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Abstrakt 

Tématem práce s názvem Faktory ovlivňující občanskou participaci mladých lidí organizujících          

projekty studentských iniciativ je porozumění faktorům, které ovlivňují současné mladé lidi           

v jejich občanské participaci a reflexe těchto faktorů aktéry. Tyto faktory jsou vyjádřením            

aspektů sociálního kapitálu, tak jak jej chápe Robert Putnam. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři části – v teoretické části je nastíněn koncept sociálního              

kapitálu Roberta Putnama, jehož indikátory sociálního kapitálu slouží jako vodítka v analytické           

části práce. Dále je pak prostor věnován občanskému sektoru a fenoménu občanské            

participace. Metodologická část podává zprávu o kvalitativním výzkumu, kterým je práce           

vedena. Výsledky výzkumu jsou poté podrobně rozvedeny v analytické části práce. 

Kíčová slova: sociální kapitál, teorie Roberta Putnama, občanská participace, dobrovolnictví,          

kvalitativní výzkum 

Abstract 

The topic of this thesis is called The factors that influence young people and its civic                

participation in case of student projects. The mail goal of this thesis is to understand these                

factors and respondents´ reflection of the topic. The factors are based in Robert Putnam´s              

social capital theory. 

The thesis is divided into three parts – in the theoretical part there is Robert Putnam´s social                 

capital theory, which is used as an analytical framework. The author also introduces civil              

society and civic participation. Metodology reports a qualitative research, which is used. The             

results of the research are present in the analytical part of the thesis. 

Key words: social capital, Robert Putnam´s theory, civic participation, volunteering,          

qualitative research 
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úvod 

Už od dětství se pohybuji v okruhu lidí, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe. Tito lidé                 

mě vždy fascinovali a jakýmisi malými krůčky dovedli na místo, kde se nyní nacházím. S aktivní               

participací a dobrovolnictvím jsem se poprvé setkala na základní škole, kde jsem se zapojila do               

školního dětského parlamentu. Později jsem školu reprezentovala v dětském zastupitelstvu         

města Svitavy. S postupem času a zkušeností jsem byla delegována za Pardubický kraj do             

Národního parlamentu dětí a mládeže. Aktivní lidé, prostředí vybízející k diskuzi a podnětné            

debaty mě usvědčili v tom, že má cenu se zajímat o to, co se kolem mne děje, a že existují                   

prostředky, jak toto dění ovlivňovat. 

V rámci svého dosavadního vysokoškolského studia jsem se vždy profilovala         

společenskovědním směrem a hledala způsob, jak své aktivity, ke kterým přibyla i organizace             

vzdělávacích projektů pro mladé, propojit se svým studiem. Odpovědí mi bylo studium            

občanské společnosti a zaměření sociologie na hodnoty dobrovolnictví, ale také jejich           

strukturu a fungování.  

Občanská participace mladých lidí je v současnosti ve společnosti ožehavým tématem.          

Dobrovolnictví je věnováno čím dál více pozornosti. Tomu nasvědčuje i fakt, že se v minulých              

letech na naší fakultě zrodilo několik závěrečných prací, které se věnovaly fenoménu            

aktivního občanství, dobrovolnictví či občanské participaci.  
1

Při průzkumu literatury věnující se faktorům ovlivňujícím občanskou participaci mne nejvíce           

zaujal koncept sociálního kapitálu a boom, který se kolem tohoto fenoménu rozpoutal,            

zejména v souvislosti s publikací R. Putnama Making Democracy Work z roku 1993. Nadále           

zde pracuji s jeho konceptem jako s jedním z nejvýznamnějších teoretiků sociálního kapitálu.            

Výzvou pro mne bylo propojit teorii a poznatky ze studia sociálního kapitálu s dosavadními             

zkušenostmi a zájmem o občanskou angažovanost zejména mladých lidí a zejména pak            

skloubit teorii s praxí ve formě kvalitativního výzkumu.  

1 Pozn. autora: Za všechny si můžeme jmenovat např. bakalářskou práci Fakulty humanitních studií UK               
Dobrovolnictví v terénních sociálních službách autorky Daniely Kodešové či práce Kristýny Lánské           
Dobrovolnictví studentů: Faktory ovlivňující dobrovolnickou participaci. I mimo tuto fakultu vyšly zajímavé            
práce. Například na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vznikla práce, která se věnuje čistě               
sociálnímu kapitálu - http://is.muni.cz/th/333232/fss_b/Bakalarska_prace-Olexova.pdf. 
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Vlastní výzkum této práce je zaměřen na sociální kapitál dle teorie Roberta Putnama v praxi,               

resp. přínos sociálního kapitálu pro členy studentských neziskových organizací, jejich vnímání           

zkoumaného fenoménu a vliv na jejich osobní angažovanost. Výzkum stavím na emické            

perspektivě členů těchto organizací, tedy na vnímání rysů organizace, jako je důvěra,            

kontakty a sítě, a jejich přínos pro občanskou angažovanost daného jedince. 

Vzhledem k tomu, že práci vedu sociologickým směrem, nezaměřuji se na individuální           

motivaci těchto organizátorů, ale na vnější faktory (zejm. sociální a kulturní), které ovlivňují             

mladé lidi tímto směrem. Samozřejmostí je, že individuální motivace od motivů činnosti            

aktérů nelze zcela oddělit. 

Cílem výzkumu je zjistit, jak sami organizátoři studentských iniciativ vnímají sociální kapitál            

organizace ve vztahu k jejich osobní občanské angažovanosti. Výzkum povedu kvalitativní          

strategií a data budu sbírat pomocí polostrukturovaných interview s vybranými organizátory          

projektů studentských iniciativ. 
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1. teorie občanského sektoru 

1.1 občanský sektor a občanská participace 

Pozice občanského sektoru v dnešním světě stále nabývá na významu, téma je pro výzkumy              

stále atraktivnější a v jeho prospěch může hovořit i široká základna členů občanského            

sektoru nejen u nás, ale i po celém světě. 

Nejprve je však důležité terminologicky si vymezit, co pojem občanský sektor znamená a             

proč je vhodné používat právě toto označení. Jak o sociálním kapitálu, tak i o občanském               

sektoru se můžeme dočíst v literatuře mnoho různých definic a konceptů.  

Pro svou práci jsem zvolila definici Marka Skovajsy, kterou uvádí v knize Občanský sektor:             

Organizovaná občanská společnost v České republice . S touto definicí se pracuje na naší           
2

fakultě a ve výzkumech je již zavedená. 

Tak tedy M. Skovajsa rozumí termínem občanský sektor koncepci společnosti, která má            

původ v sektorovém rozdělení hospodářství (veřejný, soukromý tržní a neziskový sektor).          

V literatuře můžeme narazit na paralelní označení třetí sektor, neziskový sektor,          

dobrovolnický sektor či nevládní sektor. Avšak tato označení nezohledňují všechny aspekty,           

ale jen část sektoru. „Termín občanský sektor se jeví ze všech používaných sektorových             

označení jako nejvhodnější, protože nabízí pozitivní vymezení dané oblasti a současně           

vystihuje organizovanou občanskou společnost v celém jejím rozsahu. Nevýhodou tohoto         

označení je jeho neúplná srozumitelnost pro laiky.“  
3

Jednou z funkcí občanského sektoru je právě občanská participace. Slovo participace lze           

překládat různě. Jedním z nejčastějších překladů je spoluúčast, respektive spoluúčast na           

rozhodovacím procesu. I když tento překlad není přesný, do značné míry vystihuje obsah             

slova participace. Nicméně existují i další možné výklady tohoto slova: spolupráce,           

partnerství, spolurozhodování, otevřená komunikace, zapojování, spojení,      

2  Skovajsa, M. a kol: Organizovaná občanská společnost v České republice, Portál, 2010 
3  Skovajsa, M. a kol: Organizovaná občanská společnost v České republice, Portál, 2010, str. 36 
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spoluzodpovědnost, aktivita, tvořivost a další. Participace mládeže pak znamená zapojení          

mladých lidí do procesu spolurozhodování, spoluúčasti, atd.  
4

S. Arnstein v 60. letech 20. století publikovala koncept žebříčku participace (viz tabulka 1),             

který představuje strukturu způsobu participace, na jejímž vrcholu se nachází delegování           

pravomoci přímo na občany a občanská kontrola. Zároveň vychází z konceptu, kdy je            
5

participace chápána jako nástroj k získávání vlivu či jako spektrum zapojení veřejnosti do věcí             

veřejných.  
6

Tabulka 1 – žebříček participace dle Arnsteinové 

Stupeň participace Název kategorie 

1. stupeň Manipulace 

1. stupeň Oznámení 

2. stupeň Informace 

3. stupeň Konzultace 

4. stupeň Zapojení 

5. stupeň Partnerství 

6. stupeň Delegování moci 

7. stupeň Občanská kontrola   
7

 

V současné době je participace hojně využívaným fenoménem zejména při územním          

plánování či správě a rozvoji obce, kdy se vedou rozhovory a diskuze s lidmi. Prostor pro               

vyjádření je nabídnut všem, kterých se téma jakkoli dotýká. Většímu zapojování do            

4  http://www.kecejmedotoho.cz/files/up/participace-mladeze-kdt.pdf, poslední přístup 20.4. 2014 
5  Arnstein in Sztwiertnia, R.: Občanská participace a lokální demokracie, článek dostupný na 
file:///C:/Users/Notebook/Downloads/Anal%C3%BDza_Ob%C4%8Dansk%C3%A1%20participace%20a%20lok%
C3%A1ln%C3%AD%20demokracie.pdf, poslední přístup 27.4. 2014 
6  Maier,K. : Maier, K.:  Udržitelný rozvoj území, Grada Publishing, 2012, str.235 
7Arnstein in Maier, K.:  Udržitelný rozvoj území, Grada Publishing, 2012, str.234 
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demokratických struktur a podob participace se u nás věnuje např. asociace Demas (asociace             

na podporu demokracie a lidských práv).  
8

Dle výsledků Centra pro výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM) z roku 2012 a 2013              

ohledně participace občanů vyplývají zajímavé závěry – dlouhodobě cca 80 % Čechů zaujímá             

názor, že by významné místní záležitosti měli rozhodovat přímo občané na místo politiků. Na              

druhou stranu se však 60 % občanů ČR domnívá, že možnost takto zasáhnout do veřejného               

prostoru své obce nemají. Ačkoliv tedy lidé volají po větším zapojení jejich hlasu do procesu               

rozhodování, úroveň politické participace je velmi nízká. Dle výzkumů CVVM se devět z deseti             

občanů ČR nikdy nezapojuje do práce politické strany, 70 % se nikdy nesetkává s politiky, ani               

se neúčastní politických shromáždění. Dlouhodobě nejčastějšími formami politické        

angažovanosti je sledování informací o politice v médiích a diskutování o politice s přáteli.  
9

Předmětem mnoha současných výzkumů a diskuzí se stává propojení občanského sektoru a            

občanské participace s konceptem sociálního kapitálu. Téma se zkoumá zejména na lokální           

úrovni.  Jedním z bodů, které tyto dva fenomény propojují, je téma důvěry.  

A právě tomuto tématu se věnoval výzkum Melike Erdogana z turecké univerzity, jehož cílem             

byla analýza vztahu mezi občanskou participací a úrovní důvěry, kterou mají občané vůči vládě              

a lidem v návaznosti na fakt, že důvěra je základním prvkem sociálního kapitálu. Výzkum byl              
10

proveden na komunitní úrovni na střední Floridě. Podobný výzkum lze najít i u nás. J. Stachová                

provedla v roce 2005 studii s názvem Občanská společnost v regionech České republiky ,          
11

v níž se věnuje občanské společnosti na lokální úrovni a zmiňuje i fenomén sociálního kapitálu              

jako jeden z indikátorů sociokulturního přístupu při výzkumu politické kultury.  

1.1.1 Potenciál mladých lidí ve společnosti 

Mladí lidé v sobě skrývají velký potenciál, který pramení zejména z jejich věku, časových            

možností a zájmu o okolí. Zkoumaní aktéři mého výzkumu se mimo formální studium             

(zejména středoškolské a vysokoškolské) věnují ve svém volném čase také dobrovolnictví           

8  Viz http://www.demas.cz/, poslední přístup 27.4. 2014 
9  Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2012. Naše společnost, v12-02, dostupné na 
http://www.cvvm.cas.cz, poslední přístup 28.4. 2014  
10Erdogan, M.: Social capital and Civic Participation, International Journal od Social Sciences and Humanity              
Studies, 2010 
11  Stachová, J.: Občanská společnost v regionech České republice, Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2005 

14 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.demas.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJJgh8XHrucXwKtPrqVcwO1Zq_HQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cvvm.cas.cz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsxU5F3p4ZENkakdI5t7NVjBcSCw


v organizacích občanské společnosti. Zcela na dobrovolnické bázi se zapojují do občanského           

sektoru a vytvářejí tak platformu pro střetávání lidí s obdobným smýšlením. 

Dle Organizace spojených národů jsou mladí lidé hlavním lidským zdrojem rozvoje a klíčovými             

postavami sociálních změn, ekonomického růstu a technologické inovace.  
12

Zacílení mého výzkumu na mladé lidi je také dáno faktem, že právě ve věku 15-28, tedy                

v průběhu adolescence a na počátku dospělosti si lidé utvářejí svůj vztah ke společnosti a              

občanské angažovanosti vůbec. Tento předpoklad pramení z výzkumů zaměřených na rozvoj          
13

abstraktního myšlení, uvažování o občanských principech či rozvoj schopnosti porozumět          

perspektivě druhých lidí. Poslední z bodů zdůrazňuje R. Selman ve své práci, kde uvádí, že              

„teprve mezi 12. a 14. rokem se dokážeme dívat na situace z perspektivy třetí, nezúčastněné              

osoby a až od 15. roku dokážeme porozumět perspektivám nezúčastněných osob, které            

pocházejí ze společnosti s různými hodnotovými systémy. Autoři studie Šerek,         
14

Petrovičková a Porubanová-Norquist v závěru kapitoly zmiňují, že je pro člověka velmi           

obtížné zapojit se do občanského života, dokud nemá plně rozvinutou schopnost porozumět            

abstraktním pojmům a perspektivám druhých lidí, což obvykle nastává okolo 15. roku života.  
15

Zároveň jiný český badatel, Petr Sak uvádí, že mládež má významnou, nezastupitelnou a             

specifickou funkci ve společnosti. Mládež chápe jako sociální skupinu ve věku 15-26 či 30 let.               

Dodává, že v tomto období se rozhoduje o reprodukci vzdělanostní úrovně společnosti, a to             

jak reprodukcí dosaženého stavu vzdělání, tak i jeho inovací.  
16

1.1.2 Participace mladých 

Další specifikací zkoumané dimenze občanské participace je zacílení na mladé lidi. Nejprve je             

vhodné definovat si pojem „mladý člověk“. „Děti a mládež jsou věkovou skupinou            

obyvatelstva od narození do 26 let. Sociologicky je zkoumána většinou skupina od ukončení             

12  http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-participation.pdf, poslední přístup 
11.4. 2014 
13  Šerek, J. a kol.: Mladí a nevšední: Studie občanského života mladých z etnických menšin a majority v České 
republice, Muni press, Brno, 2012, str. 14 
14  Selman in Šerek, J. a kol.: Mladí a nevšední: Studie občanského života mladých z etnických menšin a 
majority v České republice, Muni press, Brno, 2012, str.15 
15  Šerek, J. kol.: Mladí a nevšední: Studie občanského života mladých z etnických menšin a majority v České 
republice, Muni press, Brno, 2012, str.15 
16  Sak, P.: Proměny české mládeže: Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů, Petrklíč, Praha, 2000, 
str.13 
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povinné školní docházky do dovršení sociální zralosti, tedy jedinci od 15 do 30 let. Jde o                

značně rozsáhlou sociální skupinu se specifickou pozicí a úlohou ve společnosti.“   
17

Jak významná je participace mladých lidí ilustruje i dokument Bílá kniha Evropské komise             

z roku 2001, která je styčným bodem strategie zapojení mladých lidí do procesu vládnutí pro              

národní vlády jednotlivých členských státu Evropské unie. Rovněž je participace mladých           
18

důležitým tématem i pro české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, neboť v roce            

2009 odstartovalo projekt s názvem Klíče pro život, jehož cílem je posílení celoživotních            

kompetencí lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně, cituji, „zkvalitnění systému           

podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat           

pozitivní změny“.  
19

1.1.2.1 dobrovolnictví  

Navzdory „nepříliš povzbudivým” faktům ohledně mládežnické participace, které vychází         

z výzkumu Friče a Pospíšilové , lze v této skupině aktérů vypozorovat zajímavé postřehy.            
20

Ohledně mládežnické participace vznikl klíčový dokument Rady Evropy Evropská charta          

participace mladých lidí na místním a regionálním životě , jenž je inspirací v přístupu při              
21

zapojování mladých lidí do rozhodování na místním a regionálním životě. Zároveň vyzdvihuje            

smysluplné zapojení mladých lidí do rozhodování a aktivit ve věcech, jež mají zásadní vliv na               

jejich život.  

Reálná čísla výzkumů však mluví o nepříliš velkém zájmu mladých lidí na veřejném životě. Ve              

výzkumu P. Friče a T. Pospíšilové , doposud jediném, který na území naší země zkoumal              
22

dobrovolnictví, můžeme vypozorovat ohledně této skupiny jisté specifické znaky související          

s jejich účastí na občanské společnosti. Autoři definují mládež ve věkovém rozpětí 15-24 let.             

Předpokládají, že mladší generace jsou nositeli nového vzorce dobrovolnictví. Věk          

dobrovolníků je z hlediska proměn vzorců dobrovolnictví jedním z nejdůležitějších faktorů.         

Zároveň dodávají, že odlišnosti v dobrovolnictví mladé generace totiž můžeme interpretovat          

17  Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, dostupná na www.msmt.cz/file/24965/download/, poslední přístup 13.3. 2014 
18  Online dostupná na http://www.czp.cuni.cz/info/EU/Komise/EUbkmlad.pdf, poslední přístup 20.4. 2014 
19  Více viz http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/, poslední přístup 1.5. 2014 
20Frič . a kol.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století, Praha, Agnes, 2010  
21 http://www.adam.cz/zahranici/doc/revidovana_charta_participace.pdf, poslední přístup 22.4. 2014 
22  Frič . a kol.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století, Praha, Agnes, 2010 
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jako indikátor probíhajících změn ve společnosti. Stejný pohled na věk zastává i R. Putnam ve               

studii změn občanské společnosti s názvem Bowling Alone.  

A nyní již ke stručné analýze formálního dobrovolnictví na území České republiky. Z výzkumu             
23

Friče a Pospíšilové z roku 2009 vyšlo najevo, že mezi mladými lidmi je poměr dobrovolníků              

poměrně nízký, uvádí zde 13 % u formálního a 10 % u neformálního dobrovolnictví. Výsledky               

lze srovnávat pouze s jedinou relevantní studií, a to Dárcovství a dobrovolnictví z roku 2001 P.              

Friče. 

Tabulka 2 – věkové kategorie mezi dobrovolníky (%) 

 Věkové 

kategorie 

    Celkem  

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+  

Formální 

dobrovolní

ci 

13 18 17 18 21 13 100 

Neformální 

dobrovolní

ci 

10 16 16 19 23 15 100 

 

Ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi můžeme z tabulky 2 vypozorovat, že mládež           

dle sebraných dat dobrovolničí nejméně. Vysvětlení však může být prosté, a to, že v populaci              

je mládeže celkově málo.  

Tabulka 3 přináší posouzení dobrovolnictví ve vztahu k věku zevnitř jednotlivých věkových           

kategorií. 

Tabulka 3 – dobrovolnictví podle věku (%) 

 Věkové kategorie  

(let) 

     

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Formální 

dobrovolní

ci 

32 33 32 33 29 22 

23Autoři jím rozumí dobrovolnickou činnost pro dobrovolnou, neziskovou organizaci nebo prostřednictvím 
takové organizace  
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Ne-dobrov

olníci 

68 67 68 67 71 78 

Celkem 100 100 100 100 100 100 

Neformální 

dobrovolní

ci 

33 37 37 43 42 32  

Ne-dobrov

olníci 

67 63 63 57 58 68 

Celkem 100 100 100 100 100 100 

 

Frič a Pospíšilová interpretují tabulku tak, že podíly formálních dobrovolníků uvnitř           

jednotlivých věkových skupin jsou téměř totožné, vyjma dobrovolnictví u seniorů. Závěrem           

tedy je, že mladý věk není faktorem, který by formální dobrovolníky nějak diferencoval.             

Naproti tomu neformální dobrovolnictví je v tomto ohledu diferencováno poměrně silně, kdy           

se mládež jeví jako méně aktivní oproti ostatním věkovým skupinám. 

Dále autoři uvádí i oblasti zájmů mladých lidí, jedná se zejména o oblast ochrany přírody               

(26%), sportu (18%) a zajímavě také o dobrovolné hasiče (17%). 

 

1.2 faktory ovlivňující občanskou participaci 

V rámci studia podkladů pro metodologický projekt SVIP a poté ve snaze cílit svou práci na               

jeden konkrétní faktor jsem se setkala s mnoha různými faktory, které ovlivňují občanskou            

participaci.  

V souvislosti s fenoménem občanské angažovanosti se nejčastěji setkáme         

s dobrovolnictvím. V činnosti dobrovolníků lze najít osobní motivaci, ale také sociální faktory,           

které ovlivňují jejich činnost. Jsou jimi například kontextuální faktory jako společenské           

odměny za úsilí dosahovat ideálů dobrého člověka, postoje příbuzných, důležitých přátel a            

rolových modelů, dostupnost příležitostí dobrovolně pracovat, náboženská povinnost, apod.        

Z výzkumů Reeda a Selbeeho vyplývá, že mezi dobrovolníky existuje tzv. specifický étos             
24 25

24Frič, P. a kol.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21.století, Praha: Agnes, str. 
107 
25Reed, Selbee in Pospíšilová, T.: Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Časopis Lidé města: 
2010, 12. ročník, 1. číslo, str. 110 
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(soubor norem). Mezi jeho základní prvky se řadí norma generalizované reciprocity, norma            

spravedlivosti a norma sociální zodpovědnosti. Při kolektivním zaměření na dobrovolnictví se           

zdůrazňuje síla vazby na komunitu, vysoká úroveň vazeb na členy organizace a nižší míra              

generalizované důvěry než reflexivně zaměření jedinci. 

Sociální kontext je formován zejména postojem druhých a snahou dobrovolníka vybudovat si            

dobrou reputaci. V tomto bodě je nejdůležitějším faktorem postoj komunity. Zde se rovněž            

uplatňuje koncept sociálního kapitálu, o kterém hovoří Robert Putnam . Dobrovolnictvím          
26

jako volnočasovou aktivitou se pro změnu zabývá R. Stebbins , který klade důraz zejména na              
27

absolutně dobrovolné zapojení do činnosti organizací občanské společnosti. Ve výčtu faktorů           

rovněž nesmíme opomenout ani zisk zkušeností, které mohou hrát rozhodující roli při            

rozhodování o kariéře v kontextu životní dráhy. 

Dalším z odborníků, který se tímto tématem zabývá, je Radim Marada, Ve svém článku Étos,              

zájmy, dispozice hovoří o třech pilířích dobrovolnické činnosti vyplývající z názvu. V první řadě            

se autor zaměřuje na pojetí sociálního života – uvádí proti sobě dva odlišné koncepty, a to                

konzervativní, jež spočívá na tradičních hodnotách a vztazích, a radikálně demokratický, jež            

svůj zájem zaměřuje zejména na široká a politicky ambicióznější sociální hnutí. Na faktory              
28

ovlivňující dobrovolnictví nahlíží jako na předpoklady, které k tomu vedou k formování          

občanské společnosti jako celku. 

Gró problému nevidí v politických autoritách jako spíše v sociálních aktérech. Saunders i           

Youngová se shodují na tom, že solidní občanská společnost vyvěrá z angažovaných a            

schopných aktérů a právě na ty je cílena pozornost . Kalberg se zaměřuje na princip              
29

občanské odpovědnosti, jenž hraje zásadní roli v teorii moderního občanství. Krom toho           

vyzdvihá také sociální důvěru, rovnostářství a vnějškově orientovaný individualismus. Tyto          

principy spolu utváří základnu občanství, jež je nedílnou součástí každého sociálního aktéra.            

Na Kalberga v jistém navazuje Seligman, který tvrdí, že moderní občanství je syntézou mnoha             

26Putnam in Frič . a kol.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století, Praha: 
Agnes, str. 126 
27Stebbins in .Frič, P. a kol.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21.století, Praha: 
Agnes, str.19 
28Marada, R., článek dostupný na 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/36a74c0ad5352f33ecd21bd78bd58f14cf4d340d_367_387MARAD.pdf  
29Marada, R., článek dostupný na 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/36a74c0ad5352f33ecd21bd78bd58f14cf4d340d_367_387MARAD.pdf, str. 
390 
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faktorů s důrazem na náboženský základ. V opozici k nim stojí na sekulární základně moderní            

buržoasie, zdůrazňující moderní étos univerzální lidskosti a rozumové kompetence.  

V kategorii zájmu Marada prezentuje několik teorií, z nichž mezi jinými stojí za povšimnutí            

například Elsterova teorie racionální volby. Elster rozděluje sociální aktéry na racionálně           
30

orientované (egoisté, utilitaristé), na ty orientované čistě psychologicky (elitisté, masoví          

účastníci). V závěru článku patří několik slov dispozicím – finančním, osobnostním a zejména            

kapitálovým. Jako poslední zmiňuje autor sociální faktory na individuální úrovni, z nichž           

největší roli hrají občanské dovednosti. 

Na základě studia literatury jsem se rozhodla věnovat konkrétně faktoru sociálního kapitálu. 

1.3 Putnamův koncept občanské participace 

 

Robert Putnam se studiu sociálního kapitálu věnoval při mapování občanské participace           

v italských regionech a posléze v USA. Podrobněji je jeho koncept sociálního kapitálu           

rozveden v kapitole 2. 

Putnam výzkumem navázal na průkopníky studia občanské participace Almonda a Verba právě            

studiem demokratických institucí v Itálii. Z výsledků vyvodil, že sociální kapitál má tendenci           
31

vyvíjet se dvěma směry – tzv. neřestným kruhem (plným klientelismu a protekcionismu) a tzv.              

ctnostným kruhem, kde se vzájemně podporuje důvěra a spolupráce. Ctnostný kruh vede            

k občanské spirále, jejímž výsledkem je silná a aktivní občanská společnost. 

V následující studii Bowling Alone se však věnuje radikálnímu poklesu komunitního života           

v USA, v jejímž důsledku klesá i úroveň důvěry a občanského aktivismu ve společnosti.  

1.4 důvěra 

30Elster in Marada, 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/36a74c0ad5352f33ecd21bd78bd58f14cf4d340d_367_387MARAD.pdf, str. 
408 
31Sedláčková, M.: Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci 
v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 139 
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Důvěra je jedním z indikátorů sociálního kapitálu. Je rovněž jedním z nástrojů pro jeho měření.             

Nezbytnou roli plní i při pochopení fungování dnešních společností, a to nejen v oblasti             

sociologie. 

Obecně lze důvěru definovat pozitivně jako „víru ve spolehlivost, pravdivost či schopnost            

určité osoby či věci“ . Důvěru můžeme rovněž popsat jako dvoustranný vztah mezi            
32

objektem důvěry a člověkem, který se rozhoduje k důvěře. 

Rozvoj výzkumu důvěry nastal, stejně tak jako u sociálního kapitálu, v devadesátých letech            

minulého století. Sociologové studující sociální kapitál zdůrazňují význam důvěry pro          

zkoumaný fenomén. Coleman definuje důvěru jako nezbytnou část sociálního kapitálu.          

Putnam souhlasí s tím, že důvěra usnadňuje spolupráci, a zdůrazňuje, že efektivní instituce            

vyžadují interpersonální dovednosti a důvěru. Právě jeho kniha Bowling Alone se stala            
33

významným milníkem neotocquevilliánského směru sociologie při studiu sociálního kapitálu         
34

a důvěry. 

Důvěra také souvisí s občanskou angažovaností, jak potvrdil E. Uslaner svým výzkumem.           

Důvěra společně s občanskou participací vytváří komunitu a duši spolupráce.“ Ke stejnému           
35

postoji se přiklání i R. Putnam.  

V akademických kruzích se rozlišuje několik druhů důvěry. Představím zde Seligmanovo          

rozdělení důvěry na „starou podobu důvěry – trust“ v soukromé sféře a na             

institucionalizovanou důvěru – confidence“ ve sféře veřejné. Seligman se důvěrou zabýval           
36

v kontextu historického procesu diferenciace rolí. Zásadní je tedy kategorizace důvěry na tu            

mezi lidmi a důvěru v instituce/systémy. 

2. Teorie sociálního kapitálu 

Ačkoliv se termín sociální kapitál objevuje v literatuře již téměř sto let, zájem o něj se               

vzedmul až v posledních letech. V následující kapitole stručně předložím některé z definic           

32Oxfordský slovník in Sedláčková, M.: Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od 
Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 37 
33Coleman a Putnam in Erdogan, M.: Social capital and Civic Participation, International Journal od Social 
Sciences and Humanity Studies, 2010, str. 83 
34Směr navazuje na myšlenky Alexise de Tocquerville zejména z knihy Demokracie v Americe 
35Coleman a Putnam in Erdogan, M.: Social capital and Civic Participation, International Journal od Social 
Sciences and Humanity Studies, 2010, str. 84 
36Seligman in Sedláčková,M.:Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po 
transformaci v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 33 
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sociálního kapitálu, se kterými je možné se v literatuře setkat. Každá definice stojí na             

konceptu, ze kterého vychází a o který se opírá. Vymezit tedy tento pojem, aby se dal použít                 

v širší perspektivě a zobecnit tak reprezentovaný fenomén, může vést k vágnosti. Definice se            

rovněž liší i oborem, ve kterém je fenomén zkoumán. Hledání té jedné „správné“ definice              

vede ke kontroverzi i komplikacím.  

Poté stručně představím nejvýznamnější teoretiky sociálního kapitálu, s delší zastávkou u          

Roberta Putnama. Na závěr kapitoly neopomenu ani uvést několik bodů, které nedají kritikům             

spát. 

A co že se pod termínem sociální kapitál může skrývat?  

2.1 definice pojmu sociální kapitál 

První, kdo ve své práci použil termín „sociální kapitál“, byl americký ekonom Glen Loury a               

francouzský sociolog Pierre Bourdieu . Dle Roberta Putnama však byl termín, ač nevědomky,            
37

použit již v práci Lyda Judsona Hanifana z roku 1916 . Hanifan tehdy pojem sociálního kapitálu              
38

použil jako „ty skutečné výhody, které v každodenním životě lidí něco znamenají, jmenovitě            

dobrá vůle, přátelství, sympatie a sociální styk mezi jednotlivci i rodinami, které tvoří sociální              

jednotku.” Avšak rozvíjet se koncept začal až s pracemi Jamese Colemana a zejména           
39

renomovaného amerického sociologa Roberta Putnama.  

Zajímavé je podotknout, že například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (v            

originále OECD) definuje sociální kapitál jako „síť sdílených norem, hodnot a porozumění,            

která usnadňuje spolupráci mezi nebo uvnitř skupin.“  
40

Dle Pilečka se různorodé definice mnoha autorů shodují v několika následujících aspektech –            
41

sociální síti, normách, hodnotách a důvěře. 

Ani česká sociologická scéna nebyla ochuzena o vstup fenoménu sociálního kapitálu na pole             

studií a výzkumů. Do povědomí se dostal díky Ivo Možnému, který jej v roce 1991 použil při                

37Šafr, J., Sedláčková M. (2006): Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 14 
38Tamtéž, str. 14 
39Volně přeloženo z OECD Insights: Human Capital (2007): dostupné na 
http://www.oecd.org/insights/humancapitalhowwhatyouknowshapesyourlife.htm, str. 102 
40Volně přeloženo z OECD Insights: Human Capital (2007): dostupné na 
http://www.oecd.org/insights/humancapitalhowwhatyouknowshapesyourlife.htm, str. 103 
41Pilaček, J.: Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodických východisek a 
aplikačních přístupů jeho studia, Geografie, 2010, 1. číslo 
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analýze státně socialistického systému, a díky Petru Matějů, jenž s ním pracoval při analýze             

konverze sociálního kapitálu nabytého za socialismu na jiné formy specifických kapitálů.  
42

2.2 prezentace teoretických konceptů sociálního kapitálu 

Již za necelé století bádání ohledně sociálního kapitálu se objevilo mnoho nosných a             

významných prací, které jej pomohly osvětlit. V následující části stručně představím ty           

nejvýznamnější z nich. 

K názornému představení boomu autorů sociálního kapitálu poslouží i následující obrázek,          

který rozvoj ilustruje.  
43

 

Obrázek 1- Boom autorů sociálního kapitálu – zdroj:        
http://www.socialcapitalresearch.com/literature/contemporary-authors.html 

 

 

 

42Šafr, J., Sedláčková M. (2006): Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 14 
43  Dostupný na http://www.socialcapitalresearch.com/literature/contemporary-authors.html, poslední přístup 
9.4. 2014 
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2.2.1 Pierre Bourdieu 

Prvním z badatelů, kdo se významněji věnoval zkoumanému fenoménu, byl francouzský           

sociolog Pierre Bourdieu. Dá se říci, že Bourdieu vynesl problematiku sociálního kapitálu na             

světlo sociálních věd. Ve svém článku Formy kapitálu z roku 1986 Bourdieu definuje sociální             

kapitál jako „množinu aktuálních nebo potenciálních zdrojů, která vychází z vlastnictví trvalé           

sítě více či méně institucionalizovaných vztahů a známostí, jinými slovy z členství ve skupině,             

které vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými oprávněními.“   
44

Ačkoliv byl Bourdieu mezi prvními, kdo se sociálnímu kapitálu věnoval, jeho vliv na studie a               

výzkumy je vcelku pozdní, a to zejména kvůli specifičnosti jeho zaměření a také kvůli tomu, že                

jeho spisy vycházely původně pouze ve francouzštině.  
45

Bourdieu sociální kapitál zkoumal při studiu reprodukce sociálních tříd. Setkal se s různými            

formami kapitálu, a proto je důležité vymezit si, jak samotný pojem používá a rozumí jemu.               

Používá jej jako „jakýkoli zdroj účinný v dané sociální aréně, který aktérovi umožňuje            

dosáhnout specifických zisků. Podstatou jeho teorie je teze, že jednotlivé sociální třídy se             
46

liší množstvím kapitálu, zejména tedy kulturního a ekonomického. Sociálnímu kapitálu se           

Bourdieu věnoval jen okrajově.  

Ve svém výzkumu Bourdieu klade důraz na dominantní sociální třídy. Uvádí, že „hodnotu             

sociálního kapitálu musí aktér udržovat a aktivně používat prostřednictvím materiální nebo           

symbolické výměny.“ Jde tedy o to, že sociální kapitál je „živým, dynamickým organismem“,             
47

o který je třeba pečovat a pracovat na něm. Bourdieu hovoří i o množství vyprodukovaného               

kapitálu, a to pomocí existujících použitelných vazeb a známostí a objemu kapitálů            

jednotlivých členů těchto vazeb. Tato definice nabízí způsob měření pomocí kvantitativního           
48

výzkumu, nicméně samotný Bourdieu sociální kapitál nikdy neměřil.  

Z předložených definic tedy vyplývá, že Bourdieu se sociálním kapitálem zabývá v kolektivním           

pojetí. V jeho tezi sociální kapitál vlastní buď individuální aktér, nebo skupina, přičemž            

samotný kapitál nemůže být vytvořen individualitou, ale pouze skupinou, která je poté jeho             

44Bourdieu, Pierre: Formy kapitálu (1986), online dostupné na 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm 
45  Šafr, J., Sedláčková M.: Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, str. 15 
46Tamtéž, str. 15 
47Tamtéž, str. 15 
48Silven in  Šafr, J., Sedláčková M.: Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006,  str. 15 
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vlastníkem. Společenské vazby se pak charakterizují důvěryhodností, spolehlivostí a         

reciprocitou a zároveň jsou pozitivní.   
49

Gró jeho výzkumu spočívá ve studiu dominantních tříd, ve kterých může docházet            

k tzv. klubovému efektu. Jedná se o fenomén, ke kterému dochází mezi skupinami, jež se             

odlišují od většiny a dlouhodobě se setkávají mezi sebou (Bourdieu uvádí zejména golfové             

kluby, obyvatele luxusní čtvrti, apod.). Tyto elitářské spolky pak mezi sebou využívají            

exkluzivních vazeb například při obchodních kontaktech. Pro většinu jsou pak tyto společnosti            

nedosažitelné, neboť jim chybí patřičné vlastnosti (majetek, sociální status) k tomu, aby se             

bez problému začlenili.  

Kritici Bourdiemu vytýkali jednostranný pohled na vlastnictví sociálního kapitálu, které          

exkluzivně vlastní elitářské společnosti, a to, že nezohlednil i nižší sociální vrstvy v profitování             

ze vzájemných společenských vazeb.  

2.2.2 Nan Lin  

Nan Lin je v sociologii představitelem proudu zvaného nová ekonomická sociologie . Sociální           
50

kapitál zkoumá v instrumentálním pojetí a již od 70. let 20. století se věnoval studiu sociálních               

sítí a jejich uplatnění při hledání práce či získávání statusu. Nan Lin definuje sociální kapitál jako                

„zdroje zakořeněné v sociální struktuře, které jsou dostupné a/nebo mobilizovatelné při          

účelovém jednání“   
51

Lin ve své studii uvádí jednoduchý model fungování sociálního kapitálu. Podle něj se             

individuální aktéři zavazují při interpersonálním kontaktu, aby tak vytvořili zisk. Zároveň nabízí            

tři výstupy, které osvětlují tyto interakce. Prvním z nich je fakt, že kontakt s lidmi zajišťuje              

pohyb informací. Za druhé uvádí, že vzniklé vazby mohou mít vliv na osoby s klíčovým              

postavením (například při ucházení o práci,…). A za třetí, některé organizace či jejich klíčoví              

zaměstnanci mohou zdroje sociálních vazeb považovat za certifikát individuálního sociálního          

kreditu. 

2.2.3 James Coleman 

49Paxton a Smart in  Šafr, J., Sedláčková M. (2006): Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 15 
50Společně například s Jamesem Colemanem, Markem Granovetterem,…) 
51Lin, Nan: Building a Network of Social Capital (1999): dostupné na 
http://www.insna.org/PDF/Connections/v22/1999_I-1-4.pdf 
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Dalším významným badatelem na poli výzkumu sociálního kapitálu je americký sociolog James            

Samuel Coleman. Coleman je znám coby autor teorie racionální volby , kde efektivně            
52

propojuje sociologii s ekonomií. Ve své teorii zkoumá jednání a fungování sociálních vztahů a             

jejich strukturu i sítě. Při této příležitosti vyvinul Coleman nový pojmový nástroj – sociální              

kapitál, který definuje prostřednictvím své funkce. „Není to jednoduchá entita, ale skládá se             

z více entit, které mají společné dvě charakteristiky: všechny se skládají z některých aspektů            

sociální struktury a usnadňují určité činnosti jednotlivců, kteří jsou uvnitř struktury.“  
53

Pro Colemana má sociální kapitál opět kolektivní podobu, ze které pramení profit pro všechny              

zúčastněné. I podle něj se na sociálním kapitálu musí neustále pracovat, bez něj by aktéři               

sociálních vztahů museli do vzájemné interakce vložit mnohem více úsilí. Na druhé straně se              

sociální kapitál vyznačuje jednou vlastností, která ho odlišuje od většiny soukromých statků:            

je prakticky nezcizitelný.  
54

Colemanova stať se zabývá vlivem sociálního kapitálu na kapitál lidský, především jeho            

tvorbou. Podobně jako Bourdieu i Coleman dospěl ke konceptu sociálního kapitálu při studiu            

vzniku sociálních nerovností, a to zejména prostřednictvím vzdělávacího systému. Rozebírá          

přitom jednak vliv sociálního kapitálu v rodině, jednak vliv v komunitě. Uvádí, že sociální              
55

kapitál nabývá tří základních forem:  

● závazky a očekávání, které závisí na důvěryhodnosti sociálního prostředí; 

● informační kanály  - kapacita sociální struktury z hlediska toku informací; 

● normy a sankce, jejichž efektivita závisí na uzavřenosti sociální struktury.  
56

Sociální kapitál je pak možné chápat jako tzv. „poukázky na důvěru“ , které se vytvářejí              
57

vzájemnou interakcí sociálních aktérů. K jejich tvorbě dochází v situaci, kdy člověk udělá něco            

pro někoho jiného, vytvoří se závazek důvěry do budoucna. Pokud člověk vlastní vícero             

52 Teorie racionální volby představuje označení pro různé přístupy k teorii, kdy jednajícím subjektům bývá              
připisováno racionální jednání. Subjekty se pak snaží podle svých preferencí maximalizovat zisk – užitek (J.               
Jandourek – Slovník sociologických pojmů, Grada Publishing, 2012) 
53Coleman, J.:Social Capital and the Creation of Human Capital. American Journal od Sociology, 94              
Supplement 
54Šafr, J., Sedláčková M. (2006): Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 18 
55Veselý, A.: Sociální kapitál v teorii J. Colemana, Socioweb 6/2007, dostupné na           
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=296&lst=115, poslední přístup 8.2. 2014 
56Coleman in Šafr, J., Sedláčková M.: Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR,2006, str. 18 
57V originále „credit slips“ – Coleman in Šafr, J., Sedláčková, M. (2006): Sociální kapitál, Praha: Sociologický 
ústav AV ČR, str. 18 
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takových poukázek vůči mnoha lidem, dá se to přirovnat k finančnímu kapitálu. Pro tyto             

interakce je velmi důležitá úroveň důvěry ve společnosti, jejíž koncept však Coleman nemá             

dostatečně zpracovaný.  

Teorie sociálního kapitálu Colemanovi slouží k následnému studiu lidského kapitálu a jeho           

reprodukci při výchově v rodině.  Základní Colemanovou ideou zde je, že lidský kapitál rodičů             

lze efektivně předat pouze v interakci s dětmi a že vysoká míra lidského kapitálu je z hlediska                 

dětí irelevantní, pokud je využívána výhradně v práci. Rovněž uvádí, že pro předání a rozvoj               
58

sociálního kapitálu je důležitý i kontakt s komunitou.  

2.2.4 Robert Putnam 

Jestliže předešlí badatelé se sociálnímu kapitálu věnovali okrajově, pak Robert Putnam jeho            

studiu věnoval podstatnou část svých prací. Jeho dnes již legendární stať s názvem Bowling             

Alone z roku 1995 byla jakýmsi přelomem, díky němuž se téma sociálního kapitálu rozšířilo do              

veřejného povědomí, ale i do mnoha prací renomovaných organizací (např. Světová banka).            

Avšak jeho první oceňovaná práce věnující se tomuto tématu pochází již z roku 1993 a nese               

název Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. 

Putnam sociální kapitál zkoumá na makrosociální úrovni a ve svých pracích si tento fenomén              

definoval takto „sociální kapitál odkazuje k vlastnostem sociální organizace, jako je důvěra,            

normy a sítě, které usnadňují koordinované jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti.“            

Definice pochází z práce Making Democracy Work, která se zabývá studiem italských            
59

občanských struktur a fungováním vlády v 70. a 80. letech 20. století. Již zde Putnam rozvíjí               

teorii o silné generalizované reciprocitě a občanské angažovanosti, které jsou pevným           

základem spolupráce a důvěry ve společnosti. V závěru knihy rovněž uvádí, že sociální kapitál             

je nezbytnou součástí fungování a konsolidace vlády.  

V této studii je patrný Putnamův zájem o občanskou participaci a občanskou angažovanost            

vůbec, která je podle něj základní formou sociálního kapitálu. Právě tomuto fenoménu se             

věnoval ve své další studii, a sice v Bowling Alone. Hlavním tématem práce je pokles              

občanské angažovanosti v USA v uplynulých desetiletích. Jeho název je odvozen od faktu, že            

58Veselý,A.: Sociální kapitál v teorii J. Colemana, Socioweb 6/2007, dostupné na 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=296&lst=115, poslední přístup 8.2. 2014 
59Putnam, R.: Making Democracy Work (1993), Princeton University Press, dostupné na 
http://ebookbrowsee.net/putnam-making-democracy-work-pdf-d124098231, poslední přístup 8.2. 2014 
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čím dál více Američanů chodí hrát bowling, ale pouze individuálně, tudíž se nesetkávají             

v asociacích a nevytvářejí komunitní prvek, ani nevytváří pouta důvěry. Aktivní formy občanské            

participace nahrazují ad hoc funkční organizace. Silné, komunitní vazby jsou nahrazovány           
60

povrchními a mnohdy jednorázovými aktivitami typu petice. Putnam vysvětluje tento úpadek           

především tlakem času a peněz, mobilitou a suburbanizací, rozvojem nových komunikačních           

technologií a generační přeměnou.  

Aby však jeho studie nebyla přehlídkou depresivních dat, v současnosti nabízí optimistický           

pohled na společnost v práci Bowling Together, která mapuje stav občanské participace v            

USA po teroristickém útoku 11.9. 2011.  

Putnam se ve své teorii zabývá oběma typy sociálních sítí, tedy horizontální i vertikální .              
61

Aktéři obou struktur mezi sebou neustále kooperují a sítě se tak vzájemně prolínají. Mezi              

jednotlivými členy vznikají důležité vazby. Každý člen určité sociální sítě má možnost sdílet a              

využívat zkušenosti ostatních členů komunity a budovat tak společně důvěru. Tyto vztahy            

jsou definovány svou reciprocitou, v Putnamově pojetí tzv. generalizovanou reciprocitou         

důležitou pro vzájemnou směnu. Významnou roli v těchto sítích také hraje důvěra a samotná             

důvěryhodnost aktérů, která je podle Putnama jednou z nejdůležitějších součástí sociálního          

kapitálu. Sociální kapitál v tomto zorném úhlu snižuje transakční náklady, vytváří blaho pro            

všechny a přispívá k celospolečenské soudržnosti.  
62

Dále v jeho konceptu můžeme narazit na typologii sociálního kapitálu. Putnam jej rozděluje na             

základě odlišného fungování sociálních vztahů a identit i jejich důsledků pro společnost na             

svazující a přemosťující. Tyto dva typy navazují na M. Granovettera a jeho rozdělení vztahů na               

silné a slabé:  
63

● svazující sociální kapitál je charakterizován silnými vazbami mezi jednotlivci, pomocí          

nichž se členové dané skupiny brání vůči vnějším vlivům. Skupina se vyznačuje silnou             

vnitřní loajalitou, vysokým stupněm důvěry a homogenitou (např. rodiny, sousedské          

vztahy,…). Tyto vztahy upevňují identitu skupiny; 

60Šafr, J., Sedláčková M.:  Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006,  str. 19 
61Putnam je rovněž jedním z představitelů teorie sociálních sítí, kteří vidí společnost jako rozsáhlou síť 
sociálních vztahů, moci, směny a vzájemné závislosti. 
62Šafr, J., Sedláčková M.: Sociální kapitál, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, str. 21 
63Granovetter in Pilaček, J.: Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodických 
východisek a aplikačních přístupů jeho studia, Geografie, 2010, 1. Číslo, str. 68 
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● přemosťující sociální kapitál zahrnuje širší a slabší, často nestálé, heterogenní sociální           

vazby, které jsou schopny překonávat hranice. Tyto vztahy spojují lidi z různých           

sociálních skupin za účelem nějakého společného zájmu (např. zájmová sdružení,          

obchodní partneři,…) a mají pozitivní vliv na občanskou společnost. 

J. Šafr ve svém článku uvádí, že pro společnost je významnější přemosťující sociální kapitál,              
64

neboť díky těmto interakcím vzniká ve společnosti tolerance i vzájemné pochopení. 

2.3 komparace Putnamova konceptu s ostatními teoretiky sociálního kapitálu 

Jak je možné vypozorovat z prezentovaných definic a konceptů, lze mezi jednotlivými autory            

nalézt společné znaky. Všechny definice odkazují na to, že sociální kapitál představuje zdroj             

jako na individuální, tak i na komunitní úrovni. Paxtonová uvádí dvě bazální složky sociálního              

kapitálu – dimenzi objektivní síťové struktury (neformální vazby a členství v dobrovolných           

organizacích) a dimenzi subjektivní vazby (důvěru). Všechny definice také zdůrazňují sociální           
65

síť, komunikaci, sociální strukturu a vztahy. 

Za zmínku stojí i společný znak dvou významných teoretiků sociálního kapitálu Bourdieuho a             

Colemana – oba ke svým východiskům dospěli na základě studia mechanismu úspěšnosti ve             

škole a jejím vlivu na reprodukci sociálních nerovností. Oba autoři také vnímají sociální kapitál              

jako nejméně hmatatelný mezi ostatními formami kapitálu. Liší se však v tom, že Bourdieu             
66

cílí svůj zájem na privilegovanější vrstvy obyvatelstva, a tudíž je pro něj sociální kapitál              

výlučnou komoditou, naproti tomu v Colemanově konceptu se sociální kapitál stává          

„demokratičtějším“.  
67

Putnam se svým pojetím blíží spíše Colemanovi, neboť sociální kapitál chápe v kolektivním            

smyslu. Putnam Colemanův koncept vztažený k rodině a užší komunitě aplikuje na celou            

64Šafr, J.: Přemosťující sociální kapitál a jak ho měřit, Sociologický webzin, 2007, 6, dostupné na 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=295&lst=105, poslední přístup 8.2. 2014 
65Paxton in Sedláčková, M.: Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po 
transformaci v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 69 
66  Portes A.: Social Capital: its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, 
1998, online dostupné na http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.24.1.1 , poslední 
přístup 20.4. 2014 
67Sedláčková, Šafr in Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po             
transformaci v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 75 
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společnost. Avšak liší se například v tom, že Putnam důvěru vnímá jako jeden ze zdrojů              

sociálního kapitálu, zatímco Coleman jako jeho formu.  
68

2.4 kritici Putnamovy teorie sociální kapitálu 

Jako každá teorie, ani ty o sociálním kapitálu se nevyhnuly řadě kritiků.  

Kritiky zmiňuje ve své stati J. Pileček s odkazem na Schullera , jenž shrnuje výtky na účet               
69

sociálního kapitálu do tří bodů: 

● různorodost definic; 

● aplikace v rámci příliš širokého spektra sociálních aspektů, což podle něj podkopává           

vědeckou serióznost tohoto konceptu; 

● problematika měření z hlediska zmiňované různorodosti definic a závislosti na         

problematických indikátorech. 

Co se týče kritiky Putnamova konceptu, Mohan a Mohan popírají předpoklad, že sociální             
70

kapitál je skutečně produktem aktivit, které Putnam zdůrazňuje při popisu výzkumu           

v italských regionech (dle Putnama je zde kauzální závislost mezi výkonem italských vláda,            

úrovní sociálního kapitálu a míry občanské participace), a posléze i při výzkumu v jednotlivých             

státech USA (vztah mezi sociálním kapitálem a občanskou participací). Jejich kritika zmiňuje            

dále výběr indikátorů týkajících se měření participace, kdy zmiňují absenci nových forem            

participace na kolektivních aktivitách při výzkumu. Dalším z bodů kritiky je Putnamovo           

jednostranné zaměření na pozitivní vliv sociálního kapitálu bez zmínky negativní stránky           

(typicky např. organizovaný zločin). Další z kritiků, DeFilippis uvádí, že chápání sociální kapitálu            
71

v rámci zkoumané problematiky je do jisté míry zavádějící, neboť skrze výsadní aplikaci právě             

Putnamova pojetí ztratil tento koncept svůj potenciál. Důvody, které DeFillipis zmiňuje, jsou: 

● rezignace na oblast mocenských vztahů; 

68Pileček, J.: Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodických východisek a             
aplikačních přístupů jeho studia, Geografie, 2010, 1. Číslo, str. 70 
69Schuller in Pileček, J.: Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodických východisek a               
aplikačních přístupů jeho studia, Geografie, 2010, 1. číslo, str. 65 
70 Mohan and Mohan in Pileček, J.: Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodických                
východisek a aplikačních přístupů jeho studia, Geografie, 2010, 1. Číslo, str. 66 
71  DeFillipis in Pileček, J.: Koncept sociálního kapitálu: Pokus o přehled teoretických a metodických východisek 
a aplikačních přístupů jeho studia, Geografie, 2010, 1. Číslo, str.66 
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● přijetí předpokladu, že vztahy v rámci sociálních sítí vždy podněcují a užitek jak            

jednotlivci, tak i dané skupině, ve které se jedinec pohybuje; 

● odklon od kapitálu v ekonomickém slova smyslu. 

I přes uvedenou kritiku zůstává Putnamův kolektivní pozitivní sociální kapitál nejrozšířenější            

konceptualizací v empirických výzkumech.  
72

2.5 výzkum sociálního kapitálu 

Koncept sociálního kapitálu je natolik složitý, že jej nelze operacionalizovat jediným           

indikátorem.  

K operacionalizaci lze například použít několika indikátorů bez ohledu na zkoumaný koncept           

sociálního kapitálu. Jan van Deth indikátory seskupuje do výmluvného schématu (viz obrázek            
73

2), kdy první část tvoří postoje (důvěra, hodnocení kvality života, apod.) a druhou jednání              

(např. členství v organizacích). 

 

Obrázek 2 - model měření sociálního kapitálu – zdroj: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/244_SS_06_07.pdf 

Ačkoliv se sociální kapitál zkoumá především kvantitativní metodou , v literatuře lze najít i            
74

několik příkladů kvalitativního výzkumu či kombinace obou metod.  

Zajímavou metodologickou platformou v tomto ohledu je publikace Analýza sociálního         

kapitálu v kontextu z fondu Světové banky z roku 2006, jež si klade za cíl pomoci porozumět              

72  Sedláčková, M., Šafr, J.: Sociální kapitál: Koncepty, teorie a měření, Sociologický ústav Akademie věd ČR, 
Praha, 2006, str.48 
73  van Deth, J.W.: Measuring Social Capital: Ortodoxies and Continuing Controversies, International Journal of 
Social Research Metodology, 2003  
74Kvantitativní metodu založenou na měření indikátorů sociálního kapitálu využili při svých výzkumech např. 
Melike Erdogan při výzkumu souvislostí mezi sociálním kapitálem a občanskou participací nebo v národním 
výzkumu Sociální a kulturní soudržnost z roku 2006 
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povaze, rozsahu a významu sociálních vztahů a sociálního kapitálu v komunitách, ve kterých            

výzkumníci pracují. Společně s publikací Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire          

z roku 2004 tvoří komplexní návod pro měření a analýzu sociálního kapitálu, ať už kvalitativní              

nebo kvantitativní metodou. 

Světová banka teoretické poznatky aplikovala i v praxi – o tom svědčí plejáda výzkumů             

z různých regionů a zemí napříč planetou. Můžeme si zde jmenovat například výzkumy            

zabývající se korelací vlivů rozvoje a sociálního kapitálu, které byly provedeny např. v Nigérii,             

Indii či Kyrgyzstánu. 

Nehledě na použitou metodu výzkumu je pro studium sociálního kapitálu velmi důležitý            

specifický rámec, potřeby a kontext zkoumaného objektu (ať už jedince nebo skupiny), ve             

kterém je fenomén zkoumán. 

Australští vědci Onyxová a Bullen i Coxová a Caldwell pátrali po spolehlivém a validním              
75 76

měření sociálního kapitálu, který by byl poměrně snadno aplikovatelný. Ideální indikátory           

sociálního kapitálu by vyjadřovaly postoje a očekávání skrz zprostředkované, nahrané a           

pozorované jednání a aktivity; a srovnávání interpretací toho, jak se věci dějí či co očekávají,               

že se stane. Ideálně by měření sociálního kapitálu mělo být založeno a vázáno na konceptuální               

rámec té které specifické studie. Závěrem všech pátrání a výzkumů po všestranném nástroji             

pro měření sociálního kapitálu je vývoj konzistentních indikátorů, které by umožňovaly           

vykreslit situaci napříč lokálními i národními rámci.  
77

Výzkumem sociálního kapitálu, většinou v rámci širšího výzkumu standardů žití, se zabývají i            

národní statistické úřady – např. Austalian Bureau of Statistics. Téma proniklo i na českou              
78

veřejnost – v roce 2011 Centrum pro výzkum veřejného mínění ve spolupráci s Fakultou            

humanitních studií UK realizovalo výzkum se zaměřením na sociální kapitál a profesní mobilitu.            

 
79

75  Onyx,J. a Bullen, P.: Social Capital and Participation in Everyday Life, London, 2001 
76  Cox, E. a Caldwell P.: Social Capital and Public Policy in Australia, National Library of Australia, Melbourne, 
2000 
77  Cavaye, J.:Social Capital: A Commentary on Issues, Understanding and Measurement, Obsarvatory Pascal, 
Australia, 2004 
78  Measurement of Social Capital, článek dostupný na 
www.socialcapitalresearch.com/literature/operacionalisation/measurement.html, poslední přístup 8.4. 2014 
79  Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
http://cvvm.soc.cas.cz/nabidka-vyzkumu/realizovane-projekty#rok2011, poslední přístup 28.4. 2014 
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2.5.1 Význam výzkumu sociálního kapitálu 

Adam a Roncevic význam výzkumu sociálního kapitálu uvádějí slovy: „ Navzdory problémům            

s jeho definicí, tak jako s operacionalizací a navzdory (téměř) metaforickému charakteru          

usnadnil sociální kapitál sérii velmi důležitých empirických šetření a teoretických debat, které            

simulovaly opětovné zvážení významu lidských zdrojů, sítí, organizovaných forem pro kvalitu           

života a jeho vývoj.“  
80

Navzdory všem těmto potížím a komplikacím, ať už v teorii či metodologii výzkumu, je             

sociální kapitál významným fenoménem dnešní doby. 

2.5.2 Kvalitativní výzkum sociálního kapitálu 

Kvalitativní výzkum sociálního kapitálu nabízí, na rozdíl od kvantitativního, unikátní a velmi            

důležitý vhled do tématu, čímž si kompenzuje slabinu velmi úzkého vzorku nevhodného pro             

širší generalizaci výsledků.  

Výzkum sociálního kapitálu kvalitativní, ale i kvantitativní metodou se dle příruček Světové            

banky dá rozdělit do šesti dimenzí, přičemž každá z nich se vyznačuje odlišným analytickým             

rámcem. V praxi se však stává, že se jednotlivé dimenze prolínají, tudíž studium jedné může              

objasnit i druhou: 

● Skupiny a sítě – pochopení skupin a sítí , které umožňují lidem získat zdroje             
81

a spolupracovat za účelem dosažení svých cílů, je důležitou součástí konceptu           

sociálního kapitálu. Neformální sítě se projevují spontánními, neformálními a         

neregulovanými výměnami informací a zdrojů, stejně jako úsilím o spolupráci,          

koordinaci a vzájemnou asistenci, které pomáhají maximalizovat užitek        

dostupných zdrojů. Neformální sítě mohou být propojeny jak horizontálními,         

tak i vertikálními vztahy a jsou formovány množstvím faktorů ovlivňujících          

prostředí, včetně trhu, příbuzenských vztahů a přátelstvím. Další druh sítě se           

skládá ze sdružení, v nichž jsou členové propojeni horizontálně. Takové sítě          

mají často jasně vymezenou strukturu, role a pravidla. Rovněž mají také           

80  Adam a Roncevic in Benefits and Importance of Social Capital na 
http://www.socialcapitalresearch.com/literature/contemporary-authors.html, poslední přístup 9.4. 2014 
81  Ve výzkumu Světové banky se používá pojem „síť“ jako okruh blízkých přátel, tj. lidé, se kterými se člověk 
cítí klidný, se kterými může hovořit o soukromých věcech nebo které může požádat o pomoc. Velikost sítě 
se pak měří počtem takových blízkých přátel. 
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potenciál rozvíjet svépomoc, vzájemnou pomoc, solidaritu a spolupráci. Na         

druhou stranu, vertikální struktura sociálního kapitálu zahrnuje vztahy a         

interakce mezi komunitou a jejími vůdci a sahá až k širším vztahům mezi obcí,             

vládou a trhem. Výzkum této dimenze je zaměřen na povahu a rozsah            

participace lidí v různých typech organizací a sítí, na různorodost pozic členů či            

na proměnu členství v průběhu času; 

● Důvěra a solidarita – tato dimenze sociálního kapitálu vypovídá o rozsahu           

pocitu, kdy se lidé mohou spolehnout na své příbuzné, sousedy, kolegy, známé            

či dokonce cizince. Adekvátní definice pojmu „důvěra“ v kontextu sociálního         

kapitálu je styčným bodem pro pochopení komplexnosti lidských vztahů.         

Někdy je důvěra volbou; v jiných případech odráží nezbytnou závislost         

založenou na ustanovených kontaktech či rodinných sítích. Odlišnosti mezi         

těmito dvěma konci téže řady jsou významné pro pochopení šíře sociálních           

vztahů schopnosti překonat obtíže či zásadně měnící se souvislosti; 

● Kolektivní jednání a spolupráce – tato dimenze je velmi blízká dimenzi           

„důvěra a solidarita“, avšak „kolektivní jednání a spolupráce“ ve větším          

měřítku zkoumá hloubku, zdali a jak lidé v komunitě pracují s ostatními na           

společných projektech a/nebo na řešení problému či krize. Také se zaměřuje           

na souvislosti s porušením norem komunity. K pochopení této dimenze jsou         

nezbytná interview s formálními i neformálními vůdci komunity či vedoucími         

neziskových organizací, spolků, unií či dalších skupin (interview s klíčovými         

respondenty); 

● Informace a komunikace – vzrůstající možnosti přístupu k informacím jsou         

čím dál více uznávány jako centrální mechanismus pomoci chudým komunitám,          

v otázce jak pomoci posílit jejich hlas v závislosti na tom, jak ovlivnit svůj            

blahobyt. Otázky interview jsou zaměřeny na průzkum způsobů a prostředků,          

jakými domácnosti získávají a sdílejí informace týkající se komunity jako celku,           

trhu, veřejných služeb, apod.; 

● Sociální soudržnost a inkluze – tato dimenze je úzce spjata s předchozími           

čtyřmi, ale na rozdíl od nich se více zaměřuje na pevnost sociálních pout a              

jejich dvojí potenciál zahrnout či vyloučit členy komunity. Soudržnost a inkluzi           

můžeme názorně předvést na komunitních událostech, jako jsou svatby či          
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pohřby, nebo na aktivitách, při kterých se posiluje solidarita, sociální          

soudržnost, zlepšuje se komunikace, podporuje založení občanským směrem        

a altruismus a rozvíjí smysl pro kolektivní uvědomění; 

● Posílení a politická aktivita – tato dimenze sociálního kapitálu osvětluje          

smysl zadostiučinění, vnímanou osobní účinnost a kapacitu členů sítí a skupin           

ovlivnit jak lokální aktivity, tak i širší politické výstupy. Posílení a politická            

aktivita mohou vyskytnout nejen v malých sousedstvích, ale i na regionální či           

národní úrovni. Každá úroveň má svůj vlastní význam a může se zkoumat            

jednotlivě, stejně jako v souvislosti s ostatními. Tato dimenze rovněž        

posuzuje sociální rozpory, ať už založené na genderu, etniku, náboženství,          

regionalismu či jiných faktorech. Pro výzkum této dimenze jsou klíčová          

interview s politickými lídry, společně se zastupiteli soudního systému a médií. 

 

V publikaci An Integrated Questionnaire se autoři výzkumem zaměřují spíše na domácnosti a            

individua, čímž se liší od Analyzing Social Capital..  

 

 

2.5.3 Kvantitativní výzkum sociálního kapitálu 

Publikace Světové banky An Integrated Questionnaire prezentuje souhrnný výzkumný nástroj          

pro všechny dimenze sociálního kapitálu. Výzkumný nástroj the Social Capital-Integrated          

Questionnaire (dále jen SC-IQ) byl navržen v rámci širšího národního výzkumu snížení chudoby            

v rozvojových zemích. Autoři rovněž uvádí, že si jsou vědomi bohaté tradice kvantitativního            

výzkumu sociálního kapitálu, a uvádí, že kvalitativní nástroj se vyvíjí. 

Účelem celého výzkumu je nabídnout set výzkumných otázek pro využití kvantitativního           

výzkumu sociálního kapitálu a jeho různých dimenzí. Každá z otázek uvedených v publikaci je            

výsledkem předchozí výzkumné práce o sociálním kapitálu. Dokument jako celek byl           

předmětem rozsáhlé kritiky ze strany externích poradců a pilotáž byla provedena v Nigérii a             

Albánii.  
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Výzkum a samotný nástroj čerpá z následujících studií: 

● The Tanzania Social Capital Survey – sběr dat ohledně členství ve sdruženích a             

důvěry; 

● The Local Level Institutions Study – sběr a srovnání dat z výzkumů sociálního kapitálu             

v Bolívii, Burkině Faso a Indonésii; 

● The Social Capital Initiative – 12 studií věnujících se roli sociálního kapitálu            

v projektech a jeho vytváření a úpadek; 

● The Social Capital Survey – sběr dat týkajících se skupin a sítí, subjektivního blaha,              

politické angažovanosti,… v Ghaně a Ugandě; 

● The Guatemala Poverty Assesment – výzkum Světové banky na téma standardů žití            

v kombinaci se sociálním kapitálem. 

 

2.6 výběr kvalitativní metodologie a její pozitiva a negativa 

Pro svůj výzkum jsem vybrala kvalitativní metodologii, neboť mi v první řadě jde o co              

nejhlubší porozumění zkoumaného fenoménu, o postihnutí jeho specifičnosti a kontextu. 

Výběrem kvalitativního výzkumu se vyhnu přílišné redukci dat pro potřeby analýzy a rovněž             

ztrátě dat v podobě místního kontextu, osobnosti a osobitosti navzdory rozsáhlému vzorku.           

V některých případech (například studium sexuálních pracovnic či obětí domácího násilí) může           

být kvantitativní výzkum téměř nemožný. Kombinace polostrukturovaného, či        
82

nestrukturovaného rozhovoru a diskuzí focus groups dovolují respondentovi, aby vyjádřil své           

priority a zaměření bez omezování výzkumníka. 

Ovšem i kvalitativní výzkum má své nedostatky. Vzhledem k velikosti vzorku je           

pravděpodobný ne zcela náhodný výběr vzorku. Rovněž je důležité podotknout, že           

specifičnost a unikátnost vzorku může vést k obtížné reprodukci dat či zopakování výzkumu.            

Za třetí, interpretace dat závisí velkou částí na povaze a zkušenostech badatele a dva badatelé               

mohou ze stejných dat dojít k různým závěrům. A za čtvrté, jelikož kvalitativní data nelze              

kontrolovat kvůli ostatním ulehčujícím faktorům či nejsou kvantitativně porovnatelná s jinými           

daty, je těžké nárokovat souvislosti pouze na základě kvalitativních dat. 

82Dudwick,N. a kol.: Analyzing Social Capital in Context. World Bank Institute, 2006, str. 4 
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3. vztah sociálního kapitálu a občanské participace 

Na tomto místě bych chtěla prezentovat propojení občanské participace se sociálním           

kapitálem.  

Při propojování těchto témat nesmí chybět fenomén důvěry, jenž je nezbytnou složkou jak             

sociálního kapitálu, tak i kvalitní občanské společnosti. Klasické teorie demokracie tvrdí, že ve             

společnosti se může vytvořit vysoká úroveň sociální důvěry, pokud v ní existuje velká a             

různorodá škála dobrovolných sdružení a organizací. Při interakci v těchto spolcích si jejich            
83

aktéři upevňují demokratické občanské dovednosti, jako je důvěra, reciprocita, spolupráce či           

empatie s druhými.  

Tato dvě témata ve své práci umně propojil Robert Putnam, který na jednotkách občanské              

angažovanosti zkoumal sociální kapitál. Pomocí interpersonální komunikace a směny a jejich           

přínosu nejen pro jedince, ale i pro komunitu zkoumal vliv na konsolidaci demokracie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83  Sedláčková, M.: Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci 
v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 138 

37 



 

 

 

METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku metodologické části své práci chci zdůraznit, že jsem si vědoma pozitiv i negativ               

výběru kvalitativní strategie, přesto jsem ochotna výměnou za podrobnější, širší a hlubší            

informace obětovat větší reprezentativitu a reliabilitu výzkumu zvolením kvalitativní strategie.  

4.1 cíl výzkumu a výzkumný problém 

V rámci specifikace výzkumného tématu jsem se zaměřila zejména na reflexi toho, jak sami             

aktéři vnímají sociální kapitál v organizaci, jíž jsou členem, a jak vnímají jeho vliv na vlastní               

občanskou angažovanost v rámci organizací občanské společnosti.  
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Jinými slovy budu zjišťovat, jak aktérům jednotlivé indikátory sociálního kapitálu členské           

organizace pomáhají nebo naopak omezují v jejich osobní občanské angažovanosti.  

4.2 výzkumné otázky 

Hlavní výzkumnou otázkou je pak: Jaký je pohled organizátorů projektů studentských           

iniciativ na rysy sociálního kapitálu, jako jsou důvěra, normy a sítě členských            

organizací a na jejich vliv na jejich osobní občanskou angažovanost v rámci organizací            

občanské společnosti? 

 

Za pracovní pak: 

● Jak se aktér angažuje v rámci členské organizace občanské společnosti? 

● Jak aktér vnímá organizační strukturu členské organizace? 

● Jak aktér vnímá vztahy mezi jednotlivými členy dané organizace? 

● Jak aktér vnímá vliv rysů sociálního kapitálu organizace na jeho osobní občanskou            

angažovanost v rámci organizací občanské společnosti? 

 

4.3 Výzkumná strategie 

 

Vzhledem k tématu a jeho specifikaci výzkumnými otázkami jsem se rozhodla pro kvalitativní            

výzkum, neboť mým hlavním cílem je porozumět zkoumané sociální skutečnosti tak, jak jí             

rozumí aktéři, a vytvořit tak detailní a komplexní obraz úzké skupiny, která reprezentuje             

zkoumaný problém.   
84

Kvalitativní strategie mi umožní poodhalit subjektivní významy zkušeností informátorů, které          

se vážou ke zkoumanému tématu. Při bádání mi půjde především o úplnost, rozmanitost a              

kontext informací, nikoliv o velké množství dat.  
85

Fenomén sociálního kapitálu budu zkoumat pomocí van Dethova schématu indikátorů v rámci           

Putnamovy teorie, který sociální kapitál chápe jako rysy sociální organizace, jako důvěra,            

84  Švaříček, Šeďová: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, str. 24 
85Novotná, H. a kol.: elektronický kurz Úvod do společenskovědního výzkumu, prezentace Kvalitativní strategie 
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normy a sítě, které mohou zlepšit efektivitu fungování společnosti usnadňováním          

koordinovaných akcí (viz výše) . 
86

4.4 Techniky sběru dat 

 

Vzhledem k tomu, že jsem se při sběru dat soustředila na vazby a informace, které bych               

pozorováním či analýzou dokumentů nezískala, byl rozhovor nejvhodnější metodou. V rámci          

tématu jsem nepředpokládala zisk choulostivých či jinak diskrétních informací, tudíž jsem se            

nemusela obávat vypjatých situací způsobených kladením otázek tváří v tvář. Dalším           

důvodem, proč byl rozhovor velmi vhodnou metodou, byl fakt, že navázáním důvěrného            

kontaktu a správným postupem při kladení otázek jsem se lépe dostala k informacím            

a kontextuálním vazbám, které by si informátor například při vyplňování otázek v dotazníku ani            

neuvědomil. A v neposlední řadě uvádí Disman jako jeden z kladů této metody fakt, že je pro               

informátory těžší vynechat odpovědi na některé otázky . 
87

Konkrétně jsem tedy využívala polostrukturovaný rozhovor, abych mohla improvizovat či          

pružně reagovat na výpovědi informátorů a zároveň měla oporu při kladení otázek v podobě             

osnovy a okruhů témat (viz příloha P2). Základem této techniky sběru dat je důvěra mezi               

výzkumníkem a informátorem, proto byl samotný sběr prováděn v příjemném prostředí,          

které nebylo pro informátora deprimující (např. kancelář organizace, pro kterou daný           

informátor pracuje).  

Pro zaznamenávání rozhovoru jsem použila diktafon a umístila jej tak, aby na něj informátor              

viděl. Pro navázání kontaktu a uvolnění jsem začala s jednoduššími a „rozehřívacími“           

otázkami. Přítomnost diktafonu může být rušivá, nicméně jsem se snažila tuto skutečnost            

vykompenzovat uvolněnou atmosférou a důvěrou vůči informátorovi. V žádném z případů se          

mi nestalo, že by i přesto informátor trval na tom, že mu nahrávací zařízení vadí či ho jinak                  

obtěžuje, a že bych jej musela odstranit, zaznamenat si odpovědi do poznámek a ihned po               

skončení proběhnuvši interview rekonstruovat. Poté následoval krok oslovení dalšího aktéra.  

4.4.1 Otázky a okruhy interview 

86  Putnam, R.: Making Democracy Work, online dostupné na , dostupné na 
http://ebookbrowsee.net/putnam-making-democracy-work-pdf-d124098231 
87Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, str. 121 
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Při sestavování otázek pro interview jsem vycházela z grafického znázornění struktury          

sociálního kapitálu dle Van Detha a taktně se ptala na jednotlivé kategorie. Tak jsem si               
88

sestavila základní otázky a okruhy interview a v průběhu reagovala na nastalé situace a             

zmíněné skutečnosti, které mi přišly vzhledem k tématu důležité a stojící za rozvedení.            

Seznam základních pokládaných otázek byl u všech aktérů stejný (viz příloha P2). 

4.5 Výběr vzorku 

 

Při výběru vzorku jsem použila účelový výběr, který zajistil, že vybraní informátoři budou             

spadat do populace problému . Klíčovými kritérii pro výběr, vycházející z výzkumné otázky,           
89

byly věk (mladí lidé až do 26 let) a zkušenost s organizací projektu studentských iniciativ na               

základě dobrovolnických principů, neboť právě členové organizací občanské společnosti a          

jejich činnost v rámci členské organizace se dle Putnama vyznačují vysokou mírou sociálního            

kapitálu. Dobrovolnickými principy pak Skovajsa rozumí výkon činnosti pro určitou organizaci           

bez nároku na odměnu, ze svobodné vůle a ve prospěch druhých. Technikou výběru vzorku              
90

pak byla sněhová koule. Abych se vyhnula pouze jedinému zacílení na mladé lidi, a to na ty,                 

které znám, požádala jsem první aktéry, aby mi doporučili další vhodné informátory, již by              

mohli mít zájem se výzkumu zúčastnit a již budou relevantním zdrojem pro tuto práci.  

Co se týče velikosti vzorku, přibližný počet rozhovorů jsem stanovila na sedm aktérů. 

4.5.1 charakteristika aktérů 

Všichni aktéři spadali do populace problému, spojovaly je následující body: všichni jsou mladí             

lidé mezi 15-26 let a všichni jsou aktivními členy nějaké neziskové organizace. 

Jonatán – je 23 -letý muž, studující Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Historie (bakalářské             

studium), svůj volný čas tráví prací pro spolek Centrum pro studium diplomacie a politiky; 

88  Viz obrázek č.2 
89Novotná, H. a kol.: elektronický kurz Úvod do společenského výzkumu, prezentace Výběrové strategie, stejně 
jako v Silverman, D.: Jako robiť kvalitativný výskum: Ikar, 2005, str. 116 
90  Skovajsa, M. a kol.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost, Portál, Praha, 2010, str. 126 
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Beáta – je 25- letá žena, studující Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,              

navazující magisterský obor Politologie, svůj čas tráví dobrovolně prací pro organizaci Česká            

rada dětí a mládeže; 

Ema – je 21-letá žena, studující Karlovu univerzitu, bakalářský obor Demografie a sociální             

geografie, aktivně dobrovolničí v projektu Nenech sebou zametat! organizace Change it; 

Karel – doporučený Jonatánem, 18-letý muž, studující pražské gymnázium, která svůj čas            

dobrovolně tráví v České středoškolské unii; 

Jiří – na Karlovo doporučení, 23-letý muž, studující Právnickou fakultu UK, volný čas věnuje              

neziskové organizaci Asociace pro mezinárodní otázky; 

Karolína – 22-letá žena, studující fakultu managementu Vysoké školy ekonomické, která svůj            

čas dobrovolně tráví projekty Centra pro studium diplomacie a politiky; 

Hubert - 23-letý muž, studující Fakultu sociálních věd UK, konkrétně obor Bezpečnostní            

studia v 1. ročníku magisterského studia, aktivně se podílí na činnosti Politologického klubu             

při IPS UK. 

 

4.6 Analýza 

 

V rámci kvalitativní analýzy získaných dat jsem nejprve provedla doslovný přepis rozhovorů           

vždy po skončení rozhovoru, pro přepis jsem použila software Transcriber, poté jej převedla             
91

pomocí redukcí prvního řádu do redigované transkripce. Pro zlepšení práce s výroky jsem            

pomocí této redukce z textu vypustila nepodstatné části, jako je slovní vata, které by mohly              

rušit plynulost přepisu a další analýzu.  
92

 

91  Program pro usnadnění přepisu nahraných rozhovorů 
92  Miovský, M.:Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Praha, Grada, 2006 
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Dle Ryana a Bernarda jsem použila pro analýzu sociologických dat text jako prostředek,             
93

přístup založený na segmentaci. Získaný text jsem rozdělila na tematické segmenty, zejména            

podle okruhů pracovních otázek. Poté jsem začala sebraná data kódovat.  

Nejprve jsem kódovala uzavřenými kódy vycházejícími z Putnamova konceptu sociálního         

kapitálu, jelikož mi jejich použití usnadnilo analýzu, než kdybych text kódovala otevřeně.            

V další fázi analýzy jsem text opatřila otevřeným kódováním, které je efektivní a tento atribut              

potvrzuje autor knihy i Konopásek , kdy jsem vytvářela kódy během analýzy. Dle knihy             
94

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách Šeďová doporučuje analyzovaný text rozdělit         
95

na jednotky (slovo, sekvence, téma – dle významu). Kódování jsem chtěla provést pomocí             

softwaru Atlas.ti , ale ukázalo se, že bez předchozí zkušenosti je práce s tímto softwarem              
96

poměrně obtížná,. V důsledku toho jsem zvolila metodu “tužka a papír”. Pro lepší orientaci v               

textu jsem očíslovala řádky jednotlivých textů. Může se stát, že jedna jednotka představuje             

několik kódů současně, na toto si musím dát pozor. Šeďová ale zmiňuje, že cirkulární povaha               

kvalitativního výzkumu umožňuje návrat k jednotlivým kódům a jejich úpravy. Paralelně jsem           
97

vytvořila seznam kódů – tzv. kódovací knihu - seskupila je dle okruhů a významu a               

hierarchizovala. Zastoupení jednotlivých kódů je popsáno označením aktéra plus řádkem, na           

kterém se kód nachází (např. neshody v týmu – Václav – 165). Souběžně s kódováním jsem               

text opatřila poznámkami a začala hledat společné znaky textu. 

Poté jsem přešla k tematickému kódování. Nyní jsem kódy kategorizovala na úrovni           

jednotlivých případů a poté na úrovni textu jako celku. V kategoriích jsem se držela 12              

Putnamových indikátorů a kódy pod ně slučovala. Následně jsem začala se samotným            

popisem zjištěných skutečností. 

4.7 hodnocení kvality 

93Ryan – Bernard in Heřmanský, M.: elektronický kurz Úvod do společenského výzkumu; prezentace Kvalitativní 
analýza, přístupné na http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614 
94Konopásek in Švaříček, Šeďová: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, str. 211 
95Švaříček, Šeďová: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, str. 211 

96  Program Atlas.ti je kvalitním nástrojem nápomocným při analýze kvalitativních textů a sestavováním 
seznamu použitých kódů, ale i při sestavování diagramů či sítí, který zmiňuje ve své práci i D. Silverman 
97  Švaříček, Šeďová: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, str. 220 

43 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmoodle.fhs.cuni.cz%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D614&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHI_OY5zzfM0LGmwl-138w0aPlU3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmoodle.fhs.cuni.cz%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D614&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHI_OY5zzfM0LGmwl-138w0aPlU3A


Aby byl projekt kvalitní a měl hodnotu, bylo důležité dodržet několik základních aspektů             

výzkumu. Vycházeje z kritérií, jež uvádí Švaříček , je můj výzkum: 
98

● pečlivý - zásadní byla moje role jako výzkumníka při každé fázi výzkumu – při              

samotném sběru dat, interpretaci, analýze i redukci dat – svědomitě jsem dbala na             

každý krok a dokumentovala jej podáním výzkumné zprávy v metodologické části          

výzkumu, všechna svá rozhodnutí zdůvodnila a ve sporných bodech se poradila s            

odborníkem; 

● důvěryhodný – toto kritérium jsem zajistila pravdivým popsáním všech kroků          

výzkumu, konzultacemi s odborníkem či snahou o zachování neutrality při rozhovorech          

(nesnažila jsem se dokončovat odpovědi či jinak pomáhat při odpovídání aktérů, všem            

aktérům jsem kladla stejné otázky, žádnému z nich nijak nepomáhat například tím, že            

bych jim seznam otázek poskytla dopředu). Svá tvrzení a závěry jsem rovněž podpořila             

důkazy, jako jsou přímé citace výroků či přepis poznámek. 

 

4.8 etické otázky výzkumu 

Etika tvoří nedílnou součást společenského výzkumu. V rámci svého bádání jsem měla na            

paměti všechny její čtyři pilíře : 
99

a) Všechny aktéry výzkumu jsem předem informovala o podstatě výzkumu, proč jej           

provádím i o jeho průběhu. Samotní aktéři se teprve poté svobodně rozhodli, zda se              

budou chtít zúčastnit a svoje rozhodnutí stvrdili informovaným souhlasem. Vzhledem          

k výběru vzorku a vztahu důvěry k nim jsem zvolila souhlas neodporováním. Pro           

případ, kdy by chtěl aktér tento souhlas stvrdit písemnou formou, jsem nachystala            

několik formulářů, které jsem měla při kontaktu s aktérem k dispozici. Neopomněla          

jsem zdůraznit fakt, že aktéři mohli kdykoliv bez udání důvodů výzkum opustit.  

b) Ačkoliv jsem nepředpokládala, že se v rámci sběru dat dostanu k citlivým informacím,           

vzorek jsem informovala o tom, že získané informace budou použity pouze pro            

potřeby výzkumu. Informace jsou anonymizovány, každý z informátorů je označen         

98Švaříček, Šeďová: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, str. 31 

99Novotná, H. a kol: elektronický kurz Úvod do společenského výzkumu, prezentace Etika výzkumu 
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číselným kódem, aby nemohly být výpovědi použity proti nim. Ochranu dat jsem            

zajistila minimalizací přístupu cizích osob – omezením prakticky jen na osobu mou a             

konzultanta.  

c) Samozřejmostí bylo zachování principu neubližování.  

d) V neposlední řadě byla data zaznamenávána na nahrávací zařízení a poté archivována,           

aby nevznikly pochyby, že byla data upravována či zkreslena.  

V průběhu sběru dat jsem nenarazila na skutečnost, která by vedla k etickým dilematům.             

Samozřejmostí bylo dodržování zásad definovaných zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně          

osobních údajů po celou dobu konání výzkumu a při jakékoli práci na něm. 
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5. VZTAHY V ORGANIZACI 
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Vztahy v organizaci pro potřebu svého výzkumu rozděluji na vztahy aktéra k organizaci           

(kapitoly věnující se členství v organizaci) a na vztahy členů v organizaci samotné (kapitoly            

věnující se sítím). 

 

5.1 vztahy aktéra k organizaci 

 

V rámci kapitoly vztahy aktéra k organizaci se budu věnovat zejména členství aktéra           

v organizaci. Dále pak skrz jeho náplň práce a činnost v organizaci zde nastíním i reflexi jejich               

činnosti. 

5.1.1 členství v organizaci 

 

Členství v organizaci vnímají zkoumaní aktéři zejména skrz činnost, kterou pro danou           

organizaci vykonávají. Obecně se dá činnost v organizaci vymezit pozicí, kterou aktér zastává.            

V rozhovorech lze vypozorovat rozdíl mezi aktéry, kteří úkoly rozdávají, a aktéry, kteří patří             

k řadovým členům a úkoly „pouze dostávají“. 

  

Karolína v rozhovoru hovoří o přidělování úkolů: „No a pak jsou řadoví členové těch             

jednotlivých skupin, kteří od svého vedoucího mají přidělené úkoly, které plní v termínech,            

které jsou jim dány vedoucím.“ 

 

Dále jsou činnosti v organizaci vymezeny kompetencemi, jež mu jsou svěřeny, a vedením,            

které na plnění úkolů dohlíží. 

 

Například Karel popisuje svou činnost takto: „V rámci organizace, kromě toho, že se aktivně              

podílím na těch projektech. Ne dabingu jsem pomáhal připravit s tou odbornou částí. Pak             

samozřejmě organizuji, pomáhám organizovat, samozřejmě, opakující se akce, které         

pořádáme jako sdružení. … A jinak tedy já jsem spíše technicky zaměřený, takže pak často               

dělám grafiku nebo zkouším dělat nějaká propagační videa…“ 

 

Na otázku, jak k zadané činnosti přišel, odpovídá: 

„Je to tak, že jsme si v tom předsednictvu si organizaci vlastně vytvořili, takže podle toho, co                 

nás baví, co nám jde, a tak jsme si rozdělili ty jednotlivé práce.“ 
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Jiří pro svou členskou organizaci zase vykonává jinou činnost: 

„Kromě toho dělám v týmech, který jsou pro celej ten projekt. To znamená, dělám korektury               

hlavně, dělal jsem trochu i propagaci, dělal jsem trochu starost o hosty a tak dále.“ 

 

Jeho impulzem k výkonu práce je zejména fakt, že ho vybraná činnost baví. 

Jiří: „Baví mě to, láká mě to. Baví mě tohle téma.“ 

 

Nepříliš direktivní rozdělení práce je dáno zřejmě tím, že se aktér nachází ve vrcholovém              

orgánu organizace. Dalším aspektem může být i povaha organizace, kdy je činnost v drtivé             

většině založená na dobrovolnictví, a tak jednou z mála věcí, kterou organizace může            

poskytnout aktérovi, je výkon činnosti, která ho baví nebo ve které je dobrý. 

 

5.1.2 reflexe členství v organizaci 

 

V tomto textu analyzuji pohled samotných aktérů na to, jak vnímají své členství v organizaci.             

Členstvím aktéři rozumí formální zapojení do organizace, možnost člena formálně se podílet            

na spolurozhodování organizace, účastnit se valných hromad apod. a zejména aktivní účast při             

organizování různých akcí a projektů organizace. 

Karolína: „Jsem členem z důvodu toho, že mi přišlo poměrně logické a rozumné, tím, že              

jsem jako jeden z organizátorů toho stěžejního projektu tohoto zapsaného spolku. Tak mi            

přišlo dost logické do tohoto spolku vstoupit, abych viděla i do organizační struktury             

pořadatele.“ 

Zde se soustředím zejména na přínos členství a na všechna zmíněná pozitiva, která aktér               

vnímá. Přínos je poměrně diferenciovaný a nabývá mnoha podob. Aktéři se shodli, že největší              

osobní přínos pro ně má kontakt s jinými lidmi, díky kterému si rozšiřují obzory,  

Jonatán: „(nejdůležitější je)… tak asi zřejmě kontakt s jinými lidmi. Coby student historie,            

tedy oboru velmi bytostně individualistickém, je to pro mě velmi dobrá příležitost, jak být              

v kontaktu třeba i s vrstevníky, ale i třeba s mladšími lidmi.“ 

učí se respektovat názory druhých a 
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Karolína: „První je, že se člověk naučí pracovat v kolektivu, což ten kolektiv je dostatečně              

velký na tomto projektu.“ 

 tříbí si myšlení i názory 

Jonatán: „V rozhovoru se mi nějak tříbí myšlení nebo prostě vést nějaké diskuze.“ 

Dále si velmi cení zisku různých dovedností, které mají hodnotu jak v členské organizaci, tak i                

v rámci dalších organizací občanské společnosti – konkrétně zisk praxe,  

Karel: „ Tak určitě využívám ty získané zkušenosti a ty reference, které mi to pak dává…“ 

zkušeností jako jsou praktické pracovní návyky, dodržování termínů, komunikace s úřady,          

s účastníky, zkušenosti s fundraisingem, obecně softskills, a jejich osvojení. 

Jonatán: „A domnívám se, že je to činnost, která má smysl. Zároveň je možnost získat                

určitou praxi, určité zkušenosti, což v době, kdy možnost získat třeba i praktické pracovní             

návyky, pracovní dovednosti, je pro studenty jaksi mimořádně obtížné, tak tohle je velmi             

efektivní cesta, jak se tedy něčemu naučit.“ 

Ema: „Tak to třeba komunikace, potom by se dalo říct i nějaký psaní, nějakých já nevim,                

třeba závěrečných zpráv, tiskových zpráv, i kdyby jenom blbých článků, potom zkušenost            

s financováním projektu,…“ 

V neposlední řadě aktéři oceňují také odreagování či zábavu, kterou jim členství v organizaci             

poskytuje.  

Karel: „A jako poslední (přínos) bych zahrnula nějakou zábavu, tak to bych nechala jako              

poslední tu zábavu. Mohlo by to bejt jako nějaký odreagování, spíš než zábava, od školy, od                

práce a tak.“ 

Všechny uvedené body, včetně například seberealizace, jsou nápomocny aktérovi při jeho           

občanské participaci i mimo členskou organizaci. 

Mezi vnímanými klady členství a působení v dané organizaci lze také vyčíst i body, které mají               

přínos nejen pro zkoumaného jedince, ale i pro jeho okolí (zejména pro lidi, kteří se účastní                

aktivit pořádaných organizací) – například rozvoj účastníků projektů. 
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Karolína: „…je pro mě i zajímavý vidět rozvoj těch účastníků. To znamená lidé, kteří do toho                

projektu vstoupí poprvé jako účastníci a chytne je to, a člověk vidí ten rozvoj, kam ty lidé jdou                  

dál.“  

Ema: „nejproduktivnější si připadám, když právě tvořím příležitosti pro ostatní.“ 

 nebo vzdělání druhých 

Jonatán: (projekt) … v zásadě produkuje i určitou přidanou hodnotu pro okolí tím, že              

vzdělává v celkem důležitém aspektu současné společnost…. 

 

5.2 Vztahy mezi členy organizace – sítě 

 

Emirbayer a Goodwin  definují síť jako skupinu sociálních vztahů nebo sociálních  
100

vazeb mezi skupinou aktérů, které je vzájemně propojují. Mezi síťové aspekty organizací            

zařazuje Van Deth , vycházejíc z Putnamova konceptu, rodinné vazby, kontakty v organizaci a           
101

také přátelé, známé. V této části analýzy se věnuji všem zmíněným faktorům v rámci            

organizací občanské společnosti, jíž jsou aktéři členem, a pohledu aktérů na tyto faktory. 

 

5.2.1 rodinné vazby 

Faktor rodinné vazby, jak jej v odborné literatuře uvádí Van Deth, patří k síťovým aspektům             

organizace. Ve výpovědích svých informátorů jsem však nevysledovala žádnou zmínku o tom,            

co by nasvědčovalo vnímané přítomnosti rodinných vazeb v členské organizaci. 

Možným vysvětlením je fakt, že jde především o studentské iniciativy, kde se střetávají             

vrstevníci například ze školy či z jiné zájmové aktivity. Pak jsou rodiče či další příbuzní de facto                

vyloučeni věkem. Dalším vylučujícím aspektem může být například i fakt, že mladí lidé velmi              

často studují mimo své bydliště, kde se rodiče zdržují. Na druhou stranu nevyučuji             

přítomnost především sourozenců (ale i jiných příbuzných – bratranců, sestřenic,          

apod.) podobného věku jako je aktérův, ale o těch se informátoři v rozhovorech nezmiňovali. 

100 Emirbayer a Goodwin in Buštíková, L.: Analýza sociálních sítí, Sociologický časopis, 1999, online dostupné 
na http://sreview.soc.cas.cz/uploads/42a6c78198cacdc20c3a2da286e0c226ef935606_210_193BUSTI.pdf, 
poslední přístup 9.6. 2014 
101 Viz obrázek č.2 
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5.2.2 typy kontaktů v organizacích 

Kontakty v organizaci jsou dány především organizační strukturou. Na základě sebraných dat           

jsem vysledovala podobnost všech zkoumaných organizací – ve všech případech je struktura            

hierarchizována (v čele organizace stojí vedení, pod ním může/nemusí být nižší vedení            

organizace, na nejnižší příčce organizační struktury pak řadoví členové). V praxi se tak            

struktura neziskových organizací velmi podobá korporátním modelům. Mezi aspekty         
102

takových organizací patří formálně stanovená pravidla a postupy chování, uvědomělá snaha o            

koordinaci činnosti, zajištění mocenské kontroly prostřednictvím formalizace vztahů a         

efektivní dosahování cíle.  
103

Beáta: „Struktura toho projektu je vedoucí projektu a plus tým, kde každej má vlastně tu svoji                

úlohu, což si myslim, že je hodně, hodně dobrý.“ 

A jak organizace fungují?  Hierarchická struktura předurčuje směr delegování úkolů,  

Karolína nastiňuje fungování své organizace: „Máme vytvořené specializované pracovní         

skupiny, které se zabývají určitou oblastí, například máme grantovou skupinu, registrační a            

technickou skupinu, administrativní skupinu a tak dále. A tyto skupiny jsou vždycky pod             

vedením jednoho člověka, který ji má celou na zodpovědnost a on se v podstatě zodpovídá              

VKV za provedenou práci.“ 

ale také systém odpovědnosti, kdy odpovědnost i míra zasvěcení do fungování klesá            

směrem od vedení 

Beáta: „Vyhovuje mi v profesionalizaci tý úrovně, že každej má přesně danou oblast, kde má              

i odpovědnost… i prostě trošku ty svý svobody realizace.“ 

Jiří: „Pochopitelně, to úplný vedení jedná primárně s těma šéfama těch velkých skupin a             

nejvíc informací má tahleta K5, ale jak půjdeš od toho jádra, pořád ty lidi třeba vědí míň o                  

fungování toho projektu.“ 

Dalším typem vztahů v organizaci je vztah k autoritě. Aktéři mohou ve vedení spatřovat            

autoritu, která určuje směr jejich činnosti a motivuje je k ní. Díky pevnému vedení má každý               

102 Volně přeloženo z https://libcom.org/library/what-structure-ngo, poslední přístup 19.6. 2014 
103 Šťovíčková-Jantulová, M.: Sociologie organizace pro NNO, 2013/2014, online dostupné na 
moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=16421, poslední přístup 19.6. 2014 
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stanoven okruh své práce a přesně ví, co má dělat. To prospívá jednoduššímu fungování,              

neboť aktér se nemusí zaobírat otázkami, co je třeba vyřešit, kdo to má řešit, apod. a může                 

se soustředit na svou činnost v rámci organizace. 

Hubert: „…ve chvíli, kdy se objevila trošku silnější osoba, která má nějakej cíl a dokáže lidi                

soustředit do nějakýho konkrétního úkolu, motivovat je k práci, popřípadě přesvědčit, že teď            

je potřeba udělat tohleto, …“ 

5.2.3 reflexe struktury pro vlastní jednání 

Dle aktérů efektivitě a správnému fungování organizace výrazně prospívá jasná strategie            

komunikace, přesně vymezené kompetence jednotlivých členů a jasně vymezený prostor          

působení, stejně jako dělba odpovědnosti. Všechny zmíněné body pozitivně ovlivňují          

kontakty v organizaci tím, že jasně definují pole působení jednotlivých členů organizace           

v jednotlivých oblastech. 

Jonatán: „Ta linka rozhodnutí, nebo ta komunikační linie je v tomhle nastavena jednak v čem,             

že to pětičlenné vedení komunikuje s těmi lidmi, kteří vedou jednotlivé týmy, jim sděluje             

úkoly, jim dává pokyny, jim dává termíny a kontroluje nebo mu oni zodpovídají za činnosti,               

které dělají.“ 

Karel: „A v čem mi to vyhovuje? V tom, že je tam právě jasný vztahy, co kdo dělá, co kdo má                   

na práci a kdo je jako podřízený.“ 

Co se týče vztahů v organizaci a pohledu aktérů na ně, situace se odráží od výše uvedeného.                

Pozitivní vztahy vnímají informátoři velmi kladně, některé jedince motivují k lepším výkonům,           

některé vedou k setrvání v organizaci. Na druhou stranu, navzdory pozitivním kontaktům a           

vztahům v organizaci dle aktérů fungování organizace komplikují faktory, které negativně          

ovlivňují jejich participaci. Mezi ně patří: 

a) nejasnost pozic, která aktérům komplikuje orientaci ve struktuře, ale i výkon jejich vlastní              

činnosti; 

Jonatán: „(struktura) tím, jak je rozdělená, jak se ty jednotlivé týmy například překrývají, nebo              

není vždycky třeba úplně jasné, a to spíše z hlediska těch sociálních vazeb, komu se jednotliví               

lidé zodpovídají. Což je asi dáno nízkou informovaností o struktuře …“ 
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b) komplikovanost struktury, kdy je poměrně obtížné strukturu interpretovat, orientovat se            

v ní a vysvětlovat ji novým, ale i stávajícím členům; 

Karel: „Já si myslim, že ta struktura není úplně nejjednodušší, ta by se měla zjednodušit,               

budem na tom pracovat. Protože mi přijde, že noví členové, když přijdou, tak by z toho mohli                

být celkem zmatení.“ 

c) nepropojenost celé struktury, zvláště v případě vydělení vedení ze struktury, které           

způsobuje jejich exkluzi; 

Jonatán: „Jako vedení, které stojí nad nimi i mimo ně, což vede k tomu, že tam není                

pociťována ňáká velká soudržnost mezi tím užším vedením a těmi řadovými organizátory.“ 

d) neinformovanost jednotlivých členů organizace, zvláště ohledně personálních otázek,          

která vytváří nepříliš přátelskou atmosféru; 

Jiří: „Tak trochu mi tam vadí ty tajemný spory, který se vyskytujou občas. Tady třeba s tím                

Frantou. Letos s tím Vaškem, tam zas byly nějaký věci. No mohl bych možná vidět, mít               

trošku víc informací o tom fungování.“ 

 e) či špatné vedení 

Beáta: „Jakoby právě ty vztahy, který byly dobrý a zavedený a fungovaly, si myslim, že zbořil                

ten druhej projekt, kterej se k tomu přidal, kde právě ty vztahy ještě vybudovaný nejsou a               

vůbec nefunguj jakoby to vedení…“. 

5.2.4 přátelé, známí 

Dalším aspektem vztahů v organizaci jsou přátelé a známí. Ve svém výzkumu tyto vztahy              

dělím na pozitivní a negativní. Dále zde představuji reflexi těchto vztahů vzhledem k aktérově             

participaci. 

Sblížení se s lidmi, se kterými aktér v organizaci spolupracuje, je logickým krokem v budování            

vztahů v dané organizaci. Celkově vzato vnímají aktéři přítomnost přátel ve vztahu k činnosti            

v organizaci velmi pozitivně. Z výpovědí vychází, že přátelé a dobré vztahy s nimi vytvářejí            

v prostředí organizace tvůrčí atmosféru a podněcují aktéra k aktivitě. 
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Jiří: „Tak panuje tam, tak je to dobrovolnej projekt, v zásadě je tam dobrá nálada, v zásadě               

přátelská.“ 

Ema: „Asi mi nejvíc pomáhá ten přístup těch lidí, že když tam je, k tomu vykonávání té práce,                 

povaha a přístup těch lidí, protože když pracuju v kolektivu, kde není dobrá atmosféra, tak se               

samozřejmě pracuje hůře.“ 

Karolína: „celkově, … tak tam skutečně jsou to spíše přátelské vztahy,…“ 

Jeho slova nezávisle na něm potvrzuje i Karel: „když člověk někoho slyší každý týden, zná                

jeho názory,… tak se s ním pak baví jinak a pak i v tom neformálním pokračováním jednání,               

…“ 

Zároveň je zajímavým zjištěním, že v užším kruhu vedení vnímají aktéři vztahy jiné povahy než               

například ve zbytku organizace. Častým úzkým kontaktem a vydělením vedení z celkové           

struktury organizace dochází ke ztrátě sounáležitosti a k uzavření před zbytkem organizace.           

Tyto vztahy působí na aktéry negativně vzhledem k jejich participaci, neboť nejsou jejich            

součástí, a to vede k jejich exkluzi z těchto vztahů. 

Jiří: „Ne do všeho určitě nevidim. Rozhodně do těch personálních vztahů (ve vedení) ne…              

Tam se dějou pravidelně, takový ty různý spory a takový věci, o kterých my si tak vyprávíme                 

legendy. Nikdo moc neví, co se tam děje.“ 

Jonatán: „Užší vedení se často, a je to teda na škodu, vyčleňuje vůči těm ostatním                

organizátorům. Jako vedení, které stojí nad nimi i mimo ně. Což vede prostě k tomu, že tam                

není pociťována k ňáká velká soudržnost mezi tím užším vedením a těmi řadovými             

organizátory.“ 

 

 

5.3 DŮVĚRA 

Definici důvěry jsem zmiňovala již v teoretické části práce - obecně lze důvěru definovat             

pozitivně jako „víru ve spolehlivost, pravdivost či schopnost určité osoby či věci“ . Důvěru             
104

104Oxfordský slovník in Sedláčková, M.: Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od 
Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. SLON, 2012, str. 37 

54 



můžeme rovněž popsat jako dvoustranný vztah mezi objektem důvěry a člověkem, který se             

rozhoduje k důvěře. (viz kapitola 1.3). 

A v jakých situacích důvěru vnímají zkoumaní aktéři? Mohou ji vnímat skrz spolehlivost při              

výkonu práce, 

Karolína: „Vyhovuje mi to, dá se říct v tom, že se mohu spolehnout na ty lidi, co jsou pode                  

mnou.“ 

skrz vnímání dobrých vztahů, 

Ema: „Potom, že vim, že když je nás tam málo a je tam jako fakt ten přístup takovej osobní,                   

že můžu kdykoliv se všim, můžu se na všechny obrátit samozřejmě…“ 

 ale i jako prostředek kvalifikace na vyšší post 

Jonatán: „…protože ti lidé jsou do toho užšího vedení vybíráni právě proto, že se většinou               

jedná o ty nejdůvěryhodnější a zároveň nejaktivnější z organizátorů“. 

Ať tak, či tak, z rozhovorů vychází, že důvěra je pro aktéry nezbytným prvkem vztahů              

kolektivu v organizaci, neboť její přítomnost vytváří tvůrčí atmosféru, usnadňuje komunikaci          

mezi lidmi a celkově pozitivně ovlivňuje vztahy v organizaci. 

Karolína: „Jo, že ta důvěra mezi organizátory musí být, protože bez důvěry to nejde“. 

5.3.1 Důvěra v členy organizace 

Důvěru k jednotlivým členům organizace vnímají aktéři diferenciovaně, člověka od člověka.          

Celkově vzato z rozhovorů vyplývá, že aktéři přítomnost důvěry v organizaci vnímají pozitivně.           

Na základě jejich výpovědí se dá důvěra rozdělit na dvě kategorie – na důvěru v profesní                

zkušenosti a na důvěru v osobní vztahy. Oba typy důvěry se navzájem prolínají, avšak lze je od                 

sebe rozlišit. 

Beáta hovoří o obou kategoriích důvěry -  

Beáta: „Co se týče toho týmu Kecejme do toho,…, co už běží dýl, tak těm důvěřuju všem. Co                  

se týče toho přidruženýho týmu, toho rebelskýho, který nám to tam ničí, Kamila udělá, co               

může, ale nepředře se navíc… A Marek, k tomu nemám moc důvěru profesní.“ 
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Prolínání obou kategorií důvěry zmiňuje Hubert: 

„Občas si někdo s někým začne, pak se rozejdou, tím pádem se pak nebaví tamta skupina               

s tamtou… Jo, takže takový divoký.“ 

Další z možností, jak aktéři vnímají podobu důvěru, je soudržnost týmu.  

Jonatán: „Jo že se třeba ti lidé navzájem berou jako dosti jednolitá masa.“  

Jiří: „Jo, tak prostě ten tým se schází i neformálně. Týmový duch tam určitě je.“ 

V čem tedy aktér shledává důvěru pozitivně ve vztahu ke své občanské angažovanosti? Když             

se aktér může spolehnout na další členy týmu, kteří budou svou práci plnit poctivě, budou               

k sobě navzájem upřímní, v pozitivním smyslu to pak podněcuje aktéra k další činnosti, ať ve             

zkoumané organizaci či mimo ni. 

Ema: „je to o tom, že my jim jako důvěřujem, že oni to dělaj a že oni přijedou a tak. A                     

vlastně aji ten projektovej tým je založenej na důvěře. Já jim důvěřuju, že oni udělaj ty věci,                 

co maj, a já je nebudu muset jako psát „užs to udělal?“. 

5.3.2 Udržování důvěry v organizaci 

Důvěru mezi členy zkoumaných organizací udržuje určitá zpětná vazba jejich činnosti.           

V organizaci, kde působí Jonatán a Karolína, si členové vyvinuli nástroj reflexe, pomocí něhož             

zjišťují například adekvátnost obsazení pozic konkrétními lidmi. Anonymita dotazníku zaručuje          

poměrnou otevřenost. 

Jonatán: „Provádí se dotazníková šetření, anonymní mezi organizátory a jejich výsledky jsou            

často velmi otevřené. A to i dost konkrétně vůči konkrétním osobám…“ 

Karolína: „…nebo taková nevinná otázka, která je pro vedení výbornou reflexí, je, aby i lidé               

napsali do tabulky těch pozic lidi, které by si tam představovali s tím, že tam mohou napsat i                 

ty, co tam jsou. A to je výborná zpětná vazba. Člověk vidí, jestli je na té pozici správně…“ 

V jiném projektu zase aktér po zpětné vazbě přímo volá 

Beáta: „na druhou stranu umět jim říct, co dělaj špatně, ať maj vůbec šanci se zlepšit.“ 
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V sebraných datech se také objevil názor na členství nedůvěryhodných lidí.  

Jonatán: „V tom projektu se umožňuje působení, nebo minimálně třeba já se snažím,             

nekomplikuji působení lidem, kterým nedůvěřuji.“ 

Čím to, že si v takovémto typu organizace aktéři nechávají v týmu lidi, kterým nevěří? Jednou              

z možných odpovědí je například typ organizace (nezisková založená na činnosti          

dobrovolníků), kde je každá ruka dobrá i za cenu nepříliš velké důvěry v jednotlivé členy.  

Mou tezi dokládá i Jonatán:  

„Ano, asi by se mi těžce pracovalo s lidmi, kterým v určitých oblastech nevěřím nebo             

nedůvěřuji, to je myslim přirozené. … Pokud se tam takový člověk vyskytne, většinou se to               

ošetří tak, že s tím člověkem v té struktuře nemusím přicházet do kontaktu.“ 

Dalším z možných faktorů členství nedůvěryhodných lidí je jistá neexistence systému sankcí u            

zkoumaných organizací 

Jiří: „No, já bych byla strašně ráda, kdyby systém sankcí existoval. Ono je to docela těžké                

v projektu, kde jak říkám už poněkolikáté, ty lidi nemaj nárok na honorář.“ 

5.4 NORMY A HODNOTY 

V kapitole normy a hodnoty se nejprve budu věnovat udržování norem. V návaznosti na to 

poté v další kapitole uvedu jejich podoby tak, jak je vnímají zkoumaní aktéři. 

Normy obecně Anthony Giddens definuje jako pravidla, která určují náležité chování v různých            

sociálních kontextech. Normy buď předepisují určitou formu chování anebo ji zakazují.  
105

Utváření norem v neziskové organizaci je oboustranný proces – normy pomáhají participaci           

jednotlivých členů a zároveň jejich participace pomáhá normy utvářet. 

R. Putnam tvrdí, že lokalizované normy, vytvořené vzájemnou spoluprací, mají tendenci           

přenášet úspěch také na následující generace. Putnam také hovoří o kontinuitě norem, díky             

které je činnost v organizaci vůbec možná.  
106

105 Giddens A.: Sociologie, Argo, Praha, 1999, str. 541 
106 Putnam, R.: Bowling Alone, online dostupné na  
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Obecně vzato informátoři uvádějí namísto formálních pravidel osvědčené nepsané principy          

založené na zkušenostech a jasném vymezení kompetencí. 

Ema: „Vlastně tím, že to děláme dýl, tak už víme, že třeba některý lidi na ten e-mail ani                  

neodpoví a že je to akorát zdržuje. … Že už je to prostě o tom, ty zkušenosti za prvý, a za                     

druhý to, že už jsme si to vyjasnili a co si budem říkat a co si říkat vlastně nemusíme.“ 

Zřejmě se tak děje v důsledku velikosti organizací a zázemí, jež vychází zejména z přátelských             

vztahů založených na důvěře, kdy sami aktéři nepociťují potřebu psaných pravidel. 

Přeci jen se však i v tomto typu organizací dodržují nějaké principy, většinou v podobě             

základních principů projektu, sdílených pravidel či tradic předávaných z jednoho člena na            

druhého.  

Jonatán: „Tady opět to souvisí tedy především s předáváním zkušeností, dovedností a jakési            

dobré praxe těm současným organizátorům … je to dbání na jakési teoretické otázky, prostě              

na udržení určitých principů, východisek a na jejich formulování. Jo, protože to je činnost,              

které samozřejmě každé sdružení potřebuje, i každý projekt, mít ty základní stavební kameny             

a ty je potřeba jaksi oprašovat.“ 

Formální pravidla se v takovýchto organizacích objevují pouze v určitých segmentech činnosti.          

Příkladem může být Karlova výpověď týkající se konání formální valné hromady spolku -  

Karel: „No samozřejmě to nejvyšší rozhodování probíhá na tom republikovém sněmu, jak            

jsem zmínil, a tam to probíhá tak, že tam je diskuze moderovaná podle jednacího řádu, a                

diskuze je moderovaná zvoleným předsedou z řad předsednictva.“ 

5.4.1 demokratická orientace organizace 

Jednou z charakteristických hodnot organizace, patrné z výpovědí informátorů, je         

demokratická orientace organizace. 

Obecně se zkoumané organizace dají charakterizovat jako vertikálně hierarchizované (viz          

kapitola typy kontaktů v organizaci), vyznačují se jasnou komunikační linií, jasným rozdělením            

kompetencí a odpovědnosti. Dalším znakem je velká míra rovnosti všech členů, což znamená,             
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že ačkoliv je organizace hierarchizovaná, každý z jejích členů má stejné možnosti a rovnou             

šanci. 

Jonatán: „Takovou určitou normou je třeba dycky, že se jedná na rovinu, když někdo něco               

nechce dělat, nedělá, tak to prost řekne … to je jedna z norem, o které se tam jako dbá.“ 

Hubert: „Jednak samozřejmě ta rovnost tam je v tom týmě, jakože každej má rovnou šanci,              

pokuď chce dosáhnout toho, čeho je v souladu s cíli spolku jako celku.“ 

Dále je typickým prvkem těchto organizací otevřenost podnětům ze všech vrstev struktury.            

Tyto podněty mnohdy slouží i v koncepčních otázkách organizací či projektů a pomáhají            

začlenit aktéra do spolurozhodování na podobě organizace, ve které působí. A to oceňují,             

neboť rovný přístup udržuje sounáležitost s členskou organizací a aktéři si k ní mohou            

vytvářet osobní vztah. 

Jiří: „Máme třeba nějaký návrhy a my potom spíš rozhodujem o těch konkrétnějších věcech,              

jo. Na tý schůzi.“ 

Karolína: „Kdokoliv chce, může říct jakýkoliv nápad, myšlenku a tak dále. Protože jakmile             

někdo něco řekne, jiného zase napadne, jak by se to dalo ještě troku jinak, lidi na sebe                 

reagujou, tak někdy z tědlech schůzek vzniknou opravdu zajímavé nápady…“  

Ve zkoumaných organizacích lze také vypozorovat demokratickou snahu o informovanost          

jednotlivých členů – tato snaha nabývá různých podob (pravidelné reporty, schůzky, online            

diskuze). Někdy je jejich zpracování velmi náročné, ale členové organizací je oceňují. 

Karolína: „Kdyby to bylo na mně, nemám ráda příliš jako hierarchizaci, nějakou striktní a              

byrokracii. Jenže v projektu takovéhodle rozměru je to bohužel potřeba a člověk se tomu             

musí přizpůsobit, protože všichni organizátoři chtějí vědět, co se na tom projektu děje.“ 

Beáta: „…a opravdu, ale opravdu jeden den, kdy je ta porada, a opravdu víc strukturovaná               

porada. To si myslim, že dělala hodně. Člověk říkal přesně věci, dostal úkoly,…“ 

V neposlední řadě zde lze pozorovat víceúrovňový rozhodovací proces, který opět souvisí           

s hierarchií organizace. Někde má hlavní slovo pouze úzké vedení, bere však na zřetel podněty              
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z nižších sfér či přímo podniká kroky k zisku těchto podnětů (například setkání na valné             

hromadě, mailová komunikace,…),  

Ema: „Takže ty nejvyšší pravomoce má samozřejmě ten projektový tým z těch čtyř lidí. Dalo              

by se říct, že to největší, to nejvyšší slovo by měl mít ten vedoucí projektového týmu, ale to                  

se u nás ne až tak děje, je to tak, že tím, že je ten projektový tým tak malej, čtyři lidi, tak to                       

většinou rozhoduje ten projektovej tým, ne ten vedoucí.“ 

někde však úzké vedení rozhoduje bez ohledu na zbytek členstva.  

Jiří: „Většinou ty úplně zásadní rozhodnutí, dělá prostě to vedení.“ 

5.4.2 solidarita 

Solidaritou Velký sociologický slovník rozumí obvykle dobrovolnou společenskou soudržnost         

mezi rovnými, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci nějaké skupiny. V sebraných             
107

datech se pak solidarita projevuje například jako snaha o utužení týmu či ochrana týmového              

ducha. To svědčí o faktu, že soudržnost kolektivu je významným faktorem fungování            

organizace.  

Jak dokládá Hubertův výrok: „proč tam mít člena, kterej ničí práci ostatních. Pak to není               

týmovej hráč ...buď se ten člověk naučí hrát pro tým, anebo se s ním rozloučíš.“ 

Solidarita je pro aktéry rovněž významnou součástí vztahů. Stejně jako ostatní hodnoty, i             

solidarita přispívá k celkové příjemné atmosféře v organizaci, k dobrým mezilidským i         

profesním vztahům a utužení týmu jako celku. 

5.5 SDÍLENÁ IDENTITA 

U sociálních interakcí je v rámci společenství důležitá tzv. sdílená identita (my jsme). Sdílená              

identita spočívá ve sdílení statusů a vztahů, které odlišují určitou skupinu od ostatních.  
108

107 Petrusek, M a kol.: Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha, 1996, str. 1185 
108 Lužný, Václavík in Horáčková, M.: Bakalářská práce, online dostupná na 
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/49359/3/HorackovaM_ProcesAdaptace_ME_2013.pdf, poslední 
přístup 17.6. 2014 
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Sdílenou identitu lze v textu rozpoznat jako sdílenou představu o členské organizaci, jíž se             

rozumí společný nápad, jedinečnost, vize a její udržení. V souhrnu identitou aktéři rozumí            

například to, co dle nich dělá organizaci organizací. 

Beáta zmiňuje sdílenou identitu, které přičítá lepší fungování organizace a která působí jako             

stmelující prvek kolektivu: 

„…ta homogenita tkví v tom, že jsme tam přišli za stejným cílem…. Je to právě tím, že                 

máme stejné cíle…ale vidíme ten společný výsledek.“ 

 I Karolína vidí sílu organizace ve sdílené myšlence:  

„ ... strašně ráda s něma pracuju, protože mi přijde, že jsou na podobné vlně. Že všichni                

smýšlíme podobným směrem.“ 

 Ema zase zdůrazňuje sílu myšlenky projektu, který podle něj má cenu udržet: 

„…prostě chci, aby to fungovalo, protože si myslim, že je to dobrý. A proto, … si myslim, že                   

je to potřeba dělat.“  

Na jiném místě v textu pak rozvádí, že sdílená myšlenka pak může pomoci i v čase neshod:                

„…a když si to nevyřikaj, tak stejně fungujou tak, jako by se nic nedělo. Jenom kvůli tomu                 

projektu, nebo kvůli té organizaci.“  

Zároveň Karel ilustruje myšlenku, která je natolik silná, že není vázána na konkrétní lidi, ale že                

osloví i další lidi, kteří jsou ochotni ji rozvíjet:  

„tak na konkrétní lidi určitě vázanej není. Protože to už funguje 20 let.“ 

Obecně vzato aktéři považují sdílenou identitu za důležitou, neboť vytváří jakési pouto mezi             

členy organizace a působí jako stmelující prvek vůči nečlenům. 

6. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jak sami organizátoři studentských iniciativ vnímají sociální kapitál             

organizace ve vztahu k jejich občanské angažovanosti, čili jakých podob nabývá sociální kapitál            

v praxi neziskových organizací dle zkoumaných aktérů. Zároveň mne zajímalo, jak sociální           
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kapitál dle aktérů ovlivňuje jejich občanskou participaci v rámci organizací občanské          

společnosti. 

Teoretická část, věnující se konceptu sociálního kapitálu a občanské angažovanosti a           

participaci, představuje rámec pro výzkumnou část práce. Putnamův koncept sociálního          

kapitálu je založen na vlastnostech organizace, jako je důvěra, normy a sítě, které přispívají              

k občanské angažovanosti a mají pozitivní dopad na společnost. Občanská angažovanost je           

totiž pro Putnama základní formou sociálního kapitálu. 

Pro práci s Putnamovým konceptem jsem zvolila rozdělení aspektů dle Van Detha. Pomocí            

jeho grafu jsem sestavila otázky interview, které sloužily jako nástroj pro sběr dat.  

Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní strategii, abych porozuměla stanoveným cílům. Pro sběr            

dat byl tedy nejvhodnějším nástrojem polostrukturovaný rozhovor s organizátory projektů         

studentských iniciativ, tedy se samotnými aktéry organizací občanské společnosti. 

V Putnamově konceptu sociálního kapitálu zkoumám, jak struktura organizace, vztahy mezi          

jednotlivými členy, důvěra a sdílené normy ovlivňují participaci jednotlivých aktérů výzkumu,           

neboť všechny tyto aspekty přispívají k celkovému pohledu na způsob fungování organizace a            

její prostředí. 

A nyní již ke shrnutí výsledků výzkumu:  

Z výzkumu vyplývá poměrně jednotná představa o struktuře organizace. Ta je tvořená           

převážně jasnou komunikační linií, dělbou odpovědnosti, dělbou úkolů, hierarchií organizační          

struktury a autoritativním vedením. Tyto aspekty aktérům výrazně pomáhají při angažovanosti           

v členské organizaci zejména tím, že jasně vymezují činnost aktéra v organizaci a zjednodušují            

fungování organizace. 

Dalším charakteristickým znakem zkoumaných organizací je jistá rovnost pozic. Navzdory          

hierarchizaci pozic dle výpovědí aktérů v organizacích panuje jistá rovnost – ta se odráží             

zejména v rovných příležitostech či otevřenosti vůči podnětům ze všech vrstev struktury.  

Všechny tyto aspekty tvoří silnou demokratickou orientaci organizace, kterou aktéři hodnotí           

velmi pozitivně, neboť spoluúčast na rozhodování o organizaci či otevřenost diskuzí o            
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fungování pomáhá začlenit aktéra do organizace a posiluje tak jeho sounáležitost s členskou            

organizací. 

Co se týče norem, v organizacích dle aktérů převažují nepsané normy, založené na            

zavedených, osvědčených postupech, které se předávají v organizaci jako tradice ze člena na            

člena. Sdílené normy tak představují prvek sounáležitosti s historií organizace a pomáhají           

aktérovi využívat osvědčených postupů. 

Dalším pozitivním jevem organizací, který vnímali samotní aktéři, byla přítomnost přátel a            

známých. Pozitivní dopad jejich přítomnosti se odráží zejména v prostředí organizace, kde           

podněcují aktéra k občanské angažovanosti. Jejich přítomnost se rovněž pojí s vysokou          

mírou důvěry. Společně tyto dva faktory vytváří tvůrčí atmosféru, inspirují aktéry a rovněž je              

motivují k další činnosti.  

Z rozhovorů také vyplývalo, že aktéři důvěru vnímají diferenciovaně – dle jejich výpovědí se             

důvěra dala rozdělit na osobní důvěru a důvěru v profesní zkušenosti. Oba dva druhy se              

prolínají, nicméně ani přítomnost přátel a vysoká míra důvěry nevylučuje negativní stránky            

vztahů a důvěry. 

Negativní stránka vztahů se týká zejména jisté exkluze řadových členů v organizaci vůči vedení.             

Pokud aktéři nejsou členem vedení, nevidí do vztahů, které se tam utvářejí, ani do politiky               

vedení vůči organizaci, negativně to ovlivňuje jejich participaci. 

Dalším důležitým zjištěním byl fakt, že aktéři se sami aktivně podílejí na udržování důvěry, ať               

už reflexí vlastního jednání či utužováním týmového ducha. Neusínají na vavřínech a o důvěru i               

vztahy pečují. 

V neposlední řadě jsou zkoumané organizace charakteristické nepřítomností rodinných        

vztahů.  

Celkově se mezi členy organizací, jak situaci vnímají aktéři, utváří specifická sdílená identita,             

která pomáhá vytvářet jakýsi étos uvnitř organizace a zároveň se díky ní vymezují aktéři vůči               

nečlenům organizace, potažmo společnosti. 

Na základě výzkumu jsem se pokusila porozumět podobám sociálního kapitálu organizace tak,            

jak jej vnímají zkoumaní aktéři, a jak tento sociální kapitál dle aktérů ovlivňuje jejich              
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občanskou angažovanost. Každý ze zmíněných Putnamových faktorů má jistý vliv na aktivitu            

aktérů a celkově vzato dle aktérů tuto aktivitu pozitivně ovlivňují. 
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