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Abstrakt 

Tématem mé práce je občanská angažovanost očima členů mládežnických organizací 

politických stran. Vybral jsem si tři konkrétní organizace pokrývající klasické politické 

spektrum. Cílem práce je zjistit, jaký vztah mají tito reprezentanti formální politické participace 

k občanské angažovanosti. Ta je reprezentována novým typem angažovaných NNO. Dílčím 

cílem bylo také zjistit, co členy do mládežnických organizací přivedlo a jestli se jejich názory 

shodují s názory mateřské strany. V teoretické části představuji koncept politické participace  

a občanské angažovanosti v souvislosti s občanským sektorem a politickými stranami. 

V empirické části prezentuji analýzu dat a zjištění a výsledky z ní získané. Pro výzkum jsem 

použil kvalitativní strategii a data jsem získal pomocí rozhovorů. V závěru práce jsou zjištění 

shrnuta a propojena s teoretickým rámcem. 

 

Klíčová slova 

Občanská společnost, občanský sektor, občanská angažovanost, politická participace, 

mládežnické organizace politických stran, neziskové organizace 

 

Abstract 

The theme of my thesis is „Civic engagement though the eyes of political parties youth wings.“ 

I chose three specific associations, which cover the classical political spectrum. The goal of the 

thesis is to discover what kind of relationship these young people have to civic engagement. 

Civic engagement is represented by the new type of engaged NGOs. I also wanted to know 

what was their motivation to join the youth wing and if their opinions about civic engagement 

corespond with the Party point of view. In the theoretical part I introduce concepts of political 

participation and civic engagemant connected with the third sector and political parties. In the 

empirical part is presented the analysis with the findings. I used qualitative research strategy 

and data were obtained mostly trom interviews. In the end the findings are summarized and 

connscted with the theoretical framework. 

 

Keywords 

Civil society, third sector, civic engagement, political participation, political parties youth 

wings, NGOs 
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1 Úvod 
 

 

Ve své práci bych se chtěl zabývat zejména názory mladých a politicky 

angažovaných lidí na různé typy politické participace v ČR. Jako studenta Studií občanské 

společnosti mě téma zajímá zejména v souvislosti s občanskou společností. Základní formy 

formální politické participace, kterými jsou účast ve volbách a členství v politických 

stranách, zejména v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, vytrvale 

klesají. Zřejmě to souvisí s poklesem důvěry ve stranický systém a zastupitelskou 

demokracii, ale samozřejmě i s mnoha dalšími faktory. Znamená to ale zároveň, že úměrně 

klesá také zájem lidí ovlivňovat politická rozhodnutí? To není jisté. Je možné, že lidé 

participují jinými způsoby, které často mohou působit právě prostřednictvím bohaté sítě 

skupin a organizací občanské společnosti (Císař, 2014: 14) - od peticí, demonstrací, 

politických debat až třeba ke spolupráci advokačních i servisních neziskových organizací 

na přípravě konkrétních zákonů. Také při zavedení prvků přímé demokracie, o kterých  

se v ČR zvláště před posledními volbami do poslanecké sněmovny hodně mluvilo, by 

mohla občanská společnost hrát velmi silnou roli při ovlivňování rozhodování občanů.  

Proto bych chtěl zkoumat, jaký postoj ke konkrétnímu typu politické participace – 

občanské angažovanosti - mají členové mládežnických skupin tří zavedených českých 

politických stran. Konkrétně Mladých sociálních demokratů, Mladých konzervativců  

a Mladých křesťanských demokratů. Tuto skupinu mladých lidí jsem si vybral, protože 

jejich organizace přímo spolupracují s politickými stranami, tudíž pro mě představují jasně 

identifikovatelné reprezentanty formální politické participace.  Jejich názor je pro mě 

důležitý i proto, že se mezi nimi možná nacházejí budoucí lídři stran a vrcholoví politici. 

Zajímá mě rovněž, jestli se jejich postoj nějak liší od oficiálního postoje mateřské politické 

strany.  

Věnovat se budu zejména občanské angažovanosti, která se realizuje prostřednictvím 

formálních nestátních neziskových organizací (NNO) a projektů zaměřených na advokační 

a politická témata. Ty totiž mají jasnou strukturu a představitele, a tak je možné je popsat  

a také předpokládat nějaký typ spolupráce s politickými stranami. Individuální formy 

občanské angažovanosti by se totiž zkoumaly mnohem obtížněji. Jak by měla podle 
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respondentů spolupráce státu a potažmo politických stran s NNO vypadat, je jednou z mých 

výzkumných otázek. Při výzkumu si pomůžu příklady jednotlivých NNO a z názorů 

respondentů na činnost těchto konkrétních organizací budu vyvozovat závěry o jejich 

názorech na kolektivní občanskou angažovanost. Také by mě zajímalo, zda jsou členové 

mládežnických organizací politických stran zároveň sami členy nějakých dalších 

neziskových organizací (osobní vztah ke kolektivní občanské angažovanosti). Abych věděl, 

kdo vlastně členové mládežnických organizací politických stran jsou, budu zkoumat také 

to, co je do organizací přivedlo a jestli plánují politickou kariéru (vztah a motivace  

k formální politické participaci). Uvědomuji si, že zúžené pojetí pojmů politická participace 

a občanská angažovanost jen na část jejich kompletního obsahu snižuje možnost širší 

interpretace výsledků. Na druhou stranu to zase činí výzkum sevřenějším 

a proveditelnějším. 

Pro výzkum použiji kvalitativní výzkumnou strategii a data budu získávat především 

formou polostrukturovaných rozhovorů. K analýze rozhovorů použiji otevřené kódování.  

 

 

2 Teoretická část 
 

 

V teoretické části se budu snažit shrnout stav výzkumu a teoretické zakotvení mého 

tématu a definovat důležité pojmy, se kterými ve výzkumu pracuji. 

 

2.1 Politická participace a občanská angažovanost 

 

V této kapitole se budu věnovat teoretickému vymezení pojmu politické participace, 

který je v mém pojetí nadřazeným pojmem pojmu občanská angažovanost. Vymezím také 

pojem občanská angažovanost. Oba tyto pojmy se budu snažit zasadit do kontextu 

demokratického státu a občanské společnosti.  
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2.1.1 Definice 

 

Konceptuální vymezení politické participace je u jednotlivých výzkumníků závislé  

na tom, jaký normativní koncept demokracie zastávají. Pokud by zastávali Schumpeterovo 

elitistické pojetí demokracie (Schumpeter, 1952: 235-283), politická participace by  

se omezila na volební právo; naopak při pohledu radikálně-demokratickém by jakákoliv 

reprezentace byla vyloučena.Laclau, Mouffe, 2001: 176-193). V České republice funguje 

parlamentní typ zastupitelské demokracie smíšený s prvky přímé demokracie, což by měl 

být normativní rámec pro můj výzkum. V tomto rámci je možné nalézt širokou paletu 

forem politické participace, které mají souvislost s občanskou společností. Občanská 

společnost je definována jako “oblast svobodných lidských aktivit a dobrovolného 

sdružování mimo rodinu trh a stát”. (Skovajsa, 2010: 18) Moje východisko se tedy bude 

blížit typu zastupitelské demokracie, kde tzv. “politická elita” tvoří politická rozhodnutí  

a občané se snaží tato rozhodnutí ovlivnit nejen volbami, ale i dalšími formami politické 

participace. Teorell (2006) tento typ demokracie také označuje za “responzivní”, protože 

politické elity by měly reagovat na signály ze strany občanů i mimo pouhé voby. 

Vymezení  termínu politické participace je velice problematické. Překrývá se s často 

užívaným termínem politická angažovanost (Lamprianou, 2012: 22), který je jeho 

podmnožinou, a částečně se také překrývá i s dalším termínem politický aktivismus. (Císař, 

Navrátil, Vráblíková, 2011) Neexistuje žádná univerzální definice tohoto pojmu. (Uhlaner, 

2001) 

Jako příklad uvedu několik definicí politické participace. Tradičně byl jako politická 

participace podle Reilyho označován “souhrn práv a povinností, která zahrnují formálně 

organizované občanské a politické aktivity, tedy účast ve volbách a členství v politické 

straně”. (Riley, Griffin, Morey, 2010) Podobně politickou participaci definoval Diemer 

(2012) jako “účast na tradičních mechanismech politického systému, účast ve volbách  

a členství v politické organizaci”. Munroe definici rozšiřuje na “míru, v jaké občané 

uplatňují své právo účastnit se na politických aktivitách” (Munroe, 2002: 4), což již 

zahrnuje možnost protestu, svobody projevu, ovlivňování atd. Verba a spol. potom 
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charakterizují politickou participaci jako “aktivitu, jejímž účelem nebo následkem je 

ovlivnění vládních akcí - ať již přímo zásahem do tvorby nebo implementace konkrétních 

politik
1
, nebo ovlivněním výběru těch, kdo tyto politiky tvoří”. (Eliasoph, Verba, 

Scholzman, Brady, 1995: 38) Tato definice již předpokládá jiné formy ovlivňování 

politiky, než je jen využívání pasivního a aktivního volebního práva a členství v politických 

stranách. 

Politickou participaci výzkumníci již od počátků jejího studia v 70. let často dělili  

na různé typy - konvenční a nekonvenční nebo staré a nové. Například Dalton (2008) řadí 

mezi staré typy politické participace členství v politické straně, volební účast, práci  

pro kandidáty, kontaktování politického aktéra a mezi nové typy neoficiální stávky, veřejné 

demonstrace a přeposílání politických článků. Jiní autoři, jako například Bourne (2010), 

mezi nekonvenční aktivity politické participace řadí i podskupinu tzv. neortodoxních 

aktivit, která zahrnuje extrémní aktivity jako například stavění barikád a střelbu  

na policisty. Ty jsou však, na rozdíl od výše uvedených, nezákonné. Toto dělení je ale 

problematické, protože některé aktivity, které byly dříve označovány za nekonvenční,  

se postupem času staly zcela běžnými a veřejně přijímanými - jako třeba petice  

nebo demonstrace.(Dalton, 2007). Norris (2002) ve své práci uvádí, že politická 

participace, jako aktivity zaměřené na výběr vlády a ovlivňování jejích rozhodnutí, nemusí 

být vůbec mířena jen na politické činitele a politické strany. Cílem participace mohou být  

i neziskové organizace nebo dokonce tržní subjekty, ty pak následně ovlivňují vládu. Tyto 

aktivity označuje jako nestátně orientované. Členství v nestátní neziskové organizaci 

(NNO) se tak stává projevem politické participace. Li a Marsh dokonce tuto myšlenku 

rozvíjejí a přicházejí s novou formou politické participace, takzvaným “expertním 

občanem”, který se vyznačuje právě zapojením do dobrovolnických organizací  

a působením na politická rozhodování jejich prostřednictvím. (Li, Marsh, 2008)  

Jednu novější z těch, které uvádím - a dle mého názoru také velmi výstižnou - 

definici politické participace uvádí Teorell a spol. (Teorell, Torcal, Montero, 2007: 336) 

Tato definice popisuje politickou participaci jako: “Aktivity obyčejných občanů zaměřené  

k ovlivnění politických výstupů.” Jedná se tedy o široké pojetí politické participace, které 

zahrnuje aktivitu občanů, ne profesionálních politiků, která je vědomě vykonávána s cílem 

                                                
1  z anglického Policy - konkrétní politická agenda 
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ovlivnit politické výstupy. Není nijak omezeno, jakými kanály nebo prostředníky občan své 

požadavky prosazuje. Jednou z možností, jak mohou obyčejní občané prosazovat své 

požadavky směrem ke státním institucím a samosprávě, je činnost některých NNO, 

zejména těch advokačních. 

Pro účely své práce se inspiruji dělením politické participace na manifestní a latentní, 

kterou uvedli Ekman a Amna ve své práci Political Participation and Civic Engagement: 

Towards A New Typology. (Ekman, Amna, 2010) Tato typologie vychází z širokého pojetí 

politické participace a součástí latentní politické participace je v této typologii právě 

občanská angažovanost. Autoři ve svém textu shrnují literaturu k tématu politické 

participace a občanské angažovanosti a snaží se navrhnout novou typologii s důrazem  

na latentní formy politické participace – občanskou participaci. Ta je podle nich důležitá 

k pochopení nových forem politického chování.  
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Občanská participace (latentní 

politická participace) 

Manifestovaná politická participace 

Zapojení 

(pozornost) 

Občanská 

angažovanost 

(aktivní) 

Formální 

politická 

participace 

Aktivismus (mimoparlamentní 

participace) 

Legální Nelegální 

Individuální formy 

Osobní zájem 

na politických a 

společenských 

problémech 

Pozorost 

k politickým 

problémům 

Aktivity založené 

na osobním 

zájmu a 

pozornosti 

k politickým a 

společenským 

problémům 

Volební účast a 

kontaktní aktivity 

Mimoparlamentní 

formy participace: 

nechat se slyšet a 

přičiňovat se o 

změnu 

v individuální 

formě (petice, 

uvědomělá 

spotřeba) 

Politicky 

motivované 

nezákonné 

aktivity na 

individuální 

úrovni 

Kolektivní formy 

Pocit náležitosti 

ke skupině nebo 

společenství 

s jasným 

politickým 

profilem nebo 

agendou 

Životní styl 

s politickými 

konotacemi 

(identita, 

oblečení, hudba, 

jídlo, hodnoty) 

Dobrovolná práce 

k vylepšení 

podmínek 

v místní 

komunitě, pro 

charitu, nebo pro 

pomoc druhým 

(mimo rodinu a 

kruh přátel) 

Organizovaná 

politická 

participace: 

členství 

v politických 

stranách, 

odborových 

svazech a 

organizacích) 

Volně 

organizované 

formy nebo sítě 

politické 

participace: nová 

sociální hnutí, 

demonstrace, 

stávky a protesty 

Nelegální a 

násilné aktivity a 

protesty: 

demonstrace, 

výtržnosti, 

obsazování 

budov, ničení 

majetku, 

konfrontace 

s policií a 

politickými 

oponenty 

 

Tabulka 1 - Dělení politické participace podle Ekman a Amna (Ekman, Amna, 2010: 16) 

vlastní překlad 
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Ekman a Amna ve své typologii považují prakticky každé zapojení se do veřejného 

života za politickou participaci manifestní nebo alespoň latentní (občanská paritcipace). 

Napříč těmito kategoriemi dělí všechny aktivity na individuální a kolektivní.  

Manifestní politická participace je dále rozdělena na formální a aktivistickou 

(mimoparlamentní). Individuálními formami formální politické participace jsou účast  

ve volbách a kontaktování volených zástupců. Kolektivními formami formální politické 

participace jsou členství v politických stranách a odborových organizacích. Aktivistická 

(mimoparlamentní) politická participace může být legální (petice, nová sociální hnutí, 

demonstrace, stávky, protesty) nebo nelegální (individuální politicky motivované 

protiprávní jednání, výtržnosti, squatting, poškozování majetku, násilná konfrontace  

s policií). 

 Latentní politickou participaci (občanská angažovanost) dělí Ekman a Amna ještě 

na aktivní a upozorňovací.  Do skupiny upozorňovací patří osobní zájem o politiku  

a společenská témata, který může být kolektivně vyjádřen například v podobě oblečení, 

hudby, stravování nebo společných hodnot. Aktivní občanská angažovanost se individuálně 

projevuje aktivitami založenými na osobním zájmu a pozornosti k politickým  

a společenským problémům. Mezi kolektivní formy aktivní politické angažovanosti se řadí 

dobrovolnická práce ke zlepšení lokálních podmínek v komunitě, práce pro charitu  

nebo pomoc druhým - do této skupiny spadá dle mého názoru činnost organizací, které  

ve svém výzkumu zmiňuji. 

  

 

2.1.1.1 Definice použité při výzkumu 

 

Ve svém výzkumu budu za občanskou angažovanost pokládat podobně  

jako Ekman a Amna aktivity založené na osobním zájmu a pozornosti k politickým 

problémům a směřující ke zlepšení podmínek v lokální komunitě (to ale může 

znamenat i celou zemi), a zejména aktivity kolektivního charakteru a s formální 

organizační strukturou. Tuto občanskou angažovanost v mém výzkumu reprezentují 

vybrané NNO.  
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 Formální politická participace v mém výzkumu znamená, v souladu s typologií 

Ekman a Amna účast ve volbách a členství v politických stranách a přidružených 

organizacích. Tento typ politické participace v mém výzkumu reprezentují členové 

mládežnických organizací politických stran. 

 

 

2.1.2 Stav politické participace v ČR 

 

Úpadek formálních typů manifestní politické participace - volební účasti a členství  

v politických stranách - je zřetelný zejména v nových evropských demokraciích, kde je  

i celková úroveň obou těchto ukazatelů obecně na výrazně nižší úrovni než v etablovaných 

západních demokraciích. (Nový, 2012)  

V ČR ubývá členů tradičních politických stran. (Linek, Pecháček, 2005) Linek  

a Pecháček ve svém výzkumu identifikovali dva důvody, které občany odcizují  

od politických stran. Prvním je odmítání reprezentativní funkce, kterou by měly politické 

strany hrát v politickém systému zastupitelské demokracie. Druhým důvodem je kritický 

pohled na současné fungování politických stran. Občané sice ve většině reprezentativní 

funkci politických stran uznávají, ale zároveň jsou nespokojení, jak tuto funkci politické 

strany v současné době plní. Nově vzniklé politické strany si zřejmě ani masovou členskou 

základnu budovat nehodlají. Účast voličů u všech typů voleb v posledních letech s mírnými 

výkyvy klesá nebo stagnuje na velmi nízké úrovni. (ČSÚ, 2014) Všechny mládežnické 

organizace politických stran v ČR mají dohromady něco málo přes 2000 členů, zatímco 

například jen samotná mládežnická organizace Rakouské lidové strany (OVP) má okolo 

100.000 členů (Die Junge ÖVP, 2014). Na druhou stranu občanská angažovanost, soudě 

podle počtu sdružení a spolků, každoročně stoupá. (neziskovky.cz, 2014) Tato čísla ovšem 

nelze považovat za nejspolehlivější, protože mezi spolky je velké množství nefunkčních. 

Neexistuje totiž povinnost nefunkční spolky odhlašovat. V komunálních volbách v roce 

2014 zaznamenali výrazný úspěch dva občanští aktivisté, konkrétně Jan Čižinský v Praze  

a Matěj Hollan v Brně, což by mohlo být také znakem toho, že lidé na občanskou 

angažovanost slyší a oceňují ji.  
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2.1.3 Výzkumy na téma 

 

Tento stav je samozřejmě předmětem výzkumů, většinou se ale jedná  

o kvantitativní výzkumy (Vráblíková 2009, Linek 2011, Rakušanová Řeháková 2006) 

vycházející z dat výzkumu ISSP
2
. Z kvalitativních výzkumů, které se věnují podobnému 

tématu, bych zmínil výzkum Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice. 

(Císař, Navrátil, Vráblíková, 2011) Ten vycházel z teorie sociálních hnutí a zkoumal 

repertoár jednání, strukturu politických příležitostí a organizační zdroje aktivistických 

skupin. Já jsem se rozhodl zvolit jiný přístup a soustředit se na konkrétní skupinu mladých 

lidí, kteří formálně politicky participují v mládežnických organizacích politických stran,  

a její názory na občanskou angažovanost - zejména na činnost NNO a formálních sdružení 

občanů, která se věnují občanské angažovanosti. Organizace, které jsem si k výzkumu 

vybral, by se jistě také daly nazvat aktivistickými skupinami, ale do typologie výzkumu 

Staří, noví, radikální se mi je zařadit nepodařilo. Nejblíže jsou podle mě novým, ale jejich 

témata bych neoznačil jako postmaterialistická. 

 

 

2.1.4 Determinanty politické participace 

 

V této kapitole je myšlena politická participace v širokém pojetí, tedy všechny 

aktivity běžných občanů zaměřené na změnu politických výstupů. 

Ve studiu politické participace je důležité nejen to, jak lidé participují, ale také to,  

co jejich participaci ovlivňuje, tedy její determinanty. V současném výzkumu v západních 

zemích a v USA se používají zejména tři faktory, které politickou participaci ovlivňují. 

Jsou to individuální zdroje, motivace a sociální sítě (např. Norris, 2002, Teorell, 2003).  

Individuální zdroje znamenají sociálně ekonomický status občanů (vzdělání, příjem 

atd.) a to, jak ovlivňuje jejich politickou aktivitu - a podle výzkumů tento status skutečně 

politickou aktivitu ovlivňuje. Typickým politickým aktivistou je “vzdělaný, bohatý muž 

                                                
2  International Social Survey Program - www.issp.org 
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středního věku” (Vráblíková, 2009). Na druhou stranu ale na různé politické aktivity jsou 

třeba různé zdroje - čas, peníze a dovednosti. (Verba, Lehman, Scholzman, Brady, 1995) 

Bohatí občané mají možnost finančně přispět, ale zase nemusí mít čas. Ti kdo mají dost 

času, zase nemusí mít přebytek  peněz. Vzdělanější občané mají zase dovednosti. Prokázalo 

se, že vyšší vzdělání pozitivně ovlivňuje politickou participaci. (Vráblíková, 2009: 884) 

Individuální zdroje jsou ve společnosti distribuovány nerovnoměrně, ale jsou rozprostřeny. 

Motivací je myšleno to, jaké hodnoty, postoje a motivy lidí ovlivňují míru politické 

participace. K politické participaci musí občané mít alespoň minimální zájem o politiku  

a znalosti fungování demokratických institucí. Zde se nachází jedna ze slabin situace v ČR. 

Podle výzkumů jsou totiž znalosti fungování demokracie v české populaci na velmi nízké 

úrovni a nejhorší je situace mezi mladými ve věku 18-25 let. S věkem potom demokratická 

gramotnost stoupá a vrcholu dosahuje u populace ve věku okolo 50 let věku. (Kudrnáč, 

2014: 45) 

Třetím faktorem jsou tzv. sociální sítě. Ty jsou tvořeny aktivitou lidí v občanské 

společnosti. Jde o to, jestli aktivita v rámci občanské společnosti (pozitivně) ovlivňuje 

politickou participaci. Podle řady výzkumů existuje pozitivní vztah mezi aktivitou  

v občanské společnosti a politickou participací. (Teorell, 2003) Podle Putnama podporuje 

živá občanská společnost důvěru mezi lidmi, zvyšuje ekonomický růst a přispívá  

k politické participaci a stabilitě demokracie. (Putnam, 2000) 

Ve svém výzkumu tyto faktory systematicky sledovat nebudu, protože chci problém 

uchopit více do hloubky a ne jen sledovat determinanty. Budu se jich ale dotýkat. Budu 

totiž zjišťovat co vedlo členy mládežnických organizací, aby do nich vstoupili, což je 

otázka motivace. Také budu zjišťovat, jestli se ještě jinak angažují v občanském sektoru. 

 

2.1.5 Občanská společnost a demokratický stát 

 

Jak jsem již zmínil, aktivita v občanské společnosti může ovlivňovat politickou 

participaci. Proto se v této kapitole budu věnovat občanské společnosti a zejména 

občanskému sektoru, který v mé práci reprezentují vybrané NNO.   

Občanská společnost je v západním diskurzu považována za nezbytnou podmínku 

demokracie. Je zřejmé, že soutěž politických stran, jež vrcholí jednou za několik let 
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vobami, není dostatečnou zárukou zprostředkování zájmů občanů v politice. Občané  

se chtějí na politických rozhodnutích podílet i mezi volbami. Pokud strany nejsou ničím 

omezovány, mají podle Mullera (2003) sklon k tzv. partitokracii. Muller uvádí, že politické 

strany jsou v sociálních vědách zmiňovány jako převodový mechanismus mezi občanskou 

společností a státem, proto musí zůstat otevřené myšlenkám i lidem z nepolitické sféry. 

Občanskou společnost ve své práci chápu jako “prostor jednání a sdružování mezi 

rodinou, trhem a státem”. (Skovajsa, 2010: 30) Patří do ní spolky, nadace, církve, ústavy 

(dříve obecně prospěšné společnosti), ale i neformální skupiny občanů, hnutí, veřejná 

shromáždění, demonstrace. Formálně organizovaná část občanské společnosti se nazývá 

občanský sektor, třetí sektor nebo organizovaná občanská společnost. Právě této části 

občanské společnosti se budu ve svém výzkumu zejména věnovat, je totiž díky své 

organizovanosti snadno uchopitelná, popsatelná a reprezentovatelná jednotlivými 

organizacemi. 

Pro organizace občanské společnosti (nebo NNO) se v současném výzkumu používá 

strukturálně-operacionální definice, kterou vyvinuli Salamon a Anheier. (Salamon, 

Anheier, 1996: 22-25) Podle jejich definice musí NNO splňovat pět znaků. 

 

Organizovanost. Subjekt musí být buď právnickou osobou nebo alespoň mít stálou a jasnou 

organizační strukturu. 

Soukromý charakter a nezávislost na státu. Subjekt není řízen státem ani není jeho součástí. 

Může ale být státem financován a zástupci státu mohou být zastoupeni v jeho orgánech. 

Nerozdělování zisku. Zisk není rozdělován mezi členy ani zakladatele organizace. 

Organizace může dosahovat zisku, ale ten musí být použit k naplnění poslání organizace. 

Samosprávnost. Subjekt se řídí sám svými organizačními strukturami. 

Dobrovolnost. Na činnnosti subjektu se podílí alespoň minimální množství dobrovolné 

práce. Nepovinné je i členství v organizaci. 

 

Ve své práci se zajímám o vztah politických stran a specifických NNO, které  

se věnují kultivaci veřejného prostoru a politiky. Jelikož cílem politiků je řídit stát  

nebo samosprávu, pomohu si ekonomickými teoriemi vzniku NNO, které většinou 

vycházejí právě ze vztahu státu, trhu a NNO. Tyto teorie zároveň vymezují možné vztahy 
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státu a NNO. Podle Skovajsy tyto teorie vysvětlují vznik organizací zaměřených  

na poskytování sociálních služeb. (Skovajsa 2010: 44) Podle základní teorie veřejných 

statků dochází k selhání trhu při poskytování veřejných statků a zároveň selhává i stát, 

protože má omezené zdroje, a proto se snaží uspokojit zejména mediánového voliče.  

Ve společnosti je poptávka po veřejných statcích heterogenní a řada menšin zůstává 

neuspokojena. Vzniká tak prostor pro NNO. (Weissbrod, 1988 in Skovajsa, 2010: 44).  

Tato teorie je základem pro všechny následující, které ji rozvíjejí. Podle teorie nabídky je 

potřeba kromě poptávky i nabídka ze strany iniciativních jedinců, kteří z hodnotových  

nebo jiných pohnutek NNO tvoří. (James, 1987 in Skovajsa, 2010:45) Mohou jimi být  

i političtí aktivisté. Podle teorie důvěry se NNO prosazují v oblastech, kde stát nedokáže 

uspokojit občany a občané nevěří tržním subjektům. (Hansman, 1987:29 in Skovajsa 

2012:45) Podle mého názoru tato teorie dobře vystihuje vznik watchdogových  

a advokačních organizací, které zmiňuji ve své práci. Tyto činosti nemůže vykonávat tržní 

subjekt, jehož cílem je zisk, ani stát samotný, jehož se kontrola a ovlivňování týká. Teorie 

zúčastněných aktérů je variací na teorii důvěry a teorii nabídky. NNO zakládají jednotlivci 

na základě vlastní poptávky v oblasti, kde je nedostatek veřejné nabídky a kde pociťují 

nedůvěru k tržním subjektům. (Ben-Ner a Gui 1993 in Skovajsa, 2010: 45). Tuto teorii lze 

aplikovat na NNO zakládané občanskými aktivisty k řešení konkrétních problémů, které  

se jich týkají. Teorie vzájemné závislosti říká, že mezi státem a NNO může existovat  

i partnerství, kdy obě sféry navzájem vyrovnávají své nedostatky. NNO mají na své straně 

zkušenosti a podporu veřejnosti, a stát proto s nimi bude rád spolupracovat, místo aby 

jejich agendu bral na sebe. (Salamon, 1995: kap.2) NNO také mohou být pro stát polem pro 

experimenty a inovace. V jejich rámci je možné v malém rozsahu a za malých nákladů 

zkoušet nové cesty, které jsou později v případě úspěchu aplikovány do vládních programů. 

NNO působí v široké škále činností. K jejich klasifikaci se používá mezinárodně 

uznávané členění ICNPO (International Cassification of Nonprofit Organizations). Tato 

klasifikace vznikla v rámci Mezinárodního srovnávacího výzkumu neziskových organizací 

Univerzity Johnse Hopkinse. (Salamon, Anheier, 1996 in Skovajsa, 2010: 129) Organizace 

jsou rozděleny do 12 hlavních skupin (Kultura, volný čas a sport, Vzdělávání a výzkum, 

Zdraví, Sociální služby, Životní prostředí, Rozvoj a bydlení, Právo, prosazování zájmů  

a politika, Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví, Mezinárodní činnosti, 
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Náboženství, Hospodářská a profesní sdružení, odbory, Činnosti jinde neuvedené)  

a 29 podskupin. Z těchto skupin je pro mé téma nejdůležitější skupina č. 7 - Právo, 

prosazování zájmů a politika. Patří do ní podskupiny prosazování a obhajoba zájmů, právo 

a právní služby a politické organizace. Tyto typy organizací mohou být vnímány jako 

alternativa k politickým stranám v prosazování zájmů v demokratickém státě. Také skupina 

č.11 - Hospodářská a profesní sdružení a odbory - se věnuje prosazování zájmů na politické 

úrovni, ale na rozdíl od výše zmíněných je oficiálně zapojena v rámci tripartity. 

NNO se dělí také podle typů zájmů, které se svou hlavní činností snaží uspokojovat, 

na vzájemně prospěšné a veřejně prospěšné. Vzájemně prospěšné se zaměřují  

na uspokojování soukromých zájmů svých členů, zatímco veřejně prospěšné uspokojují  

u zájmy nečlenů, které jsou ve veřejném zájmu. (Skovajsa, 2012: 83-84) Hranice  

mezi oběma typy ovšem není vždy zřetelná. Například sportovní kluby pro mládež 

uspokojují zájmy svých členů a zároveň napomáhají zdravému vývoji dětí a drží je dál  

od patologických jevů jako jsou drogy a zločin, což je veřejném zájmu.  

Vzhledem k mé práci je důležitá otázka politických stran. Podle Salamona a Anheiera 

(1992) politické strany pět znaků strukturálně-operacionální definice splňují a jsou 

obsaženy i v ICNPO. Strany jsou sice ze zákona od státu odděleny, ale když jsou 

zastoupeny v parlamentu nebo samosprávě, jsou se státem úzce propojeny. Tím se dostávají 

na hranici mezi veřejný a občanský sektor, a proto je mezi NNO Salamon a Anheier neřadí. 

Toho se budu držet ve své práci i já a nebudu politické strany řadit mezi NNO. Je třeba 

podotknout, že existují i jiné názory. Podle Rosenblumové se politické strany velmi 

podobají různým zájmovým skupinám a advokačním organizacím -  s tím rozdílem, že se  

o moc na rozdíl od nich ucházejí demokratickou cestou voleb - a nazývá je „Prvními mezi 

rovnými“. (Rosenblum 2000: 494-495) 

  

2.1.6 NNO a občanská angažovanost 

 

Kromě vlivu občanské společnosti na politickou participaci jedinců, jak jsem jej 

popsal v kapitolách Determinanty politické participace se stávají i samotné NNO aktéry 

politické participace. Jak píše Clarke, (1998), NNO se na Západě i v rozvojovém světě staly 

důležitými hráči v mezinárodních institucích a fórech. Moderní NNO jsou čím dál 
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otevřeněji politické. Jako zájmové a nátlakové skupiny získávají v liberálních demokraciích 

vliv na legislativu a politiky. Řada organizací z různých oborů se hlásí o slovo při přípravě 

legislativy, která se jich týká. 

Na poli politické participace působí i v ČR řada neziskových organizací, a to jak  

v oblasti podpory individuální politické participace občanů, tak jako místo, kde se občané 

mohou sdružovat a společně působit na politiky, a prosazovat tak své zájmy jinak než 

pouze účastí ve volbách. Jedna velká a dobře identifikovatelná skupina NNO, která  

se zabývá politikou a politiky na všech úrovních, jsou tzv. “watchdogové” organizace. 

Tento termín vychází z anglického “hlídací pes” a dobře popisuje činnost těchto organizací, 

která spočívá v hlídání toho, zda politici a státní instituce postupují podle platných zákonů  

a ve prospěch občanů. Nejčastějším tématem těchto organizací bývá korupce, ale daly by  

se mezi ně zařadit i například ekologické organizace. Já bych se chtěl zaměřit na ty, které  

se zabývají konkrétně politikou, korupcí a stavem demokracie. Ty se totiž snaží ovlivnit 

politické chování občanů a zvýšit jejich angažovanost (participaci).  

 

 

2.1.7 Politická socializace a NNO 

 

Občanská společnost a NNO jsou také součástí politické socializace jedince a tím 

ovlivňují politickou participaci. 

Stejně jako se již od útlého dětství formuje osobnost člověka, formuje se i jeho vztah 

vůči politice. Tento proces se nazývá politická socializace. Existuje několik důležitých 

agentů (prvků), které politickou socializaci jedince ovlivňují. Jedná se zejména  o rodinu, 

školu, média a vrstevníky. Významným agentem politické socializace jsou podle mnohých 

výzkumníků i asociace. Členství v asociacích podle těchto výzkumníků (např. Putnam  

a spol., 1993, Fleischhacker, 1998) pozitivně podporuje politickou participaci.  

V podmínkách asociací si totiž občané mohou trénovat občanské dovednosti potřebné  

pro případnou politickou participaci jako jsou komunikace s autoritami, organizační 

činnosti a pronášení projevů (Verba, Scholzmann, Brady, 1995: 310-320). Zároveň 

asociace (tedy v našem prostředí jsou jim podle mého názoru nejblíže  zejména spolky) 

jsou zákonem nuceny mít demokratickou vnitřní  strukturu, což by mělo zaručovat relativní 
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rovnost mezi členy. To je odlišuje od jiných společenských struktur, které často mají 

hierarchickou strukturu (Walzer, 1983). Asociace se tak stávají tzv. “školou demokracie” 

Je třeba upozornit, že tato diskuse se nutně netýká všech NNO, ale spíše těch. které 

jsou založené zejména na dobrovolnictví. V dnešní se době u nás mnoho NNO, i spolků, 

prochází výraznou profesionalizací, která s sebou přináší i větší byrokratizaci  

a hierarchizaci, a tudíž menší prostor pro demokratickou participaci na rozhodování  

v organizaci. Na rozdíly v potenciálu organizací zvyšovat politickou participaci svých členů 

v závislosti na organizační struktuře upozornili Verba et. al na příkladu náboženských 

organizací. Různé odnože protestantských církví totiž mají vzhledem ke své 

demokratičtější struktuře potenciál zvyšovat občanské dovednosti, ale pouze “hlavní” 

protestanské směry (např. luteráni, metodisti, presbyteriáni) pozitivně ovlivňují participaci 

svých členů mimo náboženské asociace. Katolické organizace mají vzhledem  

k hierarchickému uspořádání menší vliv na politickou participaci svých členů. 

Profesionalizace organizací je podle výzkumníků spojena se závislostí na externím 

financování (Smith, Lipsky 1993: 100-108). Obecně tedy platí, že čím je organizace  

bohatší a větší, tím méně poskytuje svým členům možnost se podílet na jejím řízení  

a politicky se socializovat. Naopak čím menší organizace s menšími příjmy, tím větší 

možnost pro její členy se naučit občanské dovednosti, zažít si demokratické postupy,  

a tak se politicky socializovat. 

Kromě učení se občanským dovednostem ještě mohou NNO zvyšovat politickou 

participaci další cestou. Jedná se o mobilizaci. Když se občané zapojí do dobrovolnických 

asociací, zvyšuje se možnost, že budou osloveni s nabídkou na politickou participaci 

(mobilizováni). Tuto teorii Verba a spol. nazývají Nikdo se nezeptal. (Verba a spol., 1995) 

Teorell ve svém výzkumu ve Švédsku zkoumal, zda je pro politickou participaci 

významější počet neziskových organizací, ve kterých se občan angažuje, nebo spíše 

heterogenita členů organizace; zjistil, že počet organizací je významější. Čím více 

organizací je občan členem, tím větší je pravděpodobnost, že bude mobilizován k politické 

participaci. 

Politická socializace je oblíbeným argumentem obhájců neziskového sektoru, ale jak 

bylo výše řečeno, neplatí rozhodně pro všechny typy NNO. Velké a profesionální NNO, 

které někdy pobírají i státní dotace, spíše neposkytují politickou socializaci tak, jako malé 
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dobrovolnické organizace, ale mají jiné cesty, jak prosazovat zájmy veřejnosti nebo skupin, 

a to pomocí advokační činnosti (Boris, Krehely, 2003). Ovšem advokační činnost  

ve prospěch někoho druhého přináší s sebou problém legitimity (Dovi, 2002). Podle 

Rosenblumové NNO někdy mají touhu vládnout (ovlivňovat politická rozhodnutí, která  

se jich týkají), ale ne demokraticky (volební cestou) (Rosenblum, 2000: 494). 

Kromě legitimity existuje ještě řada kritických názorů na asociace a jejich přínos 

společnosti a demokracii. Polleta a Eliasoph upozorňují na efekt tzv. “vypařování politiky”, 

který může členství v asociacích mít. Obraz “dobrého občanství” totiž může odrazovat 

dobrovolníky od politických debat, které jsou ústředním bodem participativní demokracie. 

(Polleta, 2002) Když debatují, tak je debata spíše zaměřena na konkrétní a lokální 

problémy. Také se utvrzují v tom, že samotný občan může něco změnit. Komunitně 

zaměřené občanství členů asociací, které se vyhýbá “velkým” politickým problémům, tak 

vlastně brání potenciální politické participaci. (Eliasoph, 1998: 63) Občanská participace 

tak vlastně kultivuje politickou apatii. V asociacích se také mohou kultivovat ještě horší - 

dokonce asociální - názory, jako je například rasismus (Blee, 2002: 3) a podle Bleeho je 

organizovaný rasismus horší než součet individuálních rasismů. Asociace také mohou 

omezovat členství jen na určité občany, a tak vzniká konflikt mezi hodnotami volného 

sdružování a nediskriminace. (Gutmann 1998: 6-11) 

 

 

2.1.8 Vztah politických stran a NNO 

 

Ve výzkumu se zabývám názorem členů mládežnických hnutí politických stran na to, 

jestli a jak by měly politické strany s NNO spolupracovat. Proto v této kapitole zmíním dva 

velmi odlišné přístupy k tomuto problému. 

Carl Gershman ve svém projevu na konferenci „Dosahování udržitelné politické 

změny v rozvíjejících se demokraciích: Výzva politickým stranám” (Gershman, 2011)  

věnoval vztahu politických stran a občanské společnosti v různých fázích přechodu z 

totality k demokracii.  

Mezi politickými stranami a občanskou společností existuje přirozené napětí  

a zároveň oboustraná závislost. Pokud by byly slabé strany nebo dokonce úplně zkolaboval 
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stranický systém, je to zároveň ohrožení i pro občanskou společnost, protože mocenské 

vakuum nejspíše vyplní nějaký diktátor a potlačí i ji. 

Politické strany i NNO jsou zprostředkovateli mezi jedincem a státem. NNO plní 

důležité funkce a jsou schopné jasně formulovat, co si přejí lidé; zároveň ale nemají zájem 

o moc a vládu. To je funkce politických stran - vládnout a za svou vládu se odpovídat  

ve volbách. NNO reprezentují konkrétní potřeby a zájmy, ale neumí je převést  

do celostátních programů; také nejsou zvyklé na kompromisy a obchody, které to obnáší. 

Občanská společnost může nastartovat demokratickou změnu, ale pouze strany s její 

pomocí mohou utvořit demokratický politický systém. 

V první fázi přerodu z totality na demokracii nahrazuje občanská společnost  

v totalitním systému funkci opozičních politických stran a je motorem revoluce a změny  

k demokracii. V rodící se demokracii je rolí NNO stát hlídat a kontrolovat jeho 

transparentnost, odpovědnost a efektivitu. Také mají pomáhat řešit sociální problémy  

a podporovat toleranci a lidská práva a začleňování všech občanů do demokratické 

společnosti.  

V rodících se demokraciích mají NNO a politické strany různé role a zájmy. Strany 

chtějí kontrolovat NNO, ty se zase snaží chránit svoji nezávislost. Strany se také snaží 

získat politické aktivisty do svých řad a samy určovat politickou agendu a vidí NNO  

jako překážku. Samy strany trpí velkými nedostatky jako netransparentnost, silná hierarchie 

a závislost na charismatickém vůdci.  

Spolupráce NNO a politických stran je podle Gershmana nejen oboustraně výhodná, 

ale dokonce potřebná k vybudování stabilního demokratického politického systému. 

(Gershman, 2011) 

Podle Johnse (2000) je růst neziskového sektoru, který nazývá „velkou asociační 

revolucí”, v posledních desetiletích velkou výzvou pro demokracii. Politický systém  

a demokratické instituce prožívají v dnešní době krizi důvěry a neziskové organizace ji 

mohou svým přístupem ještě prohloubit. V poslední době totiž podle něj vyrostl nový typ 

NNO, která chce přímo měnit rozličné politiky. Nejedná se ale o staré známé odbory  

ani hospodářské komory, ale o členské organizace tvořené převážně aktivisty ze střední 

třídy, kteří chtějí měnit politiku podle toho, co oni považují za dobré pro společnost. Když 

potom s nimi politické strany a demokratické instituce jimi obsazené nesouhlasí, prohlásí je 
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NNO za špatné, a tím přispívají k dalšímu propadu důvěry. Je velkou výzvou pro státní 

instituce a politické strany, aby si nenechaly těmito organizacemi sebrat politickou 

legitimitu, což by vedlo k oslabení demokracie. Edwards (Edwards, 2000)  navrhuje tři 

opatření, jak NNO omezit. Za prvé by měly mít jen poradní hlas a ne rozhodovat, také by 

měly být zavedeny minimální standardy pro činnost NNO a pravidla jejich fungování.  

Za třetí by měla být zavedena oficiální platforma v rámci politického systému, kde by se 

tyto NNO mohly realizovat. (Johns, 2000) 

 

 

2.2 Přidružené organizace politických stran 

 

2.2.1 Vývoj a funkce 

 

Přidružené organizace politických stran začaly vznikat již v první polovině 20. století 

společně s politickými stranami masového typu, a to zejména okolo stran socialistických  

a křesťansko-demokratických, které byly silně propojeny se společenskými skupinami, 

jejichž práva hájily a které je volily (Strmiska, 2005: 15). 

Organizace se zaměřovaly na všechny demografické skupiny svých potenciálních 

voličů (odbory, mládežnické organizace, zájmové organizace, ženské organizace) a plnily  

i funkce, které později převzal stát nebo jiné nepolitické organizace. 

Společně se vznikem tzv. “catch-all parties”, tedy stran, které mají ambice spojovat 

voliče z různých sociálních skupin v polovině 20. století, se úloha přidružených organizací 

změnila. Struktura přidružených organizací začala sloužit ke zprostředkování zájmů 

jednotlivých sociálních a zájmových skupin a jejich spojování uvnitř strany (Strmiska, 

2005: 16). 

Přidružené organizace politických stran mohou mít kromě personálního propojení 

různé stupně provázanosti se stranou od toho, že jsou přímo jejím orgánem nebo výborem, 

přes formálně nezávislé vedlejší organizace, jejichž vztah je začleněn do stanov  

nebo ošetřen smluvně, až po zcela nezávislé organizace, které pouze sdílí shodné ideové 

směřování, ale mohou mít na jednotlivá témata odlišné názory (Westerwelle, 1995: 44-48). 
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2.2.2 Mládežnické organizace politických stran 

 

Mládežnické organizace politických stran plní pro strany několik důležitých funkcí. 

Představují platformu pro vzdělávání, aktivizaci a realizaci svých mladých členů. Také 

tlumočí hlas mladých členů a sympatizantů strany dovnitř strany a vytvářejí zásobu 

mladých členů, kteří později mohou zajistit kontinuitu strany. S tím souvisí i jejich 

působení vně politické strany, kde jsou vhodným nástrojem pro působení na skupinu 

vrstevníků, které dokážou zaujmout lépe než straničtí funkcionáři. (Westerwelle, 1994: 34 – 

38)  

 

 

3 Empirická část 
 

3.1 Data a metody 

 

3.1.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 

Ve své práci, jejímž tématem je vztah formální politické participace a občanské 

angažovanosti očima členů mládežnických organizací politických stran v ČR, jsem  

se zaměřil konkrétně na členy tří mládežnických skupin politických stran. Tyto mladé jsem 

si vybral, protože jsou představiteli formální politické participace a pravděpodobně 

současnými či budoucími politiky. Jak jsem již uvedl výše, občanskou angažovanost bude  

v mém výzkumu reprezentovat hlavně její kolektivní forma ve formě angažovaných NNO 

nového typu. Ve svém výzkumu bych chtěl uspokojivě odpovědět na následující otázky, 

které by měly osvětlit, jak vnímají vztah formální politické participace a občanské 

angažovanosti členové tří vybraných mládežnických organizací politických stran. 

 

 

Jaký mají respondenti vztah k formální politické participaci? 

Co je přivedlo do mládežnické organizace?  
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Jsou členy mateřské strany? 

Plánují být politicky aktivní ve smyslu kariéry ve straně? 

 

Jaký mají respondenti vztah k občanské angažovanosti? 

 Co považují za občanskou angažovanost? 

Zapojují se do ní? 

 Jak ovlivnila jejich formální politickou participaci? 

 

Jak vnímají roli občanské angažovanosti v našem politickém systému? 

 Které organizace zabývající se občanskou angažovaností znají a jak je hodnoti? 

Jak si představují koexistenci NNO a státu, potažmo politických stran 

Jak se jejich vnímání shoduje s oficiálními vyjádřeními mateřské strany? 

  

 

 

3.1.2 Výzkumná strategie 

 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodl použít kvalitativní výzkumnou strategii, protože  

se chci věnovat pouze malému vzorku respondentů, kterými jsou členové mládežnických 

organizací tří konkrétních politických stran. Nemám v úmyslu zobecňovat výsledky 

výzkumu na větší populaci, což kvalitativní výzkumná strategie ani neumožňuje. (Švaříček, 

Šeďová, 2007: 24) Zároveň se chci dostat do hloubky a zjistit více, než by mi dovoloval 

standardizovaný dotazník typický pro kvantitativní výzkum. Podle Hendla (2008) právě 

kvalitativní výzkum umožňuje získat hloubkový popis situací, problémů nebo případů.  

Na rozdíl od kvantitativního výzkumu pracuje kvalitativní s dedukcí a ne indukcí. To 

znamená, že se postupuje od konkrétního k obecnému. (Disman, 2002) Z velkého množství 

informací o nějakém problému se postupně dostáváme k obecným zjištěním. Nebudu 

používat žádný z klasických výzkumných designů, jako je zakotvená teorie nebo případová 

studie, protože mi pro můj výzkum žádný nepřipadá vhodný. 
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3.1.3 Technika sběru dat 

 

Pro sběr dat použiji polostrukturovaný rozhovor, nebo - jak jej nazývá Hendl - 

“rozhovor s návodem”. Tento typ rozhovoru “dává tazateli možnost co nejvýhodněji využít 

čas k interview. Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň 

uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.” (Hendl, 2008: 174) Budu mít předem připravené 

základní otázky, ale zároveň si dovolím volnost, pokud při rozhovoru narazíme na něco,  

co mi bude připadat zajímavé vzhledem k mému výzkumu. V rámci rozhovoru budu také 

respondentům předkládat lístečky s názvy konkrétních organizací a budu se ptát, zda je 

znají a co si o nich myslí. Tato metoda mi umožní srovnat obecné názory s názory na 

konkrétní organizace. Konkrétně jsem respondenty nejprve požádal, aby rozřadili 

organizace na ty, které znají a které ne. Poté jsem je požádal, aby ty, které znají seřadili 

podle toho, jak pozitivní vliv podle nich mají na kultivaci veřejného prostoru. Také jsem je 

požádal, aby své počínání komentovali, a nahrával jsem je při tom. Jednalo se o velmi 

těžký až nemožný úkol, sám bych s ním měl problém. Záměrem bylo, aby se museli  

nad organizacemi důkladně zamyslet.  

Rozhovory jsem si nahrával na diktafon a poté je přepisoval do textové podoby na 

počítači. K přepisu jsem využil speciálního softwaru Listen N Write, který mi celou práci 

ulehčil. Mnou používaná  metoda se nazývá doslovná transkripce. Rozhovory jsem 

přepisoval doslova a zaznamenával delší pauzy a výrazné emoce.  

Okrajovou metodou při mém výzkumu je také analýza dokumentů, kterou používám při 

popisu mládežnických organizací politických stran, neziskových organizací a vztahu stran  

k neziskovým organizacím. (Kap. 3.3 a 3.1.3) 

Kromě rozhovorů jsem ke svému výzkumu ještě potřeboval data, která se týkala 

NNO, na které jsem se ptal v rozhovorech. Ta jsem z získal u NNO převážně přímo  

z webových prezentací jednotlivých organizací. Při zkoumání postoje mateřských stran  

k občanskému sektoru jsem data získaval z volebních programů pro parlamentní volby v 

roce 2013 a programových prohlášení posledních dvou vlád, které jsem našel na webových 

stránkách vlády a jednotlivých politických stran. Tyto dokumenty jsem si vybral,  

protože jsou to základní dokumenty, se kterými politické strany ucházejí o přízeň volíčů, 

potažmo podporu poslanecké sněmovny. Proto předpokládám, že v nich najdu názory  
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na tak důležitou součást demokratické společnosti jako občanský sektor. Také jsem  

se snažil vyhledat výroky lídrů těchto stran týkajících se občanského sektoru. Ve volebních 

programech a programových prohlášeních jsem hledal fráze “občanská společnost”, 

“neziskové organizace”, “nevládní organizace” a “nestátní organizace”. Výroky lídrů jsem 

hledal s použitím stejných frází ve spojení se jmény lídrů politických stran v mediální 

databázi Newton Mediasearch, která je k dipozici zdarma v Městské knihovně v Praze.  

Pro popis mládežnických organizací a jejich vztahu k mateřské straně jsem použil analýzu 

jejich stanov a poslání. 

 

 

3.1.4 Výběr respondentů 

 

Jako respondenty mého výzkumu jsem vybral členy mládežnických organizací 

politických stran, protože jsou to zástupci skupiny mladých lidí, jejichž politická 

participace spadá do skupiny formálního typu politické participace. Předpokládám, že jsou 

v převážné většině členy mateřské politické strany a někteří z nich i přímo působí  

v politice, zejména komunální. Proto je pro mě zajímavý jejich názor na občanskou 

angažovanost.  

V České republice působí, podle toho, co jsem zjistil, 6 mládežnických organizací 

politických stran. Největší a nejstarší z nich jsou Mladí křesťanští demokraté, Mladí 

sociální demokraté a Mladí konzervativci. Všechny tyto organizace vznikly již v 90. letech 

a v současné době mají všechny okolo 500 členů ve všech regionech ČR. Kromě těchto 

organizací ještě existují Mladí zelení, kteří však mají pouze cca 30 členů a jsou soustředěni 

pouze v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Zároveň jejich spolupráce se Stranou zelených je 

podle slov jejich předsedy Křemena pouze velmi volná. TOP 09 se v současné době snaží 

budovat svůj TOP Tým, který vznikl v roce 2011. Ten ale prozatím působí pouze v Praze. 

Při KDU-ČSL působí od roku 2012 ještě Mladí lidovci jako druhá mládežnická organizace. 

Mladí lidovci mají 220 členů. Kromě těchto organizací existuje ještě organizace mladých 

komunistů, která ale měla v minulosti problémy se zákonem a KSČM se od ní distancovala. 

V současné době nemá mládežnická  organizace se stranou navázané oficiální kontakty, 

takže jejich spolupráce je problematická. (Pecková, 2012) 
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Vzhledem k rozsahu práce jsem se proto rozhodl vybrat jen tři největší organizace, 

které jsou etablované a mají jasný vztah k mateřské straně, a prozkoumat názory jejich 

členů více do hloubky. Jednalo se konkrétně o členy Mladých sociálních demokratů, 

Mladých Konzervativců a Mladých křesťanských demokratů. Všechny organizace mají 

500-700 členů v celé republice. Podle mého názoru dobře pokrývají tradiční politické 

spektrum, a tak zajišťují ideologickou pestrost výzkumu. 

Respondenty pro svůj výzkum jsem získal oslovením organizace přes kontaktní 

informace na jejich webových stránkách. Můj dotaz se ve všech případech dostal k vedení 

organizace nebo k jejímu tajemníkovi. Následně jsem se s nimi dohodl na poskytnutí 

kontaktů na členy ochotné dát mi rozhovor. Počet respondentů jsem si určil na čtyři z každé 

organizace, což se mi nakonec podařilo.  Protože ve všech organizacích je podle vyjádření 

jejích zástupců minoritní zastoupení žen a dívek (cca ¼ členů), snažil jsem se získat 

alespoň jednu respondentku z každé organizace, což se mi podařilo. Kontaktů jsem sice 

získal u všech organizací více než stanovené čtyři, ale vybírat jsem si příliš nemohl, protože 

s některými byla těžká domluva nebo mi neodpověděli vůbec. Ne zcela záměrně se tak 

nakonec stalo, že jsem nezpovídal jen ty členy, na které mi organizace oficiálně poskytla 

kontakt, ale jiné, ke kterým jsem dospěl metodou sněhové koule (Švaříček, Šeďová, 2007), 

kdy jsem získával další kontakty přímo od prvních respondentů. Tento zcela náhodný  

a nereprezentativní výběr ale v případě kvalitativního výzkumu nevadí, protože: „Cílem 

není aby vzorek reprezentoval určitou populaci, ale určitý problém.“ (Švaříček, Šeďová, 

2007: 72-73) 

 

3.1.4.1 Mladí sociální demokraté 

 

Mladí sociální demokraté je zapsaný spolek, který vznikl v roce 1990 jako občanské 

sdružení mladých lidí se sociálně demokratickým smýšlením. Organizace se zabývá 

pořádáním akcí a seminářů pro své členy i pro veřejnost a publikační činnost je omezena  

na pravidelný bulletin. Členství je omezeno věkem mezi 15-35 lety; stanovy zakazují 

členům členství v politických stranách, které nejsou členem Socialistické internacionály. 

Podle stanov je cílem sdružení v politické oblasti podpora a rozvoj demokracie, 

obhajoba zájmů mladých lidí a spolupráce s ČSSD při tvorbě a prosazování sociálně 
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demokratické politiky, přinášení nových podnětů a v zájmové oblasti účelné naplňování 

volného času mladých lidí. 

Spolupráce se spřízněnou stranou ČSSD je tedy přímo včleněna do stanov jako cíl sdružení. 

Existuje i personální propojení obou organizací, předsedkyně MSD je zároveň členkou 

ČSSD stejně jako většina předsednictva. (Stanovy MSD, 2012) 

Mladí sociální demokraté mají v současné době podle předsedkyně Lucie Válové  

ve všech regionech cca. 600 členů. 

 

 

3.1.4.2  Mladí konzervativci 

 

Občanské sdružení Mladí konzervativci bylo založeno roku 1991 jako organizace 

mladých lidí pravicového zaměření. Hlavními aktivitami organizace je pořádání přednášek, 

seminářů a konferencí na politická, ekonomická a společenská témata a publikační činnost. 

Členství v organizaci je omezeno věkem 15-35 let a členové mají zakázáno být členy jiných 

mládežnických politických organizací. 

Jako ideové vymezení Mladí konzervativci uvádějí, že se „hlásí ke konzervativnímu  

a liberálnímu proudu české pravicové scény. Kladou tak důraz zejména na svobodu  

a odpovědnost jednotlivce, minimální, ale silný stát, kvalitní vzdělávací systém, svobodnou 

soutěž politických stran, dvoukomorový parlamentní systém, důsledné oddělení veřejné 

správy a samosprávy, principy volného trhu, minimální zdanění či podporu nestátních 

organizací sociální pomoci a přestup k fondovému financování důchodového systému.” 

(Konzervativci, 2014) 

Organizace již krátce po svém vzniku začala spolupracovat s Občanskou 

demokratickou stranou. Tato spolupráce, která vyvrcholila usnesením 19. kongresu ODS  

v roce 2008, pokračuje dodnes. Organizace s ODS spolupracuje zejména na volebních 

kampaních a je s ní také personálně propojena. Z organizace vzešli např. budoucí úspěšní 

politici ODS Jan Zahradil, Ivan Langer nebo Jiří Pospíšil. Všichní členové současného 

výkonného výboru organizace jsou současně členy ODS. Přesto ve stanovách organizace 

tato spolupráce není zmíněna. V současné době má organizace podle tajemníka Jakuba 

Maška cca 500 členů. (19. Kongres ODS, 2008) 
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3.1.4.3   Mladí křesťanští demokraté 

 

Občanské sdružení Mladí křesťanští demokraté vzniklo v roce 1997 jako nezávislá 

mládežnická organizace vycházející z tradic evropského konzervativismu a křesťansko-

demokratického myšlenkového proudu. Než však vznikla jako nezávislá organizace, byla 

součástí KDU-ČSL jako tzv. Junior klub. Organizace se zabývá zejména vzděláváním 

svých členů a široké veřejnosti a zároveň klade důraz na politickou aktivitu svých členů. 

Členství je vymezeno věkem mezi 15-35 lety a členové nesmí být zároveň členy jiné české 

politické strany než je KDU-ČSL. 

Hlavním cílem organizace je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských  

a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. (Mladí křesťanští demokraté, 

2014) 

Mladí křesťanští demokraté sice deklarují KDU-ČSL jen jako svou partnerskou 

organizaci, ale jelikož kladou důraz na politickou aktivitu svých členů a povolují jim 

členství pouze v KDU-ČSL, je propojení zřejmé. S KDU-ČSL spolupracují i na volebních 

kampaních. Mezi MKD a KDU-ČSL došlo k několika konfliktům, které vedly až  

k vypovězení smlouvy o spolupráci v roce 2012. (Petřík, 2013) Ale na sjezdu v roce 2013 

byla s novým předsedou KDU-ČSL Bělobrádkem uzavřena nová smlouva o spolupráci  

na prosazování křesťansko-demokratické myšlenky ve společnosti. (Memorandum s MKD, 

2013) Organizace má podle místopředsedy Jana Málka cca 600 členů. 

Kromě MKD vznikla v roce 2012 ještě jedna organizace nazvaná Mladí lidovci, která 

se profiluje přímo jako mládežnická organizace KDU-ČSL a figurují v ní někteří bývalí 

členové MKD. 
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3.1.5 Zpracování dat 

 

Při kvalitativním výzkumu probíhají sběr a analýza dat souběžně. U kvalitativního 

výzkumu je totiž důležité, že se “data induktivně analyzují a interpretují. Kvalitativní 

výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje 

obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí.” (Hendl, 2008: 50) 

Rozhovory jsem si nahrával a následně průbežně přepisoval do textové formy. Analýzu dat 

jsem prováděl průběžně, abych mohl pružně reagovat a soustředit se při dalších 

rozhovorech na něco, co při předchozích vyplynulo jako důležité. Také jsem se mohl poučit 

z chyb, které jsem při úvodních rozhovorech dělal. Zejména jsem se dostatečně nedoptával 

a nechával jsem respondenty, aby odpovídali vágně a neúplně. 

K analýze dat z rozhovorů jsem použil otevřené kódování. Při této metodě se text 

rozděluje na tématické části a těm se přidělují kódy (slova, slovní spojení), které je 

popisují. (Hendl, 2005: 247) Poté jsem okódované úryvky seřadil do souvisejících skupin  

a snažil jsem se je interpretovat jako celek. Také jsem pracoval s daty pouze v rámci skupin 

respondentů z jednotlivých organizací, abych mohl porovnat jejich výpovědi se zjištěními  

o oficiálních názorech mateřských politických stran. 

Z důvodu anonymizace jsem musel v rámci analýzy vynechat některé názvy. Místo 

názvu politických stran používám, na místech, kde cituji z odpovědí respondentů, „xxx”,  

a místo konkrétních názvů mládežnických organizací používám „naše organizace”.  

A jelikož žen je v organizacích málo, tak jsem se rozhodl jejich výpovědi převést  

na mužský rod, aby je nebylo možné identifikovat. Respondenti jsou v rámci analýzy dat 

označeni pouze číslem. Více informací o nich z důvodu anonymizace neposkytuji. 

Dokumenty týkající se politických stran a mládežnických organizací jsem analyzoval 

pomocí a priori kódování. V programových prohlášeních posledních dvou vlád  

a ve volebních programech ČSSD, ODS a KDU-ČSL pro parlamentní volby 2013 jsem 

hledal slova "občanský", "neziskový"a "nestátní" v různých pádech, abych našel části, které 

se týkají občanského sektoru. Ve stanovách mládežnických organizací jsem hledal 

podmínky členství a vymezení vztahu k mateřské straně. 
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3.1.6 Hodnocení kvality a etiky výzkumu 

 

Jsem si vědom několika omezení svého výzkumu. Už z povahy kvalitativního 

výzkumu je nemožné výzkum replikovat ani zobecňovat výsledky na větší populaci (Hendl, 

2005: 52), platí pouze pro zkoumanou skupinu. Také názory respondentů na občanskou 

angažovanost se týkají pouze té části, kterou jsem si vymezil ke zkoumání, tedy 

organizované prostřednictvím NNO. Celkově je třeba upozornit, že jsem pojmy užívané  

ve výzkumu (politická participace a občanská angažovanost) zúžil na pouhou část jejich 

původního významu. To sice limituje možnosti interpretace výsledků výzkumu, ale zase to 

činí celý výzkum sevřenějším a zejména proveditelnějším. Použití pouze kolektivních 

forem těchto aktivit mi umožnilo jasně identifikovat jejich zástupce, které jsem pak mohl 

použít jako respondenty a také identifikovat zástupce jiného typu participace, se kterými 

jsem respondenty v rozhovorech konfrontoval.  Je třeba si také uvědomovat roli 

výzkumníka a jeho subjektivní přístup, který celý výzkum zákonitě ovlivňuje. Ve svém 

případě si uvědomuji, že sám považuji občanskou společnost za nenahraditelnou podmínku 

fungování demokracie a mám k ní veskrze pozitivní vztah. To se může v mém textu i při 

rozhovorech s respondenty projevovat.  

Pro výzkum je důležité dodržovat etické zásady. Do těch patří podle Švaříčka  

a Šedové důvěrnost, informovaný souhlas a následné zpřístupnění výsledků výzkumu jeho 

účastníkům. (Švaříček, Šedová, 2007: 45-49). Z hlediska důvěrnosti jsem se postaral,  

aby byla data uložena na zabezpečeném úložišti a aby byla anonymizována. Ne všichni 

respondenti požadovali anonymizaci, ale někteří ano, proto jsem se rozhodl anonymizovat 

všechny, jelikož to mému výzkumu nemůže dle mého názoru nijak vážně uškodit. Zástupce 

Mladých konzervativců mě v souvislosti s anonymizací upozornil, že dle jejich interních 

pravidel nemůže za organizaci veřejně mluvit nikdo jiný než pověření členové 

předsednictva. I to byl pro mě jeden z důvodů, proč anonymizovat i příslušnost respondentů 

k jednotlivým mládežnickýcm organizacím. Pro čtenáře by určitě bylo mnohem 

atraktivnější, kdyby věděl, z které organizace který respondent pochází, ale vzhledem  

k výše zmíněným okolnostem jsem se rozhodl i tuto informaci utajit. Pro můj výzkum by 

byla příslušnost k jednotlivé organizaci relevantní jen v souvislosti s otázkou, která se týká 

srovnání názorů mládežických organizací a mateřských stran. Toto srovnání proto provedu 
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anonymně a čtenář se musí spokojit s výstupy mé analýzy. V rámci analýzy dat  

a prezentace výsledků jsem tedy musel řadu konkrétních údajů anonymizovat - kromě jmen 

respondentů i jména organizací a politických stran a další detaily. Dále jsem se snažil 

kromě vedoucí práce s nikým nekonzultovat konkrétní výpovědi jednotlivých respondentů. 

Informovaný souhlas jsem všem nabídl k podpisu, ne všichni o něj ale měli zájem. Snažil 

jsem se nezmiňovat při rozhovorech žádné informace z ostatních rozhovorů, a pokud ano, 

tak pouze v zájmu výzkumu a anonymně. Výsledky práce zpřístupním všem respondentům, 

kteří o ně projevili zájem. 

 

 

3.2 Příklady neziskových organizací 

 

Mezi příklady neziskových organizací, které působí na poli advokačním a politickém, 

jsem zařadil většinu organizací s celostátní působností. Organizace v této oblasti jsou 

značně sesíťované a spolupracují na řadě projektů. Proto jsem mohl postupovat metodou 

sněhové koule a výchozím bodem pro mě byl projekt “Rekonstrukce státu”, který sdružuje 

celou řadu organizací. Nevybral jsem všechny organizace, které se na něm podílejí,  

ale pokusil jsem se vybírat spíše ty známější, aby je respondenti určitě znali a mohli mi  

na ně říci svůj názor. Známější jsem vyselektoval pomocí předvýzkumu na skupině 

mladých ze svého okolí, kteří se zajímají o politiku a věci veřejné. Jako obecnou 

charakteristiku těchto organizací bych si vypůjčil charakteristiku nových politických 

aktivistů z výzkumu Staří, noví, radikální, (Císař, Navrátil, Vráblíková, 2011), protože je 

dle mého názoru dobře vystihuje. Členská základna nepřevyšuje několik desítek lidí, pokud 

jsou členskou organizací. Pokud pořádají veřejné akce, jedná se o happeningy s ne přímo 

masovou účastí. Disponují mnohem menšími rozpočty než staří aktivisté (odbory). Těžiště 

jejich práce leží v lobbování a kontaktování politických představitelů. Pro jejich úspěch je 

zásadní navazování vztahů, budování koalic a sítí (příkladem je právě projekt Rekonstrukce 

státu). Jejich aktivismus nestojí na masové participaci, ale bez podpory veřejnosti by podle 

mého názoru uspět nemohly. Staré jsem do výzkumu nezařadil, protože jejich role 

v politickém systému je již ustálená. Odbory zasedají v tripartitě a teoreticky tak mojí 

možnost se podílet na politických rozhodnutí. Příklady organizací jsem ve své práci použil, 
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abych měl při rozhovorech pomůcku, která mi pomůže zjistit názory respondentů. Jejich 

popis sem zařazuji, protože v analytické části o nich respondenti mluví a hodnotí je. 

 V následující části se budu snažit popsat, kdy organizace vznikly, čím se zabývají  

a jak jsou velké ve smyslu členů, zaměstnanců a spolupracovníků. Případně také zmíním 

nějakou významnou kauzu, kterou se organizace dostala do povědomí lidí. 

 Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k aplikování změn obsažených 

v Novém občanském zákoníku, které se týkají i NNO je možné, že některé z občanských 

sdružení se již stalo spolkem. V této práci vycházím z informací uvedených na jejich 

webových prezentacích. To platí i pro mládežnické organizace. 

 

Transparency International, o.p.s je mezinárodní NNO, jejímž hlavním tématem je 

transparentnost a boj proti korupci. Její česká pobočka byla založena v roce 1996.  

V Transparency International v současné době pracuje celkem 16 lidí. Předsedou správní 

rady je v současné době známý protikorupční bojovník Václav Láska. Známou aktivitou 

Transparency International je každoroční sestavování žebříčku vnímané korupce, kde  

se Česká republika objevuje po boku  

 

Občanské sdružení Oživení, která byla založena roku 1997, je další z organizací, 

které se věnují zejména tématu korupce a transparentnosti ve veřejné správě. Je to členská 

organizace a v současné době má 16 členů, z nichž 6 pro organizaci pracuje. Kromě 

korupčních kauz se věnuje také propagaci udržitelného rozvoje. Cíle sdružení mají dost 

široký záběr od ochrany přírody přes podporu partipace občanů na správě věcí veřejných až 

k rozvoji občanské společnosti a demokratického státu. Oživení se za celou dobu své 

existence věnovalo již více než 100 kauzám po celé republice. Nejznámější kauzou, které 

se Oživení dlouhodobě věnuje, je  pražská kauza Opencard. (Bezkorupce.cz, 2014) 

 

Brnění je občanské sdružení, které vzniklo v létě roku 2010 v reakci na městskou 

kauzu – záměr výstavby podzemních garáží pod Zelným trhem v Brně. Kauzu se povedlo 

dovést do vítězného konce, a tak se pustili do dalších brněnských témat. Je to členská 

organizace a v současné době má 11 členů, počet zaměstnanců neuvádějí. Snaží se kauzy 

medializovat a podporovat občany v tom, aby se nebáli ozvat, když se jim něco nelíbí. 
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Celorepublikově se organizace proslavila tím, že svůj boj proti hazardu v Brně také vyhrála 

a výsledek se týká celé země. V komunálních vobách v roce 2014 se kandidáti sdružení 

dostali do zastupitelstva města Brna a jeho částí, ale sdružení dále pokračuje ve své 

činnosti. (Brnění, o.s., 2014) 

 

Nadační fond proti korupci založily v roce 2011 tři osobnosti, které jsou mediálně 

velmi známé, a proto se mu dostává velké publicity. Jedná se o miliardáře a investora Karla 

Janečka, podnikatele Stanislava Bernarda a herce Jana Krause. Fond chce podporovat 

projekty odhalující korupční činnost s významným ekonomickým dopadem na veřejnou 

správu, udílet ceny za prokázání korupce významného ekonomického dopadu, vypisovat 

granty na podporu investigativních novinářů, usilovat o dotahování zveřejněných případů 

korupce do konce, přispívat k budování etických hodnot v demokratické společnosti a tlačit 

na politiky k provedení nutných legislativních změn. Nejznámější kauzou Nadačního fondu 

proti korupci je podle mne ocenění bývalého ředitele Státního fondu životního prostředí 

Libora Michálka. (NFPK, 2014) 

 

Projekt Demagog.cz vznikl v roce 2012. Sice není právnickou osobou, ale má jasnou 

organizační strukturu. Proto dle mého názoru vyhovuje strukturálně-operacionální definici 

NNO. Zabývá se analýzou a ověřováním výroků politiků a kandidátů na politiky. 

Zakladatelé této české mutace se inspirovali projektem FactCheck.org ze spojených států 

amerických. Projekt je neziskový a z velké části dobrovolnický a podílí se na něm zejména 

studenti českých vysokých škol. Podle informací na webových stránkách se na projektu 

podílí 52 lidí. (Demagog.cz, 2014) 

 

Občanské sdružení Naši politici vzniklo v roce 2008 a provozuje portál 

nasipolitici.cz Portál zveřejňuje informace o činnosti veřejné správy a jejích volených 

představitelů. Kromě politiků informuje i o jiných osobách majících zásadní vliv  

na formování a výkon veřejné správy v České republice. Sdružení provozuje i portál 

budovanistatu.cz, kde je možné sledovat účetní data o hospodaření státu a jeho institucí. 

Sdružení v rámci projektu Etický kodex politika zajišťuje přihlašování konkrétních politiků 

k etickým zásadám a jejich dodržování nadále kontroluje. Sdružení spolupracuje s předními 
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watchdogovými organizacemi v ČR. Poslední informace o počtu zaměstnanců pochází  

z roku 2013, kdy pro organizaci pracovali 3 lidé a pomáhalo jim 9 dobrovolníků. Počet 

členů sdružení ve výroční zprávě neuvádějí. (Naši politici, 2014) 

 

Cílem spolku Kohovolit.eu, které vzniklo v ČR v roce 2009 jako lokální mutace 

původně latinsko-amerického projektu, je podpora demokracie. Hlavní činností spolku je 

provoz webových stránek. Nejznámějším projektem Kohovolit.eu je volební kalkulačka. 

Jedná se o webovou aplikaci, kde si mohou občané porovnat své priority s názory 

kandidujících subjektů. Data jsou založena na odpovědích kandidujících subjektů.  

Ve spolku pracuje 9 lidí a z nich 3 jsou zaměstnanci. (Kohovolit.eu, 2014) 

 

Obecně prospěšná společnost Fórum 50% byla založena v roce 2004. Řeší téma 

nerovného zastoupení mužů a žen na všech úrovních rozhodování v ČR. Hlavní oblastí, kde 

se Fórum 50% snaží prosadit větší zastoupení žen, je politika. Dlouhodobým cílem 

společnosti je dosáhnout 30% zastoupení žen v rozhodovacích pozicích na všech úrovních. 

Ve svých principech společnost uvádí apolitičnost. Pro organizaci pracuje celkem 10 lidí.  

V tzv. „Board of advisors" zasedá kromě jiných i bývalý premiér za ČSSD Vladimír Špidla. 

(Fórum 50%, 2014) 

 

Obecně prospěšná společnost Otevřená společnost byla založena roku 1999 a od té 

doby se zabývá kultivací principů demokratické společnosti; jak je zřejmé již z názvu, snaží 

se o to, aby společnost byla co nejotevřenější na všech úrovních. Její tým má 17 členů. 

Mezi problémy, kterými se zabývají, je propagace občanské participace, policie jako služba 

veřejnosti, genderová nerovnost, diskriminace a otevřenost veřejného prostoru. (Otevřená 

společnost, 2014) 

 

Inventura demokracie není formální organizace, ale studentská iniciativa, ktrerá 

vznikla v roce 2008 a dle internetových stránek má jen pět členů; přesto je mediálně 

poměrně dost známá. Inventura demokracie vydává vysvědčení politickým stranám podle 

toho, jak si vedou v oblastech: Financování politických stran, legislativní přílepky, 
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mediální rady a NKÚ, poslanecká imunita, služební zákon, veřejné zakázky a lobbying.  

V tomto je projekt podobný Rekonstrukci státu. (Inventura demokracie, 2013) 

 

Občanské sdružení Iuridicum Remedium je advokační a watchdogová organizace 

založená roku 2005, která se zaměřuje na různé oblasti lidských práv. Tři hlavní oblasti 

jsou: Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení, lidská práva a technologie a lidská práva  

a veřejná správa. V jejím týmu pracuje 5 lidí. Organizace je známá tím, že se věnuje 

ochraně osobních informací a upozorňuje na jejich úniky a znužívání. (Iuridicum 

Remedium, 2014) 

 

Nadace Open Society Fund je nadace založená roku 1992 americkým filantropem 

a investorem Georgem Sorosem. Stejně jako její sesterské organizace v dalších zemích 

bývalého východního bloku se věnuje podpoře transformace z komunistické společnosti  

na otevřenou demokratickou společnost. Pro Nadaci OSF pracuje 21 lidí. Nadace OSF  

se podílela například na založení Fóra 50%, Otevřené společnosti, o.p.s. a založila také 

Fond Otakara Motejla, který se zabývá podporou iniciativ, které přispívají  

k transparentnosti veřejné správy, protikorupčních aktivit a aktivit, které propagují 

svobodný přístup k informacím. (Nadace OSF, 2014) 

 

Rekonstrukce státu je společným projektem 19 organizací a iniciativ založená 

organizací Frank Bold. Řada participujících organizací je zmíněna výše. Rekonstrukce státu 

hodnotí politické strany a politiky podle svých kritérií, kterými je 9 zákonů, které je podle 

Rekonstrukce třeba prosadit. Rekonstrukce je známa tím, že nechává před volbami 

kandidáty podepisovat závazky, že se budou snažit zmíněné zákony prosadit. Tyto zákony 

se týkají: Sponzorství v politice, majetkových přiznání politiků, zveřejňování smluv  

na internetu, zrušení anonymních akcií, nominací politiků do státních firem, služebního 

zákona, vyšetřování korupce, přílepků k zákonům a pravomocí NKÚ. Rekonstrukce 

každoročně zveřejňuje tzv. Vysvědčení politických stran, kde uvádí, jak politici plní své 

závazky. Na projektu pracují experti z participujících organizací. (Rekonstrukce státu, 

2014) 
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3.3 Politické strany a jejich postoj k občanskému sektoru 

 

Abych mohl porovnat, jak se shodují názory  členů mládežnických organizací 

politických stran s  postojem mateřských stran, což je jednou z výzkumných otázek, musel 

jsem tyto postoje nejprve sám zjistit. V hodnocení oficiálního postoje mateřských stran  

k občanskému sektoru jsem vycházel zejména z dat, která jsem získal z volebních 

programů pro poslední parlamentní volby v roce 2013, programových prohlášení 

posledních dvou vlád a z výroků jejich lídrů týkajících se občanského sektoru. Je třeba 

upozornit, že se jedná pouze o deklarované názory a ne o reálné činy. Ty by se ale 

zkoumaly velmi těžko, protože v politice je téměř vše výsledkem kompromisů mezi více 

partnery. 

 

 

3.3.1 ČSSD 

 

V programovém prohlášení Sobotkovy vlády z února 2014 je jednou z deseti vládních 

priorit podpora rozvoje občanské společnosti. (Programové prohlášení vlády, 2014)  

„Rozvoj občanské společnosti, činnosti nestátních neziskových organizací a účast 

občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního 

demokratického právního státu. Vláda předloží ústavní zákon o obecném referendu, včetně 

referenda na základě lidové iniciativy, který umožní občanům rozhodovat přímo  

o zásadních otázkách fungování státu.” 

V sekci programového prohlášení věnující se evropské unii se praví: „Vláda posílí 

dialog s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, sociálními partnery  

a občanskou společností při formulování a prosazování zájmů České republiky.” 

Programové prohlášení se věnuje občanské společnosti ještě v bodě 4.6 - Spolupráce 

s občanskou společností. Je tam zmíněho např. zapojení obačnských iniciativ do přípravy 

zákonů již v jejich nejranější fázi a ekonomická podpora zájmových spolků. 
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Ve svém volebním programu pro parlamentní volby 2013 (Volební program ČSSD, 

2013) věnuje ČSSD občanské společnosti celý jeden bod. 

“Význam občanské společnosti 

Chceme být politickým partnerem české občanské společnosti. Povedeme otevřenou diskusi 

s odbory, občanskými sdruženími a iniciativami, aktivisty a intelektuály ovlivňujícími 

veřejné mínění. 

 Občanským iniciativám nabídneme informace a podíl na přípravě zákonů již v jejich 

nejranější fázi. 

 Posílíme úlohu sociálního dialogu v rámci tripartity jako klíčového konzultativního 

orgánu vlády při všech závažných rozhodnutích celospolečenského charakteru. 

 Zavedeme systém víceletých grantů pro financování činnosti nevládních organizací. 

 Budeme věnovat pozornost vládní podpoře činnosti zájmových svazů a spolků, 

včetně organizací dětí a mládeže. 

 V rozpočtových zákonech otevřeme možnost participativních rozpočtů na úrovni 

obcí a měst.” 

Kromě tohoto bodu zmiňuje program sport jako jednu ze základních součástí 

občanské společnosti a v části věnované regionům slibuje rozvinutí metod občanské 

paritcipace, aby měli občané možnost se podílet na tvorbě územních plánů. 

V souladu s tímto programem se vyjádřil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka  

na tiskové konferenci 16. května 2013, kdy podle ČTK prohlásil, že “občanská sdružení  

a občanská společnost podle plní důležitou funkci v demokracii a ta bez nich fakticky 

nemůže existovat.” Uvedl tak v reakci na prohlášení poslankyně za ČSSD Lesenské,  

že zahraniční financování neziskových organizací je nebezpečné.(ČTK, 2014) 

14. prosince 2014 se pro pořad Otázky Václava Moravce vyjádřil o mylné představě 

konfliktu mezi občanskou společností a politickými stranami. „Představa konfliktu mezi 

politickými stranami a občanskou společností je v samých svých základech tragickým 

omylem a nedorozuměním. Jak jednostranný důraz na občanskou společnost, tak 

jednostranný důraz na politické strany zapomíná na jednu kardinální věc. Totiž, že 

politické strany jsou součástí občanské společnosti a že mají být kvalitní spojnicí mezi 
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občanskou společností a státem, mezi občanskou společností a parlamentem.” (Otázky 

Václava Moravce, 2014) 

V dubnu roku 2013 ve svém prohlášení k projektu Rekonstrukce státu 

(http://www.rekonstrukcestatu.cz/na-stazeni/podpora-rekonstrukce-statu-od-cssd.pdf) 

Bohuslav Sobotka projekt podpořil, i když ne zcela bez výhrad. Na závěr uvedl: „ČSSD je 

otevřena spolupráci s vaší iniciativou nad všemi konkrétními návrhy zákonů, ať už je 

předložíme sami nebo je navrhne vláda nebo jiná politická strana.” 

ČSSD je ze zkoumaných tří stran ve svém programu k občanskému sektoru 

nejvstřícnější. Ve svém volebním programu a programovém prohlášení zdůrazňuje, že chce 

neziskové organizace  podporovat a dokonce je zvát k přípravě zákonů už v nejranější fázi.  

Předseda ČSSD také veřejně podpořil projekt Rekonstrukce státu a opakovaně se zastává 

spolupráce politických stran a NNO. 

 

 

 

 

3.3.2 ODS 

 

V programovém prohlášení Nečasovy vlády z 4. srpna 2010 se o občanském sektoru 

mluví pouze v souvislosti s mezinárodní humanitární pomocí. V sekci Zahraniční politika 

stojí: „Vláda se bude aktivně podílet na mezinárodním úsilí o naplňování Rozvojových cílů 

tisíciletí a na řešení globálních výzev v rozvojové oblasti. Ve svém úsilí bude vláda 

spolupracovat s nevládními organizacemi.” (Programové prohlášení vlády, 2010) 

Ve volebním programu ODS pro parlamentní voby 2013 (Volební program: Volím 

pravici, 2013) se o občanském sektoru také nemluví téměř vůbec. Pouze zase v sekci, která 

se věnuje zahraničí, se praví: “Česká republika je známa svým důrazem na rozvoj 

základních lidských práv ve státech, jejichž občané stále žijí v úplné či částečné nesvobodě, 

a to jak na úrovni státních institucí, tak v případě neziskového sektoru. Tato podpora bude 

pokračovat i nadále, musí však být racionálně vyvážena s ekonomickými zájmy státu.” 

ODS tedy podporuje neziskové organizace zaměřené na lidská práva působící směrem  

do zahraničí, ale pouze do té míry, pokud to není v rozporu s ekonomickými zájmy ČR. 
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Tato formulace koresponduje s negativními výroky někdejšího předsedy vlády Petra 

Nečase z 10. září 2012 (Jiřička, Navara, 2012) na adresu podpory Dalajlámy. Ve volebním 

programu pro parlamentní volby 2013 jsou neziskové organizace dále zmíněny už jen jako 

partner při vytváření nových odborných týmů na úřadech práce. 

Na druhou stranu se Petr Nečas 10. března 2013 vyjádřil pochvalně o neziskových 

organizacích, když prohlásil, že: „Neziskové organizace ve spolupráci se státní správou  

v mnoha oblastech fungují mnohem lépe, než by to zvládl stát sám. Kupříkladu terénní 

práci si bez neziskovek nedovedu představit. Za dvacet let jsme vybudovali funkční systém, 

jehož případné problémy jsou řešitelné. A jako konzervativní člověk zdůrazňuji, že to co 

funguje, se má rozvíjet a ne zásadně měnit.” Toto prohlášení přišlo jako reakce na kritiku 

NNO z úst regionální političky ODS Řápkové. Ta obvinila některé NNO z toho,  

že nabádají sociálně slabé k obcházení zákona o sociálních dávkách. 

Pražská ODS na konci roku vydala vyjádření k činnosti projektu Rekonstrukce státu. 

(Rekonstrukce státu, 2014) V něm se vymezuje proti způsobu, jakým Rekonstrukce státu 

chce podpisy kandidátů pod své návrhy, a označuje tento způsob za vydírání. Na druhou 

stranu se ztotožňuje s řadou bodů. „S řadou jejích cílů souhlasíme, ale poněkud jsme  

na rozpacích z formy, jakou je na politicích vynucován souhlas s návrhy iniciativy.” 

Bývalý předseda a následně čestný předseda ODS Václav Klaus se svými 

negativními postoji k občanské společnosti nikdy netajil. V předmluvě publikace “Koncept 

občanské společnosti - Nepřítel svobodného občana?” (Jakl, 2012) například uvádí: „Tzv. 

občanská společnost představovaná privilegovanými nevládními organizacemi a klasická 

zastupitelská demokracie se nedoplňují, ale naopak si tvrdě konkurují. Zájmové skupiny 

jsou vynalézavé při šíření propagandy, která má jejich parciální zájmy prezentovat jako 

zájem veřejný. Je paradoxní, že moderní demokratický stát v dnešní EU podporuje aktivity, 

které ho fakticky podkopávají.” (Jakl, 2012) Je ale třeba zdůraznit, že Václav Klaus již  

s ODS nespolupracuje, jeho názory na NNO se však od doby jeho působení v ODS 

nezměnily. 

Pro ODS není občanský sektor ani občanská společnost důležitým tématem.  

Ve volebním programu z roku 2013 je totiž téměř vůbec nezmiňuje - stejně jako  

v programovém prohlášení Nečasovy vlády. Jakožto ekonomicky liberální strana klade 

důraz na ekonomické zájmy, a proto se v programu vyjadřuje rezervovaně k působení 
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českých organizací na mezinárodním poli lidských práv. Jejich práci sice oceňuje,  

ale upozorňuje na to, že tyto aktivity nesmí ohrozit ekonomické zájmy. Tento bod se ovšem 

týká pouze mezinárodního působení neziskových organizací. Jinak je program nezmiňuje. 

Kromě některých extrémních výroků, jako například od poslankyně Řápkové, se vrcholní 

představitelé ODS veřejně k tomuto tématu nevyjadřují ani pozitivně ani negativně.  

 

 

3.3.3 KDU-ČSL 

 

Programové prohlášení Sobotkovy vlády se týká i KDU-ČSL jako koaličního 

partnera, ale když porovnáme volební programy, je zřejmé, že většina návrhů na spolupráci 

s občanskou společností pochází z dílny ČSSD. Přesto jej KDU-ČSL podepsala, a zavázala 

se tím k jeho plnění. 

Volební program KDU-ČSL pro parlamentní volby 2013 (Volební program KDU-

ČSL, 2014) zmiňuje neziskové organizace pouze v souvislosti s kulturou: „podpoříme 

práci neziskových organizací a místních iniciativ v oblasti kultury” a bezpečnostní oblasti. 

Zde se jedná pravděpodobně o dobrovolné hasičské sbory. To je vše. 

Současný předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek ve svém příspěvku na webu 

Parlamentních listů  (parlamentnilisty.cz, 2014) píše: “Chceme stát, který podporuje 

občanskou společnost – církve, občanská sdružení, komory, profesní svazy, které lépe  

a levněji umějí pomoci svým členům i bližním.” 

Ve svém článku „Vraťme do politiky ideje” ze 7. srpna 2013 Pavel Bělobrádek píše: 

„Jde nám nikoli pouze o úspěch v jedněch volbách. Jde nám o celkovou změnu politiky. Jde 

nám o návrat idejí a obnovení důvěry ve standardní stranický systém. Sami za sebe tuto 

změnu nabízíme. A jsme připraveni spolupracovat s každým, ať už z řad občanské 

společnosti, akademické obce, či s ostatními demokratickými stranami. Demokracie je 

společnou věcí nás všech.” (Bělobrádek, 2014) 

Od října 2014 Pavel Bělobrádek zasedá v protikorupční radě vlády společně se 

zástupci NNO Oživení a Transparency International. (ČT24, 2014) 
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Na stránkách Rekonstrukce státu se píše (Rekonstrukce státu, 2014), že 93% 

současných poslanců KDU-ČSLpřed volbami podepsalo závazek podporovat. To je více 

než u ODS i ČSSD. 

KDU-ČSL ve svém volebním programu z roku 2013 zmiňuje neziskové organizace 

pouze v souvislosti s aktivitami v oblasti lokální kultury a také v oblasti bezpečnosti, čímž 

jsou pravděpodobně míněni konkrétně dobrovolní hasiči. Pavel Bělobrádek veřejně 

prohlásil, že chce stát, který bude podporovat občanskou společnost, ale vyznělo to spíše 

jako podpora servisních organizací, které slouží svým členům. Před parlamentními volbami 

podepsalo 93% později zvolených poslanců za KDU-ČSL závazek, že budou podporovat 

prosazování šesti a více zákonů navrhovaných projektem Rekonstrukce státu. Navíc  

v programovém prohlášení současné vlády, jíž je KDU-ČSL součástí, se mluví o spolupráci 

s občanskou společností a NNO jako o jedné z priorit. Předseda Bělobrádek zasedá  

se zástupci Oživení a Transparency International v protikorupční radě vlády. 

 

 

3.4 Analýza dat 

 

V této kapitole budu prezentovat analýzu dat. Analýzu jsem rozdělil do kapitol podle 

výzkumných otázek. 

 

 

3.4.1 Profil respondentů 

 

Vzhledem k tomu, že jsem respondenty předem neprofiloval a vybíral jsem je 

převážně metodou sněhové koule, rád bych se nejprve vyjádřil k profilu respondentů, který 

z výzkumu sám vyplynul. Věkový rozptyl respondentů je 20-31 let. Široce je rozložená  

i délka členství v mládežnické organizaci, a to od 5 měsíců až do 8 let. Z hlediska pohlaví 

se mi povedlo z každé organizace získat jednoho respondenta ženského pohlaví. Tento 

poměr podle informací získaných od respondentů zhruba odpovídá rozložení podle pohlaví 

v organizacích. Co se týče vzdělání, je profil respondentů zcela jednoznačný. Pouze jeden 
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respondent skončil své vzdělávání po střední škole, ostatní již absolvovali nebo v současné 

době studují na vysokých školách různých zaměření. Z každé organizace jsem také mluvil  

s některým ze členů vedení. Ti se mi nabídli jako první, když jsem organizace oslovil. Jinak 

jsem oslovoval další členy, na které jsem dostal kontakt, a rozhovory jsem pořídil s těmi, 

kteří mi odpověděli (což nebyli zdaleka všichni). 

 

3.4.2 Vztah k formální politické participaci 

 

Abych zjistil, jaký vztah mají členové mládežnických organizací k formální politické 

participaci, ptal jsem se jich, co je motivovalo ke vstupu. Také jsem zjišťoval, jestli jsou 

členy mateřské strany a jestli tam plánují nějakou kariéru.  

Základní formou formální politické participace je účast ve volbách. V tomto ohledu 

jsou na tom všichni stejně – všichni chodí volit a považují to za zcela základní občanskou 

povinnost. 

 

„Samozřejmě že chodím volit. To je minimální občanská povinnost. Kdo nechodí volit, sám 

si odpírá možnost rozhodovat o svém osudu.“ (Respondent č.8) 

 

Nízkou volební účast považuje dokonce jeden z nich za základní problém českého 

politického systému. 

 

„Kdyby byla vyšší volební účast, tak by snad vypadli komunisti a konečně by se to 

stabilizovalo.“ (Respondent č.12) 

 

„My chceme, aby si lidi udělali nějakej názor, aby hlasovali volbách…“ (Respondent č.5) 
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3.4.2.1 Jak se dostali do organizace 

 

Většina respondentů uvedla jako důvod vstupu do mládežnické organizace kamarády 

a přátele, kteří je s nabídkou vstupu oslovili. Většinou tomu předcházel jejich zvýšený 

zájem o politiku oproti vrstevníkům. Kamarádi a přátelé se zdají být hlavním lákadlem ke 

vstupu do mládežnické organizace politické strany. Jen málokteří z nich zmiňují jako 

hlavní důvod hodnoty, jichž se chtějí veřejně zastávat. Respondent č. 9 uvádí: 

 

„Mě se na naší organizaci hlavně líbilo, že vystihuje, jakýho jsem založení. Jsem křesťan  

a konzervativní člověk a myslím že prostě stojí za to se za tyhle myšlenky v naší společnosti 

postavit. Mám pocit, že to tady dost chybí.“ 

 

Respondent č.1 zase chtěl dle svých slov měnit svět k lepšímu a poté, co to zkoušel 

prostřednictvím dobrovolnické činnosti, usoudil, že jedinou cestou, jak lze něco změnit, je 

vstoupit do politické strany - a s tím souvisí i vstup do mládežnické organizace. Naprostou 

výjimkou je respondent č.2, který se začal zajímat o politiku už v deseti letech. 

 

„Já jsem vlastně už od takových deseti let tíhnul k xxx, protože z našeho města pocházelo 

dost známejch politiků. Takže když byly předvolební mítinky před nějakejma volbama, tak 

jsem na ty akce chodil a vždycky mě to strašně fascinovalo. Když jsem byl asi v devátý 

třídě, tak jsme si zakládali takovou jakoby politickou stranu a potom to dospělo až tam, 

 že jsem vstoupil do mládežnické organizace a založili jsme si klub. On už tam jeden byl,  

ale tenhle se jmenoval Mladší.“ 

 

Další dva respondenti uvedli jako hlavní důvod vstupu do mládežnické organizace 

aktivní zájem o politiku. Respondent č. 10 už od třinácti let četl politické publikace  

a respondent č.3 byl zase aktivní v politických diskusích na sociálních sítích, a proto ho 

oslovili členové mládežnické organizace s tím, aby se k nim připojil. 

Jen zřídka respondenti uvedli, že by měli nějaký vliv na jejich vstup do mládežnické 

organizace a politické strany jejich rodiče. Tento faktor přitom bývá v rámci politické 
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socializace zdůrazňován jako jeden z nejvýznamějších. Samozřejmě to neznamená, že by 

tento vliv neexistoval, je možné, že ho prostě nezmiňují nebo si ho ani neuvědomují. Pouze 

dva respondenti rodiče do procesu své politické socializace zahrnuli. 

 

„Tak určitě již zmíněný občanský institut, který je neziskovou organizací, ale zároveň je 

think-tankem, který se snaží nějakým způsobem šířit konzervativní hodnoty a názory napříč 

politickým spektrem, ale příznivce má spíše na středopravé části toho politického spaktra, 

takže vlastně už od ... jak jsem se vlastně dostal k občanskému institutu, abych to tak 

chronologicky shrnul. Bylo to tím, že moji rodiče odebírají bulletin OI, který jsem už  

od nějakých třinácti let pročítal, a díky tomu jsem se tak nějak dostal do kontaktu  

s politikou. Takže ten občanskej institut myslím si že je takovým hlavním, co mě tak 

politicky formovalo, teda kromě rodiny, žejo, rodina si myslím že je asi to nejpodstatnější, 

co tak člověku do začátku dá...“ (Respondent č.10) 

 

„Určitě na počátku stáli moji rodiče. Vždycky byli věrnými voliči xxx. I když nikdy 

nevstoupili přímo do strany, asi protože je nelákalo nějaký schůzování a práce navíc, tak 

ideově s tou stranou rozhodně souhlasili a podporovali ji. Tak mě to silně ovlivnilo. Když 

jsem přemejšlel, že by mě bavilo se stýkat s jinejma mladejma lidma, který maj zájem  

o politiku a smýšlej podobně, ale nechtěl jsem jít přímo do politický strany, slyšel jsem  

od nějakejch kamarádů o naší mládežnický organizaci. Pak jsem si vyzkoušel navštívit pár 

akcí a zalíbilo se mi to, takže jsem nakonec vstoupil.“ (Respondent č.12) 

 

Zajímavé pro mě bylo, že když jsem se zajímal o nějakou další politickou participaci 

mimo mládežnické organizace, jeden z respondentů uvedl profesní zkušenosti ze státní 

správy. 

 

„Tak vzhledem k tomu, že studuji politologii, tak ano, tak si myslím,  že se angažuji i jinak v 

tom politickém životě. Momentálně dělám stáž na úřadu vlády a taky jsem byl na stáži  

v USA.“ (Respondent č.6) 
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3.4.2.2 Členství v mateřské straně 

 

Před začátkem výzkumu jsem předpokládal, že drtivá většina členů mládežnických 

organizací jsou zároveň členy mateřských politických stran. Během výzkumu jsem zjistil, 

že to není úplně pravda. Z dvanácti respondentů jich je zároveň členy mateřské strany 

pouze sedm. A někteří z nich ani nejsou o prospěšnosti členství ve straně přesvědčení. 

Respondent č.6 ke svému členství říká: 

 

„Jsem členem, ale nějak se tam nevyskytuju. Já se tenkrát nechal ukecat, ale jako že bych  

z toho měl nějakej benefit, tak ten je nulovej. Bylo to asi čtvrt roku po vstupu do 

organizace. Já neměl žádnou motivaci tam jít a prostě jsem tam šel.“ 

 

Většina z těch, kdo v mateřské straně nejsou, o tom do budoucna uvažují, pouze 

jeden to striktně odmítá. 

 

 

3.4.2.3 Kariéra ve straně 

 

Tři respondenti již za své strany kandidovali v různých typech voleb a zároveň 

zastávají různé vnitrostranické posty. Dva z nich jsou rozhodnuti ve stranické kariéře 

pokračovat. U ostatních už to tak jednoznačné není. Většina z nich se stranické a politické 

kariéře nebrání, ale nic konkrétního neplánují. Ty, kteří politickou kariéru odmítají, aktivní 

politika buď jednoduše neláká nebo k tomu mají konkrétní důvody. Dva respondenti jsou 

nespokojeni se současným stavem strany. Respondent č. 4 říká: 

 

„Ale tak víš, já jsem ten srdeční xxx a znám spoustu lidí, který mají vlastně hodně podobnej 

názor, že jsou jako xxx, ale ta současná podoba xxx neodpovídá tomu jak si tu xxx 

představují,  že by měla vypadat.“ 
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nebo respondent č.9 uvádí: 

 

„Naše organizace je podle mě od xxx trochu napravo. Mně se líbí sepětí  konzervativního 

myšlení a pravicových hodnot. To by se mi u nás taky líbilo, ale to se nejspíš nepovede, 

protože společenská situace je trochu jinde.“ 

 

Respondent č. 10 zase má pocit, že má na politickou kariéru vzhledem ke svému věku 

ještě dost času, ale do budoucna se jí nebrání. 

 Mezi členy mládežnických organizací politických stran jsou tací, kteří se od malička 

zajímali o politiku a sami si organizaci našli, ale naprostá většina z nich do organizace 

vstoupila na pozvání přátel. Členy mateřské strany je jen zhruba polovina z nich, ale  

o vstupu většina uvažuje. Politickou kariéru většinou neplánují. 

  

 

3.4.3 Vztah k občanské angažovanosti 

 

Vztah respondentů k občanské angažovanosti je v této kapitole myšlen jako osobní 

vztah. Ptal jsem se jich, co si oni sami pod konceptem občanské angažovanosti představují 

a jestli se jí někdy sami účastnili. To, jak je samotné ovlivnila jsem zjišťoval také podle 

toho, zda jsou či byli členy nějakých NNO. 

 

 

3.4.3.1 Co považují za občanskou angažovanost? 

 

S pojmem občanské angažovanosti si respondenti příliš nevěděli rady a vykládali  

si ho velice odlišnými způsoby. Obecně si nejvíce z nich představuje občanskou 

angažovanost jako angažovanost ve veřejných tématech, 

 

„...znamená to, že jsou lidi nějakým způsobem angažovaný ve veřejnejch tématech, že se  

o ně zajímaj...“ ˇ(Respondent č.6) 
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která ovšem zároveň není nijak propojena s politickými stranami. 

 

„Jakoby ve chvíli, kdy se postavíš na kandidátní listinu za nějkou stranu, i jako nestraník, 

tak se to stává politickým.“ (Respondent č.1) 

 

Dva respondenti vůbec nerozlišují občanskou a politickou angažovanost, podle nich je 

veškerá angažovanost ve společnosti politická. Respondent č. 6 říká: 

 

„Já si myslím, že když se člověk podílí na činnosti občanské společnosti, tak už vlastně 

částečně politicky participuje na politickém životě. A obecně i tím že jde volit, politicky 

participuje. Veškerá angažovanost ve společnosti je politická.“ 

 

a respondent č. 11 podobně: 

 

„Pokavaď něco děláš, tak je to vždycky politický. Neumím si moc představit nepolitickou 

angažovanost. Možná někde sázet stromky, nebo tak. Ale pokavaď se snažím něco změnit, 

tak je to vždycky politický.“ 

 

Další respondenti vidí specifika občanské angažovanosti v rozsahu geografickém 

 

„Máš třeba lokální neziskovky, třeba Zachraňte Klánovický les, tak to je podle mě občanská 

aktivita, protože ty lidi tam prostě chtěj les a ne nějaký baráky.“ (Respondent č.4) 

 

nebo rozsahu a moci organizací nebo počtu jednotlivců, kteří se angažují. 

 

„Ta dělící čára bude u nějaký tý velikosti. Když máš ty páky ovlivňovat politiky, když máš 

nějakou lobyistickou skupinu, za kterou stojí dost lidí nebo dost peněz.“ (Respondent č.4) 

„Když je sám za sebe a není jich stovka, tak je to ještě občanská angažovanost.“ 

(Respondent č.2) 
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Tyto výroky korespondují s typologií podle Ekmana a Amna, kterou jsem použil pro 

definování pojmů občanské angažovanosti a  formální politické participace.  

 

Jeden respondent má ale značně odlišný názor a vidí rozdíl v tom, zda občané usilují 

o nějakou společenskou změnu, což považuje za občanskou angažovanost, nebo o změnu 

legislativy, což už považuje ze angažovanost veskrze politickou. 

 

„Asi jde o to, jestli ten cíl je vyloženě politickej, jako změnit legislativu, nebo jde  

o společenskou změnu.“ (Respondent č.3) 

 

 

3.5.3.2 Jakým způsobem se respondenti sami občansky angažují? 

 

Členové mládežnických organizací politických stran sami sebe za příliš občansky 

angažované kromě aktvit v mládežnických organizací nepovažují. Jenom čtyři z nich 

odpověděli kladně na otázku, zda se občansky angažují. To bylo pro mě dost překvapivé 

zjištění. Podle řady teorií, které jsem zmínil v teoretické části a které odkazují na vliv NNO 

na zvýšení politické particpace, jsem očekával zvýšenou míru občanské angažovanosti  

u respondentů. U respondenta č.3 se jednalo o účast na aktivitách a demonstracích v rámci 

hnutí ProAlt. Respondent č.4 zase, že jako dobrovolník pracuje jako v organizaci, která se 

pokouší o participativní pojetí tvorby legislativy. Respondent č.5 uvedl jako svou 

občanskou angažovanost to, že chodí k volbám a referendům. Respondent č.10 navštěvoval 

akce Občanského Institutu a na otázku o občanské angažovanosti také uvedl: 

 

„Určitě, ve svém volném čase jsem četl články, zajímal jsem se o politiku, hodně jsem četl 

týdeník Respekt a diskutoval s přáteli o politických tématech, na tom jsem vyrůstal. Ale nic 

co bylo institucionální.“ 

„Česká republika se podle mě vyznačuje mezi ostatními státy ve střední evropě extrémní 

nedůvěrou v instituce a nějaký organizace, orgány a díky tomu vlastně co člověku zbývá 

jiného, než být v kontaktu s širším okolím, společností. Vlastně ta osobní angažovanost je 

na tom začátku, a proto si myslím, že i tohle je nějakým způsobem občanská angažovanost. 
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Na tom to všechno začíná a u většiny myslím že i končí, protože mají obavu spojit se  

s nějakou institucí, protože ta obecná nedůvěra k institucím tu prostě je.“ 

 

Když jsem se ale později doptával na členství v dalších organizacích, vyšlo najevo, že 

další respondenti byli nebo jsou členy dalších organizací, ale nepovažovali to za součást 

občanské angažovanosti. Dva z respondentů působili v Junáku, ale nebyli si zcela jistí, zda 

má tato aktivita rozměr občanské angažovanosti. 

 

„Ale tak do jisé míry se dá říct, že je to svýho druhu občanská angažovanost, ale jakoby 

nemusí to nutně směřovat k naplňování nějakejch politickejch cílů. Spousta těch 

občanskejch sdružení, který jsou mimo politiku, ale směřují k ovlivnění věcí veřejnejch, to 

primární funkce skautu není, ale něco na tom je, protože jsme jim třeba povídali o obětech 

komunismu a tak dále, takže ano. Skaut je proti totalitě, takže v tomhle směru určitě.“ 

(Respondent č.9) 

 

„Určitej politickej rozměr to má, ale samozřejmě omezenej, protože co se týče nějakejch 

hodnot, který skauting razí, jde hlavně o důraz na osobní zodpovědnost, aby se byl člověk 

schopen postarat sám o sebe a zároveň měl nějakej hodnotovej rámec. Když se postaví tyto 

tři hodnoty do politického spektra, tak to samozřejmě nějaký důsledky má, kam ho to třeba 

bude táhnout více a kam méně, ale záleží jak s tím ten člověk naloží.“ (Respondent č.10) 

 

Vysvětlením toho, že se členové mládežnických organizací politických stran 

neangažují v jiných NNO může být to, že je členství v mládežnické organizaci dostatečně 

vytěžuje. Na dotaz po členství v dalších spolcích jeden z respondentů odpověděl: 

 

„No, mě naše organizace docela vytěžuje, takže… ne.“ (Respondent č.6) 

 

Tři z respondentů zmínili členství ve sportovních organizacích, ale nepovažovali ho 

za spojené s občanskou angažovaností. Stejně tak dva na dotaz zmínili, že jsou členy Klubu 

investorů. Jedná se zřejmě o obecnou charakteristiku, kdy respondenti nepovažují členství 
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nebo aktivitu ve vzájemně prospěšných organizacích za občanskou angažovanost a spojují 

si jí pouze se členstvím ve veřejně prospěšných organizacích. 

 

 

3.5.3.3 Občanská angažovanost respondentů a vstup do mládežnické organizace 

 

Tímto je zejména myšleno, zda občanská angažovanost předcházela u některých 

respondentů vstupu do mládežnické organizace a byla mezi tím nějaká souvislost. Většina 

respondentů se do organizací dostala přes kamarády, jen u málo z nich se mi podařilo 

takovou souvislost vysledovat.  

 

„Na vysoký škole jsem se zapojoval do těch studentskejch spolků, nejrůznějších výborů  

a tak dále, takže jsem v sobě objevil nějaký takový ty sklony k tomu sdružování.  A měl jsem 

takový ty sklony jakoby změnit svět, takže jsem odjel do Maroka, že jo, pracovat jako  

s dětma jako dobrovolník a tak dále. A když chceš samozřejmě něco změnit v občanský 

společnosti nebo vůbec ve společnosti, no, tak tě napadne co? Že musíš vstoupit  

do politický strany, že jo, protože politika mění vlastně věci nebo má možnost měnit věci. 

Takže jsem zaťukal na dveře xxx na naší městské části, kde vlastně působím, a tam jsem 

potkal tehdejšího předsedu naší organizace a ten mi vlastně řekl, že naše organizace je 

něco jako mládežnická parta xxx, takže mě tam přivedl, tam jsem vstoupil, vlastně  

ve stejném roce asi s měsíčním zpožděním, a začal jsem jako bejt aktivní v tý organizaci  

a po šesti letech teda jsem tady.“ (Respondent č.1) 

 

Jeden respondent zmínil kromě svého členství ve skautu také angažovanost v církvi. Ta 

samotná se ovšem so občanské společnosti neřadí, pouze organizace jí zřizované. 

 

„Byl jsem skaut. To myslím si že na mě zanechalo také nějaké pozitivní následky a co se 

týče jiných určitě jsem farník, jsem věřící praktikující katolík, to myslím si,  že je taky 

výrazné, jedna z nejvýraznějších vlastností, které hodně formují osobnost a chování  

a hodnotový rámec, co se týče té paritcipace.“ (Respondent č.10) 
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Podle toho co jsem zjistil, tak občanská angažovanost se na politické participaci členů 

mládežnických organizací politických téměř nepodílela. Vstup do organizace pro ně byl 

většinou první veřejnou aktivitou. Ani v současné době až na výjimky nikde jinde 

neangažují.  

 

 

3.4.4 Názor respondentů na roli občanské angažovanosti v našem politickém 

systému 

 

Abych zjistil názor respondentů na to, jakou roli by občanská angažovanost měla 

hrát v našem politickém systému, jsem zjišťoval především pomocí použití příkladů 

jednotlivých NNO. Tyto NNO v mém výzkumu občanskou angažovanost reprezentují. 

Když o nich respondenti hovořili a hodnotili jejich činnost, sdělili tím o svých názorech 

více než kdyby odpovídali na přímou otázku.  

 

 

3.4.4.1 Které organizace zabývající se politickou participací a politickými tématy znají a 

jak je hodnotí? 

 

V této části se budu věnovat organizacím, o kterých jsem s respondenty hovořil. 

Jednalo se zejména o organizace ze seznamu, který jsem respondentům předložil  

na lístečcích během rozhovoru. Žádné další většinou v rozhovorech respondenti 

nezmiňovali. Nejčastěji respondenti znali Transparency International, Nadační fond proti 

korupci, Rekonstrukci státu, Fórum 50% a Demagog.cz.  

 

 

3.4.4.1.1 Transparency International 

 

Transparency International je jedna z organizací, kterou téměř všichni respondenti 

znali a velice dobře věděli, čím se zabývá. Názor na ni ale rozhodně nebyl jednoznačný. 
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Dalo by se říci, že se jedná o kontroverzní organizaci. Někteří ji velice chválí, jiní zase 

kritizují. Ti, kteří Transparency International považují za čistě pozitivní přínos společnosti, 

se většinou omezili na velice stručné hodnocení. 

 

„Transparency jsou super.“ (Respondent č.1) 

 

„Ti jsou určitě hodně pozitivní pro společnost, monitorují například volby, aby bylo 

všechno v pořádku a transparentní.“ (Respondent č.2) 

 

„Transparency International jsou určitě velmi přínosní v tom, že kontrolují veřejnou správu 

a propagují právo na přístup k informacím.“ (Respondent č.8) 

 

„Transparency International znám a myslím, že dohlížet na politiky určitě není na škodu. 

Nevím o ničem, co by mi na Transparency International vadilo, až teda na angažmá 

Krnáčové v ANO, ale to se jim tak úplně vyčítat nedá.“ (Respondent č.12) 

 

Řada respondentů ale na Transparency International pohlíží velice kriticky. Zejména jim 

vadí angažmá bývalé ředitelky Adriany Krnáčové v hnutí ANO a způsob, jakým 

Transparency International sestavuje svůj známý žebříček vnímání korupce. Samotné 

Adrianě Krnáčové, která už v Transparency International dávno nepracuje, se podařilo 

celou organizaci v očích respondentů velice poškodit.  

 

„Transparency International, já jako nevím no... už to, že se Adriana Krnáčová teďka stala 

primátorkou a plus jsem slyšel, že tam nějak byl syn Jana Fischera, na to, že se to Jmenuje 

Transparency International, tak by to měla být jediná organizace, která tydlety vazby 

nemá.“ (Respondent č.4) 

 

Další respondent považuje samotnou organizaci za málo transparentní. Domnívá se, že 

organizace, která se zabývá propagací transparentnosti, by měla sama jít příkladem. Kromě 

toho mu také vadí Adriana Krnáčová a spojení s ANO, stejně jako dalším. 
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„ Tak já začnu od těch jakoby nejhorších... Tak určitě Transparency International. A proč 

si to myslím. Je to z toho důvodu že už jenom z toho názvu vyplývá, že tahle organizace se 

snaží o transparentnost ve veřejný sféře, průhlednost politiky, o to, aby zájmový skupiny 

neobsazovaly tu politiku natolik, aby se tu nedalo žít. To je samozřejmě bohulibá činnost,  

s tím souhlasím. Problém je to, jak Transparency International funguje. Když jsem si 

trochu zjišťoval o Transparency International nějaké informace, tak například nějaký 

zvídavý člověk se jich na internetu zeptal, na jejich FB profilu, zda by nemohli zveřejnit 

svoje hospodaření a ukázat, kdo vlastně tu jejich činnost platí. Odpovědí bylo, že žádný 

zákon jim neukládá tuto povinnost, a proto svůj rozpočet ani svoje hospodaření nezveřejní. 

Což mi přijde jako pokrytectví na n-tou. A co se týče současné politické situace třeba, tak 

hnutí ANO jakmile dojde nějaký rezervoár lidí, které je možné někam upíchnout, tak 

vždycky nakonec se obrátí v první chvíli na Transparency Iinternational. A například  

o současné paní primátorce Krnáčové mám velké pochyby o její kvalifikaci na to, aby 

mohla dělat primátorku a nebyla to prostě velká ostuda pro Prahu a velké škody pro 

Prahu. Proto tedy Transparency International hodnotím jako negativní organizaci, která je 

zájmovou skupinou a zároveň nikdo neví, kdo za ní stojí.“ (Respondent č.10) 

„Transparency International, já jako nevím no... už to, že se Adriana Krnáčová teďka stala 

primátorkou a plus jsem slyšel, že tam nějak byl syn Jana Fischera, na to, že se to Jmenuje 

Transparency International, tak by to měla být jediná organizace, která tydlety vazby 

nemá.“ (Respondent č.4) 

 

Další respondenti se zmiňují o žebříčku vnímané korupce. Tato aktivita Transparency 

International je mezi respondenty velice nepopulární, zejména kvůli způsobu jakým je 

sestavován. V žebříčku jsou totiž země řazeny podle toho, jak jejich obyvatelé korupci 

vnímají. Při jeho zveřejnění se ale vždy spustí mediální smršť informací o tom, že je Česká 

republika stejně zkorumpovaná jako rozvojové africké země. S tím asi souvisí i výpověď  

o rozdmýchávání pesimismu ve společnosti.  

 

„Transparency International vytváří velmi nepříjemnou atmosféru, která je si myslím to 

nejhorší, co českou společnost ovládá v současný době. Vytváří nějakým způsobem pesimismus, 

že v Česku všichni kradou, všude samá korupce a ty žebříčky jsou úplně nejhorší. Když 
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Transparency International rozjede svoje žebříčky, které jsou celé postavené jenom na 

dojmologii lidí, tak díky tomu, že jsme prostě národ Švejků a pesimistů, tak samozřejmě se 

vidíme mnohem hůře než nějací lidé v Ugandě nebo v Kongu nebo v Nigérii, kteří přestože je to 

tam stonásobně horší, tak subjektivně mají pocit, že vlastně žijí v dobré zemi. Takže proto 

Transparency International dávám jako úplně na vrchol toho, co je špatně.“ (Respondent č.10) 

 

„Transparency Int., já tu organizaci moc nemusím... ale je to dost subjektivní. Já je 

považuju za takový, já myslím, že to všechno viděj moc černě a taky to, že Adriana 

Krnáčová odtud pochází, jim nepřidalo. Nicméně je uznávám jako mezinárodní organizaci, 

která má nějaký mezinárodní zázemí a je schopná nějak fungovat, ale nemůžu se ztotožnit  

s těma jejich výzkumama nebo s těma jejich, s tím, co říkaj. Třeba ten index korupce, to je 

tak strašně subjektivní, že to vlastně zhoršuje naše výsledky, protože se vlastně ptaj lidí, co 

si myslej o korupci a ne co vědí o korupci.“ (Respondent č.5) 

 

 

3.4.4.1.2 Oživení 

 

Organizace Oživení, která je příkladem občanského aktivismu na lokální úrovni, 

respondentům většinou známa nebyla. Možná je to způsobeno tím, že nemá tak masivní 

přítomnost v médiích jako některé ostatní. Některým respondentům její název něco říkal, 

ale o jejích aktivitách už příliš jasnou představu neměli. 

 

„Potom to Oživení se týká života ve městě myslím, moc o tom nevím.“ (Respondent č.10) 

 

„Oživení o.s., o tom moc nevím, nějaký lokální iniciativy.“ (Respondent č.4) 

 

„Oživení, to jsem už slyšel, nějakej aktivismus na lokální úrovni myslím.“ (Respondent 

č.12) 
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3.4.4.1.3 Brnění 

 

Brněnská organizace Brnění patřila mezi respondenty mezi méně známé organizace. 

Jen asi třetina z nich potvrdila, že ji zná a jen jeden z nich na ni vyslovil názor. Ten je 

ovšem pro mé témazajímavý, protože se týká přechodu z občanské angažovanosti do 

politiky. Repondent tento krok považuje za chybný. Pochybuje, že jsou občanští aktivisté 

schopní se úspěšně podílet  na řízení města s mnohamiliardovým rozpočtem. Také kritizuje 

přehnané zdůrazňování korupce, které nepovažuje za přínosné.   

 

„Pokud bysme byli rok zpátky a nebylo po volbách, označil bych Brnění za pozitivní 

projekt. Bohužel čelní představitel této organizace Matěj Hollan se úplně zbláznil a trochu 

podlehl našeptávání velmi inteligentních lidí, kteřá ví co chtějí hlavně z okolí Rekonstrukce 

státu a podlehl té modle současnosti, že neustále někde někdo krade a …. prostě nic není 

dostatečně transparentní a že Brno je v naprostých troskách, což samozřejmě netvrdím že 

není do jísté míry pravda. Aby tam byl stejný primátor dvě nebo tři volební odobí za sebou 

si myslím že není pro demokracii úplně zdravé, ale je otázka, jestli jsou schopni nabídnout 

natolik dobrou alternativu, aby to skutečně bylo k dobru té společnosti. Je něco jiného dělat 

Happening a něco jiného vést město, které má několikamiliardový rozpočet.” (Respondent 

č.10) 

 

 

3.4.4.1.4  Nadační fond proti korupci 

 

Nadační fond proti korupci vnímali respondenti spíše pozitivně. Jedna  

z mládežnických organizací s Nadačním fondem spolupracuje na úrovni přednášek pro 

členy organizace, což se pozitivně odráží v jeho hodnocení. Na Nadačním fondu proti 

korupci oceňuje jeden z respondentů to, že se snaží propagovat whistleblowing, který u nás 

nese stigma bonzáctví a práskačství. 
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„Nadační fond proti korupci... na něm se libí, že dává ty granty lidem, kteří upozorní na 

nějakou levárnu a pak se to prokáže. Problém je tady v tom, že lidi třeba o něčem vědí, ale 

bojí se to někomu říct. Bojej se, že když něco takovýho udělaj, tak už si neškrtnou a ještě si 

na ně budou všichni ukazovat. A to způsobuje, že je tady ten korupční systém úplně 

zablokovanej. Ten Nadační fond to pomáhá trochu bourat. Je otázka, jestli ta finanční 

motivace je k tomu ideální, ale jinej způsob mě taky nenapadá.“ (Respondent č.8) 

 

Jeden z respondentů považuje agendu Nadačního fondu proti korupci za příliš 

politickou a myslí si, že by si zasloužila jiný typ angažovanosti. Jeho zřizovatelé by si měli 

spíše založit politické hnutí a ucházet se o podporu občanů ve volbách. 

 

„Nadační fond proti korupci, je důležitý podívat se na to, kdo za tímto projektem stojí. Je 

dobré, že se skutečně  postavili reální lidé za tento projekt. Otázkou je zase co je jejich 

cílem, protože přijde mi, že ta agenda, kterou pokrývají, tak už by si skutečně zasloužila 

spíše politickou angažovanost a založení nějakého politického hnutí, přihlášení se za nějaké 

ideály, nějaký program, a tím pádem by bylo možné tyto, prostě aby se zapojili do soutěže a 

ne pouze kritizovali z tribuny, protože to se mi zdá takový neupřímný, taky mi to připadá 

jako taková líbivá značka, která vlastně nic neznamená, a zajímavé také je, že většina z těch 

lidí, kteří za tím stojí, jsou podnikatelé, tím pádem je otázka, jestli se nesnaží pouze  

o nějaký marketingový nebo lobyistický podíl na moci.“ (Respondent č.10) 

 

 Zakladatel Karel Janeček je pro některé respondenty kontroverzní postavou, která 

organizaci na důvěryhodnosti nepřidá. Zejména si uškodil svými bulvárem propíranými 

vztahy. 

 

„Nadační fond proti korupci má tu nevýhodu, že ho začal ten Janeček, kterýho já prostě 

neřadím do kategorie.... On třeba rozumí matematice, ale podle mě mu ty ostatní věci moc 

nejdou. Obecně jak se ke všemu vyjadřuje. On mi přijde jako trochu dítě, který vydělalo 

peníze a na základě toho má to sebevědomí. Já si myslím, že když si chce hrát na nějakou 

elitu národa, tak jako jedna z agend bude, že se v bulváru probírá, jak střídáš nějaký štětky. 

A ten nadační fond, je to takový zvláštní... no myslí to dobře. Ale jsou to pro mě takový 
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zvláštní lidi. Vede to taky ten Bernard, kterej byl spojenej s xxx, což je strana, která jako.... 

já si neumím, že takováhle strana by v nějakým kontextu dělala něco pozitivního... a nikdy 

nedělala nic pozitivního pro tu společnost.“ (Respondent č.4) 

 

Jiní zase měli problém s tím, že organizaci založili lidé s výraznými ekonomickými 

zájmy. Bylo pro ně problematické věřit organizaci, za kterou stojí vlivní podnikatelé, 

podezdřívají je z toho, že se jedná o jejich marketing. 

 

„Tak Nadační Fond proti korupci samozřejmě znám, ale nejsem si úplně jistej, že je úplně 

pozitivní. Ten způsob... trošku bych se bál toho udavačství. Ta idea, že se pár bohatejch lidí 

domluví na tom, že prostě budou odměňovat... není mi to... na tom se podílel třeba Jančura, 

kterej má určitý zájmy v byznysu.. určitě je hezký, že může, chce odhalovat korupci, jestli to 

není takovej marketing, že se zapojuje do takovejch aktivit a lidi si pak řeknou, to je fajn, já 

pojedu s ním. Je to dost povrchní uvažování, ale... nevím... Jestli to není takový pozérství, 

aby si dělal reklamu. Je to takový problematický.” (Respondent č.3) 

 

 

3.4.4.1.5 Fórum 50% 

 

Organizace Fórum 50% se zabývá ožehavým problémem rovného zastoupení pohlaví 

ve veřejném životě. Proto asi polovina respondentů, kteří organizaci znali, vyjadřovala 

spíše názor na agendu samotnou a od něj se odvíjel názor na organizaci. Zde se velice silně 

projevilo ideové směřování související s příslušností k jednotlivým mládežnickým 

organizacím. V názoru na Fórum 50% byli členové jednotlivých organizací víceméně 

jednohlasní. Někteří hodnotili organizaci zcela kladně, jiní zase záporně. Výtky se týkaly 

systému kvót, které by měly přikazovat zastoupení žen v parlamentu nebo jiných řídících 

funkcích. Respondenti se obávají rozšiřování podobného principu na další skupiny 

obyvatelstva. 

 

„Mě na tom trápí ten klasifikační klíč u toho Fóra 50%. U těch žen jako dobrý, řekne se 

máme zastupitelskou demokracii, tady jsou ženy, tady jsou chlapi, tak jich bude půlka v 
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parlamentu, s čímž já jako obecně nemám problém, ale pak jako když už tu zastupitelskou 

demokracii budeme chtít vnímat takhle, tak to znamená, že v parlamentu bude muset bejt 

jako osm homosexuálů...“ (Respondent č.4) 

 

„Další organizací, která je těsně v závěsu, je Fórum 50%, která už podle názvu je jasné co 

je jejich cílem a to je v podstatě celkem jasný program. Jejich cílem samozřejmě je žejo mít 

zastoupení půl na půl muže ženy, což mě přijde, pokud by to bylo na dobrovolné bázi, jako 

asi v podstatě ideální stav. Otázka je, jestli naše přirozenost je taková, že ve všech 

zaměstnáních, ve všech příležitostech je to skutečně tak jednoduché říci, že půl mohou 

zastávat muži a půl ženy. Myslím, že to tak není, a proto mi ty jejich snahy tak trochu 

připomínají sociální inženýrství, které si myslím pro tu společnost není úplně vhodné,  

a rozdmýchávájí nenávist, která se vždycky nakonec obrátí proti těm ženám.“ (Respondent 

č.10) 

 

 

3.4.4.1.6 Demagog.cz 

 

Studentský projekt Demagog.cz znala drtivá většina respondentů. A drtivá většina ho 

také hodnotila velice pozitivně. Vnímají ho jako objektivní analýzu výroků politiků, která 

pomáhá občanům více porozumět politice. 

 

„No Demagog, já znám kluka co to pomáhal nastartovat žejo, takže jim věřím, že to jako 

myslej dobře, a mě se právě líbí ten formát toho NášStát.cz, že tyhle věci sdružuje... je tam 

právě i Zákonomat. Demagog je jedním z poměrně účinejch nástrojů, jak můžou ti občané 

do politiky vidět.“ (Respondent č.4) 

 

„Demagog, ten je úplně skvělej, ten mám hrozně rád, protože ten je asi top, protože analýza 

vlastně těch diskusí je úplně super.“ (Respondent č.5) 
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Našel se ovšem i negativní názor. Jeho autorovi se nelíbí, že se projekt staví do role 

objektivního soudce a přitom nemá a ani nemůže mít jasnou metodologii, protože polické 

debaty nelze objektivizovat. 

 

„Demagog.cz mi vadí především tím, že se staví do role objektivního soudce a že vlastně se 

snaží objektivizovat politické debaty, kde sleduje to, kdo jak moc lhal, kdo se vyjadřoval 

nepřesně, což samozřejmě zase je velmi dobrá činnost, ale otázkou je jestli možné něco tak 

specifického jako politické debaty objektivizovat. Zároveň je třeba se ptát, jakou na to mají 

metodologii na to zjišťování, co je vlastně nepravda nebo úplná pravda, a to je velká 

otázka. Další věcí je, kdo za tím projektem stojí. Mám pocit, že jsou z okolí FSS MU. Takže 

zase, je to dobrý nápad, neupírám jim snahu.“ (Respondent č.10) 

 

 

3.4.4.1.7 Naši Politici 

 

Organizaci Naši politici znala jen menšina respondentů, ale ti všichni ji hodnotili 

zcela pozitivně. 

 

„Tomuhle projektu se nedá vůbec nic vytknout. To je prostě databáze, kterou můžou 

využívat všichni, když se chtějí dozvědět něco o konkrétním politikovi.“ (Respondent č.8) 

 

„Naši politici, to je veskrze pozitivní, protože je to takovej informační servis o všech 

politicích, co tady máme. A jsou tam i ty dobrý i ty horší věci.“ (Respondent č.5) 

 

 

3.4.4.1.8 Kohovolit.eu 

 

Kohovolit.eu je podobný případ jako Demagog, většina respondentů projekt zná  

a hodnotí ho pozitivně. Podobně jako u Demagoga se ale najde i kritika směřující k tomu, 
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že vzhledem k tomu, že se jedná o otázky typu ano/ne a pouze vybraná témata, je výsledek 

zjednodušený a nespolehlivý. 

 

„Přijde mi, že ty otázky jsou hodně zjednodušený a ta odpověď ano/ne nedává vždycky 

úplně přesnej obraz o tom, jak to vlastně je.“ (Respondent č.5) 

 

I přes tyto výtky je ale možné považovat projekt za přínosný pro určitou skupinu občanů, 

kteří se politice příliš nevěnují. 

 

„Tak třeba pro mě to smysl nedává, protože se o tu politiku zajímám a vidím ji v širších 

souvislostech. To, co vyhodí nějakej algoritmus, se naprosto nemůže rovnat rozvaze 

informovanýho voliče. Na druhou stranu ale určitě jsou lidi, co se o politiku tolik nezajímaj 

a chtěj mít aspoň nějakou představu, a těm to může posloužit. Dost lidí, co to kritizuje, je 

podle mě spíš naštvanejch, co jim to vyhodilo. Volí totiž strany jenom podle labelu a vlastně 

je vůbec nezajímaj reálný názory těch kandidátů. A když pak zjistí, že to nejde dohromady, 

tak jsou naštvaný sami na sebe.“ (Respondent č.10) 

 

3.4.4.1.9 Nadace Open society fund 

 

Open society fund, který podporuje řadu dříve zmíněných projektů, překvapivě taky 

většina respondentů neznala. Jeho hodnocení nebylo jednoznačné. Jeho aktivity nikdo 

nezpochybňuje, naopak spíše chválí. Ale problém pro některé respondenty představuje 

spíše postava zakladatele George Sorose. Bojí se toho, jestli svými aktivitami sleduje 

opravdu obecné dobro, nebo si spíše buduje nějakou síť. 

 

„Asi dám nahoru Nadaci OSF, vím, že těch aktivit maj spoustu, já teď spolupracoval  

s NášStát.cz, což mě příjde takový user friendly. To je od nadace Otakara Motejla a je to 

stránka, která shrnuje různý nástroje, který by ti měly pomoct jako podílet se na tý 

demokracii zdola, plus to doplňujou takovejma tématickejma věcma, který to uváděj do 

kontextu, to mi přijde pozitivní.“ (Respondent č.4) 
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„Co se týče Nadace OSF, tak to jsou taky privátní peníze. To je Soros... To je trochu 

problém. To úplně mění situaci, protože Soros je dost bizarní postava, která podporuje 

spoustu věcí a docela výraznými financemi, což mě trochu děsí, protože mám pocit, že to 

nedělá úplně nezištně. Že se tu nějakým způsobem snaží vytvořit okruh... Tam je vždycky 

jenom takové malé logo a nenesou za nic odpovědnost, je to potom mnohem náročnější na 

pozorovatele to rozpoznat... Asi to odpovídá jeho světonázoru, ale nepřijde mi to jako 

ideální způsob...“ (Respondent č.10) 

 

 

3.4.4.1.10 Rekonstrukce státu 

 

Projekt Rekonstrukce státu znali téměř všichni respondenti, ale považují ho v lepším 

případě za naivní a oceňují jej jako příspěvek k rozproudění debaty na důležité téma. Spíše 

ho však kritizují. 

 

„Já je považuju za takový snílky trochu a bylo hezky vidět, jak nechali poslance ANO 

podepsat ten jejich etickej kodex nebo co to je a ty zákony, který oni navrhli, a teď už z toho 

sami poslanci ANO couvaj, protože to je trochu nesmysl, co oni podepsali. Proto já je 

považuju za dobrej projekt, nevadí mi, nicméně je to celý dost naivní. Oni vědí, co chtějí, 

vědí, jak toho dosáhnout, ale to provedení ještě není tak dobrý.“ (Respondent č.5) 

 

„Třeba ten příklad Rekonstrukce státu, kterej jsme tady zmínili, vlastně nepřijít těsně před 

vobama za zoufalými politiky, kteří slíbí všechno všem těsně před volbami, jenom aby si 

neuškodili, a nedělat takhle extrémně nepříjemný nátlakový akce, ale pracovat nějakým 

způsobem průběžně.“ (Respondent č.10) 

 

Našel se ale i respondent, který projekt obhajuje. Zejména oceňuje, že k tématu 

protikorupčních zákonů dokázal upoutat pozornost veřejnosti díky kvalitní prezentaci. V 

tlaku na politiky nevidí nic tak špatného. 
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„Já bych dal nahoru Rekonstrukci státu, hodně lidí říká, že to selhalo, ale pro mě je to 

inciativa, která jako byla hrozně pozitivní, protože na tu problematiku upoutala pozornost  

a skutečně řekli proti tý korupci je možný udělat tuhletu agendu. To, že se jim to teďka 

trochu zaseklo, to je smozřejmě blbý, že jako nevědí kam dál, tak já to jako chápu, ale je to 

jako profesionálně udělaný, nějaký věci jim tam nevyšly, to se stane vždycky, ale určitě 

 to zvedlo takovýto povědomí o tý problematice. A jak říkal nějakej ten novinář, jak je to 

neetický vytvářet tlak na politiky, já si naopak myslím, že je to pozitivní, vytvořit na ně 

trochu tlak. Já odmítám přistupovat na tu rétoriku, že ti politici jsou vlastně chudáci a je na 

ně tlak. Nemyslím si, že zrovna Rekonstrukce státu je organizace, která na politiky vytváří 

nějakej řekněme nezdravej tlak. Jestli bychom se mohli bavit o organizaci, který vytvářej na 

politiky nezdravej tlak, tak to nebude rozhodně nějaká támhle neziskovka, která se od 

ostatních liší jenom tím, že má docela dobrej web.“(Respondent č.4) 

 

Je zajímavé, že se sešly dva podobné názory od respondentů z různých 

mládežnických organizací, které považují celé snažení projektu za zbytečné a problém vidí 

jinde – na systémové úrovni. Podle nich korupci způsobuje příliš velké množství peněz, 

které stát rozděluje. Kdyby stát rozděloval méně peněz, tak ubude možností pro korupci, 

takže i korupce. 

 

„Tak určitě se snaží, ale nechápou základní ideu. Stěžují si na současnou situaci a na tu si 

stěžují, protože stát přerozděluje neskutečné množství peněz a s tím se váže obrovská 

neefektivita. Oni si myslí, že když stát bude přerozdělovat způsobem, který považují za lepší, 

tak na tom budou lépe a všechno bude krásný. Jediná možná alternativa je, že stát bude 

přerozdělovat minimální množství financí a bude se méně plést do trhu a záležitostí lidí  

a konečně tu zavládne růst, nebo prostě něco pozitivního.“ (Respondent č.6) 

 

„Tím, že tady budeme schvalovat nějaký zákony proti korupci... ty zákony jsou úplně mimo, 

to nemůže pomoct. Korupce je způsobená tím, že tady je obrovská míra přerozdělování,  

a pokavaď dáš lidem do ruky peníze, tak pak to takhle je... potom záleží v podstatě na 

vnitřní motivaci těch lidí, proč do tý politiky vstoupili, jestli opravdu chtějí něco změnit,  
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a vlastně na vnitřních pohnutkách a ne na tom, jestli bude existovat nějakej zákon, kterej je 

stejně, jak je vidět, tak ty zákony v praxi nefungujou.“ (Respondent č.11) 

 

Ostatní organizace a iniciativy ze seznamu, který jsem jim během rozhovorů 

předkládal, respondenti většinou buď neznali nebo znali, ale nevěděli, čím konkrétně se 

zabývají. 

 

 

3.4.4.2 Jak si představují koexistenci NNO a státu, potažmo politických stran? 

 

Je nutno upozornit, že respondenti se většinou vyjadřovali k těm NNO, kterým jsme 

se v rozhovoru věnovali, takže šlo převážně o advokační a watchdogové organizace. Tyto 

názory není možné vztahovat na všechny typy NNO, pokud to není výslovně řečeno. 

Odpovědi na tuto otázku se různily, ale je možné vysledovat několik motivů, které se 

opakovaly. Respondenti na organizacích oceňovali, že kontrolují politiky a státní moc, 

považují to za pozitivní a nenahraditelné. Také si myslí, že organizace mohou sloužit  

k tomu, aby předávaly informace ze společnosti politikům, protože strany postrádají 

základnu k tomu potřebnou. Nejčastější výtkou směřující na organizace bylo, že odvádějí 

pozornost od samotné politiky a vytvářejí dojem, že je možné se obejít bez politických 

stran. To je podle respondentů v dnešní době, kdy je politika a politici velmi nepopulární a 

důvěra  

v instituce velmi malá, nebezpečné. Ve výpovědích respondentů se často opakovalo téma 

kontroly politiků a státních institucí. Je to podle nich důležitá a nezastupitelná role 

organizací, protože dohlížet nemůže jen opozice, která má svoje vlastní politické zájmy, 

nebo média, která jsou zase ekonomicky závislá na zisku z reklamy. Devizou 

watchdogových organizací je jejich nezávislost na státu a při využití dobrovolnické práce  

a darů od fyzických osob i relativní nezávislost ekonomická. 

 

„Myslím, že by rozhodně měly poskytovat veřejnou kontrolu. To je něco, co dělá Demagog, 

Rekonstrukce státu, tak nejvíc očividně. A to je rozhodně pozitivní.“ (Respondent č.4) 
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„Ale dohlížet nějakým způsobem na něco je určitě potřeba a dohlížet nemůže jen opozice 

jako jo... To musí dělat i ta společnost a pokud se nechce účastnit přímo stranický politiky, 

tak má určitě možnost prostřednictvím tady toho do toho vstupovat, nebo upozorňovat na 

něco.“ (Respondent č.3) 

 

„Ale prostě tyhlety nejsou politický strany, že jo, jsou to OPSky, že jo, nebo občanský 

sdružení nebo zapsaný spolky a vstupujou prostě do toho rybníčku, že jo, tý občanský 

společnosti, kde jsou i politický strany a nějakym způsobem, že jo, tam jako působěj‘.  

A nemaj‘ vlastně zájem na tom vyhrávat volby a vládnout, ale vlastně kultivujou jenom to 

prostředí. Takže tam je strašně dobře,  protože jedině potom jako ta občanská společnost 

vlastně žije a nestává se z nás nějaká diktatura, že jo. Protože kdyby tady byly jenom 

politický strany, tak to vůbec nikam nevede, protože musí tam bejt… Jako někdo tomu říká 

hlídací pes demokracie.“ (Respondent č.1) 

 

„Ty watchdogy maj naprosto nezastupitelnou roli. Jako hlídací psi demokracie jsou 

označovaný taky média, ale to je v dnešní době už trochu problematický. Když to skupujou 

oligarchové s cílem si skrz ty média dělat PR, je potřeba, aby tu byl ještě někdo další, kdo 

je opravdu nezávislej a bude se tou kontrolou zabejvat.“ (Respondent č.8) 

 

Organizace, které mají ambice kontrolovat, musí ale být samy zcela transparentní, 

aby se vyhnuly podezření, že například někomu nadržují. 

 

„Ty, kdo chtěj kontrolovat a požadují po politicích a úřednících transparentnost, musí 

samozřejmě začít u sebe. Není možný, aby sami transparentní nebyli. Hlavně financování 

musí bejt úplně čistý a veřejně přístupný.“ (Respondent č.8) 

 

Další důležitou rolí pro neziskové organizace je podle respondentů také 

zprostředkovávání přenosu informací ze společnosti směrem k politickým stranám. 

Organizace totiž mají k lidem blíže a mají větší důvěru než politické strany. 
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„Ty občanský sdružení si myslím že můžou těm stranám podat ty informace, které získají 

přímo ze společnosti, takže těm stranám můžou pomoct.“ (Respondent č.2) 

 

„Skutečně mají plnit tu úlohu toho zprostředkovatele mezi jednotlivci a politickými 

stranami.“ (Respondent č.10) 

 

„A pak by měly samozřejmě politice pomáhat řekněme s tím principem subsidiarity. Že by 

měly být v kontaktu s občany, upozorňovat na ty lokální problémy a právě spolupracovat  

s nima.“ (Respondent č.4) 

 

„Některý ty organizace můžou sloužit jako hlas pro menšiny v jakýmkoliv slova smyslu, 

který prostě pro politiky nejsou zajímavý. Ale když se za ně postaví nějaká organizace, 

může zprostředkovat jejich zájmy a potřeby směrem k politikům.“ (Respondent č.8) 

 

Tím, co respondentům na organizacích nejvíce vadilo, je, že v dnešní době krize 

důvěry v politickou reprezentaci se zneužívá větší důvěra lidí v oficiálně nepolitické 

organizace. Některé organizace tak mají v podstatě politickou agendu, ale ohánějí se svou 

nepolitičností. Místo toho, aby šli a svůj program prosadili ve volbách, tak s relativně 

silnou podporou veřejnosti v zádech vydírají politiky a snaží se jim svůj program vnutit. 

Přispívají tím k začarovanému kruhu nedůvěry, ve kterém se zdejší politická scéna točí. 

Několik respondentů v této souvislosti zmínilo hnutí ANO a Andreje Babiše. Ten totiž 

právě nepolitickou kartu rád používá. 

 

„Já si myslím že úloha neziskového sektoru nebo NGOs je, že jsou skutečně pro tu 

společnost potřebný. Myslím si, že mají nazstupitelnou úlohu v tý společnosti, ale pak jde  

o tu míru, jakou to prosazujou. Mě trošku přijde, že v současný době v česku je krize nějaký 

důvěry v politickou reprezentaci a v politické strany. V tu chvíli mají NGOs otěže v rukách, 

jsou vlastně ti další na řadě, a díky tomu vlastně záleží, jak oni se postaví k těm politickým 

stranám. A myslím si, že určitě mají lobovat v těch politických stranách, zasazovat se  

o svojí agendu, scházet se s těmi politiky, ale neměli by nastoupit místo těch politických 

stran.“ (Respondent č.10) 
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„Já si myslím, že je obecně dobře, když se občané angažujou a snaží se něco změnit. Na 

druhou stranu se společnost dnes dostala do takový situace, kdy politika a věci s ní spojený 

značnou část lidí odpuzuje, zároveň ale roste podíl těch, kteří se jí snaží aktivně ovlivnovat. 

Je to takovej začarovanej kruh, že prostě těch neziskovek je víc a víc, nebo občanskejch 

sdružení, a lidi jsou víc a víc znechucený jo… a .. na týhletý vlně se občas sveze nějakej 

populista, kterej jim teda v rámci politiky slíbí první poslední, občas to na ně platí…. já si 

myslím obecně, že je prostě tenká hranice mezi tím, kdy ty občanský sdružení a neziskovky 

obecně jako jsou přínosný a kdy už přínosný nejsou. Já jako nejsem proti absolutně, ale 

mám pocit, že často prezentujou názory, který by nebyly schopný obstát v politický soutěži, 

ty neziskovky, a vlastně tím, že jsou slavný, že si je už lidi po nějaký době co působěj 

spojujou s tím, tak jsou dost často přizvány politikama na řešení určitejch problémů třeba  

a potom se dostávaj do různejch komisí a tak. Takže tak. Jako neberu to jako něco 

negativního, ale dost často mám pocit, že se to dá zneužít. Že se působením nikým 

nevolenejch entit posouváme někam, kam bychom se posouvat vůbec nemuseli.“ 

(Respondent č.9) 

 

„Mně spíš… Mně spíš jakoby vadí, když někdo řekne, jdu do politiky a nejsem politická 

strana, což dělá jakoby trošku ANO, který říká, my jsme hnutí, a přitom jsou registrovaný 

jako normální politická strana.“ (Respondent č.1) 

 

Zároveň se ale našel i respondent, který viděl ve spolupráci politických stran  

s neziskovými organizacemi naději pro obnovení důvěry v politické strany. Strany by měly 

být otevřenější, naslouchat návrhům a snažit se hledat kompromisy. Vyžaduje to ale  

i otevřenost na straně organizací. Ty by měly být realističtější a také ochotnější ke 

kompromisu, protože v politice je to nutnost. 

 

„Tady celkově ta politika je taková hrozně démonizovaná  a ta spolupráce s těma 

občanskejma sdruženíma, což vlastně jsou ty organizace, který nejvíc jsou slyšet. Tady když 

politická strana něco řekne, tak to není slyšet, ale když to řekne Rekonstrukce státu nebo 

Inventura demokracie, tak to slyší mnohem víc lidí. A ve chvíli, kdy oni začnou říkat, že 
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politici s náma spolupracujou a jsou s náma otevřený a chtěj se s náma bavit, tak je to  

o něčem úplně jiným. Může to pomoct tý straně, může to pomoct politice, může to dokonce 

pomoct celýmu politickýmu spektru.“ (Respondent č.5) 

 

„Aby pochopili jakoby jak to funguje, protože ten svět není černobílej a ta politika je taková 

jako, je to o tom vyjednávání a buďto si musí sehnat podporu od všech na stejnou věc  

a nebo prostě tam budou muset bejt nějaký ústupky, který je potřeba udělat, aby v určitý 

podobě prošla.“ (Respondent č.5) 

 

Neziskové organzace by mohly také pomoci zvýšit politickou participaci tím, že se 

budou podílet na zvýšení politické gramotnosti. Nedůvěra v politiku je totiž způsobena  

i katastrofální neznalostí institucí a jejich fungování. 

 

„Je určitě pozitivní, že se lidé zajímají o věci veřejné alespoň touto cestou, když už mají 

takový odpor k politice samotné a politickým stranám. My ale v prví řadě potřebujeme 

vybudovat stabilní politický systém, potřebujeme lidi přitáhnout, aby se angažovali  

v poltickejch stranách. A k tomu můžou pomoct i organizace. Školství totiž očividně není 

schopný tu demokratickou gramotnost vybudovat, lidi vůbec neznaj základní instituce  

a jejich fungování, a pak prostě nechoděj k volbám. Tady je místo pro ty organizace, aby  

s tím zkusily něco dělat, a už i takový jsou.“ (Respondent č.12) 

 

V rozhovorech se objevil i jeden názor zcela odsuzující činnost advokačních 

organizací. Podle respondenta se jedná o parazity, kteří žádné problémy řešít nechtějí  

a pouze se přiživují na všemožných dotacích. Není v jejich zájmu problém vyřešit, protože 

by tím zanikl důvod jejich existence nebo by si museli vymyslet jiný problém, a to si 

nepřejí. 

 

„Nemám k tomu důvěru no...myslím si, že většina těch organizací funguje, že jakoby mají 

sice něco čím se chtějí zabývat, nějaký téma, který je většinou teďka v té době, kdy oni 

vzniknou, populární, ale myslím, že v podstatě se primárně na těch problémech chtějí 

přiživit, než že by se je snažili nějak řešit. Potom to dopadá, že když může dojít k nějakému 
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řešení situace, tak jim dojdou problémy, který můžou řešit, tím pádem se stopnou dotace, 

stopnou se evropský dotace a oni nemají z čeho žít, takže buď vymyslí nový problém, kterým 

se zabývat, anebo v podstatě se nebudou snažit ten problém kompletně vyřešit a mohli na 

něm dále parazitovat. Myslím, že takových organizací jsou mraky, které ty problémy 

nechtějí řešit, ale vidí je jako příležitost, jak podojit ten stát. A tohle si o většině 

neziskových organizací myslím.“ (Respondent č.11) 

 

Nejedná se ale o paušální názor na všechny neziskové organizace. 

 

„Potom jsou samozřejmě organizace, které se snažej řešit konkrétní problémy, třeba 

azylový domy, matky, děti, domácí násilí, taky to někdy hraničí s politikou, třeba u toho 

domácího náslilí se to trochu spojuje, ale ty si myslím třeba dělají něco konkrétního, ale asi 

jim ta práce nikdy neubyde.“ (Respondent č.11) 

 

 

3.4.4.3 Shodují se názory členů mládežnických organizací s názory mateřské strany? 

 

Mohu pracovat jenom s těmi daty o oficiálních názorech strany, které se mi podařilo 

zjistit, a to zejména z programů stran do parlamentních voleb v roce 2013 a programových 

prohlášení. Vycházím pouze z toho, co jsem takto získal, a jsem si vědom omezené 

platnosti svých výroků.  

 

 

3.4.4.3.1 Mladí sociální demokraté (MSD) a ČSSD 

 

ČSSD je ze zkoumaných tří stran ve svém programu k občanskému sektoru 

nejvstřícnější. Ve svém volebním programu a programovém prohlášení zdůrazňuje, že chce 

neziskové organizace  podporovat a dokonce je zvát k přípravě zákonů už v nejranější fázi.  

Předseda ČSSD také veřejně podpořil projekt Rekonstrukce státu a opakovaně se zastává 

spolupráce politických stran a NNO. 



76 

 

Podobně to platí i na úrovni mládežnických organizací. MSD dle vyjádření svých 

členů dokonce aktivně spolupracuje s několika zmíněnými neziskovými organizacemi, 

konkrétně s Nadačním fondem proti korupci a Fórem 50%. Respondenti také zmiňovali 

spolupráci s Masarykouvou demokratickou akademií, občanským sdružením, které slouží 

jako sociálně demokratický think-tank. Ve výpovědích respondentů se neobjevovala kromě 

konkrétních výtek k jednotlivým organizacím zásadní kritika směrem obecně k neziskovým 

organizacím a k jejich působení ve veřejném prostoru. Kontrolu politiků a prosazování 

vlastních politických cílů považují za pozitivní jev. Jsou přesvědčeni, že by politické strany 

měly přirozeně spolupracovat s neziskovým sektorem 

 

 

3.4.4.3.2 Mladí konzervativci (MK) a ODS 

 

Pro ODS nejsou neziskové organizace a občanská společnost důležitým tématem. Ve 

volebním programu z roku 2013 je totiž téměř vůbec nezmiňuje - stejně jako  

v programovém prohlášení Nečasovy vlády. Jako ekonomicky liberální strana klade důraz 

na ekonomické zájmy, a proto se v programu vyjadřuje rezervovaně k působení českých 

organizací na mezinárodním poli lidských práv. Jejich práci sice oceňuje, ale upozorňuje na 

to, že tyto aktivity nesmí ohrozit ekonomické zájmy. Tento bod se ovšem týká pouze 

mezinárodního působení neziskových organizací. Jinak je program nezmiňuje. Kromě 

některých extrémních výroků jako například od poslankyně Řápkové se představitelé ODS 

veřejně k tomuto tématu nevyjadřují ani pozitivně ani negativně.  

Zástupci MK mají na neziskové organizace rozdílnější názory, nejsou tak jednotní 

jako zástupci MSD nebo MKD. Uznávají jejich přínos, ale zdůrazňují, že strany mají  

v politickém systému výhradní místo. Strany by podle nich měly neziskové organizace více 

využívat pro získávání informací ze společnosti a spoluprací s nimi si získat ztracenou 

důvěru společnosti. Více z nich také zdůrazňuje výhradní roli politických stran  

v demokratickém systému a důležitou roli trhu, který by uměl vyřešit řadu problémů, kdyby 

se mu dal prostor. Výhrady, které ve svém prohlášení měla pražská ODS proti projektu 

Rekonstrukce státu, se shodují s těmi, které měli někteří respondenti z MK.  
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3.4.4.3.3 Mladí křesťanští demokraté (MKD) a KDU-ČSL 

 

KDU-ČSL ve svém volebním programu z roku 2013 zmiňuje neziskové organizace 

pouze v souvislosti s aktivitami v oblasti lokální kultury a také v oblasti bezpečnosti, čímž 

jsou pravděpodobně míněni konkrétně dobrovolní hasiči. Pavel Bělobrádek veřejně 

prohlásil, že chce stát, který bude podporovat občanskou společnost, ale vyznělo to spíše 

jako podpora servisních organizací, které slouží svým členům. Před parlamentními volbami 

podepsalo 93% později zvolených poslanců závazek, že budou podporovat prosazování 

šesti a více zákonů navrhovaných projektem Rekonstrukce státu. Navíc v programovém 

prohlášení současné vlády, jíž je KDU-ČSL součástí, se mluví o spolupráci s občanskou 

společností a NNO jako o jedné z priorit. Předseda Bělobrádek zasedá se zástupci Oživení  

a Transparency International v protikorupční radě vlády. 

U MKD jsem našel významný rozdíl v tom, jak se k neziskovým organizacím staví 

mateřská strana a jak jejich činnost hodnotí členové mládežnické organizace. Respondenti  

z MKD byli vůči organizacím zdaleka nejkritičtější a nejopatrnější - od naprostého 

odmítnutí a označení za parazity až ke konkrétním výhradám. Nelíbilo se jim, že mají 

politickou agendu, ale místo aby s ní obstáli ve standartních demokratické soutěži, tedy 

založili stranu a šli do voleb, tlačí na stávající politiky a snaží se ji prosadit přes ně. Také se 

jim nelíbilo, že tím, že vytvářejí protipól politice (stranám), oslabují nejen tyto strany, ale 

potažmo i demokracii. Také neměli příliš velkou důvěru v nezávislost organizací a měli 

tendenci vidět za nimi něčí zištné zájmy. K projektu Rekonstrukce státu byli bez výjimky 

kritičtí a sami by závazek zcela jistě nepodepsali. Přestože byli velice kritičtí, tak většinou 

dodali, že obecně jsou neziskové organizace důležité a nezastupitelné, následovalo však 

mnoho ale.  
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4 Diskuse a závěr 
 

4.1 Výsledky a diskuse 

 

Členové mládežnických organizací politických stran, se kterými jsem dělal rozhovory 

do svého výzkumu, byli až na jednoho absolventi nebo studenti VŠ, což odpovídá teorii 

individuálních zdrojů. Ta říká, že vyšší vzdělání má vliv na politickou participaci. 

(Norris,2002:kap.2) Jejich průměrný věk byl 24 let a v organizaci byli členy průměrně cca 

4 roky. Do mládežnické organizace je v převážné většině přivedli kamarádi, kteří už  

v organizaci byli členy. Zásadním agentem politické socializace respondentů se tedy 

ukázali být vrstevníci. Jen menšina z nich si organizaci našla sama. V mateřské straně jich 

je jen polovina, ale většina o vstupu uvažuje. Aktivních jich je v mateřské straně jen 

minimum, aktivnější jsou v mládežnické organizaci. Tři z respondentů už kandidovali za 

mateřskou stranu v komunálních nebo evropských vobách, ale jen jeden byl zvolen. Jen dva 

z těchto tří jsou rozhodnuti ve stranické kariéře pokračovat. Ostatní respondenti buď  

o stranickou kariéru nestojí nebo se ještě nerozhodli. Funkce, které by mládežnické 

organizace politických stran měly podle Westerwelleho (Westerwelle, 1994:34-38) plnit, 

tak plní, když působí na své vrstevníky a rekrutují se z nich členové mateřské strany, i když 

ne ze všech. Funkci tlumočení názoru mladých dovnitř strany podle toho, co jsem se 

dozvěděl, příliš neplní, jejich aktivity jsou zaměřené převážně dovnitř vlastní ogranizace  

a obnášejí hlavně vzdělávání a vytváření společenství. Velikost organizací pravděpodobně 

velmi limituje jejich vliv na mateřskou stranu.  

Velice mě překvapilo, že členové mládežnických organizací politických stran se 

kromě tohoto členství většinou nijak občansky neangažují, snad kromě zvýšeného zájmu  

o politiku, který ale za občanskou angažovanost většinou nepovažují. Zvýšený zájem  

o politiku je ale také jedním z determinantů politické participace. (Norris, 2002: kap.2) 

Většina z nich není ani členy žádné další organizace. Teorie spojující občanskou 

angažovanost se zvýšenou politickou participací (kapitola 2.1.7) se na této skupině 

neukázaly jako platné. Až na malé výjimky nebyla identifikována žádná občanská 

angažovanost, která by mohla následnou politickou participaci nějak ovlivnit. Samotnou 

občanskou angažovanost chápou členové mládežnických organizací různě. Shodují se  
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na tom, že je to angažovanost ve veřejných tématech, která je oddělená od politických 

stran, což zahrnuje velice širokou paletu aktivit od petic a demonstrací až po advokační 

NNO. Někteří považují za občanskou angažovanost jen aktivitu na lokální úrovni  

v několika málo lidech, další považují veškerou veřejnou aktivitu za z podstaty politickou. 

Toto poslední pojetí se shoduje s pojetím Ekman a Amna (Ekman, Amna, 2012), kteří také 

považují veškerou veřejnou aktivitu za politickou a občanská anagžovanost je pro ně jen 

latentní formou politické participace.  

Důležitější než definice jsou ovšem konkrétní názory na činnost NNO, které se 

angažují ve veřejných a politických tématech. Členové mládežnických organizací 

politických stran znali většinou jenom část organizací, jejichž seznam jsem jim předložil, 

což mě vzhledem k jejich deklarovanému zvýšenému zájmu o politiku překvapilo. Kladně 

hodnotili zejména ty organizace, které se zabývají čistě analytickou a informační prací. 

Mezi ty patří organizace Naši politici, Demagog.cz a Kohovolit.eu. U ostatních organizací 

již to bylo složitější a rozporuplnější. Transparency International někteří chválili, mnozí 

však ji odsuzovali zejména za spojení s Adrianou Krnáčovou a žebříčky vnímané korupce, 

které podle respondentů vzhledem k české povaze ukazují situaci mnohem horší než 

doopravdy je. Nadačnímu fondu proti korupci zase škodí to, že za ním stojí podnikatelé, 

což někteří považují za problematické, jinak je jeho práce oceňována. Podobně je to  

s Nadací Open society fund, jejíž činnost ti, kteří ji znali, ocenili, vyskytly se ale obavy ze 

záměrů jejího zakladatele George Sorose. Nejvýraznějsí projekt posledních let, 

Rekonstrukce státu, si vysloužil hodně kritiky za způsob své práce, který je označován za 

vydírání a nátlak. Protikorupční program projektu většinou respondenti schvalují, ale 

někteří ho považují za natolik politický, že by se měl ucházet o podporu spíše jako politická 

strana ve volbách. Dalších několik organizací respondenti většinou buďto vůbec neznali, 

nebo nevěděli, čím se konkrétně zabývají, nebo na ně neměli žádný výrazný názor. 

Na koexistenci a spolupráci NNO a politických stran mají respondenti samozřejmě 

různé názory. Z pozitivních stránek shodně oceňují kontrolní činnost, kterou NNO vůči 

státu a politickým stranám provádějí. Dalším pozitivním faktorem je přenos informací ze 

společnosti směrem k politickým stranám a státu. Tyto funkce uvádí i Gershman 

(Gershman, 2004) jako funkce, které mají NNO vykonávat v rodících se demokraciích. 

Nejvíce respondentům na některých NNO vadilo to, že prosazují politickou agendu  
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a přitom se ohánějí nepolitičností. Ta je totiž dnes módní a podkopává už tak špatnou 

pověst politických stran a ještě snižuje důvěru v klasické politické strany. Johns (Johns, 

2000) to dokonce nazývá výzvou pro demokracii. Řada respondentů v této souvislosti 

zmiňuje, že se na tomto trendu přiživuje Andrej Babiš se svým hnutím ANO. Tomu se totiž 

povedlo vyplnit vakuum, které se vytváří právě snižováním důvěry v tradiční politické 

strany. Objevil se i názor, že by strany měly s NNO více spolupracovat, což by jim mohlo 

pomoci zlepšit svojí pošramocenou pověst. Gershman k tomu říká, že NNO a politické 

strany spolu musí spolupracovat, protože jsou na sobě navzájem závislé. Na druhou stranu 

se objevil i názor, že NNO nemají žádný zájem problémy řešit, jen se na nich přiživují. 

V případě Mladých sociálních demokratů se ukázalo, že mládežnická organizace je 

podobně otevřená spolupráci s NNO jako je ve svých prohlášeních a programech mateřská 

strana ČSSD. U Mladých konzervativců bylo těžké určit, zda se s mateřskou stranou 

shodují, protože pro ODS zřejmě není spolupráce s občanskou společností a NNO důležité 

téma, a proto se mu ve svých programech věnuje jen velice okrajově a výhradně  

v mezinárodních souvislostech. Dá se říci, že zástupci Mladých konzervativců byli 

poměrně otevření ke spolupráci politické strany s NNO. U zástupců Mladých křesťanských 

demokratů si dovolím říci, že byli ke spolupráci s NNO kritičtější než mateřská strana. Sice 

většinou ocenili práci, kterou NNO dělají, ale měli mnoho kritckých připomínek. V názoru 

na projekt Rekonstrukce státu se se svými poslanci určitě neshodli. 

 

 

4.2 Závěr 

 

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jak vnímají členové mládežnických organizací 

politických stran vztah občanské angažovanosti, reprezentované zejména advokačními 

NNO nového typu, a formální politické participace. Kromě toho mě zajímalo také, co členy 

mládežnických organizací motivovalo ke vstupu a jestli se jejich názory shodují 

s oficiálními vyjádřeními mateřských stran. Zjistil jsem, že mnou zkoumaní členové 

mládežnických organizací politických stran se sami jen málo občansky angažují a do 

organizace je přivedli v převážné většině kamarádi. Jen část z nich je členy mateřské strany 

a politickou kariéru převážně neplánují. Na NNO působící na poli občanské angažovanosti 
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mají rozdílné názory, ale v principu uznávají jejich potřebnost a nezastupitelnost – 

konkrétně v oblastech kontroly politiků a institucí a zprostředkování informací  

ze společnosti k politickým stranám. Nejvíce jim vadí, že některé NNO mají politickou 

agendu, ale tváří se apoliticky. Přáli by si spíše, aby více lidí mělo zájem o formální 

politickou participaci než občanskou angaažovanost. Názory byly v jednotlivých 

organizacích poměrně homogenní a jednotlivé organizace se od sebe významně lišily.  

Od oficiálních postojů mateřské strany se významně lišily jen názory členů MKD, a to 

směrem k větší kritice NNO. 

Překvapilo mě, jak málo organizací, které se občanskou angažovaností zabývají, 

respondenti znali. Také mě překvapil nízký počet členů stran mezi nimi. Nejvíce mě ale 

překvapilo, že do organizací jich většina vstoupila na pozvání kamarádů. Kdybych se měl 

tématem dále zabývat, velice by mne zajímalo podrobněji se soustředit na motivace ke 

vstupu do mládežnických organizací politických stran a zkoumat je na větším vzorku, který 

by byl reprezentativní. Můj vzorek byl příliš malý na to, abych mohl výsledky vztahovat na 

celé organizace. 
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