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Anotace: 

Náplní této práce s názvem “ Problematika kyberaktivismu na příkladu vybraných 

aktivistických skupin“ jsou dvě případové studie hlavních motivací, metod a důsledků 

kyberaktivismu, které vybrané skupiny užívají v rámci svých komunikačních strategií.  

 

Annotation:: 

The content of this bachelor thesis called “ The issue of cyberactivism on the example of 

selected activist group“ are two case studies of main motivations, methods, types and 

consequences of cyberactivism which these groups  use within their communication 

strategies. 
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1. Úvod: 

 

V roce 1965 byly poprvé na větší vzdálenost spojeny dva počítače a byl tak učiněn 

významný krok pro další vývoj zcela nové a unikátní komunikační sítě. Podle jména své 

mateřské instituce byla tato síť nazvána ARPAnet
1
. Vznikl tak nový prostor pro pohyb 

informací a síť, která z počátku sloužila, stejně jako mnohé vynálezy, pouze vojenským 

účelům, následně rozšířila svou působnost i na vědecké instituce mimo armádu. Tato nová 

komunikační sféra, ve které tajné vojenské informace postupně střídala data z civilních 

výzkumů, vedla k vytvoření prostoru, ve kterém se dnes přímo či nepřímo pohybují lidé 

napříč celou společností, vedou se v něm reklamní a politické kampaně, vedou se v něm 

války
2
.  

Lidé zde nacházejí přátele, emoce, informace, ale i živobytí a zábavu. Internet se 

v krátké době stal fenoménem a takovou součástí společnosti, až se téměř zdá, jako by tu s 

námi byl odjakživa. Jeho význam narůstá spolu s počty uživatelů a jako důležitý 

komunikační prostředek jej používají vlády a politické strany, firmy i jednotlivci. Je to 

vynikající komunikační nástroj umožňující oslovit obrovské množství lidí v 

relativně krátkém čase a s minimem úsilí. Tato kombinace jej také činí velmi přitažlivým 

pro potřeby a cíle různých hnutí, organizací a zejména aktivistických skupin, z nichž i ty 

nejmenší mohou díky němu prosazovat své myšlenky na sedmi světadílech po 24 hodin 

denně. 

 

Jejich aktivní působení na internetu se označuje mnoha termíny, ale pro účely této 

práce se budeme držet jen jednoho, a to termínu kyberaktivismus. V rámci své bakalářské 

práce bych se rád pokusil o představení této relativně nové formy aktivismu a toho, jakým 

způsobem ovlivnila činnost dvou vybraných aktivistických organizací v České republice.  

Aby bylo možné sledovat přínos, možnosti a další specifika kyberaktivismu, 

pokusím se práci uvést v širším kontextu vývoje aktivismu jako důležité složky občanské 

společnosti a rozvoje internetové sítě v ČR.  

 

                                                 
1
  Advanced research project agency –  Americká agentura pro výzkum pokročilých obranných 

projektů 
2
  Nemusí se však jednat pouze o válku v tradičním smyslu, ovšem i ta se do tohoto prostoru 

samozřejmě promítá. Příkladem byl konflikt Ruska a Gruzie z roku 2008, kdy byly hackery odstaveny 

některé důležité gruzínské vládní weby. Jako další příklad lze uvést využití viru STUXNET neznámými 

útočníky k zasažení průmyslových zařízení v Íránu v roce 2010. 
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Ve své práci se tak budu zabývat základní otázkou, proč vybrané aktivistické 

skupiny používají internet k prosazování své agendy, a jaké metody či techniky při této 

činnosti volí. Vyhnout se nelze ani otázce, jakým způsobem užívání internetu ovlivňuje 

vybrané skupiny i v dalších aspektech jejich činnosti.  

 

V úvodních kapitolách své bakalářské práce představím užívané pojmy, 

aktivistickou scénu v České republice a její stručný vývoj, s důrazem na tu část 

aktivistických hnutí a organizací, které se zabývají problematikou ochrany přírody, práv 

zvířat a ekologie. Následně se budu krátce věnovat historii vzniku internetové sítě a 

kyberprostoru obecně, abych tak uvedl práci do širšího kontextu.  

V rámci teoretické části práce dále nastíním základní problematiku kyberaktivismu 

a seznámím čtenáře s organizacemi, které se zúčastnily výzkumu, jenž byl proveden 

formou analýzy oficiálních webových stránek a polostrukturovaných rozhovorů s 

vybranými členy každé organizace a kterému se podrobně věnuji ve druhé části své práce, 

kde také blíže popisuji metodiku tohoto výzkumu. 

 

2. Vymezení užívaných pojmů: 

 

2.1. Aktivismus: 

 

Co se skrývá pod pojmem aktivismus a kdo je vlastně aktivistou, si dnes většina z 

nás dokáže snadno představit, ale každá taková představa se bude do určité míry odlišovat 

od těch ostatních. Není se čemu divit, vždyť tento pojem je spojený s tak různorodým 

spektrem činností, ideologií a názorových směrů, které je skoro tak pestré jako společnost 

sama. 

 Aktivismus ve svých mnoha podobách je částečným odrazem stavu společnosti, 

jejích nálad, problémů a výdobytků. Aktivistická uskupení tak mnohdy vznikají na 

základech stejné společnosti, vůči které se pak vymezují, čímž však mohou vytvářet další 

prostor pro její rozvoj. Samotný termín aktivismus, který vznikl z latinského slova activus 

znamenající praktický,činný či aktivní, pak nemůžeme automaticky přiřadit jen jako 

činnost aktivistů, jelikož ne vždy jsou tyto dva pojmy v přímé souvislosti.  
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V jeho fundamentální podobě ho tak můžeme chápat například v duchu Karla 

Poppera jako „tendenci směřující k aktivitě a proti pohodlné smířenosti všeho druhu“ 

(Popper,1994,str.15). Pro účel mé práce je však potřeba tuto definici více konkretizovat. 

 

Z podobné úvahy pak vychází i Tim Jordan, který mluví o „kolektivní činnosti 

vycházející z pocitu sounáležitosti a společné identity, sdílené skrze stejně či podobně 

vnímané emoce a usilující o změnu stávajícího stavu věci“, (Jordan, 2002, str.12-13) jako 

o základním prvku aktivismu.  

Můžeme tedy přemýšlet o aktivismu jako o činnosti založené na dobrovolné 

angažovanosti plynoucí z osobních názorů, pocitů a dalších individuálních motivací. Jedna 

z mnoha dostupných definic pak označuje aktivismus také jako „intenzivní prosazování 

určitých cílů z přesvědčení, z osobní motivace v nejrůznějších oblastech společenského 

života“ (Wikipedia, 2013).  S touto definicí se tak můžeme z části ztotožnit, ovšem neříká 

nám mnoho o tom, co je aktivismus jako činnost a jaké prostředky a jednání za něj lze 

označit.  

Aktivistické skupiny se zaměřují na různé oblasti a témata ve společnosti a o 

dosažení svých cílů bojují s různou intenzitou i mírou radikality. Prostředky, které k tomu 

používají, jsou tak velmi variabilní, sahají od petic a dopisních kampaní až po demonstrace 

a tzv. ekotáž
3
.  Například Ondřej Císař chápe aktivismus jako „více či méně profesionální 

aktivity obhájců určitých politik a sociálních opatření na úrovni politických 

organizací“(Císař 2008, str. 8). 

Další charakteristiku aktivistické činnosti nám pak nabízí také L.A. Grunig, když 

hovoří o aktivismu jako o „skupině dvou a více jedinců, kteří se organizují za účelem 

ovlivnění veřejnosti či další skupiny skrze akci, která může zahrnovat vzdělávání, dohody, 

přesvědčování, nátlakové taktiky nebo použití síly“(Grunig,1992,str.505).  

Když se tedy zpětně podíváme na všechny zmíněné definice, budeme o aktivismu 

hovořit jako o zpravidla kolektivní a dobrovolné činnosti vykonávané na úrovni politické 

organizace, jejímž cílem je aktivní snaha o prosazení změny v určité oblasti společenského 

života prostřednictvím výše zmíněných metod a jejíž motivací jsou především osobní 

pocity, postoje, životní hodnoty a názory jednotlivých aktivistů vázající se k dané 

problematice. 

                                                 
3
  Termín odvozený ze slov ekologie a sabotáž.  Ekotáž tak představuje velmi radikální aktivistickou 

techniku, která zahrnuje např. ničení těžebních strojů, poškozování stromů bránící jejich poražení apod.   
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 S takto široce pojatou definicí pak přímo souvisí termín tzv. občanské společnosti, 

což je koncept pomyslného společenského prostoru, kterého jsou aktivisté důležitou 

součástí a ve kterém provozují svou činnost, jenž však nelze s ohledem k jeho 

mnohovrstevnosti snadno ohraničit či vymezit.  

 

2.3. Zelená hnutí a práva zvířat: 

 

Součástí občanské společnosti jsou různé myšlenkové a názorové směry či 

ideologie.
4
 V této práci jsem se zaměřil na aktivisty, kteří se zabývají právy zvířat a 

zároveň je řadím do kategorie tzv. zeleného hnutí. 

V rámci většiny teoretické části této práce je zdůrazňována především 

environmentální větev aktivistických skupin, zatímco v rámci výzkumu jsou následně 

zpracována data od aktivistů, kteří se zabývají v podstatě výhradně problematikou práv 

zvířat. Nabízí se tedy otázka, proč jsou tyto myšlenkové proudy zahrnuty do jednoho 

společného.  

Tohoto rozporu, plynoucího z mnohdy odlišných cílů a zejména různého ideového 

původu těchto aktivistických proudů, si jsem vědom a dopouštím se jej zcela záměrně. 

Toto spojení je dle mého názoru odůvodnitelné, protože jak uvádí Bohuslav Binka: „Mají 

společné myšlenky či postoje zohledňující hodnotu, eventuálně ochranu přírody a 

přírodních subjektů/objektů“ (Binka,2008, str.20). A tak je na základě této definice budu 

dle Binky také shodně označovat výše zmíněným souhrnným termínem „zelené hnutí“, pod 

který tak spadají i ostatní skupiny zabývající se „pro-přírodními směry“(2008). 

 Druhým důvodem je, že až do začátku 90. let u nás nejen že neexistuje výraznější 

hnutí či organizace zabývající se primárně tímto tématem, ale není ani vytvořena žádná 

sofistikovaná politika pro řešení této otázky (Brychtová 2009, Rydval 2006 str.33).  

 

Přesto se však domnívám, že popis vývoje těchto hnutí je podstatný pro pochopení 

okolností vzniku a dnešní podoby těchto skupin, a proto je tedy v souladu s těmito 

argumenty spojuji do jednoho pomyslného proudu aktivistických skupin.   

Samotné téma práv zvířat je pak tématem především právně-filosofickým. 

Z pohledu práva tak jde zejména o otázku stanovení míry právní ochrany a právní 

klasifikace samotného zvířete. Filosofie se pak v tomto případě zabývá především pojetím 

                                                 
4
  Ideologii chápu jako neutrální pojem představující soubor myšlenek a názorů.  
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vztahu člověka a zvířete jako rovnoprávných živých bytostí, morálním právem využívání 

zvířat ve prospěch člověka.  

Pro tuto myšlenku je důležitým autorem např. Peter Singer, který k této 

problematice přistupuje prostřednictvím pojmu tzv. mezidruhového rasismu: 

„Diskriminace bytostí pouze na základě jejich druhu je formou předsudku, nemorálního a 

neobhajitelného stejně jako diskriminace na základě rasy“ (Singer 2001, str. 254). 

 Avšak mezi aktivisty za práva zvířat existují mnohdy i značné rozdíly v chápání 

tohoto pojmu. Jako příklad uveďme rozdíl mezi přístupem tzv. welfaristů, kteří považují 

přiměřené využívání zvířat za ospravedlnitelné pokud přináší významný užitek a zároveň 

zvířatům neupírá jejich právo na fyzickou a duševní pohodu, či přístupem tzv. rightistů, 

kteří považují jakékoliv využívání zvířat či působení bolesti za zcela nepřijatelné 

(Jiroušková 2012).  

Ale v obecné rovině můžeme říci, že jde vždy o „zásadu respektování práv zvířat 

na plnohodnotný život bez utrpení.“(Sekce ochrany zvířat Strany zelených). 

 

2.4. Kyberaktivismus a kyberprostor: 

 

Jak bylo řečeno výše, aktivismus nabývá mnoha podob a technologický pokrok 

k této pestrosti výrazně přispívá. Přičemž v posledních desetiletích měl značný význam pro 

aktivistická hnutí právě příchod internetu. Tato komunikační platforma tak rozšířila 

možnosti aktivistů o nové prostředky, jak dosáhnout svých cílů. 

Termín kyberaktivismus je celkem volně zaměňován s podobnými termíny, jako 

je e-aktivismus, internetový, síťový či on-line aktivismus. Jeho jasná a jednotná definice 

chybí, ale je jím označováno široké spektrum činností sahající od rozesílání hromadných 

emailů až po ilegální hackerské
5
 aktivity. V této práci jsem se rozhodl užívat jednotně 

právě termínu kyberaktivismus, protože podle mého názoru nejlépe vystihuje podstatu této 

činnosti, tedy aktivismu, který pro své potřeby a cíle využívá možnosti pohybu ve 

specifické rovině lidské komunikace, v kyberprostoru. Předpona kyber tak jasně odkazuje 

na hlavní nástroj aktivismu, kterým se ve své práci hodlám zabývat. 

                                                 
5
  Hacker- někdo, kdo se snaží za různým účelem a s pomocí softwarového či hardwarového vybavení 

proniknout do cizích počítačových systémů, sítí či internetových stránek. Tato činnost se děje zpravidla proti 

vůli majitele a ve většině evropských zemí je považována za ilegální.  
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Pojem kyberaktivismus vznikl složením slova aktivismus, které je definováno výše, 

a předpony kyber, která předznamenává jak použité prostředky, tak prostor, ve kterém se 

tato činnost děje. Původně toto slovo pochází z řeckého kybernetes (kormidelník) a poprvé 

bylo použito Norbertem Wienerem pro označení vědy – kybernetiky.
6
 Dnes je výraz kyber 

používán velmi volně a pro označení téměř čehokoliv, co se dá tématicky zařadit do oboru 

informačních technologií a internetu, avšak dnešní chápání podstaty slova kyber pramení 

kromě pojmenování vědního oboru i ze slova kyberprostor, které je pro tuto práci 

důležité.      

  

Termín kyberprostor se poprvé objevil v knize Williama Gibsona ,,Neuromancer“, 

kde ho popisuje jako „konsensuální datovou halucinaci vizualizovanou v podobě 

imaginárního prostoru tvořeného počítačově zpracovanými daty a přístupného pouze 

vědomí uživatelů“ (Macek, nedatováno).  

S další definicí toho, co může být označeno za kyberprostor, přišel John Perry 

Barlow ve své Deklaraci nezávislosti kyberprostoru, kde jej popisuje jako“ globální, 

nefyzický a společenský prostor mimo hranice států a dosah vlád, který je svou přirozenou 

podstatou osvobozen od útlaku a předsudků, a je tak volně dostupný pro každého, a to bez 

ohledu na národnost, barvu pleti či víru“ (Barlow, 1996).  

S ohledem k dosavadnímu technologickému pokroku a celospolečenským otřesům, 

jakým bylo např. 11. září 2001, které následně rozpoutalo diskuzi o kontrole internetu jako 

prevenci terorismu, se však můžeme po právu domnívat, že tato poměrně utopistická 

definice již dnešní podobu kyberprostoru vystihuje pouze částečně.
7
 Proto pojem 

kyberprostor vymezíme především na prostorovo-technologickém základě.    

Pro úplné vyjasnění toho, jakým způsobem budu v této práci pojem kyberprostor 

používat, vycházím tedy z definice, kterou uvádí Pierre Lévy ve své knize „Kyberkultura“. 

Lévy zde hovoří o kyberprostoru jako o „novém komunikačním prostředí, které povstává 

z celosvětového propojení počítačů a zahrnuje jak hmotnou komunikační infrastrukturu, 

tak i informace a osoby, které se v něm pohybují“( 2000). 

Kyberaktivismem tedy rozumím aktivistickou činnost dle výše zmíněné definice, 

která je realizována v hranicích popsaného prostoru, avšak děje události, které se zde 

odehrávají, jím nejsou zcela ohraničeny a mohou mít přesah i do běžné reality. 

                                                 
6
  Kybernetika se zabývá přenosem informací mezi stroji i živými organismy. 

7
  Za příklad můžeme vzít velké kauzy posledních měsíců týkající se masivního sledovaní internetu a 

aktivit uživatelů americkou tajnou službou NSA. 
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3. Zelená hnutí v České republice: 

 

3.1. Zelená hnutí a jejich předchůdci před a po roce 1989:  

 

Před rokem 1989 byla podoba občanské společnosti již po několik desetiletí zúžena 

do masových, státem ovládaných organizací a institucí. Stejně tak se aktivistické či jiné na 

státu nezávislé skupiny a organizace kvůli různým překážkám ze strany státu jen obtížně 

prosazovaly. (Císař 2011)  

Například ty, které měly k environmentální problematice nejblíže, jako byli např. 

skauti či woodcrafteři
8
, byly v tomto duchu buď zcela zrušeny, nebo zapojeny do státních 

institucí. (Jehlička, Sarre, 2007) Aktuální politická situace tak po dlouhou dobu silně 

podmiňovala vznik a možnosti aktivistických skupin u nás.   

 A tak až v roce 1958 vznikl Sbor ochrany přírody při Národním muzeu, který svojí 

náplní a s oficiální podporou státu poskytoval možnost provozování činnosti v duchu 

skautingu, který byl však v této době stále zakázán. (Jehlička, Sarre, 2007) 

V roce 1969 se z tohoto Sboru ochrany přírody vydělila dobrovolná organizace TIS 

- Svaz pro ochranu přírody a krajiny, která již státní podporou nedisponovala.Tis, který 

působil i mimo ČSSR a který ze stále se utužujících státních struktur doposud vybočoval, 

byl však na konci 70. let z politických důvodů přece jen rozpuštěn a nahrazen politicky 

nepříliš aktivním a především státním spolkem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). 

(Jehlička, Sarre, 2007)  

Mezitím byly v 70. letech, kdy u nás probíhala normalizace, zakládány v západní 

Evropě organizace (popř. pobočky) mezinárodních skupin jako např. Greenpeace (1971) či 

velice radikální Animal Liberation Front (1976)
9
.  

Českoslovenští ekologové a ochránci přírody se však v této době velkými tématy 

příliš nezabývali a politicky se neangažovali. Naprostá většina aktivit tak zůstala bez 

dalších ambicí především na místní úrovni (Jehlička, Sarre, Podoba 2005).
 
 

 

 

                                                 
8
  Výchovné hnutí zaměřené na pobyt v přírodě. 

9
  Nebo zkráceně ALF. Tato skupina byla založena ve Velké Británii a hlásí se k boji proti týrání a 

využívání zvířat pro účely průmyslu, vědy a dalších. K tomu dochází prostřednictvím tzv. přímých akcí. 

Zpravidla se jedná o násilná vniknutí do budov cílových institucí a odnesení několika zvířat spolu se 

zničením části technického zázemí.  
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Některá „aktivistická“ hnutí však mohla oficiálně existovat a provozovat svou 

činnost, jako např. ekologické hnutí Brontosaurus založené roku 1974, ale jen pod přímou 

kontrolou státních institucí jako v tomto případě pod dohledem Socialistického svazu 

mládeže. Hnutí Brontosaurus se ovšem následně v 80. letech kontaktovalo s podobně 

laděnými skupinami např. v Polsku a Maďarsku a zesílilo svoje aktivity. Environmentální 

aktivismus se během 80. let výrazně intenzivněji konfrontoval s režimem a v roce 1989 

také přispěl k jeho  pádu (Jehlička, Sarre 2007).  

 

Rok 1989 tak znamenal na tomto poli přirozeně velkou změnu. Občanské 

iniciativy, aktivistické organizace a skupiny mohly nyní bez přísné kontroly státní mocí 

šířit svou agendu a témata, která byla za minulého režimu tabu či jinak opomíjena, 

vystoupila na povrch. Tato aktivita neziskového sektoru byla vládou přijata jako nezbytná 

a odborníci z neziskového sektoru tak byli také využíváni při tvorbě koncepcí nových 

politik (Císař 2011).  

Organizace působící před rokem 1989 (např. ČSOP) se však podobně jako 

organizace nově vznikající (např. Děti Země) musely vypořádat s novým politickým 

systémem a vybudovat si v něm svou pozici. Nové organizace se tak zaměřovaly 

především na budování vlastní infrastruktury a rozvoj lidského kapitálu (Císař 2011).  

 

V roce 1989 bylo rovněž založeno Ministerstvo životního prostředí, které bylo na 

mnoha postech, podobně jako další spřízněné instituce, obsazeno lidmi z prostředí 

předrevolučního environmentalistického hnutí, čímž se mu dostávalo určité podpory (Císař 

2011).  Zelená hnutí se však musela potýkat i s komplikovanou ekonomickou situací, která 

ve společnosti vzbuzovala spíše potřebu ekonomického růstu než řešení otázek životního 

prostředí. (Jehlička, Sarre 2007) 

Velkou změnu v tomto přístupu vlády k neziskovým organizacím 

představoval nástup Václava Klause na post premiéra v roce 1992. Klausova představa 

občanské společnosti, roli NNO
10

 ve spojení s konzervativní a vysoce pro-tržní politikou, 

vedla k odsunutí členů neziskových organizací z jejich míst ve státních institucích a 

odklonu od podpory části (zejména politicky aktivních) advokačních
11

 hnutí, která byla 

v několika případech (např. Hnutí Duha, Animal S.O.S. či Greenpeace) označena vládou  

                                                 
10

  Nestátní neziskové organizace popř. NGO ( Non govermental organizations). 
11

  Hnutí hájící zájmy určité části společnosti. 
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za radikály. Toto následně vedlo k poškození jejich obrazu ve společnosti, další ztrátě 

finančních zdrojů a někdy také k nutnosti hledat jiné zdroje financí v zahraničí (Císař 

2011, Jehlička, Sarre 2007).  

To pak bylo dle Ondřeje Císaře zdrojem postupné deradikalizace a depolitizace, 

která však vyvolala potřebu postupné profesionalizace a vytváření strategií obcházejících 

vládu či využívajících vazeb na zahraničí (2011).  

V první polovině 90. let tak došlo ke vzniku organizací a skupin, z nichž mnohé 

ideově vycházely či přímo navázaly na své již zavedené zahraniční kolegyně jako např. 

pobočka environmentalistické organizace Greenpeace, která byla v Československu 

založena již roku 1991. Po pádu komunistického režimu se také NNO otevřela možnost 

financování ze strany organizací či vlád, které chtěly ovlivnit vývoj v nově se 

demokratizujících zemích (Císař 2008).  

Na konci 80. a v průběhu 90. let u nás vznikají mnohé dnešní velké 

environmentalistické organizace, jako je Hnutí Duha (1989) či Děti země (1989), ale 

dostávají se k nám i nové myšlenkové proudy a vlivy ze zahraničí jako např. skupiny 

zaměřující se čistě na ochranu a práva zvířat, které u nás reprezentuje např. Svoboda zvířat 

(1994), Nadace na ochranu zvířat (1994) či Společnost pro zvířata (1996), můžeme však 

rovněž nalézt stopy po činnosti připisované velice radikálním skupinám jako např. 

mezinárodní skupina Animal Liberation Front (ALF) či Earth First! – v české jazykové 

mutaci Země především! Některé organizace tak mohly vycházet z know-how západních 

organizací popř. i jejich finančních zdrojů (Jehlička, Sarre, 2007). 

 

Žádná z těchto radikálních skupin však v České republice nikdy nevytvořila širší 

členskou základnu a jejich aktivity se zúžily jen na několik osamocených akcí, byť 

v některých případech poměrně medializovaných.
12

 

Aktivistické organizace v průběhu 90.let se mnohem častěji než dnes uchylují k tzv. 

přímé akci, včetně jejích mnohdy radikálních forem, jako jsou demonstrace, blokády, 

osvobozování zvířat z farem apod. Přičemž jako příklad rozsáhlé přímé akce můžeme 

například uvést protesty spojené s dostavbou jaderné elektrárny Temelín.  

 Extrémně radikální akce typu sabotáží apod.
13

 byly však poměrně ojedinělé, 

některé byly čistě aktivitou jednotlivců či menších skupin, ale žádné se nikdy nestaly 

                                                 
12

  V posledních měsících se tato skupina opět ohlásila, nejvýrazněji při vniknutí na kožešinovou 

farmu v Dolní Cerekvi 20. listopadu 2013. 
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hlavní náplní činnosti velkých a obecně známých organizací, které již v této době 

vykročily opačným směrem.
 
 

Postupně tak u nás ve velmi krátké době došlo k institucionalizaci a 

profesionalizaci těch větších a zpravidla i významnějších organizací, které se víceméně 

odklonily od důrazu na přímou akci a zaměřují se postupně především na poradenství, 

lobbing a vzdělávání (Císař 2008). 

 

3.2. Dnešní tvář zelených hnutí: 

 

Občanská společnost 90. let byla zatížena mnoha problémy. Dle Karla Müllera 

(2002) je hlavní překážkou jejího rozvoje kulturně-civilizační bariéra v podobě historicky 

podmíněného nesebevědomí, nedůvěry a následného pocitu bezmoci v české společnosti.  

Císař pak jako zásadní vnímá zejména vnější prostředí, tedy právní rámec, přístup 

vlády a státních institucí. Přičemž můžeme říci, že tyto vztahy politických kruhů a institucí 

občanské společnosti se tak dají zařadit do tří resp. čtyř etap. V první etapě (1989-1992) 

probíhala poměrně aktivní spolupráce na obou stranách, politické instituce byly otevřeny 

činnosti neziskového sektoru a aktivistům se zpřístupnily nové možnosti financování, které 

byly mnohdy odepřeny tradičním organizacím jako např. ČSOP. Tyto nové možnosti a 

pozitivní přístup ze strany státu tak povzbudily vznik nových organizací. (Císař 2008, 

Jehlička, Sarre 2007,)   

Druhá etapa (1993-1998), trvající v podstatě po celou dobu vlády premiéra Václava 

Klause, byla naopak charakteristická odmítáním přístupu do politiky advokačním 

organizacím občanské společnosti (zejména těm zeleným), omezením finanční podpory a 

pokročilou centralizací. Přes nepřátelský postoj ze strany vlády vznikají velmi různorodé, 

ale zpravidla menší organizace, které se touto diverzifikací snaží vyřešit problém získávání 

finančních zdrojů a vlivu. Marginalizace těchto skupin ze strany státu a nepřátelské 

prostředí však vedou k potřebě vzájemné spolupráce. (Císař 2008, Jehlička, Sarre 2007,)   

Třetí etapa, začínající v pozdních devadesátých letech (1998 -2004), je obdobím, 

kdy se postavení zeleného hnutí začíná zlepšovat kvůli rostoucímu množství politických  

příležitostí a novým zdrojům ze strany EU. (Císař 2008, Jehlička, Sarre 2007)  

                                                                                                                                                    
13

  Příkladem takové akce mohou být útoky připisované ALF, jako byl pokus o sabotáž lanovky u 

propasti Macocha  v roce 1995 nebo přepadení společnosti Biotest v letech 2002 a 2003.  
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Od začátku 90. let však tyto zelené advokační organizace tíhnou k postupné 

profesionalizaci a formalizaci své činnosti a celkového poklesu míry radikality svých 

aktivit a postojů, která byla do značné míry završena v roce 2005. (Binka 2008, Císař 

2008, Jehlička, Sarre 2007) 

V oblasti práv zvířat, která patří mezi ty nejradikálnější součásti zeleného hnutí, se 

však dnes v České republice vyskytuje či ještě v nedávné době vyskytovalo hned několik 

skupin, které se otevřeně hlásí k velice radikálním postojům.
14

 

 

 Pro účel této práce a větší přehlednost budu tyto aktivistické skupiny v České 

republice dělit do několika skupin se specifickou kategorizací schopností jednotlivých 

organizací občanské společnosti. Touto problematikou se zabývá Ondřej Císař. 

  Císař reinterpretuje typologii aktivismu, ve které jej dělí na základě různé míry a 

kombinace mobilizační a advokační kapacity, tedy schopnosti mobilizování společnosti a 

schopnosti zapojení se do politického procesu (2008). 

Zmiňuje pět kategorií aktivismu, první kategorií je starý participační aktivismus 

s vysokou mírou advokační i mobilizační kapacity, druhou je nový transakční aktivismus 

s nízkou mírou mobilizační a vyšší mírou advokační kapacity, třetí kategorií je nový 

radikální aktivismus, který je v obou těchto aspektech na nízké úrovni, dále následuje tzv. 

občanská sebeorganizace s podobnou charakteristikou jako kategorie předešlá a následně 

epizodická masová mobilizace, jež dosahuje „pouze“ vysoké míry mobilizační kapacity. 

(2008) 

V rámci mého výzkumu se budu zabývat skupinou patřící do kategorie nového 

transakčního aktivismu, která se kromě výše zmíněných charakteristik vyznačuje málo 

hierarchickou strukturou (více viz. kapitola 6.4 Popis vybraných organizací).   

Císař u těchto skupin analyzoval i repertoár jejich jednání. U nového transakčního 

aktivismu bylo dominantní aktivitou pořádání demonstrací, které ovšem v rámci celé škály 

aktivit představovalo pouze cca 35%. Pořádání peticí se spolu s performance a organizací 

festivalů podílí na repertoáru aktivit z přibližně 50%, přičemž petice představují z těchto 

50%  zhruba polovinu. Poměrně málo jsou pak zastoupeny různé blokády a okupace, jež 

představují jen 10% z aktivit těchto organizací. Zbytek pak představují různé další formy 

aktivismu. (2008) 

 

                                                 
14

  Např. projekt realita.tv Michaela Kollesára či hnutí 269. 
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V polovině 90. let se ovšem objevuje nový manévrovací prostor, který skýtá veliký 

potenciál co do škály možností jeho využití, a to nejen pro občanskou společnost – 

internet. 

 

4.Internet jako nástroj aktivismu: 

 

4.1. Cesta ke kyberprostoru: 

 

Internet ke své dnešní podobě došel dlouhým vývojem. Kořeny dnešní celosvětové 

sítě nalezneme v experimentální síti ARPANet, která vznikla ve Spojených státech 

amerických v reakci na potřebu vytvoření komunikační sítě, která se bude schopna 

vyrovnat s masivní ztrátou částí svého systému, jako například v případě drtivého 

jaderného úderu, a udrží komunikační obranné sítě funkční i po něm. Síť byla oficiálně 

uvedena do provozu v dubnu 1970.  

Unikátní byl již její návrh, se kterým přišla firma RAND. Síť neměla disponovat 

žádným zranitelným centrem a měla fungovat i ve chvíli, kdy bude významná část sítě 

v troskách. „Jako výsledek této doktríny byla vytvořena taková síť, ve které si jsou všechny 

její části rovnocenné, a pro informaci na této síti tak není důležité odkud ani kudy přišla a 

zároveň je tak schopna pružně reagovat na narušení systému“. (Rushkoff 1996 str. 236.) 

Záhy však začal být ARPANet, oproti původnímu záměru, využíván především ke 

komunikaci mezi zaměstnanci s přístupem k této síti. Postupně se k němu připojovalo 

množství dalších již výhradně civilních sítí, které s ARPANetem sdílely komunikační 

protokol TCP/IP a časem jej úplně zastínily. Vznikla tak jakási síť sítí, která se díky další 

přidané velké síti NSFNETu ještě významně rozšířila, a páteřní funkce ARPANETu tak 

byla postupně přenesena právě na NSFNET. V roce 1990 byla pak činnost ARPANetu 

úplně ukončena a o pět let později i činnost NSFNETu (Peterka 1995).  

Prostor komunikace, který postupně vznikal na jejich bedrech, ale zůstal a tento tzv. 

kyberprostor získává stále větší uživatelskou základnu. 

V 90. letech došlo k široké komercionalizaci internetu (u nás důsledkem ztráty 

monopolu na přenos dat firmy Eurotel), a tak došlo k významnému rozšíření přístupu 

k internetu a počet uživatelů se stále zvětšuje. 
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 Jen v České republice, kde začal Český statistický úřad sledovat zastoupení 

domácností s připojením k internetu od roku 2001, narostlo toto číslo z 5,8% na 67% 

v roce 2013. (Počítač a internet v českých domácnostech 1989 – 2013, 2013) 

 

Potenciál internetu jako globální masové komunikační platformy se tak stále 

zvyšuje, jedním z důvodů je jeho širší dostupnost, která se projevila v rozmezí let 2000 – 

2012 v jeho světovém 566,4% nárůstu (History and Growth of the Internet from 1995 till 

Today) Dalším důvodem je jeho neustálý vývoj jak po obsahové, tak i technologické 

stránce, a s tím související rychlý nárůst počtu zařízení, která jsou schopna s ním pracovat. 

Příkladem jsou stále populárnější „chytré“ telefony a tablety, ale i hodinky, brýle či 

televize, které umožňují přístup k internetu všude tam, kam dosáhne pokrytí mobilního 

signálu či bezdrátového připojení, což je využíváno např. z hlediska šíření zpráv či 

informací o veřejném ohrožení, ale i pro komerční účely v podobě cílené reklamy apod. 

Dnes tak můžeme v přímém přenosu pozorovat, že naše životy začínají být s internetem 

provázány mnohem intenzivněji než kdy dříve.  

  

4.2.Web a web 2.0 : 

 

Vynález služby world wide web v roce 1990, jejímž autorem je Tim Berners Lee, 

znamenal pro svět internetu obrovský přelom, který se mimo jiné projevil mohutným 

nárůstem počtu uživatelů. Služba www je dnes absolutně nejpopulárnější internetovou 

službou. WWW popř. „web“ se pak dá definovat jako „univerzální hypertextový systém 

fungující v síťovém prostředí, který je tvořen vzájemným provázáním internetových stránek 

pomocí hypertextových odkazů“ (Vitovský, 2004, str.260). 

Tato prvotní podoba webu představovala účinný avšak pouze jednosměrný 

komunikační kanál založený především na „prosté“ prezentaci informací v souladu 

s komunikačním paradigmatem one-to-many
15

. Tato podoba webu „dominovala“ přibližně 

do roku 2003, než se stala populárnější jiná, novější koncepce, která přichází se změnou 

paradigmatu na many-to-many.
16

 

 

                                                 
15

 Komunikace či informace vycházející z jednoho zdroje směrem k moha příjemcům. 

   
16

 Komunikace či informace vycházející z několika zdrojů směrem k mnoha příjemcům. 
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Touto novou koncepcí mám na mysli hojně zmiňovaný a snad i o to častěji 

kritizovaný termín webu 2.0, který zpopularizovala společnost O’Reilly Media v roce 2004. 

Představuje obtížně definovatelnou fázi ve vývoji či přesněji rozšíření možností webu.  

Web 2.0 představuje poměrně výraznou změnu v původní „verzi“ webu, je 

mnohem více zaměřený na uživatele, je vysoce interaktivní a snadněji přizpůsobitelný. 

Původní podoba webu, byť se nejedná o oficiální označení, můžeme tedy říci web 1.0, byla 

do značné míry statická, uživatel byl především konzumentem, ale s příchodem konceptu 

webu 2.0 je uživateli umožněno obsah jednoduchým způsobem vytvářet, reagovat na něj, a 

tak výrazně měnit dosavadní dynamičnost webu. Z uživatele se tak do jisté míry stává 

spoluautor.  Příkladem úspěšnosti  tohoto konceptu jsou např. sociální síť Facebook, 

encyklopedie Wikipedia či server Youtube (O'Reilly, 2005 ). 

 

 4.3. Rozvoj internetu v České republice:  

  

Československo se sice s internetem blíže seznamovalo již od od roku 1990, ale 

k oficiálnímu připojení došlo až o dva roky později na akademické půdě ČVUT. Rozšíření 

možnosti internetového připojení přišlo s roky 1995/1996, kdy se uvolnila monopolní 

situace na českém trhu, a tak se už do konce roku 1998 vyskytovalo v České republice více 

než 150 různých poskytovatelů internetu (Peterka 2005). Ale i přesto rozvoj českého 

internetu zaostával o několik let za zeměmi západní Evropy. Příčinami byly tehdy 

především stav telekomunikační sítě a státem garantované monopoly v této oblasti, které 

bránily přirozenému rozvoji. Dalším zásadním problémem pro široké využití internetu byla 

zejména finanční náročnost internetového připojení (Zandl 2003). 

V roce 2003 pak komerční poskytovatelé již nabízejí možnost připojení typu 

ADSL
17

 a jen o dva roky později dochází k zavádění služby 3g sítí
18

, které výrazně 

vylepšují možnosti využití internetu v mobilních zařízeních a kterou dnes nabízí všichni 

velcí operátoři na trhu. Popularita „chytrých“ telefonů a dalších přenosných zařízení nám 

spolu s pokrytím bezdrátového internetu dnes přináší „možnost“ být téměř neustále online.  

 

 

 

 

                                                 
17

  Technologie pro vysokorychlostní přenos dat. 
18

  Třetí generace telekomunikační technologie umožňující jak přenos zvuku, tak i dat. 
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Penetrace internetu je dnes v České republice na úrovni 69 %  populace, přičemž 

průměrný uživatel tráví na internetu cca 25-30 hodin měsíčně
19

. Oblíbenost 

internetových stránek v České republice je pak rozložením přibližně následující : 

1. Domovské stránky rozcestníků 

2. Databáze, katalogy 

3. Zpravodajské weby 

(Ročenka Netmonitor 2012, 2013) 

 

Nárůst popularity mobilních zařízení využívaných k přístupu k internetu můžeme 

dokumentovat na výsledcích průzkumu společnosti Netmonitor za únor letošního roku 

(2013), kdy z mobilního zařízení navštívilo některou ze sledovaných stránek společnosti 

Netmonitor na 1,45 milionu reálných uživatelů, což představuje absolutní nárůst o 40 000 

uživatelů oproti  měsíci lednu. Jejich nejčastějším cílem byly zpravodajské a horizontální 

portály
20

, přičemž na horizontálních portálech trávili uživatelé spolu s komunitními sítěmi 

také nejvíce času (TZ Počet mobilních RU se od ledna zvýšil o 40 tisíc, 2013). 

 

4.4.Vlastnosti internetové sítě: 

 

Jak bylo již řečeno, internet vznikl jako decentralizovaná, nehierarchická a do 

značné míry ničím neohraničená komunikační síť. Dle Barabásiho se tak svou strukturou 

podobá mnoha přírodním sítím jako např. proteinové síti v obyčejné buňce či sociální síti, 

kterou disponuje každý jednotlivec. Přičemž tato struktura, přesněji řečeno bezškálová síť 

tvořící kyberprostor, nabývá takových rozměrů, že dnes již není v lidských možnostech ji 

kompletně zmapovat. Množství obsahu na webové síti se exponenciálně mění z minuty na 

minutu a je tedy v podstatě neměřitelné. Vedlejším atributem tohoto růstu je, že všechny na 

webu takto uložené dokumenty by měly být na teoreticky rovnocenné úrovni, praxe je však 

značně odlišná. (Barabási 2002).   

 

 

 

                                                 
19

  Údaje vychází ze statistik naměřených na sledovaných serverech společnosti Netmonitor, průměrný 

čas naměřený na celém internetu může být až dvojnásobný.  
20

  Odborné webové stránky sloužící jako přístupový bod k mnoha dalším stránkám v rámci oboru. 
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Do některých z jeho zákoutí se běžným pohybem po síti, tzv. surfováním, 

v podstatě nedá nahlédnout. Pokud navíc vycházíme z faktu, že většina uživatelů používá 

pro pohyb po webu tzv. vyhledávač, je jejich možnost prozkoumávání webu omezena ještě 

výrazněji (Barabási 2002).  

Výsledky jednotlivých vyhledávačů totiž nejsou identické, ale mají zpravidla 

významný překryv nalezených výsledků. Na tomto základě bylo ještě v roce 1998 přes 

vyhledávače možné nalézt zhruba jen 40% webového obsahu. Ovšem při tak rychlém růstu 

webu vyhledávače nemohou indexovat, tj. zařadit do své databáze všechny, které v daném 

okamžiku existují, a ani o to neusilují. Cílem většiny vyhledávačů je tak především 

nalezení kvalitních a relevantních výsledků na zadaný dotaz (Barabási 2002).  

Pro tuto indexaci, která se následně projevuje v pozici ve výsledcích vyhledávání, 

jsou důležitá zejména použitá klíčová slova objevující se v nadpisech a textu webu, kvalita 

stránky založená na k ní vedoucím odkazům (tzv. zpětným) a technickém provedení 

daného webu. Pro získání lepší pozice ve vyhledávači, což fakticky znamená „být 

viditelným pro uživatele“, pak slouží tzv. SEO
21

 optimalizace webové stránky.   

 

Z hlediska samotného pohybu po síti world wide webu jsou pak velice důležité 

vazby mezi jednotlivými webovými stránkami, tj. odkazy. Ty jsou jedním ze základních 

kamenů celé sítě www, jsou to vazby spojující přímo či nepřímo jednotlivé dokumenty a 

výrazně ovlivňující jejich dostupnost pro uživatele. Dle Barabásiho se v tomto případě 

jedná o vazby orientované, které tak svým charakterem utváří specifickou podobu webu. 

Tu tak můžeme rozčlenit na pět pomyslných kontinentů s rozdílným uspořádáním 

vzájemných vazeb a s tím souvisejícími rozdíly v pohybu mezi nimi (2002).  

  

1. Ústřední jádrový kontinent -  Jádro webu tvoří zhruba ¼ všech stránek, které 

patří mezi nejnavštěvovanější, nejvíce propojené a tedy i nejvíce viditelné. Všechny 

stránky nacházející se v jádrovém kontinentu je možné  volně procházet, byť i bez 

existence přímé vazby. 

2. Vstupní kontinent – Webové stránky, ze kterých je možné vstoupit do nejvíce 

propojeného jádrového kontinentu, ale už se z něj nelze vrátit zpět, protože vazby k němu 

vedoucí ze vstupního kontinentu jsou jednosměrné. Stejně tak je obtížný i pohyb mezi 

stránkami  náležejícími do vstupního kontinentu, který obsahuje rovněž  zhruba ¼ stránek. 

                                                 
21

  Search engine optimalization – odborné postupy vedoucí k lepší pozici ve vyhledávačích. 
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3. Výstupní kontinent – Část webu, do které je možné vstoupit z jakékoliv stránky 

jádrového kontinentu, ale ze kterých se již není možné vrátit do něj zpět. Jedná se např. o 

stránky společností a firem, které nevyžadují propojení se zbývající částí webu, ale musejí 

být dobře přístupné pro co největší počet uživatelů. Existují však tzv. potrubí spojující 

přímo některé stránky vstupního a výstupního kontinentu.  Výstupní kontinent zahrnuje 

přibližně ¼ všech webových stránek. 

4. – 5. Výrůstky a ostrovy – Ve své podstatě téměř neviditelné a jen obtížně 

dostupné stránky, které jsou vzájemně propojeny mezi sebou, ale neobsahují vazby na 

ostatní část webu, a jsou tak zcela, či v případě výhonků vedoucích ze 

vstupních/výstupních kontinentů jen částečně, izolovány. Tyto stránky tak zpravidla 

neodhalí žádný vyhledávač a pokud náš pohyb po síti nezačneme přímo v takovém 

kontinentu, tak ani uživatel. Společně obsahují ¼ stránek na webu (2002). 

 

4.5. Silné a slabé vazby: 

 

Součástí internetu však nejsou zdaleka jen vazby v podobě spojení jednotlivých 

počítačů či jako odkazy mezi webovými stránkami. Internet je především komunikačním 

médiem a nové paradigma many-to-many tuto roli ještě více posiluje. Internet a web jsou 

tak prostředím i pro sociální vazby.  

Ve své vlivné práci ,,The Strenght of Weak Ties“ popsal Mark Granovetter právě 

takové vazby – hovoří o silných vazbách, které vznikají mezi přáteli popř. dobrými 

známými, kdy každý jednotlivě tvoří tzv. uzly v systému sociálních vztahů. Obecně jsou 

pak silné vazby předností důvěrnějších, užších  a intimnějších vztahů či komunit, které tak 

tvoří silně propojený shluk uzlů (v tomto případě jednotlivých osob) disponující např. 

podobnými informacemi, kontakty apod. Oproti tomu vazby tzv. slabé jsou příznačné pro 

náhodné či běžné a méně intimní známosti. Tyto slabé vazby jsou však cenné tím, že 

zprostředkovávají informace, trendy, myšlenky či kontakty ze vzdálenějších koutů systému 

a propojují tyto silno-vazebné shluky, čímž se vyhýbají možné fragmentaci celého systému 

na uzavřené a hustě propojené shluky uzlů (1973). 

Z tohoto pohledu je tedy internet a obzvláště web 2.0 prostředkem, který 

jednoznačně podporuje tvorbu slabých vazeb (Aelst, Laer, 2010). Komunikace v tomto 

prostředí je do značné míry asynchronní, relativně rychlá a levná.  
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Oproti např. komplexnějšímu osobnímu kontaktu tak neumožňuje intenzivní 

komunikaci vytvářející vazby silné, resp. jejich tvorba je ve specifickém prostředí internetu 

značně složitější a časově náročnější (Wu 2012, Gulia, Wellman, 1997). 

Spolu s obsahem webu se však rozšiřuje i internetová populace, která se dle 

některých statistik od roku 1995, kdy se pohybovala okolo 16 milionů uživatelů, rapidně 

rozrostla a tato populace dnes zahrnuje přibližně 2,7 miliardy uživatelů, což je téměř 40% 

světové populace (History and Growth of the Internet from 1995 till Today). 

Toto rozšiřování internetu má však i negativní aspekty, jedním z nejzávažnějších je 

problém tzv. digital divide – digitální propasti. Ta popisuje rozdělení společnosti na 

skupinu lidí s přístupem k moderním informačním a komunikačním technologiím a ty 

ostatní, kteří tyto možnosti nemají nebo jí nejsou schopni využít. Spolu s rostoucí 

dostupností internetu a počtu uživatelů v Evropě je velice patrná ve srovnání s některými 

státy Afriky či Asie. 

Internet tak nepřímo ovlivňuje i místa, kam se běžné připojení nedostane, přičemž 

můžeme říci, že internet zdaleka není jen uzavřený kyberprostor, ale naopak zasahuje do 

lidské činnosti odehrávající se mimo něj. Je tak téměř neuvěřitelné, že takovýto 

komunikační  prostředek je ve své podstatě sociální anarchií, kde spolu většinu  informací 

sdílejí lidé napříč celou společností od hackerů až po akademiky (Rushkoff 1996).  

 Díky koncepci webu 2.0 je však taková anarchie možným zdrojem sbližování a 

spolupráce běžně nesourodých skupin (Faris, 2008). 

 Internet je tak dnes jediným médiem, které skutečně vystihuje komunikační 

paradigma many-to-many, jehož hlavní výhodou je posilování virtuálních komunit a lidské 

komunikace obecně bez ohledu na fyzické hranice, které na tuto formu komunikace nemají 

žádný výraznější vliv. 

Kromě toho fakt, že internet v podstatě překračuje politické i geografické hranice a 

sám žádnými nedisponuje, umožňuje na rozdíl od ostatních typů médií, rychleji a většinou 

i levněji přenášet informace konkrétním aktivistům po celém světě, ale také širokým 

masám uživatelů, bez nutnosti využívat prostředníků jakými jsou tradiční média (Denning 

2001).  

Negativním aspektem této dostupnosti je však zahlcení informacemi, tedy stavu, 

kdy jedinec přijímá příliš velké množství informací, které není schopen efektivně 

zpracovat. Což může vést ke stresu či ignoraci těch zdrojů, ve kterých se nedokáže 

orientovat (Van Dijk 2006).  
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Problémem tak již často není informací disponovat, ale umět vybrat ty podstatné a 

pravdivé. Svoboda na internetu je tak do značné míry vykoupena nemožností kontroly 

kvality informací, které uživatel přijímá.   

 

5. Kyberaktivismus:  

  

V 1. a 2. kapitole jsme hovořili o aktivismu jako o činnosti s poměrně širokým 

repertoárem jednání sahajícím od sepisování petic přes pořádání demonstrací až 

k okupacím či blokádám. Tento repertoár jednání tak dostatečně ilustruje odlišnosti 

v radikalitě aktivistů i pestrou škálu užívaných prostředků, které budeme dále nazývat 

„offline prostředky“. 

Používání  nových metod aktivismu založených na moderních technologiích 

neznamenalo oslabení či nahrazení těch původních, jak by se možná mohlo zdát. Naopak 

se mnohdy staly jejich efektivním doplňkem (Aelst, Laer, 2010).  

Tyto kyberaktivistické techniky či online prostředky tak můžeme rozdělit na dvě 

kategorie. Na ty, které slouží jako podpora či rozšíření možností offline prostředků, což je 

například darování finančních prostředků prostřednictvím internetu, a na ty, které fungují 

jako samostatný prostředek bez vazeb mimo kyberprostor, jako je např. hacking.  

Kromě této tvůrčí funkce má dle Aelsta a Laera ještě funkci tzv. „usnadňující“, 

která snižuje přístupové prahy např. pro mobilizaci za účelem protestní akce přes sociální 

sítě apod. (Aelst, Laer, 2010) . 

 

   Problémem neodlučitelně spojeným s internetem a tedy i kyberaktivismem je 

ovšem výše zmíněná  digitální propast. Ta poměrně ostře vymezuje hranice působnosti a 

efektivity online podoby aktivismu. V našich podmínkách, kdy je penetrace internetu 

poměrně vysoká, je tak největším omezením rozsáhlá skupina potenciálních uživatelů, 

kteří však neumí či nemohou z různých důvodů s informačními technologiemi zacházet a 

jsou tak z dosahu kyberaktivistů částečně vyřazeni. Ovšem jak bylo řečeno výše, činnost 

probíhající na internetu může mít např. prostřednictvím médií přesah i do běžného života. 

 

Dalším významným problémem spojeným s kyberaktivismem je fenomén tzv. 

slacktivismu. Výraz vznikl spojením slov aktivismus a slacker, které v angličtině znamená 

flákač. Slacktivismus pojmenovává jev, který je typický např. pro internetové sociální sítě, 

jakou je třeba Facebook.  
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Za slacktivismus označujeme takové jednání, které je charakteristické mobilizací 

jednotlivce za účelem podpory nějaké události, programu, charity, petice apod., které však 

nemá reálný dopad na daný problém. Zpravidla se taková podpora dále nerozvíjí a je 

z části výsledkem nízkých nákladů a celkové nenáročnosti vyjádření takové podpory. 

Příkladem slacktivismu tak mohou být nesčetné facebookové skupiny založené pro 

podporu nějaké události, které však začínají a končí pouze u připojení jednotlivce do 

takové skupiny. 

 

5.1.Kyberaktivismus v České republice: 

 

Aktivistické skupiny začaly v České republice využívat možností internetu 

poměrně záhy. Mnoho aktivistických skupin zabývajících se právy zvířat tak zakládá své 

první webové stránky ve druhé polovině 90. let, tedy ještě v době nízkého rozšíření 

internetu mezi širší vrstvy společnosti.  

Jako příklad tak můžeme uvést web organizace Svobody zvířat (dále jen SZ) 

fungující přibližně od roku 1998. S ohledem ke komunikačnímu paradigmatu one-to-many, 

v rámci kterého je stránka vytvořena, se zde nachází prezentace množství informací, avšak 

bez možnosti jakékoliv participace uživatele na obsahu webu.  

 Stránky byly založeny v období pozvolných změn dosud nepříznivé politické 

situace pro zelená hnutí, což se částečně odráží i v jejich obsahu. Jedna část stránek je tak 

věnována snaze uvést na pravou míru vztah SZ k extrémistům, za které byly dlouhou dobu 

označováni, a vyjádření SZ k oficiálním informacím, které budují jejich nelichotivý 

mediální obraz v tehdejší společnosti.  

Většina obsahu stránek je pak věnována jednotlivým kampaním, informacím o 

přímých akcích, získávání dobrovolníků a odborníků na konkrétní činnosti v rámci 

kampaní a odkazům na petice sloužících k jejich vytištění a následnému šíření.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 26  

Web Svobody zvířat z roku 1999.  (Zdroj: www.Web.archive.org) 

           

Na příkladu tohoto webu tak můžeme vidět částečné vymezení aktivistů SZ vůči 

extrémistickým proudům a naopak snahu o určitou profesionalizaci a vybudování zázemí  

prostřednictvím poptávaných odborníků za účelem tvorby a přípravy kampaní, materiálů, 

podpory v činnosti (jako např. právníky pro připomínkování zákonů apod.). Web tak 

skupině za prvé sloužil především jako alternativní zdroj informací oproti oficiálním a za 

druhé jako prostředek mobilizace aktivistů a dalších sympatizantů pro potřeby SZ.  

 

Dnes je existence webových stránek popř. profilu na sociálních sítích pro 

aktivistické skupiny téměř samozřejmostí. Internet však využívají i takové skupiny, které 

nedisponují  v České republice žádnou organizační strukturou jako např. jednotlivci či 

skupiny hlásící se k činnosti pod hlavičkou ALF (Animal Liberation Front), kteří na 

některých environmentalistických webech a na zahraničních oficiálních stránkách 

zasvěcených ALF prezentovali prostřednictvím fotografií a vzkazů své akce. 

 

Mezi aktuální a zajímavé projekty dnes patří např. web občanského sdružení 

Econnect a k němu přidružené služby. Econnect je nevládní neziskovou organizací 

zaměřenou na dění v neziskovém sektoru a pomoc popř. služby organizacím a skupinám, 

které se v něm pohybují. Econnect  se však zaměřuje především na oblast informačních 

technologií a internetu. 
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 Mezi služby poskytované aktivistům a dalším neziskovým organizacím tak patří 

např. služba „press servis“ usnadňující komunikaci s médii či poskytování webhostingu 

pro NNO.   

Dalším originálním projektem je Mapa šelem vytvořená Hnutím Duha. Cílem 

tohoto projektu je prostřednictvím interaktivní mapy seznámit veřejnost se skutečným 

stavem velkých šelem v České republice a zabránit tak jejich vybíjení a ničení jejich 

životního prostředí. Mapa tak umožňuje uživatelům vkládat  informace pro aktivisty 

týkající se nálezů a dalších stop velkých šelem. 

 Podobným projektem je Mapa kriminality se kterou přišla organizace Otevřená 

společnost. Cílem tohoto projektu je zpřístupnit policií zveřejňovaná data tak, aby bylo 

možné se v nich jednoduše orientovat a podnítit tak veřejnou diskusi. K tomu slouží 

interaktivní mapa České republiky, která zobrazuje policejní statistické údaje za pomocí 

přehledné grafiky.  

 

5.2. Prostředky kyberaktivismu: 

 

  Víme již, že internet  možnosti aktivistů rozšířil tím, že posílil metody již 

používané, a tím, že přidal zcela nové. Laer a Aelst tyto kyberaktivistické techniky dělí na 

dvě základní skupiny, a to na techniky internetem podporované a ty na internetu založené. 

Přičemž je v rámci každé skupiny ještě rozlišují dle jejich ,,přístupového prahu“(2010). 

Např. elektronická petice je na internetu založenou technikou s nízkým přístupovým 

prahem, jelikož podpis petice ani její vytvoření nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti ani 

vysokou angažovanost. Oproti tomu použití hackerských praktik je opět na internetu 

založenou technikou, ovšem s vysokým prahem přístupnosti, jelikož taková akce vyžaduje 

značnou angažovanost, aktivista podstupuje mnohá rizika ( je trestná) a zároveň vyžaduje 

značné technické dovednosti. U některých nástrojů, jako jsou třeba sociální sítě, je však 

jejich vymezení nejasné, jelikož závisí především na konkrétním způsobu užití.  

Pokud jsou sociální sítě využity k šíření aktivistického materiálu jako např. videa, 

jde o na internetu založenou techniku s nízkým prahem, pokud je však prostřednictvím 

sociální sítě mobilizováno co nejvíce lidí za účelem demonstrace (čímž je podporováno 

mobilizační úsilí k offline akci), jde o techniku internetem podporovanou (Aelst, Laer 

,2010). 
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V následující části práce se tedy pokusím stručně představit některé užívané 

techniky kyberaktivismu a orientačně je zařadit dle této typologie. 

 

5.2.1  Techniky s nízkým prahem založené na internetu: 

 

5.2.1. 1. Blogging: 

Slovo blog vzniklo zkrácením anglického slova weblog - webového zápisníku.  

Blog je pak webovou aplikací, která umožňuje velmi jednoduchým způsobem publikovat 

vlastní myšlenky a názory. Jeho hlavní výhodou je snadná správa a také snazší aktualizace 

ve formě nových příspěvků.  

Příspěvky na blogu jsou uspořádány chronologicky a jejich obsah se může skládat 

nejen z prostého textu, ale také z fotografií či videí. Blogy fungují v duchu webu 2.0., 

zpravidla tak umožňují na obsah reagovat ve formě komentářů či diskusí a případně 

snadno zakládat i blog vlastní. Svůj blog tak mají velké organizace jako Greenpeace, ale také 

jednotliví aktivisté. Blogy jsou pro cíle aktivistů vhodným prostředkem hned z několika 

důvodů. Umožňují totiž snadné vystavění komunikační platformy, kterou je možné často 

aktualizovat a zároveň doplňovat o další materiály, jako jsou videa či fotografie. Možnost 

čtenářských komentářů dodává potřebnou míru interaktivity, která se u běžných webových 

stránek často vytrácí.  

Pomocí blogu můžeme také posilovat vzájemný dialog se čtenáři a případně 

prostřednictvím odkazů vytvářet i komunitu bloggerů zaměřenou na určité téma. Další 

předností blogu z hlediska aktivismu je možnost jeho založení a správy zcela zdarma, což ve 

spojení s využitím tzv. RSS (Really Simple Syndication)22 vytváří  zajímavý nástroj aktivismu, 

kterým můžeme vytvářet komunity příznivců, informovat je o aktuálních událostech a udržovat 

s nimi stálý kontakt. 

 

5.2.1.2.Online petice: 

Nebo také elektronická petice či e-petice. Ty jsou dnes poměrně populárním 

prostředkem pro vyjádření společenského názoru či nespokojenosti. Jejich popularita 

pramení zejména z jejich jednoduchého šíření a snadného založení. Prostředků, které tuto 

činnost co nejvíce usnadní, je dnes značné množství, namátkou weby http://www.petice.biz 

či zahraniční http://change.org/. 

                                                 
22

  RSS je formát umožňující distribuci novinek informujících o změnách na jednotlivých stránkách, 

které RSS podporují.  

 

http://www.petice.biz/
http://change.org/
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Hlavní rozdíl oproti tištěným peticím je jejich právní závaznost resp. nezávaznost. 

Právní řád České republiky dle zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb46  připouští pouze 

tištěnou podobu petice. Na elektronických peticích tedy spočívá především symbolická 

role vyjádření nesouhlasu se stavem věcí, která ovšem díky nízkým nákladům na její šíření 

a množství dostupných distribučních kanálů, jako jsou sociální sítě, email, ale i tématické 

webové stránky, může svou roli plnit více než uspokojivě. Příkladem tak může být petice 

proti vystoupení cvičených delfínů v Praze z jara roku 2013. 

 

 5.2.1.3. Chaty, Instant messaging a diskusní fóra jako možnosti přímé komunikace 

mezi aktivisty a jejich sympatizanty:  

Chat je oblíbená forma komunikace přes síť, která probíhá v reálném čase a mezi 

různým počtem uživatelů, čímž se charakterově asi nejvíce blíží běžné konverzaci. 

Původní podoba chatu byla čistě textová, avšak dnes jsou již k dispozici různé další druhy 

chatu jako web chat (probíhá v rozhraní webové stránky) a video či audio chat (umožňuje 

navázat i hlasovou či vizuální komunikaci), což  dobře ilustruje hlavní přednost této 

komunikační techniky, lze jím totiž přímo oslovit určitou skupinu či jednotlivce a okamžitě 

reagovat na jejich dotazy a připomínky, popř. za využití audio a video formy je možné 

navázat i mnohem osobnější formu kontaktu, který textová forma nedovoluje. 

 

Diskusní fóra jsou oproti tomu méně založená na okamžité a přímé komunikaci, 

uživatelé vkládají své textové příspěvky do diskusních místností, na které posléze ostatní 

uživatelé reagují, což se zejména u stálých diskusních fór děje zpravidla s určitou časovou 

odezvou. Celá taková diskuse je tak většinou dostupná i jiným uživatelům, kteří se v ní 

díky hierarchickému řazení (např. dle času/navazujících reakci apod.) mohou lépe 

orientovat.  

Diskuse se na internetu vyskytují v mnoha podobách, např. tématicky orientované 

diskusní  místnosti na komunitních webech, diskuse pod zpravodajskými články apod. 

Jako příklad můžeme uvést diskusní místnost „ochrana přírody“ na komunitním webu 

Lidé.cz.  

Jejich hlavní výhodu spatřuji v možnosti konstruktivní přehledné diskuse o určitém 

problému a následné zpětné vazbě např. pro autora článku, ale i v možnosti navazování 

kontaktů mezi aktivisty či lidmi sdílejícími zájem o stejnou problematiku. 
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5.2.2. Techniky s vysokým prahem založené na internetu: 

  

5.2.2.1.Tvorba aktivistických webových stránek:  

 Za součást technik, které kyberaktivismus zahrnuje, můžeme dle mého názoru 

označit i webovou prezentaci např. v podobě oficiálních stránek. Dříve byly webové 

stránky  převážně pasivního charakteru a většina interakce se tak mohla odehrávat 

prostřednictvím emailu či diskusních fór.  

Dnes se však prosadila koncepce webu 2.0, čímž se pozvolna ona pasivita webových 

stránek vytrácí a dostupné informace získávají mnohem intenzivnější charakter kvůli 

možnostem využití videa, zvuku a přímé interakce s uživatelem prostřednictvím chatů a 

odkazů na sociální sítě.  

 

 Výhody, které s sebou webová prezentace nese, jsou motivací pro firmy, státní 

instituce i občanské iniciativy, aby svou přítomnost na síti nepodceňovaly. Pro komerční 

subjekty jsou webové stránky pouze jedním z kanálů, kterým komunikují s veřejností. 

Avšak pro neziskové či malé aktivistické organizace pak představují často hlavní způsob 

jejich komunikace s veřejností. A tak právě aktivistické a neziskové organizace budou 

usilovat o využití plného potenciálu webu pro vytváření vztahu s veřejnosti, tedy na bázi 

dialogu (Taylor, Kent, White, 2001). 

Webová stránka tak může aktivistům sloužit jako prezentace samotné organizace či 

daného problému. Prostřednictvím stránky tak mohou, byť často nepřímo, komunikovat 

s veřejností a obcházet tak potřebu využití tradičních a nákladných médií, jako jsou tisk, 

rozhlas a televize. Webové stránky mohou rovněž fungovat jako rozcestník pro další 

aktivistické materiály a stránky nebo mohou být vytvořeny s cílem tzv. kulturní subverze 

(tzv. culture jamming), která má za cíl narušit a přeměnit obsah originálního sdělení jako 

např. v případě reklamy a ukázat ho v pozměněné a často satirické podobě (Denning 2001). 

Tvorba kvalitního webu je bezesporu náročnou činností a má tak dle mého názoru 

vysoký práh přístupnosti.  
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Internet a web však aktivistům nabízí i další možnost jejich využití, a to zejména 

jako zdroje informací, které jsou většinou k dispozici zdarma popř. za malý poplatek
23

       

a nevyžadují žádné zásadní dovednosti. Aktivisté tak prostřednictvím ostatních webových 

stránek (např. státních institucí a zpravodajských serverů) mohou získávat důležité 

informace jako znění zákonů a vyhlášek, kauzy či případy týkající se jejich zájmové oblasti 

či kontakty na významné politiky a úředníky za účelem lobbingu. Rovněž mohou 

vyhledávat a navazovat kontakty na ostatní aktivisty zabývající se daným problémem a 

spolupracovat atd. Internet tak pro aktivisty plní ještě další zásadní funkci, a to funkci 

cenného informačního zdroje (Denning 2001). 

 

Jako určitou podkategorii webové prezentace bychom mohli zařadit i tzv. online 

světy, jakým je např. Second Life. Ty sice neumožňují oslovení tak široké skupiny jako 

např. webové stránky, ale jejich výhoda plyne v možnosti interaktivní komunikace přímo 

s určitou skupinou, a to v prostoru, který nabízí široké možnosti interakce s prostředím a 

v podstatě postrádá bariéry, přičemž tento způsob prezentace je velice jednoduchý a 

bezplatný, neváží se tak němu omezení z tvorby webu. 

 

5.2.2.2.Hacktivismus: 

Asi nejkontroverznější prostředek kyberaktivismu. Výraz hacktivismus je spojením 

termínu aktivismus a hacking znamenajícího ilegální napadání a narušování systémů. 

Tento způsob aktivismu má často destruktivní či ochromující dopad na počítačové sítě v 

cílové instituci.  

V České republice jsme si mohli tuto techniku zažít na vlastní kůži poměrně 

nedávno, když byly v březnu roku 2013 napadeny postupně zpravodajské servery, 

bankovní instituce a mobilní operátoři. Jelikož nebyl tento útok dáván do souvislosti 

s žádným hnutím, skupinou či alespoň jasným cílem, nemůžeme ho jednoznačně zařadit 

jako útok aktivistů-hackerů.  

 

 

                                                 
23

  Popř. poplatek za připojení a jeho zřízení. 
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Nicméně použitá technika i následný dopad byly v podstatě totožné, tedy 

prostřednictvím tzv. DoS
24

 útoku byly vyřazeny weby známých a často navštěvovaných 

institucí, což vyvolalo značnou mediální pozornost. 

Je však důležité oddělit hacktivismus od kyberterorismu. V souladu s definicí 

aktivismu zmíněné v první kapitole, můžeme o hacktivismu hovořit jako o jednání, kterým 

se aktivista v konečném důsledku snaží dosáhnout určité změny. Kyberterorismus je však 

především politicky motivované jednání s cílem poškodit, narušit či zničit cílový systém.  

Významným rysem této aktivistické techniky je její výrazný dopad, pro který navíc 

nemusí být zapotřebí mobilizovat velké počty členů a sympatizantů. Pro takovou akci 

postačuje malá skupina popř. jednotlivec. U nás se s velkými útoky tohoto typu příliš často 

nesetkáváme. Většinou se jedná o napadení webových stránek např. politických stran či 

institucí s cílem omezení jejich provozu popř. nahrazení jejich obsahu aktivistickým 

prohlášením či protestem, což je podobné výše zmíněné technice kulturní subverze. 

 

Jednou ze základních technik hacktivismu jsou tak virtuální protesty a blokády, 

které využívají zahlcení počítačů, jejich programů popř. celých sítí, které vedou k jejich 

zhroucení či nedostupnosti. K těmto útokům se nejčastěji využívá tzv. DoS či DDoS.
25

 

Stejně tak může být cílová instituce zahlcena prostřednictvím připojení velkého množství 

uživatelů či přerušena její komunikace díky zahlcení emailové schránky zasíláním velkého 

množství elektronické pošty. Jejím nevyžádaným šířením, tzv. spammingem, je rovněž 

možné šířit přes získané emailové adresy množství zpráv nesoucích určité poselství nebo 

prohlášení. 

Formou útoku na „vyšší úrovni“ je pak napadení samotného obsahu stránky a jeho změna 

pro účel aktivistického sdělení. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

  Denial of service – zahlcení cílového počítače či systému prostřednictvím počítače, který svůj cíl 

zahrnuje množstvím požadavků, pod kterými se cíl hroutí.  
25

  Distributed denial of service – jde o totéž, jen se k takovému útoku využívá celá síť počítačů. 
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5.2.3. Techniky s nízkým prahem podporované internetem:  

 

5.2.3.1. Dárcovství: 

Stávající způsoby získávání finančních prostředků ze strany NNO (jakými jsou 

např.granty) jsou sice stále dominantní, ale internet významně rozšířil jejich možnosti. Na 

neziskové scéně tak můžeme identifikovat hned několik způsobů online financování, které 

jsou mezi aktivisty populární. V případě hnutí za práva zvířat se tak jedná především o 

webové stránky s možností přímého dárcovství či darovací sms, ale můžeme se rovněž 

setkat s provozováním vlastního e-shopu s aktivistickou tématikou. 

 

Tyto aktivistické organizace tak využívají internet jako prostředek pro snižování 

přístupového prahu. Dárcovství prostřednictvím sms zprávy je velice jednoduché a časově 

nenáročné. Jediné co je k takovému darování potřeba je telefonní číslo a specifický formát 

sms jako např. „DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87777“, což je zpravidla 

doprovázeno i informací o ceně dané sms zprávy a částce, která z toho připadá na 

zamýšlený účel. 

 

Dárcovství, které využívá webové stránky jako prostředku pro přímou podporu, je 

velice kvalitním nástrojem. Webové stránky jsou dnes výrazně interaktivnější a nabízí 

rozsáhlé možnosti komunikace s uživatelem, ať už prostřednictvím chatu, sociální sítě, 

emailu či diskusního fóra, a mohou tak uživatele snáze přesvědčit o svém záměru a také 

s ním lépe udržovat případný kontakt např. prostřednictvím zasílání novinek a informací 

přes emailový newsletter.  

Velkou výhodou dárcovství přes internet je široká škála prostředků k tomu 

určených, ze kterých může uživatel nenáročně a dle svých možností vybírat. 

K darování tak můžeme využít běžného elektronického převodu na účet, platební 

karty či elektronické peněženky (u nás zejména služba paysec). Objevují se však i 

možnosti darování tzv. bitcoinů, tedy virtuální internetové měny, která není spojena 

s žádným státem a je zcela decentralizovaná.  

Velkým přínosem pro uživatele z hlediska možnosti dárcovství jsou i tématicky 

zaměřené weby jako např. www.darujsprávně.cz, kde má uživatel široký výběr 

z prostředků a účelů na které chce darovat. 

 Nemusí však jít pouze o dárcovství finanční, ale např. i o darování volného 

výpočetního výkonu uživatelova PC prostřednictvím speciálního softwaru. 
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5.2.4. Techniky s vysokým prahem podporované internetem: 

 

5.2.4.1. Sociální sítě jako prostředek organizace ilegálních demonstrací: 

Mluvit dnes o internetu a přitom se vyhnout tématu sociálních sítí je téměř 

nemožné. O tom mimo jiné svědčí i statistika – 49% uživatelů českého internetu jej 

využívá právě  k aktivitě na sociálních sítích, přičemž nejvíce zastoupena je mladá 

generace do 24 let.( Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech 

a mezi jednotlivci 2013. )  

Mezi celosvětově nejznámější patří pak sociální síť Facebook (u nás jde odhadem o 

3,8 milionu uživatelů), dále pak Twitter (zhruba 150 000 uživatelů), Google plus (400 

000).   (Statistiky sociálních sítí,2013)  

K těmto údajům je třeba dodat, že jsou velice orientační, neboť množství 

duplicitních a falešných profilů je pravděpodobně velmi vysoké a jen těžko odhadnutelné. I 

přesto však sociální sítě tvoří nástroj se stále rostoucím potenciálem. 

Sociální sítí rozumíme webovou službu, která svým uživatelům umožňuje vytvořit 

si vlastní profil v rámci uzavřeného systému, vyčlenit si zde seznam kontaktů na další 

uživatele se kterými chtějí komunikovat, zobrazovat a procházet tyto seznamy ostatních 

uživatelů a navazovat také kontakty nové. Všechny tyto vlastnosti jsou však variabilní dle 

specifik jednotlivých sociálních sítí. 

Primárním účelem většiny sociálních sítí je tak komunikace a sdílení informací, 

v rámci čehož může docházet k vytváření celých webových komunit. Vazby, které na 

sociálních sítích vznikají, mohou poměrně věrně zachycovat skutečnou sociální síť 

uživatele a posilovat jeho slabé vazby. 

Komunikace na těchto sítích je z podstaty této definice zpravidla trvalejší než např. 

na chatu či emailu, ale přitom si zachovává mnohé výhody jako např. možnost okamžité 

interakce a sdílení mediálního obsahu. Všechny tyto vlastnosti dělají ze sociálních sítí 

efektivní nástroj pro aktivisty, díky kterému je možné získávat nové sympatizanty, 

organizovat akce a redukovat transakční náklady s tím spojené. Prostřednictvím sociálních 

sítí je možné snižovat sociální distanci a spojovat tak skupiny, které by s v běžném životě 

jen těžko organizovaly. Příkladem může být tzv. Arabské jaro a protesty v Egyptě, které 

byly z části podporovány prostřednictvím sociálních sítí (Faris 2008).  
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6. Metodika výzkumu 

 

6.1 Volba výzkumné otázky: 

 

 Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil problematiku kyberaktivismu. Jak bylo 

řečeno výše, internet významně rozšířil možnosti aktivistů, kteří se moderním 

technologiím poměrně rychle přizpůsobují. Na samém začátku jsem si tak kladl otázku, jak 

se tato forma aktivismu realizuje v České republice. Proto jsem si položil základní otázky 

proč a jak aktivisté internetovou síť využívají? S tím souvisí několik dalších podotázek, 

které pro větší přehlednost představím zde: 

 

 Jaké techniky kyberaktivismu skupina používá a proč? 

 Jaký přínos pro skupinu představuje kyberaktivismus? 

 Jakým způsobem kyberaktivismus mění charakter skupiny a její činnosti? 

 Pojí se s používáním kyberaktivismu nějaká negativa? 

 

Už pro samotnou formulaci otázek a především následné hledání odpovědí během 

výzkumu bylo samozřejmě nutné prostudovat oborově relevantní literaturu, viz. teoretická 

část práce, a vytvořit si orientační časový plán. 

Postupně takto popíši celý proces výzkumu od počáteční definice výzkumných 

otázek přes studium teoretických zdrojů až po závěrečnou kvalitativní analýzu obsahu 

dvou oficiálních webových stránek a rozhovorů s informátorkami. Každému učiněnému 

kroku je věnována samostatná podkapitola, která vysvětluje proces rozhodování v dané 

fázi výzkumu, zvolený postup a s ním spojené případné výhody či nevýhody, které se 

mohou v průběhu výzkumu projevit. 
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6.2.Metoda případové studie: 

 

V souvislosti s položenými otázkami jsem zvolil kvalitativní přístup, protože mým 

hlavním cílem je porozumět do hloubky  problematice kyberaktivismu z pohledu 

vybraných aktivistických skupin. Tato forma poskytne větší flexibilitu při získávání a 

zpracovávání dat, čímž mi umožní  lépe obsáhnout tuto poměrně rozsáhlou problematiku. 

Tato výzkumná strategie tedy nejlépe vyhovuje potřebám a cílům mé práce. Z tohoto 

důvodu jsem také zvolil metodu případové studie, která dle Hendla usiluje o „ zachycení 

složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti“, (2005, str. 104) což odpovídá 

celkové koncepci práce.  

 

6.3.Strategie výběru aktivistických skupin: 

 

Z povahy kvalitativního výzkumu a možností bakalářské práce vyplývá, že není 

možné poznávat větší část aktivistické scény, než jednotlivé skupiny či aktivisty. Svůj 

výzkum jsem se tak rozhodl zaměřit na skupiny zabývající se totožným tématem. 

S ohledem k vývoji na české aktivistické scéně jsem zvolil poměrně novou a menšinovou, 

nicméně populární část aktivistů, kteří se zabývají právy zvířat. Těchto skupin v České 

republice nepůsobí aktivně a dlouhodobě mnoho. Můžeme tak zmínit některé z těch 

nejznámějších jako např. Svobodu zvířat, Nadaci na ochranu zvířat, Společnost pro 

zvířata či pražskou organizaci Otevři oči a v poslední době též hnutí 269.  

 

Při výběru organizace bylo důležité, aby byla tato uskupení zaměřená primárně na 

tuto problematiku kvůli možnosti pozdějšího srovnání během analýzy. Dalším důležitým 

kritériem byla jejich aktivní přítomnost na internetové síti, tzn. přinejmenším fungující a 

aktualizované webové stránky či jiné internetové komunikační prostředky jako např. 

sociální sítě, on-line reklama apod.  

 

 

 

 

 



 

 37  

Třetím kritériem byla doba jejich založení, která mělo v případě první skupiny 

představovat organizaci založenou před širší dostupností internetu, tj. do roku 2003. A 

druhá skupina až po masovém rozšíření dostupnosti internetu v České republice, tj. od roku 

2003
26

. Domníval jsem se, že by mohlo být zajímavé sledovat tuto problematiku u dvou 

totožně tématicky zaměřených, ale v mnoha rysech (viz. 6.4. Popis vybraných organizací) 

velmi odlišných organizací, které k internetu jako prostředku aktivismu přistoupily 

v odlišné době.  

Tyto skupiny byly vyhledávány prostřednictvím internetu, a to zejména přes 

odkazy na aktivistických stránkách jednotlivých organizací (např. Nesehnutí, Hnutí Duha) 

či prostřednictvím informačních serverů s tématikou environmentálního aktivismu jako 

např. webové stránky www.greenaction.cz. Z těchto skupin byly postupně oslovovány 

organizace splňující všechna tato kritéria. 

 Cílem bylo navázat spolupráci se dvěma organizacemi za účelem jejich srovnání 

po skončení realizační fáze výzkumu.  

Účast na výzkumu přijaly organizace Svoboda zvířat (dále jen SZ) a Otevři oči 

(dále OO), kterými se ve své práci zabývám v rámci dvou samostatných případových 

studií. 

Každá organizace byla oslovena elektronickou poštou na svou oficiální emailovou 

adresu. Obsahem emailu bylo představení výzkumníka, tématu práce a podmínek účasti.  

Z obou organizací se podařilo navázat kontakt se zástupkyněmi, které mají 

k tématice blízko a samy se dobrovolně role informátorky ujaly. V případě SZ se jednalo o 

místopředsedkyni sdružení a vedoucí pražského informačního centra a v případě OO šlo o 

jednu ze zakládajících členek. 
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 Rok 2003 byl zvolen orientačně a z toho důvodu, že v roce 2003 byla pokořena 10% hranice domácností 

vybavených připojením k internetu. 
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6.4. Popis vybraných organizací: 

 

6.4.1. Skupina Svoboda zvířat: 

Svoboda zvířat je zoocentricky orientovaná organizace, která byla založena v roce 

1994. Patřila mezi první organizace, které se v České republice profilovaly směrem 

k právům zvířat a jejich ochraně. Svoboda zvířat se hlásí k myšlence, že každý život má 

svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení 

člověkem, a proto usilují o změnu pohledu na zvířata takovým způsobem, aby byla 

vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Dílčí zlepšování životních 

podmínek sice SZ v rámci svých aktivit podporuje, ale hlavní důraz klade na celkovou 

změnu systémového a společenského pohledu na problematiku práv zvířat. Za roky svého 

působení se SZ podařilo v této oblasti dosáhnout mnoha úspěchů např. celková 

medializace tématu ochrany zvířat či zákazu testování kosmetiky na zvířatech v ČR 

(Svoboda zvířat, nedatováno).    

SZ se postupně začala z důvodu větší efektivity využití svých možností a existence 

dalších tématicky spřízněných skupin „specializovat“ na některé oblasti. Jejími hlavními 

tématy se tak postupně stala kožešinová zvířata, testování na zvířatech a také jejich 

využívání v cirkusech, přičemž na tato témata vede SZ dlouhodobě několik samostatných 

kampaní. Aktuálně (červen 2013) jsou ovšem vedeny především dvě kampaně – Proti srsti 

a Pokusy na zvířatech. Kromě nich se však také zabývá ekologickou výchovou či ochranou 

koček. O těchto tématech SZ rovněž pořádá přednášky na základních, středních i vysokých 

školách.  

Po svém založení se organizace zabývala několika kampaněmi, jejich činnost se 

skládala především z demonstrací, petičních akcí či jednání s úřady. Svými častými akcemi 

(zejména demonstracemi) si SZ vysloužila pejorativní označení radikálů. Od 90. let ve 

kterých byla SZ založena, se však organizace pomalu profesionalizuje a dále upevňuje 

svoji pozici jako seriozní organizace, která přestává klást důraz na přímou akci a místo 

toho se více zabývá připomínkováním návrhů zákonů a jejich vypracováváním stejně jako 

osvětou a lobbingem. 
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Hlavní náplní jejich činnosti je dnes pořádání odborných konferencí, besed, výstav 

či promítání dokumentárních filmů. Dále vydávají množství propagačních materiálů 

vztahujících se k výše zmíněným tématům chovu kožešinových zvířat a nahrazení pokusů 

na zvířatech. SZ několikrát v roce pořádá tzv. infostánky, na kterých je možné se o 

organizaci a konkrétní kampani informovat. Svoboda zvířat je podobně jako většina našich 

větších aktivistických organizací napojena na několik zahraničních organizací a je součástí 

několika mezinárodních koalic, jejichž cílem je působení na evropské úrovni. Svoboda 

zvířat dnes působí jako nezisková organizace na celostátní úrovni, která je financována 

přibližně z 50% na základě darů, 20 % grantů a zbytek svých financí získává z vlastní 

činnosti.(Svoboda zvířat, nedatováno) 

 SZ má základní hierarchickou strukturu s poměrně pevným vnitřním uspořádáním, 

má tak na základní úrovni stanovené jednotlivé funkce a úkoly. Několik členů je tedy 

v rámci SZ zaměstnáno na částečný úvazek, ale ostatní jsou zapojeni na zcela 

dobrovolnické úrovni. Celkový počet oficiálních členů organizace je 350
27

, dobrovolníků 

je dnes přibližně 80, avšak jen zhruba ¼  z nich je aktivních. SZ s ohledem k rozsahu 

svých aktivit čerpá z velké části z možností a pomoci dobrovolníků, kteří nejsou stálými 

členy, avšak část z nich je pravidelnými spolupracovníky.  

Většina aktivních členů/dobrovolných spolupracovníků pochází z Plzně, kde se také 

nachází kancelář a sídlo organizace, zároveň je v Praze také otevřená informační kancelář, 

která sdílí prostory s jinou organizací s názvem Auto*Mat zabývající se životním 

prostředím ve městě.  Tato pražská kancelář dnes již není plně aktivní a funguje především 

po domluvě. Přibližně od roku 1998 je SZ přítomna také na internetu.  
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 V tomto případě se jedná o tzv. „papírové“ členství. Jen menšina z toho počtu je pravidelně aktivní. 
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6.4.2. Skupina Otevři oči: 

Podobně jako Svoboda zvířat se i skupina Otevři oči zabývá problematikou práv 

zvířat, tedy především morálně-etickým problémem, což tyto organizace běžně odlišuje 

např. od ekologických hnutí.  

Sdružení Otevři oči, však není čistě zoocentricky zaměřenou skupinou. V jejich 

programu se setkáváme i s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje s ohledem na využití 

živočišné produkce a její dopady. Součástí jejich aktivit je tedy také propagace 

vegetariánství a veganství jako alternativy k tradičním formám stravování.  

Sami své cíle charakterizují jako snahu o změnu celospolečenského přístupu           

a ne o pouhou změnu konkrétních životních podmínek či stavu věcí. Hlavním tématem 

organizace je produkce živočišné potravy, přičemž jejich kritika se nejvíce vztahuje k 

praktikám moderního intenzivního zemědělství, a to především se zaměřením na 

velkochovy. 

Tato organizace byla založena v roce 2006 skupinou čtyř aktivistů. Tehdy začala 

pouze jako projekt inspirovaný americkým dokumentem The Witness: a tribe of heart
28

, 

v jehož duchu se nesla i programová náplň, tedy veřejná promítání zahraničních filmů 

s tématikou práv zvířat.  

Tato promítání probíhala nejen na ulicích, ale také např. na letních festivalech. 

Postupně tak vznikla potřeba vytvořit platformu pro rozvíjení a podporu těchto aktivit. 

Projekt byl tak přeměněn v občanské sdružení Otevři oči s funkční webovou prezentací a 

pravidelnou aktivní činností. Ta se sestává především z pravidelných veřejných promítání 

filmu The Witness, které probíhá každý týden na pražském Náměstí republiky, rozesílání 

tištěných propagačních a informačních materiálů, šíření tématických filmů a dále také on-

line publikování příruček o aktivismu, veganství a ekologii.  

Důležitou roli také hraje podpora ostatních aktivistických skupin, stejně jako těch 

teprve vznikajících, a případné poradenství v oblasti práv zvířat. Otevři oči se také 

každoročně podílí na organizaci veganského pochodu Veggie parade, na kterém 

spolupracují s řadou dalších tématicky spřízněných organizací. Kromě těchto aktivit však 

nevedou žádnou cílenou kampaň. 
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  U nás je film promítán i pod českým názvem Svědek a popisuje příběh amerického obchodníka, 

který se z člověka se strachem ze zvířat stane aktivistou za jejich práva a ochranu. 
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Občanské sdružení má ze své minulosti sice zavedené oficiální členství, ale to zcela 

neodráží aktuální sestavu jádra organizace a není již využíváno. V současné době se 

sestává ze šesti aktivních členů, z nichž ale jen několik je formálními členy sdružení i 

aktivními členy organizace.  

Toto „jádro“ funguje na nehierarchickém a dobrovolném principu bez přísně 

vymezených funkcí. Počty těchto „skalních“ členů se příliš nemění, i když od počátku 

organizace došlo k obměně velké části členů tohoto jádra. Organizace se však nesestává 

pouze z těchto několika dlouhodobě aktivních členů, ale také ze širokého okruhu 

spolupracovníků a sympatizantů, kteří nejsou pevněji zařazeni do struktur organizace, a 

dochází k jejich relativně časté obměně. 

 Organizace je však na těchto lidech do jisté míry závislá, poskytují totiž  podporu 

věcnou i fyzickou, rozšiřují možnosti při přípravě a organizaci jejích aktivit. Většina 

z těchto aktivních členů či sympatizantů pochází z Prahy, kde se také nachází sídlo 

organizace.  

Otevři oči je tak dosud neprofesionalizovaná a vnitřně neformalizovaná aktivistická 

organizace. Finanční podporu získávají především z řad vlastních členů a sympatizantů, 

část financí pramení i z občasných příspěvků jiných aktivistických organizací a menších 

dárců. Většinu informací o této organizace je možné nalézt na oficiální webové stránce, 

která rovněž nabízí odkazy na další spřízněné stránky a také na internetovou sociální síť 

Facebook. 

 

6.5.Technika sběru dat: 

 

Kvalitativní forma výzkumu užívá nejčastěji málo standardizované techniky, 

přičemž hlavní výhodou malé standardizace je pružnost při získávání dat, čímž je 

respektována zásada, že „metodika kvalitativního výzkumu je definitivní teprve tehdy, když 

bude dosaženo teoretické saturace“ (Disman 2011 str.302). 

Jako primární techniku sběru dat jsem zvolil metodu polostrukturovaného 

rozhovoru, jehož hlavní předností je, že dává velký prostor pro vlastní vyjádření 

informátora a také umožňuje pružně reagovat na nová témata či podněty, které mohou 

vyvstat v průběhu rozhovoru a hlouběji je rozebrat. Zároveň však umožňuje kontrolu nad 

strukturou rozhovoru tak, aby byla probrána všechna témata, popř. aby se držel určité linie 

kvůli možnosti srovnání s jiným rozhovorem.  



 

 42  

V případě chybné interpretace či nedorozumění je možné takové otázky vyjasnit a 

celkově tak zvýšit validitu získaných dat. Samotné téma kyberaktivismu je natolik pestré, 

že plně strukturovaný rozhovor by dle mého názoru potřebám tohoto výzkumu 

nevyhovoval.  

S ohledem k tématu a zvolené technice sběru dat je potřeba počítat s větší časovou 

náročností jak na realizaci, tak i na analýzu výzkumu. Tato technika je však náročná i na 

osobu výzkumníka. Je potřeba v rozhovoru pružně reagovat a přirozeným způsobem 

rozhovor dále rozvíjet, což přímo souvisí se získáním důvěry jednotlivých informátorů.  

 

V rámci případové studie každé ze zúčastněných organizací jsem se dále rozhodl 

ještě pro druhou techniku sběru dat, a to pro analýzu oficiální webové stránky a k ní 

přidružených internetových prostředků, jakými jsou např. internetové sociální sítě, blogy 

apod.  

V této analýze se zaměřuji především na obsahovou (kvalitativní i kvantitativní) 

část těchto internetových prostředků, ale také na jejich popis a strukturu v kontextu celkové 

internetové aktivity těchto skupin.  

 

6.6.Analýza a interpretace dat: 

 

V rámci každé aktivistické organizace byla vypracována samostatná případová 

studie. Každá tato případová studie je rozdělena na dvě základní části, a to na rozbor 

internetových prostředků organizace konkr. oficiální webové stránky a na analýzu 

rozhovoru s informátorkou z dané organizace.  

 

Oficiální webová stránka tvoří u obou zkoumaných organizací jeden z hlavních 

informační zdrojů a komunikačních prostředků, kterým se prezentují veřejnosti. Každý 

z těchto informačních uzlů je propojený téměř se všemi jejich dalšími aktivitami 

v kyberprostoru a do značné míry tak reflektuje způsob jakým je danou organizací internet 

používán.  

Analýza bude zaměřena především na formu, jakou aktivisté svou oficiální stránku 

a s ní související prostředky používají, a na metody, které jim k tomu slouží. V neposlední 

řadě se zaměřím na její relativní význam zhodnocený na základě návštěvnosti, propojenosti 

formou odkazů a jejího obsahu.  
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Pro účel analýzy jednotlivých prostředků kyberaktivismu budu vycházet z Císařovy 

typologie aktivistických skupin (viz. 3.3. Dnešní tvář zeleného hnutí).  

Císař na základě rozdílné míry advokační a mobilizační kapacity dělí aktivistické 

skupiny a organizace do několika různých kategorií, v rámci čehož můžeme obě naše 

vybrané organizace zařadit do kategorie nového transakčního aktivismu (2011). 

Tyto organizace pak v rámci občanské společnosti plní či mohou plnit několik 

funkcí. Jde o funkci mobilizační, tedy o schopnost organizace mobilizovat jednotlivce za 

účelem přímého zapojení či nepřímé podpory ať už ve formě lidských zdrojů, finančních či 

morálních, které představují veřejnou podporu, jméno a uznání organizace.   

 Další funkcí je funkce advokační, která spočívá ve schopnosti vyjádřit a prosadit 

své zájmy např. prostřednictvím médií či přístupu do politického procesu.  

A poslední funkcí je funkce servisní, která vyjadřuje schopnost organizace 

poskytovat důležité služby, které nejsou poskytovány státem nebo místní samosprávou, 

jakou jsou např. linky důvěry apod.(Císař 2011).  

 Ve své práci se tak pokusím na příkladu těchto funkcí a toho, jakým způsobem 

jsou ovlivňovány kyberaktivistickými technikami obou skupin, odpovědět na výše 

položené otázky.  

Tato část případové studie je tak pro větší přehlednost organizována dle následující 

struktury: 

 

Struktura prezentace analýzy webové stránky: 

1. Popis oficiálních webových stránek a ostatních webových prostředků z hlediska 

vzhledu, struktury, funkce a obsahu 

2. Analýza 

 

Otázky pro informátorky vycházely z  předem připravených okruhů otázek, které 

však nesloužily jako pevná struktura, ale měly pouze napomoci při vedení rozhovoru. Ten 

jinak probíhal zcela volně a tématické okruhy sloužily pouze pro orientaci a usnadnění 

práce tazatele. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem obě tyto skupiny využívají 

internetové sítě resp. kyberprostoru pro dosahování svých cílů a proč.  

Domnívám se, že celé působení aktivistické neziskové organizace se tak dá shrnout 

do těchto několika okruhů, v jejichž rámci se pokusím odpovědět na tyto otázky a pro větší 

přehlednost budu získaná data tímto způsobem také analyzovat. 
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Struktura prezentace analýzy rozhovoru: 

1. Organizace a administrativa: 

Do této kategorie jsem zahrnul veškeré získané informace, které se týkají vnitřního 

fungování aktivistické skupiny. 

2. Akce: 

Zde se pokusím zjistit, jaké aktivistické metody skupina používá, a do jaké míry se tato 

činnost prolíná s kyberprostorem. 

3. Financování: 

Hlavním cílem tohoto okruhu bude snaha o porozumění financování organizace a jeho 

souvislosti s aktivistickou činností na internetu. 

 

 

6.7. Průběh výzkumu: 

 

Celý výzkum probíhal v období května – června roku 2013. Nejprve proběhla 

obsahová analýza oficiálních webových stránek a následně i ostatních přidružených 

internetových prostředků, na které bylo v rámci oficiálního webu odkazováno (sociální sítě 

apod.). Následně byly kontaktovány informátorky za účelem rozhovoru. Ten probíhal vždy 

po dohodě s informátorkami na předem zvoleném místě.  

 

V prvním případě (SZ), se rozhovor uskutečnil v prostorách pražské pobočky 

informační kanceláře SZ, kterou sdílí společně s další aktivistickou skupinou. Pro rozhovor 

byla zvolena taková doba, kdy v kanceláři nikdo není, a rozhovor tak nebyl nikým 

narušován. Na začátku rozhovoru byla informátorka seznámena s tématem práce a byla 

upozorněna, že rozhovor může kdykoliv přerušit popř. odmítnout odpovědět na položenou 

otázku.  

Dalším krokem bylo ujištění informátorky o anonymní povaze výzkumu a způsobu 

nakládání se získanými daty. Po dohodě byl rozhovor nahráván na záznamové zařízení, 

které bylo umístěno blízko výzkumníka a před zrakem informátorky.   

 Umístění bylo zvoleno takovým způsobem, aby nevytvářelo pomyslnou bariéru 

mezi výzkumníkem a informátorkou, a zároveň do jejího zorného pole, aby nahrávání 

nepůsobilo tajně či jinak nekontrolovaně.  
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Poblíž zařízení byl příležitostně odkládán i záznamový blok s poznámkami a 

okruhy otázek tak, aby co největší část rozhovoru probíhala bez vyrušování v podobě 

zapisování a zároveň, aby bylo možné navodit atmosféru důvěry bez dojmu skrytého 

záznamu či imaginární překážky v podobě zápisníku. 

 

Na rozhovor byl po vzájemné dohodě přesně vymezen čas, který nakonec pohodlně 

přesahoval jeho skutečnou délku. Domnívám se, že se tak podařilo vytvořit pozitivní 

prostředí a odstranit možné napětí, což usuzuji podle přátelské atmosféry, důsledkem 

čehož informátorka ani příliš nevnímala přítomnost nahrávacího zařízení, a v neposlední 

řadě i dle projevené ochoty ohledně další případné spolupráce. Rozhovor probíhal přibližně 

1,5 hodiny a po jeho zakončení byla informátorka opět ubezpečena o anonymitě a 

bezpečnosti získaných dat. Rovněž byla informátorce nabídnuta možnost konzultace 

ohledně analyzovaných dat a možnost zaslání finální podoby práce. Obě možnosti byly 

odmítnuty.  

  

V rámci druhé organizace (OO) byl na základě dohody vybrán pro uskutečnění 

rozhovoru prostor malé kavárny, ve které současně probíhaly přípravy na veganský pochod 

„Veggie parade“, který organizace Otevři oči spoluorganizuje. Průběh rozhovoru však 

nebyl nijak významně rušen probíhající činností a ani naopak přítomnost výzkumníka 

nebudila žádný rozruch.  

Informátorce bylo představeno téma práce, možnost kdykoliv ukončit rozhovor a 

domluveny podmínky nakládání s daty, včetně jejich zachycení prostřednictvím 

nahrávacího zařízení. Informátorka byla také seznámena s přibližným časem potřebným 

k dokončení rozhovoru, možností neodpovídat na jakékoliv otázky a byla jí nabídnuta 

možnost zaslání výsledné práce ať už po jejím dokončení, či ještě před ním kvůli schválení 

zpracovávaných dat. 

Na stůl mezi informátorku a výzkumníka byl umístěn poznámkový blok a 

nahrávací zařízení. Informátorka již od počátku projevovala velké nadšení z možnosti 

účastnit se výzkumu, a tak zcela přirozeně a volně odpovídala na všechny položené otázky, 

z nichž některé sama iniciativně rozvíjela. Rozhovor tak probíhal v pozitivní atmosféře, 

která umožňovala rozvíjet otázky týkající se některých citlivých témat jako např. názory na 

radikální akce a přístupy. Na konci přibližně 1,5 hodiny dlouhého rozhovoru informátorka 

sama nabídla možnost další spolupráce a odsouhlasila využití získaných dat pro účel 

bakalářské práce bez potřeby další konzultace jejího obsahu.  
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I přes přípravu v podobě daných okruhů otázek a předcházející analýzy webových 

stránek se však ukázalo jako velmi náročné udržet rozhovor v rámci těchto hranic a jasně 

specifikovat pokládané otázky. Přesto se však podařilo získat dostatek informací pro 

závěrečnou analýzu.  

 

 

7. Případová studie 1. Svoboda zvířat: 

 

7.1. Popis internetových prostředků: 

 

Oficiální web Svobody zvířat (www.svobodazvirat.cz): 

Aktuální podoba oficiálních stránek SZ (červen 2013)  je funkční od roku 2009. 

Stránky byly vytvořeny profesionálním studiem a působí velmi přehledně a moderně. 

Titulní stránce dominuje profesionálně vytvořené logo v levém horním rohu, které je 

univerzální pro všechny materiály a dokumenty spojené se SZ, a dále především grafický 

poutač oznamující dosažený úspěch v kampani proti testování kosmetiky na zvířatech, 

který zabírá přibližně ¼ celé stránky.  

Výrazné jsou rovněž 3 identické sloupce s textem situované přes dolní polovinu 

stránky a 4.sloupec složený ze 3 odkazů na dvě aktuální kampaně a e-shop. První tři 

sloupce jsou pak rozděleny na tři kategorie Zapojte se, Jak pomáháme a O nás. Ty 

obsahují v prvním případě odkazy na dobrovolnictví, členství a možnosti finanční podpory, 

následně druhý sloupec nabízí několik odkazů na kampaně a další aktivity SZ, třetí sloupec 

pak stručně informuje o SZ a jejích cílech.  

Obsahy všech tří sloupců, stejně jako další odkazy na stránce, pak fungují jako 

odkazy do další úrovně stránek, která v rámci jednotlivých sekcí nabízí výrazně větší 

množství informací. Součástí hlavní stránky jsou pak také dvě lišty na první pohled 

odlišené od zbytku stránky malým písmem i neutrální šedivou barvou. První lišta se 

nachází na pravé horní straně od loga SZ. Jejím obsahem je pak odkaz na kontakty, 

možnost stát se dobrovolníkem a dvě sekce zaměřené na dotazy a možnost zasílání 

novinek po registraci emailové adresy. Odkazy na dobrovolnictví jsou na stránce umístěny 

hned dvakrát a shodně obsahují informativní text o možnostech dobrovolnictví, který se 

snaží poskytnout prostor pro participaci co nejširší skupině sympatizantů.  
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Druhá lišta je situována  vpravo dole pod logem SZ a nabízí odkazy v kategoriích O 

nás, Aktuálně, Jak pomáháme zvířatům, Informační materiály, Média, Zapojte se, E-shop a 

Odkazy. Mezi těmito dvěma lištami se pak nalézá odkaz na RSS kanál, Facebook a 

anglickou lokalizaci stránek. Jelikož v rámci stránek nefunguje jakákoliv možnost diskuse 

či vkládání příspěvků, většina komunikace se odehrává právě přes internetovou sociální síť 

Facebook a email.  

Stránky jsou obsahově konzistentní a je zde patrná snaha o poskytování dostatku 

informací pro široké spektrum různých zájemců sahající od vegetariánů přes aktivisty až 

po média.   

  

 

Oficiální webové stránky Svobody zvířat. (Zdroj:www.svobodazvirat.cz) 

 

Návštěvnost samotného webu je poměrně vysoká – 41 700 návštěv za loňský rok, 

přičemž nejvíce uživatelů na stránky přichází z internetové sociální sítě Facebook a 

následně z vyhledávačů a ostatních stránek patřících pod SZ.  
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Struktura aktivistické činnosti SZ na internetu je pak následující: 

 

Schéma zachycující webovou aktivitu a rozložení témat SZ. (zdroj: autor) 

 

Na toto schéma je možné nahlížet ze dvou úhlů. Jednak je zde patrný nepoměr 

v zastoupení jednotlivých kampaní, což je však otázka spíše personálních a finančních 

možností jednotlivých kampaní. Na druhou stranu zde můžeme  pozorovat aktivní a cílené 

využívání internetu včetně možností webu 2.0. Konkrétně pak rozsáhlé možnosti interakce 

s uživatelem, kterého se snaží oslovit jak prostou informací v textové podobě, tak video 

kanálem Youtube či dialogem prostřednictvím sociálních sítí Twitter a Facebook. Uživatel 

se také může prostřednictvím odkazů z oficiálních stránek přímo podílet na činnosti SZ, 

může podepsat petici v rámci některé z kampaní, stát se dárcem či dobrovolníkem. 

 Oficiální stránka SZ tak funguje také jako platforma pro získávání informací nejen 

ohledně tématiky práv zvířat, ale také o tématech příbuzných, jako je vegetariánství a 

ekologie. 

Svoboda Zvířat 
www.svobodazvirat.cz 

www.facebook.com/Svobodazv

irat 

www.youtube.com/Svobodazvi

rat 

twitter.com/svobodazvirat 

 

Kampaň Proti srsti 
www.protisrsti.cz 

www.obchodbezkozesin.cz 

www.dafcr.cz 

www.facebook.com/Obchodbez

kozesin 

www.facebook.com/Peticezaza

kazchovukozesinovychzviratvC

R 

www.facebook.com/designemp

rotikozesinam 

www.facebook.com/zachrantet

ulene 

 

Kampaň Za ukončení 

pokusů na zvířatech 
www.netestovanonazviratech.c

z 

www.pokusynazviratech.cz 

 

Kampaň Proti zvířatům 
v cirkusech 

www.cirkusybezzvirat.cz 

 

http://www.svobodazvirat.cz/
http://www.facebook.com/Svobodazvirat
http://www.facebook.com/Svobodazvirat
http://www.youtube.com/user/Svobodazvirat
http://www.youtube.com/user/Svobodazvirat
https://twitter.com/#!/svobodazvirat
http://www.protisrsti.cz/
http://www.obchodbezkozesin.cz/
http://www.dafcr.cz/
http://www.facebook.com/Obchodbezkozesin
http://www.facebook.com/Obchodbezkozesin
http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.facebook.com/designemprotikozesinam
http://www.facebook.com/designemprotikozesinam
http://www.facebook.com/zachrantetulene
http://www.facebook.com/zachrantetulene
http://www.netestovanonazviratech.cz/
http://www.netestovanonazviratech.cz/
http://www.pokusynazviratech.cz/
http://www.cirkusybezzvirat.cz/
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 K těmto tématům se vztahují dokumenty dostupné přímo na stránkách v sekci 

materiály a také související odkazy na jiné weby. V následující části bych se  rád zaměřil 

na některé konkrétní prvky internetové aktivity SZ. 

 

 

Odkazy a jejich provázanost se zbytkem webu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na oficiální stránce SZ se v době této analýzy (červen 2013) nachází 54 odkazů, 

z nichž 4 odkazy jsou nefunkční či se zobrazují problémově. Všechny odkazy jsou 

tématicky relevantní. I přesto, že SZ s radikálnějšími skupinami kvůli odlišnému způsobu 

činnosti oficiálně v podstatě vůbec nespolupracuje, zde přece jenom můžeme nalézt malý 

počet odkazů na radikální skupiny jako např. projekt realita.tv Michala Kollesára.
29

 

 

 

 

                                                 
29

  Michael Kollesár je radikálním aktivistou za práva zvířat, který v rámci projektu realita tv. podnikal 

přímé akce za osvobození zvířat držených na farmách, kde rovněž pořizoval záběry zachycující tamní 

podmínky ve kterých zvířata žijí. 

Obousměrné odkazy

40%

55%

5%

Vlastní

Externí

Externí zahraniční

Odkazy

60%

40% Jednosměrné

Obousměrné
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  Z grafu je jinak patrné, že převažují odkazy jednosměrné, tedy ty, které již na 

oficiální stránku SZ zpětně neodkazují. V rámci obousměrných odkazů pak převažují 

odkazy z jiných webů (60%), zbylých 40% je zastoupeno weby, které patří do platformy 

SZ – tedy stránky kampaní a dalších aktivit. Z toho vyplývá, že SZ se do značné míry 

obklopuje komunitou vzájemně propojených vlastních webů a spolu s většinou ostatních 

odkazů tak tvoří dobře přístupnou a informačně hodnotnou platformu pro poskytování 

informací o celé škále svých aktivit a problematice práv zvířat.  

Pro stránky a jejich indexaci je důležité zejména množství tzv. zpětných odkazů, tj. 

odkaz z jiné webové stránky, v tomto případě na oficiální stránku SZ, ty jsou důležité pro 

viditelnost webu. Počet těchto zpětných odkazů není sice velký, ale svým počtem 180 

výrazně vyčnívá nad většinou podobně tématicky zaměřených českých stránek.  

 

Popis dalších součástí webu: 

 

E-shop: 

Jak bylo již řečeno, SZ je ze 30% financována z vlastní činnosti. Tuto vlastní 

činnost v prostředí internetu  nalézáme na oficiálních stránkách SZ v podobě e-shopu. Ten 

nabízí širokou škálu zboží, jmenovitě např. hrnky, knihy, cd a samolepky s aktivistickou 

tématikou. Z této škály pochází část z vlastní produkce např. trička a placky a část 

nabízeného zboží, jakou jsou knihy, vitamíny pro vegany atd., je pak produkce externí. 

 

Sociální sítě: 

SZ disponuje účtem hned na několika sociálních sítích, jmenovitě na síti Twitter, 

Facebook a Youtube. Na video serveru Youtube se nachází několik videí se záběry 

z laboratoří se zvířaty a kožešinových farem, dále pak upoutávky a další aktivistické 

materiály. Až na výjimky má většina videí poměrně malou sledovanost v řádech stovek za 

několik let. 

Síť Twitter je pravidelně aktualizována, ale stejně jako výše zmíněný Youtube, má 

poměrně nízkou sledovanost mezi uživateli sítě Twitter (278 Followers, 21.6.2013). 

Facebook pak představuje výraznou výjimku, jelikož jeho návštěvnost je výrazně 

vyšší, disponuje unikátním obsahem oproti všem ostatním webovým prostředkům a 

dochází na něm k pravidelnému přírůstku příspěvků od ostatních uživatelů Facebooku 

(3800 fanoušků, 21.6.2013). 
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Dárcovství: 

Polovina z financí, které SZ získává z různých zdrojů, pochází z darů. Z tohoto 

hlediska SZ nabízí prostřednictvím dárcovského webu www.darujsprávně.cz hned několik 

možností, jak SZ poskytnout finanční pomoc. Uživatel a případný dárce se tak dostává na 

webové stránky zaměřené na NNO, kde má SZ svou „záložku“.  

Zde má uživatel možnost seznámit se opět prostřednictvím odkazů a videí s konkr. 

kampaněmi a zvolit několik možností dárcovství. Aktuálně je to možnost navštívení 

výstavy zaměřené na kočky, udělení hlasu pro kampaň SZ v soutěži o nejlepší kampaň či 

dar finanční prostřednictvím DMS, platební kartou, převodem na účet či přes elektronickou 

peněženku PAYSEC. 

  

Informační materiály: 

Prostřednictvím oficiálního webu SZ, má uživatel možnost stáhnout velké množství 

přehledně řazených informačních materiálů k jednotlivým kampaním, dále pak výroční 

zprávy SZ, letáky, ale i petice, zpravodaje či výsledky průzkumů veřejného mínění. 

Většina materiálů je kvalitně zpracována a svou datovou velikostí by neměla představovat 

problém pro případné stažení i s pomalejším typem připojení. 

 

Analýza: 

Stránky SZ jsou profesionální, přehledné, moderní a informačně bohaté i přes 

zachování celkové jednoduchosti. Jsou víceúrovňové a nezahlcují uživatele informacemi, 

které nehledá. Naopak ho odkazují na další úrovně stránek, které poskytují informace o 

problematice práv zvířat, činnosti SZ, případně o podmínkách spolupráce či možnosti 

finančního příspěvku. 

 Celá webová prezentace se tak snaží být jak formálně, tak obsahově co 

nejpřístupnější různým uživatelům (nabízí např. anglickou jazykovou verzi). SZ se také 

prostřednictvím webových stránek snaží mobilizovat morální zdroje skrze užívání 

jednotného loga, deklarace svých úspěchů a celkového budování pozitivního obrazu 

organizace na webu.  

SZ tedy využívá webu jako prostředku mobilizace finančních, morálních i lidských 

zdrojů. Pro případné dárce tak poskytuje možnosti jednoduše přispět hned několika 

způsoby  prostřednictvím specializovaného webu či využít e-shop jako zdroj mobilizace 

finančních prostředků vlastní produkce.  
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Pro mobilizaci lidských zdrojů pak slouží množství odkazů vedoucích na informace 

o dobrovolnictví a členství. Se zájemci se SZ snaží udržet kontakt prostřednictvím 

nabízeného newsletteru, časté aktualizace webu i sociálních sítí. Z hlediska sociálních sítí 

je jednoznačně dominantní jako do návštěvnosti, tak počtu aktualizací i unikátního obsahu, 

síť Facebook.  

SZ však využívá i dalších internetových sociálních sítí, jako je Twitter či Youtube, 

a zasahuje tak další uživatele Používá je však především jako doplňků k oficiálním 

webovým stránkám, o čemž svědčí i jejich výrazně nižší návštěvnost. SZ se tak neomezuje 

jen na oficiální webové stránky, ale vytváří síť různých dalších tématických stránek.  

Ty tak slouží především jako informační zdroj, přičemž případná oboustranná komunikace 

se realizuje prostřednictvím emailu a sociálních sítí. Z hlediska propojenosti se zbytkem 

webu můžeme stránky SZ zařadit do jádrového kontinentu (viz. Barabási 2002).  

Web je dobře propojen jak s dalšími skupinami, tak zahraničními weby a 

množstvím dalších vlastních webových stránek. Toto propojení je funkční, jelikož většina 

návštěvníků stránek na ně přichází z Facebooku a ostatních stránek SZ (např. stránky 

kampaní). Zajímavý je také fakt, že i přes oficiální nespolupráci s radikálními ochránci 

práv zvířat na svých webových stránkách stále nabízí odkaz na web jednoho z jejich 

nejvýraznějších tuzemských představitelů Michala Kollesára. 

Kromě výše zmíněné mobilizační funkce je pro SZ web prostředkem i zlepšování 

advokační funkce (viz. 3.3. Dnešní tvář zeleného hnutí.) díky propojování s dalšími 

tématickými weby, usnadněním přístupu médií či naopak jejich obcházením, skrze 

poskytování plnohodnotných informací přes několik komunikačních kanálů.  

 

7.2. Analýza rozhovoru: 

 

Organizace a administrativa: 

Jak již bylo zmíněno, organizace je postavena na jednoduché hierarchické struktuře, 

ve které jsou stanoveny vedoucí funkce, jako je předsedkyně, místopředsedkyně a dále také 

vedoucí a koordinátoři jednotlivých sekcí a kampaní. Těchto aktivních členů je celkem 17 

a pravidelně spolupracují s přibližně 20 dobrovolníky. SZ jako organizace působící na 

celostátní úrovni disponuje dvěma kancelářemi. Centrála SZ se nachází v Plzni, kde 

zároveň pracuje většina vedoucích pracovníků, druhým objektem je pak informační 

kancelář lokalizovaná v Praze. 



 

 53  

 

Informátorka: Z těch lidí, co jsou na webu (Pozn. vedoucí pracovníci), je většina z Plzně, 

pak pár lidí je v Praze a jedna kolegyně je teď momentálně v Brně. Dobrovolníci jsou tak 

různě po republice. 

Rozdělení práce však není tolik vázáno na jednotlivá sídla, ale je do značné míry závislé na 

funkci v rámci SZ.  

Informátorka: Já dělám tady tu pobočku a tu pokusnou kampaň, kolegyně v Plzni má tu 

kožešinovou kampaň a je předsedkyně a dělá ty různý administrativní věci.  

Pak máme rozdělený e-shop, ekovýchovu, sekce na ochranu koček, fundraising a 

pak jsou věci, které tak nějak nespadají pod nic z toho... Takže  základní funkce máme 

nějak rozdělené, ale jsou věci, které nespadají pod nikoho, tak to pak prostě záleží jak se 

domluvíme.  

Většina členů se práci pro SZ věnuje ve svém volném čase a lidí, kteří by se touto 

činností mohli zabývat intenzivněji, je v rámci SZ minimum. 

 

Tazatel: Takže většina lidí se té práci věnuje ve svém volnu? 

Informátorka: No, skoro všichni. My jsme teď v podstatě tři, kteří dělají na půl úvazku, a 

ostatní jsou dobrovolníci. 

 

Informátorka tématiku dobrovolníků během rozhovoru zmiňuje hned několikrát. A 

to v souvislosti se dvěma jevy. Hovoří o jejich důležitosti pro chod organizace a o jejich 

nedostatku. Ten dle výpovědi informátorky značně omezuje činnost a akceschopnost 

organizace. 

Informátorka: My máme různý dobrovolníky, co nám dělají různě překlady, grafiku nebo 

pomáhají na těch infostáncích... 

 

Informátorka: Dříve těch dobrovolníků bylo více než dneska, my  máme dneska trochu 

problém, že on ty akce nemá moc kdo dělat, kdo by tam chodil. Ono tím, že to zajímá spíš 

ty mladé lidi, tak je to takový, že se proto nadchnou, vydrží měsíc a pak už zjistí, že to není 

taková zábava. 

 

Informátorka: Tak tady v Praze když je ten infostánek, tak ten zájem není moc velkej, ale 

to je tím, že ten infostánek je z personálních důvodů třeba od 11:00 – 18:00, takže přes ten 

den zase tolik lidí nechodí. A pak večer, když by chodili, tak my už musíme končit. 
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Získávání dobrovolníků je tak dle informátorky poměrně zásadní otázka. Velký 

význam v tomto směru přikládá internetu a webové prezentaci. Na oficiálních stránkách si 

tak SZ vytvořila speciální sekci s informacemi právě pro zájemce o dobrovolnictví. 

 

Informátorka: Dobrovolníci se nám většinou sami ozývají, proto na to máme na webu 

takovou sekci „Staňte se dobrovolníkem“, takhle se většinou ty lidi ozvou sami, nebo když 

třeba potřebujeme něco konkrétního, tak dáme třeba výzvu do aktualit na web nebo na 

Facebook –  „Pomoc na infostánku“ nebo tak něco. Taky už máme vlastní databázi a pak 

je oslovujeme, že potřebujeme něco konkrétního.  

Tazatel: Takže to máte síť nějakých trvalých dobrovolníků? 

Informátorka: Jo, ale není jich zase tak moc. Je jich jen pár... 

Tazatel: A jakým způsobem jste s dobrovolníky v kontaktu? 

Informátorka: Přes email a přes Facebook. 

 

V rámci celé organizace SZ je kladen velký důraz na potřebu efektivního způsobu 

komunikace, který by odpovídal personálnímu rozložení pracovníků mezi obě kanceláře, 

jejich časovým možnostem a celostátní povaze aktivit. 

SZ tak značnou část své interní i externí komunikace obstarává prostřednictvím 

internetové sítě, která umožňuje snadno dostupnou, levnou, rychlou a asynchronní 

komunikaci, která vyhovuje různým časovým potřebám aktivistů. 

 

Tazatel: Jak probíhá vaše interní komunikace v rámci práce SZ? 

Informátorka: Hlavně přes internet, emailem např. komunikujeme mezi sebou a 

s dobrovolníky. A třeba dokumenty máme na Googlu, některý teda, takový ty, který 

potřebujeme sdílet nebo který upravuje  více lidí naráz. 

 

Se snadnou dostupností internetu a jednoduchostí takové komunikace se však podle 

zkušeností informátorky pojí i některé problémy. 

 

Informátorka: Já teda úplně nevím, jak vypadala ta administrativa dříve (informátorka 

členkou od 2001), ale mám pocit, že tý administrativy je teď více, těch emailů je hodně. 

Tazatel: Takže vás to vytíží více? Potřebuje více času nebo lidí? 

Informátorka: To jo, to určitě 



 

 55  

Informátorka: Určitě nám to usnadňuje činnost, i když tím pádem tý práce přibývá 

v některých směrech. Takže jak se to vezme. Těch dotazů od veřejnosti je tím pádem více, 

když můžou napsat email než dopis. 

 

Akce: 

SZ vznikla v první polovině 90. let v období, kdy mnoho ze skupin „nového 

participačního aktivismu“ procházelo svou radikální fází a teprve formulovalo své 

myšlenky a programy(Císař 2011).  Jak bylo blíže popsáno v kapitole 3.2., tak u těchto 

organizací docházelo postupně k jejich institucionalizaci a profesionalizaci, čímž se měnil 

jednak repertoár jejich akcí, ale také struktura samotných organizací. 

V případě SZ dochází v posledních 10 letech k podobnému vývoji. SZ tak mění 

svůj způsob komunikace s veřejností, své cíle a postupně se profesionalizuje. Tato 

profesionalizace však zatím nedosahuje vysoké úrovně, což je například patrné na výše 

zmíněné závislosti na dobrovolnících, ale i v nedostatku finančních zdrojů, které 

neumožňují plnou profesionalizaci aktivistů. Pomalu upouští také od důrazu na tzv. přímé 

akce. 

 

Informátorka: Dříve bylo rozhodně více demonstrací, nějakých veřejných akcí, to jo. To 

vím, že když jsem začínala (2001), tak to byly v Praze akce každý týden před obchodama 

nebo cirkusama. Určitě byly hodně taky plakáty a takový ty tradiční prostředky. Možná 

ještě billboardy. Hodně se lišila ta komunikace 

Informátorka: Ty témata se taky trošku měnily, já jsem začínala na pomocných pracích 

jako dobrovolnice a pak jsem dělala kampaň proti transportu koní a to vlastně pak 

skončilo, tím už se nezabýváme. Takže těch témat bylo rozhodně více, teď už jsou vlastně 

jenom tři... 

Taky to souvisí s tím, že začaly vznikat organizace zabývající se třeba vegetariánstvím, 

takže my jsme to přestali řešit, aby nedělalo to stejný třeba 5 organizací. 

Ale ten cíl, to hlavní zůstalo stejný, prostě změna života zvířat k lepšímu, takový středně 

radikální postoj. Že to není jen o zlepšování podmínek, ale třeba i zákazu něčeho... 
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Tazatel: Děláte ještě větší akce, jako byly ty v 90. letech? 

Informátorka: Občas jo, ale málo. V podstatě vždy v listopadu bývá akce ke kožešinám, 

ale spíš je to infostánek nebo sbírání podpisů pod petici nebo něco, jako když jsme letos 

dělali infostánek a u toho byla klec, kde se lidi mohli vyfotit. 

Pak k pokusům děláme něco většinou v dubnu, to je světový den laboratorních zvířat, tak 

k tomu se taky něco dělá, ale spíš jsou to takhle jedna až dvě větší akce do roka... 

 

Dnes se SZ zaměřuje především na dvě výše zmíněné kampaně a na informování 

veřejnosti, přičemž se dle informátorky zaměřují na cílovou skupinu „vzdělaných lidí mezi 

20-40 lety“. Kampaně jsou v rámci SZ hlavním prostředkem dosahování jejich cílů. S čímž 

souvisí i způsob propagace a zvolené informační a komunikační kanály. 

 

Informátorka: Spolupracujeme s jednou reklamkou, takže nějaký jako profi věci nám 

dělají oni. Když jsem měli třeba plakáty v metru nebo minulý rok jsme měli kampaň 

„Ukažte to vládě“ a ty plakáty, bannery, to dělali oni. Věci, co jdou už opravdu na 

veřejnost a stojí dost peněz, aby to bylo dobrý. Ale nějaký letáky nebo grafiku těch věcí, to 

si děláme sami. 

Takže ta reklamka dělá spíš jednorázový věci, hlavně tu grafiku, když máme nějakou 

kampaň a máme nějaký plakáty, billboardy tak to dělají oni. 

Jinak  je to takový, že to děláme tak trochu všichni, ne že by to měl někdo vyloženě na 

starosti. To pak třeba v rámci těch kampaní si to dělá každý sám. 

 

V rámci volby komunikačních kanálů je vidět postupný přesun značné části aktivit SZ na 

internet, dle informátorky je to nejefektivnější způsob, jelikož tradiční média jako např. 

tisk či televize nejeví o problematiku dlouhodobý zájem. 

 

Informátorka: Tak to vždycky závisí, jestli mají novináři o něco zájem. Třeba v novinách 

a časopisech. Ale to je spíš, když je nějaká výjimečná akce. To pak mají zájem, jinak ale 

moc ne. Děláme  čas od času tiskovky, ale když to není nějak extra zajímavý, tak prostě 

nemají zájem. 
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Tazatel: Takže jak tedy propagujete kampaně? 

Informátorka: Hlavně přes web. Těch infostánků je asi deset za rok, takže to není moc. 

Takže hlavně přes ten internet, je to efektivnější. Ono zorganizovat infostánek je docela 

práce a po tom, co tam rozdáte 30 letáků... to není moc efektivní, i když se to trochu 

dostane mezi lidi, kteří by na ten web třeba nepřišli. 

Takže většinu aktivit máme na webu, ty infostánky už jsou takový doplněk. 

 

Problémem u těchto kampaní je ovšem způsob jejich vyhodnocení. Úspěšnost 

kampaně se dá měřit např. přírůstkem nových členů nebo množstvím vybraných peněz 

prostřednictvím např. DMS. Informátorka z tohoto hlediska hodnotí kampaně probíhající 

přes web obecně jako efektivnější. 

 

Informátorka: Web je efektivnější, to určitě, a vyjde to o dost levněji než třeba plakáty 

v metru 

Informátorka: Třeba jak jsme měli tu kampaň „Ukažte to vládě“,
30

 tak ta byla úspěšná 

z hlediska odeslaných mailů, kterých bylo přes 20 000, a i potom jsme měli nárůst nových 

členů. A vůbec se to hodně dostalo do povědomí... Nebyla to čistě internetová kampaň, ale 

nejvíc to šlo asi kvůli tomu internetu, že se dalo sdílet to video,
31

  takhle se to hodně šířilo. 

 

Důležitou součástí kampaní jsou v případě SZ i petice. 

  

Informátorka: K těm kožešinám máme jen papírovou petici, i když se hodně lidí ptá, proč 

nemáme elektronickou. Ale on ten petiční zákon je ještě dost zastaralej, takže ty 

elektronický podpisy, takže aby to mělo váhu, tak používáme hlavně tu papírovou. Pak jsou 

ale různé ty mezinárodní petice a ty jsou internetové, takže třeba k té kosmetické kampani 

byla elektronická i papírová. 

Tazatel: A kolik lidí vám je podepisuje? 

Informátorka: Tak víc tu elektronickou samozřejmě.  

 

 

                                                 
30

  Kampaň za zákaz kožešinových farem, jejímž výsledkem bylo masové odesílání protestních emailů 

ministru zemědělství.  
31

  Součástí kampaně a jejím hlavním tématem bylo video zachycující realitu kožešinových farem. 
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Kromě kampaní je pro SZ dalším prostředkem prosazování jejich zájmů i členství 

v mezinárodních koalicích např. ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na 

zvířatech) nebo WSPA (Světová společnost pro ochranu zvířat), které sledují stejné cíle a 

působí na celoevropské úrovni. SZ se tak pokouší o lobbing a změnu zákonů za podpory 

těchto koalic. Zde mají význam už i elektronické petice, na které SZ odkazuje na svých 

stránkách stejně tak jako na stránky výše zmíněných organizací. 

 

Informátorka: Tak my jsme třeba v té ECEAE, to je velká organizace, která má asi 17 

zaměstnanců a čas se tím zabývat hodně do hloubky. Tím pádem spoustu věcí udělají oni, 

my to pak jen přeložíme a vydáme to v češtině. Nebo když se třeba oslovujou europoslanci, 

tak oni zjistí, co je potřeba udělat, dají dohromady texty a my to pak jen přeložíme. Takže 

takhle se ty kampaně dělají dohromady a tlačí se společně na ty europoslance, každý na ty 

svoje, a má to tak větší šanci na úspěch. A pak taky někdy od nich dostaneme nějaký 

příspěvek na tu kampaň. 

Tazatel: Jak jste s nimi v kontaktu? 

Informátorka: My tam jezdíme na setkání, která jsou dvakrát ročně, a pak tak průběžně, 

když se něco děje, oni něco napíšou, uveřejní novinky na webu, které my tady přeložíme a 

taky zveřejníme, nebo něco pošlou, že je třeba oslovit vládu s dotazama a třeba nějakou 

žádostí. Je to docela průběžný. A kvůli jednoduchosti s nima komunikujeme hodně přes 

internet.  

SZ je tak aktivní součástí nadnárodní sítě, která si příležitostně distribuuje 

materiály, organizuje kampaně a řídí své kroky na celoevropské úrovni. Hlavním 

komunikačním prostředkem je v tomto případě internetová síť, která odbourává 

geografické a časové bariéry, čímž umožňuje efektivní sdílení materiálů a informací. Ty 

jsou poté prostřednictvím oficiálních webových stránek SZ a sociální sítě Facebook šířeny 

dál mezi sympatizanty a další aktivisty.  

 

Informace jsou dnes pro SZ zásadním prostředkem jejich činnosti. Program 

ekovýchova je zaměřen na osvětu a šíření informací mezi studenty, kampaně jsou pak 

založeny na principu poskytování informací např. i formou letáků a videí přímo na 

webových stránkách jednotlivých kampaní, které jsou vzájemně propojeny formou 

obousměrných odkazů. 
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Dle informátorky si dnes fungování organizace bez internetu nelze představit. 

S výjimkou vzácně pořádaných infostánků jsou tak oficiální webové stránky spolu se 

sociálním sítěmi jediným prostředkem propagace. 

 

Informátorka: Já myslím, že určitě se ty informace takhle rozšiřujou líp než v nějakým 

letáku. A tak je to asi se vším. Na internetu se to šíří rychleji a ty lidi se o tom snáz dozvědí. 

Jak na tom webu, tak asi i na tom Facebooku, kde se to šíří ještě daleko rychleji a 

jednodušeji, takže se to třeba dozvědí i lidi, co by se o to jinak nezajímali. 

 

Facebook jako nejdynamičtěji rostoucí sociální síť na světě a v případě SZ začíná být 

konkurentem jejich oficiálních webových stránek. Což ilustruje jeho aktualizace i o témata, 

která se na oficiální webovou stránku nedostanou, či rostoucí zájem ze strany uživatelů. 

Odkaz na Facebook je, na rozdíl od odkazu na další sociální síť Twitter, umístěn na první 

titulní straně oficiálního webu SZ. 

Informátorka: Komunikace na Facebooku je docela intenzivní. Myslím, že to docela 

přibývá, že než aby napsali mail, tak napíšou zprávu na Facebook. Akorát že to nenapíšou 

veřejně,ale do soukromých zpráv.  

Další sociální sítí, kterou SZ užívá, je Twitter. Oproti Facebooku je však užíván 

výrazně méně a je i tak méně navštěvován. Facebook disponuje 3800 fanoušky (červen 

2013), Twitter aktivně sleduje 278 jeho uživatelů (červen 2013). Jeho funkce v rámci SZ 

není příliš důležitá, proto na něj ani na titulní straně nenajdeme přímý odkaz. Twitter 

ovšem nepatří mezi preferovanou sociální síť ani u samotných aktivistů, a tak je kladen 

větší důraz na oblíbenou síť Facebook.   

 

Informátorka:Ten Twitter je takový, já nevim, já ho osobně nepoužívám vůbec, protože to 

nemá takové možnosti jako Facebook a ani tam není tolik lidí. My tam pak dáváme totéž co 

na Facebook, ono se to teda děje automaticky, takže na Twitter moc nepřijdeme. 

Tazatel: K čemu vám tedy slouží Facebook? 

Informátorka: Hlavně kvůli propagaci, v podstatě tam dáváme novinky, co dáváme na web, 

a občas něco navíc, ale na něco víc nemáme lidi. On ten Facebook je taková cesta na 

webovky. Myslím si, že Facebook je dnes skoro důležitější než web. 
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Kromě užívání sociálních sítí za účelem propagace SZ, komunikace s uživateli a 

šíření materiálů informátorka žádné další kyberaktivistické prostředky nepotvrzuje. 

 

Tazatel: Používali jste někdy email třeba k nějakým kampaním? 

Informátorka: Myslím, že ne. 

Tazatel: A blogy nebo nějaké IM, chaty? 

Informátorka: Blog jsme měli, ale nějak tam moc nikdo nechodil a bylo to podobný jako 

web. Ani jsme neměli moc času se tomu věnovat 

 

Skupina SZ již delší dobu nespolupracuje s radikálnějšími skupinami. Důvodem je 

odlišný způsob práce a prosazování jejich cílů. I přesto se však SZ vůči radikálům 

nevymezuje. A jak bylo řečeno, tak přímé akci se již téměř nevěnuje, proto padl dotaz i na 

„virtuální přímou akci“, hacktivismus. 

Informátorka: Ne, to neděláme. Ale i kdyby jsme něco takového dělali, tak vám to asi 

nepřiznám (smích). 

 

Financování: 

Jak vyplývá z předchozí podkapitoly, SZ od 90. let postupně mění strukturu své 

činnosti. Podobně jako mnoho podobných organizací se tak přesunuje z pozice radikalismu 

směrem k profesionalismu, čemuž odpovídá i snaha budování jména organizace jako určité 

značky. Tato změna však vyžaduje jiný způsob komunikace s veřejností, který jí bude lépe 

odpovídat. Bariéru v tomto případě představuje především financování. 

  

Tazatel: A vy se tedy cíleně snažíte o vybudování SZ jako „značky“? 

Informátorka: Jo, snažíme se o to, ale nemáme takové prostředky na tu propagaci a šíření 

toho jména, tak to není zas tak převratné...  

 

Dosavadní struktura financování pak ukazuje na velký význam komunikace 

s veřejností.  

Informátorka: Tak my máme hlavně ty individuální dárce, ty firemní moc ne, a ty se o nás 

dozvědí  hlavně z webu a letáků... 
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Problém rovněž představují zahraniční koalice a nadace, které pomáhají financovat 

některé kampaně, svou pozornost totiž pomalu přesunují jinam. 

Informátorka: Občas přispěje nějaká zahraniční organizace, ale už to není, co to bývalo, 

a směřují víc na východ, myslí, že už jsme za vodou. 

 

Financování

50%

20%

30% Dárci

Granty nadací a
organizací

Benefice a prodej

 

Graf financování SZ. Zdroj: autor 

 

 

Pokud bude tento trend pokračovat, je pravděpodobné, že podíl grantů nadací a 

organizací o něco poklesne. Význam vlastní činnosti a různých dárců tak může naopak 

začít stoupat. S tím opět souvisí význam komunikace organizace s veřejností, který se 

snaží SZ cíleně budovat formou různých výhod pro členy, jako jsou různé zpravodaje, 

newslettery, soutěže a slevy v tématických e-shopech jako www.kosmetika-bio.cz či 

www.obchodbezkrutosti.cz.  

 

7.3. Vyhodnocení analýzy rozhovoru: 

 

 Z rozhovorů s informátorkami vyplynulo, že pro SZ jako částečně 

profesionalizovanou organizaci o menším, ale stálém počtu aktivních členů, jsou klíčové 

lidské zdroje, a to zejména v podobě dobrovolníků, kterých je nedostatek. To do značné 

míry omezuje akceschopnost organizace a tím její advokační funkci. Závislost na práci 

dobrovolníků spolu s nedostatkem finančních prostředků tak tvoří významnou překážku 

v profesionalizaci organizace.  

http://www.kosmetika-bio.cz/
http://www.obchodbezkrutosti.cz/
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 SZ s dobrovolníky komunikuje z velké části prostřednictvím internetu. Můžeme tak 

i zde pozorovat postupné přenášení velké části jejich aktivit na internet. Přímých offline 

akcí je málo, cca 1-2 ročně. Jinak převládá snaha  především o informování jedinců.  

S tímto postupným přenášením činnosti na internet, kde je přístupový práh pro 

komunikaci nízký, však souvisí navýšení administrativní zátěže. SZ se kvůli větší 

efektivitě své činnosti intenzivně věnuje jen několika kampaním, mimo jiné i ekologické 

výchově, a plní tak i servisní funkci. Za svou hlavní cílovou skupinu označují vzdělané lidi 

mezi 20-40 lety. Web je tak SZ vnímán jako efektivní nástroj propagace. Výhodou offline 

akcí je možnost zaujmout i lidi, kteří by se ke SZ na internetu nedostali, a tím tak částečně 

předcházet problému digitální propasti.  

Internet umožňuje SZ obcházet potřebu komunikace přes tradiční média, ale 

případně i ulehčovat komunikaci s nimi. Jeho prostřednictvím jsou v kontaktu s dalšími 

zahraničními skupinami, které jsou částečně zdrojem financí, materiálů, ale hlavně 

spolupráce (např. v podobě společného lobbingu). 

 Internet tak u SZ posiluje její advokační funkci, ale je také výrazným zdrojem 

mobilizace lidských, finančních, ale i morálních zdrojů v podobě obrazu organizace, který 

cíleně buduje.  

Jak bylo řečeno výše, samotné webové stránky byly vytvořeny profesionálně, a 

stejně tak ostatní internetové aktivity SZ se příliš neodlišují od aktivit profesionálních 

organizací. Fakticky však organizace využívá profesionálů jen příležitostně a trvale je 

v jejích řadách jen několik členů, kteří se této činnosti věnují na částečný úvazek. 

 U SZ je patrná snaha „jít s dobou“ a vyzkoušet různé kanály a techniky pro účely 

své činnosti. Bohužel však kromě osvědčených kyberaktivistických prostředků, jako je 

tvorba webu a mobilizace přes sociální sítě (zejména v podobě Facebooku), není o jiné 

přístupy velký zájem u uživatelů a ani dostatek lidských zdrojů na straně SZ. Rozsah a 

způsob jejich užívání se tak do značné míry odvíjí od individuálních možností a schopností 

jednotlivých dobrovolníků či poloprofesionálních aktivistů. Skupina také nemá jasnou 

metodiku vyhodnocování svých online a mediálních kampaní. 
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8. Případová studie 2. 

 

8.1 Analýza internetových prostředků: 

 

Oficiální webové stránky Otevři oči: 

Oficiální webová stránka www.otevrioci.cz 
32

organizace Otevři oči vznikla v roce 

2006, tehdy ještě jako podpora stejnojmenného projektu zaměřeného na veřejné promítání 

filmů s tématikou práv zvířat. Stránka byla v souvislosti s okolnostmi vzniku této 

aktivistické organizace vytvořena amatérsky, což však pro její tehdejší účel plně 

postačovalo. Dnes je však situace jiná, OO se stalo občanským sdružením s 

poměrně rozsáhlým portfoliem aktivit, ale jejich oficiální stránka se příliš nezměnila, o 

potřebě aktualizace podoby webu se však v rámci skupiny diskutuje. 

 

Nejvýraznějším prvkem ihned po jejím načtení je apelativní video, které se nachází 

v rámečku těsně pod nadpisem, jeho přehrání však není automatické, takže nepůsobí 

rušivě. Obsah videa pak plně koresponduje s činností organizace, jelikož obsahuje 

sestřihané záběry zvířat  v nevyhovujících podmínkách, která jsou týrána a zabíjena. 

 Video s názvem „You can help stop this (Můžete pomoci to zastavit)“ je převzaté, a 

tak jsou závěrečné slogany vyzývající k veganství a jeho podpoře pouze v angličtině. 

Samotný závěr videa pak zachycuje scény z veřejného promítání, kterému se OO také 

věnuje. 

 

Po pravé straně v úrovni rámečku videa pak začíná sloupec, ve kterém najdeme 

několik horizontálně oddělených sekcí. První vpravo od shora je možnost volby jazyka 

(CZ/EN) následovaná sekcí Novinky a akce s posledními aktualitami. Pod ní se pak 

nachází odkaz na Facebook reprezentovaný novým  logem OO, které kromě tohoto místa 

kupodivu jinde nenalezneme. Facebook je kromě emailu také jediným přímým 

internetovým spojením s OO.  

 

                                                 
32

  Organizace během měsíců následujících po výzkumu začala uvádět do provozu nové webové 

stránky, tyto staré byly zcela zrušeny během prosince 2013. 

http://www.otevrioci.cz/
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V další polovině sloupce se pak nachází dvě sekce, první s odkazem na video 

z rozhovoru zakládajících členů pro internetovou televizi, druhá nabízející brožuru o 

veganství. Celý sloupec pak uzavírá přihlašovací rámeček k odběru novinek.   

 

Přímo pod videem se pak nachází dva sloupce. Levý tvoří jakési menu rozdělené do 

tří částí. První část je nazvaná Otevři oči a nalezneme v ní informace o organizaci a její 

činnosti, o uplynulých akcích a také fotogalerii a kontakty na organizaci. Druhou část tvoří 

sekce s názvem „Co můžeme dělat?“, kde jsou vysvětlena teoretická východiska veganství 

a samotné organizace, následují sekce s praktickými radami, jak začít měnit svůj přístup 

k životu a konzumaci masa, jak tyto informace dále šířit a jak se případně aktivizovat a 

podpořit organizaci OO. 

 Poslední sekce nazvaná Zdroje nabízí možnost stažení materiálů, letáků, informace 

o filmech s tématikou práv zvířat, knihy a články a v neposlední řadě odkazy na další 

tématicky spřízněné weby.   

Středový dominantní sloupec pak po otevření jednotlivých kategorií slouží jako 

prostor k zobrazení informací z této nabídky. S výjimkou sekce Novinky a aktuality se 

kromě příležitostného rozšiřování odkazů a materiálů stránka vůbec neaktualizuje. Avšak 

s ohledem k sezónní povaze akcí nejsou tyto sekce ani tak aktualizovány příliš často.   

 

Jejich návštěvnost je s ohledem k výše zmíněným údajům poměrně nízká, cca 12 000 

unikátních uživatelů ročně.  
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Oficiální webová stránka Otevři Oči  (zdroj: www.otevrioci.cz) 
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Schéma zachycující webovou aktivitu a rozložení témat OO. (zdroj: autor) 

 

Odkazy: 

Co se týká obsahu jednotlivých kategorií, tak obzvláště sekce odkazy je na 

stránkách OO velice pestrá. V této kategorii se nachází téměř neuvěřitelných 212 odkazů 

na jiné weby, které jsou tématicky rozčleněny do několika kategorií: 1. České a slovenské 

weby 2. Veganství 3. Ekologie, lidská práva, občanské svobody  4. Kosmetika a přípravky 

netestované na zvířatech 5. Zahraniční anglické 6. Zahraniční německy 7. Zahraniční 

španělsky 8. Zahraniční italsky 9. Zahraniční rusky 10. Zahraniční francouzsky 11. 

Zahraniční chorvatsky 12. Zahraniční finsky 13. Zahraniční slovinsky 14. Multimédia 

15.Přímá akce 16.Knihy 17.Obchody 18. Blogy 19. Další 

CZ/SK
Vegan.
Eko,práva a svobody
Kosmetika
Aj
Nj
Sp
It
Ru
Fr
Hr
Fi
Si
Multimedia
Přímá akce
Knihy
Obchody
Blogy
Další

   Zastoupení odkazů na webu OO. (Zdroj: autor) 

 

Otevři oči: 
www.facebook.com/Ote

vrioci.official 

 

Veggie Parade 
www.veggie-parade.cz 

 

Vánoce bez násilí 
www.vanocebeznasili.cz 

 

Veganství 
www.goveg.cz 
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Z grafů je patrné, že OO ve snaze poskytnout co nejvíce informací o problematice 

z velké části jednosměrně odkazuje na zahraniční weby, čímž vytváří jakýsi rozcestník pro 

zájemce o tuto, ale i další aktivistickou tématiku. Ten svým rozsahem patří v rámci 

českých tématických stránek k těm největším.  

Velké zastoupení cizojazyčných stránek pravděpodobně není cílené na rodilé 

mluvčí, ale spíše na české zájemce s dostatečnou jazykovou výbavou. Žádná 

z cizojazyčných stránek na stránky OO  totiž obousměrně neodkazuje a počet 35 zpětných 

odkazů, které slouží jako jedno z hlavních kritérií pro vyhodnocení výsledků 

vyhledávačem, patří rovněž k velice nízkým. 

České a slovenské weby jsou rovněž poměrně hojně zastoupeny a přehledně 

rozděleny do kategorií dle témat. Přičemž nejvyšší zastoupení mají stránky zabývající se 

právy zvířat a ekologií. I u těchto webů je však jejich obousměrné propojení poměrně 

vzácné (pouze 8%), ze kterých navíc 25% patří odkazům z dalších webových stránek 

spadajících pod činnost OO.  

92

8

Jednosměrné

Obousměrné

 

  

25

75

Obousměrné

vlastní

Obousměrné

externí

 

Odkazy a jejich provázanost se zbytkem webu OO. (zdroj: autor) 

 

Materiály: 

Další zajímavé sekce jsou materiály, knihy a články. V nich najdeme jednak 

seznam propagačních materiálů, jako jsou letáky a brožury – všechny volně ke stažení. OO 

však disponuje těmito materiály i fyzicky a zdarma je rozesílá v rámci České republiky, 

jejich přítomnost na internetu tak slouží spíše k jejich prezentaci a k prohlížení obsahu on-

line.  
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V sekcích knihy a články pak nalezneme poměrně rozsáhlý soupis literatury, místy 

i včetně přímého odkazu na možnost jejího zakoupení v některém z e-shopů (nepatřících 

pod OO). Materiály i články se vážou nejen k problematice práv zvířat, ale také k tématům 

příbuzným, jako je např. veganství. V této souvislosti pořádá OO i několik každoročních 

akcí, jako je Veganský pochod Veggie parade a protestní akce proti zabíjení kaprů během 

Vánoc. Ty se snaží rovněž propagovat prostřednictvím webových stránek a distribuce 

materiálů za pomoci internetu. 

 

Sociální sítě: 

OO disponuje pouze jedním účtem na sociální síti a to na Facebooku. Ten je 

pravidelně a často aktualizován, počet uživatelů, kteří na jeho stránky přispívají, však již 

tak velký není. Zvláštností jsou relativně početné komentáře ze strany zahraničních 

uživatelů Facebooku.  

 

Analýza:  

Oficiální web OO  byl vytvořen amatérsky a ve srovnání s webem SZ působí 

zastarale a méně přehledně, avšak shodně nabízí možnost změny jazykové lokalizace. 

Nesnaží se tolik o uživatelovu pozornost, ale je koncepčně zaměřen spíše jako zdroj 

informací. Je patrné, že organizace na svůj web neklade příliš velký důraz. Web je tak jen 

velmi příležitostně aktualizovaný a jeho vývoj je pro OO spíše druhotnou záležitostí.  

Nenalezneme zde žádné informační materiály zaměřené především na média ani 

sofistikovanější možnosti přímého finančního příspěvku. Ten je na stránkách vyřešen 

prostřednictvím zveřejněného čísla účtu v sekci kontakty a podpora. OO má nově 

vytvořené logo, které však není na webu nijak výrazně používáno a objevuje se tak pouze 

ve formě odkazu na sociální síť Facebook a nebo v podobě banneru. 

 

S ohledem ke struktuře odkazů a orientačnímu vyčíslení tzv. pageranku, který 

představuje hodnotu kvality stránky pro vyhledávače jako např. pagerank pro google 3/10, 

v porovnání se SZ, která má pozici o jedna vyšší (pro ilustraci české webové stránky 

nadnárodní aktivistické organizace greenpeace mají tento pagerank 7/10), se můžeme 

domnívat, že pozice ve vyhledávači není pro OO nijak stěžejní a případní zájemci se na 

stránky dostanou pravděpodobněji jiným způsobem či přímým zadáním adresy.  

Stránky se tak vyznačují poměrně nízkou návštěvností, ale představují bohatý zdroj 

informací.  
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Struktura odkazů na webu tak spíše než cokoliv připomíná rozsáhlou databázi či 

knihovnu, která patří mezi těmito organizacemi k největším. Určitá podobnost s organizací 

SZ však panuje v silném postavení Facebooku. Ten má u OO zcela evidentně přednost 

před jakýmkoliv dalším prostředkem, je poměrně často aktualizovaný, avšak ani tak se 

nevyznačuje vysokou návštěvností.  

Pro OO tak internet a web představují kvůli svému nízkému přístupovému prahu 

především doplňkový a podpůrný prostředek pro jinak dominantní offline akce a je 

využíván především jako informační zdroj. 

 

8.2. Analýza rozhovoru: 

 

Organizace a administrativa: 

Organizace Otevři oči  je poměrně mladou aktivistickou organizací vzniklou na 

základě stejnojmenného projektu. Je zcela neprofesionalizovaná a je založená na volném 

přístupu dobrovolníků a spolupracovníků bez jakékoliv výrazné hierarchie. Formální 

členství sice existuje, ale nehraje v realitě organizace žádnou roli a ani nemá výhody či 

povinnosti oproti ostatním nečlenům. Její nejaktivnější část, kterou dnes tvoří šest osob, 

má pak na starosti chod organizace a s konáním akcí pomáhá přibližně deset dobrovolníků. 

Informátorka:  Teďka je nás tam aktivních členů zhruba šest, kteří se scházíme pravidelně 

každý týden, takže je to takový to jádro. A potom je tam spousta lidí, kteří přicházejí, 

odcházejí, vždycky se zapojují, třeba mi pomáhají na těch akcích, ale nemají čas jakoby 

řešit ty věci centrálně, takže v tuhle chvíli je nás těch šest. S tím tedy, že už tu prošla 

spousta lidí. 

 

Organizace zatím funguje bez výraznějších personálních výkyvů. Jelikož její hlavní 

náplní jsou přímé akce, často získává potřebné dobrovolníky buď přímo na akci, nebo před 

konkrétní akcí během organizačních schůzek, které svolávají prostřednictvím internetu. 

 

Informátorka: Vždycky před  akcema děláme schůzky pro dobrovolníky, které teda 

vyvěsíme různě na internetu, že kdokoliv, kdo má zájem se zapojit, tak ať jde na tu schůzku 

a tam hodně těch lidí se takhle generuje. Oni prostě příjdou, že mají zájem se zapojit 

krátce i jakoby jednorázově na tu akci, a pak jsou v kontaktu dál. Takže na těchhle akcích 

se nám celkem daří rekrutovat ty lidi. 
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 A jinak některý naše členy jakoby dost získáváme nebo se k nám dostávají, když máme 

stánky na akcích, třeba vegetariánský den, takže tam jsme potkali  pár našich aktivních 

členů, tam se s náma setkali, že nás tam prostě viděli se stánkem, vzali si na nás kontakt a 

pak se zapojili. 

 

Informátorka: Lidi mají nějaký záchytný bod, že kdykoliv můžou přijít, že kdykoliv se 

můžou s náma setkat. A tam začínají vlastně vypomáhat na tom stánku, aby nás několik 

bylo, a pak, když ten člověk projeví zájem se podílet na těch aktivitách, tak ho pozveme na 

schůzku, máme schůzky každý týden, takže tak se jakoby tvoří nějaký rozhodování a tohle. 

My jsme otevření komukoliv. Kdo projeví zájem se zapojit, tak má možnost. 

 

Tito lidé jsou však jen jednou kategorií dobrovolníků, která s OO spolupracuje. 

Informátorka vymezuje ještě jednu, můžeme říci sekundární. Jedná se o dobrovolníky, 

kteří distribuují materiály ve svém okolí, ale se členy OO se přímo setkávají zřídka. Těchto 

dobrovolníků se snaží OO využít a vzájemně je přes internet kontaktovat za účelem jejich 

možné vzájemné spolupráce. 

 

Informátorka: Tiskneme vlastní materiály a tiskneme opravdu velký množství, rozesíláme 

lidem, různým aktivistům po celý republice. Taky máme celkem dost lidí, kteří nám vždycky 

napíšou, že chtějí nějaký materiály a rozdají je ve vlastním městě, a tyhle lidi se k nám 

dostanou vždycky přes internet, protože jsou z jiného města a fyzicky nás nikde nepotkají,     

ale oni napíšou: ,,Chtěl bych nějaký ty materiály,“ my jim je pošleme, takže takhle máme 

vlastně nějakou základničku, né nějak stabilní. Jako jsou lidi, kterým posíláme hodně 

často, co opravdu si píšou pravidelně. Jinak hodně lidí přes ten internet nás najde, řekne: 

,,Líbí se mi ty vaše materiály, chtěl bych je rozhodit ve vlastním městě.“ Takže to 

rozesíláme poměrně často, třeba za měsíc tak  pěti nebo šesti lidem rozesíláme letáky, 

takže přes ten internet jsou to hlavně tihle lidi. 

 

Komunikace mezi členy je pak formována především tím, že tato primární skupina 

je složena z obyvatel Prahy, často studentů ve věku 18-26, kteří mají dostatek času se 

organizaci věnovat. Internet ve své komunikaci používají kvůli jeho efektivitě, ale nezávisí 

na něm, jádrem jsou totiž každotýdenní schůze.  
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Informátorka: Jsme teda výhradně z Prahy, jako prostě celá  skupina lidí z Prahy, a ta 

komunikace probíhá tak, že máme týmovej mail list
33

, kam teda posíláme teda opravdu 

často, třeba jako několikrát denně, že to je fakt živý, když je tam ta komunikace neustálá. A 

máme teda každej tejden schůzky, kde se scházíme, teda naše skupina, nějaký to centrum, 

těch třeba šesti sedmi lidí, takže ten mail a ty schůzky budou hlavní. A jinak, hlavně teď, 

když prostě připravujeme  tu velkou akci, tak si voláme furt, píšeme si. Někdy i na 

Facebooku na chatu, protože to je takový nejrychlejší, když tam ten člověk je. 

 

V rámci interní komunikace je internet využíván především podle aktuálních potřeb, ale 

obecně celé zprostředkované komunikaci dominuje email. 

 

Informátorka: Máme i nějaký dropbox, nějaký sdílený materiály, máme fórum, jako 

interní, kam si dáváme nějaký třeba zápisy ze schůzek a řešíme takový věci, který nechceme 

řešit po mailu, nebo jako že by se to tam rozplizlo. Takže jako by ten internet hlavně těma 

mailama no. Maily a schůzky, to je pro nás asi nejdůležitější. 

 

Externí internetová komunikace není příliš intenzivní, a tak ji bez větších obtíží obsluhuje 

jen několik členů. 

 

Informátorka: Kolegyně dělá Facebook a ta dělá teda hlavně Veggie parade, já dělám 

spíš Otevři oči, a tak to máme propojený. Ten současnej web obhospodařuju spíš já teda a 

ten na tom novým, to pak pracujou kolegové a mail vyřizuju já, úplně všechno. 

 

Akce: 

Organizace Otevři oči vznikla v roce 2006 zcela spontánně a bez jakékoliv 

formalizované organizace. Cílem bylo ukázat společnosti každodenní realitu velkochovů. 

Dnes však můžeme pozorovat postupné rozšiřování aktivit, formulaci konkrétních cílů a 

s tím související akční repertoár.   

 

Informátorka: Ten začátek byl takovej, že ono to v podstatě vzniklo, jako že 

pojďme ukázat něco těm lidem, tu realitu, a nezakládali jsme to s nějakými už 

systematickými cíli, kterých bychom chtěli dosáhnout, tak to nebylo.  

                                                 
33

  Forma elektronické konference užívající emailu. 
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Chtěli jsme to lidem prostě ukázat a pak až se to zpětně zaštiťovalo nějakým 

jménem a teďka už se samozřejmě snažíme o nějakou širší koncepci. 

 

Informátorka:  Tak my ukazujeme a říkáme si, je to na vás, je to vaše morální 

rozhodnutí, je to ten hlavní cíl ukazovat to těm lidem. A druhý cíl, o který se hodně 

snažíme, je nabízet podporu nebo vytvářet nějakou širokou podporu, lidem kteří jsou třeba 

vegani, což znamená informovat o těch veganských možnostech, o výživě. 

 

Tyto dva cíle tj. ukázat lidem, co je spojené s velkochovy, a podpořit je ve změně 

životního stylu, které se v rámci organizace postupně vyvinuly, tak můžeme identifikovat 

ve většině z činností OO. V rámci jejich oficiálních webových stránek např. nalezneme 

širokou informační databázi ve formě článků, filmů, ale i odkazů na knihy a webové 

stránky s tématikou veganství, práv zvířat, ekologie a dalších. Většinu z materiálů, které 

jsou na webu dostupné, tak aktivisté také nabízejí k dalšímu šíření jako např. materiálovou 

podporu dalších aktivistů. 

 

Informátorka: Jinak máme třeba taky  DVDčko, kde šíříme lidem ty filmy, které jsme 

otitulkovali, které právě můžou taky promítat. Takže se stává, že to lidi  třeba ve školách 

promítnou nebo na nějakým fesťáku, čajovně, nějaký klubový akci, na koncertě. 

Informátorka: Já třeba hodně sleduji na  internetu ty zahraniční stránky  v různých 

jazycích, takže se snažím, ať i na tom webu máme ty odkazy. Tak tam hodně dávám odkazy 

z různých takových minoritních zemí nebo minoritních jazyků pro lidi, kteří prostě nějaký 

ten jazyk uměj a chtějí, nebo třeba jsou nějak spojený s nějakou zemí, a přes já nevim 

partnera nebo něco, a se třeba chtějí takhle zkomunikovat s nějakou zemí. 

 

Filmy a promítání jsou již od jejího založení základním prostředkem aktivismu OO. 

Celá organizace se tak soustřeďuje především na přímou akci, která se koná pravidelně 

každý týden na stejném místě už po čtyři roky. Pro propagaci formou webových stránek, 

které jsou navíc poměrně málo navštěvované, či facebookového účtu, jehož aktivní 

uživatelé jsou s tímto hlavním prostředkem aktivismu již zpravidla seznámeni, tak již není 

příliš důvod. 
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Informátorka: Ono to není ani nějaká kampaň s nějakým cílem dlouhodobým nebo 

kratkodobým. Je to spíš snaha dlouhodobě vytvářet to povědomí a jinak máme teda kromě 

toho promítání taky web o veganství a těch podmínkách  zvířat v těch chovech, takže to 

jako doplňuje. Můžou si tam najít víc informací, když je prostě odkážeme, a je to tam 

rozepsaný. 

 

Tazatel: Myslíš, že na to co děláte má to, že používáte internet, vliv?  

Informátorka: To bych ani neřekla jako. Myslím si, že ne. 

Informátorka: My ani ten internet moc nepotřebujeme, tam prostě jsou akorát ty lidi. Tu 

akci, třeba ten pochod bysme to prostě šířili plakáty, letáčky, ale je fakt, že to by muselo 

bejt jako brutální, abychom tam nasbírali těch 300 lidí, který tam většinou máme. 

 

Kromě veřejných projekcí tak klade OO velký důraz informování skrze tištěné 

materiály, které slouží také k materiálové podpoře jednotlivců nebo vznikajících či už 

existujících skupin aktivistů. Za tímto účelem si OO vyrábí množství tématicky 

různorodých materiálů, které jsou všechny na požádání dostupné v tištěné podobě či volně 

ke stažení na oficiálním webu OO. 

 

Informátorka: My máme jednu velkou brožuru, 16-ti stránkovou, o veganství, to je 

materiál souhrnně o zacházení se zvířaty pro potravu, zároveň je tam ten aspekt ekologie, 

plýtvání zdrojů. Něco o zdraví, že veganství je zdravotně možný. Jsou tam pak i ukázky 

výrobků veganských potravin.  Takže máme tohle, ten největší materiál o tom veganství, to 

je tedy ta brožura, a jinak potom máme ještě jednostránkové letáky. Máme leták souhrnný 

o mléku, souhrnný o vejcích a potom nějaké další. Vydáváme taky samolepky, celkem ve 

velkém množství, vydali jsme už třeba dvacet druhů. 

 

Informátorka: Lidi napíšou, že chtěj nějaký letáky, a píšou třeba, že s tím měli problém ve 

škole. Tak já se těm lidem snažím nabízet naši zkušenost, opravdu je podporovat 

maximálně, třeba i propojovat, když vím, že jsem někomu v nějakým městě už něco 

posílala, tak mu na ně dám kontakt. Dělám třeba i nějaký manuály, na webu teďka zrovna 

něco máme. 
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Podpora potenciálních aktivistů je tedy zprostředkovávána zejména prostřednictvím 

internetu a tištěných materiálů. OO tak zpravidla při své činnosti nepoužívá jen jeden 

způsob komunikace. 

 

Informátorka: Myslím si, že na každýho člověka platí něco jinýho a že je rozhodně dobře 

mít pluralitu. Různý přístupy, protože jedinej jeden přístup asi sám nikdy fungovat nebude. 

Informátorka: My jsme vytvořili Google groups
34,

 skupinu pro lidi, jmenuje se to „aktivity 

Praha“. Je to  pro lidi, co potkáváme na akcích a na tom promítání, nebo taková ta hodně 

širší skupina lidí, kam posíláme informace o akcích, které děláme v Praze za práva zvířat, 

nebo třeba i další skupin tam něco posílají, takže je to taková široká konference. 

 

 

OO, jejíž hlavní činností je tedy distribuce tiskových materiálů, promítání 

tématických filmů a konání dalších přímých akcí, tak od počátku zapojuje internet jakou 

součást svých aktivit. Vytváří tak druhý komunikační kanál, kterým se snaží oslovit i lidi, 

na které během přímých akcí nedosáhnou. 

 

Informátorka: Internet v tý naší skupině, já nevím, kdy jsme začínali, tak 2006? Už jako 

by byl jako taková nějaká síla. Tak jsme tam samozřejmě jako chtěli mít informace pro lidi, 

nějaký ty videa, co lidi si můžou shlídnout, trailery k těm filmům a tak... takže jakoby 

nebylo to jenom vyloženě utilitárně jako ať jako něco máme. Jsme tam i na ten web začali 

jako dávat takový ty manuály, hodně těch videí, protože ty videa přes ten internet se taky 

hodně výborně šířej. 

 

A i přesto, že informátorka nepovažuje internet za nepostradatelný, tak jeho 

mobilizační funkci v průběhu rozhovoru postupně vnímá jako velice důležitou. 

 

Informátorka: Pro nás je to asi jako nejlepší prostředek, jak informovat o těch akcích, 

který chystáme. Jako myslim prostě teďka ten Veggie parade, jako nedovedu si představit, 

jak jinak bysme oslovili, kdyby nebyl internet, těch 350 lidí, co tam každej rok přijede z 

různejch částí země. 

                                                 
34

  Neplacená služba umožňující tvorbu diskusních skupin. 
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Informátorka: Myslim si, že asi jako když pominu ty fyzický akce, na který má šanci 

dostat nějaký lidi z Prahy nebo prostě kolemjdoucí, tak o nás se jakoby nejvíce šíří přes ten 

internet, že jo. Prostě lidi z různejch částí země se dívají na webovky, máme nějaký 

informace tam, takže bez toho internetu bysme byli jako hodně ochuzený no. 

 

Kromě webových stránek má OO také vlastní facebookový účet, kde probíhá 

poměrně intenzivní komunikace a který je pravidelně obohacován o novinky a aktuální 

příspěvky. Výsledkem čehož může pro mnoho uživatelů ztrácet oficiální a téměř 

neaktualizovaný web význam jako zdroj informací. 

 

Informátorka: Já si myslim, že ten Facebook je výbornej. A spousta lidí už jako ani na ty 

webovky nekouká a sleduje jenom kanály Facebooku. No ale jako snažíme se tam dávat 

jako třeba takhle různý věci, nejenom třeba o našich aktivitách, ale prostě zajímavej odkaz, 

co nás prostě napadne, tak to tam hodíme. 

 

Informátorka však postupně přiznává, že tato online aktivita má svá negativa, která celé 

toto úsilí znehodnocují, a připouští efekt slacktivismu. 

 

Informátorka: Já mám pocit, že někdy teďka, když máme ten Facebook, tak že už je to 

takový, že člověk jakoby tam dává nějaký věci a má pocit, že to třeba má nějaký dopad, ale 

že ve skutečnosti... že to těžko má nějaký dopad.  

 

Další formy kyberaktivismu, jako jsou emailové kampaně, blogy či IM, 

informátorka odmítá. V případě hacktivistických praktik se však zdá, že ty jsou minimálně 

v rámci menšinového sektoru aktivistů za práva zvířat zcela opomíjené. 

 

Informátorka: V tý zvířecí sféře to 100% je v tom zahraničí a je to takový, jako že 

blackmailingy, prostě takový to bombardování emailama. Ale ani jsem jako neslyšela, že 

by v Čechách něco proběhlo, a myslim si, že ani neznám nikoho takovýho. 

Hackerský praktiky jak napadaj ty weby těch ministerstev a tyhle věci, já nevim jestli to u 

nás vůbec někdo dělá.  
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Financování: 

Skupina OO byla z počátku financována z prostředků několika svých členů. 

Postupně se však ustanovila v občanské sdružení s vlastním účtem.  

 

Informátorka: Tím, že jsme i nějakej účet založili, tak nám začali posílat i různě takhle 

lidi, ale fakt to bylo v  takovejch malejch mezích. A teďka timhle, že už máme to OSko a 

začíná se to rozrůstat, tak těch lidí, co nám posílají peníze, je celkem dost. Nebo jsou tam 

lidi, máme třeba člověka, co nám posílá nějaký třeba tři tisíce měsíčně, takže máme trvalý 

příkaz. Většinou nám lidi posílaj třeba za ty letáky, na poštovný nám třeba pošlou dvě 

stovky. 

 

Většina z těchto dárců si OO vyhledává sama, prostředkem jsou hlavně webové 

stránky, kde se nachází oficiální informace. 

 

Informátorka: No my ty lidi vůbec nesháníme. Přispěvatele to vůbec neoslovujeme nikde. 

Spíš jako když ty lidi si napíšou o ty letáky, tak jako já jim pak řeknu, že když máte možnost 

přispět na ten tisk a poštovný, ale jako nějak systematicky ne. 

 

Informátorka: Většinou je to jako přes web. Že ten člověk je třeba vegetarián, vegan a my 

jsme mu třeba jednou poslali letáky a on je dal, co třeba vím teď konkrétně, člověk co má 

nějakou firmu, a řekl, že to tam jakoby dá pro zákazníky ty letáky, a pak mu to prostě přišlo 

ta aktivita sympatická, takže nám takhle posílají lidi peníze. 

 

 

Dalším zdrojem peněz, resp. potřebných prostředků, jsou pro OO ještě sympatizanti 

přispívající nefinančně či podobně jako u SZ zahraniční organizace.  

 

Informátorka: Teďka nemáme žádný peníze z nějakých těch koalicí, jako má třeba 

Svoboda, ale daří se nám, v Americe je jedna nadace, VegFund se to jmenuje, což je 

nadace, která dává peníze na vyloženě tyhle veganský aktivity, takže my od nich dostáváme 

nebo si vždycky zažádáme o grant na tisk letáků, na tisk třeba samolepek, na nakoupení 

nějaký nový výbavy a určitě pak nějak ty peníze máme, ale neni to zase, že by nás to nějak 

hodně živilo. 
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Informátorka: Daří se nám hodně, že pomáhají jakoby prostě dobrovolně, jako že nám 

člověk, který tiskne samolepky, tak nám je dá zadarmo tím, že mu tam zbyde nějaký místo, 

případně jenom za režii. Nebo že někdo má velkou tiskárnu, tak může vytisknout letáky, 

takže i tímhle způsobem to řešíme ty finance. 

 

8.3.Vyhodnocení analýzy rozhovoru: 

 

 OO je oproti SZ skupinou neprofesionalizovanou a bez hierarchického uspořádání. 

Jde však o organizaci založenou na potřebě relativně velkého počtu a práce dobrovolníků, 

jichž je pro potřeby OO ovšem k dispozici dostatečně, ale dochází u nich k časté obměně. 

  OO upřednostňuje oproti virtuální komunikaci především schůzky a offline akce, 

během kterých příležitostně navazuje nové kontakty a získává dobrovolníky. OO je ve 

svém přístupu k internetu poměrně „chladná“, využívají jeho přednosti asynchronní 

komunikace překonávající prostorové hranice a omezení za účelem komunikace s jinými 

skupinami napříč republikou. Tyto skupiny se OO snaží podpořit pomocí tištěných i 

elektronických materiálů s aktivistickou tématikou a případným zprostředkováním 

spolupráce s jinými skupinami v jejich okolí.  

 Většina aktivistů OO žije v Praze, ale kvůli větší efektivitě používají mezi s sebou 

týmový mailing list
35

. Pro samotnou přípravu velkých offline akcí, jako jsou pochody a 

demonstrace, využívají nízký přístupový práh internetu k podpoře mobilizace těchto akcí. 

Zde je nejpoužívanějším prostředkem chat a Facebook. Pro potřeby práce s dokumenty a 

opravdu interní komunikace pak skupina používá webové úložiště Dropbox a speciální 

interní fórum. 

 

 OO si tak uvědomuje výhody používání internetu především v oblasti komunikace 

a šíření některých materiálů (jako např. videí), avšak v porovnání se SZ nepoužívají 

internet jako cílený prostředek mobilizace finančních zdrojů, ale komunikují jeho 

prostřednictvím s dárci jako např. zahraniční NNO VegFund. Většina z činnosti OO se tak 

odehrává mimo kyberprostor, což může být mimo jiné ovlivněno i vyjádřenou obavou 

informátorky z přesunu těžiště aktivistické činnosti na internet a následných efektů 

slacktivismu. 

 

                                                 
35

  Hromadné rozesílání emailů prostřednictvím elektronického seznamu. 
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9. Srovnání činnosti aktivistické skupiny Svoboda zvířat a skupiny 

Otevři oči: 

 

 Základním společným rysem obou skupin je, že pro svou činnost potřebují 

množství dobrovolníků, které mobilizují za různým účelem (např. výpomoc, demonstrace 

atd.). SZ k jejich mobilizaci ovšem využívá téměř výhradně internet (zejména webové 

stránky, ale také sociální síť Facebook), zatímco OO zvyšuje svou mobilizační schopnost 

prostřednictvím internetu pouze částečně (zejména chat a síť Facebook),  a to především za 

účelem organizace větších akcí, zbytek je pak zajištěn prostřednictvím pravidelných 

veřejných vystoupení a fyzické přítomnosti na akcích. 

 Obě skupiny  tak shodně využívají mobilizační schopnosti internetu při přípravě 

velkých akcí, jakými jsou např. demonstrace. V rámci mobilizační schopnosti mají u obou 

skupin vliv sociální sítě, a to zejména Facebook. V případě OO je na něj kladen větší důraz 

než na oficiální stránky organizace. Shoda panuje rovněž v tom, že internet slouží jak SZ, 

tak OO jako prostředek zvyšování jejich advokační funkce. V případě SZ je internet 

prostředkem komunikace s médii (např. materiály pro média), ale zejména se zahraničními 

skupinami a usnadňuje tak jejich činnost v evropském měřítku (šíření materiálů, 

komunikace přes email). V případě OO také dochází k posílení advokační funkce ve formě 

zprostředkování a usnadnění podpory tuzemských aktivistů (zasílání materiálů, 

poradenství, zprostředkování kontaktů). 

 

 Velmi rozdílně však obě aktivistické skupiny přistupují k internetu jako nástroji pro 

mobilizaci finančních zdrojů. Zatímco pro SZ je v tomto ohledu internet do značné míry 

klíčovou záležitostí a je velmi aktivně používán (prostřednictvím specializovaných 

webových stránek a širokých možností příspěvků), v případě OO má spíše pasivní funkci 

(pouze zveřejněné číslo účtu). 

 OO tak internet nevnímá jako nepostradatelný prostředek pro svou činnost, i když 

v mnoha funkcích, jako např. v komunikaci, má stejně jako v případě SZ zásadní roli 

(organizace velkých akcí apod.). SZ však svou mobilizační a částečně i advokační funkci 

s internetem značně provázala a mnoho z jejích aktivit by tak bez něj bylo komplikované či 

jen velice těžce dostupné. U SZ se tak velká část z jejich akčního repertoáru propojuje 

s internetem. OO je v tomto ohledu činná především offline a internet plní pouze 

příležitostnou podpůrnou funkci.  
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 Obě organizace, které řadím na základě Císařovy typologie do kategorie nového 

transakčního aktivismu, se v rámci svého akčního repertoáru zabývají především 

pořádáním či vystupováním na veřejných akcích např. ve formě infostánků. Demonstrace 

jsou pak pravidelnou, ale málo četnou aktivitou. Z hlediska akčního repertoáru skupin 

nového transakčního aktivismu, který vypracoval Císař
36

 (2008), se tak na u těchto dvou 

analyzovaných skupin využívajících kyberaktivismu nenalézá žádná výrazná odchylka.  

 

Soupis užívaných prostředků a technik: 

Svoboda zvířat: 

                                                 
36

 Blokády 10%,demonstrace 35%, performance a festivaly 25%, petice 22%, násilné akce 6%, jiné 2%. 
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Činnost: On-line: Off-line: Komentář: 

Administrativa Email, sdílení 

pracovních 

dokumentů službou 

Google docs, 

Dvě kanceláře 

Plzeň/Praha. 

 

Propagace SZ Oficiální Web, 

komunikace se 

sympatizanty 

zejména sociální sítě 

a email. 

Letáky, další tiskové 

materiály 

Nejvíce lidí se ozývá 

prostřednictvím 

oficiálního webu a 

sociální sítě 

Facebook  

Kampaň Proti srsti Oficiální Web, 

komunikace 

s koalicemi na 

působení na evropské 

úrovni 

Infostánky, letáky, 

lobbing 

Infostánky pouze 

několikrát do roka, 

málo dobrovolníků 

Kampaň Proti 

testované kosmetice 

Oficiální Web, 

komunikace 

s koalicemi na 

působení na evropské 

úrovni 

Infostánky, letáky, 

lobbing 

Infostánky pouze 

několikrát do roka, 

málo dobrovolníků 

Financování Propagace přes web 

a sociální sítě, e-

shop, komunikace 

s dárci,příspěvky 

koalic 

Propagace formou 

letáků a občasných 

kampaní s plakáty a 

billboardy, veřejné 

sbírky, granty. 

 

Ochrana koček Oficiální web útulek  

Ekovýchova Oficiální web Přednášky na 

školách 

 

Lidské zdroje Oficiální web, 

komunikace 

s dobrovolníky přes 

internet (např. email) 

  

 (Zdroj: autor) 
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Otevři oči: 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost: On-line: Off-line: Komentář: 

Administrativa Skupinová 

komunikace přes 

službu Google 

groups, sdílení 

materiálů přes službu 

Dropbox, Facebook, 

skupinový mailing-

list 

Pravidelné schůze 

aktivních členů, 

organizační schůze 

pro dobrovolníky 

Dobrovolníci se 

ozývají sami. 

Většinou během akcí, 

které se konají 

pravidelně. 

Podpora dalších 

aktivistů 

Email - konzultace 

při problémech. 

Zasílání materiálů –

letáky,filmy, 

manuály. 

Prostřednictvím 

internetu se snaží 

sympatizanty ve 

stejných lokalitách 

spojovat. 

Promítání a práva 

zvířat 

Oficiální webová 

stránka Otevři oči, 

databáze materiálů a 

odkazů, Facebook. 

Pravidelné promítání 

v centru Prahy. 

 

Financování Oficiální webová 

stránka jako nástroj 

propagace. 

Sympatizanti 

poskytují zdarma 

služby,dobrovolné 

příspěvky např. 

poštou. 

Po založení OS se 

dárci a drobní 

přispěvatelé sami 

ozývají. 

Vánoce bez násilí Oficiální webová 

stránka 

Protestní akce  

Veggie Parade Oficiální webová 

stránka, Facebook 

Pochod Prahou  

Veganství Oficiální webová 

stránka 

Vydávání vlastních 

materiálů – kuchařky 

apod., stánky na 

akcích 

 

Lidské zdroje Ad hoc oznámení na 

internetu 

Organizační schůzky, 

stánky na akcích 

 

 (Zdroj:autor) 
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10. Závěr: 

 

Cílem této práce bylo získat vhled do problematiky relativně nové formy aktivismu 

prostřednictvím vybraných organizací, které v tomto případě zastupovaly poměrně 

menšinovou část environmentalistické aktivistické scény v České republice konkr. 

aktivisty zabývajícími se právy zvířat. Zvolené organizace představují ty aktivnější 

z relativně malého počtu stále působících organizací a hnutí za práva zvířat. 

 

Svoboda zvířat se tak ukázala jako na internetu značně závislou organizací, která 

však tuto podobu a strukturu činnosti vyžaduje vzhledem ke svému působení na celostátní 

úrovni. Kyberaktivismus tak v případě Svobody zvířat do značné míry ovlivňuje podobu 

činnosti a užívané aktivistické techniky. Značná část aktivit Svobody zvířat je tak více či 

méně propojena s internetem či kyberaktivismem a offline akce jsou tak pouze 

příležitostnou činností. Prostřednictvím internetu se tak Svoboda zvířat může snáze 

spojovat a komunikovat se zahraničními skupinami a působit tak částečně i na evropské 

úrovni.  

 Otevři oči je oproti Svobodě zvířat ještě stále mladou organizací, u které však lze 

již pozorovat pomalý posun směrem k větší konceptualizaci jejich aktivit. Internet a 

kyberaktivismus však na její činnost nemá tak výrazný vliv. Těžiště činnosti Otevři oči se 

nachází především v offline akci a fyzickém setkávání. Internet a kyberaktivismus však 

umožňují naplnění některých jejich cílů jako např. při pořádání a organizaci velkých 

offline akcí a poskytování informací a materiálů. 

 Zajímavým zjištěním byla konzervativnost obou organizací co do škály 

využívaných prostředků a technik. Radikální metody hacktivismu či jiné formy virtuálních 

protestů se tak pravděpodobně ani u jedné ze skupin nevyskytují a většina z jejich aktivit 

se skládá z  technik aktivismu o nízkém přístupovém prahu. Hlavním prostředkem 

kyberaktivismu tak zůstává webová prezentace prostřednictvím oficiálních stránek a 

sociální sítě, kde naprosto dominuje Facebook a to v některých ohledech i nad ostatními 

prostředky internetového aktivismu.  
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Hlavním zjištěným rozdílem je, že zatímco SZ si buduje funkční a moderní 

webovou prezentaci, o kterou se opírá značná část její činnosti a která tak slouží ke 

komunikaci s běžnými uživateli, ale i dalšími aktivisty a médii, organizace Otevři oči 

používá internet především jen jako informační zdroj  o sobě, své agendě, ale zejména o 

široké problematice práv zvířat, veganství apod. 

 Mobilizační funkci internetu tak využívá poměrně v malé míře, a to především pro 

organizaci příležitostných velkých akcí, pro které je ovšem zásadní. Jinak se organizace 

spoléhá především na offline akci a pravidelné schůzky. Internet však slouží jako podpora 

interní komunikace a distribuce materiálů. Svou advokační funkci např. v podobě  

materiální i teoretické podpory a spolupráce s jinými skupinami internetem rovněž 

podporuje, ale není na ní závislá.  

SZ tak ze své aktivistické činnosti na internetu do značné míry odvozuje svou 

celkovou mobilizační a v menší míře i advokační funkci v podobě získávaných financí, 

dobrovolníků, celkového obrazu organizace, ale i vztahů a spolupráce na evropské i 

národní úrovni. 

Pro vyhodnocení své offline či online činnosti však ani jedna ze skupin nedisponuje 

jasným metodologickým nástrojem a úspěšnost svých akcí tak vyhodnocuje na základě 

produktů těchto akcí, jako jsou finance, dobrovolníci apod. Toto tak představuje jedno 

z negativ spojených s kyberaktivismem, tedy problematické vyhodnocování a získávání 

zpětné vazby z aktivistické činnosti. Další negativní aspekty pak spatřuji ve zvýšení 

administrativní zátěže zjištěné u Svobody zvířat (dotazy, emaily, správa sociálních sítí) a 

potenciálnímu efektu slacktivismu.  

Naopak jednou z hlavních předností kyberaktivismu ovšem je, že se stále vyvíjí 

spolu s jinými technologiemi, a jeho rozšiřující se možnosti tak dávají aktivistům naději i 

do budoucnosti. Takže zbývá už jen otázka, jakým způsobem bude internet během svého 

dalšího vývoje ovlivňovat aktivisty a jakou podobu dá tento vývoj zbytku společnosti. 
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