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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá občanskou společností hlavního města Prahy, konkrétně 

tří vybraných pražských městských částí, občanskou angažovaností a politickou participací 

zdejších obyvatel a motivací, které je k ní vedou. Práce si klade za cíl ukázat, že občanská 

společnost zde není slabá, jak se to často u společností postkomunistických států předpokládá, a že 

jsou zdejší občané schopni se mobilizovat a politicky angažovat. To dokládá na přehledu vývoje 

volební účasti v České republice v různých typech voleb, dále na míře volební účasti ve zvolených 

pražských městských částech a na občanských aktivitách a iniciativách, které v těchto městských 

částech působí. V praktické části textu jsou tato zjištění doplněna o rozhovory se současnými 

zastupiteli městských částí, kde je sledována jejich občanská i politická angažovanost, a motivace, 

které k ní vedou. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with civil society in three chosen parts of Prague, the capital city of the 

Czech Republic. It deals also with civic involvement and political participation of its Citizen and 

their motivation for that. Thesis aims to show that civil society is not so weak as it is always 

supposed for post-communist states and it shows that Citizen of Prague are able for mobilization 

and political participation. The thesis presents the overview of the development of voter turnout in 

the Czech Republic in different types of elections, in the rate of voter participation and civic 

activities and citizenship initiatives. Civic and political involvement and motivation are identified 

through interview made with district councilors in three chosen parts of Prague.    
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Úvod 

Otázky spojené s politikou a politickou participací jsou důležitým tématem věd sociálních a 

politických. Zároveň jsou často velmi tenkým ledem, na kterém se pohybujeme. Ve společnosti je 

velmi rozšířený trend nadávání a pomlouvání politického dění a našich politických představitelů, 

jejich výroků a činů, kteří mají zajedno řešit problémy naší společnosti, odpovídat na projevy a 

snahy veřejnosti, které jsou vyjadřovány a formulovány, a utvářet či měnit politiku tak, aby těm, 

kterých se přímo dotýká, vyhovovala, a zadruhé mají českou společnost prezentovat a 

reprezentovat v zahraničí a ve světě. Mnohdy se nám chování a jednání našich politických 

představitelů nezamlouvá, odpovědí na výtky bývá ale výrok typu, že jsme si je sami zvolili. Ti, 

kdo se jistými způsoby angažují a podílejí na politickém životě, kdo vyjadřují svůj hlas, názor či 

sympatie s konkrétními politiky či politickými otázkami, tvoří důležitou skupinu či uskupení 

občanů v Českém státě, jsou součástí tzv. občanské společnosti.      

 Občanská společnost je jedním ze základních principů fungující demokracie, a jedním z 

jejích klíčových prvků je politická participace. Občanská společnost představuje možnost občanů 

dané společnosti se vyjadřovat k veřejnému dění a svými názory a projevy jej ovlivňovat, utvářet a 

měnit. Občané daného demokratického státu tak mohou přímo ovlivňovat věci veřejné. Politická 

participace se nejčastěji projevuje (a nejsnáze měří) účastí ve volbách, přesto ale existuje několik 

dalších způsobů, jak se mohou občané politicky zapojit a angažovat, a jak se dokážou v otázkách 

politiky mobilizovat. Skrze tyto prostředky se sleduje právě jakási mobilizační kapacita, tedy 

schopnost společnosti se aktivizovat, a dle tohoto ukazatele se hodnotí síla občanské společnosti té 

které země. Česká republika nevychází z těchto srovnání nijak dobře, občanská společnost je zde 

dle tvrzení některých odborníků spíše podprůměrná až slabá, stejně jako v dalších 

postkomunistických státech (viz například Howard, 2003), a tento trend je tak proto často dáván za 

vinu právě komunistické minulosti našeho státu, kdy byla politická angažovanost ve smyslu 

opozice komunistické straně či disentu vnímána jako opozice proti státu, a ve formě průvodů, 

sjezdů a setkání zanechala jakási nucená angažovanost obyvatel na jejich současné aktivitě určité 

stopy a následky. V západních demokraciích se lidé často mobilizují skrze členství v organizacích 

a spolcích, a díky velkým členským základnám těchto organizací i politických stran jsou formy a 

způsoby politického aktivismu mnohem masovější než ve státech postkomunistických. Schopnost 

aktivizovat lidi skrze toto členství je nazýváno jako mobilizační kapacita, podle níž jakožto 

indikátoru síly, jsou východoevropské a postkomunistické státy označovány v otázce občanské 
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společnosti jako slabé (ibid). Jiní autoři (například dvojice Petrova, Tarrow) ovšem tvrdí, že 

mobilizační kapacita není jediným indikátorem, jehož prostřednictvím lze sílu občanské 

společnosti měřit. Petrova a Tarrow ukazují, že v postkomunistických státech existují politicky 

orientované skupiny či organizace, které sice nemají velkou členskou základnu a nejsou proto 

schopny často mobilizovat masy lidí, jsou ale přesto schopny prosazovat své zájmy; spoléhají totiž 

na vazby, vztahy a sítě mezi dalšími organizacemi a strukturami. Schopnost navazovat tyto vztahy 

mezi jednotlivými organizacemi či sdruženími nazývají Petrova a Tarrow jako transakční kapacitu. 

Díky ní jsou navazovány vztahy, probíhá komunikace mezi jednotlivými organizacemi, jsou 

vytvářeny koalice, a vstupuje se díky ní do interakcí s dalšími organizacemi a skupinami, i s 

politickými aktéry (Petrova, Tarrow, 2007). Tyto skupiny nemobilizují masy z řad veřejnosti také 

proto, že se většinou nevyjadřují k plošným a celospolečenským otázkám jako takovým, ale řeší 

aktuální a zejména obecné zájmy, postavené na hodnotách a postojích, které jsou sice sdílené 

společností celkovou, týkají se ale nějakých aktuálních lokálních problémů a potřeb. Proto 

využívají zejména kooperaci, kontakty a širší koaliční partnerství i s dalšími aktéry (Císař, 

Navrátil, Vráblíková, 2011). Skrz členství v těchto organizacích nebo spolupráci s nimi získávají i 

jednotlivci další kapitál a zdroje potřebné pro jejich aktivizaci a politickou angažovanost, a jsou 

jim jejich prostřednictvím poskytovány příležitosti a možnosti pro komunikaci, vyjádření a 

aktivizaci, která by jinak nebyla možná, nebo by byla mnohem složitější.     

 Pokusím se tedy tímto textem ukázat, že jsou občané České republiky schopni se 

mobilizovat a politicky angažovat, pokud k tomu mají potřebné zdroje, kapitál, a pokud jsou 

k politické participaci nějak motivováni. Údaje a informace o nevolebních způsobech participace 

občanů v politice porovnám s účastí ve volbách, které se budu věnovat mimo toto porovnání i 

v rámci srovnání míry účasti ve volbách se sousedním Rakouskem. Ve své práci se budu nejprve 

zabývat různými koncepcemi a termíny, které jsou důležité pro vymezení občanské společnosti a 

politické participace vůbec, dále se budu zabývat úrovní a způsoby politické participace v České 

republice a to zejména v kontextu dalších postkomunistických zemí, jejím vývojem i současnou 

podobou s ohledem na různé okolnosti a vlivy, které její míru nějakým způsobem formují. Na 

vývoji volebního chování nabídnu srovnání účasti v různých typech voleb v průběhu let i zmíněné 

porovnání s ostatními postkomunistickými státy, a podrobnější srovnání se sousedním 

Rakouskem. V rámci práce se dále zaměřím na hlavní město Prahu, konkrétně pak na tři městské 

části, kde se budu věnovat míře participace zdejších občanů, jejímu vývoji, a způsobům, které si 
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pro svou politickou angažovanost volí. Dále popíši různé iniciativy a občanská hnutí, které se 

v těchto městských částech angažují, a která zde působí, a způsoby jejich participace v politice i 

problémy, ke kterým se vyjadřují. Tento obraz pak doplním o rozhovory s politiky či zastupiteli 

vybraných městských částí, kteří kandidovali v posledních volbách a jsou politicky aktivní, a 

pokusím se tak zjistit důvody a motivy jejich angažovanosti a participace. 
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1. Klíčové termíny a koncepty 

V úvodu tohoto textu bych ráda vymezila a definovala termíny pro účely mé práce, se kterými 

budu v jejím celém průběhu pracovat, aby bylo zřejmé, jaká vymezení a jaký smysl pro mě tyto 

koncepty představují, a jakého nabývají pro účely mé práce obsahu. Pokud není uvedeno jinak, pak 

definice, které zde předkládám, jsou vesměs mým vlastním chápáním daných termínů, různí autoři 

však tyto koncepty mohou uvažovat mnoha dalšími způsoby.  

1.1 Politická participace 

Politickou participací je v nejširším smyslu slova vnímáno jakékoli zasahování, podporování či 

podílení se na politice a politických rozhodováních, které vychází ze základních lidských práv a 

svobod, tedy svobody slova a projevu, shromažďování, spolupráce, volebního práva a dalších. 

Politickou participací tedy rozumíme jakýkoli aktivní podíl na činnosti, rozhodování či kontrole 

v oblasti veřejných věcí a společného či společenského zájmu. Politická participace je jedním ze 

základních a nezbytných rysů demokratického společenského systému a ukazatelem charakteru 

systému politického. Někteří autoři uvažují jako politickou participaci mimo aktivních projevů 

vlastních názorů na politiku či vyjadřování podpory nebo naopak nesouhlasu s jistými politickými 

rozhodnutími i pouhé uvažování o politice, debatu s přáteli či kolegy, zájem o politiku a další.  

1.2 Občanská společnost 

Občanskou společnost lze chápat jednak jako společnost daného státu jako takovou, všechny její 

členy jako individua, která svou pouhou existencí utváří společnost a podílí se na jejím fungování, 

zadruhé jako prostor pro aktivní účast občanů daného státu nebo území, jako abstraktní pojem, 

který zahrnuje právě občany dané společnosti, kteří jsou aktivní ve veřejném dění, konají a podílejí 

se na událostech ve společnosti, a svým chováním a aktivní činností se snaží o ovlivňování 

veřejného prostoru a politického systému, v němž žijí. Setkáváme se s vymezením občanské 

společnosti jako prostoru sdružujícího občany ve spolcích a organizacích, které jsou sice 

organizované, ale nejsou přímo napojené na státní orgány a struktury. Gordon White vnímá 

občanskou společnost jako oblast mezi rodinou a státem, která obsahuje organizované skupiny či 

sdružení, které jsou oddělené od státu, jsou do určité míry autonomní a jsou dobrovolnické, tvořené 

členy společnosti s cílem ochraňovat nebo rozšiřovat svoje zájmy, hodnoty nebo identity (White, 

1994). 
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1.3 Občanská angažovanost 

Pojem občanské angažovanosti pak zahrnuje činnosti a aktivity lidí – občanů, které se odehrávají 

právě v občanské společnosti a jejím prostřednictvím. Jedná se tedy o záležitosti spojené se 

zájmem o věci veřejné, o veřejné dění, o stav a situaci ve společnosti, v níž lidé žijí, a o aktivní 

snahy se do činností s těmito souvisejícími zapojovat a podílet se na nich. Existuje několik 

možností, jak se zapojit, tedy angažovat ve společnosti, patří mezi ně mimo jiné účast ve volbách, 

vyjadřování svých názorů či postojů prostřednictvím petic, demonstrací, stávek či otevřených 

dopisů zastupitelům, politikům, funkcionářům a podobně. Dále je možné se angažovat skrze 

vlastní kandidaturu či zastávání nějaké politické funkce, být členem politické strany, účastnit se 

veřejných akcí, happeningů, setkání, zasedání či debat. 

1.4 Motivace 

Motivací rozumíme soubor vnitřních nebo vnějších faktorů, které ovlivňují či řídí naše jednání a 

činnosti, iniciují lidský organismus k tomu, aby jednal určitým způsobem. Skrze motivace je 

usměrňováno či podněcováno naše chování a jednání za nějakým konkrétním účelem, motivem. 

Tyto motivy jsou osobními příčinami určitého chování, jednání za účelem naplňováním potřeb, 

které máme a pociťujeme. Potřeby rozlišujeme biologické a sociální, přičemž právě sociální 

potřeby, které představují adaptaci na sociální podmínky či řešení sociálních nedostatků, se 

prostřednictvím různých aktivit a iniciativ snaží lidé v občanské společnosti a skrz občanský 

aktivismus naplnit. Tedy právě motivací k politické participaci a angažovanosti se budu zabývat 

v praktické části práce, kdy se mimo jiné prostřednictvím uskutečněných rozhovorů pokusím 

zjistit, proč lidé (ne)participují. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Politická participace v postkomunistických zemích 

Politická participace představuje jeden z klíčových principů fungující demokracie, kdy jsou skrze 

možnosti participovat a účastnit se veřejného života jednak deklarována základní práva občanům 

daných společností, a zároveň je jim umožněno podílet se na veřejných záležitostech a vyjadřovat 

své názory na (nejen) politické dění ve státě. Demokratické fungování státu by bez možnosti 

občanů participovat nebylo možné, Norris navíc vidí v možnosti občanů participovat zdroj životní 

síly demokracie (Norris, 2002). Pro vysvětlení a pochopení fungování dnešních demokracií je 

velmi důležitá jejich minulost a historický vývoj vůbec. Ukazuje se totiž, že stejně tak, jako mají 

evropské státy rozdílné určité historické skutečnosti, je také rozdílná míra občanské společnosti, 

politické participace občanů v jednotlivých evropských státech, i způsoby, které občané 

jednotlivých států pro svou participaci využívají, a které si pro vyjádření a formulování svých 

názorů volí. Otázka toho, jaká míra participace lidí v politice je pro zachování a udržení 

demokracie nejlepší, je stále nezodpovězena, a různí teoretici nabízejí různé odpovědi. Existují tři 

teorie politické participace; a to teorie elitní demokracie, teorie racionálního výběru a teorie 

participační demokracie (Vlachová, Lebeda, 2006). Někteří teoretici tvrdí, že čím vyšší je míra 

participace a čím aktivnější lidé v politice jsou, tím lepší to pro demokracii je. Ti, kteří preferují 

teorii elitní demokracie tvrdí, že zachování politické stability je důležitější než zachování 

demokracie, a před masovou aktivizací nevzdělaných a apatických lidí preferují vládu osvícených 

elit (např. Schumpeter, 2004). Pod teorií racionálního výběru nalézáme velmi podobné tvrzení, 

neboť jedinci jednající racionálně v politice neparticipují, protože jim tato aktivita a participace v 

podstatě nic nepřináší, nepředstavuje pro ně žádnou výraznější výhodu. Jedinci musí za něčím jít a 

musí být přesvědčení o tom, že jim účast na politickém dění něco přinese. Tyto dvě teorie, teorie 

elitní demokracie a teorie racionálního výběru, chápou politickou participaci pouze jako prostředek 

k dosahování cílů. Teorie participační demokracie však chápe politickou participaci zcela odlišně. 

Vnímá jí jako klíčový prvek moderních demokratických systémů, kdy sice na jedné straně funguje 

jako prostředek k dosažení konkrétních cílů, na straně druhé ale pomáhá utvářet a posilovat 

občanskou společnost a vychovává občany jednotlivých států k umění vládnout. Tato teorie 

vychází z toho, že demokracie může fungovat jen na základě toho, že se občané o politiku zajímají, 

sledují ji, a vyjadřují na ni svůj názor, tedy že jsou politicky aktivní (Vlachová, Lebeda, 2006). 
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Zájem o politiku však není něčím samozřejmým, a ačkoli by měla občanská společnost v jistém 

smyslu vychovávat a směrovat své členy k aktivnímu občanství a k aktivní participaci na veřejném 

dění a na politických rozhodováních, můžeme snadno vidět, že tomu tak zcela není, a že jsou 

zejména postkomunistické státy v otázce politické aktivity jejich občanů spíše podprůměrné ve 

srovnání se západními demokraciemi. Navíc jsou jednotlivé formy a způsoby politické participace 

různě nákladné a vyžadují jistou investici ze strany lidí. To je důvodem nestejného využívání 

příležitostí k politické participaci, a některé její formy, především ty méně nákladné, jsou 

využívány více než jiné, jako je tomu například u volebního chování. Naopak některé způsoby 

politické participace jsou využívány spíše zřídka, a volí je především jednotlivci, kteří se na 

politické dění takřka specializuji, věnují se politickým aktivitám téměř profesionálně  a využívají 

nejrůznější způsoby a možnosti, jak politiku a politické rozhodování ovlivnit, a jak na její 

nejrůznější otázky a problémy upozornit a reagovat.      

 Jelikož jsou občané jak politické subjekty, tak i objekty politiky, jsou jejími účastníky i 

těmi, na něž dopadají politická rozhodnutí a opatření, musí se tyto dva aspekty v lidském životě 

nějak vyrovnávat, harmonizovat, vyvažovat. Milbrath tvrdí, že průměrná míra politické participace 

pomáhá ve společnosti nalézt rovnováhu mezi konfliktem a konsenzem, a že lidé, kteří jsou v 

politice aktivní spíš průměrně, jsou více spokojeni se systémem vládnutí a s politickou situací 

(Milbrath, 1965). Politická aktivizace obyvatel se zvyšuje zejména v kontroverzních otázkách nebo 

při řešení zásadních politických problémů a opatření, a to pro demokratické systémy nepřináší 

mnoho dobrého. Příliš mnoho nebo příliš málo politické aktivizace a participace občanů může pro 

demokracii představovat stejné ohrožení. V moderních demokraciích jsou podle Almonda a Verby 

důležití především politicky kompetentní občané, spíš než ti politicky aktivní. Tito politicky 

kompetentní občané se nemusí politicky angažovat prakticky vůbec, ale musí věřit, že mohou 

politické procesy a rozhodování ovlivňovat, pokud chtějí (Almond, Verba, 1993). 

Totalitární minulost zanechala na společnostech jednotlivých evropských států velké důsledky 

v názoru na politiku a politické dění obecně, stejně tak jako na přístup občanů aktivně se podílet a 

participovat v otázkách politiky a veřejného dění. Nízká politická participace a malý zájem občanů 

o politiku a politické dění jsou považovány za důsledek zkušenosti států právě s totalitárním 

režimem a komunistickou politikou, oslabenou občanskou společností a vztahů ve společnosti, a s 

tím související nízkou mírou mezilidské důvěry (Putnam, 1993). Přechod k demokratickému 

zřízení a hroucení starého, komunistického, režimu byl doprovázen masovou mobilizací 
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obyvatelstva, politickým aktivismem ve formě demonstrací, pochodů, prvních svobodných voleb a 

dalších, kdy lidé velmi aktivně využívali veškeré formy participace a angažovanosti na veřejném 

životě a v otázkách dalšího politického směřování státu, z velké části pravděpodobně proto, že 

jednoduše mohli, že se jim otevřely nové možnosti a příležitosti k tomu, aby se vyjadřovali a 

prezentovali. Politická aktivita obyvatel v České republice se ale od její transformace z 

komunistického režimu změnila, a stejně tomu bylo i v ostatních postkomunistických státech. V 

prvních volbách byla nevídaná volební účast, mezi 80 a 90 %, lidé se politicky angažovali, 

vznikaly nové politické strany a jejich členská základna rychle narůstala. Tento efekt se ale velmi 

rychle zastavil, volební účast začala klesat, klesal také počet členů jednotlivých politických stran i 

členů občanských sdružení a organizací, zájem o politiku se zmenšoval (např. Dalton, 2000). 

V současné době je tak míra politické participace obyvatel postkomunistických států o mnoho nižší 

než v takzvaných starých demokraciích, přesto, že občané postkomunistických evropských států 

žijí ve svobodných demokratických státních systémech už více než čtvrt století, a že mají mnoho 

možností a způsobů, jak se veřejného a politického dění účastnit, a jak se politicky angažovat. 

V literatuře není jednoznačná odpověď na to, proč je situace právě taková, a proč se obyvatelé 

postkomunistických států angažují v politice a veřejném dění méně než obyvatelé jiných států, 

existuje však několik možných variant vlivů, se kterými autoři a badatelé pracují. Někteří 

přikládají nižší míru politické participace obecně takzvanému dědictví komunismu, které budoucí 

podobu demokracie zásadně ovlivňovalo a utvářelo (např. Howard, 2003). Jiní přisuzují menší 

snahy participovat a aktivně se angažovat na společenském dění a v politických otázkách tomu 

faktu, že v době komunistické nadvlády bylo vyžadováno, aby se občané účastnili nejrůznějších 

hromadných a masových akcí, průvodů, pochodů a dalších, účast byla povinná, a občané těchto 

států tak nebyli vychováni a vedeni k tomu, aby se jakkoli angažovali sami, svobodně a dobrovolně 

(Vráblíková, 2009). Z této povinné účasti na nejrůznějších aktivitách a akcích pak dle některých 

autorů pramení i prostá apatie k veškerému politickému dění, lidé pociťují k politice určitou 

nechuť a nevůli se na ní jakkoli podílet, a jednoduše se neangažují. Tato neangažovanost, 

lhostejnost či apatie však může znamenat i vůli či svobodu neparticipovat, kterou za 

komunistického fungování státu nemohli občané uplatňovat (Rose, 1995). Další možné vysvětlení 

je přisuzováno celkové transformaci společnosti a jejího uspořádání, které se soustředilo zejména 

na oblast hospodářství a ekonomiky, a otázky politické nebyly ve středu společenského zájmu 

(Lewis, 1997).           
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 Možná nelze nalézt jediné vysvětlení určité specifičnosti občanské angažovanosti a 

aktivismu, se kterými se v postkomunistických státech setkáváme, a jistě existují i různé latentní 

faktory, které takto specifický způsob participace a míru občanské společnosti při přechodu 

k demokratickému způsobu vládnutí a státního uspořádání ovlivnily. Je velmi reálné, že v různých 

státech také působí a působily různé mechanismy a vlivy, které současnou podobu politické 

participace a občanské společnosti ovlivnily a formovaly, mým cílem v této práci ale není ani jejich 

odhalení a dokonalý popis, jedná se ale o velmi zajímavé a aktuální téma, které dle mého názoru 

stojí za podrobnější prostudování a prozkoumání, stejně tak, jako se o to snaží již provedené studie. 

Přesto že se v praktické části své práce budu soustředit zejména na účast ve volbách, pro politickou 

participaci v postkomunistických státech je charakteristická nižší míra politické participace 

obecně, a proto je důležitý a velmi zajímavý i přehled právě mimo-volebních aktivit, jimiž se 

občané těchto států na politice podílejí. Z následujícího grafu (Graf 1), sestaveného podle dat 

z mezinárodního výzkumného programu ISSP 2004: Občanství (International Social Survey 

Programme 2004: Citizenship in Vráblíková, 2009) vyplývá, nakolik se angažují obyvatelé 

jednotlivých evropských postkomunistických států ve srovnání se zástupci takzvaných starých 

demokracií, zde v porovnání s Francií a Velkou Británií. Do programu ISSP jsou zahrnuty desítky 

zemí z celého světa a jedná se o výzkumný program s mnohaletou tradicí, který funguje již od roku 

1983. Tento graf vychází ze srovnání provedeného mezi postkomunistickými zeměmi, které jsou 

porovnávány se zástupci takzvaných starých demokracií. Do studie byly zahrnuty tyto státy (pozn.: 

v závorce vždy počet respondentů z daného státu): Bulharsko (N = 1121), Česká republika (N = 

1322), bývalá Německá demokratická republika (N = 436), Maďarsko (N = 1035), Lotyšsko (N = 

1000), Polsko (N = 1277), Rumunsko (N = 1800), Slovensko (N = 1072), Slovinsko (N = 1054), 

Francie (N = 1491) a Velká Británie (N = 853). Aktivity, které studie ISSP 2004: Občanství 

sledovala, kromě účasti ve volbách, jsou následující: podpis petice, účast na demonstraci, účast na 

manifestaci, dar peněz, bojkot produktu, kontaktování politika, kontaktování médií, účast na 

internetovém fóru, členství ve straně. Účast ve volbách představuje ve všech sledovaných zemích 

nejčastější politickou aktivitu, kterou občané vykonávají, a u všech sledovaných států, kromě 

Polska, kde byla účast v posledních volbách 46 %, je volební účast vyšší než 56 %. Nejvyšší 

volební účast lze pozorovat v zemích bývalé Německé demokratické republiky, Lotyšska, 

Maďarska a Slovenska, kde je volební účast vyšší než 70 %, naopak nejnižší účast ve volbách je, 

kromě již zmíněného Polska, v Rumunsku a v České republice, kde nedosahuje volební účast ani 
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60 % (Vráblíková, 2009). Studie sleduje politickou participaci také na individuální úrovni, tedy 

například to, kolika ze sledovaných politických aktivit se občané postkomunistických států věnují, 

a jak jsou tedy ve srovnání s občany Francie a Velké Británie politicky aktivní. To lze 

dokumentovat následujícím grafem (Graf 1).     

 

 

Zdroj: ISSP 2004 in Vráblíková, 2009. 

Poznámky: DE-E = bývalá NDR, SK = Slovensko, LV = Lotyšsko, SI = Slovinsko, CZ = Česká 

republika, BG = Bulharsko, RU = Rumunsko, PL = Polsko, HU = Maďarsko, FR = Francie, VB = 

Velká Británie. 

Graf 1 ukazuje, kolika aktivitám se v rámci politické participace občané postkomunistických států 

věnují kromě účasti ve volbách. Je patrné, že ve čtyřech zemích, a to v Maďarsku, Polsku, Rusku a 

Bulharsku se kromě volební účasti nijak politicky neangažovala více než polovina obyvatel, 

v Maďarsku se jedná o celých 72 % neaktivních obyvatel, pokud neuvažujeme účast ve volbách. 

V čele tohoto srovnání pak stojí bývalá Německá demokratická republika a Slovensko, kde se 

politicky neangažovalo 15 a 24 % obyvatel, opět kromě účasti ve volbách. Obyvatelé těchto dvou 
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států se pak prakticky vyrovnávají v oblasti politické participace státům vybraným coby zástupům 

takzvaně starých demokracií, tedy Velké Británii a Francii, kde je neaktivních obyvatel v oblasti 

politiky, kromě účasti ve volbách, 13 % pro Francii a 20 % pro Velkou Británii. V České republice 

je to téměř polovina (45 %) obyvatel, kteří kromě volení nebyli nijak politicky aktivní, 13 % 

obyvatel České republiky se ale politicky angažovalo čtyřmi a více způsoby či projevy aktivity 

v oblasti politiky, opět kromě účasti ve volbách.         

 Studie Vráblíkové vysvětluje, jaké faktory mají na politickou participaci 

v postkomunistických státech vliv, a které ze souboru teoretických konceptů, tedy individuálních 

zdrojů, motivace a sociálního kapitálu, ovlivňují míru angažovanosti obyvatel těchto států 

v politice. Vzdělání se ukázalo jako jediný faktor, který ovlivňuje u obyvatel většiny 

postkomunistických států (kromě Lotyšska a bývalé Německé demokratické republiky) míru 

zapojení do protestních akcí, a tedy že lidé se středním a vyšším vzděláním jsou v protestování vůči 

politickým rozhodnutím a politické situaci v zemi aktivnější. Bohatství se neprojevilo jako 

významný faktor vlivu na politickou participaci obyvatel postkomunistických států, stejně tak jako 

například pohlaví. Ženy participují méně formou protestu pouze v Polsku a Bulharsku. Vliv věku 

na protestní akce se projevil ve čtyřech sledovaných státech, a to u Slovenska, Lotyšska, České 

republiky a Bulharska, kde se mladí lidé účastní protestních aktivit a akcí spíše v menší míře. 

Obyvatelé postkomunistických států nejsou dle provedené analýzy vedeni k participaci na politice 

pocitem ,,občanské povinnosti“, klíčovým faktorem, který jejich participaci ovlivňuje, je 

především zájem o politiku. Motivace a postoje k politice ovlivňují aktivitu občanů sledovaných 

států nejvíce v České republice a v Maďarsku. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím politickou 

participaci v postkomunistických státech je pak členství v organizacích a sdruženích, skrze nějž 

jsou navazovány kontakty a vztahy v sítích občanské společnosti, a z nichž je čerpán sociální 

kapitál občanů důležitý pro jejich angažovanost v politice (Vráblíková, 2009). I přes tato zjištění se 

dá předpokládat, že na míru zapojení do politických aktivit a občanskou společnost jako takovou 

mají vliv i mnohé další faktory, kterými se zmiňovaná studie ani nezabývala. Politickou participaci 

nelze dobře uchopit pro její nekomplexnost a mnohadimenzionální pojetí jejích projevů a 

determinant. Stejně tak, jako se jednotlivé postkomunistické státy vyvíjely v mnoha aspektech 

odlišně, mohou být projevy a způsoby angažovanosti jejich obyvatel různé, a mohou vypovídat o 

různých důvodech, kvůli kterým se tito lidé rozhodnou k politické aktivitě. Tomu se budu věnovat 

na následujících řádcích. 
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2.2 Jak a proč lidé participují 

Jak již bylo dříve zmíněno, politickou participaci lze chápat různými způsoby, a její formy mohou 

být nejrůznější, od prostého uvažování o politice a debatování s přáteli či kolegy, až po vlastní 

kandidování a vykonávání politické funkce. V současném světě se vládnutí a politika projevuje 

jako několika úrovňový a velmi komplexní proces, kdy do rozhodování a zavádění politických 

opatření vstupují kromě národních vlád mnohé další subjekty v podobě nadnárodních a 

mezinárodně působících organizací a společností, mezinárodních institucí, soukromých aktérů a 

nestátních neziskových organizací. Tito všichni se pak stávají aktéry, na něž je cílena politická 

participace občanů (např. Císař, 2004). Veřejný politický aktivismus pak rozumíme jako 

organizované, kolektivní strategie vycházející z veřejnosti, od občanů, jehož cílem je obhajoba 

požadavků nebo projev nesouhlasu, ovšem skrze jiné způsoby, než je účast ve volbách (Císař, 

Navrátil, Vráblíková, 2011). Tyto aktivity jsou zpravidla vykonávány prostřednictvím sítí 

organizací a zájmových skupin, nevládních organizací, organizací sociálních hnutí, které 

představují politický komponent občanské společnosti (Tilly, Tarrow, 2007). Úroveň a způsoby 

politické participace se pak sledují skrze šetření, kdy se zjišťuje především, jak a proč lidé 

participují. Zejména pro účely sledování politické participace v západoevropských státech a ve 

Spojených státech Amerických byly vytvořeny teoretické koncepty, zabývající se zejména třemi 

klíčovými faktory ovlivňujícími politickou participaci, a těmi jsou individuální zdroje, motivace a 

sociální vztahy a sítě v občanské společnosti (Norris, 2002; Vráblíková, 2008). Těmito faktory se 

zabývá i model občanského voluntarismu sestavený Verbou, Schlozmanem a Bradym, který 

sleduje příčiny ne-participace lidí, a vysvětluje je skrze tři možné odpovědi, a to sice, že lidé 

neparticipují proto, že nemohou, nechtějí, anebo že se jich nikdo nezeptal (Verba, Schlozman, 

Brady, 1995). Pokud lidé participovat nemohou, souvisí to s jejich individuálními zdroji, které jim 

jako jednotlivcům umožňují nebo neumožňují politicky participovat. Pokud se nijak angažovat 

nechtějí, jedná se především o jejich osobní postoje a motivy k politické aktivitě a participaci. Třetí 

odpověď, tedy ta, že se nikdo nezeptal, vysvětluje neaktivitu v oblasti politické participaci skrze 

nízkou schopnost jednotlivců mobilizovat se prostřednictvím sociálních sítí.   

 Individuální zdroje a kapacity jednotlivců se zapojit do politiky jsou bezesporu jednou z 

nejdůležitějších charakteristik, které úroveň politické participace a občanské společnosti ovlivňují. 

Úplně jednoduše ji lze vysvětlit pomocí modelu sociálně-ekonomického statusu, který v tomto 

vysvětlení kombinuje základní socio-demografické charakteristiky s nerovnostmi, které se ve 
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společnostech vyskytují, a skrze ně vypovídá o tom, ,,čí hlas je slyšet". Tímto politických 

aktivistou je pak nejčastěji vzdělaný, bohatý muž středního věku (Verba, Schlozman, Brady, 

1995). Podle Vráblíkové (Vráblíková, 2009) se ale vliv některých socio-demografických 

charakteristik na politiku zejména v západních demokraciích postupně ztrácí. Teorie 

individuálních zdrojů, kterou Brady s Verbou a Schlozmanem představují, tvrdí, že mechanismus, 

který spojuje teorii sociálně-ekonomického status a politickou participaci, souvisí se třemi typy 

zdrojů, a to časem, penězi a vlastními dovednostmi lidí. Podle jejich názoru vyžadují různé 

politické aktivity rozdílné individuální zdroje, které jsou ve společnostech rozloženy různě 

v podobě sociálně-demografických charakteristik a sociálně-ekonomických statusů. Vcelku 

logicky pak z jejich studie vyplývá, že ty politické aktivity, které vyžadují zejména peníze, budou 

podnikat především bohatí lidé, protože si takovou investici mohou dovolit spíše než lidé chudí 

nebo s průměrnými příjmy, a aktivity, pro něž jsou potřeba určité dovednosti, pak budou dle jejich 

výsledků podnikat spíše vzdělanější lidé, kteří během svého života či zaměstnání tyto dovednosti 

získali a naučili se jim. V tomto představeném modelu se jedná v podstatě o mírnější verzi teorie 

racionální volby (Brady, Verba, Schlozman, 1995), kdy nejsou zkoumány zisky, ale především 

náklady či překážky politické participace. Tedy lidé, kteří mají dostatek času a peněz, a disponují 

potřebnými dovednostmi pro uskutečňování politické aktivity, se budou politicky angažovat proto, 

že je to pro ně snazší než pro ostatní, a že si to jednoduše řečeno, mohou dovolit.    

 Vysvětlení politické aktivity lidí skrze motivace, postoje a hodnoty přináší pohled na to, 

jaké z těchto faktorů ovlivňují a podmiňují politickou participaci, a které jsou pro účast v politice 

důležité. Nejdůležitější je nejen dle mého názoru samotný zájem o politiku a pozornost, kterou 

politice a politickému dění lidé věnují, určitá snaha porozumět tomu, jak politické procesy fungují 

a co se během nich odehrává. Hodnocení politického systému občany je dvojího charakteru. Za 

jedno hodnotí občané legitimitu politického systému jako takového a uznávají jej jako platný a 

funkční včetně jeho základních principů. Tento typ hodnocení a uznání představuje základní 

podmínku pro stabilitu a přetrvání politických režimů i v období politických či ekonomických 

krizí. Zejména v demokratických režimech je toto uznání legitimity nastolené politiky a jakási 

spokojenost a kladné hodnocení politického zřízení pro režim a politiku klíčové, a dokáže tak 

zpravidla přestát i menší krize či výkyvy. Za druhé se jedná o hodnocení výkonů daného režimu a 

politických zástupců, o každodenní politická rozhodování a vyjednávání, kdy se jedná o 

projevovanou důvěru v politiky a jejich rozhodování, v to, že skutečně jednají v zájmu občanů, 
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kteří jim svými hlasy ve volbách vložili moc rozhodovat za ně a reprezentovat jejich zájmy. 

Vráblíková ve své studii pracuje s postoji projevenými skrze subjektivní kompetence nebo 

subjektivní politickou efektivitu (Vráblíková, 2009). Tento faktor vysvětluje sebevědomí 

jednotlivce, že je schopen se jakkoli angažovat v politice, a že je k tomu kompetentní. Kromě 

těchto kompetencí podporuje participaci lidí v politice i pocit, že jejich jednání má nějaký účinek a 

že politiku ovlivňuje, podobně jako tomu napomáhá pocit nebo vědomí toho, že politická účast je 

jakousi občanskou povinností, a že každý správný občan by se měl tedy na politickém dění státu, v 

němž žije, podílet. Lidé, kteří věří v to, že je participace v politice správná, věří ve své kompetence 

politicky se angažovat, a jsou přesvědčeni o účinnosti svého jednání, pak budou pravděpodobně v 

politice participovat více a jejich angažovanost bude vyšší.       

 Dalším možným vysvětlením politické participace lidí je členství v organizacích a 

sdruženích. Někteří autoři tvrdí, že skrze členství v dobrovolnických organizacích a sdruženích 

občanské společnosti získávají lidé tzv. občanské dovednosti a rozvíjejí tak svůj lidský kapitál 

(např. Teorell, 2003), díky kterým je pro ně pak aktivita a angažovanost v politice mnohem 

jednodušší, a proto pak tito lidé politicky participují. Díky občanské společnosti jsou lidé zasazeni 

do sítě vztahů a kontaktů, které jim skrze členství v těchto organizacích umožňují snáze 

participovat díky akcím a aktivitám, které jedince k politické participaci mobilizují. Tito lidé se tak 

snáze dostanou ke kontaktům a nabídkám, a jejich participace v politice je proto vyšší než lidí, kteří 

nejsou členy těchto organizací či občanských sdružení (např. Norris, 2002). Se členstvím v 

organizacích občanského sektoru úzce souvisí také teorie sociálního kapitálu, který je v rámci 

politické participace také vysoce uplatňován, a který navíc zapojuje do své operacionální definice 

také interpersonální důvěru, která se prostřednictvím členství v těchto organizacích vytváří (Norris, 

2002).  Je vcelku jasné, že pokud jsou lidé ze své podstaty aktivní a zajímají se o dění ve svém okolí 

a o dění veřejné, sami se v těchto aktivitách angažují, je již jen malý krok k tomu, aby projevovali i 

své politické názory a svá stanoviska. Aktivitou a angažovaností projevovanou či 

zprostředkovávanou skrze občanská sdružení a iniciativy se budu zabývat zejména v praktické 

části této práce, nejprve se ale budu věnovat účasti ve volbách a jejímu vývoji v jednotlivých 

vybraných městských částech hlavního města Prahy. 
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2.3 Teorie volební účasti 

Účast ve volbách představuje unikátní politickou aktivitu, která se naprosto odlišuje od dalších 

politických aktivit ve smyslu skutečně rovné příležitosti participovat na politickém dění bez ohledu 

na jakékoli zdroje či motivy. Příležitost jít k volbám, zúčastnit se voleb, a volit mají všichni občané 

stejnou, mají na ni stejně vymezený čas, je jim přidělen pouze jeden hlas, který má pro všechny 

stejnou váhu. Ostatní politické aktivity jsou jiné, nejsou ničím regulované a v podstatě neexistují 

omezení, která by určovala, jak často a kým mohou být vykonávány. Skrze účast ve volbách se také 

relativně snadno sleduje vývoj politické aktivity obyvatelstva jednotlivých států, a změny, které, a 

zda vůbec, se ve volební účasti odehrávají v závislosti na změnách ve společnosti či v politickém 

dění v konkrétních státech i jejich menších územních celcích. 

Volební chování a samotnou aktivitu jít k volbám vysvětlují různé teoretické přístupy. Obecně je 

lze rozdělit dle roviny, kterou analyzují, na mikroteorie a makroteorie. Mikroteorie se zaměřují na 

vysvětlení volební účasti z pohledu jednotlivce, na jeho individuální charakteristiky, kterými jsou 

předpoklady pro to, aby šel nebo nešel k volbám. Mezi tyto mikroteorie můžeme zařadit 

socioekonomické teorie, které se snaží vysvětlit participaci v politice prostřednictvím voleb skrze 

přístup jednotlivce ke zdrojům, které snižují jeho náklady vynaložené na účast ve volbách, a teorie 

motivační, které pracují s vnitřními postoji a motivy a hodnotami občanů jako základními 

předpoklady pro účast a angažovanost v politickém dění (Vráblíková, 2008). Makroteorie se pak 

zaměřují zejména na porovnávání volebního chování a účasti ve volbách mezi jednotlivými státy a 

jeho následné vysvětlení skrze nejrůznější (často specifické, národní) ukazatele a charakteristiky. 

 Na účast ve volbách má pak kromě individuálních charakteristik, motivací a vnitřních 

hodnotových přesvědčení jednotlivců samozřejmě vliv i to, o jaký typ voleb se jedná, jak důležité 

jsou volby pro fungování státu a pro celkovou podobu politické situace v něm, dále pak celková 

nálada ve společnosti, procesy a změny, kterými společnost v nedávné době prošla, ale i jak silná je 

volební kampaň jednotlivých politických stran či kandidátů, institucionální prostředí, význam a 

aktivita sociálních sítí a spolků a další.         

 Ve své práci se zaměřím zejména na teorie vysvětlující chování jednotlivců a individuální 

charakteristiky, které je vedou k účasti ve volbách. Tyto mikroteorie, jak již bylo dříve popsáno, si 

kladou za cíl vysvětlit volební chování a rozhodnutí pro účast ve volbách s pohledu konkrétních 

faktorů, které jej determinují. Problémem těchto teorií, jak upozorňuje např. Linek (2013), je velká 

heterogenita lidí a skupin ve společnosti, kdy žádný ze způsobů vysvětlení není schopen zcela 
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popsat jednotlivé faktory, které ovlivňují rozhodování o tom, zda se jednotlivec bude ve volbách 

účastnit, a jeho volební chování na základě individuálních charakteristik. Tyto teorie se snaží spíše 

o nalezení jistých pravidelností či vzorců ve volebním chování, které lze právě skrze tyto 

individuální charakteristiky očekávat.    

2.3.1 Socioekonomické teorie 

Vysvětlení volebního chování prostřednictvím socioekonomických charakteristik vyplynulo již 

z prvních výzkumů, které se na téma politické participace a volební účasti uskutečnily. Lipset ve 

své práci Political Man upozorňuje na to, že se voleb účastní více muži než ženy, že jsou politicky 

aktivnější lidé s vyšším vzděláním více než lidé s nižším vzděláním, že se více participuje 

v politice ve městech než na venkově, lidé v manželském svazku participují v politice více než lidé 

svobodní, politicky nejaktivnější je věková skupina 35 – 55 let, lidé s vysokým statusem participují 

více než ti s nízkým, a členové spolků či organizací jsou politicky aktivnější než nečlenové (Lipset, 

1963). Socioekonomické teorie vysvětlují rozhodování jednotlivce o jeho volebním chování na 

základě logiky nákladů a přínosů, kdy lidé, kteří mají zdroje na to, aby politicky participovali, tak 

budou činit častěji než ti, kteří tyto zdroje nemají. Jednotlivé typy zdrojů pak souvisí s dalšími 

faktory a charakteristikami jednotlivce, kdy jsou některé skupiny obyvatel snáze či častěji 

vystaveny možnostem politické mobilizace či aktivizace ze stran občanských sdružení či spolků, 

některé skupiny obyvatel jsou aktivnější například na lokální úrovni, v místních komunitách, a 

disponují tak jinými zdroji než jiní, a podobně. Vzdělaní lidé s vyšším příjmem pak budou také 

politicky aktivnější, neboť budou mít kapitál a zdroje na to, aby se mohli politicky angažovat, jak 

již bylo dříve popsáno.  

2.3.2 Teorie motivací, hodnot a postojů 

Teorie vycházející z individuálních vnitřních charakteristik a psychologických dispozic 

jednotlivce vysvětlují volební chování prostřednictvím jeho postojů k politice obecně a politických 

hodnot. Politické postoje jsou pak často zejména výsledkem výchovy a socializace v rodině, dále 

pak důsledkem zkušeností získaných během života. Politické postoje mohou být charakterizovány 

různě a pro jednotlivce mohou být vnímány odlišně, jako relevantní pro rozhodování o účasti 

v politice a volebním chování uvažujeme nejčastěji zájem o politiku, identifikaci či pocit 

sympatizace s politickými stranami, kompetentnost k politice, pocit odcizení, občanskou 

povinnost a další (Almond, Verba, 1993). U mnoha postojů či hodnotových přesvědčení lze 
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teoreticky předpokládat dva typy vysvětlení; tedy například, že lidé, kteří nejsou s politikou 

spokojení, jednoduše neparticipují a nechtějí do ní zasahovat, distancují se od politických otázek, 

nebo je stejně možné tvrdit, že participují více, neboť se snaží dát svou nespokojenost najevo a 

případně prostřednictvím svých aktivit takto politiku ovlivňovat. Z provedených výzkumů a studií 

volební účasti však opakovaně vyplývá, že jedinci se zájmem o politiku, kteří jsou politicky 

kompetentní, tedy že věří, že politické dění mohou svými projevy ovlivňovat a měnit, spokojení 

s politickou situací a důvěřující v politický systém, se budou účastnit voleb pravděpodobněji než 

lidé, kteří se o politiku nezajímají, nedůvěřují jí a nejsou spokojení (např. Dalton, 2003).  

2.3.3 Mobilizační teorie 

Mobilizační teorie doplňují teorie volebního chování o perspektivu toho, že rozhodnutí jít 

k volbám nevychází přímo od jednotlivců, ale od mobilizačních agentů. Těmi mohou být politické 

strany, jednotliví kandidáti a politici, nebo jiní aktéři, kteří jsou pro společnost významní. 

Mobilizaci můžeme rozlišovat na přímou a nepřímou. Přímou mobilizací chápeme aktivitu 

mobilizačních agentů, tedy např. politických stran, během níž nabízejí lidem, aby se účastnili 

činností spojených s politikou. To může probíhat například v rámci předvolebních kampaní, kdy 

jsou potencionální voliči seznamování s programem jednotlivých politických stran, setkávání 

s kandidáty jednotlivých stran, během něhož občané získávají informace potřebné pro jejich 

rozhodnutí o tom zda, a koho jít volit. Nepřímá mobilizace má pak širší efekt než mobilizace přímá, 

neboť představuje mobilizační aktivity zprostředkovávané skrze zapojení do spolků, organizací či 

sdružení, ale i v rámci rodin či okruhu přátel. Jedná se o zapojení jednotlivce do společenských sítí 

a vztahů, kdy během interakcí a komunikace s ostatními lidmi zvyšuje pravděpodobnost, že bude 

mobilizován, a že se voleb zúčastní. Vysvětlení pramení z toho, že lidé přejímají názory a postoje 

ze svého okolí, a že ti, kteří jsou nějakým způsobem organizovaní, jsou lépe přístupní i mobilizaci 

k politickým aktivitám (Rosenstone, Hansen, 1993).      

 Stejně tak, jako lze těmito teoretickými přístupy vysvětlovat volební chování, lze 

předpokládat, že tyto aspekty a faktory ovlivňují lidi ve všech jejich způsobech a možnostech 

politicky participovat a nějakým způsobem se politicky angažovat, neboť odpovídají klíčovým 

faktorům ovlivňujícím politickou participaci lidí, kterým jsem se věnovala v textu dříve. Těmi jsou 

individuální zdroje, motivace a sociální sítě vztahy a sítě vztahů ve společnosti. Tyto faktory jsou 

tedy rozhodující jak pro účast jedince ve volbách tak pro jeho angažování se nevolebními způsoby.   
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Ačkoli to není pro mou práci klíčové, ráda bych se zde zmínila o problematice spojené s tradiční 

charakteristikou voličů, a s otázkami, kterými se ohledně ní výzkumníci zabývají. Zkoumání 

volební účasti se již tradičně soustřeďuje na identifikaci charakteristik voličů a na odhalení či 

stanovení podmínek, kvůli kterým se voleb zúčastní. Tím jsem se v práci zabývala dříve při 

vysvětlení teorií volebního chování. Tento přístup má velmi dlouhou tradici a jistě mu nezle 

odepřít zásluhy na důležitých zjištěních, která o voličích a volebním chování přinesl, přesto ale 

někteří výzkumníci poukazují na to, že se tento tradiční přístup takřka nezabývá otázkou toho, jak 

charakterizovat jedince, kteří se neúčastní všech voleb, ale pouze některých. Těmito 

nepravidelnými voliči se zabýval například Campbell, který upozorňoval na to, že někteří lidé se 

voleb zúčastní pouze tehdy, pokud jsou pro ně dostatečně důležité a představují pro ně tak 

dostatečně velký stimul k jejich účasti (Campbell, 1960). Na tento problém poukazuje také 

Sigelman, který tvrdí, že nedostatky tradičních studií volební účasti spočívají především v tom, že 

necharakterizují voliče a nevoliče jako takové, obecně, ale zabývají se voliči a nevoliči právě v 

jedněch konkrétních volbách. Je však zcela opomenuta skupina voličů, která volí jen někdy, právě 

pokud je to pro ni dostatečně důležité, a v jedné skupině jsou tak společně lidé, kteří volí 

pravidelně, ze zásady, z pocitu občanské povinnosti a tak podobně, s lidmi, kteří šli volit možná 

pouze během těchto jedněch konkrétních voleb. Stejně tak jsou ve skupině druhé, nevoličů, všichni 

ti, kteří nevolí nikdy a o politiku se prostě nezajímají, spolu s těmi, kteří nešli volit pouze v těchto 

volbách z nejrůznějších důvodů (Sigelman, 1985). Sigelman proto vypracoval metodologii pro 

zkoumání volební účasti, kterou nazval přístup více voleb, kdy se zabýval deseti různými volbami 

odlišných typů ve Spojených státech Amerických mezi lety 1978 a 1982. Z jeho studie vyplynulo, 

že se přibližně 40 % Američanů nezúčastnilo žádných z těchto voleb, třetina lidí se zúčastnila 

jednoho až čtyř typů voleb z těchto deseti, a asi čtvrtina byla aktivní minimálně při pěti volbách, 

tedy více než v polovině možností jít volit (Sigelman, 1985). Data, která tak máme k dispozici 

ohledně volební účasti, tak nemusí vypovídat o tom, kolik je reálně voličů a nevoličů, ale hovoří 

prakticky o tom, kolik lidí se zúčastní právě jedněch konkrétních voleb, neposkytují tak proto 

ucelenou představu o charakteristikách těchto dvou skupin, ba naopak by bylo vhodnější rozlišovat 

lidi, kteří zrovna volí, do skupin vícero.         
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3. Cíl práce a výzkumné otázky 

Jak již bylo popsáno výše, politická participace v postkomunistických státech není stejná jako 

v takzvaných západních demokraciích, a nelze ji jednoduše vysvětlit, neboť se jedná o velmi 

nekomplexní a multidimenzionální problém. Politické a volební chování je ovlivňováno mnoha 

různými aspekty, od politického systému a nastavení v dané společnosti, dále institucionálním 

nastavením, náladou lidí ve společnosti i jejich vnitřními motivy a charakteristikami, stejně tak 

jako možnostmi a zdroji, které pro participaci v politice lidé mají. Cílem předkládané práce je, 

s ohledem na teoretická východiska, popsat vývoj volebního chování obyvatel České republiky a 

hlavního města Prahy spolu se třemi konkrétně vybranými městskými částmi, a zjistit důvody a 

motivace obyvatel k politické angažovanosti, způsoby, jakými tito obyvatelé kromě účasti ve 

volbách v politice participují, a co je k možnosti či nápadu se politicky angažovat přivedlo. 

  

Pro svou práci jsem si stanovila následující výzkumné otázky, na něž se pokusím odpovědět: 

 Občanská angažovanost lidí v Praze se v průběhu času mění. 

 Souvisí účast ve volbách s nevolební občanskou angažovaností obyvatel Prahy? 

 Co ovlivňuje potenciál obyvatel Prahy pro jejich participaci? 
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4. Použité metody a zdroje dat 

Pro účely mé práce jsem zvolila kvalitativní typ výzkumu, přičemž v začátku vlastní analýzy 

vycházím zejména ze sekundárních dat, a to ze statických šetření a výzkumů provedených v rámci 

zjišťování míry volební účasti, neboť ,,sekundární zdroje dat jsou základním stavebním kamenem 

většiny analýz.“ (Veselý, Nekola, 2007). Tato data čerpám například z internetových stránek 

Českého statistického úřadu (ČSÚ) a z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). 

Prostřednictvím získaných statistických dat a šetření týkajících se volebního chování popisuji jeho 

vývoj, a to jak souhrnně za Českou republiku, tak v hlavním městě Praze a ve vybraných pražských 

městských částech, kterými se podrobněji zabývám. Na základě těchto statistických šetření se 

pokouším o popis vývoje volebního chování, přičemž se podrobněji věnuji třem pražským 

městským částem, a to městské části Praha 6, Praha 8 a Praha 10, které jsem zvolila na základě 

jejich velikosti co do počtu obyvatel. Jedná se o středně velké pražské městské části, přičemž mají 

všechny tři přibližně stejný počet obyvatel, a to kolem sta tisíc, což jsem si stanovila jako kritérium 

výběru, aby bylo možné a relevantní mezi sebou zvolené městské části porovnávat. V městské části 

Praha 6 žije 98 261 obyvatel, v městské části Praha 8 žije 102 261 obyvatel a v městské části Praha 

10 je to 108 477 obyvatel (ČSÚ, 2015). Tyto vybrané pražské městské části pak porovnávám mezi 

sebou z pohledu možnosti občanů angažovat se v politice a vyjadřovat se k politickým otázkám 

prostřednictvím občanských sdružení a organizací aktivních v těchto městských částech, dále se 

věnuji volební účasti a jejímu vývoji, podrobněji se pak soustředím na situaci v posledních volbách 

do zastupitelstva konaných v roce 2014. Svá zjištění doplňuji o rozhovory se zastupiteli těchto 

městských částí, skrze něž se pokouším o vysvětlení, proč a jakými způsoby se tito lidé politicky 

angažují, jaký je jejich vztah k politice a co podpořilo jejich mobilizaci k tomu, aby v politice 

aktivně participovali. Jedná se o polostrukturované rozhovory, neboť ty představují jakousi střední 

cestu mezi dotazníkovým šetřením a vlastním volným vyprávěním respondenta, kdy má tento typ 

rozhovoru předem definovaný účel a přibližnou osnovu otázek, přesto je ale velmi pružným a 

flexibilním výzkumným nástrojem (Hendl, 2005). Zastupitele městských částí jsem vybírala 

náhodně, oslovila jsem jich několik z každé městské části tak, aby v žádné z těchto částí nedošlo 

k tomu, aby byli oba zastupitelé kandidáty a členy stejné politické strany. Takto se mi podařilo 

uskutečnit rozhovor se dvěma zastupiteli z každé z těchto pražských městských částí, přičemž jsem 

z těch, kteří byli ochotni mi poskytnout rozhovor, vždy vybrala jednoho muže a jednu ženu jako 

zástupce z každého zastupitelstva. Zjištění z uskutečněných rozhovorů interpretuji v závěru práce.  
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5. Názory občanů na politiku 

Tím, jak se občané České republiky zajímají o politiku, a co si o různých způsobech politické 

participace myslí, se zabývalo v šetření Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění.  

Z tohoto šetření vyplynulo, že se 46 % občanů obecně o politiku zajímá (7 % se velmi zajímá a 

39 % se spíše zajímá), naopak 54 % občanů se o politiku nezajímá (spíš se nezajímá 39 % a vůbec 

se nezajímá 15 %). O politické dění v České republice se občané zajímají o trochu více - 57 % 

občanů se zajímá, a 43 % občanů se nezajímá. Nejméně se občané České republiky zajímají o dění 

v Evropské unii - 60 % občanů se o toto dění nezajímá. O politiku se dle provedeného šetření 

zajímají více muži než ženy, a s rostoucím věkem roste i zájem o politické dění, nejvyšší zájem je 

sledován u věkové skupiny 45 - 60+ let. Při zjišťování aktivit, kterým se občané České republiky v 

politice věnují, z šetření vyplynulo, že se lidé ve velmi malé míře účastní práce přímo pro některou 

z politických stran, velmi málo občanů přímo kontaktuje politika, setká se s ním, nebo se účastní 

veřejných debat a politických setkání či shromáždění. Tyto aktivity patří dlouhodobě k těm s 

nejnižší účastí, obvykle se takto politicky angažuje jen kolem 1 % občanů. Nejaktivnější jsou lidé v 

oblasti získávání informací z médií a sledování politického dění jejich prostřednictvím. S přáteli o 

politice diskutuje necelých 40 % občanů, do internetových diskusí se zapojuje asi 20 % 

respondentů, z toho 14 % zřídka. Účast českých občanů v organizacích a spolcích veřejného života 

je také spíše nízká. Nejaktivnější jsou občané svou účastí ve sportovních sdruženích, kdy se jedná o 

29 % občanů, a v občanských sdruženích, kdy je to asi 20 % občanů. Jen 6 % respondentů 

sledovaného výzkumu je aktivní v odborech nebo v obecní samosprávě. Aktivní v politických 

stranách nebo v činnostech s nimi spojenými jsou 3 % respondentů, u profesních sdružení je to 10 

% a aktivní v nadacích nebo charitativních organizacích je asi 13 % respondentů (CVVM, 2015). 

 V rámci výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění byly sledovány také motivy, o 

nichž si občané myslí, že vedou některé lidi ke vstupu do politiky. Podle poloviny respondentů je to 

v první řadě touha po moci a majetku, 45 % dotázaných pak označilo za důležitý motiv vstupu do 

politiky touhu osobně vyniknout v očích veřejnosti. Asi 40 % respondentů pak označilo jako 

důležitý motiv pro vstup do politiky snahu ovlivňovat veřejné záležitosti či prosazovat zájmy 

vlastní politické strany, což uvedlo 36 % dotázaných, nebo, jak tvrdí 32 % respondentů, 

prosazování zájmu nějaké spřízněné či zájmové skupiny. Motivy představující naplňování 

vlastních ideálních představ o fungování společnosti, anebo řešení stávajících problémů ve 

společnosti, uvedlo jako ,,rozhodně důležité" asi 20 % respondentů, téměř 50 % dotázaných je pak 
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pokládá za ,,spíše důležité".  Zejména mladší respondenti jsou přesvědčeni o snaze o osobní 

vyniknutí jako o důležitém motivu vstupu do politiky. S rostoucím vzděláním a životní úrovní se 

projevuje názor na snahu řešit a napravovat problémy ve společnosti jako důležitý motiv pro 

angažování se v politice, a naopak klesají motivy v podobě snahy o získání moci a majetku, stejně 

jako snaha o osobní zviditelnění a vyniknutí (CVVM, 2015).     

 Možnosti, jak mohou občané na politice participovat, a skrze jaké prostředky se mohou 

angažovat a vyjadřovat tak své názory a požadavky, byly popsány v práci výše. Centrum pro 

výzkum veřejného mínění se ve svém šetření zabývalo názorem občanů na to, nakolik jsou tyto 

prostředky účinné, a co podle nich politiku ovlivňuje nejvíce. Tímto nejvlivnějším faktorem byla 

podle 30 % dotázaných korupce a úplatky, další v pořadí byla pro 20 % respondentů možnost 

zájmových skupin a lobby. Až jako čtvrté v pořadí, za vlivem médií, se ukázal vliv voličů vlastní 

strany, který je nejvlivnějším faktorem na politická rozhodování podle pouhých 4 % dotázaných. 

Stávky a demonstrace jsou, coby projev politické angažovanosti obyvatel, nejúčinnější formou k 

ovlivnění politického rozhodování podle pouhých 3 % dotázaných, podle 9 % však nejsou účinné 

vůbec. Občané ovlivňují nejvíce politická rozhodování podle pouhého 1 % respondentů, naopak 

podle 16 % dotázaných nemají na politická rozhodnutí žádný vliv (CVVM, 2015).  

 Další část výzkumu se soustředila na zjišťování názorů na různé možnosti, jak mohou lidé 

ovlivňovat legislativu a prosazovat změnu zákona. Jako účinnou metodu hodnotí dotázaní zejména 

práci v politické straně, kterou označilo jako ,,rozhodně účinnou" a ,,spíše účinnou" celkem 64 % 

dotázaných. Podpis petice a účast na demonstraci považuje za účinné téměř polovina respondentů, 

práci v odborech a soudní spor pak jako účinnou formu pro ovlivňování legislativy označilo shodně 

44 % respondentů. Čtvrtina dotázaných považuje za účinnou aktivitu na sociálních sítích a napsání 

dopisu novinám, více než 70 % respondentů naopak považuje jako neúčinné dopis poslanci (74 %), 

násilné akce (78 %), práce v církvi (74 %) a hladovku (84 %). Tu považuje za účinnou metodu při 

změně legislativy 10 % dotázaných. Mladí lidé ve věku do 19ti let věří ve vyšší účinnost násilných 

akcí a demonstrací ve snaze o změnu legislativy, s rostoucím věkem klesá víra v účinnost aktivity 

prostřednictvím sociálních sítí. S rostoucím vzděláním pak rostě důvěra v akce spojené s prací v 

politické straně, odborech, a v soudní proces coby hybatele změn či ovlivnění změny zákona. S 

rostoucí životní úrovní pak roste důvěra v účinnost všech metod, kromě násilných akcí a hladovky. 

Tato důvěra pak souvisí také s důvěrou v poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, 

Senátu, i s důvěrou, kterou mají lidé k vládě. Víra v účinnost zkoumaných metod, kromě násilných 
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akcí, souvisí i s celkovou spokojeností s politickým systémem a stávající politickou situací 

(CVVM, 2015).               

 V problematice toho, zda by se měli v konkrétních případech rozhodovat volení zástupci, 

nebo přímo občané, přináší Centrum pro výzkum veřejného mínění následující zjištění: v otázkách 

místního charakteru by podle většiny dotázaných (83 %) měli rozhodovat přímo občané. 43 % 

respondentů odpovědělo, že by v těchto otázkách měli rozhodovat ,,rozhodně přímo občané", 40 % 

pak odpovědělo, že by měli rozhodovat ,,spíše přímo občané". O významných celospolečenských 

otázkách by pak dle 54 % respondentů měli rozhodovat občané (16 % rozhodně, 38 % spíše), podle 

41 % dotázaných by o těchto otázkách měli rozhodovat volení politici. O významných zákonech by 

dle 8 % respondentů měli rozhodovat ,,rozhodně přímo občané", možnost rozhodování ,,spíše 

přímo občané" zvolilo 17 % dotázaných; pro rozhodování občanů je v tomto případě tedy čtvrtina 

respondentů. Na zvolených politicích by rozhodování o významných zákonech ponechalo 71 % 

dotázaných. O významných mezinárodních smlouvách by měli podle 83 % respondentů 

rozhodovat volení politici, důvěru by v tomto rozhodování dala ,,rozhodně přímo občanům" 4 % 

respondentů, ,,spíše přímo občanům" 9 % respondentů. Z uvedené studie vyplynulo, že preference 

v rozhodování politiků rostou se zvyšující se životní úrovní respondentů. Logicky se také ukázal 

vliv důvěry ve vládu a poslaneckou sněmovnu, přičemž ti, kteří těmto institucím důvěřují, preferují 

rozhodování volených politiků, a stejně tak odpovídá i souvislost mezi účastí ve volbách s 

přenecháním rozhodování na volených zástupcích, v něž tímto volič vkládá svou důvěru (CVVM, 

2015). 

Centrum pro výzkum veřejného mínění se projektu Naše společnost věnuje řadu let, a šetření jsou 

v rámci tohoto projektu prováděna desetkrát ročně. V této práci jsem využila nejaktuálnější 

výsledky týkající se veřejného mínění ohledně zájmu občanů České republiky o politiku a politické 

dění, názoru na to, jak si lidé myslí, že mohou politiku ovlivňovat, a které z těchto způsobů 

ovlivňování jsou podle nich účinné. Dále se výzkum věnoval otázkám toho, kdo by měl o kterých 

politických otázkách a záležitostech rozhodovat, nebo například tím, jaké motivy vedou lidi ke 

vstupu do politiky. Šetření, z jehož výsledků jsem čerpala, se zúčastnilo 1069 respondentů. Z jejich 

odpovědí je zřejmý spíše skeptický postoj k politickému dění. Jak již bylo výše zmíněno, 54 % 

občanů se o politiku obecně nezajímá, o dění v Evropské unii se nezajímá dokonce 60 %. 

Z výsledků šetření vyplývá, že je u nás málo aktivních občanů, způsoby angažování v politice 

prostřednictvím práce pro politickou stranu, kontaktování politiků, debat, shromáždění a 
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politických setkání využívá asi jen 1 % dotázaných. Diskuse s přáteli nebo na internetu a sledování 

medií je častějším způsobem vyjádření politické aktivity. V občanských sdruženích je aktivních asi 

20 % dotázaných, 6 % se dokonce podílí na činnosti odborů nebo samospráv, a 3 % dotázaných 

jsou členy politických stran nebo se na jejich činnostech nějak podílí. Za motivy lidí pro vstup do 

politiky jsou podle názoru asi poloviny dotázaných považovány touha po moci a majetku a touha 

po zviditelnění se v očích veřejnosti. Podle 40 % respondentů jsou pro vstup do politiky 

rozhodující snahy o ovlivnění veřejných záležitostí, podle 30 % je to vůle prosadit vlastní zájmy, 

nebo zájmy nějaké skupiny. Celkem 70 % považuje za důležité a spíše důležité naplnění vlastních 

představ o fungování společnosti a řešení společenských problémů. Politiku dle názoru dotázaných 

lidí nejvíce ovlivňuje korupce, úplatky a lobbing, potom byl teprve uváděn vliv médií. Voliči jsou 

jako nejvlivnější forma ovlivňování politiky označeni jen 4 % dotázaných, demonstrování a podpis 

petice mají největší vliv podle 3 %. Podle 9 % respondentů nejsou naopak účinné vůbec. V otázce 

toho, komu přísluší dle názoru veřejnosti politické rozhodování, bylo zjištěno, že o politických 

záležitostech lokálního charakteru by měli rozhodovat spíše občané, což si myslí více než 80 % 

dotázaných. Ve významných otázkách týkajících se celospolečenských problémů a opatření se 

názory rozchází, 54 % dotázaných by bylo pro rozhodování občanů, 41 % je pro ponechání 

rozhodování na zvolených politicích. Se vzdalující se povahou řešených otázek by měla být 

pravomoc rozhodovat přenášena na politické zástupce. Mezinárodní smlouvy a významné zákony 

by měli podle většiny dotázaných (83 % v případě mezinárodních smluv a 71 % u významných 

zákonů) řešit a rozhodovat zvolení političtí zástupci. 
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6. Vývoj volebního chování  

6.1 Vývoj volební účasti v České republice 

Jak již bylo zmíněno v práci dříve, vysoká volební účast a politická aktivita občanů České 

republiky z období transformace z komunistického režimu na režim demokratický a z počátku 90. 

let postupně poklesla. Vysoká volební účast v prvních svobodných volbách byla pravděpodobně 

spojena s euforií a radostí z ukončení nadvlády komunistického režimu, a občané tehdy ještě 

Československé republiky jednoduše využívali toho, že konečně mohou své politické sympatie a 

názory otevřeně projevit a podpořit skrze svou volební účast preferované kandidáty a politické 

strany. Volební účast po těchto prvních svobodných volbách ale poklesla. Machonin tento trend 

nepovažuje za příliš překvapivý a tvrdí, že se jednoduše projevila diferenciace lidí ve společnosti, s 

ohledem na jejich sociální, demografické, kulturní a sociálně-psychologické předpoklady, která 

odlišila lidi se zájmem o politiku a o veřejné dění od těch, kteří se o ně nezajímají. Uvažuje i určitý 

pocit zklamání z toho, jak si s řízením státu a tvorbou politiky počínala dříve zvolená vláda 

(Machonin, 2006).  Ačkoli se ve srovnáních volební účasti občas objeví mírný nárůst, například u 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006, který je přikládán za vinu 

intenzivní předvolební kampani (Linek, Lyons, 2007), dlouhodobý trend účasti ve volbách je v 

České republice dlouhodobě klesající. To ovšem není nijak ojedinělým jevem, s klesající volební 

účastí se potýkají státy celého světa přibližně od 60. let 20. století, ve státech postkomunistických, 

které vznikly až s rozpadem sovětského bloku k tomuto intenzivnímu a prudkému poklesu ale 

došlo mnohem dříve (ibid). V následující kapitole se budu věnovat vývoji volebního chování 

obyvatel České republiky, přičemž budu čerpat převážně z informací a dat publikovaných a 

zveřejňovaných Českým statistickým úřadem. Některým typům voleb bude věnována větší 

pozornost než jiným, což závisí především na tom, jaké množství dat mám k dispozici, a zda pro ně 

existují vysvětlení vývoje volební účasti. Tato data porovnám v rámci přehledu participace 

obyvatel s dalšími postkomunistickými státy, srovnání některých typů voleb pak provedu na 

příkladu Rakouska. Srovnání České republiky s Rakouskem se nabízí jednak na základě podobné 

velikosti obou těchto států co do rozlohy i počtu obyvatel. V závěru kapitoly se pak budu věnovat 

jednotlivým pražským městským částem, kdy se budu blíže věnovat vývoji v účasti ve volbách do 

zastupitelstev těchto městských částí, a následně se pokusím o popis občanských aktivit a možností 
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tamních obyvatel se politicky angažovat. Celkový obraz politické angažovanosti v pražských 

městských částech doplním o zjištění z rozhovorů se zvolenými zastupiteli. 

Následující tabulka vypovídá o pořadí postkomunistických států v otázce míry politické 

participace jejich obyvatel, ve srovnání s Francií a Velkou Británií.  

Tabulka 1: Míra politické angažovanosti občanů postkomunistických států během posledních 12 ti 

měsíců a v posledních parlamentních volbách konaných před výzkumem ISSP 2004 

 DE-E SK LV SI CZ RU BG HU PL FR VB 

Volení 73 70 72 61 58 56 67 71 46 60 59 

Podpis petice 61 58 18 33 33 14 10 16 13 76 74 

Účast na demonstraci 45 23 33 17 21 25 14 5 5 55 14 

Účast na manifestaci 43 38 28 20 21 19 27 10 6 38 16 

Dar peněz 65 29 35 23 22 16 22 9 22 48 31 

Bojkot produktu 38 14 9 14 14 7 3 5 5 49 40 

Kontaktování politika 17 17 17 13 10 11 8 6 6 23 24 

Kontaktování médií 13 10 8 9 5 6 4 4 3 14 10 

Účast na internetovém fóru 4 4 7 5 4 2 2 2 5 6 3 

Členství ve straně 5 7 2 5 8 3 6 1 1 5 11 

Pořadí zemí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

 

Zdroj: ISSP 2004 in Vráblíková, 2009 (upraveno)  

Poznámky: DE-E = bývalá NDR, SK = Slovensko, LV = Lotyšsko, SI = Slovinsko, CZ = Česká 

republika, BG = Bulharsko, RU = Rumunsko, PL = Polsko, HU = Maďarsko, FR = Francie, VB = 

Velká Británie. 

Z tabulky je patrné, že volební účast v České republice je 58 %, což je třetí nejnižší dosažená míra 

účasti ze sledovaných států, Česká republika se umístila v účasti ve volbách pouze před 

Rumunskem a Polskem. Po porovnání dalších způsobů nevolebních aktivit politické participace 

byla Česká republika zařazena na 5. místo, tedy přesně v polovině tohoto žebříčku srovnání 

postkomunistických států.   

Z následujících tabulek a dat je dobře patrné, jak se měnila a vyvíjela v průběhu let volební účast 

v jednotlivých volbách v České republice od roku 1990 do současnosti.  
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Tabulka 2: Vývoj počtu hlasujících voličů od roku 1990, bez opakovaných, nových, dodatečných a 

doplňovacích voleb (absolutní četnosti a procenta) 

Volby Česká 

národní rada 

1990 

Sněmovna 

lidu 

1990 

Sněmovna 

národů 1990 

Zastupitelstva 

obcí a měst 

1990 

 

Hlasující 

voliči 

7 310 856 

96, 8 %  

7 323 495 

96, 8 % 

7 314 104 

96, 8 % 

5 493 009 

73, 6 % 

 

Volby Česká 

národní rada 

1992 

Sněmovna 

lidu 

1992 

Sněmovna 

národů 1992 

Zastupitelstva 

obcí a měst 

1994 

Poslanecká 

sněmovna 

1996 

Hlasující 

voliči 

6 583 988 

85, 1 % 

6 588 055 

85, 1 % 

6 585 987 

85, 1 % 

4 849 049 

62, 3 % 

6 105 588 

76, 4 % 

Volby Senát – 1. 

kolo 

1996 

Senát – 2. 

kolo 

1996 

Poslanecká 

sněmovna 

1998 

Senát – 1. kolo 

1998 

Senát – 2. 

kolo 1998 

Hlasující 

voliči 

2 800 108 

35, 0 % 

2 326 464 

30, 6 % 

6 008 926 

74, 0 % 

1 129 648 

42, 4 % 

542 660 

20, 4 % 

Volby Zastupitelstva 

obcí a měst 

1998 

Senát – 1. 

Kolo 

2000 

Senát – 2. 

Kolo 

2000 

Krajská 

zastupitelstva 

2000 

Poslanecká 

sněmovna 

2002 

Hlasující 

voliči 

3 782 568 

46, 7 % 

920 704 

33, 7 % 

567 872 

21, 6 % 

2 416 385 

33, 6 % 

4 793 706 

58, 0 % 

Volby Senát – 1. 

kolo 

2002 

Senát – 2. 

Kolo 

2002 

Zastupitelstva 

obcí a měst 

2002 

Referendum 

2003 

Evropský 

parlament 

2004 

Hlasující 

voliči 

674 333 

24, 1 % 

881 693 

32, 6 % 

3 745 083 

45, 5 % 

4 560 399 

55, 2 % 

2 346 010 

28, 3 % 

Volby Krajská 

zastupitelstva 

2004 

Senát – 1. 

Kolo 

2004 

Senát – 2. 

Kolo 

2004 

Poslanecká 

sněmovna 2006 

Zastupitelstva 

obcí a měst 

2006 

Hlasující 

voliči 

2 164 456 

29, 6 % 

786 732 

29, 0 % 

481 475 

18, 4 % 

5 368 495 

64, 5 % 

3 854 827 

46, 4 % 

Volby Senát – 1. 

Kolo 

2006 

Senát – 2. 

Kolo 

2006 

Krajská 

zastupitelstva 

2008 

Senát – 1. Kolo 

2008 

Senát – 2. 

Kolo 

2008 

Hlasující 

voliči 

1 140 247 

42, 1 % 

576 292 

20, 7 % 

2 988 487 

40, 3 % 

1 127 259 

39, 5 % 

825 126 

29, 9 % 

Volby Evropský 

parlament 

2009 

Poslanecká 

sněmovna 

2010 

Zastupitelstva 

obcí a měst 

2010 

Senát – 1. Kolo 

2010 

Senát – 2. 

Kolo 

2010 

Hlasující 

voliči 

2 371 009 

28, 2 % 

5 268 098 

62, 6 % 

4 078 052 

48, 5 % 

1 237 072 

44, 6 % 

683 705 

24, 6 % 

Volby Krajská 

zastupitelstva 

Senát – 1. 

Kolo 

Senát – 2. 

Kolo 

Volba 

prezidenta – 1. 

Volba 

prezidenta – 
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2012 

 

2012 2012 kolo 2013 2. kolo 2013 

Hlasující 

voliči 

2 763 464 

36, 9 % 

975 511 

34, 9 % 

520 216 

18, 6 % 

5 171 666 

61, 3 % 

4 986 040 

59, 1 % 

Volby Poslanecká 

sněmovna 

2013 

Evropský 

parlament 

2014 

Zastupitelstva 

obcí a měst 

2014 

Senát – 1. Kolo 

2014 

Senát – 2. 

Kolo 

2014 

Hlasující 

voliči 

5 010 944 

59, 5 % 

1 528 250 

18, 2 % 

3 737 564 

44, 5 % 

1 101 753 

38, 6 % 

476 334 

16, 7 % 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno)  

Z tabulky je možné vysledovat, jak v průběhu let klesal počet voličů v jednotlivých volbách 

konaných na území České republiky. Pokud se rozhodneme mezi sebou porovnat jednotlivé typy 

voleb, které se pravidelně opakují, vidíme sestupnou tendenci počtu hlasujících voličů. Pokud se 

podíváme na volební účast při volbách například do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, v roce 1996 volilo 6 105 588 obyvatel, což představuje účast 76, 5 %, o deset let později, 

tedy v roce 2006, to bylo 5 368 495 obyvatel, volební účast tedy byla 64, 5 %. K volbám po deseti 

letech přišlo o více než o 700 000 lidí méně. V roce 2010 to bylo o dalších 100 000 lidí méně, 

volební účast poklesla na 62, 6 % a v roce 2013 klesl počet voličů o dalších více než 250 000 a 

volební účast klesla na hodnotu 59, 5 %.        

 U voleb do senátu je dlouhodobý trend podobný, v roce 1996 se prvního kola voleb 

zúčastnilo 2 800 108 obyvatel České republiky, o dva roky později, v roce 1998, to bylo téměř o 

1 700 000 voličů méně. Nejnižší účast během prvního kola senátních voleb pak byla v roce 2002, 

kdy k volbám přišlo jen 674 333 voličů, tedy 24, 1 %. Od roku 2006 se volební účast v prvním kole 

voleb pohybuje kolem milionu hlasů, v roce 2006 se zúčastnilo 1 140 247 voličů, což odpovídá 

hodnotě 42, 1 %, v roce 2014 pak 1 101 753 voličů, účast tedy byla v těchto volbách 38, 6 %.  

 Voleb do zastupitelstev měst a obcí se v roce 1990 zúčastnilo 5 493 009 obyvatel, účast 

tedy byla relativně vysoká, a to 73, 6 %, volby od voleb ale toto číslo vždy skoro o milion klesalo (v 

roce 1994 volilo 4 849 049 lidí, tedy 62, 3 %, a v roce 1998 to bylo 3 782 568 voličů, což odpovídá 

hodnotě 46, 7%). Od tohoto roku se účast ve volbách do zastupitelstev měst a obcí pohybuje kolem 

3 800 000 hlasů, účastní se tedy stabilně přibližně 45 % voličů.   
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6.1.1 Volby do Evropského parlamentu 

 Účast ve volbách do Evropského parlamentu nebyla od přistoupení České republiky do 

Evropské unie příliš vysoká, v prvních dvou volbách, v roce 2004 a v roce 2009 to bylo přibližně 

2 300 tisíc lidí, kteří šli k volbám, v roce 2014 účast poklesla na přibližně 1 528 250 voličů. Ve 

volbách se tedy potvrzuje trend klesající volební účasti, po volbách pak vyvstávají otázky o jejich 

legitimitě a o všeobecné legitimitě takto zvolených zástupců evropských států do jednoho z 

klíčových orgánů Evropské unie, který má být na jednu stranu reprezentativním, na stranu druhou 

se jeho pravomoci stále zvyšují, což ovšem nedokáže voliče přilákat. Linek poukazuje na možnost, 

že neúčast ve volbách do Evropského parlamentu vyjadřuje nesouhlas občanů jednotlivých 

evropských států s prohlubující se integrací v rámci evropské unie, anebo případný nesouhlas s 

Evropskou unií jako takovou (Linek, 2004). V České republice se voleb do Evropského parlamentu 

zúčastnila méně než třetina voličů. Tuto nízkou neúčast, nejen pro české voliče, lze vysvětlit 

prostřednictvím teorie voleb druhého řádu, se kterou přišla dvojice autorů Reif a Schmitt v roce 

1980, a která hovoří o tom, že pro voliče i politické strany evropských států jsou za nejdůležitější 

považovány volby do národních parlamentů, kdy jde o hodně – o moc, politiku, symboliku, 

finanční prostředky, atp., a které jsou proto označeny za volby prvního řádu. Ostatní volby už 

nejsou natolik důležité, a nesou označení coby volby druhého řádu. K nim patří mimo jiné i volby 

do Evropského parlamentu (Reif, Schmitt, 1980 in Linek, 2004). Občané členských států byli 

zasaženi předvolebními kampaněmi dost intenzivně, z povolebních průzkumů vyplynulo, že asi 90 

% lidí přišlo prostřednictvím médií, a to jak televize, rádia či novin, do kontaktu s politickými 

programy a s relacemi věnující se volbám do Evropského parlamentu a reklamám politických stran 

během předvolební kampaně. Přesto se jednalo o pasivní formu kontaktu, a jen velmi malá většina 

lidí se zúčastnila předvolebních mítinků a debat, nebo kontaktovalo některého politika (Linek, 

2004). V rámci následně prováděných šetření byli lidé, kteří se voleb do Evropského parlamentu 

nezúčastnili, tázáni, jaké důvody je k této neúčasti vedly. Nejčastější odpovědí pak byla nedůvěra v 

politiku a nespokojenost s politikou (22 % dotázaných), nezájem o politiku (14 % dotázaných), 

nedostatek času a zaneprázdněnost (13 % dotázaných), nepřítomnost v místě bydliště (10 % 

dotázaných) a představa o tom, že jeden hlas ve volbách nemá smysl, že se stejně nic nezmění (9 % 

dotázaných). Ukázalo se tedy, že se občané jednotlivých členských států s evropskou politikou 

příliš neidentifikují, a že je jim spíš vzdálená (ibid). Pro volby do Evropského parlamentu jsem se 

rozhodla pro porovnání účasti ve volbách v České republice a v Rakousku. V Rakousku se 
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obyvatelé účastnili voleb do Evropského parlamentu poprvé v roce 1996, v České republice o osm 

let později, v roce 2004. Srovnání míry účasti v jednotlivých volbách nabízí tabulka 3. 

Tabulka 3: Vývoj účasti ve volbách do Evropského parlamentu pro Rakousko a Českou republiku 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Rok 1996 1999 2004 2009 2014 

Rakousko 67, 73 % 49, 01 % 42, 43 % 45, 97 % 45, 39 % 

Česká republika - - 28, 30 % 28, 22 % 18, 20 % 

 

Zdroj: TNS/Scytl ve spolupráci s Evropským parlamentem, 2015 (upraveno) 

Ze srovnání lze dobře sledovat velmi rozdílnou míru volební účasti do Evropského parlamentu pro 

tyto dvě země. V Rakousku byla v prvních volbách vysoká volební účast, a to 67, 73 %, v průběhu 

let poklesla až na téměř 42 % v roce 2004, v posledních dvou volbách, v letech 2009 a 2014 se drží 

míra volební účasti na přibližně 45 %. Česká republika se voleb do Evropského parlamentu 

účastnila teprve třikrát, účast však nikdy nepřesáhla 30 %. V posledních volbách v loňském roce 

byla účast jen 18, 20 %. V České republice se tedy občané ve volbách do Evropského parlamentu 

účastní výrazně méně než v Rakousku.   

6.1.2 Prezidentské volby 

Nyní se zaměřím v rámci srovnání na prezidentské volby. Prezident byl dříve volen parlamentem, 

od roku 2013 se ale konají přímé volby, kdy je prezident volen občany. První přímé volby 

prezidenta se v České republice v roce 2013 zúčastnilo přibližně 60 % voličů, do prvního kola 

volby přišlo vyjádřit svůj hlas 5 171 666 voličů, druhého kola se pak zúčastnilo 4 986 040 občanů 

České republiky. V Rakousku se přímá volba prezidenta republiky koná od roku 1951, kdy byla 

zavedena povinná účast ve všech spolkových zemích, zrušena byla až v roce 1982. Do voleb 

konaných v roce 1986 neklesla volební účast nikdy pod 80 %. Od prezidentských voleb v roce 

1992 míra volební účasti postupně klesala, v roce 1992 se zúčastnilo 75, 66 % voličů, v roce 1998 

se zúčastnilo 68, 59 % voličů a v roce 2004 byla volební účast 66, 5 %. Poslední volba prezidenta 

Rakouské republiky se konala v roce 2010, kdy se zúčastnilo 3 404 646 voličů, což představuje 

volební účast v hodnotě 53, 57 % (IDEA, 2015). 
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6.1.3 Parlamentní volby 

V následující tabulce (Tabulka 4) lze podrobně sledovat volební účast ve volbách do České národní 

rady a později do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a účast v parlamentních 

volbách v Rakousku od roku 1990.  

Tabulka 4: Vývoj volební účasti do České národní rady a Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky a v parlamentních volbách v Rakousku 

VOLBY v České republice 

 ČNR 

1990 

ČNR 

1992 

PS 1996 PS 1998 PS 2002 PS 2006 PS 2010 PS 2013 

Registr. 

voliči 

7553477 7738981 7990770 8116836 8264484 8333305 8415892 8424227 

Hlasující 

voliči 

7310856 6583988 6105588 6008926 4793706 5372449 5268098 5010944 

Volební 

účast 

96, 8 % 85, 1 % 76, 4 % 74, 0 % 58, 0 % 64, 5 % 62, 6 % 59, 5 % 

 

PARLAMENTÍ VOLBY v Rakousku 

Rok 

voleb 
1990 1994 1995 1999 2002 2006 2008 2013 

Volební 

účast 

86, 14 % 82, 46 % 85, 98 % 80, 42 % 84, 27 % 78, 49 % 78, 81 % 74, 91 % 

  

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno), IDEA, 2015 (upraveno) 

Poznámky: ČNR - Česká národní rada, PS - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; 

Registrovaní voliči = Počet osob registrovaných v seznamech voličů (osob, splňujících zákonné 

podmínky pro výkon aktivního volebního práva), Hlasující voliči = Počet registrovaných voličů, 

kteří se zúčastnili voleb. Těmto osobám byla komisí vydána úřední obálka, Volební účast = Podíl 

počtu hlasujících voličů (osob, jimž byla vydána úřední obálka) a registrovaných voličů (osob 

uvedených ve volebních seznamech). 

Z tabulky 4 vyplývá, jak se v průběhu let měnila volební účast během voleb do České národní rady 

a později do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a v parlamentních volbách 

v Rakousku, od roku 1990 do současnosti. U obou sledovaných států je zřetelná klesající míra 

volební účasti, u parlamentních voleb v Rakousku však můžeme sledovat tento trend znatelně 

pomalejší než v České republice. Volby do rakouského parlamentu nebyly nikdy povinné, přesto 
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míra volební účasti od voleb konaných v roce 1945 až do roku 1986 nikdy neklesla pod hranici 

90 %, a až do roku 2002 pod 80 %. Poté postupně míra účasti ve volbách klesala až na hodnotu 

74, 91 % pro volby konané v roce 2013. Pro sledované volby v České republice vidíme také 

postupnou klesající tendenci s větším propadem hodnoty v roce 2002 na účast 58 %, a jejímu 

opětovnému nárůstu ve volbách následujících v roce 2006 na 64, 5 %. Tento pokles bývá 

vysvětlován různě, například Seidlová, Červenka a Kunštát se přiklánějí k tomu názoru, že byli 

čeští voliči zklamáni z celkové podoby demokracie a jejího průběhu, což vedlo k jejich pasivitě a 

nižší volební účasti (Seidlová, Červenka, Kunštát, 2003), nebo můžeme za příčinou nižší účasti ve 

volbách přisuzovat jistým objektivním bariérám, jakými může být nemoc, pracovní vytížení, 

zaneprázdněnost, plánovaná dovolená a jiné, o nichž hovoří například Linek (Linek, 2013). 

Od prvních svobodných voleb můžeme pozorovat výrazný pokles volební účasti, jak již bylo dříve 

v práci zmíněno, není jej ale třeba považovat za něco mimořádného či fatálního, neboť k poklesu 

volební účasti dochází v průběhu let takřka ve všech demokratických státech. V letošním 

dubnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byli respondenti dotázáni, zda by šli 

během příštího týdne k volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kladně 

odpovědělo 55 % dotázaných, a tato volební účast by byla tedy o něco nižší než účast ve 

skutečných volbách v říjnu 2013, kdy se zúčastnilo 59, 5 % občanů České republiky 

(CVVM, 2015).  

Vývoj volební účasti ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky představuje velmi 

podobný obraz. V roce 1996, kdy se konaly první senátní volby, a to na celém území České 

republiky, se voleb zúčastnilo přes 2 800 000 voličů a volební účast byla 35, 0 %. V prvním kole 

senátních voleb převyšovala volební účast hranici 30, 0 % až do roku 2002, kdy poklesla na 

24, 1 %. Tento pokles lze vysvětlovat stejně jako v případě voleb do poslanecké sněmovny (viz 

výše v textu). V nadcházejících senátních volbách, v roce 2004, vzrostla volební účast na 29, 0 %, 

a v následujících volbách až do roku 2014 v prvním kole volební účast neklesla pod 34, 5 %, což je 

hodnota z roku 2012. V posledních volbách do senátu konaných v roce 2014 se prvního kola voleb 

zúčastnilo 38, 6 % voličů, druhého pak 16, 7 % (ČSÚ, 2015).  

 

6.1.4 Volby do zastupitelstev krajů a obcí 

Volby do obecních a krajských zastupitelstev nabízejí k porovnání taktéž zajímavá data. Ve 
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volbách do zastupitelstev krajů se od roku 2000 pohybuje volební účast mezi 30 a 40 %, což lze 

doložit následující tabulkou (tabulka 5) a grafem (graf 2).  

Tabulka 5: Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstev krajů 

Ukazatel 
Volby do zastupitelstev krajů 

2000 2004 2008 2012 

Registrovaní voliči 7 182 503 7 307 378 7 415 830 7 491 806 

Hlasující voliči 2 416 385 2 164 456 2 988 487 2 763 464 

Volební účast 33, 6 29, 6 40, 3 36, 9 

Platné hlasy 2 349 124 2 117 443 2 913 642 2 637 115 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Graf 2: Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstev krajů 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Volby do krajských zastupitelstev se konají až od roku 2000, a na dostupných datech od těchto 

voleb, můžeme sledovat, že se vývoj volební účasti nijak dramaticky v tomto období neměnil. 

Účast ve volbách je, jak již bylo řečeno, na hranici 30 a 40 %, kdy nejnižší účast ve volbách do 

zastupitelstev krajů byla v roce 2004, a to 29, 6 % a nejvyšší účast byla v roce 2008, kdy volilo 

40, 3 % občanů české republiky. Pokud se podíváme na data vypovídající o volební účasti do 

zastupitelstev obcí v České republice, vrátíme se k volební účasti již z roku 1990 a nabízí se nám 
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tak lepší porovnání jejího vývoje za toto sledované období (Tabulka 6, graf 3).  

Tabulka 6: Vývoj volební účasti do zastupitelstev obcí 

Ukazatel 
Volební účast – zastupitelstva obcí 

1990 1994 1998   

Registrovaní voliči 7 468 498 7 788 145 8 093 016   

Hlasující voliči 5 493 009 4 849 049 3 782 568   

Volební účast 73, 5 62, 3 46, 7   

  2002 2006 2010 2014 

Registrovaní voliči 8 229 272 8 325 892 8 408 941 8 406 047 

Hlasující voliči 3 745 083 3 861 785 4 078 052 3 737 564 

Volební účast 45, 5 46, 4 48, 5 44, 5 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Graf 3: Vývoj volební účasti do zastupitelstev obcí 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno 

Na předchozích datech vidíme opět pokles účasti ve volbách, jakou jsme zaznamenaly u voleb do 

zastupitelstev krajů České republiky. Od nejvyšší volební účasti v roce 1990, která byla 73, 5 %, 

a kterou dle teorií volební účasti a politické participace můžeme přikládat vyšší mobilizaci 

a aktivizaci obyvatel po přechodu z komunistického na demokratický režim státu, kdy byla 

využívána možnost a příležitost ke svobodné participaci v politice, pozorujeme postupný pokles 
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opět až do roku 2002, kdy byla nejnižší volební účast s hodnotou 45, 5 %, a její následný mírný růst 

až na 48, 5 % ve volbách v roce 2010. V posledních volbách do zastupitelstev obcí se zúčastnilo 

44, 5 % obyvatel České republiky.           

Vyšší účast ve volbách do obecních zastupitelstev můžeme přisoudit tzv. konceptu lokální 

demokracie, který vidí v komunální politice nejlepší příklad fungování demokracie a jejích 

principů. Zastupitelé jsou v tomto případě voleni z řad občanů jednotlivých územních celků, a lze 

tedy předpokládat, že během svého funkčního období budou jednat v nejlepším zájmu celé obce. 

Občané je během tohoto období navíc mají možnost kontrolovat skrze zasedání zastupitelstev. 

V komunální politice panují užší vztahy mezi zastupiteli a jejich spoluobčany, jde zde snazší 

vzájemná komunikace a vyjednávání, zvolení zastupitelé pravděpodobně znají problémy i potřeby 

obce a jejích občanů, a lze tak předpokládat větší šance na realizaci jejich řešení. Občané jsou do 

problémů a politických otázek obce lépe vtaženi a zapojeni, mají o lokální politiku zájem a také se 

k ní vyjadřují. Obecní zastupitelstva se dlouhodobě těší velké důvěře ze strany občanů, která 

dosahuje hodnoty větší než 60 %. Posilování přímé demokracie v podobě pořádání referend nebo 

podněcování rozhodování ze strany občanů může mít za důsledek snižování významů voleb a 

volených zástupců. Tímto oslabováním volené samosprávy pak může docházet k její neefektivitě, 

prodlužování vyjednávání a rozhodování, neschopnosti dohodnout se na řešeních, a v důsledku 

toho i poklesu důvěry a účasti ve volbách (Sztwiertnia, 2013). Ukazuje se ale, že v rámci lokálního 

vládnutí občané jen nespoléhají na státní instituce a orgány, ale že se sami snaží o zapojení do 

lokálních problémů a záležitostí jak skrze občanská sdružení a spolky, tak jako jednotlivci 

(Heinelt, Sweeting, Getimis, 2006). Jak bylo popsáno v práci dříve, více než 80 % dotázaných 

v šetření CVVM Naše společnost si myslí, že by v místních otázkách měli rozhodovat spíš občané. 

Přesto se velké množství lidí domnívá, že je ovlivňování politiky složité, a že je možné jen 

některými velmi specifickými způsoby, kterými jsou dle jejich výpovědí nejčastěji korupce, 

úplatky, lobbing a podobné praktiky (CVVM, 2015). Na to, jak se občansky angažují občané 

sledovaných městských částí, a jaké způsoby k tomu využívají, se zaměřím v textu dále. 

 

6.1.5 Shrnutí 

Jak je patrné z předchozích dat a tvrzení popsaných a použitých v tézo kapitole, volební účast 

v České republice klesá u všech typů voleb. Tendence k poklesu volební účasti ale není v České 



38 
 

republice ničím specifickým nebo ojedinělým, pokles účasti ve volbách je patrný, jak již bylo výše 

v textu zmíněno, prakticky ve všech státech. Ve státech postkomunistických lze ale sledovat 

intenzivnější a rychlejší pokles volební aktivity. Ve srovnání s dalšími vybranými 

postkomunistickými státy byla Česká republika zařazena na průměrné páté místo sestaveného 

žebříčku v otázce participace obyvatel jak ve volbách, tak v nevolebních politických aktivitách. 

Míra účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poklesla od roku 

1996 do roku 2013 o více než 17 %, míra účasti ve volbách do zastupitelstev měst a obcí klesla 

postupně ze 73, 6 % na přibližně 45 %, což je relativně stabilní hodnota účasti od roku 1998. Při 

porovnání účasti ve vybraných typech voleb se sousedním Rakouskem zjišťujeme, že i zde je trend 

volební účasti klesající. Ve volbách do Evropského parlamentu volili občané Rakouska poprvé 

v roce 1996, kdy byla volební účast 67, 73 %. Během let poklesla na hodnotu 45, 39 %, což je 

hodnota z roku 2014. Občané České republiky poprvé volili do Evropského parlamentu v roce 

2004, kdy se zúčastnilo, podobně jako v roce 2009, 28 % voličů. V případě první možnosti volit 

své poslance do orgánu Evropské Unie se, na rozdíl od občanů Rakouska, obyvatelé České 

republiky příliš neangažovali, v posledních volbách konaných v roce 2014 byla míra volební účasti 

jen 18, 2 %. V prezidentských volbách mohli své preference vyjadřovat občané České republiky 

zatím pouze v roce 2013, kdy se voleb zúčastnilo asi 60 % voličů. V Rakousku byly prezidentské 

volby pro občany až do roku 1982 povinné a účast tedy byla vysoká, nad hranicí 90 %, do roku 

1986 byla míra volební účasti ještě vyšší než 80 %. Potom postupně klesala, v posledních 

prezidentských volbách konaných v roce 2010 volilo 53, 57 % občanů, což je o něco méně než údaj 

volební účasti v prezidentských volbách v České republice. Parlamentní volby nikdy v Rakousku 

povinnou účast neměly, přesto se jich do roku 1986 účastnilo více než 90 % voličů, do roku 2002 

vždy přesáhla účast hranici 80 %, stále ale mírně klesá. V České republice je trend vývoje velmi 

podobný, ale strmější – v roce 1990 byla účast také velmi vysoká, a to 96, 8 %, v dalších volbách, 

konaných v roce 1996 již poklesla na 76, 4 %, což je míra volební účasti srovnatelná s volbami 

v Rakousku až z roku 2013, kdy se zde účastnilo 74, 91 % voličů. Na rozdíl od Rakouska se 

v posledních parlamentních volbách v České republice, v roce 2013, zúčastnilo 59, 5 % voličů, což 

je o více než 15 % voličů méně.     
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6.2 Volební účast v Praze 

 Volební účast v hlavním městě Praze je ve volbách obvykle vyšší než v ostatních krajích 

České republiky. V následující části textu se podrobněji podívám na jednotlivé typy voleb a 

porovnám míru jejich účasti v Praze a v ostatních krajích České republiky, a také se v rámci této 

kapitoly budu zabývat mírou účasti ve volbách pro jednotlivé pražské městské části. 

 

6.2.1 Volby do Evropského parlamentu  

Pro porovnání jednotlivých krajů České republiky vypadá graf míry účasti voličů ve volbách do 

Evropského parlamentu takto: 

Graf 4: Účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Průměrná účast byla v České republice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 

18, 20 %, v Praze přišlo k volbám 25, 82 % voličů. V žádném dalším kraji nepřekročila míra 

volební účasti hranici 20 %, po Praze se nejvíce lidí zúčastnilo ve volbách ve Středočeském kraji, 

kdy volilo 19, 2 % občanů, a v Jihomoravském kraji, kdy byla míra volební účasti 19, 14 %. Míru 
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účasti ve volbách do Evropského parlamentu se pokusím porovnat mezi sebou i pro jednotlivé 

pražské městské části. 

Tabulka 9: Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 podle velkých městských částí hlavního 

města Prahy 

Kraj, městské 

části 

 

 

Počet 

zapsaných 

voličů 

 

 

Počet 

vydaných 

úředních 

obálek 

 

 

Volební 

účast 

(%) 

 

Počet 

odevzdaných 

úředních 

obálek 

 

 

Platné hlasy 

 

 

absolutně 

 

 

% 

Hlavní město 

Praha 922 378  238 121  25, 82  237 976  236 605  99,42  

Praha 1  21 545  6 209  28, 82  6 203  6 171  99,48  

Praha 2  33 734  8 844  26, 22  8 839  8 783  99,37  

Praha 3  53 266  12 676  23, 80  12 668  12 616  99,59  

Praha 4  98 531  25 839  26, 22  25 831  25 686  99,44  

Praha 5  58 630  15 496  26, 43  15 489  15 390  99,36  

Praha 6  73 765  24 501  33, 21  24 484  24 342  99,42  

Praha 7  30 369  9 211  30, 33  9 198  9 117  99,12  

Praha 8  79 005  18 687  23, 65  18 681  18 580  99,46  

Praha 9 37 318  8 624  23, 11  8 620  8 571  99,43  

Praha 10 83 056  20 328  24, 48  20 305  20 195  99,46  

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Volební účast je u voleb do Evropského parlamentu v Praze nižší, než u předchozích dvou 

sledovaných typů voleb, což se dá opět považovat za projev menší důležitosti voleb, stejně jako je 

tomu u celorepublikového, či celoevropského poklesu volební účasti, a tedy toho pocitu voličů, že 

se jich jako obyvatel Prahy Evropský parlament a dění v něm nedotýkají tak blízce jako 

rozhodování prezidenta České republiky, nebo obecních zastupitelstev, a že je jim jednoduše 

Evropský parlament a další instituce Evropské unie vzdálenější. Průměrná hodnota účasti v těchto 

volbách byla v Praze 25, 82 %. Nejvyšší volební účast opět pozorujeme v městské části Praha 6, 

kdy volilo 33, 21 % obyvatel, nejnižší volební účast je naopak v městské části Praha 9, kdy se voleb 

zúčastnilo 23, 11 % obyvatel. 
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6.2.2 Volby do Poslanecké sněmovny 

Pro poslední volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v roce 

2013, se opět ukazuje, že Praha je nejaktivnějším místem České republiky co do volební účasti. Její 

míra dosáhla v Praze 64, 14 %, průměrný údaj za Českou republiku je 59, 48 %. Za Prahou se 

ukázali jako nejaktivnější voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny z kraje Vysočina, kde 

volební účast dosáhla hodnoty 63, 37 %. Hranici 60 % účasti překonaly také Středočeský, 

Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský a Zlínský kraj. 

Graf 5: Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 

Zdroj: ČSÚ, 2015  

 

6.2.3 Prezidentské volby 

Ve volbě prezidenta republiky v roce 2013 byla průměrná volební účast v prvním kole 61, 31 % a 

ve druhém kole 59, 11 % pro celou Českou republiku, v kraji Vysočina byla volební účast nejvyšší 

ze všech krajů, a to 66, 79 % v prvním kole a 66, 08 % v kole druhém. Druhá nejvšší účast byla 

v Praze, kdy se prvního kola volby zúčastnilo 65, 1 % voličů, druhého pak 63, 64 %. Hranici míry 

volební účasti 60 % nepřekonaly ani v jednom volebním kole pouze Karlovarský, Ústecký, 
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Liberecký a Moravskoslezský kraj.           

 Míru účasti ve volbě prezidenta republiky, která se konala v roce 2013, porovnám 

v následující tabulce mezi sebou účasti voličů v jednotlivých pražských městských částech. 

Tabulka 8: Počet voličů ve volbě prezidenta republiky v roce 2013 podle jednotlivých městských 

částí hlavního města Prahy v obou kolech volby 

Městská část Kolo 

Počet 

zapsaných 

voličů 

Počet 

vydaných 

úředních 

obálek 

Volební 

účast 

(%) 

Počet 

odevzdaných 

úředních 

obálek 

Platné hlasy 

 Hlavní město 

Praha 
1 935 085  608 749  65, 10  608 236  604 924  99,46  

2 932 322  593 337  63, 64  592 917  589 722  99,46  

Praha 1 
1 22 305  14 166  63, 51  14 160  14 109  99,64  

2 22 883  14 889  65, 07  14 882  14 755  99,15  

Praha 2 
1 34 762  21 382  61, 51  21 364  21 272  99,57  

2 34 684  21 350  61, 56  21 331  21 214  99,45  

Praha 3 
1 54 266  32 756  60, 36  32 727  32 576  99,54  

2 54 162  32 194  59, 44  32 172  31 993  99,44  

Praha 4 
1 100 774  65 561  65, 06  65 524  65 029  99,24  

2 100 603  64 487  64, 10  64 440  64 127  99,51  

Praha 5 
1 59 515  38 246  64, 26  38 201  37 959  99,37  

2 59 353  37 580  63, 32  37 538  37 346  99,49  

Praha 6 
1 75 119  52 395  69, 75  52 354  52 084  99,48  

2 74 743  51 367  68, 72  51 324  51 025  99,42  

Praha 7 
1 33 158  19 977  60, 25  19 918  19 797  99,39  

2 32 907  19 252  58, 50  19 242  19 135  99,44  

Praha 8 
1 80 187  50 607  63, 11  50 565  50 279  99,43  

2 79 943  49 414  61, 81  49 387  49 121  99,46  

Praha 9 
1 37 085  23 933  64, 54  23 887  23 751  99,43  

2 37 392  23 151  61, 91  23 128  22 992  99,41  

Praha 10 
1 84 153  54 283  64, 51  54 254  54 025  99,58  

2 83 609  52 638  62, 96  52 588  52 334  99,52  

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Volební účast v hlavním městě Praze byla v lednových volbách roku 2013 během volby prezidenta 

republiky více než 65 % v prvním kole volby, 63, 64 % pak v kole druhém. Opět mám při 

porovnávání jednotlivých městských částí na paměti, že nejsou stejně velké, a že se počty jejich 

obyvatel značně liší, přesto však mezi sebou průměrnou míru účasti můžeme porovnávat. 
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Zpravidla je nižší účast ve druhém kole volby, výjimku představují městské části Praha 1 a Praha 2, 

kde se druhého kola účastnilo více voličů než kola prvního, i když v městské části Praha 2 vzrostla 

ve druhém kole účast o pouhých 0, 5 %. Nejvyšší volební účast byla opět zaznamenána v městské 

části Praha 6, kdy se voleb zúčastnilo v prvním kole volby prezidenta republiky 69, 75 % obyvatel, 

ve druhém kole pak 68, 72 %. Nejmenší podíl voličů pak představovaly městské části Praha 3 

a Praha 7, kde v prvním kole voleb hlasovalo 60 % voličů; v Praze 3 to bylo 60, 36 % a v Praze 7 

60, 25 % obyvatel, ve druhém kole se pak zúčastnilo v Praze 3 59, 44 % obyvatel a v Praze 7 přišlo 

vyjádřit své preference do druhého kola voleb 58, 5 % voličů.   

    

6.2.4 Volby do zastupitelstev obcí 

Průměrná míra účasti pro celou Českou republika byla ve volbách do zastupitelstev obací 

koanných v roce 2014 44, 46 %, v Praze byla míra účasti nižší, a to 37, 72 %. V následující tabulce 

můžeme sledovat volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev podrobněji pro Prahu, a to 

podle velkých pražských městských obvodů, tedy městských částí Praha 1 až Praha 10. V hlavním 

městě byla volební účast v těchto volbách v roce 2014, jak již bylo zmíněno, 37, 72 %. Nejnižší 

volební účast byla v městské části Praha 10, a to 32, 68 %, naopak nejvyšší volební účast byla 

zaznamenána v městské části Praha 6, kde přišlo volit 43, 93 % obyvatel.  

Tabulka 7: Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014;       

základní údaje podle městských částí hlavního města Prahy 

Městské části 
Zvolená 

zastupitelstva 

Zvolení 

zastupitelé 

Počet 

zapsaných 

voličů 

 

Počet 

vydaných 

úředních 

obálek 

 

 

Volební 

účast 

(%) 

 

Platné 

hlasy 

Hl. m. Praha 58  1 171  925 548  349 109  37, 72  30 494 197  

Magistrát Hl. m. 

Prahy 1  65  925 548  349 109  37, 72  20 717 535  

Praha 1 1  25  21 677  8 126  37, 49  183 665  

Praha 2 1  35  33 401  11 904  35, 64  386 505  

Praha 3 1  35  53 165  17 916  33, 70  568 568  

Praha 4 1  45  98 660  35 141  35, 62  295 642  

Praha 5 1  45  59 685  21 234  35, 58  847 658  
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Praha 6 1  45  73 614  32 340  43, 93  1 378 081  

Praha 7 1  29  30 624  12 075  39, 43  319 580  

Praha 8 1  45  78 841  28 478  36, 12  1 152 826  

Praha 9 1  33  37 732  12 409  32, 89  116 938  

Praha 10 1  40  82 882  27 088  32, 68  1 011 089  

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Při porovnávání jednotlivých pražských městských částí podle volební účasti je vhodné uvažovat 

také jejich velikost co do počtu obyvatel. Všimněme si proto, že například městské části Praha 9 a 

Praha 10 mají obě volební účast necelých 33 %, v městské části Praha 9 se voleb do zastupitelstev 

obcí v roce 2014 zúčastnilo 32, 89 % obyvatel, v Praze 10 to bylo 32, 68 % obyvatel. Absolutní 

počty voličů jsou ale velmi rozdílné, Praha 10 má totiž více než dvojnásobný počet zapsaných 

voličů. Stejně tak je dobré mít na paměti různou velikost jednotlivých městských částí při 

porovnávání volební účasti i v dalších volbách.  

 

6.2.5 Shrnutí 

V Praze je tradičně vyšší volební účast než v ostatních krajích České republiky. Vyšší volební 

účast než Praha byla zaznamenána pouze v případě volby prezidenta republiky, kdy byla vyšší 

účast zaznamenána v kraji Vysočina. Zde volilo v prvním kole 66, 79 % občanů, ve druhém kole 

pak 66, 08 %. Volební účast v Praze byla druhá nejvyšší z ostatních krajů, kdy se prvního kola 

zúčastnilo 65, 1 % a druhého 63, 64 % voličů. Z pražských městských částí dosáhla nejvyšší míry 

účasti Praha 6, kdy volilo 69, 75 % občanů v prvním kole, ve druhém to bylo 68, 72 % občanů. 

Nejnižší volební účast byla v městské části Praha 7, kdy se 60, 25 % občanů zúčastnilo prvního 

kola a 58, 5 % kola druhého. Pod hranici 60 % už se dostala jen městská část Praha 3, kdy ve 

druhém kole prezidentských voleb přišlo vyjádřit svůj hlas 59, 44 % voličů. Ve volbách do 

Evropského parlamentu je Praha nejakivnějším krajem České republiky, kdy se voleb zúčastnilo 

25, 82 % voličů, přičemž průměr za Českou republiku je volební účast 18, 2 %. V žádném dalším 

krji nebyla htanice účasti 20 % překonána. Nejaktivnější z pražských městských částí byla opět 

Praha 6, kdy volilo 33, 21 % občanů, za ní byla Praha 7 s volební účastí 30, 33 %. Žádná další 

pražská městská část hranici 30 % nepřekonala. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parmalmentu České republiky byla míra volební účasti v Praze opět vyšší v porovnání s Českou 
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republikou, v Praze volilo 64, 14 % občanů, průměr za Českou republiku je 59, 48. Ve volbách do 

zastupitelstev měst a obcí je průměrný údaj za Českou republiku 44, 46 %, v Praze volilo do 

zastupitelstev 37, 72 % občanů. Nejnižší účast z pražských městskýc částí byla v Praze 10, kdy 

volilo do zastupitelstva 32, 68 % občanů, nejvíce lidí se voleb zúčastnilo v Praze 6, kdy byla míra 

volební účasti 43, 93 %. Ze srovnání míry volební účasti tedy vychází z krajů v České republice 

nejlépe Praha, z pražských velkých městských částí pak Praha 6.    

 

6.3 Participace ve sledovaných pražských městských částech 

Na předchozích stránkách textu jsem se pokusila představit přehled o účasti občanů České 

republiky a hlavního města Prahy v jednotlivých volbách konaných na našem území, prakticky od 

roku 1990 do současnosti, s popisem a snahou o možná vysvětlení jednak klesající tendence 

volební účasti v jednotlivých volbách, ale za pomoci dat z provedených šetření jsem se snažila také 

o prezentaci toho, jak přistupují k volbám a možnostem participace v politice sami občané, a jak se 

na ovlivňování politiky skrze občanskou angažovanost dívají. V následující části práce se 

podrobněji zaměřím, jak již bylo dříve řečeno, na vybrané tři pražské městské části, kdy se 

pokusím o popis občanské angažovanosti a politické participace na jejich území. K tomu využiji 

informace o občanských sdruženích a iniciativách působících v jednotlivých městských částech, 

podrobněji se budu věnovat volbám do zastupitelstev městských částí, kdy srovnám účast v těchto 

volbách od roku 1994, a celkový obraz toho, jak se v těchto městských částech občané politicky 

angažují a jaké mají pro participaci v politice důvody a motivy, tato zjištění doplním o informace 

získané z rozhovorů se zvolenými zastupiteli.        

 Pro výběr právě těchto tří městských částí, Prahy 6, Prahy 8 a Prahy 10 jsem se rozhodla na 

základě jejich dobrého porovnání mezi sebou, neboť mají všechny podobně velké, mají podobnou 

rozlohu i počet obyvatel. Navíc jsou všechny tyto tři pražské městské části od dalších částí Prahy 

odlišné tím, že mají velmi diferencované území, a tedy i složení obyvatelstva v jejich jednotlivých 

čtvrtích. Území těchto pražských částí je velmi rozmanité, nalezneme zde jak historické památky a 

zajímavé historicko-kulturní objekty, tak velké přírodní lokality. Každá z těchto pražských částí se 

navíc bezprostředně dotýkají centra města a i díky tomu je zde velmi rozmanité a diferencované 

složení obyvatelstva. Směrem do centra se setkáme spíše s obyvateli vilových čtvrtí a luxusních 

bytových domů, dále je zde starší zástavba, staré bytové domy a sídliště, v některých čtvrtích se 
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staví a buduje, a tyto novostavby lákají k bydlení zejména mladé lidi a rodiny s dětmi. Na této 

diferencovanosti obyvatel zvolených městských částí se projevuje také občanská angažovanost 

jejich obyvatel, způsoby, které si pro svou politickou participaci volí, a také činnosti a aktivity, 

kterým se věnují občanská sdružení a iniciativy, které se veřejným prostorem a děním v něm 

zabývají.   

 

6.3.1 Městská část Praha 6 

6.3.1.1 Vývoj volební účasti ve volbách do zastupitelstva městské části 

Vývoj účasti ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 6 dokládá tabulka 10. Je z ní patrné, 

že jsou ve volbách do zastupitelstva občané spíše aktivní, voleb se účastní zpravidla 50 % obyvatel 

městské části. Výjimkou jsou první volby po rozdělení Československé republiky, kdy do 

zastupitelstev městských obvodů volilo v městské části Praha 6 téměř 60 % obyvatel (58, 78 %), 

nejnižší účast ve volbách do zastupitelstva městské části byla v roce 2002, kdy se volby zúčastnilo 

43, 38 % občanů.  

Tabulka 10: Přehled vývoje účasti ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 6 

ROK Počet 

volenýc

h 

členů 

Okrsky 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzd

ané 

obálky 
 celke

m 
zpr. v % 

2010 45 104 104 100,0 76 150 38 897 51,08 38 770 

2006 45 104 104 100,0 82 280 40 137 48,78 40 113 

2002 45 103 103 100,0 85 408 37 046 43,38 36 996 

1998 39 103 103 100.0 86 928 43 111 49,59 42 904 

1994 39 103 103 100.0 93 245 54 810 58,78 54 759 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 
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6.3.1.2 Volby do zastupitelstva městské části konané v roce 2014 

Volby do Zastupitelstva Hlavního města Prahy, do Zastupitelstev městských částí, a do Senátu se 

konaly 10. a 11. října 2014. V městské části Praha 6 kandidovaly tyto politické strany a politická 

hnutí: ANO 2011 (politická strana), Česká pirátská strana (politická strana), Česká strana sociálně 

demokratická (politická strana), DOMOV (politická strana), Občanská demokratická strana 

(politická strana), Otevřená radnice (politické hnutí), PATRIOTI (sdružení politického hnutí 

PATRIOTI a nezávislých kandidátů), Pro Prahu (politické hnutí), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

(politické hnutí), Strana soukromníků České republiky (politická strana), Strana svobodných 

občanů (politická strana), Strana zelených (politická strana), TOP 09 (politická strana), Úsvit pro 

Prahu 6 – Praha 6 pro občany, ne pro korporace (sdružení politického hnutí Úsvit přímé 

demokracie a nezávislých kandidátů).         

 Statistiku voleb do zastupitelstva městské části Praha 6 a počty získaných hlasů, počet 

kandidátů, i počet získaných mandátů v zastupitelstvu městské části ve volbách konaných v roce 

2014 nabízejí následující tabulky (Tabulka 11 a 12). 

Tabulka 11: Statistika voleb do zastupitelstva městské části Praha 6 konaných v roce 2014 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

45 1 73 614 32 340 43, 93 32 307 1 378 081 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Tabulka 12: Výsledky voleb do zastupitelstva městské části Praha 6 konaných v roce 2014 

Kandidátní listina Hlasy Počet 

kandidát

ů 

Počet 

mand

átů číslo název počet v % 

1 TOP 09 283 541 20, 58 45 11 

2 Pro Prahu 13 305 0, 97 45 0 

3 Otevřená radnice 525 0, 04 10 0 
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4 Občanská demokratická strana 174 349 12, 65 45 6 

5 Strana svobodných občanů 40 352 2, 93 44 0 

6 KDU-ČSL a nezávislí 73 289 5, 32 45 2 

7 Strana zelených 151 440 10, 99 45 6 

8 Komunistická strana Čech a 

Moravy 

93 546 6, 79 45 3 

9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 129 217 9, 38 45 5 

10 Česká pirátská strana 57 268 4, 16 45 0 

11 Česká strana sociálně 

demokratická 

114 013 8, 27 45 4 

12 DOMOV 2 001 0, 15 45 0 

13 ANO 2011 208 991 15, 17 45 8 

14 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 141 0, 01 5 0 

15 PATRIOTI 26 699 1, 94 45 0 

16 Úsvit pro Prahu 6 9 404 0, 68 39 0 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno)  

 

Do zastupitelstva městské části Praha 6 tedy bylo pro následující volební období, 2014 – 2018, 

zvoleno 45 zastupitelů. Nejvíce mandátů získala v městské části TOP 09 s 11 zastupiteli, ANO 

2011 získala 8 mandátů, po šesti mají ODS a Strana zelených, 5 zastupitelů je z politického hnutí 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 4 mandáty získala ČSSD, 3 pak KSČM a 2 zastupitelé jsou 

z koalice KDU-ČSL a nezávislých.          

 Z předcházejících tabulek a statistik je patrné, že se v městské části Praha 6 i ve volbách 

s celorepublikovou působností účastní nejvíce občanů z pražských městských částí, ve volbách do 

zastupitelstva městské části se účastní pravidelně více než 40 % občanů.  

 

6.3.1.3 Spolky, sdružení a iniciativy působící v městské části 

V městské části Praha 6 fungují nejrůznější spolky a organizace, které nabízí svým členům nápady 
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a náměty pro to, jak mohou trávit svůj volný čas a jak naplnit volné chvíle zajímavými nápady a 

činnostmi. Jedná se například o domy dětí a mládeže, centra volného času a zájmové organizace, ve 

kterých se jejich členové věnují nejrůznějším tvořivým, výtvarným a dalším uměleckým 

činnostem, sportovním a tanečním aktivitám, výuce jazyků, ale i specifickým zálibám, jakými jsou 

například modelářství, práce s počítačovou technikou, archeologie a další. Mimo jiné jsou 

v městské části Praha 6 aktivní také občanská sdružení napomáhající integraci zdravotně 

hendikepovaných občanů, provádějících terapii, rehabilitaci, zdravotní procházky a mnohé další. I 

skrze členství v těchto spolcích a organizacích získávají jejich členové sociální kapitál tolik 

důležitý pro jejich aktivizaci a angažovanost v politice, kdy jsou díky navázaným vztahům a sítím 

kontaktů schopni se v případě potřeby vyjádřit svůj názor nebo nesouhlas s nastalou situací, je jim 

díky těmto schopnostem a kompetencím umožněno se snáze mobilizovat a politicky se angažovat.  

Občanská sdružení v městské části Praha 6, která se přímo vyjadřují k politickým otázkám, a která 

se politicky angažují, jsou například následující: 

 Libocké občanské sdružení 

Občanské sdružení bylo založeno za účelem ochrany přírody a kulturních hodnot Liboce a 

Libockého rybníka v roce 2011, přičemž se jeho členům jedná o zastavení charakterových 

změn v této lokalitě, které nastaly kvůli výstavbě nových budov a stavebních úprav, a o 

udržení historického rázu Liboce a významného prvku pro rekreaci zdejších obyvatel i 

turistů, Libockého rybníka. Jedním z cílů sdružení je komunikace s dalšími iniciativami, 

ale i zastupiteli a magistrátem hlavního města Prahy, zejména v otázkách výstavby 

v oblasti Libockého rybníka, dále se vyjadřuje k lesní školce na území Liboce a dalším 

problémům (www.libockesdruzeni.cz). 

 

 Občanské sdružení Baterie 

Sdružení občanů Baterie vzniklo v roce 2012 především za účelem ochrany životního 

prostředí, krajiny, přírody a přírodních památek, které se nacházejí na území Prahy 6. 

Sdružení dále usiluje o ochranu veřejného zdraví, zkvalitnění životních podmínek a 

vhodných podmínek pro bydlení a spolupráci občanů této městské části, zejména pak 

lokalit Břevnova a Střešovic. Dále se občanské sdružení snaží o zastavení dalšího ubývání 

zelených ploch v městské části a o další výstavbu, podporu zájmů a požadavků místních 
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obyvatel v oblasti dopravy, kultury a společenského dění, služeb, bezpečnosti a 

volnočasových aktivit (www.sdruzenibaterie.cz).  

 

 Občanské sdružení přátel Hendlova dvora 

Občanské sdružení přátel Hendlova dvora funguje od roku 2002 a za cíl si klade zejména 

udržení kulturních a historických památek v městské části Praha 6, zejména pak na 

územních celcích Hanspaulky, Horní Šárky a Baby, kdy je v centru zájmu tohoto sdružení 

zejména péče o nemovité kulturní památky, rotundy a kapličky, zříceniny, tůně a chráněná 

krajinná území Prahy 6. Sdružení se vyjadřuje a aktivně ovlivňuje stanoviska správních 

orgánů o rozhodování nad těmito památkami, a usiluje o zachování Hendlova dvora, ale i o 

ochranu přírody a životního prostředí (www.oshendluvdvur.webzdarma.cz). 

 

 Občanské sdružení Bubeneč sobě 

Občanské sdružení Bubeneč sobě bylo založeno v roce 2012 jako nástupce Občanské 

iniciativy Letná - Bubeneč obyvateli pražské Bubenče a dalších, kteří se zajímají o prostor a 

životní prostředí, ve kterém žijí, a usilují o jeho rozvoj a pozitivní směřování. 4lenům 

tohoto sdružení jde zejména o zachování krajinných a architektonických hodnot daného 

území, o ochranu životního prostředí a přírody, a o diskusi a spolupráci s dalšími 

sdruženími i aktivními občany na téma udržitelného rozvoje Prahy (www. 

bubenecsobe.wordpress.com). 

 

 Občanské sdružení Červený vrch 

Občanské sdružení Červený vrch vzniklo v roce 1999 a podle informací na jeho webových 

stránkách se věnovalo a věnuje zejména diskusi ohledně plánované výstavby nových úseků 

metra trasy A, budování tunelu Blanka a obtížím, které jej provázely, a na něž reagovali 

obyvatelé tamních lokalit (www.oscv.webnode.cz).   

 

 Občanské sdružení pro Hanspaulku 

Občanské sdružení pro hanspaulku bylo založeno v roce 2002. V oblasti jeho zájmů je 

především zájem o ochranu přírody, celkový zájem o dané území a jeho rozvoj, ochrana 

památek a historických skutečností, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity na území 
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Prahy 6, zejména v oblasti Hanspaulky, Horní Šárky, Šáreckého údolí, a území, která na 

tato území navazují. Dále se Občanské sdružení pro Hanspaulku zajímá o bezpečnost, 

zdravotnictví, dopravu a služby, v jejichž rámci prosazuje spokojenost a zájem místních 

obyvatel (www. prohanspaulku.cz).  

 

 Občanské sdružení Via Praha 6 

Občanské sdružení Via Praha 6 je aktivní od roku 2006, kdy vzniklo zejména kvůli přípravě 

výstavby rychlodráhy a dalších velkých staveb či administrativních budov, které měly 

nenávratně změnit životní prostředí nejen v městské části Praha 6. Via Praha 6 usiluje 

především o ochranu životního prostředí v městské části, o koncepční a moderní řešení 

dopravní situace, otevřeně komunikovat s radnicí Prahy 6 a pěstovat sousedský a 

společenský život na jejím území. Dále se věnuje toto občanské sdružení zejména otázkám 

dopravního řešení a nově vznikající infrastruktury, návrhům administrativních budov, které 

mají v městské části vznikat, či dostavbě hotelu Diplomat (www.viapraha6.cz).  

 

 Občanské sdružení Živé město 

Projekt Živé město vznikl v roce 2010 díky lidem, kteří na území městské části Praha 6 žijí, 

pracují, studují a tráví svůj volný čas. Nešlo jim při zakládání občanského sdružení pouze o 

kvalitní bydlení a životní prostředí, ale o plnohodnotné využívání tohoto prostoru. 

Zakladatelům, jak název sdružení napovídá, šlo především o oživení městské části, 

usilovali o to, aby zde bylo funkčním kino, nezávislá kultura a veřejné akce, nejrůznější 

setkání, komunikaci se sousedy, a podobně. Snaží se o využívání veřejného prostoru a o 

podporu zájmu občanů o něj (www.zive-mesto.cz). 

 

 Sdružení Tejnka 

Sdružení Tejnka bylo založeno v roce 2000 obyvateli Břevnova, kteří usilují o udržení 

jedinečné podoby tohoto území, které sami nazývají vesnicí ve městě, o zachování jeho 

historického a památkového charakteru, a snaží se nejen o to, aby se v této lokalitě dobře 

žilo místním obyvatelům, ale aby byla i zajímavým a lákavým místem pro turisty 

(www.tejnka.cz).  
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 Občanské sdružení Šárecké údolí 

Spolek Šárecké údolí vzniklo v roce 2011 a klade si za cíl zejména zvelebování Šáreckého 

údolí, kvalitní základní infrastrukturu a kanalizaci do údolí, a lépe jej tak zpřístupnit jeho 

návštěvníkům a vytvořit tak pro ně příjemné a pohodlné místo pro trávení volného času. 

Sdružení se vyjadřuje ale také k dopravní situaci v městské části Praha 6, k 

protipovodňovým opatřením, k možné stavbě v místě koupaliště Džbán i k otázkám dalších 

možností koupání a rekreace na Praze 6. Spolek se připojil k iniciativám vyjadřujícím 

odpor k případnému rozšiřování Letiště Václava Havla nebo k nežádoucím výstavbám a 

developerským projektům v městské části (www.sarecke-udoli.cz).   

 

6.3.1.4 Rozhovory se zastupiteli městské části 

V rámci sledování politické participace ve zvolených částech hlavního města jsem se rozhodla 

zaměřit se na ty lidi, kteří se rozhodli přejít ze strany občanského aktivismu do prostoru, kde 

mohou skutečně reálně politická rozhodnutí ovlivňovat, a kde zároveň stále řeší problémy zejména 

lokálního charakteru, v místě jejich bydliště, a to v zastupitelstvech jednotlivých pražských 

obvodů, kam byli svými spoluobčany zvoleni. Rozhovory jsem pro svou práci uskutečnila 

s kandidátem Strany zelených Mgr. Janem Sládkem, který je kromě členství v zastupitelstvu 

předsedou Komise bytové politiky, a členem Kontrolního výboru zastupitelstva městské části, 

Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise pro sociálně bytové otázky, a s kandidátkou České 

strany sociálně demokratické Mgr. Lucií Válovou, která je členkou zastupitelstva městské části, 

místopředsedkyní Komise pro sociálně bytové otázky a členkou Mandátového výboru 

zastupitelstva městské části.  

Zastupitelka městské části Praha 6 Mgr. Lucie Válová si myslí, že ji domácí a rodinné prostředí 

k aktivitě v politice nijak zvlášť nevedlo. Rodiče nebyli nijak politicky aktivní ani se neangažovali 

na občanské úrovni, a ačkoli byli rodiče voliči sociální demokracie, doma se o politice příliš 

nehovořilo. Spíš než politiku jako takovou doma vyznávali tradiční hodnoty, soliadritu, sociální 

myšlenky a demokracii.          

 Lucii Válovou od mládí bavily politické debaty, během školních let se věnovala třídnickým 

záležitostem – byla nástěnkářkou, předsedkyní třídy, později vedla různé kroužky na škole a 

podobně. Už v mládí a dětství se u ní projevovaly tendence a snahy něco vést, měnit, o něco se 
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starat, rozhodovat atp. Na vysoké škole se pak o politiku zajímala více, pracovala jako 

dobrovolnice v různých charitativních či sociálních organizacích, a vstup do politiky byl pro ni pak 

jen logickým vyústěním jejího zájmu a předchozí aktivity. Do ČSSD vstoupila asi před osmi lety, 

neměla tam žádné známé ani přátele nebo rodinu, sama se rozhodla pro vstup a začala se angažovat 

v politice, protože jí to přišlo jako nejlepší a nejefektivnější nástroj, jak něco změnit. 

 Sama od sebe politických aktivit mimo účasti ve volbách nevyužívala, na otázku, zda se 

nějak politicky angažovala jako občan, odpovídá, že ano, že se zúčastnila demonstrací a 

happeningů, ale sama nikdy nebyla jejich iniciátorkou. Dodává: ,,Je pravda, že takhle sama úplně 

ne. Cítila jsem, že potřebuju mít něco za sebou a že je potřeba být silnější, někam se sdružovat, a to 

pak asi bylo motivem k tomu, abych vstoupila do politické strany." Otázky nebo problémy, které se 

ve společnosti řešily, a proti kterým se Lucie Válová prostřednictvím své účasti na demonstracích 

nebo happeninzích vyjadřovala, byly například neonacistické pochody, projevy rasismu nebo 

nesnášenlivosti, pochody dělnické mládeže, ale demonstrovala například i při příležitosti vstupu 

České republiky do Evropské Unie, který naopak podporovala.    

 V rámci své angažovanosti v politice se věnuje především Mladým sociálním demokratům, 

které vede, a se kterými pořádají různé akce a happeningy, v minulosti demonstrovali například 

proti pravicovým vládám, proti zavedení školného na vysokých školách a proti církevním 

restitutucím. Myslí si, že mladí lidé jsou politicky aktivní, že se vyjadřují k politickým otázkám i 

například na sociálních sítích, jen je podle jejího názoru škoda, že přímo nevstupují do politických 

stran.             

 Na politickou participaci občanů městské části Praha 6 se dívá velmi pozitivně. Občané v 

městské části se podle ní angažují prostřednictvím spolků a sdružení, které tam fungují, a které se 

zaměřují především na náplň jejich volného času, zajímají se zejména o infrastrukturu, změny v 

dopravě a developerské projekty, které se v městské části plánují. K těmto otázkám se pořádalo 

několik veřejných debat a setkání, kde se k tomu občané vyjadřovali a zajímalo je to. Na 

zasedáních zastupitelstva se dle jejího názoru občané také vyjadřují, a někteří, zejména nově 

zvolení politici byli podle jejích slov až zaskočení a překvapení, že interpelace občanů trvají tak 

dlouho, a že se občané městské části takto angažují. To, že se občané městské části Praha 6 

angažují a zajímají o politiku poznala i v předvolební kampani, kdy sami chodili, ptali se, a zajímali 

se o to, co se bude v městské části dít za předpokladu zvolení té které strany, ptali se na konkrétní 

body v programu jednotlivých zastupitelů atp. Dále uvádí příklad, kdy se dlouho v městské části 
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čekalo na nové programové prohlášení zastupitelstva, a potom co bylo zveřejněno, se k němu 

občané hodně vyjadřovali a kritizovali ho, ptali se opozičních zastupitelů, co si o něm myslí, a 

přímo i co si o něm myslí zástupci ČSSD.         

 Lucie Válová coby zastupitelka organizovala setkání občanů v Národní technické 

knihovně, kde byla ze strany občanů velká účast a vzbudila velký zájem. Na tomto setkání se řešila 

situace v dopravě a infrastruktuře mětské části obecně, a nové úpravy v rámci městské hromadné 

dopravy, které se občnů dotknou.        

 Projektem, na který je Mgr. Lucie Válová v rámci své práce v politice právem hrdá, je nový 

projekt mentoringu pro mladé zájemnce o dění v politice a pro lidi, kteří se případně budou prací 

v politice živit. Projekt běží od letošního ledna a spočívá v tom, že mladí lidé ze sdružení Mladých 

sociálních demokratů, kterých se přihlásilo 16, dostali na rok svého mentora, se kterým absolvují 

jeho běžnou pracovní náplň; tito zájemci doprovází své montory na jejich pracovních cestách a 

jednáních. Vše je zadarmo, účastníci se progrmu věnují ve svém volném čase, a i když se 

nepředokládá, že se v budoucnu budou všichni politice věnovat, je to dobrá průprava pro 

veškerýjejich budoucí život i pro jejich zaměstnání.       

 Myslí si, že ať se člověk rozhodne na základě svých preferencí a přesvědčení dělat 

v politice cokoli, je ale důležité něco dělat, dodává: ,,Od toho, že člověk podepíše petici, nebo 

vstoupí do politické strany, jsou někdy roky, ale je důležité někde začít, lidé musí chtít něco dělat." 

Mgr. Jan Sládek identifikuje začátek své aktivizace jako svou účast na demonstraci v 90. letech, 

která se konala proti násilí páchanému na Romech v Českých Budějovicích. Nepochází z rodiny, 

kde by byla tradice se nějak politicky angažovat. Po přechodu do Prahy se rozhodl studovat 

sociologii, politické záležitosti vždycky sledoval, ale nikdy dřív nepomýšlel na svou účast 

v politice. Během studia se občansky aktivizoval až mezi lety 2008 a 2009, dodává: ,,Moje první 

zkušenost s veřejným pidiangažmá byla na filozofické fakultě, kdy jsem chtěl přispět ke změně 

evaluací výuky.“ Tato aktivita ho dovedla do funkce akademického senátora, jímž byl zvolen 

dvakrát za sebou, v letech 2010 a 2012. Zlomové byly pro jeho aktivitu podle něj dvě věci: ,,Zaprvé 

odpor vůči školnému, jsem rozhodně na straně těch, kteří tvrdí, že by výuka na státních vysokých 

školách neměla být nijak zpoplatněna. A druhou věcí byly první spory o finanční prostředky na 

vědu, které se řešily v období úřednické vlády v roce 2009, kdy jsem zároveň pracoval na Akademii 

věd a stal jsem se členem sdružení fóra Věda žije!.“      

 Jan Sládek byl vždy pravidelný volič, vnímání volení jako jakési občanské povinnosti 
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získal od svého otce. Z voleb v roce 2010 byl velmi rozladěný, podle něj dopadl výsledek 

katastrofálně. Shodou okolností byla první věc, na které se nová vláda dohodla, bylo zavedení 

školného na vysokých školách. Chtěl rozhodně něco dělat a zvažoval různé alternativy, a nakonec 

se rozhodl vstoupit do Strany zelených. To bylo v roce 2011. Doplňuje: ,,Vstupoval jsem proto, že 

jsem chtěl, aby Strana zelených jasně a zřetelně odmítla školné. Stal jsem se členem vzdělávací 

sekce a spolu s dalšími lidmi jsme formulovali školský program Strany zelených.“   

 Své rozhodnutí kandidovat do obecního zastupitelstva vysvětluje zklamáním z posledního 

výsledku voleb, a jelikož v městské části Praha 6 žije, a žijí tam i jeho nejbližší lidé ze Strany 

zelených, byl jimi požádán, jestli by nechtěl kandidovat na volitelném místě. Toto rozhodnutí 

zvažoval, měl pocit, že už svým vstupem do strany jistým způsobem naplnil nějaké své cíle a 

snahy, ale pak, když se rozmýšlel, říkal si, proč neudělat ten krok celý: ,,Jsem v politické straně, 

měl bych usilovat o politickou moc.“ Kdyby nekandidoval, připadalo by mu to jako nedůsledný 

přístup. Nemá ale ambice stát se kariérním politikem, nejvíce se angažuje v akademické sféře, to 

ho baví víc. Svou roli zastupitele pojímá momentálně hlavně tak, že podporuje, radí a pomáhá 

dvěma radním, kteří zastupují Stranu zelených. Momentálně se soustředí na koncepci bydlení pro 

Prahu 6.          

 Participace ze strany občanů je i dle jeho mínění v městské části relativně velká, pořádají se 

debaty a veřejná setkání, hlavně kvůli změnám v dopravě, infrastruktuře, stavebním změnám atp. 

Mgr. Jan Sládek si o povaze české společnosti v otázce angažovanosti myslí, že je značně 

fragmentarizovaná, že jednotlivá sdružení málo komunikují mezi sebou, málo spolupracují. Dál je 

podle něj hodně individualizovaná, je málo masových kolektivních akcí. U nás lidé aktivizují své 

vlastní přátele a známé a zjišťují, jak by se dal nějaký problém řešit. Posledním charakteristickým 

znakem je podle jeho mínění jakási apolitičnost, lidé nechtějí být spojování s politikou nebo 

s nějakou ideologií. I proto je podle něj problémem velmi malá členská základna politických stran. 

 V městské části Praha 6 spolupracují zastupitelé Strany zelených s iniciativami a 

sdruženími, která zde fungují, spolupracovali s nimi i během předvolební kampaně, a plánují další 

setkání, komunikují spolu a vyměňují si potřebné informace. Jeho pohled na participaci 

v postkomunistických státech je takový, že u nás jednoduše není zvykem se angažovat, účastnit se 

různých aktivit a způsobů občanské angažovanosti. Mnoho lidí vnímá i účast na legální a ohlášené 

demonstraci za vysoce radikální čin. Lidé u nás nejsou vychovávaní a socializovaní k tomu, aby se 

angažovali.    
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6.3.2 Městská část Praha 8 

V městské části Praha 8 se ve vobách pohybuje účast spíše kolem pražského průměru. V první 

přímé volbě prezidenta republiky v roce 2013 se v Praze v prvním kole volby zúčastnilo 65, 1 % a 

ve druhém kole 63, 64 % voličů. V městské části Praha 8 v prvním kole volilo 63, 11 % a ve 

deruhém kole 61, 81 % voličů. Ve volbách do Evropského parlamentu konaných v roce 2014 volilo 

v Praze 8 23, 65 % občanů, v hlavním městě Praze byla průměrná účast za všechny městské části 

25, 82 %. Do zastupitelstev obcí volilo v roce 2014 v Praze 37, 72 % občanů, v městské části Praha 

8 nebyla míra volební účasti o mnoho nižší, zúčastnilo se zde 36, 12 % voličů. 

6.3.2.1 Vývoj volební účasti ve volbách do zastupitelstva městské části 

Přehled vývoje volební účasti ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 8 od roku 1994 do 

roku 2010 nabízí tabulka 13. Z tabulky je zřejmé, že se míra volební účasti pohybuje mezi 30 a 

40 %, přičemž nejnižší účast ve volbách byla opět zaznamenána ve volbách konaných v roce 2002, 

kdy se ve volbách zúčastnilo 38, 76 % občanů, nejvyšší účast byla zaznamenána opět v roce 1994, 

kdy se voleb zúčastnilo 49, 36 % voličů.   

Tabulka 13: Vývoj volební účasti ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 8 

ROK Počet 

volenýc

h 

členů 

 

Okrsky 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdan

é 

obálky 

 
celke

m 
zpr. v % 

2010 45 108 108 100,0 82 689 33 504 40, 52 33 483 

2006 45 108 108 100,0 86 269 33 436 38, 76 33 244 

2002 45 108 108 100,0 88 531 27 513 31, 08 27 501 

1998 45 108 108 100.0 91 805 32 543 35, 45 32 469 

1994 45 108 108 100.0 98 252 48 501 49, 36 48 480 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 
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6.3.2.2 Volby do zastupitelstva městské části konané v roce 2014 

V posledních volbách do zastupitelstev městské části, které se konaly v říjnu 2014, se 

zaregistrovalo celkem 16 kandidátních listin; a byly to následující: ANO 2011 (politická strana), 

Česká pirátská strana (politická strana), Česká strana sociálně demokratická (politická strana), 

DOMOV (politická strana), Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana), Nezávislé 

fórum (volné sdružení nezávislých kandidátů), Občanská demokratická strana (politická strana), 

Občanská konzervativní strana (politická strana), Osmička sobě, KDU-ČSL a osobnosti Prahy 8 

(koalice aktivních občanů Prahy 8, nezávislých kandidátů a politické strany), PATRIOTI – 

VOLBA PRO PRAHU 8 (politické hnutí), Pro Prahu (politické hnutí), Romská demokratická 

strana (politická strana), Strana svobodných občanů (politická strana), Strana zelených (politická 

strana), TOP 09 (politická strana), Úsvit přímé demokracie (politické hnutí). Z těchto kandidátek 

bylo zvoleno 45 členů zastupitelstva městské části pro funkční období 2014 – 2018. Statistiku 

volební účasti a počty získaných mandátů pro jednotlivé kandidátky představují tabulky 14 a 15.  

Tabulka 14: Statistika voleb do zastupitelstva městské části Praha 8 konaných v roce 2014 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

45 1 78 841 

 

28 478 36, 12 28 443 1 152 826 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Tabulka 15: Výsledky voleb do zastupitelstva městské části Praha 8 konaných v roce 2014 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidátů 

Počet 

mandátů 

číslo název abs. v % 
  

1 Nezávislé fórum 29 949 2, 60 45 0 

2 DOMOV 3 295 0, 29 44 0 
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3 Občanská demokratická strana 207 009 17, 96 45 9 

4 Komunistická strana Čech a 

Moravy 

105 532 9, 15 45 5 

5 TOP 09 157 645 13, 67 45 7 

6 Občanská konzervativní strana 2 247 0, 19 23 0 

7 Úsvit přímé demokracie 2 825 0, 25 8 0 

8 Romská demokratická strana 244 0, 02 1 0 

9 Pro Prahu 20 620 1, 79 45 0 

10 Osmička sobě 92 135 7, 99 45 4 

11 Strana svobodných občanů 32 120 2, 79 45 0 

12 PATRIOTI - VOLBA PRO 

PRAHU 8 

48 400 4, 20 45 0 

13 Strana zelených 85 547 7, 42 45 4 

14 Česká pirátská strana 7 428 0, 64 8 0 

15 Česká strana sociálně demokrat. 122 811 10, 65 45 5 

16 ANO 2011 235 019 20, 39 45 11 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

V zastupitelstvu městské části Praha 8 je pro volební období 2014 – 2018 zvolených 45 členů, 

přičemž nejvíce, a to 11 mandátů, získalo ANO 2011, následováno ODS s devíti mandáty, TOP 09 

má v zastupitelstvu 7 členů, 5 členů mají KSČM a ČSSD, 4 členy má v zastupitelstvu Strana 

zelených a hnutí Osmička sobě.          

 Z předcházejících tvrzení a statistických dat lze vysledovat spíše průměrnou účast občanů 

městské části Praha 8 v jednotlivých typech voleb v rámci ostatních částí hlavního města Prahy.  
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6.3.2.3 Spolky, sdružení a iniciativy působící v městské části 

V městské části Praha 8 je aktivních mnoho volnočasových organizací pro děti i dospělé, 

sportovních klubů zaměřených na nejrůznější sportovní a tělovýchovné aktivity, řada 

poskytovatelů sociálních služeb, centrum pro integraci dětí a mládeže, svaz pomáhající tělesně 

postiženým, dva domy dětí a mládeže a velké množství spolků a sdružení zájmové činnosti. 

V městské části fungují mimo jiné svazy pionýrů, skautské středisko, turistické kluby, taneční, 

hudební a umělecké soubory, myslivecký spolek, občanská sdružení se zaměřením na podporu 

rodiny a péče o děti a další. Obyvatelé městské části Praha 8 se aktivizují jednak skrze tyto 

sdružení, kde získávají jednak důležité kompetence k občanské angažovanosti, navazují zde ale i 

cenné kontakty a vztahy, které pak mohou pro svou, nejen politickou, aktivitu využít. Obyvatelé 

městské části jsou aktivní i v dalších sdruženích a iniciativách, které se přímo vyjadřují 

k politickým otázkám. Jsou jimi například tato:  

 Občanské sdružení Libeňský ostrov 

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2002 za účelem ochrany, udržování a budování 

zeleně a přírody v místě Libeňského ostrova, dbá o poskytování vhodného a příjemného 

prostoru pro trávení volného času, kulturních a sportovních akcí v této lokalitě. Sdružení 

přispívá zejména k rozvoji vodních sportů, spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi 

vodních sportů v České republice a také například se zahrádkářskými spolky. Aktivní bylo 

mimo jiné zejména v situaci, kdy městská část nechtěla po povodních v roce 2002 

prodloužit nájemní smlouvy organizacím působícím na Libeňském ostrově, jejichž sídla 

byla povodněmi poničena (www.libenskyostrov.sweb.cz). 

 

 Občanské sdružení Dům Písečná 

Občanské sdružení Dům Písečná bylo založeno obyvateli sídliště Písečná z toho důvodu, že 

tito obyvatelé nesouhlasí s výstavbou šestipodlažní budovy v jejich těsném sousedství 

namísto budovy bývalých jeslí. Cílem sdružení je pak dále udržování zelených ploch 

v místě jejich bydliště, pohodlné a kvalitní bydlení, rovnocenná komunikace s úřady a 

funkční jesle pro veřejnost. Občanské sdružení Dům Písečná pořádalo v roce 2004 tiskovou 

konferenci ohledně plánované stavby, na jejímž základě pak obyvatelé sídliště předali 

starostovi městské části petici proti postavení bytového domu (www.oknodoprahy.cz).   
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 Občanské sdružení Za naši budoucnost 

Občanské sdružení za naši budoucnost bylo založeno v roce 2005 především s cílem 

ochraňovat a udržovat životní prostředí a přírodní charakter území. Působí po celé České 

republice, ale velmi se věnovalo a angažovalo v problematice vedení severojižní magistrály 

v oblasti pražských Holešoviček, které pod velmi vážnou dopravní situací značně trpí 

(www.zanasibudoucnost.wz.cz).  

 

 Občanské sdružení pro zachování přírody na Praze 8 

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2010 za účelem ochrany, zachování a udržování 

přírody v městské části Praha 8, ale i v celé Praze. V první řadě si klad sdružení za cíl 

ochranu veřejného zájmu v otázce plánované výstavby plynové elektrárny v katastrálním 

území Prahy 8 (www.praha8proprirodu.cz). 

 

 Občanské sdružení 8jinak! 

Občanské sdružení 8jinak! bylo založeno za účelem ochrana životního prostředí, posilování 

občanské společnosti a ochrany zájmů a práv občanů městské části Praha 8. Mimo jiné 

usiluje o podporu volného a bezpečného pohybu chodců, podpora cyklistické dopravy a 

snižování negativních dopadů automobilové dopravy na ovzduší a životní prostředí. Dále 

sdružení usiluje o ochranu kulturních památek a údržbu a ochranu zeleně a přírodních 

ploch. Sdružení je aktivní také v otázce zavedení parkovacích zón, snižování počtu 

parkovišť, a sleduje celkový vývoj v oblasti městské části Prahy 8 (www.8jinak.cz). 

 

 Iniciativa pro úklid v Praze 8 

V městské části Praha 8 se i díky členům některých organizací a spolků rozeběhl 

systematický úklid odpadků a nepořádku, který se nyní koná v relativně pravidelných 

intervalech. Městská část se tak zapojila do iniciativy Ukliďme Česko, dobrovolníci z řad 

občanů se jejím prostřednictvím věnují úklidu předem zvolených lokalit v této městské 

části. Iniciativa je samotnými občany i vedením městské části velmi vítána a kromě úklidu 

a zpříjemňování životního prostředí vypovídá i o tom, že jsou zdejší občané schopni se 

zapojit do dění v místě jejich bydliště a jeho podoba jim není lhostejná. Od dubna 2015 je 
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znovuobnoven také projekt Čistá osmička, v jehož rámci bude probíhat úklid a čištění ve 

vybraných ulicích Prahy8 (www.praha8.cz).  

 

 Občanské sdružení Troja Trojou 

Občanské sdružení Troja Trojou je aktivní od roku 2006, kdy vzniklo za účelem starosti a 

péče o veřejné dění a prostor v městské části Troja. V jeho zájmu je ochrana přírodních a 

kulturních památek v této lokalitě, věnují se dopravní situaci, urbanizaci, rekonstrukcích 

domů a ulic v městské části, aktivně se podílejí či iniciují aktivity ohledně nové výstavby, 

změn v územním plánování, životního prostředí atp. (www.trojatrojou.cz). 

 

 Občanské sdružení Karlín sobě 

Karlín sobě vznikl coby reakce obyvatel Karlína na rekonstrukci parku a dětského hřiště 

v Kaizlových sadech v roce 2011, kdy se občané spojili a založili občanské sdružení, které 

snáze komunikovalo s radnicí a zastupiteli, a začalo se vyjadřovat k tomu, že zmíněná 

rekonstrukce zcela opomenula potřeby v podstatě všech sociálních skupin obyvatelstva na 

trávení volného času a volnočasové aktivity v místě jejich bydliště. Dále se občanské 

sdružení vyjadřuje k plánovaným výstavbám administrativních budov a center, k zásahům 

do životního prostředí Karlína, řeší parkování, dopravní situaci, přírodu a zeleň v lokalitě 

Karlína a další (www.karlinsobe.cz). 

 

6.3.2.4 Rozhovory se zastupiteli městské části 

K otázce toho, jak se lidé v městské části Praha 8 angažují v politice, co je vede k tomu, aby byli 

politicky aktivní, a co je motivuje k tomu, že v politice participují nejen coby členové občanské 

společnosti, mi své výpovědi poskytli dva zastupitelé Prahy 8; MgA. Petr Vilgus, Ph.D. a MVDr. 

Bc. Vladislava Vojtíšková.   

Vladislava Vojtíšková je zastupitelkou městské části Praha 8, kandidovala za politické hnutí 

Osmička sobě, což je formace utvořená členy KDU-ČSL a nestraníky. V rámci zastupitelstva 

městské části je členkou Komise pro územní rozvoj a plánování a Komise pro kulturu a volný čas. 

Než se rozhodla do zastupitelstv kandidovat, občansky se angažovala v městské části Praha 8, kdy 

se podílela například na problematice toho, zda lidé v městské části chtějí nebo nechtějí herny, 
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sbírala podpisy pro referendum, a tak se začala o komunální politiku víc zajímat. Navíc během 

tohoto období přišla do kontaktu s místními politiky, s některými našli společná témata a 

problémy, které by chtěli řešit, dali se dohromady a vytvořili spojenou kandidátku KDU-ČSL a 

nestraníků.           

 Sama jako členka zastupitelstva inicovala debaty a setkání o tom, jak zlepšit veřejný prostor 

v okolí stanice metra Ládví. Těchto veřejných debat se zúčastnilo mnoho občanů městské části, 

byli tam pozváni architekti, kulturní manažer z Prahy 14 a řešila se budoucí podoba a fungování 

okolí stanice metra Ládví. Dle názoru Vladislavy Vojtíškové lidi zajímá veřejný prostor, to, jak to 

vypadá v místě, kde žijí, otázky posílení meziměstské dopravy, rekonstrukce a vůbec budoucí 

fungování a náplň kulturního centra Ládví, což byly také otázky, které se v rámci těchto setkání 

projednávaly. Ktomuto dalšímu fungování kulturnho centra Ládví zastupitelka dodává: ,,Chystám 

se kontaktovat centra a spolky, které tady v okolí fungují, a zjistit, jestli vůbec, a jak by si 

představovaly provoz toho kulturního centra, případně jak by ten prostor zaplnily, jestli by tam 

nechtěly třeba klubovny pro jejich kroužky a sdružení a tak podobně.“    

 Podle Vladislavy Vojtíškové se v České republice lidé angažují v politice méně než 

v zahraničí, a také se o politiku méně zajímají. Problém je podle ní mimo jiné malá členská 

základna politických stran: ,,Oproti zahraničí je tady hodně malá členská základna stran, lidi 

nechtějí do stran vstupovat, protože jim připadá, že se tím nějak zdiskreditují, že to pro ně bude 

nevýhodné například v práci, když to někdo zjistí. To tam potom ale ty strany mnohdy nemají ani 

dobré lidi, není tam vnitřní konkurence, a i na ty kandidátky se pak dostanou neschopní lidé.“

 Skrze občanská sdružení a iniciativy se ale podle ní občné relativně angažují a politicky se 

vyjadřují, a je podle ní dobře, že se tato aktivizace lidí mění, roste, a že i tyto iniciativy v některých 

městech a obvodech ve volbách uspěly. Pokud ale nemají nikoho v zastupitelstvu, musejí si 

sdružení a organizace žádat o informace, protože je jinak nemají k dispozici, což jim, podle ní, 

přístup i samotná vyjednávání dost znesnadňuje.       

 Ji samotnou coby zastupitelku kontaktují zástupci iniciativ, ale i jednotlivci, a řeší jednak 

svoje problémy, ale i podávají návrhy na úpravy nebo zvelebování jejich okolí, životního prostředí, 

veřejného prostoru, městského mobiliáře a další.       

 Před vstupem do politiky se nynější paní zastupitelka angažovala i mimo sběr podpisů proti 

hernám, chodila na nejrůznější debaty a happeningy. Vladislava Vojtíšková studovala v Brně, kde 

spolupracovala s Žít Brno, spolkem, který byl teď nově v posledních volbách dokonce zvolen do 
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zastupitelstva. I v Brně se věnovala problematice hazardu, spolu s dalšími lidmi pořádali debatu v 

senátu o hernách a hazardu, na univerzitě byla členkou v Akademickém senátu.   

 Během jejího dětství a dospívání se prý doma politika hodně řešila, rodiče se o politiku 

zajímali, sledovali politické debaty atp., proto i ona se o politiku zajímala. Jednoduše jí to přišlo 

normální, a asi i proto byla aktivní. Chodila do různých spolků, například do skauta, což ji, dle 

jejích slov, také vedlo k občanské angažovanosti. Myslí si, že je pro děti dobré, když jsou členy 

nějakých takových spolků, kde se učí zodpovědnosti, organizačním záležitostem, a starosti o to, co 

se děje v jejich okolí.           

 O občanské angažovanosti a aktivitě v politice si myslí následující: ,,Lidé se u nás málo 

angažují i proto, že jsou v této oblasti málo vzdělaní a informovaní, že se to v České republice ve 

školách neučí, a že tedy lidé v podstatě nevědí, jak by se mohli a měli angažovat. Sama jsem to 

zjišťovala až během toho samotného procesu, během nějaké aktivity v politice.“ To by se podle ní 

mělo změnit, je důležité posílit občanské vzdělávání, zvyšovat vzdělanost veřejnosti o politice a o 

tom, jak ji mohou lidé ovlivňovat a jak se na ní mohou podílet; dodává: ,,V zahraničí se ukazuje, že 

to má smysl, že když jdou lidi na debatu, zjistí, že to organizuje občanské sdružení nebo think-tank, 

který patří k nějaké politické straně, ale řeší se tam zajímavé věci, tak se jim postupně odbourají 

předsudky, které vůči té straně mají."           

 V městské části Praha 8 se podle jejího názoru na politické aktivitě a angažovanosti 

zdejších obyvatel hodně projevuje diferenciace obyvatel jednotlivých čtvrtí: ,,V Karlíně a v Libni 

se staví, jsou tam nové budovy, obchody, jsou tam mladší lidé, kteří se spíš angažují, funguje tam 

více občanských sdružení, jako jsou 8jinak nebo Karlín sobě. Nahoře, v Ďáblicích, v Kobylisích, v 

Bohnicích jsou stará sídliště, kde žije dost starších lidí, kteří necítí potřebu se sdružovat nebo 

organizovat, je to tady víc anonymní, paneláky a mezitím supermarket. To se pak projevuje i ve 

volbách." 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D. je zástupcem starosty městské části a na starost má Strategický rozvoj, 

Agendu 21, Cyklodopravu a Péči o památky v městské části Praha 8. Už v mládí a dětství byl velmi 

aktivní, tvrdí, že v podstatě sám od sebe. Jako malý šel například sám opravovat turistické značení 

v lese, později se aktivizoval občansky, ale cítil, že jinak než politickou cestou dobré věci 

neprosadí. Rodiče sami aktivní politicky nebyli a jeho samotného k tomu, aby se nějak angažoval a 

zajímal mimo rodinu, také nevedli.         

 On sám se v městské části Praha 8 jako občan příliš neangažoval, byl členem iniciativy 
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v místě, kde má chalupu, tam vydávali obecní časopis, založili zde občanské sdružení, aby mohli 

žádat o grant na činnosti v této lokalitě - vysázeli stromořadí, nechali opravit kapličku, dál se 

například sami starali o úklid nepořádku a odpadků. Je to podle něj rychlejší a jednodušší cesta. 

Říká, že když už se jim něco povedlo a byl za nimi vidět nějaký hmatatelný důkaz toho, že to má 

smysl, bylo prý velmi snadné na to nabalit další a další lidi, kteří se chtěli zapojit. On sám se ale po 

vstupu do politiky touto cestou prakticky angažovat přestal, nemá na to dostatek času. To trvá 

v podstatě od listopadu loňského roku, kdy se stal zástupcem starosty městské části.  

 Petr Vilgus během rozhovoru stejně jako jeho kolegyně ze zastupitelstva upozornil na 

nesourodost území městské části, kdy se v ní nachází jak činžáky, sídliště a rodinné domky, a 

v těchto konkrétních lokalitách jsou pak rozdílné volební účasti a volební preference. Sociální 

struktura obyvatel je podle něj v těchto místech zcela odlišná. Vyšší aktivita a participace obyvatel 

Karlína vysvětluje takto: ,,Karlín byl po povodních úplně zničený, mnoho lidí se odstěhovalo, a 

obyvatelstvo se v podstatě vyměnilo, přišli tam noví lidé, kteří mají zájem účastnit se na těch 

místních věcech.“ Iniciativy ze strany občanů jsou v městské části Praha 8 docela početné, ale i 

mezi jejich charakterem a především záměry je také rozdíl podle toho, v jaké části fungují. Ve 

starších částech, kde lidé bydlí v činžácích a panelácích, pozoruje Petr Vilgus spíš krátkodobé 

iniciativy a hlavně negativně laděné: ,,Lidé si tam stěžují na nějaký konkrétní problém, něco se jim 

nelíbí a tak to dají najevo. Když problém pomine, rozplynou se zpět do bytů, a je hotovo, už nemají 

zájem. V Karlíně, na Palmovce a v Libni také vznikly iniciativy lidí, kteří byli původně proti 

něčemu, ale když ten problém pominul, neřekli si, tak jdeme domů, ale využili toho, že se poznali, 

k dalším věcem.“ Myslí si, že tyto iniciativy ale nejsou příliš početné, že stojí na pár zapálených 

aktivních jednotlivcích, a že jakmile oni už nemohou vést a podněcovat tu aktivitu, se hnutí 

rozpadají. Podle něj by měli být lidé politicky aktivní, zároveň je to ale na svobodné vůli 

jednotlivce, jestli se nějak angažuje. Je pravda, že pak je prý problém sehnat i čtyřicet pět lidí, co 

jsou ochotni nechat se napsat na kandidátku, a sehnat lidi, kteří navíc chtějí něco dělat, je ještě 

složitější. Na druhou stranu dodává, že se nemusí všichni angažovat politicky, že to není nějaký 

vývoj, jsou lidé, kterým zcela vyhovuje být aktivní jen na občanské úrovni, starat se o pořádek 

v místě svého bydliště, o jeho úklid a udržování, sami nepořádek uklidí a namísto nadávání, že 

nejsou někde stromy, prostě půjdou, a ty stromy tam vysadí.       

 Připouští, že v oblasti lokální politiky je snazší nalézt nějaké společné řešení, na kterém se 

umějí lidé shodnout a dohodnout, ve vyšší politice je to podle jeho názoru mnohem složitější.   
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6.3.3 Městská část Praha 10  

Míra volebního chování v městské části Praha 10 se v jednoltivých typech voleb v porovnání 

s údaji za hlavní město Prahu i za její dílčí celky ukazuje jako průměrná. V prezidentských volbách 

konaných v roce 2013 se v městské části Praha 10 zúčastnilo v prvním kole volby 64, 51 % a ve 

druhém kole 62, 96 % voličů. Celopražská míra účasti byla v prvním kole 65, 1 % a ve druhém kole 

63, 64 % voličů. Ve volbách do Evropksého parlamentu, které se konaly v roce 2014, se v Praze 10 

zúčastnilo 24, 48 %, což není hodnota příliš vzdálená pražskému průměru míry volební účasti, a to 

25, 82 %. Ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve stejném roce se v městské části Praha 10 

zúčastnilo 32, 68 % voličů, v Praze byla volební účast 37, 72 %.   

 

6.3.3.1 Vývoj volební účasti ve volbách do zastupitelstva městské části 

Stejně jako u předchozích sledovaných městských částí se i v případě městské části Praha 10 

podívám na vývoj ve volbách do zastupitelstva v rozmezí let 1994 a 2010. Vývoj volební účasti 

v tomto časovém rozpětí vidíme v tabulce 16. Na poslední volby do zastupitelstva městské části 

konané v roce 2014 se opět zaměřím podrobněji.      

 Z následující tabulky je patrný podobný vývoj účasti ve volbách jako v dalších 

městských částech, které jsem sledovala výše v textu. V prvních volbách do zastupitelstev 

konaných v roce 1994 byla nejvyšší volební účast, v případě městské části Praha 10 to bylo 

58, 76 %. V ostatních volbách můžeme sledovat míru volební účasti vždy okolo hodnoty 40 %, ve 

volbách do zastupitelstev konaných v roce 2002 můžeme sledovat nejnižší míru účasti ve volbách, 

kdy se zúčastnilo 35, 95 % občanů.  

 

Tabulka 16: Vývoj volební účasti ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 10 

ROK 
Počet 

volenýc

h členů 

Okrsky 
Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdan

é 

obálky 
 celke

m 
zpr. v % 

2010 36 109 109 100,0 86 276 37 458 43, 42 37 275 

2006 36 107 107 100,0 90 539 37 287 41, 18 37 250 
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2002 45 107 107 100.0 92 612 33 296 35, 95 33 226 

1998 40 107 107 100.0 100 885 40 333 39, 98 40 162 

1994 40 107 107 100.0 98 988 58 163 58, 76 58 041 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno)  

 

6.3.3.2 Volby do zastupitelstva městské části konané v roce 2014 

Přehled o tom, jaká byla volební účast ve volbách do zastupitelstva městské části, které se konaly 

spolu s volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy i s volbami do Senátu v říjnu loňského 

roku, nabízí spolu s informacemi o tom, jaké politické strany a hnutí do voleb kandidovaly, a kolik 

získaly mandátů, následující tabulky (Tabulka 17 a 18). Ve volbách do zastupitelstev obcí 

kandidovaly v městské části Praha 10 následující politické strany a hnutí: VLASTA (koalice 

občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES), Strana svobodných občanů (politická strana), TOP 09 

(politická strana), Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana), Občanská demokratická 

strana (politická strana), NEZ.PRO P10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ 10 (politické hnutí), Desítka pro 

domácí a Pro Prahu (koalice dvou politických hnutí), ANO 2011 (politická strana), Národní 

kongres (politické hnutí), Česká strana sociálně demokratická (politická strana), DOMOV 

(politická strana), LEV 21 - Národní socialisté (politická strana), Strana zelených (politická 

strana).  
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Tabulka 17: Statistika voleb do zastupitelstva městské části Praha 10 konaných v roce 2014 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

40 1 82 882 27 088 32, 68 27 079 1 011 089 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Tabulka 18: Výsledky voleb do zastupitelstva městské části Praha 10 konaných v roce 2014 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidát

ů 

Počet 

mandátů čís

lo 
název abs. v % 

1 VLASTA 179 672 17, 77 40 8 

2 Strana svobodných občanů 40 087 3, 96 40 0 

3 TOP 09 175 649 17, 37 40 8 

4 Komunistická strana Čech 

a Moravy 

59 703 5, 90 40 2 

5 Občanská demokratická 

strana 

82 293 8, 14 40 3 

6 NEZ.PRO P10-HNUTÍ 

PRO LEPŠÍ 10 

53 590 5, 30 40 2 

7 Desítka pro domácí a Pro 

Prahu 

50 192 4, 96 40 0 

8 ANO 2011 192 592 19, 05 40 9 

9 Národní kongres 979 0, 10 13 0 

10 Česká strana sociálně 

demokrat. 

106 573 10, 54 40 5 

11 DOMOV 4 893 0, 48 40 0 
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12 LEV 21 - Národní 

socialisté 

1 127 0, 11 29 0 

13 Strana zelených 63 739 6, 30 40 3 

 

Zdroj: ČSÚ, 2015 (upraveno) 

Z předchozích tabulek je patrné, že zastupitelstvo během funkčního období pro roky 2014 – 2018 

tvoří 40 členů, z nichž je 9 členů z ANO 2011, 8 členů z koalice VLASTA, 8 členů z TOP 09, 

5 členů je z ČSSD, po třech členech mají v zastupitelstvu Strana zelených a ODS, 2 mandáty 

získala KSČM a NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 – HNUTÍ PRO LEPŠÍ 10.    

 Z předchozí části textu lze vysledovat spíše průměrnou účast občanů městské části Praha 

10 ve volbách, kdy se například posledních voleb do zastupitelstva městské části zúčastnila necelá 

třetina obyvatel, voleb do Eropského parlamnetu to nebyla ani čtvrtina obyvatel. To ovšem 

odpovídá průměrným výsledkům za město Prahu, v rámci výsledků za Českou republiku je míra 

volební účasti 32, 68 % ve volbách do zastupitelstva pro Prahu 10 nižší (v České republice byla 

průměrná účast 44, 46 %), ve volbách do Evropského parlamentu je naopak volební účast v Praze 

10 24, 48 o něco vyšší než je údaj za Českou republiku, kdy celkem volilo 18, 2 % občanů. 

V prezidentských volbách je volební účast občnů Prahy 10 srovnatelná s účastí za celé hlavní 

město, a odpovídá v podstatě i celorepublikovému průměru, neboť se vždy jedná o hodnoty lehce 

nad úrovní 60 %.   

 

6.3.3.3 Spolky, sdružení a iniciativy působící v městské části 

V městské části Praha 10 působí řada sdružení a organizací, které zajišťují péči, vzdělávání, pomoc 

i zábavu pro obyvatele městské části. V městské části Praha 10 nalezneme jednak kurzy a aktivity 

zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel, od seniorů, kterým jsou k dispozici například kurzy práce 

s počítačem, plavání, cvičení, trénování paměti, po mládež a děti, o jejichž volný čas se postarají 

domy dětí a mládeže a nejrůznější zájmové a volnočasové spolky a organizace. Nalezneme zde 

také občanská sdružení pomáhající osobám trpícím nějakým onemocněním či znevýhodněním, 

která jim pomáhají vyrovnat se s nastalou situací a lépe zvládat problémy, které jim to přináší, a 

poskytují jim pomoc asistentů (např. Občanská sdružení Lymfom Help a Hewer). Obyvatelé 
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městské části si mohou zpříjemnit svůj volný čas spoluprácí na projektech pořádaných, nebo 

spolupořádaných, městskou částí, které mají zároveň výchovný či vzdělávací charakter, a jsou 

prospěšné i samotnému regionu. Například v letech 2012/2013 běžela v městské části Praha 10 

série projektů kampaně Město stromů podporujících zeleň, veřejném prostory a životní prostředí, 

v roce 2013 byly v parcích nainstalovány dvě veřejně přístupné knihovny, z nichž si mohou občané 

bezplatně půjčit knihy a například si čtením zpříjemnit posezení přímo v parku, a od roku 2010 je 

vyhlašována soutěž Dvorek roku, která má občany městské části motivovat k péči a údržbě 

předzahrádek a vnitrobloků u bytových domů v městské části. Městská část usiluje o zapojení 

občanů do zájmu a péče o veřejné prostory, například prostřednictvím Programu Antigraffity, který 

usiluje o kontrolu a ochranu domů před sprejováním a graffity, nebo pořádáním setkání a debat nad 

možnou budoucí podobou a plánováním veřejných prostranství s obyvateli (informace o 

jednotlivých projektech jsou dostupné na www.vpp10.cz). Občanská sdružení a organizace, která 

působí v městské části Praha 10, jsou například následující: 

 Občanské sdružení Zaostřeno na 10 

Občanské sdružení Zaostřeno na 10 sleduje pečlivě dění v městské části i na její radnici, a 

má snahu zejména informovat občany o tom, co se děje a řeší, jaké jsou aktuální projekty, 

co by se mělo měnit jak ve veřejných prostorech, tak v oblasti přírody a kultury, jak je 

nakládáno s veřejnými prostředky a další. Zároveň se snaží občany podporovat a pomáhat 

jim v jejich aktivitách, pomáhá jim řešit problémy, a snaží se zvyšovat jejich zájem o věci 

veřejné a dění v městské části (www.zaostrenona10.cz). 

 

 Občanské sdružení KAPLE REKTORSKÁ 

KAPLE REKTORSKÁ je občanské sdružení, které vzniklo za účelem znovuobnovení 

jakési lidské pospolitosti v pražské části Malešice, kdy měli tamní občané pocit, že jim 

chybí místo a prostor k setkávání. Za toto místo si zvolili kopec pod starými Malešicemi, na 

němž stála opuštěná kaple, v níž se občanské sdružení pokouší nalézt místo pro 

společenské akce, setkávání občanů, a nejrůznější aktivity, které by jednotlivé skupiny 

místních obyvatel uvítali. Občanské sdružení vede o fungování kaple a její další osud 

s jejím majitelem – Českou církví evangelickou (www.kaple-rektorska.webnode.cz).  
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 Občanské sdružení Koalice Trojmezí 

Trojmezí je koalicí občanských sdružení, které vznikla v roce 2009 coby reakce na změnu 

územního plánu hlavního města Prahy, kdy byla lokalita Trojmezí zařazena na seznam 

celoměstských významných změn v územním plánování. Původním záměrem bylo území 

Trojmezí z většiny zastavět, což vyvolalo obrovskou kritiku a vlnu nesouhlasu ze strany 

občanů, kdy byla sestavena petice s více než 13 000 podpisy, a iniciativ působících v této 

lokalitě (http://trojmezi.info). 

 

 Naše Malešice 

Iniciativa Naše Malešice je sdružení dobrovolníků a aktivních obyvatel městské části Praha 

– Malešice, kdy se její členové snaží podporovat veřejný a společenský život v místě jejich 

bydliště, vybudovat a provozovat naučnou stezku svatého Josefa a revitalizovat prostor 

kapličky v Rektorské ulici. Iniciativa spolupracuje mimo jiné s Českým svazem ochránců 

přírody. Mezi akce, které Naše Malešice pořádá, patří mimo zajímavých přednášek a 

výchovně-vzdělávacích aktivit i volnočasové projekty, soutěže, sportovní turnaje a další 

(http://malesice.eu).  

 

 Občanské sdružení Malešice pro lepší život 

Občanské sdružení Malešice pro lepší život vzniklo v roce 2007 za účelem pomoci 

občanům této části Prahy při řešení problémů v oblasti životního prostředí, plánované 

výstavby a změn v územním plánu, negativního vlivu dopravy, zlepšování a zkvalitňování 

infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejného prostoru Malešic (www.osmalesice.cz). 

 

 Občanská sdružení Oddíl Ginkgo a Oddíl Tuláci 

Tato občanská sdružení s dlouholetou tradicí se zabývají zejména volnočasovou a 

turistickou činností pro děti, učí se ochraně přírody a šetrnému chování a zacházení 

s přírodními a krajinnými územními celky, a nejrůznějším dovednostem. Oddíly pořádají 

odpolední setkání, časté výlety, a letní tábory pro děti (www.ginkgo-praha.org, 

http://oddil.tulaci.eu). 
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 Občanské sdružení Útulné Strašnice 

Občnské sdružení Útulné Strašnice bylo založeno v roce 2010 zejména z toho důvodu, že 

se vedení radnice Prahy 10 rozhodlo přestavět park u stanice metra Strašnická. Nespokojení 

obyvatelé této lokality tedy založili občanské sdružení prezentující zájem veřejnosti na 

tomto rozhodnutí, a dále pokračují ve své činnosti ve smyslu zájmu o městskou část Praha 

10, o bezpečné, kulturní a čisté prostředí k životu. Usilují o pořádnou práci zvolených 

politiků, přesto se jako obyvatelé starají o svůj životní prostor i sami. Prosazují taková 

řešení, která podporují místní specifika, respoektují názory obyvatel této lokality, a řešení 

podporují promyšlená, názkonákladová a především udržitelná (www.strasnice.org).   

 

 Občanské sdružení Start Vršovice 

V roce 2010 bylo založeno občanské sdružení Start Vršovice, jehož zakladatelé a členové 

jsou obyvateli Vršovic a aktivními občany, kteří vnímají místo svého bydliště jako zcela 

unikátní prostor z hlediska architektury i jedinečnosti jeho obyvatel. Občanské sdružení 

Start Vršovice se zaměřuje především na kulturní a sociální akce pořádané ve veřejném 

prostoru, za účelem poznávání a vzájemného propojování sousedů, utužování vztahů mezi 

obyvateli Vršovic, pro pobavení a zaujetí svých spoluobčanů, a pro oživení veřejného 

prostoru (www.startvrsovice.cz).  

 

 Občanské sdružení Tolerdance 

Tolerdance je spolek, který usiluje o posilování sociálních vztahů ve společnosti a o 

prohlubování vztahu veřejnosti k sociálním a společenským tématům. Tolerdance pořádá a 

realizuje různé festivaly, výstavy, koncerty, diskuse a debaty, a další kulturní akce, které 

obohacují nejen prostor Prahy 10, ale přispívají ke kulturnímu životu obyvatel celého 

hlavního města, protože spolupracuje s mnoha různými umělci, institucemi a organizacemi 

(www.tolerdance.cz). 
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6.3.3.4 Rozhovory se zastupiteli městské části 

Aktivity, občanská sdružení a různé projekty, skrze které se mohou obyvatelé městské části 

Praha 10 politicky aktivizovat a vyjadřovat své názory na veřejné dění, ovlivňovat politická 

rozhodnutí vydávaná radnicí městské části a projevovat svůj zájem na tom, jak vypadá prostor, 

v němž žijí, jsem se pokusila představit v předchozí části textu. Nyní se prostřednictvím 

uskuteněných rozhovorů zaměřím na to, jak se angažují konkrétní obyvatelé městké části Praha 10 

v politice, a co je nějakým způsobem k jejich aktivitě mobilizovalo. Odpovědi na tyto a další 

otázky mi poskytla zastupitelka městské části Praha 10, která si nepřála, abych v práci zveřejnila 

její jméno, a zastupitel této méstské části, Mgr. Ondřej Počarovský.   

Členka zastupitelstva městské části Praha 10, s níž jsem uskutečnila pro svou práci rozhovor, 

pracuje jako vrchní sestra v Léčebně dlouhodobě nemocných, a je tedy neuvolněnou zastupitelkou 

v městské části Praha 10. Dále je členkou Grantové komise a členkou Komise pro výhovu a 

vzdělávání, předsedkyní Komise pro sociálně právní ochranu dětí a předsedkyní Výboru pro sport. 

Jako vrchní sestra v Léčebně dlouhodobě nemocných pracuje od roku 2OO7, kdy byla budova 

LDN v rekonstrukci, a během tohoto procesu začali ve skupině několika málo lidí řešit budoucí 

provoz léčebny, což ji více přiblížilo ke starosti a zájmu o dění v městské části Praha 10.   

 Při zjišťování toho, jaké pozadí může být za její aktivitou a angažovaností, odpovídá 

respondentka, že ji od dětství a mládí rodiče vedli k tomu, aby pomáhala lidem ve svém okolí, 

k solidaritě, sociálnímu cítění, péči o lidi kolem sebe - matka respondentky byla také zdravotní 

sestra.  Po tom, co se jí spolu s dalími spolupracovníky za velké podpory městské části podařilo 

úspěšně rozběhnout provoz LDN, začala mít respondentka po nějaké době pocit, že by potřebovala 

zase dělat něco nového, a rozhodla se pro další vzdělávání – získala titul Bc. a MBA.   

 Do komunální politiky se dostala na popud bývalého starosty městské části, pana Mgr. 

Zoufalíka, který ji oslovil s tím, zda by nechtěla kandidovat do obecního zastupitelstva v novém 

politickém hnutí Nezávislí pro Prahu 10, které zakládal těsně před volbami. Moje respondentka 

tuto výzvu přijala, ačkoli dříve v politice nikdy aktivní nebyla, dodává: ,,Zabývala jsem se 

především sebou, a to v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Teď se jako nováček spoustu věcí teprve 

dozvídám a učím až v té praxi, během samotné práce ve výborech a komisích.“  

 V roli zastupitelky ještě sama dle svých slov příliš aktivní není, jednou měsíčně se pořádají 

v knihovně městské části různé besedy a setkání, kde se diskutuje o veřejném dění a občané tam 

prezentují své náměty a problémy, které by chtěli řešit. Na těchto setkání se byla paní zastupitelka 
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již třikrát podívat. Ji konkrétně zatím nikdo z občanů přímo neoslovil a nekontaktoval. K tomu 

dodává: ,,Je to teprve chvilka, co jsme byli jako zastupitelstvo zvoleni, teprve se to rozbíhá.“ V 

rámci své funkce v Odboru sociálněprávní ochrany dětí se byla například podívat na práci 

terénních pacovníků.         

 V otázce vlastní občanské angažovanosti odpověděla, že sama je pravidelný volič, od té 

doby, co bydlí v Praze, prý volila pokaždé. Z jiných, nevolebních, forem politické participace 

využila dříve možnost vyjádření stížnosti prostřednictvím petice, kterou iniciovala kvůli hluku v 

místě jejího bydliště.           

 Na politickou aktivitu občanů městské části Praha 10 nahlíží spíše z individuálního 

přístupu lidí, kteří řeší především své potřeby a problémy. V rámci předvolební kampaně se 

s občany setkávala a vnímala jejich potřeby a zájmy, a doplňuje: ,,Každého zajímá to, co je pro něj 

zrovna aktuální, co ho momentálně trápí. Na to se mě během kapmaně ptali, matky řeší školky, 

senioři řeší třeba nějaké aktivity, ale málokdo to řeší na nějaké vyšší úrovni, že by to chtěl skutečně 

sám řešit.“ 

Mgr. Ondřej Počarovský je členem zastupitelstva městské části Praha 10, kde kandidoval za 

politickou stranu TOP 09. V rámci zastupitelstva je členem Zdravotního a sociálního výboru a 

Komise pro výchovu a vzdělávání. K volbám chodí Mgr. Počarovský pravidelně od osmnácti let, 

nikdy nevynechal jediné volby. Nevolební formy aktivity využíval ještě jako student, před revolucí 

se zúčastnil několika různých demonstrací, i té listopadové, po roce 1989 už demonstrovat nechodí. 

Dlouhou dobu byl voličem ODS, ale postupně ho přestalo uspokojovat to, jak se prezentovaly 

takzvané pravicové strany, a od roku 2009 je členem TOP 09. Pro vstup právě do tohoto 

politického uskupení se rozhodl proto, že se mu líbil koncept, který tato strana představila. Od roku 

2010 do roku 2014 působil na Magistrátu hlavního města Prahy, nyní je zastupitelem městské části 

Praha 10. Jeho motivy pro vstup do politiky byly dle jeho slov jednoznačné; přestaly ho 

uspokojovat a bavit debaty s různými kolegy a kamarády o tom, jak věci ve veřejném prostoru 

nefungují. Dodává: ,,Řekl jsem si, že stěžováním a kritikou nic nevyřeším, že to je ztráta času, došlo 

mi, že patrně bude výhodnější, pokud chci něco měnit, a o něco se snažit, musím se někde 

angažovat, protože bez zázemí těch stran toho člověk jako občan moc nedokáže.“ Myslí si, že 

zázemí politické strany je určitým způsobem jistější a stabilnější než zázemí občanských sdružení a 

iniciativ, protože pro ně je komunikace s těmi politiky a úředníky mnohem složitější. Jako ředitel 

neziskové organizace zjišťoval, že jako zástupce tohoto sektoru nebo jako občan nemá u politiků a 
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úředníků jeho slovo takovou váhu. I proto do strany vstupoval, a posléze kandidoval, cítil, že touto 

cestou snáz něčeho dosáhne.           

 V městské části Praha 10 působí podle zastupitele Mgr. Počarovského relativně hodně 

sdružení a iniciativ, které se k politice vyjadřují, lidé chodí na zasedání zastupitelstva, na různé 

diskuse a veřejné debaty, a řeší dění v místě jejich bydliště a působení. Ze spojení takových 

sdružení se vytvořila koalice Vlasta, podle mého respondenta si ale její členové pletou politiku 

s aktivismem. Dodává: ,,Politika je věc nějakého vyjednávání, dohod, ústupků, nejde prosadit 

úplně všechno, co chceme. Tito aktivisté často při prosazování svého plánu a programu nekoukají 

nalevo napravo, jde jim jen o prosazení vlastního cíle, což je pak limituje v těch politických 

vyjednáváních.“           

 Mgr. Ondřej Počarovský byl k zájmu o politiku a politické dění vychováván a veden od 

dětství. V rodině se o politických otázkách hodně mluvilo, a doma se, tradičně, mluvilo jinak, než 

jak se smělo mluvit na veřejnosti. Z rodiny se ale nikdo politicky neangažoval. Jako dítě chodil do 

Pionýra a do Sokola. Jemu samotnému ale tento systém rozhodně nevyhovoval a možná i proto, 

říká, se do politiky rozhodl vstoupit. Po listopadové revoluci, které se účastnil, se angažoval i ve 

škole v různých stávkách a na dalších politických akcích. V rámci svého zaměstnání v neziskové 

organizaci zaměřené na prevenci a pomoc lidem ohroženým závislostmi a jinými sociálními 

problémy, byl později nucen řešit a vyjednávat politická opatření a rozhodnutí, proto se také na 

jednáních setkával s politiky, poslanci, primátory, a dalšími lidmi, kteří mohou rozhodovat o 

podobě i těchto služeb a jejich fungování, a i částečně díky tomu si uvědomil, že je i neziskový či 

občanský sektor do jisté míry nedílnou součástí politiky. Proto se rozhodl politicky angažovat. Sám 

říká: ,,Člověk musí přemýšlet při práci integrativně, v nějakých kontextech, uvědomit si, že ten 

kontext, ve kterém žijeme, hodně ovlivňuje životy lidí, a tak jsem si řekl, že už je možná čas na to, 

abych vstoupil do politické strany. Do politiky jsem tedy vstupoval docela pozdě, ale zase si 

myslím, že by měl člověk mít za sebou nějakou praktickou zkušenost ze života, než si na sebe vezme 

takovou zodpovědnost.“          

 Hlavní téma, kterým se zabývá, je zastavení projektu výstavby nové miliardové radnice, 

vypsání nové veřejné zakázky a architektonické soutěže, nebo alespoň úprava toho stávajícího 

konceptu, z opozice je to ale složité. Momentálně se jim ale podařilo zastavit záměr na vypsání 

veřejné zakázky na ICT služby, která by byla velmi nevýhodná a nákladná. Bude se to tedy znovu 

projednávat, a snad dojdou zastupitelé k nějakému rozumnému řešení, na kterém se shodnou.  



75 
 

 Myslí si, že je pro demokracii důležitý systém klasických politických stran, a že: 

,,Je klíčové, aby nepokračoval trend zanikání tzv. kamenných stran, a že se na ně bude plivat, 

protože ty strany mají historii, která je důležitá, a tohle jejich poškozování a ten mediální obraz, 

který o nich někteří vytváří, je pro demokracii hrozně ohrožující. Lidi potom volí jednoduché sliby, 

které nejsou splnitelné, nebo se sdružují v iniciativách, které mají často velmi krátkou dobu trvání 

a oblast jejich zájmu je obvykle velmi malá a specifická.“ Ještě dodává, že si myslí, že tato 

tendence jednou skončí, a že se lidé vrátí k tomu klasickému systému politických stran, a že 

především mladí lidé by si podle Mgr. Počarovského měli uvědomit, že je potřeba se politicky 

angažovat, a hlavně si dělat své vlastní názory a ne jen je přejímat z médií, protože ty informace 

často zkreslují.   

 

6.3.4 Shrnutí  

Politická participace je ve sledovaných pražských městských částech různá. Ať se jedná o jakýkoli 

typ voleb, městská část Praha 6 má vždy vyšší účast voličů, než je celopražský průměr, městské 

části Praha 8 a Praha 10mívají míru volební účasti podobnou, a to jak mezi sebou, tak i vzhledem 

k průměrné hodnotě za město Prahu. Pokud se podíváme podrobněji na účast ve volbách do 

obecních zastupitelstev, vidíme, že ve všech sledovaných částech Prahy klesá, v městské části 

Praha 6 je ale trend poklesu o něco mírnější než v druhých dvou územních celcích. V Praze 6 volilo 

do zastupitelstev v roce 1994 skoro 60 % voličů, během let účast klesala, ale nikdy se nedostala 

pod hranici 43 % volební účasti. V posledních volbách v roce konaných v roce 2014 se zúčastnilo 

43, 93 % občanů. Podobně vysokou míru volební účasti zaznamenala ve volbách do obecního 

zastupitelstva v roce 1994 i městská část Praha 10, kdy se zúčastnilo 58, 76 % voličů, v průběhu let 

se míra účasti ve volbách pohybovala kolem 40 %, ale v posledních volbách poklesla na 32, 68 %. 

V městské části Praha 8 byla tradičně volební účast nižší než ve druhých dvou sledovaných 

pražských městských částech, v roce 1994 se voleb zúčastnilo 49, 36 % voličů a míra volební 

účasti se během následujících dvaceti let kolísala mezi 30 a 40 %, s větším poklesem v roce 2002, 

kdy se zúčastnilo 31, 08 % občanů, a nárůstem v předposledních volbách do zastupitelstva v roce 

2010, kdy účast vzrostla na 40, 52 %. V posledních volbách volilo 36, 12 % občanů. V této městské 

části se velmi projevuje její rozmanitost a diferencovanost podle konkrétních čtvrtí a jejich 

obyvatel. Nevolební aktivita obyvatel sledovaných městských částí je ale relativně početná, 
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v lokálních otázkách se občané městských části angažují, jak skrze občanská sdružení a iniciativy 

popsané v předešlé části práce, tak i jako jednotlivci, kdy se dle zastupitelů městských částí účastní 

ve velkém počtu nejrůznějších setkání, veřejných diskusí a debat, ale i zasedání zastupitelstev, a 

zajímají se o dění a veřejný prostor v místě, kde žijí. V této angažovanosti a politické aktivitě se ale 

projevuje také individuální charakter problémů, kdy se často řeší právě lokální a konkrétní 

záležitosti, a ne všechny iniciativy přetrvají déle, než dokud se problém nepodaří vyřešit. Ty, které 

fungují dál, se ale velmi aktivně podílejí na fungování a podobě veřejného dění v městské části, kde 

působí, a skrze nejrůznější akce a projekty pomáhají do zájmu o veřejný prostor zapojit další 

občany.   
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7. Interpretace dat a zjištění 

V následující kapitole se budu věnovat zodpovězení stanovených výzkumných otázek na základě 

zjištění a dat, která jsem pro účel mé práce získala, a svá zjištění vztáhnu k teoriím vysvětlující 

politickou participaci lidí. 

 

7.1 Občanská angažovanost lidí v Praze se v průběhu času mění 

Na přehledu vývoje volebního chování lze sledovat, že má v Praze, stejně jako v celé České 

republice, míra volební účasti v jednotlivých typech voleb převážně klesající tendenci. Jak bylo 

doloženo v práci dříve, tento trend poklesu účasti ve volbách není pro Českou republiku něčím 

ojedinělým, účast ve volbách klesá prakticky ve všech světových státech, pro státy 

postkomunistické je ale tento trend o něco rychlejší a výraznější. Tento pokles lze pozorovat na 

vysoké míře volební účasti i aktivismu obyvatel ze začátku 90. let, kdy byla míra volební účasti ve 

volbách konaných v roce 1990 96, 8 % a ve volbách konaných v roce 1992 85 %. Poté začal počet 

účastníků jednotlivých typů voleb klesat.       

 V pražských městských částech, které jsem ve své práci sledovala, je shodný trend poklesu 

volební účasti se zbytkem republiky, městská část Praha 6 se ale stabilně drží nad celopražským i 

celorepublikovým průměrem volební účasti. Ve všech sledovaných městských částech lze 

pozorovat rozdílné míry volební účasti podle typu voleb, kdy lze pravděpodobně uplatnit teorii 

voleb druhého řádu autorů Reifa a Schmitta, která hovoří o vyšší míře volební účasti v případě 

voleb, které jsou pro voliče důležité, a naopak nižší míru volební účasti u voleb, u nichž mají voliči 

pocit, že se jich příliš nedotýkají a že je tolik neovlivňují (Reif, Schmitt, 1980 in Linek, 2004). 

Ačkoli klesá míra volební účasti v Praze, nelze tvrdit, že by její obyvatelé nebyli politicky aktivní. 

Aktivismus lidí a způsoby, kterými se k politice vyjadřují, a jak se angažují, by se dle mých zjištění 

mohl dát vysvětlit tak, že se potenciál k nějaké aktivitě a mobilizaci přesouvá od volení na stranu 

občanského aktivismu. Účast ve volbách sice klesá, ale občané jsou schopni se politicky 

aktivizovat a vyjadřovat, jen má tento aktivismus spíše lokální a často jen krátkodobou povahu, 

přesto se snaží o komunikaci s politiky a o vyjednávání podoby a fungování veřejného prostoru a 

prostředí, v němž lidé žijí. Ty sdružení a iniciativy, kterým se daří své záměry uskutečňovat, a daří 

se jim řešit problémy, které je a jejich spoluobčany trápí, pak často přetrvají, a stávají se 

komunikačním a informačním partnerem pro zastupitelstva těchto pražských částí, často jsou 
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přizvána k jednáním o věci veřejné, a počítá se s nimi jako s důležitými jednotkami v rámci 

směřování a budoucího vývoje městských částí.  

 

7.2 Souvisí účast ve volbách s nevolební občanskou angažovaností 

obyvatel Prahy? 

Ačkoli je možné pozorovat vyšší míru účasti ve volbách v městské části Praha 6 oproti ostatním 

dvěma sledovaným pražským celkům, nelze tvrdit, že by zde byla také vyšší aktivita ze strany 

občanských sdružení a iniciativ. To nebylo ani záměrem mé práce. Ve všech sledovaných částech 

Prahy jsem nalezla bezpočet občanských sdružení a iniciativ, které se politiky vyjadřují a které na 

politice participují, míru nebo podíl této jejich činnosti však nejsem schopna zhodnotit. 

Z uskutečněných rozhovorů mohu pouze interpretovat subjektivní dojmy zastupitelů jednotlivých 

pražských městských částí, kteří vnímají tlak, požadavky i náměty ze strany občanů a těchto 

aktivních uskupení na území Prahy, komunikují s nimi, spolupracují a vyjednávají s nimi během 

své funkce zastupitelů, a setkávají se s občany i zástupci těchto hnutí na veřejných debatách, 

setkáních či zasedáních zastupitelstev. Důležitým zjištěním, které z těchto provedených rozhovorů 

dle mého názoru plyne, je to, že ačkoli není volební účast nijak vysoká, nedosahuje zdaleka hodnot, 

kterých nabývá například ve zmiňovaném Rakousku, se kterým jsem míru účasti ve volbách ve své 

práci porovnávala, nelze tvrdit, že je v České republice, a konkrétně v Praze občanská společnost 

slabá, nebo že se lidé o politiku a politické dění nezajímají, a že se k němu nevyjadřují. Spolu 

s mými respondenty se shoduji na tom, že si lidé pro svou aktivitu vybírají spíše prvoplánově 

nepolitická uskupení, malé členské základny jednotlivých politických stran, i to, že strany jen těžko 

sestavují kandidátky pro zastupitelské volby, to dokládají. Tento aspekt také dokazuje to, že jen 

malá skupina lidí chce být přímo aktivní v politice jako takové, a že je zde stále tendence dívat se 

na lidi, kteří ve straně jsou, nebo kteří se politicky angažují trochu skrz prsty, jako by byli na druhé 

straně pomyslného spektra občané – politici. Přitom ti, kteří se rozhodnout zapojit do otázek 

veřejného dění a prostoru i skrze občanské iniciativy nebo sdružení, zjišťují, že společenský systém 

není rozdělen na sféry politické a občanské, ale že se jedná o velmi provázané a propojené oblasti, 

které se vzájemně velmi ovlivňují. Proto se často tito aktivní občané rozhodují dříve či později pro 

vstup do politiky jako takové, než jen její ovlivňování skrze občanskou angažovanost, nebo 

zjišťují, že jako občané mají omezené zdroje i způsoby tohoto ovlivňování, a že na vyřešení 
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nějakých konkrétních problémů z této pozice jednoduše nestačí. S motivy, které je k tomuto 

rozhodnutí vedou, souvisí poslední otázka, na kterou jsem se v rámci své práce pokusila 

odpovědět.      

 

7.3 Co ovlivňuje potenciál obyvatel Prahy pro jejich participaci? 

Teorie toho, proč se lidé politicky angažují, a to jak prostřednictvím své účasti ve volbách, nebo 

nevolebními aktivitami, vychází z podobných faktorů. Tyto faktory jsou jednak individuální zdroje 

každého člověka, o kterých hovoří také socioekonomické teorie, dále jsou to motivace, hodnotové 

přesvědčení a postoje, které jednotlivec má, a které vyznává, a posledním faktorem jsou sociální 

vztahy, ve kterých se jedinec pohybuje, a sítě vazeb a vztahů ve společnosti, kterými disponuje, a 

ty v sobě obsahuje mobilizační teorie (např. Norris, 2002, Vráblíková, 2008). Tyto teoretické 

koncepty odpovídají předpokladům, které Verba se Schlozmanem a Bradym o tom, proč naopak 

lidé neparticipují a neangažují se v politice, a tedy že nemohou, nechtějí, nebo se jich nikdo 

nezeptal (Verba, Schlozman, Brady, 1995).       

 Individuální zdroje, kterými disponují všichni lidé, kteří mi pro mou práci poskytli 

rozhovor, jsou pro jejich participaci v politických otázkách příznivé. Jedná se o lidi středního věku, 

kteří všichni mají vysokoškolské vzdělání, a žijí ve městě. Jejich sociální status se dá díky jejich 

vzdělání a zaměstnání uvažovat jako vyšší. Vliv rodinného prostředí a výchovy zmiňují jen někteří 

z mých respondentů, přesto se mohl vliv výchovy na jejich angažovanosti projevit, aniž by si to 

sami uvědomili. Z politicky podnětného prostředí, kdy se doma o politice hovořilo, nebo se někdo 

z rodičů sám angažoval, pochází zastupitelka městské části Praha 8 Vladislava Vojtíšková a 

zastupitel městské části Praha 10 Ondřej Počarovský. Ti vypověděli, že se doma o politice hodně 

mluvilo a oni byli vedeni k tomu, aby se angažovali a zajímali o politické dění. V rodině obou 

zastupitelů městské části Praha 6, Lucie Válové a Jana Sládka se politicky nikdo neangažoval, ale 

sami se o politiku zajímali a sledovali ji. Lucie Válová navíc spolu se zastupitelkou městské části 

Praha 10, která si nepřeje být jmenována, byly vychovávány k sociálnímu myšlení, pomáhání 

druhým, solidaritě a tradičním hodnotám. Petr Vilgus, zastupitel městské části Praha 8, říká, že byl 

aktivní přirozeně sám od sebe již od dětství.       

 Vývoj politické angažovanosti zastupitelů, s nimiž jsem o tomto tématu hovořila, je různý. 

Lucie Válová byla už jako dítě aktivní, měla tendence se o něco a někoho starat, měla ambice vést 
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lidi a organizovat je, během studia využívala i nevolební formy účasti v politice, například 

demonstrace, dále se angažovala jako dobrovolnice v charitě. Vstup do politické strany byl pro ni 

jen dalším, vcelku logickým krokem v jejím snažení o to, něco změnit. Sama, bez jakýchkoli 

navázaných vztahů a vazeb tak vstupovala do ČSSD, ačkoli měla z předchozích aktivit a životních 

zkušeností potřebný kapitál i zdroje pro politickou angažovanost. Jako další krok viděli svůj vstup 

do politiky také oba zástupci městské části Praha 8, Vladislava Vojtíšková a Petr Vilgus. Oba byli 

aktivní coby občané a zajímali se o své okolí a veřejné dění, paní zastupitelka sbírala v městské 

části podpisy proti hernám a hazardu, podílela se na pořádání referenda, a už při těchto aktivitách se 

setkávala s místními politiky. Společný zájem pak vedl k založení politického hnutí Osmička sobě, 

za nějž kandidovala do zastupitelstva. Jejími zdroji byla mimo jiné zkušenost z Akademického 

senátu, jehož členkou byla během brněnského studia, kde se také angažovala a zúčastnila politicky 

zaměřených akcí a projektů. Petr Vilgus si občanský aktivismus vyzkoušel především v místě, kde 

má chalupu, kdy se snažil spolu s dalšími sousedy o zvelebování a péči o okolní přírodu a prostředí. 

Věděl ale, že pokud chce něčeho dosáhnout, jako občan na to nemá potřebné zdroje a pravomoci, a 

proto se rozhodl pro vstup do politiky. Mgr. Ondřej Počarovský byl aktivní od mládí, ještě před 

revolucí se jako student účastnil stávek a demonstrací, i té zlomové v listopadu 1989. Po dvaceti 

letech demokratického zřízení našeho státu ho ale přestala bavit podoba současné politiky, a věděl, 

že stěžováním a kritizováním ji ale neovlivní a nezmění. Proto v roce 2009 vstupoval do politické 

strany TOP 09. V politických stranách spatřuje stabilnější a jistější zázemí pro aktivitu a 

ovlivňování politiky.          

 Mobilizační aspekt politické angažovanosti, a tedy to, že občany někdo vybídne k tomu, 

aby se angažovali, nebo jsou přímo vystaveni nějakým dalším politickým vlivům, můžeme 

sledovat u zastupitele městské části Praha 6, Jana Sládka. Po tom, co se rozhodl vstoupit v roce 

2010 do politiky proto, že byl nespokojený s výsledkem voleb a také dospěl k názoru, že kritikou a 

nicneděláním nic nezmění, byl po nějakém čase osloven kolegy ze Strany Zelených, aby 

kandidoval do zastupitelstva městské části. Stejně tak byla k participaci oslovena zastupitelka 

Prahy 10, jež si přeje zůstat v anonymitě, kterou těsně před komunálními volbami oslovil bývalý 

starosta městské části s tím, že zakládá nové politické hnutí, a zda za něj nechce kandidovat. Ona 

sama se předtím nijak politicky neangažovala, coby občan jednou iniciovala petici proti hluku 

v místě jejího bydliště. Všichni mí respondenti velmi kvitují a oceňují aktivitu občanských 

sdružení a iniciativ v městských částech Prahy, a i občanskou aktivitu jejich obyvatel jako 
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jednotlivců. Přesto se ale domnívají, že síla demokracie a politického rozhodování by měla být 

založena především na systému politických stran, které jsou stabilnější a jistější platformou pro 

politická vyjednávání.    
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Závěr    

Cílem předkládané diplomové práce bylo popsat a zhodnotit angažovanost obyvatel Prahy 

v politice a veřejných otázkách, jejich motivace, a způsoby, které pro politickou participaci 

využívají. Velkým tématem celého textu je i vývoj volebního chování v České republice a 

porovnání míry volební účasti jak s vybranými postkomunistickými státy, tak se zástupci 

takzvaných západních demokracií. Zvláštní pozornost byla věnována politické participaci 

v hlavním městě Praze a podrobněji pak třem vybraným pražským městským částem.  

 Pro účely mnou sledovaného zájmu jsem si v práci stanovila tři výzkumné otázky, na které 

jsem se pokusila na základě získaných dat a zjištění odpovědět. V práci jsem zjišťovala, jak se 

mění občanská angažovanost v Praze, a to jak z pohledu volebního chování, tak i jaké nevolební 

způsoby participace lidé pro svá vyjádření volí. Pokusila jsem se zjistit, zda souvisí volební účast 

právě s těmito nevolebními aktivitami ze strany občanské společnosti, a jak jsou obě tyto možnosti 

podílet se na politice využívané. Zejména prostřednictvím uskutečněných rozhovorů jsem pak 

zjišťovala zejména důvody a motivaci lidí, kteří se rozhodli do politiky vstoupit coby zastupitelé 

vybraných pražských částí.          

 Na základě statistických dat lze pozorovat klesající trend vývoje volební účasti v České 

republice, stejně tak jako v jiných státech. S ohledem na totalitární minulost lze potvrdit strmější 

pokles, než jaký nacházíme u takzvaných starých demokracií, přesto nelze dle mých zjištění 

hovořit o tom, že je občanská společnost v České republice slabá. Volební účast je různá 

v odlišných typech voleb, občané České republiky k volbám chodí ve větší míře, pokud jim o něco 

jde, a pokud cítí, že se jich výsledek voleb nějak dotýká, je pro ně důležitý, a nějakým způsobem je 

zajímá. U některých typů voleb, jako jsou například volby do Evropského parlamentu, je účast 

nižší, kolem 20 %, jednoduše proto, že nejsou tyto volby pro občany tolik důležité, jako volby jiné.

 Ve sledovaných městských částech byla volební účast velmi vysoká zejména na počátku 

devadesátých let, stejně tak jako ve zbytku republiky, a s postupem času klesá. V komunálních 

volbách se tradičně pohybuje na úrovni 30 – 40 %. Občané své politické názory a preference ale 

prezentují i jinými způsoby. Ve všech sledovaných městských částech funguje celá řada 

občanských sdružení a iniciativ, které řeší problémy občanů, hájí jejich zájmy, a řeší fungování a 

podobu veřejného prostoru, a péči o něj. I prostřednictvím těchto organizací a sdružení navazují 

lidé sociální vztahy a vazby, díky nimž je pak jejich mobilizace k politické participaci snazší, a je 
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jimi budován jejich sociální kapitál k tomu, aby se dokázali angažovat politicky i sami, o čemž 

hovoří takzvaná mobilizační teorie.         

 Občané se dle mých zjištění na veřejném dění v městských částech podílejí a zajímají se o 

něj, účastní se zasedání zastupitelstev, veřejných debat a diskusí, schůzí, happeningů a projektů 

pořádaných za účelem projednávání veřejných záležitostí nebo pečování o veřejný prostor a o 

lokalitu, v níž žijí. Ukazuje se, že pokud jsou občané nuceni řešit nějaké nepříjemnosti a problémy, 

jsou schopni se mobilizovat a politicky aktivizovat. Nejdůležitější je ale pro politickou aktivitu 

především zájem o věci veřejné, o prostor, v němž lidé žijí, a o politiku obecně. To odpovídá teorií 

motivací, hodnot a postojů, která vysvětluje příčiny toho, proč lidé politicky participují.

 Socioekonomická teorie vysvětlující angažovanost lidí v politice vychází z individuálních 

zdrojů, kterými jedinci disponují. Tou osobou, jejíž hlas je v politice slyšet, byl dříve vzdělaný a 

bohatý muž středního věku, tento trend se ale dle prováděných šetření postupně v demokratických 

státech vytrácí. Jako faktor, který má rozhodující vliv na to, zda lidé politicky participují a zda se 

nějak politicky angažují, se ukazuje u většiny postkomunistických států pouze vzdělání. Tento 

důležitý aspekt jsem během své práce přímo nezjišťovala, neboť jsem již dopředu předpokládala 

rozhovory se zastupiteli pražských městských částí, o nichž se dalo předpokládat, že mají vyšší 

socioekonomický status, a také jsou to lidé vzdělaní. To se mi také potvrdilo, a asi i proto oni sami 

spontánně hovoří o tom, že vstup do politiky byl pro ně často přirozeným vyústěním jejich 

dosavadních aktivit a zájmů, a že i když to nebyl jejich vlastní nápad a někdo jim členství nebo 

kandidaturu v podstatě nabídl, nemuseli se dlouho rozmýšlet, protože to vnímali jako krok dál, 

jako důsledek jejich dosavadního působení.  

Na základě těchto zjištění si dovolím tvrdit, že česká občanská společnost není slabá. Občané jsou 

schopni se aktivizovat a mobilizovat v politických otázkách, zejména pokud se jich přímo dotýkají, 

a pokud jsou pro ně důležité. Potom jsou schopni se aktivizovat jak jednotlivci, tak lidé propojení 

sítí vztahů a kontaktů skrze občanská hnutí a různé iniciativy. Potvrzuje se tedy to, co tvrdí dvojice 

autorů Petrova a Tarrow (Petrova, Tarrow, 2007), a to, že v postkomunistických státech existují a 

fungují organizace a sdružení orientovaná na politické otázky, které se v oblasti politiky angažují, a 

které se k politice vyjadřují, a ačkoli nemají za sebou velké základny členů, mají dostatečný 

transakční potenciál, kterým jsou schopny, i když ne ve velkém, masovém, měřítku, mobilizovat 

občany k politické aktivitě a prosazovat své zájmy. A když jsou za těmito iniciativami a 

organizacemi vidět jejich úspěchy a výsledky, a nejedná se jen o krátkodobé akce, které se 
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bezprostředně po vyřešení problému rozpadnou, jsou schopné na sebe navazovat další a další lidi a 

spojovat se v případné koalice, navazovat kontakty s dalšími takovými organizacemi, a následně 

pak mohou mít větší slovo a sílu v prosazování společných zájmů. Volební účast s občanskou 

angažovaností jistě souvisí, lidé, kteří jsou aktivní jako občané, se pravděpodobně budou účastnit i 

voleb, neboť je politika a veřejné dění zajímá, touto otázkou jsem se ale nezabývala a nemám tedy 

pro toto tvrzení žádná podložená data.        

 Záměrem mé práce nebylo podat vyčerpávající přehled o podobě aktivismu v české 

společnosti a důvodech pro sledovaný pokles volební účasti, pokusila jsem se spíše o sondu do 

povahy tohoto občanského aktivismu v Praze, a snažila jsem se ukázat, že na základě poklesu míry 

účasti ve volbách nelze vyvozovat závěry o charakteru politické participace občanů a politickém 

aktivismu obecně. Domnívám se, že lidé, kteří jsou aktivní ve sféře občanské, jsou aktivními a 

angažovanými členy společnosti, a kteří mají zájem na tom měnit a ovlivňovat veřejné dění, 

dospějí dříve či později, stejně tak jako tomu bylo v případě mých respondentů, k tomu, že na 

ovlivnění či rozhodování o některých problémech je lepší mít kontakty, sítě vztahů, ale i zdroje ve 

sféře politické, a možná se právě z tohoto důvodu rozhodnou sami pro vstup do politické strany. 

Netroufám si vyvozovat hlubší závěry z toho, co se mi skrze sledovaná šetření a uskutečněné 

rozhovory podařilo zjistit, a nemohu ani tvrdit, že lze má zjištění vydávat za reprezentativní, věřím 

ale, že jistým způsobem přispějí k věrnějšímu pohledu na občanskou angažovanost obyvatel 

sledovaných městských částí Prahy.      
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