkávání 

 Zkvalitnění služeb pro seniory 

zavedením prostředku hromadné 

dopravy mezi jednotlivými částmi 

obce pro osoby se sníženou 

schopností mobility  

O
h

ro
že

n
í 

 

S-T Strategie 

 podpora akcí, které nejsou 

z hlediska participace 

obyvatelstva finančně náročné 

a tematicky budou atraktivní 

pro všechny sociální vrstvy 

 podpora obyvatelstva 

prostřednictvím Jesenického 

kurýra k uspořádání akce 

pro komunitu (formou soutěže 

o nejlepší nápad, propagací 

zajímavého výročí obce, soutěž 

pro náměty dětí, ...)  

 naplnění volebního programu 

ve smyslu finanční podpory akcí 

pro mládež (nikoliv konkrétních 

spolků) 

W-T Strategie 

 poskytnout nová místa k setkávání, 

z nichž některá budou zaměřena 

přímo na mládež 

 začít pořádat akce s pozvanými 

interprety, kteří osloví i mládež 

 začít pořádat akce vyššího než 

místního významu, čímž se může 

zredukovat potřeba obyvatel jezdit 

za atraktivnějšími akcemi do Prahy 

 důraz na stavby s možnou změnou 

funkce, aby se flexibilně dala 

vyřešit aktuální potřeba v oblasti 

zařízení sociální infrastruktury 

Zdroj: zpracování vlastní. 
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5.3.1 S-O Strategie 

Silné stránky lze využít jednak jako nástroj k využití příležitostí či naopak k eliminování hrozeb. 

Kombinace silných stránek a příležitostí se jinak též nazývá tzv. S-O Strategie. V případě 

Jesenice by se v rámci této strategie mohl dobře uplatnit vliv Jesenického kurýra 

na obyvatelstvo obce, a to v souvislosti s využitím potenciálu pro vznik míst k setkávání 

v okrajových částech obce. Jesenický kurýr představuje snadnou a finančně nenáročnou 

možnost, jak zapojit obyvatelstvo do obecního plánování. Jednou z možností může být např. 

vyhlášení soutěže o nejlepší návrh místa k setkávání na okraji obce. Realizace podobné soutěže 

by mohla jednak podpořit zájem obyvatelstva o dění v obci (nejedná se o vyjádření se 

k teoretickému tématu, ale k záležitosti běžného života, která navíc může být převedena 

do reality) a navíc poskytnout vedení obce podklady, jaká podoba míst k setkávání by 

obyvatelům vyhovovala nejvíce. Kromě Jesenického kurýra je možné při snaze o zapojení 

obyvatel do komunitního života využít též potenciál obyvatel s vyšším sociálním statusem, 

např. formou poskytnutí reklamy za poskytnutí příspěvku na kulturní či sportovní akci ze strany 

firmy, vlastněné některým z obyvatelů obce. Vzhledem k úspěšné snaze obce dávat 

obyvatelům prostor pro účast na obecním dění má i druhý bod S-O strategie podobu podpory 

určité formy spoluúčasti. V tomto druhém případě se jedná posílení participace skupiny dětí 

a mládeže. Zapojování dětí do procesu plánování změn v obci může posílit jejich informovanost 

o dění v obci a jejich zájem se na dění vlastními silami podílet. Participace dětí může mít 

podobu např. výtvarné soutěže, rubriky pro názory dětí a mládeže v Jesenickém kurýrovi 

(v jisté formě již existuje), projektů v rámci výuky na ZŠ či zřízením určitého „stínového 

zastupitelstva“ dětí a mládeže, které by se pravidelně scházelo se zástupci obce a diskutovalo 

s nimi své podněty k tématu rozvoje obce. Při návrhu participace dětí na politické scéně jsem 

se inspirovala italským projektem The Town of Children (volně přeloženo jako město dětí), kde 

byly děti ve věku 6 – 10 let zapojeny do diskuzí o rozvoji místa svého bydliště a do procesu 

plánování rozvoje obce (blíže viz Baraldi 2002). 

 

5.3.2 S-T Strategie 

V rámci S-T Strategie zaměřené na využití silných stránek k eliminaci ohrožení bude v případě 

jednoho z návrhů jako nástroj též využit Jesenický kurýr. Jesenický kurýr je již nyní využíván 

k propagaci akcí, konaných v rámci obce. Ve většině případů se ovšem jedná o propagaci již 

naplánovaných akcí. Zajímavým oživením by mohla být podpora obyvatelstva v uspořádání 

nějaké akce vlastními silami. Na začátku může jít pouze o podporu obyvatelstva k zasílání 
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návrhů, jaký typ aktivit by byl ze strany obyvatelstva nejvíce ceněn, později o hledání 

dobrovolníků na organizaci určité akce k vybranému výročí obce s podílením se na vymyšlení 

programu apod. Pro snazší organizaci by mohla obec oslovit zástupce místních spolků 

(FC Jesenice, MC Pohádka,…). Cílem podpory obyvatelstva k organizování akcí „sami sobě“ je 

hlavně podpora komunity a také odstranění dělení obyvatelstva podle sociálního statusu. 

Se zamezením dalšího zvětšování rozdílů mez obyvateli s vyšším a nižším sociálním statusem 

souvisí i další z návrhů, kterým je koncentrace obce na podporu aktivit, které nebudou 

z participace vylučovat žádnou ze skupin obyvatelstva, např. kvůli vyšší ceně. V případě aktivit 

poskytovaných komerčními subjekty by stála za úvahu možnost domluvení zvýhodněného 

vstupného např. pro žáky ZŠ či mládež do 26 let s bydlištěm v Jesenici, za kompenzaci např. 

v podobě nabídky výhodnější ceny za inzerci v Jesenickém kurýrovi.  

 

5.3.3 W-O Strategie 

W-O Strategie se zabývá návrhy, jakým způsobem by se daly potlačit slabé stránky, aby bylo 

možné využít příležitostí. Prvním krokem ke zmírnění slabých stránek by mělo být výrazné 

zpomalení nárůstu počtu přistěhovalých do obce a naopak věnování se vnitřnímu rozvoji obce. 

S ohledem na odhalené slabé stránky by měl rozvoj směřovat mimo jiné k provedení úprav 

na rozvojových plochách v okrajových částech obce s cílem zřízení míst k setkávání 

obyvatelstva. Tato místa mohou mít podobu relaxačních zón, míst k zastavení nebo např. 

prostoru pro hry dětí či sportovní aktivity dětí i dospělých. Eliminovat dopravu v obci lze jen 

velmi těžko. Lze ovšem zavést určitá opatření, která budou preferovat hromadnou dopravu 

před osobní. Ve výčtu řešení mohou figurovat jak omezení pro osobní dopravu, tak osvěta 

pro častější využívání hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že obec má na hromadnou 

dopravu velmi omezený vliv, možnosti vyjednávání by se vylepšily, pokud by se zvýšila 

poptávka po hromadné dopravě ze strany obyvatelstva (opět lze obtížně ovlivnit). Co by ovšem 

mohlo být v silách obce, je zavedení prostředku hromadné dopravy mezi jednotlivými částmi 

obce pro osoby se sníženou pohyblivostí, čímž by se rozšířily služby obce poskytované 

obyvatelům důchodového věku, jejichž nároky na hromadnou dopravu by měly být v konceptu 

trvale udržitelného rozvoje též zohledněny (Giorgi 2003). Vhodným řešením by mohla být např. 

služba „call-a-bus“ (autobus na zavolání), která se hodí do oblastí s nižší poptávkou 

po hromadné dopravě. Navíc by vozy mohly být přizpůsobeny jak nižší frekvenci využívání 

(minibusy místo autobusů), tak i specifickým potřebám osob se sníženou možností mobility 

(např. Rosenbloom 2009 nebo Marx a kol. 2010). Zlepšení možností dopravy pro obyvatele 
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důchodového věku by mohlo přispět ke zvýšení jejich zájmu o pořádané kulturní akce (odpadá 

překážka špatné dostupnosti akce pro obyvatele z jiných částí obce než té centrální) a dále by 

samozřejmě méně mobilním obyvatelům zlepšilo dostupnost služeb sociální infrastruktury 

(lékař, nákupy,…). 

 

5.3.4 W-T Strategie 

Poslední ze čtyř strategií je W-T Strategie, tedy návrh možností eliminace slabých stránek, aby 

se předešlo potenciálním hrozbám. Ve dvou ze čtyř návrhů v této části je kladen důraz 

na mládež, aby se zvýšila pravděpodobnost, že se po ukončení studia a přechodu 

do produktivního věku do obce vrátí (případně nebudou mít potřebu z ní odejít). Mládeži by 

měla být přizpůsobena některá z plánovaných míst k setkávání obyvatelstva. Nemusí jít přímo 

o specifické přizpůsobení místa k setkávání mládeže, spíše o vytvoření univerzálně využitelných 

míst (nikoliv tedy úzce orientovaná místa v podobě dětských hřišť). Velká šance, jak vyvolat 

zájem mládeže, může být i ve zvaní hudebních či divadelních interpretů, kteří budou pro mladé 

publikum atraktivní. Kromě známých jmen může jít i o zvaní začínajících kapel či nezávislých 

divadelních spolků, jejichž finanční požadavky budou pro obec jistě dostupnější. Pořádání akcí 

s interprety z jiných regionů nemusí být zaměřeno pouze na mládež. Zatraktivnění kulturní 

nabídky může být cestou, jak zmírnit hrozbu v podobě blízkosti Prahy a její pestré kulturní 

nabídky. Jak již bylo diskutováno v podkapitole věnované ohrožením, momentální nedostatek 

míst v mateřské škole může být v budoucnu vystřídán (a velmi pravděpodobně se tak stane) 

nedostatkem míst ve škole základní. Vzhledem k přirozenému vývoji obyvatelstva v čase se 

mění i jeho momentální potřeby, na které by obec měla být schopna flexibilně reagovat. 

Zajímavé řešení, se kterým se naprosto ztotožňuji, nabízí v tomto směru ve své práci Hrušková 

(2010). Hrušková ve své architektonicky orientované práci vyzdvihuje význam staveb, u kterých 

existuje možnost změny jejich funkce (z mateřské školy na pavilon základní školy, na kanceláře, 

či na domov důchodců) a to s nízkými finančními náklady.  
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6. Diskuze 

V praktické části byla z pohledu sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje hodnocena pouze 

suburbánní obec Jesenice. Stejně tak by ale mohla být do hodnocení zahrnuta jakákoli jiná 

obec, umístěná v jiné lokalitě, a její výsledky by mohly být podobné. V souvislosti s tímto 

srovnáním mě napadá otázka, zda lze odhalit některé aspekty hodnocení trvale udržitelného 

rozvoje, které budou typické pro suburbánní obce, ať již v pozitivním či v negativním smyslu. 

Podle mého názoru je nejprve třeba zhodnotit, které z hodnocených faktorů budou vznikat 

působením aktérů na lokální úrovni, případně které faktory lze na lokální úrovni přímo ovlivnit. 

Na úrovni jednotlivých obcí hraje velkou roli především místní samospráva, která rozhoduje 

o zřízení a chodu zařízení sociální infrastruktury, prostřednictvím vyhlášek může ovlivnit chod 

života v obci a v neposlední řadě má velkou moc v podobě možnosti ovlivňovat obyvatelstvo 

prostřednictvím vývěsních míst či obecních periodik. Místní správa ovšem funguje v každé obci, 

bez ohledu na její umístění vůči ostatním sídelním jednotkám, a její kvalita závisí na zvolených 

členech zastupitelstva. Mohli bychom z toho tedy vyvodit závěr, že institucionální zásahy 

ze strany obce pravděpodobně nebudou typickým znakem suburbánních obcí. I když – dalo by 

se říci, že určitá rozhodnutí vedení obce dopad na sociální oblast trvale udržitelného rozvoje 

mít mohou. Jedná se o povolování nové výstavby v obci a zejména o její rozsah, jež je spjato 

jednak s přílivem nových obyvatel, kteří nemají vztah k místní komunitě, jednak se změnami 

fyzického prostředí v obci.  

Problém nedostatečné kapacity zařízení sociální infrastruktury, konkrétně míst ve školských 

zařízeních a nedostatečný počet zařízení péče o seniory, souvisí s demografickým vývojem 

společnosti a je problémem většiny částí republiky (ČSÚ 2011b). V tomto případě je ovšem 

nutno poznamenat, že příliv velkého množství obyvatel do suburbánních obcí za krátký časový 

úsek tento problém bude pravděpodobně akcelerovat, protože obec, která před příchodem 

nových obyvatel nemusela mít s uspokojením poptávky nutně problém, zaznamená enormní 

nárůst zájmu. Vzhledem k demografické struktuře nově přistěhovalých logicky vyplývá aktuální 

riziko vzniku přetlaku spíše ve školských zařízeních než v zařízeních pro seniory.   

Nabídka kulturních a sportovních aktivit v suburbánních obcích může být do jisté míry též 

potenciálně problematická. Důvodem je nejen počáteční problém začlenění nově příchozích 

obyvatel do místní komunity, ale i jejich vyšší sociální status. S vyšším sociálním statusem může 

být spojen i odlišný životní styl a tedy i vyhledávání odlišných druhů volnočasových aktivit. 

Nejen, že nabídka stávajících volnočasových aktivit nemusí být vyhovující, ale rozšířením 

nabídky aktivit pro náročnější obyvatelstvo se mohou od sebe začít oddělovat vyšší a nižší 
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sociální vrstvy obyvatelstva a může začít docházet k sociální polarizaci. Tento problém lze 

pravděpodobněji očekávat u suburbánních obcí vzhledem k přílivu obyvatel z městského 

prostředí do původně venkovské obce a to navíc ve velkém množství.  

Diskuzi lze rozvést i na téma participace obyvatel na politickém životě v obci. Volební účast je 

ve studované Jesenici sice poměrně vysoká, ale je možné tento výsledek spojovat se 

suburbanizací nebo se jedná pouze o znak Jesenice? Vzhledem k tomu, že velkou motivaci tvoří 

v Jesenici touha po změně stávající strany za stranu s „lepším“ volebním programem (Vobecká, 

Kostelecký 2005), dalo by se usoudit, že vysoká volební účast bude typickým rysem Jesenice. 

Ovšem podívejme se na hlavní body „lepšího“ volebního programu a najdeme v něm sliby jako 

zastavení nové výstavby, zvýšení kapacity školek či zlepšení dopravní situace, tedy problémy, 

u nichž lze očekávat, že se vyskytnou i v jiných suburbánních obcích. Na základě toho by se dalo 

odvodit, že i obyvatelé jiných suburbánních obcí budou toužit po změně a velká část se jich 

tedy zúčastní voleb.  

Znakem, který bude podle mého názoru typický nejen pro Jesenici, ale i pro řadu jiných 

suburbánních obcí, je nedostatek míst k setkávání v nově postavených částech obce. Obec sice 

má ve své kompetenci vymezit v souladu s územním plánem v nově plánovaných částech obce 

tzv. pobytové veřejné prostory určené k setkávání obyvatelstva (Vyhnánková 2009), ovšem 

pokud takto neučiní, developerská společnost pravděpodobně z vlastní iniciativy relaxační zóny 

do plánu nezařadí, protože by jí nepřinesly žádný přímý zisk (maximálně by mohly vzbudit větší 

zájem kupujících o přilehlé domy). Předpokládám též, že důvodem, proč zřízení míst 

k setkávání v suburbánních obcích není hlavním zájmem vedení obce, bude výskyt palčivějších 

problémů, které vyžadují rychlejší řešení a alokaci finančních prostředků.  

Vzhledem k poloze všech suburbánních obcí v blízkosti velkého města, které obcím konkuruje 

jak nabídkou volnočasových aktivit, tak např. lékařskými službami, není podle mě 

na suburbánní obce vytvářen příliš velký tlak na poskytování vlastních volnočasových aktivit 

a zlepšování občanské vybavenosti. Realizací svých potřeb v metropoli se potom v extrémním 

případě může pro obyvatelstvo suburbánní obec stát pouze místem k přespání, čímž zároveň 

klesá poptávka po aktivitách a službách v obci. Vzhledem k tomu, že kde není poptávka, 

nemusí být ani nabídka, se dostáváme do začarovaného kruhu a otázkou zůstává, jakým 

způsobem se tento kruh dá efektivně přerušit. 
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7. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení sociálního prostředí obce Jesenice u Prahy 

v kontextu principů sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje, a na základě výsledků šetření 

provedení určitého zhodnocení, zda model suburbánní obce vůbec může být z hlediska 

sociálního trvale udržitelný. Po zhodnocení výsledků výzkumu si troufám říci, že suburbánní 

obec v českém prostředí v sociální oblasti trvale udržitelná být může. Pro nasměrování obce 

správným směrem je ovšem třeba aktivního přístupu vedení obce. 

Jesenice má v současné době v porovnání se stavem, který je očekáván coby trvale udržitelný, 

stále určité mezery. Jako hlavní slabé stránky současného stavu byly odhaleny problémy, 

související s rozhodnutími minulých vedení obce – nedostatek míst k setkávání obyvatel 

(zejména v nově postavených částech obce) a rychlý nárůst počtu obyvatel v krátkém časovém 

období a s ním spojená nedostatečná kapacita zařízení sociální infrastruktury. Na tyto slabé 

stránky lze ovšem pohlížet i pozitivně. Pokud jsou negativa důsledkem špatných rozhodnutí, lze 

je dobrými rozhodnutími zmírnit (na rozdíl od situace, kdy by negativa vyplývala z vlivů 

vnějšího prostředí, které se mění obtížně). Hlavní podmínkou pro směřování obce k trvale 

udržitelnému rozvoji je podle mého názoru především informovanost vedení obce. V případě 

Jesenice je aktuální vládnoucí strana informována dobře30 a v případě provedení osvěty 

v jiných suburbánních obcích může tato podmínka fungovat univerzálně.  

Na přiblížení se principům trvale udržitelného rozvoje podle mého názoru neexistuje 

pro všechny suburbánní obce univerzální návod. V případě obce Jesenice bych v tomto ohledu 

ráda kladně zhodnotila využití SWOT analýzy jako hodnotícího nástroje. Pomocí SWOT analýzy 

byly identifikovány hlavní slabé a silné stránky a jejich kombinací s příležitostmi a ohroženími 

jsem navrhla postupy, kterými by se obec mohla ideálům trvale udržitelného rozvoje přiblížit. 

Konkrétně jimi jsou např. návrh na využití Jesenického kurýra jako prostředek pro komunikaci 

s obyvatelstvem ohledně návrhů na podobu míst k setkávání, podpora aktivního zapojování 

dětí do komunitního a politického života či zatraktivnění místní kulturní nabídky 

prostřednictvím interpretů, atraktivních pro různé věkové i sociální skupiny.  

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, všechny oblasti sociálního pilíře trvale udržitelného 

rozvoje by v rámci hodnocení měly mít stejnou váhu. Nedá se tedy doslovně konstatovat, která 

z oblastí má pro lokalitu větší význam a která naopak menší. V případě suburbií je však možné 

identifikovat oblasti, které v rámci obcí nebudou vyžadovat akutní zásah. S přihlédnutím 

                                                           
30

 Posouzeno na základě volebního programu vládnoucí strany Rozumný rozvoj. 
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k sociálnímu statusu lidí, kteří se do nově postavených částí obcí stěhují, nebude 

pravděpodobně mezi priority patřit řešení problémů nezaměstnanosti a chudoby (v Jesenici se 

potvrdilo). Aktuálním problémem pravděpodobně též nebude absence (jakékoliv) péče 

o seniory, opět vzhledem k demografické struktuře nově příchozích. Vzhledem k poměrně 

nešťastnému naplánování nových částí obcí ve většině suburbií (Hnilička 2005) lze naproti 

tomu očekávat nedostatek míst k setkávání. V tomto ohledu může být Jesenice specifická 

nedostatkem míst k setkávání i v oblasti starší zástavby. V rámci plánování do budoucnosti je 

nutné počítat i s možnými riziky, která se mohou v průběhu let objevit, a je tedy vhodné začít 

přijímat ochranná opatření s předstihem. Jedním z možných ohrožení, je riziko budoucího 

odchodu mládeže z obce, zmíněno v kap. 5.2. Tomuto riziku lze předejít např. rozšířením 

nabídky volnočasových aktivit pro mládež, která konkrétně v Jesenici chybí. Další riziko 

představuje hrozba sociální polarizace obyvatel na základě jejich sociálního statusu. Opět 

existují způsoby, jak tomuto riziku zabránit. Jednou z možností je zavedení zvýhodněného 

vstupného do sportovních a kulturních zařízení pro potenciálně znevýhodněné skupiny 

obyvatelstva (rodiny s dětmi, důchodci, studenti) či podpora obyvatelstva k vlastnímu 

organizování akcí, kde hlavním pojítkem nebude finanční náročnost, ale příslušnost obyvatel 

k jedné komunitě.  

Závěrem bych ráda zpětně zhodnotila, zda byly metody použité v rámci práce zvoleny, a také 

možnosti dalšího zkvalitnění výzkumu. Jako problematické se ukázalo využití statistických 

údajů, které v případě specifičtějších údajů nebyly dostupné za úroveň obcí. Tento stav se 

zřejmě vylepší po zveřejnění výsledků SLDB 2011, kdy budou k dispozici aktuální detailní data i 

za obce. Podle mého názoru se osvědčila metoda polostandardizovaných rozhovorů s klíčovými 

aktéry obce. Ačkoliv někteří (i významní) aktéři očividně ventilovali spíše svá osobní traumata, 

většina aktérů byla sto zhodnotit situaci v obci objektivně. Prostor pro další rozpracování 

tématu vidím především v provedení případových studií ve více obcích a jejich vzájemném 

srovnání. Zajímavé by též mohlo být prohloubení části týkající se vzorů spotřeby obyvatelstva 

prostřednictvím dotazníkového šetření.  
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