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Abstrakt 

Práce se zabývá komunikací rozvojových dokumentů obcí v České republice. Na 

komunikaci je pohlíženo z pozice autorů mediálních sdělení. Autor nejprve dokládá 

důležitost stupně informovanosti jako podmínky pro zapojení občanů do tvorby veřejných 

politik a zasazuje téma participace do konceptu governance. Na základě mediální analýzy 

dat z let 1996 až 2014 a pěti hlavních kritérií, ze kterých vychází pro další interpretaci dat 

v souvislosti s rozvojovými plány měst a obcí, identifikuje hlavní trendy v komunikaci 

tématu v médiích. Hlavní otázkou pro tuto práci je: Jaké jsou dosavadní zkušenosti 

s komunikací rozvojových dokumentů obcí a měst v České republice v médiích? Tato 

otázka evokuje další podotázky, které v rámci mediální analýzy bude nutné zodpovědět. 

Jak se nazývají rozvojové plány v médiích? Jak jsou vysvětlovány veřejnosti? Jaké další 

techniky vysvětlení komplexního procesu plánování můžeme zapojit? Autor se věnuje 

posledním publikacím Světové banky, která v tomto smyslu vydává nejrůznější materiály 

a sdílí zkušenosti s participací z celého světa. Tyto metody autor předkládá k dalšímu 

výzkumu v oblasti participačních metod.  



 

 

Abstract 

This thesis focuses on communication of strategic planning of municipalities in the Czech 

Republic. Communication is viewed from the position of the authors of media messages. 

The author demonstrates firstly the importance of the level of information awareness as a 

prerequisite for citizens‘ participation in formulating public policies and places the issue 

of participation in the concept of governance. On the basis of media analysis the data from 

1996 to 2014 and five main criteria, from which relies for further data interpretation in 

connection with the strategic plans of cities and municipalities, author identifies major 

trends in communicating the topic in the media. The main question for this thesis is: What 

is the experience with communication of strategic plans of municipalities and cities of the 

Czech Republic in the media? This question evokes another sub-questions, which in the 

context of media analysis will need to be answered. How are the strategic plans called in 

the media? How are they explained to the public? What other techniques of explanation 

of complex planning process can we engage? The author focuses on recent publications 

by the World Bank and shares experience with participation from around the World. 

These methods author presents to further research in the field of participatory methods. 
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zemí ohledně nových forem zapojování veřejnosti pomocí ICT technologií autor popisuje  

a navrhuje možná řešení adaptabilní na místní prostředí.  
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Úvod 

“Jedním z důsledků, který budete muset podstoupit, pokud nevezmete v úvahu 

participaci v politice je, že skončíte ovládáni svými podřízenými.” 

― Plato 

Jedním z největších problémů, kterému dnes čelí západní demokracie, je pokles 

politické angažovanosti veřejnosti. Existuje řada elementů, která se na tomto poklesu 

podílí, včetně role médií. Jejich neustále měnící se mediální krajina utváří charakter 

občanské angažovanosti a politika na tuto rychlost proměny nedokáže adekvátně 

reagovat. Potenciál inovací v použití médií otevírá nové možnosti pro implementaci 

v politické komunikaci vedoucí ke zvýšení angažovanosti občanů v rozvoji měst. 

V souvislosti s městskými prostory a jejich potenciálu pro rozvoj demokracie je 

v poslední době často citováno ve spojení tzv. „právo na město“.1 

Komunikační kanály při oslovování veřejnosti v plánování měst mohou být různé. 

Příkladem mohou být jak tradiční formy zapojení veřejnosti jako úřední deska, účast na 

jednání zastupitelstva atd., ale i formy inovativní jako letáky, plakáty, ankety, internet, 

sociální média až po plánovací dílny či kulaté stoly. Každá z nich s sebou přináší pozitiva 

a negativa a je nutné rozlišovat jejich použití vzhledem k cílovým skupinám doručení 

zprávy. Formy komunikace však doznaly v posledních dekádách nebývalých změn  

a podpořily fungování dnešní společnosti, kterou nazval švédský profesor Manuel 

Castells „network society“2, tedy společnost sítí. Spolu se vznikem prvních 

technologických platforem jako MySpace, Facebook, Twitter a mnohých dalších, došlo 

ke změně v komunikaci z jednosměrné na obousměrnou (rozdíl v prvním případě u médií 

klasických, tedy tisku, rozhlasu, televize ad.).  

Jaká média má město k dispozici a jaká si zvolí při komunikaci s veřejností, je 

inovativní a má vyčleněno v projektu dostatek financí a lidských zdrojů k tomu, aby se 

s tématem strategického plánování dokázala seznámit i širší veřejnost? Média, 

komunikace a urbanismus jsou tématem nejen této práce, zároveň je tématem i pro 

profesory Rodgerse, Barnetta a Cochranea, kteří se zmiňují o „urbanismu, který mluví 

také za politický prostor. Urbanismus 21. století je ve znamení dalšího šíření nových 

                                                 
1 Dikeç and Gilbert 2002, McCann 2002, Parnell and Pieterse 2010, Purcell 2002 v „right to the city“ in BARNETT, Clive. What 

do cities have to do with democracy?. In: What do cities have to do with democracy? [online]. 2014 [cit. 2015-01-17].  

Dostupné z: https://www.academia.edu/3745240/What_do_cities_have_to_do_with_democracy (volně přeloženo autorem)  
2 CASTELLS, Manuel. Communication power. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2009, xlvii, 574 pages. ISBN 01-

996-8193-7. 

https://www.goodreads.com/author/show/879.Plato
https://www.academia.edu/3745240/What_do_cities_have_to_do_with_democracy
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praktik spojených s médii a technologiemi nejen pro čtení a psaní, ale i pro vizualizaci, 

zobrazování, mapování, snímání a geolokaci městského prostoru.“3 

Strategické plánování je důležitým nástrojem rozvoje lokality. Zapojení veřejnosti 

do jeho tvorby zvyšuje identifikaci občanů s obcí a vytváří mezi nimi nové vztahy, které 

mohou do budoucna předcházet konfliktům (blokaci záměrů). V tomto hraje důležitou 

roli právě informovanost občanů, která úzce souvisí s jejich ochotou a zájmem angažovat 

se ve veřejném dění. Zapojení veřejnosti do tvorby takového plánu zvyšuje jeho šance na 

budoucí přijetí, jelikož založení plánu na širokém konsensu je základem pro přijetí cílů  

a vizí, kterých chce dané město dosáhnout. Strategické plány mohou být vytvořeny  

na zakázku s minimálním zapojením občanů do jejich tvorby, avšak identifikace 

s následnými projekty a vytváření vztahů k obci dosahují žalostných výsledků. 

Strategické plány rozvoje měst tak mohou snadněji končit v „šuplíku“ 

v důsledku neidentifikování občanů a politické reprezentace s jeho budoucími vizemi. 

Problém implementace a zapojení veřejnosti je vnímán jako palčivý ve srovnání 

s evropskými dokumenty.4 

Strategické plánování, jakkoliv je tento pojem komplexní a nelze jej jednoznačně 

uchopit, je skutečnou výzvou pro ty, jež pro něj chtějí získat podporu mezi širokou 

veřejností. Hrozbou pro strategický plán se může snadno stát mandát volených zastupitelů 

na dobu 4 let, kteří za takovým dokumentem stojí podstatnou měrou se svou politickou 

vůlí. Tato vůle je ohrožena právě komplexností plánu, pro který mezi širokou veřejností 

ani politickou reprezentací nemusíme najít trvalé místo a po nastoupení další politické 

reprezentace pak může být smeten se stolu. Projekty, které jsou vidět ve veřejném 

prostoru ihned, totiž získávají ve čtyřletém volebním cyklu politické body a mohou 

snadněji vyhrávat volby. Prostor pro rozhodování veřejných reprezentantů formou ad hoc 

a klientelismu, nedává šanci vytvoření politik navázaných na dlouhodobé plány, strategie 

nebo vize městského rozvoje.5  

Působím od roku 2010 v komunální politice a neziskovém sektoru a na Plánu 

rozvoje města Vodňany jsem se aktivně podílel jako předseda pracovní skupiny priority 

Sport. Tato priorita byla definována na základě výsledků průzkumu potřeb občanů města. 

                                                 
3 RODGERS, Scott, Clive BARNETT a Allan COCHRANE. Media practices and urban politics: conceptualizing the powers of the 

media–urban nexus. Environment and Planning D: Society and Space [online]. 2014, vol. 32, issue 6, s. 1054-1070 [cit. 2015-01-

17]. DOI: 10.1068/d13157p. Dostupné z: http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=d13157p (volně přeloženo autorem) 
4 MAIER 2010 v HRUŠKA 2011 in LNĚNIČKA, Marek. Úspěšné strategické plány. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Vedoucí práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
5 SYKORA 2004; HORAK 2007 in SYKORA, L. a S. BOUZAROVSKI. Multiple Transformations: Conceptualising the Post-

communist Urban Transition. Urban Studies. 2011-12-22, vol. 49, issue 1, s. 43-60. DOI: 10.1177/0042098010397402. (volně 
přeloženo autorem) 

http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=d13157p
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Z této prioritní části Plánu rozvoje města byla uskutečněna dosud nejrychleji realizovaná 

architektonická soutěž v České republice – rekonstrukce sportovního areálu Blanice. Petr 

Lešek, architekt a člen České komory architektů, k tomuto příkladu architektonické 

soutěže ve Vodňanech dodává: „Zájem je především z menších měst (zájem  

o architektonické soutěže – pozn. autora). Podle mne je tam užší bezprostřední vazba 

mezi politikem a prostředím, v němž žije. Opravdu mu osobně záleží na kvalitě výsledku, 

neboť s ním bude žít do konce života. Je pak snazší vysvětlit, že právě architektonické 

soutěže tuto kvalitu po všech stránkách přinášejí. Příkladem jsou třeba Vodňany (…).“6 

Bez Plánu rozvoje by tato stavba nenašla opodstatnění v budoucím směřování města  

a architektonická soutěž nikdy nevznikla. Z této zkušenosti vychází další otázka a sice: 

„Kdo je nositelem vize a zájmu uskutečnit strategické plánování ve městě?“ Dle studie 

Bernarda, která se vztahuje k venkovským obcím, lze považovat starostu vizionáře 

častějším nositelem myšlenky a následné realizace strategického plánu než starostové 

jiných postojů.7 

Mám velký zájem na pokračování započatých aktivit a osvícenými metodami 

zapojovat veřejnost do dění v obci i přes neúspěch v posledních komunálních volbách 

v roce 2014. Tím spíše mě táhne dopředu myšlenka, že město v České republice potřebuje 

naši pomoc, ať už to budou Vodňany nebo jiná sídla. Myšlenka věnovat se komunikaci 

vznikla při vlastní evaluaci partajní politiky v místě bydliště, kde se neustále objevoval 

pojem komunikace na prvním místě. Ať už to byl malý projekt jako oprava chodníku, 

který ani nestál za to komunikovat, nebo větší projekt, kterému se dostalo pozdní 

propagace nebo nakonec samotný plán rozvoje.  

Od roku 2013 působím ve společnosti NEWTON Media, a.s., která poskytla 

nástroje a data pro zpracování mediální analýzy. Mým hlavním zájmem je rozvíjení 

obchodních vztahů nejčastěji se státní sférou a komunikace s jejich představiteli. Během 

mého působení ve společnosti jsem nasbíral zkušenosti z oblasti monitoringu klasických 

a sociálních médií, jejich analýz dle mezinárodních standardů a následných doporučení 

k vytváření komunikačních strategií. Během tohoto pracovního úvazku jsem absolvoval 

tříměsíční stáž ve firmě ONplan, s.r.o. na pozici komunikačního manažera  

a spolupracoval s týmem na vlastní prezentaci činnosti. Další významnou zkušeností 

z roku 2014 byla dobrovolná účast na vytváření komunikační strategie k referendu  

                                                 
6 BOŘÍKOVÁ, Hana. Sami vědci si dávají nálepku fachidiotů. E15: příloha Real Immo. 24. 11. 2014, str. 18. 
7 BERNARD, Josef. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 236 s. Studie 
(Sociologické nakladatelství), 75. sv. ISBN 978-807-3302-030. 
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o dřevozpracujícím závodě ve městě Vodňany, kde jsem měl na starosti komunikační 

kampaň skrze sociální sítě. V témže roce jsem byl hlavním koordinátorem prezentace 

politické strany Vodňany pro změnu opět skrze sociální sítě a analytikem textů k přípravě 

komunikační strategie. Od roku 2010 se věnuji neziskovému projektu Vodňany žijou, 

jehož hlavním cílem je politické, kulturní a společenské oživení města Vodňany. V roce 

2010 jsem se zúčastnil projektu Pocitové mapy, který se následně stal součástí Plánu 

rozvoje města.  

Nejen ve Vodňanech však poslední čtyři roky téma komunikace rezonovalo. 

Konference reSITE8, která proběhla v červnu 2014, zaznamenává za svou krátkou 

existenci nepřehlédnutelný zájem architektů, urbanistů, městských zastupitelů a dalších 

odborníků. Když vystupoval na pódiu architekt a bývalý primátor hlavního města Prahy 

Jan Kasl, zaznamenal jsem si u něj větu: „Potřebujeme mediátora. Potřebujeme někoho, 

kdo dokáže přeložit jazyk městských plánovačů obyčejným lidem.“9 Jedním z témat 

konference reSITE v roce 2015 bude „sdílení a komunikace.“10 O tématu budou 

diskutovat řečníci z celého světa a otázky, které si reSITE klade, jsou následující: „Proč 

se nám dlouhodobě nedaří komunikace složitějších témat, jakým je městské plánování, 

mezi vedením měst a jejich občany? Proč i ti nejlepší a nejprogresivnější politici, kterým 

se daří prosazovat kvalitní procesy do praxe, často prohrávají ve volbách?“11 Jaký je 

rozdíl mezi marketingem a skutečným sdílením městských projektů a idejí? Tuto tezi 

potvrzuje i Leona z online platformy GeniUS! tvrzením: „Musíte to zabalit (pozn. aut. 

komunikaci). Říkám profesionálům, se kterými neustále pracuji, mluvte se mnou, jakoby 

mi byly tři roky.“12 Nakonec zmíním ještě Erica Van der Kooije13, který na konferenci 

Participate, Plan, Live - Prague Amsterdam Forum14 ve své prezentaci prohlásil: 

„Plánování je z 80% o komunikaci, z 20% o představivosti.“15 Forma komunikace, použití 

správného jazyka a načasování v promlouvání k lidem, kteří se zapojují do strategického 

plánu, se jeví jako velmi zásadní. 

                                                 
8 reSITE je katalyzátorem společenského dění, je mezinárodní platformou pro sdílení myšlenek jak dosáhnout obyvatelnějších, 

konkurenceschopnějších a odolnějších měst. Se sídlem v Praze, jdeme v čele inovativních změn ve střední a východní Evropě, a 
jako první organizace v České republice se soustřeďujeme na spolupráci, dialog a společenskou inovaci mezi veřejností a odborníky 

v oblasti designu, financí, stavebního rozvoje, vedení měst a zastupování zájmu veřejnosti. (http://resite.cz/cs/) 
9 KASL, Jan. Cities and landscapes of the new economy day 1: Resite konference 2014. 19. 6. 2014. 
10 Resite 2015. Resite [online]. 2015 [cit. 2015-01-19].  
11 Konference reSITE 2015 se připravuje na polovinu června [online]. 2015 [cit. 29.1.2015]. Dostupné z: 

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/2010/konference-resite-2015-se-pripravuje-na-polovinu-cervna.html 
12 URBACT blog [online]. 2014 [cit. 2015-01-19].  

Dostupné z: http://www.blog.urbact.eu/2014/03/urban-planning-and-the-multi-dimensional-communication-area/ 
13 Eric Van Der Kooij je nizozemský městský designér a urbanista z Odboru prostorového plánování města Amsterdam. 
14 Prague Amsterdam Forum: Participate, Plan, Live se uskutečnilo ve dnech 2. -4. listopadu 2014 a uspořádáno Institutem plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy. 

15 VAN DER KOOIJ, Eric. Participate, Plan, Live: Prague Amsterdam Forum. 2014. 4. 11. 2014. 
Dostupné z: http://www.iprpraha.cz/clanek/1219/forum-praha-amsterdam-participate-plan-live 

http://www.blog.urbact.eu/2014/03/urban-planning-and-the-multi-dimensional-communication-area/
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Forma kolaborace, tedy spolupráce je opakem trendu, který zde byl doposud. 

Váha rozhodnutí na jedinci se pomalu přesouvá na opačný pól k formám spolupráce, 

sdílení a výjimečným spojení sil lidí, kteří společně dokáží změnit stav věcí. Robert 

Hargrove, konzultant v soukromém sektoru, který pomáhal s implementací nových forem 

spolupráce uvnitř institucí a korporátních společností, předpovídá, že „zdrojem 

budoucích úspěchů ve společnosti nebude dosáhnuto pouze výjimečnými jednotlivci,  

ale výjimečnými kombinacemi lidí.“16 Tuto hypotézu potvrzuje průzkum dvojice 

McLagan a Nel, který podává přesvědčivé argumenty vedoucí ke změně směrem 

k participativnímu vládnutí jako tématu naší společnosti. Jejich průzkum ukázal v prvém 

případě  

na organizace, které podporovaly zavedené formy řízení, individuální programy, hodnoty 

a manažerské chování, být autoritářskou společností. Tento pojem obsahoval rigidní řídicí 

struktury, hierarchie autorit a moci, zakázaný přístup k informacím, systematické snahy 

omezovat moc nízkopříjmových zaměstnanců, nízkou toleranci chyb.17 

20. století nebylo ve městech zaměřeno tolik na obyvatele, ale na rozvoj 

automobilismu. 21. století má znamenat změnu v chápání těchto dvou subjektů, které si 

prohodí své role. Člověk bude hnací silou dalšího pokroku, který bude sílit s možností 

použít technologie ke snazší kolaboraci uvnitř těchto zájmových koalic. Individualismus 

je posunut na vedlejší kolej předjetý kolektivním sdílením nápadů, nových myšlenek, 

projektů. Proč ale zkoumat město jako mediátora mezi politikou a občanem? Důvodem 

zájmu může být statistický fakt, že větší část obyvatel Země již obývá města18 a tráví 

v nich veškerý svůj život. Dalším pojítkem může být samotná otázka existence 

demokracie jako takové v moderním světě a hledání jejího místa ve společnosti. „Na 

konci 70. let minulého století vládly v přibližně devadesáti zemích autokratické režimy, 

dnes více než polovina zeměkoule žije v demokratickém zřízení.19 (…) Nedávné volby 

dokládají úspěch populistických politiků i v tradičně demokratických zemích a regionech 

(Indie, Evropa). Dochází tedy po dlouhodobém růstu demokracie k jejímu ústupu?“20 

                                                 
16 Building bridges between citizens and local governments to work more effectively together through participatory planning. 

[Nairobi: UNCHS (Habitat), 2003. ISBN 92-113-1623-5. (volně přeloženo autorem) 
17 Tamtéž. 
18 BARNETT, Clive. What do cities have to do with democracy?. In: What do cities have to do with democracy? [online]. 2014 [cit. 

2015-01-17].  

Dostupné z: https://www.academia.edu/3745240/What_do_cities_have_to_do_with_democracy (volně přeloženo autorem)  
19 Freedom in the World. Freedom House [online]. 2014 [cit. 2015-01-18].  

Dostupné z: https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Status%20%26%20Ratings%20Overview%2C%201973-

2014.pdf in: DOX PRAGUE, a.s. Mody demokracie. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2014. ISBN 978-80-87446-34-8. 
20 What's gone wrong with democracy and how to revive it. The Economist [online]. 2014 [cit. 2015-01-18].  

Dostupné z: http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why 

has-it-run-trouble-and-what-can-be-do in: DOX PRAGUE, a.s. Mody demokracie. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2014. ISBN 978-80-
87446-34-8. 

https://www.academia.edu/3745240/What_do_cities_have_to_do_with_democracy
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Status%20%26%20Ratings%20Overview%2C%201973-2014.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Status%20%26%20Ratings%20Overview%2C%201973-2014.pdf
http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why%20has-it-run-trouble-and-what-can-be-do
http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why%20has-it-run-trouble-and-what-can-be-do
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1. Teoretická východiska 
 

Teoretickými východisky pro mou práci jsou teorie strategického vládnutí, 

strategického řízení, strategického plánování, teorie vládnutí (governance), teorie 

politické komunikace a v neposlední řadě teorie politiky urbanismu. Poslední jmenovaná 

prochází v těchto letech nejistou proměnou a koncept založený na širokém konsensu 

neexistuje. Jak zmiňuje Stejskalová ve své knize Myslet město: „Uplatňuje se zde spíše 

pluralita názorů, jež vyvolávají řadu otázek týkajících se budoucnosti měst i samotné 

disciplíny.“21 V 60. letech minulého století, kdy plánování a automobilový průmysl 

kráčely ruku v ruce a lidské měřítko se z budoucnosti měst vytrácelo, nabírá v těchto 

letech jinou dimenzi. Gehl tuto tezi potvrzuje slovy: „Zejména v posledních desítkách let 

se na území mnoha měst po celém světě usilovně pracovalo na tom, aby pro chodce  

a městský život vznikly lepší podmínky, a sice tím, že se automobilovému provozu 

dostalo menší priority.“22 

Jelikož zde budeme srovnávat zkušenosti komunikace strategického plánování 

měst, je teorie strategického plánování důležitou součástí k pochopení celého 

komplexního procesu řízení měst. Prvně jmenovaná teorie strategického vládnutí posouvá 

vnímání problému strategického plánování měst na globální úroveň, kterou je významnou 

měrou ovlivňována a modelována. Zkušenosti se těsně pojí s historickým vývojem 

regionů a Česká republika zaujímá svou roli z pohledu dějin svým způsobem. Jakým  

a jak se projevuje tato skutečnost na zkušenostech samospráv se strategickým plánováním 

je výzvou pro mě a další generace. Potůček k této problematice dodává: „Jak ukazují 

mezinárodní zkušenosti, země s dostatečně vyvinutou kapacitou strategického vládnutí 

nejen vítězí v nelítostné globální soutěži o nosné koncepty rozvoje a zdroje, ale jsou i lépe 

vybaveny efektivně přispět k řešení úkolů, které na globální úrovni přesahují možnosti 

jednotlivých států.“23 

  

                                                 
21 STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. ISBN 978-80-86863-47-4. 
22 GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261 s. ISBN 978-80-260-2080-6. 
23 POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 360 s. ISBN 978-802-4721-262. 
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1.1 Teorie vládnutí (governance) 

Tato kapitola si klade za cíl představit hlavní a zastřešující přístup ke třem 

následujícím teoriím strategického vládnutí, strategického řízení a plánování. Rozvíjení 

teorie vládnutí, jak píše Potůček, je samo o sobě výzvou i příležitostí: „Teorie vládnutí 

má nesmírný potenciál při hledání alternativních způsobů nazírání na politické instituce, 

spojení domova se světem, nadnárodní spolupráci a různé formy výměny zkušeností mezi 

veřejným a soukromým sektorem.“24 

Vývoj ve světě 80. let minulého století zaznamenával akceleraci procesu globalizace. 

Globalizace přináší výzvy, jež se nepřizpůsobují teritoriálním hranicím národních států 

(finanční krize, ekologické znečištění, HIV/AIDS atd.). Technologická revoluce 

v dopravě a komunikacích učinila hranice států, jakož i časovou a geografickou 

vzdálenost, irelevantní pro lidské činnosti. Národní ekonomiky se stále více integrují 

skrze přeshraniční toky zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. V reakci na tyto změny 

vytváří globalizace poptávku po takové mezinárodní činnosti a takových institucích, které 

by vytvořily nové podmínky, za nichž budou široce akceptovány určité sociální hodnoty 

(např. spravedlnost).25    

Souslovím „od vlády (government) k vládnutí (governance)“26, jakkoliv je obtížné 

pojem governance27 přeložit do češtiny, uvádí kapitolu Marilyn Taylor ve své knize 

Public Policy in the Community. Pojem governance je spjat, stejně jako pojem komunita, 

s několika významy a použitím (network governance, participative governance, society 

centered governance…)28. Je spojován s teorií governance, s normativním modelem  

a praktickým postupem. Jak píše Taylor, „jako teorie jde mnohem dál než výše zmíněné 

významy.  Popisuje zásadní změny v přístupu k vládnutí v souvislosti se zvyšující se 

fragmentací a komplexností společnosti. V jedné rovině je přechod k vládnutí vnímán 

jako odpověď na proces globalizace, který zredukoval kapacitu národních států ovládat 

své ekonomiky. Ve druhé rovině se vztahuje ke zvyšující se „potřebě po vyjednávané 

samovládě (negotiated self-governance) v komunitách, městech a regionech, založené  

                                                 
24 PIERRE 2000: 241 v POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 360 s. ISBN 978-
802-4721-262. 
25 CIHELKOVÁ, Eva. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 

2014, 729 s. ISBN 978-807-4311-345. 
26 TAYLOR, Marilyn. Public policy in the community. 2nd ed., rev. and updated. New York: Palgrave Macmillan, 2011, xv, 358 p. 

Public policy and politics. ISBN 02-302-4265-0. 
27 Pojem „governance“ se do češtiny nepřekládá snadno. Můžeme využít buď lexikálně přesnějšího překladu „vládnutí“, nebo 
volnějšího, věcně ovšem spíše oprávněného pojmu „správa, spravování“. Pak ovšem je třeba odlišit pojmy „správa – governance“, 

tedy jistý způsob výkonu vlády, od pojmu „správa – administration“, tedy obecně výkon exekutivních pravomocí státního aparátu. 

Raději proto v tomto textu ustoupíme od snahy o překlad za každou cenu a přidržíme se anglického originálu. Viz. ČERMÁK, 

Daniel a Jana VOBECKÁ. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 
28 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 



 

8 

 

na praxi koordinovaných aktivit realizovaných skrze sítě a partnerství.“29 Tato činnost 

obsahuje „přenastavení vztahů a povinností zahrnující komplexní aliance aktérů a sítí přes 

propustné institucionální hranice a rozšířenou vizi dostupnosti veřejnosti (public 

domain).“30  

 „Klasické pojetí vládnutí (government), lze chápat jako monocentrickou formu 

vlády využívající hierarchického rozhodování. Nová forma governance toto pojetí mění. 

K prvním podstatným charakteristikám patří důraz na polycentrické vládnutí oproti 

původnímu vládnutí monocentrickému.“31 Jak píše Cihelková, governance je fenoménem 

expanze globalizace a její pozice je posilována přímo úměrně intenzitě pronikání 

globalizovaných vztahů do celé světové ekonomiky a společnosti. Nová struktura 

vládnutí se atomizuje dle Rosenaua do nové soustavy vztahů, která je navíc značně 

komplikovaná a vztahy uvnitř ní jsou proměnlivé. Rosenau tuto situaci nazývá  

jako „vládnutí bez vlády“, čímž upozorňuje na existenci mnohých komplexních pravidel, 

kontrolních mechanismů a překrývajících se politických kompetencí, přičemž ale v tomto 

systému chybí nadřazená politická autorita, která by byla nositelem práva a měla 

schopnost vynutit si plnění dohodnutých pravidel.32 

 Zajímavým podnětem pro další výzkum ve vztahu k teorii governance a vzniku 

jejích dalších forem jsou „globalizační procesy a evropeizace (nárůstu vlivu institucí 

Evropské unie, tedy zmenšení formálního vlivu národních kompetencí) a k našemu 

tématu vztahující se urbanizace, která vede ke vzniku rozsáhlých metropolitních 

regionů.“33 Jak píše Čermák a Vobecká, „správa a řízení metropolitních regionů  

je komplikovanější než správa jednotlivých městských sídel. Regiony jsou zpravidla 

složeny z mnoha administrativně samostatných obcí natolik silně funkčně propojených, 

že správu takového regionu je třeba vykonávat koordinovaně.(…) Na menší úrovni 

přicházíme k dalším závěrům s pokračující změnou ke governance v podobě postupné 

proměny očekávání, která mají občané vůči veřejné správě. Roste požadavek na efektivitu 

a výkonnost orgánů veřejné správy, tedy na charakteristiky označené jako výstupová 

legitimita (output legitimity).“34  

                                                 
29 NEWMAN, 2001, p. 24 in TAYLOR, Marilyn. Public policy in the community. 2nd ed., rev. and updated. New York: Palgrave 
Macmillan, 2011, xv, 358 p. Public policy and politics. ISBN 02-302-4265-0. 
30 CORNWALL 2004a, p.1 in TAYLOR, Marilyn. Public policy in the community. 2nd ed., rev. and updated. New York: Palgrave 

Macmillan, 2011, xv, 358 p. Public policy and politics. ISBN 02-302-4265-0. 
31 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 

1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 
32 CIHELKOVÁ, Eva. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 

2014, 729 s. ISBN 978-807-4311-345. 
33 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 
34 Tamtéž. 
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Výše zmíněné teze opět dále oslabují monocentrický model vládnutí a propojují 

zkoumaný problém této práce se složitou komplexností strategického plánování 

v komunikaci směrem k občanům. Pokud vycházíme z předpokladu, že dosavadní formy 

komunikace byly v raných fázích plánování komunikovány jednosměrně (1. stupeň dle 

Arnsteinovo žebříčku participace), neboli one-way communication (tedy tiskem, 

rozhlasem, televizí a většinou statickým zveřejněním na internetu), výzvou pro tuto práci 

je vzít v potaz nové formy komunikačních systémů v ohledu na konvergenci médií, 

zvláště pak sociální sítě a další webové platformy umožňující obousměrnou komunikaci.  

Jedním z důležitých prvků dobré governance jsou instituce komunikativní vůči 

zájemcům a reagující na všechny podněty v přiměřeném časovém rámci. V každé 

společnosti existuje mnoho různých zájmů a názorů. Dobrá governance nárokuje 

zprostředkování těchto různých zájmů ve společnosti pro dosažení širokého konsenzu  

o tom, co je nejdůležitějším zájmem společnosti a jak může být dosažen. Spokojenost  

ve společnosti závisí na tom, zda všichni její členové dokáží poctivě uspokojit svůj zájem 

a necítí se být vyloučeni z jejího středu.35  

Prvek odpovědnosti považuji v této práci za zásadní a je předmětem dalšího 

zkoumání. Odpovědnost může být tématem nejen rozvojových zemí, ale i zemí 

vyspělých. Jak jsem v této práci naznačil, požadavek veřejnosti na hmatatelné výstupy 

politiků a zároveň pokles politické angažovanosti, otevírání datových souborů veřejnosti 

a zamezování přístupu k informacím, open-source technologie a nedostupná 

technologická řešení velkých korporací jsou fenomény, které postupně proměňují 

možnosti, jakým jsme schopni pracovat se znalostmi, daty a vesměs s informacemi.  

Tyto trendy mění i náhled na způsob, jakým je veřejnost schopna s těmito novými zdroji 

pracovat a využít ve prospěch společnosti nebo ve svůj vlastní a ovlivňovat přístup, jakým 

sdílíme svoje znalosti a zkušenosti v oblasti zapojení veřejnosti a politické angažovanosti. 

K tomuto odstavci se vrátím v dalších kapitolách v návaznosti na mezinárodní zkušenosti.  

 

 

 

                                                 
35 Tamtéž. 
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Tabulka 1: Horizontální úrovně a typy governance 

Zdroj: CIHELKOVÁ, Eva. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 

2014, 729 s. ISBN 978-807-4311-345 

1.2 Teorie strategického vládnutí 

Cílem této kapitoly je poukázat na teoretické ukotvení pojmu strategického vládnutí 

čerpaném ze zahraniční a české literatury. „Strategické vládnutí lze pojmout jako 

dynamický proces tvorby a uplatňování veřejné politiky, politiky a správy, představovaný 

snahou mnoha různých sociálních a ekonomických skupin s různými zájmy a zároveň 

hledáním udržitelné rozvojové orientace a sociálního kontraktu (kontraktů), schopných 

vyvážit tyto zájmy způsobem, který je slučitelný s dlouhodobými zájmy celé společnosti 

včetně jejích budoucích generací.“36, píše profesor Potůček. Vládnutí jako samostatný 

pojem je podle Drora „kolektivní schopnost ovlivňovat budoucnost k lepšímu.“37 Jak píše 

Potůček, nelze pojem vládnutí omezovat na úroveň národního státu a je třeba brát v úvahu 

i jeho další úrovně nadnárodního (zvláště EU) a regionálního významu. Potůček 

upozorňuje na neredukování tohoto významu pouze na vládu a její činnost. Je zapotřebí 

vzít v úvahu i další regulátory a aktéry, zejména trh, občanský sektor a média. Nelze dále 

spoléhat na hierarchie, ale počítat i s horizontálními vazbami a neformálními sítěmi. 38 

Hlavními aktéry strategického vládnutí jsou politické elity a občanská společnost.39 

Na těchto dvou subjektech závisí neustále se měnící podoba vlády, v našem případě pak 

podoby strategického plánu města, ve kterém společně vytvářejí prostor kolem nich. Míra 

                                                 
36 POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 360 s. ISBN 978-802-4721-262. 
37 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 
38 Tamtéž. 
39 Tamtéž. 
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a kvalita kooperace těchto dvou složek určuje kvalitu výsledného dokumentu založeném 

na konsensu a jeho odolnost vůči ostatním vlivům (čas, politická vůle, finance, ad.) 

Poměrně novým a neprozkoumaným, leč stále důležitějším a vlivnějším aktérem  

a regulátorem veřejných věcí jsou média. Tradiční konceptuální rámce politologie  

a veřejné správy vliv médií na vládnutí opomíjejí nebo podhodnocují, a není mnoho teorií, 

které by je zařazovaly současně se státem, trhem a občanským sektorem do sféry 

regulátorů veřejných záležitostí… Otázek je stále více než odpovědí: „Prostě nám 

scházejí prostředky pro vyhodnocení a výběr toho důležitého z neutuchajícího přílivu 

nestrukturovaných informací.“ (Hostages of the Horizon 2005: 20)  

1.3 Teorie strategického řízení 

V kapitole k teorii strategického řízení blíže přiblížím na jakých principech je 

založeno, z čeho tyto principy vychází a jaké hodnoty sdílí. V publikaci Půčka a Koppitze 

je zmíněno, že strategické řízení je založeno na uplatňování klíčových principů, 

kompetencí a sdílených hodnot při řízení (viz obr. 1.1). Uplatňování principů znamená jít 

příkladem ve smyslu těchto principů, změnit vnitřní kulturu (klima) úřadu a organizací 

města. Zde je nutné brát v potaz rozdílnost konceptů strategického řízení a strategického 

plánování, jelikož ne vždy dojde k zavedení obou do běžného fungování obce či města. 

Zavedení strategického plánování je z hlediska politické průchodnosti, komplexní 

složitosti a dalších méně náročné než strategické řízení a proto řada měst usiluje v tomto 

duchu alespoň se započetím procesů strategického plánování.40 

Uvedené principy vychází z moderního pojetí světového managementu (Drucker, 

Senge, Covey, Norton, Kaplan, Goldratt, atd.), zásad udržitelného rozvoje, metod kvality 

a výkonnosti (CAF, ISO, procesní přístup, MA21), principů konceptu New Public 

Management, Smart Administration a Good Governance.41 

V rámci publikace, ze které při definici strategického řízení vycházím, považují autoři 

Půček a Koppitz za „strategické řízení takové řízení, kdy jsou dosahovány stanovené cíle 

(a jejich indikátory), přičemž tyto cíle respektují zásady udržitelného rozvoje, zásady 

„dobrého vládnutí“ a principy strategického řízení; cíle jsou odvozeny z poslání a úkolů 

stanovených legislativou a ze sdílených lidských hodnot (např. spravedlnost, 

odpovědnost, nekorupčnost, poctivost, charakter, integrita atd.) a současně plánované 

nebo vynaložené zdroje jsou použity ekonomicky racionálně (účelně, efektivně, 

                                                 
40 PŮČEK, Milan a David KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města a regiony. Vydání první. Praha: Národní síť Zdravých 

měst České republiky ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2789-8. 
41 Tamtéž. 
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hospodárně) a současně strategický plán je propojen s rozpočtem či rozpočtovým 

výhledem a cíle jsou dosahovány v souladu se stanovenými přiměřenými pravidly  

pro zadlužování.“42 

 

 

Zdroj: PŮČEK, Milan a David KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města a regiony. Vydání první. Praha: Národní síť 

Zdravých měst České republiky ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2789-8. 

1.4 Teorie strategického plánování 

V této kapitole představím teorii strategického plánování a její vývoj v čase. 

Pochopení rozdílu mezi strategickým plánováním v západních zemích a zemích 

postkomunistických je zásadní z pohledu rozdílného přístupu k vládnutí v obou 

regionech. Vzhledem k tomu, že se změny společenských podmínek  

V postkomunistickém regionu ještě neadaptovaly na nové vzorce ve využití půdy  

po pádu socialismu, je to pro nás zásadní dělítko se západními zeměmi. S ohledem na tuto 

skutečnost je třeba přistupovat v porovnávání obou regionů. Region postkomunistických 

měst představím v kapitole Strategické plánování v České republice. 

Strategický plán má za úkol městu vytyčit vizi, nasměrovat agendy, kterým je třeba 

se věnovat do budoucna a určit oblasti, ve kterých je třeba se zlepšovat ve srovnání 

s evropskými městy a metropolemi a posilovat tím svou konkurenceschopnost. Publikace 

Copenhagen: Views and Visions k tomu dodává důležitost vizím jako nejdůležitějších 

                                                 
42 Tamtéž. 

Tabulka 2: Principy, kompetence a sdílené hodnoty strategického řízení města, obce, kraje 
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prvků strategického plánu: „Pokud naše vize ztratí kontakt s realitou, nelze je použít 

k tomu, aby ji změnily. Bez vizí na druhou stranu nemáme šanci nalézt nová řešení 

problémů a přidat nové kvality městu.“43 Dle docenta Kostroně je úlohou jasně 

formulovaných vizí v plánování měst „odpovědět na otázku CO chceme, ale hlavně 

PROČ to chceme.“ Docent se zároveň zmiňuje, že vize je věcí osobní i společenskou  

a k jejich reálnému prosazení je zapotřebí silných osobností s pevným racionálním 

zakotvením.44 

1.2.1 Strategické plánování ve Spojených státech 

Strategické plánování se objevuje ve Spojených státech během druhé světové války 

ve vojenství. Myšlenky a nápady strategického plánování v 70. letech převzala společnost 

Harvard Business School především pro řízení podniků.45 První strategické plány vznikají 

v Americe díky velké autonomii a ekonomické samostatnosti měst. V 50. a 60. letech zde 

docházelo k velkému rozvoji suburbanizace a problémy měst se přesouvají k řešení  

do prvních městských „koalic“. Tyto problémy již není možno řešit během jednoho 

volebního období a jsou zanášeny do strategických plánů na delší časový úsek.46  

Peter Dreier z Amerického národního institutu pro bydlení ve svém textu k Jane 

Jacobsové47 zmiňuje jako počátek nového městského plánování federální program,  

který se snažil vymýtit „plíseň“ měst buldozerem. Obhájci tohoto programu byly typicky 

městské obchody, developeři, banky, hlavní deníky, starostové velkých měst a stavební 

odbory – John Mollenkopf později nazval toto seskupení „koalice růstu“ a Harvey 

Molotch „stroj růstu.“48 

Výrazným hlasem amerického plánování byla spisovatelka Jane Jacobs, která svou 

knihou The Death and Life of Great American Cities podnítila změnu ve způsobu, jakým 

jsme do té doby stavěli města. „Poprvé v historii člověka jako osadníka se města nestavěla 

jako seskupení městských prostorů a budov, ale jako samostatné budovy. Současně bující 

automobilový provoz účinně vytlačoval z městského prostoru zbytky městského života. 

                                                 
43 Dan Christensen (IN) STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. ISBN 
978-80-86863-47-4. 
44 KOSTROŇ, Lubomír. Metody komunikace urbanistické vize. Brno: MSD, 2005, 171 s. ISBN 80-866-3344-6. 
45 MAIER (1997) in LNĚNIČKA, Marek. Úspěšné strategické plány. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Vedoucí práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
46 MAIER (1997) in LNĚNIČKA, Marek. Úspěšné strategické plány. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

Vedoucí práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
47 Jane Jabobs (1916-2006) byla americkou spisovatelkou a aktivistkou, která se zasadila o v té době nové, na komunitě založené 

přístupy k plánování. Její trilogie, hlavní z nich Smrt a život amerických měst (The Death and Life in American Cities, vydána 

1961) se stala jednou z nejvlivnějších amerických knih o vnitřních fungováních a selháních měst. Inspirovala generace městských 

plánovačů a aktivistů. Mezi zásadní odkazy na její vizi o městech patří integrace rozdílných kombinací budov do městských 

zástaveb, města považována za ekosystémy, přístup k plánování zdola-nahoru ad. 
48 DREIER, Peter. Jane Jacobs' Radical Legacy. National Housing Institute [online]. 2006 [cit. 2015-01-14]. Dostupné 
z:http://nhi.org/online/issues/146/janejacobslegacy.html 

http://nhi.org/online/issues/146/janejacobslegacy.html
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Během pěti desetiletí od roku 1961 (kdy byla vydána kniha Jane Jacobs, pozn.aut.) 

přispělo mnoho badatelů a teoretiků městského plánování ke studiím a k argumentům 

v diskuzích týkajících se života a smrti ve městech.“49 

1.2.2 Strategické plánování v Evropě 

Stejskalová k této problematice říká: „Strategické plánování a územní plánování měst 

se začalo rozvíjet a paralelně existovat v Evropě již od 60. let. Zároveň získalo obecnější 

povahu a týkalo se formulací vizí a cílů města v delším časovém období.“50 Evropské 

strategické plánování bylo ovlivňováno v závislosti na politickém zřízení a stupni 

ekonomického rozvoje. Stejskalová však podotýká, že „společné rysy je možné sledovat 

s určitým časovým odstupem ve všech zemích.“51  

V komparaci s americkými městy nalezneme dlouhodobější vývoj, kdy spolu s růstem 

obyvatel zvětšovala i svoji velikost (americká města vznikla v relativně nedávné době)  

a tím disponují kompaktnější strukturou. Plánování měst se nicméně v 80. letech  

pod vlivem sociálních a ekonomických změn projevuje v některých případech jako 

neflexibilní nástroj dalšího rozvoje. Nicméně se ukázalo, jak zmiňuje Lněnička ve své 

práci: „I v Evropě má strategické plánování svůj zásadní význam.“52 McInerney, Barrows 

tvrdí, že „zkvalitňování stavu veřejných služeb se neobejde bez nástrojů typu 

benchmarking, strategický management a strategické plánování.“53 Prokazuje se jako 

výhodný způsob spolupráce mezi investory a městy a proměňuje se v nástroj „kolektivní 

snahy, a tedy především jako výsledek kompromisů a vzájemné komunikace různých 

zájmových skupin.“54 

Z knihy Stejskalové Myslet město, vychází osmdesátá léta v Evropě jako určitý milník 

v přístupu k městskému plánování. „Sociální a ekonomické důsledky globalizačních 

procesů, vliv neregulovaných tržních podmínek a další specifické faktory vedly v této 

době v mnoha evropských městech k závěru, že urbanistické nástroje a procesy nejsou 

dostatečně flexibilní. Toto zjištění vedlo buď k postupné ztrátě víry v možnosti plánování 

a důrazu na soukromý sektor a jeho iniciativu, či naopak k revizi cílů a nástrojů plánování. 

Dále zde uvádí, že pokud se městům, kterým se v této době podařilo formulovat vizi 

budoucího vývoje takovým způsobem, že byla přijatelná i během několika volebních 

                                                 
49 GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261 s. ISBN 978-80-260-2080-6. 
50 STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. ISBN 978-80-86863-47-4. 
51 Tamtéž. 
52 LNĚNIČKA, Marek. Úspěšné strategické plány. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce 

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
53 MCINERNEY, BARROWS (2002, cit. V Hájek, Grebeníček, Hubáčková, 2010, s.8) in LNĚNIČKA, Marek. Úspěšné strategické 

plány. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
54 Tamtéž. 
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období a způsob její implementace přitom zůstal konzistentní, si v nově propojeném 

globálním prostoru devadesátých let vybudovala výrazně lepší pozici. Zároveň se 

v mnohých městech prokázalo jako výhodné přizvat k jednáním o cílech města již  

na začátku celého procesu investory z privátní sféry a postupně nastavovat  

a zefektivňovat procesy spolupráce. Plánování města začalo být v evropských 

demokratických zemích chápáno více jako kolektivní snaha, a tedy především jako 

výsledek kompromisů a vzájemné komunikace různých zájmových skupin.“55 

1.2.3 Strategické plánování v České republice 

Českou formu strategického plánování ovlivňuje od pádu komunismu několik 

činitelů, které utvářejí sídelní krajinu kolem nás. Sýkora a Bouzarovski popisují 

postkomunistická města jako města ve stále probíhající transformaci. Jejich proměna není 

dokončena, jelikož závisí na politických, ekonomických a kulturních přeměnách směrem 

ke kapitalismu. Tato sídelní přeměna je rozdělena do tří fází: „krátkodobá, kdy základní 

principy politické a ekonomické organizace jsou změněny; střednědobá, kdy chování lidí, 

jejich návyky a kulturní normy jsou adaptovány na nové prostředí a další transformace 

v mnoha oblastech a začínají hlouběji ovlivňovat společenskou změnu a dlouhodobá,  

ve které jsou stabilní vzorce sídelní morfologie, využití půdy a rezidenční segregace 

přenastavené.“56  

V případě bývalých komunistických zemí již transformace institucionální proběhla, 

sociální struktury a praktiky stále obsahují některé socialistické rysy a velké části  

post-komunistických měst vykazují charakter socialistické zástavby. Sýkora  

a Bouzarovski předkládají z tohoto důvodu tezi, že post-komunistická města jsou stále 

městy v pokračující přeměně. 

Širší perspektivu, kterou jsem dle Sýkory a Bouzarovskeho představil v prvním 

odstavci této kapitoly, je součástí širšího rámce pro analýzu sociálních a městských změn 

v postkomunistických zemích. Mezi další činitele, které je třeba zmínit, patří vztah 

postkomunistických městských restrukturalizací na jedné straně, a zmínkami  

o přeměnách a transformacích na straně druhé. Sýkora s Bouzarovskim rozlišují mezi 

hlavními trajektoriemi sociálních a městských změn a jednotlivými mechanismy, skrze 

které jsou uskutečňovány. Městská proměna se skládá z přeměn ve využití půdy nebo 

                                                 
55 STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. ISBN 978-80-86863-47-4. 
56 SYKORA, L. a S. BOUZAROVSKI. Multiple Transformations: Conceptualising the Post-communist Urban Transition. Urban 

Studies. 2011-12-22, vol. 49, issue 1, s. 43-60. DOI: 10.1177/0042098010397402. Dostupné 
z: http://usj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0042098010397402 (volně přeloženo autorem z originálu) 

http://usj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0042098010397402
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sociálně prostorových vzorů, které jsou dotčeny právě mechanismy přeměn jako je 

gentrifikace suburbanizace uskutečňovaná v proměňovaných lokalitách brownfields, 

uzavřených komunitách (gated communities) nebo místech sociálně vyloučených. Vědci 

nadále upozorňují, že vzniku a charakteru uzavřených komunit nebo gentrifikace 

postkomunistických měst nemůže být důkladně porozuměno bez náhledu na sociální 

přeměnu, zvláště pak sociální rozvrstvení vztáhnuté k odlišným příjmům na pracovním 

trhu na jedné straně, a bez porozumění institucionálních reforem jako privatizace majetku 

a deregulace nájemného. Perspektiva, s jakou tedy musíme na přeměnu 

postkomunistických sídel nahlížet, je komplexní v mnoha ohledech. Tuto komplexnost 

lze zasadit do jednoho explicitního vzoru o 3 hlavních činitelích (transformacích), 

kterými jsou výše zmiňované institucionální, sociální a městské proměny.57 

Tabulka 3:Vícenásobné transformace 

  

                                                 
57 Tamtéž. 

Proměna I.: Institucionální 
transformace

demokratické parlamentní volby, 
privatizace, liberalizace cen, liberalizace 

zahraničního obchodu 

Proměna II.: Sociální transformace

internacionalizace, hospodářská 
restrukturalizace, sociální polarizace, 

postmoderní kultura, neoliberální politika

Proměna III.: Městská transformace

komercionalizace městských center, 
revitalizace vnitřních prostor měst, 
suburbanizace prostor na periferii 

města

Zdroj: SYKORA, L. a S. BOUZAROVSKI. Multiple Transformations: Conceptualising the Post-communist Urban 

Transition. Urban Studies. 2011-12-22, vol. 49, issue 1, s. 43-60. DOI: 10.1177/0042098010397402. Dostupné 

z: http://usj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0042098010397402 (volně přeloženo autorem z originálu) 

 

http://usj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0042098010397402
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1.5 Teorie politiky urbanismu 

Dle knihy Allana Cochranea Understanding Urban Policy (Pochopení politiky 

urbanismu) musí být tato politika chápána jako „součást aktivního procesu politického  

a ekonomického předefinování, který se stále více odehrává na mnoha úrovních, ale je 

především zaměřen na města.“58 Sir Peter Hall59 zde přitom zdůrazňuje relevantnost 

ekonomického (materiálního) kontextu. Celá řada autorů se vyjadřuje k pojmu urbanismu 

(Amin et al. 2000; Sandercock 2000; Amin and Thrift 2002; Healey 2002, 2004; Massey 

2004) jako „potenciálu měst poskytovat platformu pro sociální a politickou 

angažovanost.“60 Cochrane však zdůrazňuje: „města, která přivádí lidi dohromady, 

požaduje po nich, aby žili pospolu, poskytují také prostor pro znovunabytí a vývoj nových 

forem segregace a oddělení.“61  

Tato teorie potvrzuje zvyšující se zájem o formy kolaborativních procesů, které vedou 

k vytváření nových politik a jejich implementaci, která je podle Healey: „informovaná, 

lépe koordinovaná, více kreativní, více inkluzivní a tedy legitimnější než v závislosti 

pouze na technické odbornosti, byrokratickém postupu, ideologických programech  

a moci jednoho nebo dvou strategických hráčů.“62 

1.6 Teorie politické komunikace 

V této kapitole vysvětlím teorii politické komunikace a její stav v České republice. 

Z hlediska cílů práce považuji toto téma za velmi podstatné z důvodu překotného vývoje 

této disciplíny v posledních letech a nutnosti identifikace českého prostředí v rámci 

globální perspektivy. V České republice se objevují různé trendy ať už vlastní nebo 

zahraniční a výrazně modelují mediální prostor politické komunikace.  

V knize Evy Lebedové jsme svědky rychlého až převratného vývoje systémů politické 

komunikace, které dnes představují samostatné jednotky analýzy v rámci výzkumu 

politiky. (…) David Easton podporuje tezi systémové teorie konstatováním, že „základní 

idea systému předpokládá, že lze oddělit politický život od ostatní společenské aktivity, 

alespoň pro analytické účely, a v ten moment je zkoumat jako samostatný celek.“63 

                                                 
58 Tamtéž. (volně přeloženo autorem) 
59 Sir Peter Hall (1932-2014) byl profesorem plánování a regenerace měst na univerzitě Bartlett, University College London, 

prezidentem Town and Planning Association, Regional Studies Association. Hall byl několik let poradcem britské vlády v oblasti 

plánování a regenerace měst. (http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0714/Peter_Hall) 
60 COCHRANE, Allan. Understanding urban policy: a critical approach. Malden, MA: Blackwell, 2007, 178 p. ISBN 978-063-

1211-211. (volně přeloženo autorem) 
61 Tamtéž. 
62 HEALEY, Patsy. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. England: Palgrave Macmillan, 2006, str. 330. 

ISBN 0-333-69346-9. (volně přeloženo autorem z originálu) 
63 LEBEDOVÁ, Eva. Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2013, 264 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 102. ISBN 978-807-4191-589. 
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Překotný vývoj politické komunikace potvrzuje fakt, že nové výzvy globální 

modernizace dopadla postupně na všechny její složky. Jak píše Lebedová, tento dopad 

zaznamenaly složky systémů politické komunikace, političtí aktéři, média a také občané 

a voliči, u nichž se změnilo jejich vnímání politiky. Kdysi stabilní národní systémy 

politické komunikace, jež byly charakteristické pro větší část dvacátého století, se čím 

dál tím více stávají systémy, které lze popsat jako „turbulentní, méně předvídatelné, méně 

strukturované a chaotické“ (Blumler, Kavanagh 1999: 211; McNair 2003: 552, citováno 

podle Stanyer 2007: 1). Podle Jaye Blumlera (2011: 202) se ocitáme ve „třetím věku 

politické komunikace“ (third age of political communication), který lze charakterizovat 

jako „věk hojnosti, všudypřítomnosti, neomezeného dosahu a rychlosti komunikace.“64 

Vztah mezi politickými aktéry, sdělovacími prostředky a veřejností se v tomto období 

výrazně proměnil. Od politiků je vyžadováno, aby byli kdykoli a ihned připraveni sdělit, 

jak budou postupovat v nově nastalé politické situaci a jak ji budou řešit. Z každé 

mimořádné události vysílají média online zpravodajství, zřídí si svůj 24 hodinový štáb 

přímo na místě a informují občany o událostech tak, jak běží v reálném čase. Jde o změnu 

mediálního prostředí, která má bezprostřední vliv na utváření a způsob vedení politiky.65  

K těmto tezím bych rád podotknul koncept švédského akademika Manuela Castellse, 

který v roce 2000 pojmenoval naší společnost jako tzv. společnost sítí (network society).66 

Sítě aktérů nejsou novým pojmem, který je lidské historii neznámý. „Model sítě je dobře 

známý všem formám života, nejen toho lidského. Všude kam se kolem se sebe podíváte, 

vidíte sítě.“67 V mezilidském životě analytici sociálních sítí prošetřovali dynamiku 

sociálních sítí v srdci sociálních interakcí a vytváření smyslu68, vedoucí k formulaci 

systematické teorie komunikačních sítí.69  

Způsob komunikace mezi lidmi je jiný, mění se velmi rychlým tempem a dostává 

podobu obousměrné verze komunikace. Dříve se vydávali pouze tiskové zprávy, 

promlouvalo k lidem pomocí technologií rozhlasu, televize. S nástupem internetu se však 

tato výhradní pozice tradičních médií mění a nositelem zprávy a jejího obsahu může být 

kdokoliv, nejen novinář či politik. Média jsou významným prostředkem utváření 

                                                 
64 Tamtéž. 
65 Tamtéž. 
66 CASTELLS, Manuel. Communication power. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2009, xlvii, 574 pages. ISBN 01-
996-8193-7. 
67 BUCHANAN, 2002 in CASTELLS, Manuel. Communication power. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2009, 

xlvii, 574 pages. ISBN 01-996-8193-7. 
68 BURT, 1980 in CASTELLS, Manuel. Communication power. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2009, xlvii, 574 

pages. ISBN 01-996-8193-7. 
69 MONGE a CONTRACTOR, 2003 in CASTELLS, Manuel. Communication power. 2nd edition. New York: Oxford University 
Press, 2009, xlvii, 574 pages. ISBN 01-996-8193-7. 
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veřejného mínění a někdy je jim přisuzována mnohem větší moc než všem třem hlavním 

pilířům společnosti privátního sektoru, neziskového sektoru a státu.  Mediální analýza 

v této práci byla primárně vytvořena s pomocí monitoringu klasických médií, tedy 

televize, rozhlasu, tištěných periodik. Lze ji tedy chápat v tomto kontextu jako tzv. 

benchmark pro další výzkum komunikace tématu strategického plánování. 

S čím se však obor politické komunikace potýká dle Lebedové, je dominance 

literatury, která pochází od autorů z vyspělých západních demokracií (především anglo-

amerického původu) a soustředí se právě na analýzu fungování politické komunikace 

v těchto zemích. Literatura, která by se soustředila na komparativní výzkum politické 

komunikace v nových, respektive nezavedených demokraciích, je výrazně méně 

zastoupena.70  

Lebedová se z těchto důvodů domnívá, že v aktuální debatě o moderním modelu 

politické komunikace a jeho výzvách více méně chybí detailnější pohled na systémové 

problémy východní a střední Evropy, jež mají společnou postkomunistickou zkušenost. 

Z tohoto důvodu je pro tuto práci výzvou zpracování mediálních obsahů od roku 1996, 

která jsou součástí mediálního archivu. Ve srovnání s vývojem mediální komunikace 

strategického plánování, resp. proměn celé společnosti v České republice, kterou jsem 

nastínil dle Sýkory a Bouzarovskeho, a vývojem struktury médií a nástup internetu 

v České republice, se dostáváme k cílům této práce. 

Na základě analýzy Lebedové se dle jednotlivých sledovaných proměnných ukázalo, 

že charakter politické komunikace v České republice se ve srovnání s tradičními 

demokraciemi stále významně odlišuje, a to především v oblasti zákonné regulace, 

mediálního systému a politické kultury. Problematickou zde Lebedová uvádí hlavně 

skutečnost, že veřejnoprávní média v České republice podléhají politickým tlakům a bez 

legislativních změn nebudou pravděpodobně tyto tlaky eliminovány či oslabeny. Stejně 

tak zmiňuje tento problém profesor Potůček v publikaci věnované strategickému řízení 

v České republice spolu s výrazným pronikáním politických a ekonomických tlaků. 

Ostatně v současnosti jsme svědky prolínání několika zájmů aktuálního ministra financí 

Andreje Babiše, tedy i na mediální scéně. Zde je však nutné podotknout, že jednoznačná 

pozitivita nákupu mediálního domu je pravděpodobně velkou otázkou i pro samotného 

ministra. 

                                                 
70 LEBEDOVÁ, Eva. Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2013, 264 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 102. ISBN 978-807-4191-589. 
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 Jako podstatné, a z hlediska této práce zásadní, pro formování vzorců politické 

kultury v oblasti politické komunikace se ukázaly nízké hodnoty v porozumění politice  

a schopnosti udělat si názor na politické otázky, v zájmu o politiku a participaci  

na politickém dění. Z hlediska modelu fungování volebních kampaní, a v případě této 

práce také samotného významu strategického plánování, a politické komunikace je totiž 

právě dostatečnou znalostí a informovaností o politice podmíněna schopnost občanů 

zvolit ve volbách nejlepší z nabídky politických stran a vybrat tak konkrétní program, 

jenž odpovídá jejich vlastním zájmům. Stejně jako u strategických plánů je participace  

na jeho tvorbě podmíněna právě informovaností a schopností porozumět daným 

procesům. Dá se tedy předpokládat, jako v případě volebních kampaní, že je participace 

na procesu strategického plánování bez porozumění jeho kontextu a významu neefektivní 

a velmi omezená.  

Dle Půčka a Koppitze je nezbytné, aby byl proces strategického řízení vnímán jako 

spravedlivý proces, pouze v tomto procesu jej lze považovat jako efektivní. V následující 

tabulce jsou uvedeny 3 principy spravedlivého procesu při komunikaci strategie. V rámci 

strategického řízení je správná komunikace naprosto klíčová – je tématem první fáze71.“72 

Zdroj: PŮČEK, Milan a David KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města a regiony. Vydání první. Praha: Národní síť 

Zdravých měst České republiky ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2789-8. 

                                                 
71 První fáze se musí promítnout do všech ostatních fází. Zahrnuje správnou komunikaci, sdílení strategie politiky, zaměstnanci 

města a klíčovými partnery, respektování (v ideálním případě sdílení) principů strategického řízení. Zdroj: PŮČEK, Milan a David 

KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města a regiony. Vydání první. Praha: Národní síť Zdravých měst České republiky 

ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2789-8. 
72  

Tabulka 4: Tři principy spravedlivého procesu při komunikaci cílů: 
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Jelikož je dle závěrů práce Evy Lebedové patrné, že výzkum politické komunikace 

v České republice je opravdu ve svých počátcích a o možném vlivu jednotlivých 

komunikačních nástrojů na volební chování, popřípadě voličské preference, toho víme 

stále velmi málo, je pro české vědce výzvou se do této problematiky ponořit. Lebedová 

zdůrazňuje, že příslibem zlepšujícího se stavu poznání v této disciplíně mohou být 

empirické výzkumy, které se postupně na českých univerzitách a vědeckých pracovištích 

začínají realizovat. Jejich výsledkem by poté mohlo být i potvrzení či vyvrácení některých 

poznatků (např. negativní reklama jako nástroj zprostředkování věcných a informačně 

bohatých sdělení), které můžeme dnes pouze odhadovat s poukazem na americké studie.  

1.7 Teorie informační a ekonomické governance  

S rozvojem internetových sítí jsme svědky vytváření jiného typu komunit, jejichž 

pojítkem jsou tzv. sociální sítě. Komunit, které nejsou vázány bezprostředně na prostor. 

Zde narážíme na dosud nezmíněný aspekt governance – governance informační, píše 

Cihelková. Tato governance je zužována na otázky bezpečnosti informačních sítí firem  

a institucí před neoprávněným vstupem, ovládnutím a zneužitím informací ze sítě. Tato 

oblast, která stála mimo zaměření Výzkumného záměru FMV VŠE, je velmi rozsáhle 

zpracována, diskutována a dováděna do bezpečnostní praxe.73  

Z hlediska ekonomické governance zde aplikuje tezi: „Informace má svou 

ekonomickou hodnotu. Nejsou to jen náklady na pořízení informace, ale informace sama 

má na trhu informací svou tržní hodnotu. Zpráva ovšem platí i obráceně: hledáme-li 

ekonomickou hodnotu, potřebujeme informace. Informace je zboží. Cesty k ovládnutí 

informací jsou úzce propojeny s ekonomickou governance i s governance obecně.74 

  

                                                 
73 CIHELKOVÁ, Eva. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 

2014, 729 s. ISBN 978-807-4311-345. 
74 Tamtéž. 
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1.8 Vymezení pojmů 

Pojmy participace a governance doznávají v poslední době vysokého zájmu. 

Participace jako protipól uzavřené státní správě a samosprávě, svým přístupem mění 

vnímání dosavadní interakce s občany. Jak se tyto pojmy vyvíjely a kolik existuje jejich 

možných definic, představují dvě následující kapitoly. 

1.8.1 Vymezení pojmu governance 

Dle Cihelkové publikace, která se pojmu a konceptu governance úzce věnuje, 

vycházím z pojetí governance pro svou práci. Poprvé v historii byl termín „governance“ 

použit ve 12. století ve Francii, kde měl technický význam. Označoval řízení propouštění 

na záruku. Z Francie se rozšířil do Anglie, kde pojmenovával způsob organizace feudální 

moci. Jejím základem byla sousedící „vrchnostenství“, která měla být navzájem soudržná. 

Neexistovala zde ústřední moc jako taková, ale pouze jednotlivá osoba, primus inter 

pares,75 jejímž cílem bylo řešit spory mírovou cestou a dohlížet na to, aby každý konflikt 

zájmů byl urovnán cestou jednání (konzultacemi). Governance se soustředila na jednotu 

– nikoli jedinečnost – zájmů.76 

Pokud se přesuneme do 20. století a pojem governance zasadíme do souvislostí, 

Cihelková k tomuto dodává: „pojem governance upoutal pozornost jak mezinárodních, 

zejména finančních organizací, tak také vědecké a akademické sféry. (…) governance 

mohla být aplikována na široký okruh otázek, vztahů a institucí, vtažených do řízení 

veřejných i soukromých záležitostí. Jak uvedl výbor expertů na veřejnou správu 

Ekonomické a sociální rady OSN (UN Economic and Social Council Committee of 

Experts on Public Administration – CEPA), pojem governance rozšiřoval a lépe ilustroval 

to, oč se dříve pokoušely vlády. Konceptualizace governance generovala různé definice 

a názory, které však nebyly ve svém základu konzistentní (UN SEC, 2008: 3). 

Jak budu dále zmiňovat, mezi významné aktéry, které posilovali po skončení studené 

války zájem o governance, patřili zejména donátorské agentury OSN – Světová banka  

a Mezinárodní měnový fond a západní země, které pobízely státy bývalého Sovětského 

svazu i rozvojové země k provedení politických, ekonomických a administrativních 

reforem a usilovaly o praktikování tzv. dobrého vládnutí. 

Cihelková dále uvažuje o governance tehdy, jestliže se formuje skupina lidí,  

ve vyšším stadiu pak označovaná termínem společnost, která má určité zájmy a směřuje 

                                                 
75 Primus inter pares (česky „první mezi rovnými“) je latinské označení pro člověka ve skupině, kde všichni mají stejné postavení a 

přesto tato osoba je považována za reprezentanta nebo vůdčí osobnost díky přirozené autoritě nebo jiné význačné vlastnosti.  
76 CIHELKOVÁ, Eva. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 
2014, 729 s. ISBN 978-807-4311-345. 
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k určitým cílům. Je-li skupina příliš široká k tomu, aby kolektivním způsobem mohla 

efektivně činit nezbytná rozhodnutí vedoucí k vytčeným cílům, vytváří si nástroje, které 

celý proces zjednodušují. Rozhodování je delegováno na užší orgán. Jestliže tedy 

v uvedeném procesu jde o hledání způsobu řízení společnosti nebo jejích jednotlivých 

organizačních složek k dosažení určitých cílů, pak se obecně governance věnuje rozvoji 

strategie tohoto řízení a širšího rozhodování o směřování skupiny a úloze jejích 

příslušníků. 

Skupinový (společenský) organismus tak předpokládá v procesu governance 

rozdělování rolí a vyjasnění struktury vztahů uvnitř skupiny. To znamená určení toho 

1.  Kdo představuje hlavní autoritu – ten, kdo má moc (authority, power) 

2. Jakým způsobem činí rozhodnutí (decision-making process) a  

3. Jakým postupem mohou příslušníci skupiny (společnosti), kteří nejsou přímo 

včleněni do mocenské (vládnoucí) struktury, uplatnit svůj hlas či názor, jestliže je 

vládnoucí moc v určitých systémech governance všem příslušníkům skupiny 

povinna skládat účty. Jde tedy o povinnost (resp. možnost této povinnosti) autorit 

zodpovídat se ze svých rozhodnutí a jejich důsledků (accountability).77  

1.8.2 Vymezení pojmu participace 

Definice pojmu participace můžeme dle autorů Analýzy participace rozdělit do třech 

skupin: „V obecném vyjádření participace znamená účast, účastnictví nebo podílení  

se na něčem. V praxi se setkáváme i s dalšími označeními jako např. zapojování 

veřejnosti, spolupráce s veřejností, partnerství či komunikace s veřejností.“78 Druhá 

skupina je definována takto: „participaci lze chápat jako podílení se na životě dané 

komunity (obce, kraje, státu, …). V takto široce pojaté definici participace můžeme říci, 

že „občan, který přijde k volbám nebo chce promluvit na veřejném shromáždění, se podílí 

na veřejném životě stejně jako rodiče, kteří vychovávají své děti k odpovědnosti, nebo 

jako mládež, která dobrovolně pomáhá postiženým dětem.“79 

Praktičtěji uchopitelnou definici vidí autoři Analýzy v pojetí S. Arnstein. Participaci 

chápe jako „redistribuci moc, která umožňuje chudším vrstvám občanů, kteří jsou 

v současnosti vyloučeni z politického a ekonomického procesu, být rozumně zahrnuti 

v budoucnosti. Jde o strategii, prostřednictvím které se nemajetní lidé mohou zapojit  

                                                 
77 CIHELKOVÁ, Eva. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 

2014, 729 s. ISBN 978-807-4311-345. 
78 Tamtéž. 
79 Tamtéž. 
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do určování toho, jakým způsobem budou předávány informace, stanovovány cíle a 

priority, alokovány veřejné prostředky, … zkráceně to znamená způsoby, kterými mohou 

iniciovat sociální změny, díky kterým se budou moci i oni podílet na přínosech 

plynoucích ze společnosti.“80 

 

                                                 
80 Tamtéž. 
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1.9 Legislativní ukotvení strategického plánování 

Strategický plán obce nebo kraje není dle současného legislativního řádu povinným 

dokumentem obcí. Program rozvoje obce, jak se jinak strategickému plánu říká, patří  

do schvalovacích kompetencí zastupitelstva. Na obec je dle Půčka a Koppitze nahlíženo 

ze dvou hledisek:  

a. Obec jako územní celek: Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (§ 

1 zákona o obcích). Strategické dokumenty se v tomto případě týkají rozvoje 

území, 

b. Obec jako veřejnoprávní korporace: Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní 

majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývající (§ 2, odst. 1 zákona obcích). Strategické dokumenty  

se v tomto případě týkají například rozvoje či správy majetku nebo poskytovaných 

veřejných služeb. I v tomto případě by dokumenty měly být schvalovány 

zastupitelstvem – pokud se jakkoli týkají rozvoje obce.81 

 

- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

(účinnost od 1. 1. 2007)  

1.10 Legislativní ukotvení zapojování veřejnosti 

Normativní rámec, který umožňuje v současné době zapojení veřejnosti do přípravy 

dokumentů má v České republice následující tři vrstvy: 

- právo na zapojení veřejnosti zaručuje v ústavní rovině Listina základních 

práv a svobod, publikovaná pod č. 2/1993 Sb., v podobě práva na informace 

o činnosti orgánů veřejné moci, dále se jedná o zákon č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím a poslední vrstvu tvoří interní 

normativní akty, jako jsou Legislativní pravidla vlády přijatá usnesením 

vlády ze dne 18. března 1998 č. 188 a v návaznosti na ně Obecné zásady pro 

hodnocení dopadů regulace – RIA, přijaté usnesením vlády ze dne 13. srpna 

2007 č. 877. 

                                                 
81 PŮČEK, Milan a David KOPPITZ. Strategické plánování a řízení pro města a regiony. Vydání první. Praha: Národní síť Zdravých 
měst České republiky ČR, 2012. ISBN 978-80-260-2789-8. 
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- k tomuto zákonu dodává Illner: „Existence a veřejná dostupnost informací  

o činnosti veřejné správy je jedním ze základních předpokladů jakéhokoliv 

způsobu občanské participace. Zákon ukládá státním orgánům, územním 

samosprávným celkům (tj. též obcím) a jejich orgánům, veřejným institucím 

a některým dalším subjektům povinnost poskytovat informace vztahující se 

k jejich působnosti.“82  

- „Pojem informace je ve smyslu tohoto zákona vymezen velmi široce: 

informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě 

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinné subjekty poskytují informace 

buď jejich zveřejněním, nebo je poskytují žadatelům na základě jejich 

žádosti. Zákon stanoví, které informace a jakým způsobem musí povinné 

subjekty zveřejňovat, které informace poskytovat nelze, určuje dále režim 

poskytování informací na základě žádosti (specifikuje požadovanou formu 

žádosti, lhůty, pro poskytnutí odpovědi aj.), formu odvolacího a stížnostního 

řízení a další.“83 

 

Jak uvádí autoři Manuálu pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, 

zapojení veřejnosti napomáhá: 

- Zvyšovat transparentnost a důvěryhodnost procesu přípravy dokumentu 

v očích veřejnosti, 

- Vtáhnout do procesu přípravy odlišné názory, expertízy, úhly pohledu  

a umožňuje tak odhalit nezamýšlené důsledky, 

- Zvýšit kvalitu připravovaných dokumentů, 

- Zvýšit ochotu veřejnosti akceptovat vládní rozhodnutí. 

Dále autoři uvádějí, že zapojení veřejnosti má své meze dané platnými zákony  

a zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy ČR, případně stadiem, ve kterém se 

nachází příprava řešení daného problému. 

Současně je potřeba zajistit, aby v průběhu zapojování veřejnosti nedocházelo k úniku 

utajovaných informací k nepovolaným osobám. 

                                                 
82 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 
83 Tamtéž. 
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Předkladatel sám musí posoudit, kdy zapojení veřejnosti není vhodné nebo je výrazně 

omezené z důvodu povahy upravované problematiky.84 

  

                                                 
84 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů [online]. 
2010 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z:http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Manual-pro-zapojovani-verejnosti.pdf 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Manual-pro-zapojovani-verejnosti.pdf
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2. Komunikace a participace 

K zodpovězení otázky dosavadních zkušeností městských samospráv s komunikací  

a participací ve strategickém plánování v médiích je nutné představit příklady 

komunikace z České republiky. Tyto metody přímo souvisejí s vývojem strategického 

plánování v daném regionu a jeho přijetím širší veřejností. Jak bylo uvedeno v kapitole 

ke Strategickému plánování v České republice, vývoj státu v novém zřízení se odvíjí  

od několika transformací, které přístup ke strategickému plánování podporují nebo 

naopak. Metody komunikace jsou také svázány s dějinným vývojem způsobů komunikace 

a nelze snadno přejímat metody z jiných států a implantovat na místní prostředí. 

Informační kanály, kterými proudí současné podoby informací, jsou závislé  

na technologických předpokladech, které podporují rozvoj jednotlivých komunikačních 

platforem. Důležité je brát v úvahu fakt, že tradiční média v České republice měla 

rozdílný vývoj než média západní.  

Jan Jirák, v publikaci 10 let v českých médiích, připomíná důležité milníky vývoje 

českých médií. Do událostí na sklonku roku 1989 vstupovala masová média – tedy 

periodický tisk, rozhlas a televize – jako instituce, jejímž deklarovaným posláním má být 

zajišťovat vládnoucí vrstvě legitimizující symbolické prostředí, a jejíž každodenní realita 

byla tomuto ideálu vzdálena. Minulý režim si sice vytvořil teoretické zázemí (tzv. teorii 

žurnalistiky) definující roli médií jako instituce, jež má nezastupitelnou „informativní  

a formativní roli“ a má potenciál spoluutvářet pozitivní a aktivní postoj, ale nikdy 

nedokázal tohoto v zásadě nereálného cíle dosáhnout a médiím fakticky nikdy 

nedůvěřoval. To se projevilo, jak píše Jirák, jak na sklonku 60. let (v textu Poučení 

z krizového vývoje) tak v tzv. Antichartě či v podpisové akci proti petici Několik vět. Vždy 

byla média vnímána jako rizikový faktor, jako možný a tušený zdroj víceméně skryté 

rezistence. To je jeden z paradoxů postavení médií v minulém režimu: byla potřebná, 

protěžovaná, a současně podezřelá a hlídaná.85  

Co je však v Jirákově textu výstižné a velmi podstatné, je definice médií jako 

nezastupitelného zdroje poznání, poučení, zábavy a mezilidského kontaktu. Přístup 

k médiím byl chápán jako hodnota svého druhu: kdo měl „svého trafikanta“, měl jistý  

i Mladý svět nebo Lidovou demokracii. (…) média byla nepřehlédnutelnou a důležitou 

součástí života.  

                                                 
85 JIRÁK, Jan. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro Newton Information Technology, 2005, 142 s. ISBN 80-717-
8925-9. 
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Další vývoj na počátku 90. let předznamenal rychlou proměnu nejen již výše 

zmíněnou Sýkorou a Bouzarovskim – tedy institucionální, sociální, městskou, ale také 

mediální. Významná proměna obsahu médií, odstátnění, privatizace, legislativa médií 

jsou některými z milníků, které proměňovaly tvář mediální krajiny v České republice. 

Poslední zmíněná legislativa je zmíněna i v textu Raška, který vyzývá k tvorbě mediální 

politiky a jejího odpovídajícího legislativního zakotvení. V letech, kdy psal tento text, 

ještě nebyla brána v úvahu nová média, která měla a mají zásadní dopad na média tradiční. 

Píše zde, že „média zatím převážně jen omezeně přispívají k tvorbě zázemí pro strategické 

vládnutí i rozvoji občanské společnosti.“86 Tuto tezi lze brát opět s rezervou, protože 

obsah médií tradičních již není určován pouze jimi samotnými, ale právě občanskou 

žurnalistikou přes sociální média. Otázkou je, nakolik zde tradiční média budou nadále 

ustupovat a přizpůsobovat svůj obsah vzhledem k postupující dosažitelnosti a jak budou 

reagovat vládní instituce na potřeby proměn legislativy v tomto směru. Tento proces je 

velmi aktuální a neustále se vyvíjí.  

Lze tedy diskutovat o názoru Rašky, který zde zmiňuje „roli médií a jejich 

omezenému přispívání k tvorbě zázemí pro strategické vládnutí.“87 Cílevědomá diskuze 

o této problematice může být nyní započata mnoha jinými komunikačními kanály, než 

jak byly chápány doposud, například médii novými. Jejich kapacita a funkčnost posouvat 

obsah od veřejnosti směrem k institucím a naopak je výzvou pro ty, kteří dané informace 

mají, agenda strategického vládnutí je jim vlastní a jsou schopni ji srozumitelně podávat 

ostatním. Možnosti vysvětlování složitých procesů fungování politik, strategických cílů 

a plánů se vyvinuly natolik, že kdokoliv z řad občanů či politických reprezentantů se může 

zasloužit o jejich popularizaci a srozumitelné podání.  

Vizualizace, geolokace, obousměrná komunikace, sdílení, 3D tisk, open-source 

technologie, blogy či virální videa jsou fenomény, které jsou pro „informační 

společnost“88, jak ji nazval Manuel Castells, již téměř zdomácnělými nástroji. Je výzvou 

pro státní instituce se s těmito nástroji postupně seznamovat. Z některých institucí, které 

dokázaly v poslední době rozvířit stojaté vody komunikace přes sociální média a další 

nástroje, je například Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)89. Velmi 

                                                 
86 JIRÁK, Jan. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro Newton Information Technology, 2005, 142 s. ISBN 80-717-

8925-9. 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
89 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti 

architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Co 
IPR Praha dělá?. IPR Praha [online]. 2015 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://iprpraha.cz/clanek/343/co-ipr-praha-dela 

http://iprpraha.cz/clanek/343/co-ipr-praha-dela
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pravidelná péče o publikum svých stránek konvertuje z pouhých fanoušků návštěvníky 

debat, urbanistických procházek, veřejných setkání nad plány města a vhodnou 

kombinací dalších nástrojů tyto složité procesy i srozumitelně vysvětluje a zpřístupňuje 

aktuálními mapami, příručkami a otevřenými zdroji mapových podkladů. Není to však 

jen IPR, který využívá možnosti obousměrné komunikace. Publikace a semináře Světové 

banky doporučují strategické využívání v zapojování veřejnosti novými metodami skrze 

ICT technologie a díky otevřeným datům dávají možnost tuto znalost sdílet celosvětově. 

V jedné z publikací Světové banky je k problematice ICT vyřčeno několik zásadních 

momentů, které informační a komunikační technologie do rozvojových scénářů přinášejí. 

ICT hraje roli ve vytváření míst, které pomáhají shromažďovat individuální „hlasy“  

a dává jim možnost vyjádřit se a na tomto základě podpořit mobilizaci skrze kyber-

koordinaci. Vlády mohou striktně regulovat organizace občanské společnosti, osvědčilo 

se ale tyto aktivity naopak podpořit a otevřít prostor pro zapojení veřejnosti – například 

podporou určitých asociací, které mobilizují občany dosáhnout systematické 

zpětnovazební smyčky v boji proti nedokonalostem státní správy.90  

2.1 Participace široké veřejnosti 

Participace neboli účast a zapojení v určitém procesu za určitým cílem, ať již  

za účelem pozitivní změny nebo naopak blokace jistého záměru, je velmi frekventovaným 

pojmem poslední doby. Zapojování veřejnosti do tvorby veřejných politik má svoje různé 

formy a také mnohé podoby výstupů. Nejednoznačnost samotného pojmu participace  

a dalších pojmenování typu spolupráce, partnerství či komunikace vnáší do této 

problematiky výzvy pro akademiky s tímto pojmem dále pracovat 

Jak píší autoři Analýzy participace v České republice, „proces transformace v zemích 

střední a východní Evropy ukázal, že pouhé vytvoření demokratických institucí totiž ještě 

neznamená, že danou společnost můžeme nazývat demokratickou. (…) Minimálně 

v postkomunistických zemích bylo zavádění demokratických procedur ztížené tam, kde 

nebyly dosud rozšířeny základní principy demokratické společnosti, kde se teprve rodí 

silná a fungující občanská společnost, kde je zřetelná absence občanské kultury. Právě 

téma politické kultury je dalším možným teoretickým ukotvením tématu participace. 

                                                 
90 GRANDVOINNET, Helene, Ghazia ASLAM a Shomikho RAHA. Opening the Black Box: The Contextual Drivers of Social 

Accountability. New Frontiers of Social Policy [online]. 2015, č. 1, s. - [cit. 2015-04-10]. DOI: 10.1596/978-1-4648-0481-6. 
Dostupné z: https://d396qusza40orc.cloudfront.net/engagecitizen/pdf/Week%201/OpeningBlackBox_AdvanceEdition.pdf 
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Politickou kulturu lze chápat jako vyjádření vztahu občana a politického systému (resp. 

jak je tento systém vnímán a hodnocen členy dané společnosti.“91  

Praktičtěji uchopitelná je definice participace (citizen participation – občanská 

participace), se kterou pracuje S. Arnstein. Participaci chápe jako „redistribuci moci, která 

umožňuje chudším vrstvám občanů, kteří jsou v současnosti vyloučeni z politického  

a ekonomického procesu, být rozumně zahrnuti v budoucnosti. Jde o strategii, 

prostřednictvím které se nemajetní lidé mohou zapojit do určování toho, jakým způsobem 

budou předávány informace, stanovovány cíle a priority, alokovány veřejné prostředky… 

Zkráceně to znamená způsoby, kterými mohou iniciovat sociální změny, díky kterým  

se budou moci i oni podílet na přínosech plynoucích ze společnosti.“ (Arnstein, 1969)  

Z myšlenek Arnstein vycházejí autoři publikace Closing the Feedback Loop 

(Uzavření procesu zpětné vazby), kteří podporují myšlenku propojení klasických stupňů 

občanské participace s metodami ICT. Arnstein zde vykresluje informování a konzultace 

na nižších úrovních participačního žebříku, přičemž partnerství zaujímá místo ve vyšších 

úrovních a více reprezentuje reálnou občanskou moc (Arnstein, 1969). Zkombinováním 

tohoto klasického modelu autoři výše zmíněné publikace vyvíjejí novou optiku občanské 

participace, která začíná občanským zapojením umožněným použitím ICT metod čtyřmi 

způsoby: informovanost, participace, spolupráce a posílení občanské role (information, 

participation, collaboration, and empowerment). Jakmile dochází z postupné 

informovanosti k posílení občanské role, efekty občanské participace na politickém 

rozhodování narůstají.92 

                                                 
91 AGORA CE, o.p.s. Analýza občanské participace v ČR. 2015. 
92 GIGLER, Björn-Sören a Savita BAILUR. SVĚTOVÁ BANKA. Closing the feedback loop: can technology bridge the 

accountability gap? [online]. 2014, xxiv, 303 pages [cit. 2015-03-12]. ISBN 978-1-4648-0192-1. Dostupné z: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18408/882680PUB0978100Box385205B00PUBLIC0.pdf?sequence=
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Tabulka 5:Dimenze zapojení veřejnosti: spojení s ICT 

Zdroj: GIGLER, Björn-Sören a Savita BAILUR. SVĚTOVÁ BANKA. Closing the feedback loop: can technology bridge the 

accountability gap? [online]. 2014, xxiv, 303 pages [cit. 2015-03-12]. ISBN 978-1-4648-0192-1. Dostupné z: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18408/882680PUB0978100Box385205B00PUBLIC0.pdf?sequence=

1 
Vysvětlení: Informace = jednosměrný tok informací směrem k občanům zajišťující informování o problémech, alternativách, 

příležitostech a řešeních; participace = obousměrný tok informací a smysluplný občanský konsensus; spolupráce = partnerství a 

sdílení mezi komunitami; posílení občanské role = budování koalice klíčových aktérů. 

 

Šíře záběru ICT technologií jako akcelerátoru zapojení veřejnosti do jednotlivých 

dimenzí Arnsteinové participačního žebříku bude limitován bariérami, které zabraňují 

tomuto procesu vstoupit do otevřeného prostředí. Následující tabulky obsahují výstupy 

ze zapojení veřejnosti a možnosti a limity ICT, které jednotlivé dimenze participačního 

žebříčku podporují: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posílení 
občanské role

Spolupráce

Participace

Informovanost
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Tabulka 6: Výstupy ze zapojení veřejnosti 

Pozitivní  Negativní 

Vytváření občanství 

Zvýšení občanské a politické znalosti  

Vyšší smysl posílení role veřejnosti a vytváření 

agendy 

 

Praktiky občanské participace 

Zvýšení kapacity ke kolektivním akcím 

Nové formy participace 

Prohlubování sítí a soudržnosti 

 

Odpovědné státy se schopností reagovat 

Větší přístup k veřejným službám a zdrojům 

Větší realizace práv 

Zvýšená schopnost reagovat a být odpovědný 

 

Inkluzivní a soudržné společnosti 

Začlenění nový klíčových aktérů a témat  

do veřejného prostoru 

Větší sociální koheze napříč sociálními 

skupinami 

 

Závislost na zprostředkovatelích znalosti 

Oslabení role veřejnosti a snížený smysl  

pro vytváření agendy 

 

 

Nové kapacity použité k „negativním“ účelům 

metody „pro forma“ participace 

Nedostatek odpovědnosti a zastoupení v sítích 

 

 

Zamezení přístupu ke službám a zdrojům státu  

Sociální, ekonomické a politické represe 

Násilná nebo donucovací odezva státu 

 

 

Zesílení sociálních hierarchií a exkluze 

Zvýšení možnosti horizontálního konfliktu  

a násilí  

Zdroj: GAVENTA, John a Gregory BARETT. World Development Vol. 40. Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. 2012, 

č. 12. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014. 
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2.1 Spolupráce veřejnosti a veřejné správy na základě ICT 
technologií 

Spolupráce, resp. kolaborace je možná jednou nejvíce transformativních sil ICT 

technologií. V širší perspektivě hrají technologie významnou roli při vzniku zájmových 

komunit, jejichž vliv sahá dále za hranice národních států a jejich práv (Cammaerts and 

Van Audenhove 2005). Aktéři těchto komunit dále posilují svou moc kolaborací 

s ostatními silnými aktéry za účelem dosažení společných zájmů tak efektivním 

způsobem, který by nebyl možný bez použití technologií. 

V užší perspektivě Kuriyan zdůrazňuje, že technologie mohou být využity k podpoře 

analytických a vizualizačních nástrojů, které pomáhají uživatelům pochopit hrubá 

projektová data od samého začátku. Platformy s funkcí shromažďování uživatelů  

na jednom místě dokáží překonat geografické bariéry mezi jednotlivými uživateli  

a umožnit jim sdílet a porovnávat svoje zkušenosti. Efektivní použití mapových 

technologií pro různé komunity po celém světě spojuje občany jako příjemce a vlády jako 

poskytovatele služeb k dosažení společného cíle. 

Efektivnost využití ICT technologií můžeme chápat třemi způsoby: v prvním případě, 

náklad na realizaci projektu; v případě druhém, vyrovnání organizačních cílů 

s projektovými výstupy a v posledním případě institucionální využití provedených změn 

a nástrojů použitých v procesu. 

Náklady jsou častou bariérou udržitelnosti samotného projektu. ICT významně 

redukuje tyto náklady. Například v Libyi, kde byl vytvořen model mapující krize 

společnosti (násilné konflikty), byla nashromážděna data k modelu za velmi nízkých 

nákladů než by bylo nutné jinými nástroji.  

 



 

35 

 

Zdroj: GIGLER, Björn-Sören a Savita BAILUR. SVĚTOVÁ BANKA. Closing the feedback loop: can technology bridge the 

accountability gap? [online]. 2014, xxiv, 303 pages [cit. 2015-03-12]. ISBN 978-1-4648-0192-1. Dostupné z: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18408/882680PUB0978100Box385205B00PUBLIC0.pdf?sequence=

1 (přeloženo autorem z originálu) 
 

Dimenze participace Podmínky prostředí vzniku Příležitosti Překážky

Informace

D
ů

vě
ra

Snížení informačních asymetrií

Informatické dovednosti: omezená kapacita 

pochopení procesu a zhodnocení 

informace, chybějící schopnosti jednání na 

základě vyhodnocení informace a data  

Snížení transakčních výdajů

Informační chudoba: vyloučené skupiny 

obyvatel s velmi omezeným přístupem k 

informacím i přes rychlé šíření ICT 

technologií ve venkovských a chudých 

komunitách

Zlepšení přístupu k informacím a 

umožnění jejich včasného doručení

Opomenutí informačních potřeb občanů 

(lokální obsah, mikrodata) a dodávek 

informací vládou (policy, makrodata) 

Prosazování transparentnosti

Vážná omezení v důsledku stávajících 

informačních ekosystémů a asymetrických 

mocenských vztahů (tedy těch, kteří jsou 

poskytovateli  informací)

P
o

sk
yt

o
va

te
lé

 

in
fo

rm
ač

n
íc

h
 

sl
u

že
b

Demokratizace toku informací - přímá 

informace "teče" od občanů k 

expertům veřejných politik s možností 

získání expertní znalosti

Politický závazek tvůrců veřejných politik 

přijmout a získat informace, nedostatek 

zdrojů a časová omezení (mnoho tvůrců 

politik zahlcených množstvím informací a 

nedostatek zdrojů nové informace 

zprocesovat)

Participace Rozšířit dosah a být více inkluzivní

Digitální vyloučení a vysoká míra 

negramotnosti vyloučených skupin 

obyvatelstva

Motivace netradičních klíčových 

aktérů (například mládež)

Rozdělující předsudek - vyloučení 

znevýhodněných skupin a starších občanů

Podpora "aktivního občanství"
Dočasné - například, účast a zmizení online 

komunit (krizové mapování)

In
st

it
u

ci
o

n

ál
n

í z
m

ěn
a

Umožnit více otevřené a participační 

uvažování skrze sítě

Nedostatek pobídek - potřeba občanů vidět 

jejich zapojení přeměněné ve smysluplné 

změny politik nebo projektů

Spolupráce

Snížení časové prodlevy mezi 

vyslechnutím občanského námětu a 

uzavřenímzpětnovazební smyčky 

(okamžitý přístup k informacím skrze 

ICT konzultace)

Nízká evidence vertikální spolupráce - 

spojování rozdílných komunit (například 

občanské společnosti a vlády)

Spojení l idí napříč geograficky 

oddělenými skupinami
Nedostatek schopností nebo zdrojů vlády

Vytvoření horizontální spolupráce a 

propojení podobně smýšlejících 

komunit

politická ekonomie, existující struktury a 

mocenské vztahy

Posílení role
Snížení informační chudoby, duševní 

obohacení

nedostatek vládní odezvy z kulturních 

důvodů, existujících struktur a mocenských 

vztahů

Možnost kolektivního "hlasu" a 

kolektivní akce (crowdvoicing)

Nedostatek občanské důvěry, schopností, 

organizovanosti

Participativní monitoring programů 

společný management veřejných 

zdrojů

Nedostatek mechanismů vertikální 

odpovědnosti mezi vládou a tradičně 

vyloučenými skupinami

Facil itace společných rozhodovacích 

procesů mezi vládními reprezentanty a 

občany

Nedostatek vládní povědomí, politické vůle, 

l idských schopností, zdrojů, pobídek a 

institucionálních mandátů

Tabulka 7: Příležitosti a bariéry uzavření zpětnovazební smyčky odpovědnosti pomocí ICT 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18408/882680PUB0978100Box385205B00PUBLIC0.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18408/882680PUB0978100Box385205B00PUBLIC0.pdf?sequence=1
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3. Praktická část: Vyhodnocení komunikačních 
kanálů 

Komunikační kanály a jejich možnosti použití byly zmíněny již v úvodu této práce. 

Klasická, nebo také tradiční média, měla v letech, kdy jsme v České republice 

zaznamenávali teprve začínající penetraci internetu, hlavní slovo v utváření veřejného 

mínění. Tato analýza je zaměřená na komunikaci v klasických médiích a internetových 

serverech ve vztahu ke strategickému plánování měst. Jednotlivé názvy rozvojových 

dokumentů, názvů měst, zpracovatelů dokumentu, ceny dokumentu a míře zapojení 

veřejnosti byly v této souvislosti zaznamenány pomocí kódování do tabulek a následných 

grafů, které autor interpretuje.   

Forma zprávy, která se objevuje v tradičních tištěných médiích, je jiná od těch, které 

se objevují mezi mladou generací při komunikaci skrze sociální média. Technologie, 

které se v poslední dekádě vyvíjejí, mění způsob, jakým jsou zprávy přijímány. Ovládat 

moderní technologii, jako je chytrý telefon nebo tablet, je tak jednoduché, že nejmladší 

děti si s nimi dokáží poradit intuitivně. Otázky kolem zapojení těchto technologií do 

procesu učení se ve školách je tématem, které nejednou zaznělo na zastupitelstvu města 

Vodňany a věřím, že nejen zde.  

Příjem a rychlost informací ze sociálních sítí a jejich psychologické účinky nejsou 

zcela prozkoumány a jsou tématem debat mezi vědci, novináři, státní správou, komerční 

sférou a v neposlední řadě veřejností. S jistotou však můžeme říci, že digitální revoluce 

neustále probíhá a tradiční média se na tento trend připravují každá po svém. Jaké jsou 

charakteristiky tradičních médií a jaké jsou současné trendy světových a místních deníků 

ve tvorbě obsahu pro své publikum je aktuální debatou pro mnoho novinářů a mediálních 

domů. Engagement, neboli zapojení publika, je slovem, na kterém je obsah sociálních 

médií vystavěn. Je ztělesněním participace na jakékoliv téma, nejen tvorby měst, tedy 

prostředí, ve kterém žijeme. 

Sdělení na sociálních sítích formou sdílení (tzv. retweet, share), oblíbenosti zprávy 

(tzv. like) a dalších funkcí podporuje myšlenku vytváření vztahových sítí mezi lidmi. 

Dostupnost každého z nás závisí na míře našeho zapojení se do těchto sítí. Dostupnost 

informací se setkává s extrémní rychlostí doručení, kdy zpravodajské servery zaostávají 

díky ověřování autentičnosti za uživateli sociálních sítí. Žurnalista se tak dostává pod tlak 

nejen časový, ale i obsahový a je nucen být schopný tato média ovládat. Jeho povolání se 

dostává na zcela jinou úroveň díky rostoucí konkurenci v podobě občana – žurnalisty. 

Kdokoliv s připojením na internet a chytrým telefonem v ruce je schopen jeho práci zastat, 
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ne však v plné míře. Právě hluboká znalost informačních toků a schopnosti analyzovat 

danou událost v širším kontextu, způsob formování zprávy, oblíbenost v síti kontaktů díky 

jeho znalosti lidského chování a empatie, schopnosti případnou chybu uznat je budoucí 

známkou jeho kredibility.  

Zapojení technologií ICT do tvorby měst je výzvou další a ve vyspělých státech již 

velmi diskutovanou. Zapojení veřejnosti, tedy participaci, na tvorbě měst skrze inovativní 

ICT technologie je cílem, ke kterému chci vyzvat vědce, politiky, urbanisty, architekty  

a hlavně veřejnost. Tato transformace však není možná bez vyspělé ICT infrastruktury, 

dovedností a znalostí občanů ovládat moderní technologie a zároveň znalostí a dovedností 

zprostředkovatelů, kteří participaci skrze ICT budou vytvářet.  
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3.1 Metodika zpracování 

 

Úvod a výběr příspěvků  

Hlavním cílem analýzy je představit mediální obraz strategického plánování v České 

republice od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2014. Zdroje, ze kterých jsem čerpal obsah analýzy, 

byly čerpány z archivu NEWTON Media, a.s., který obsahuje plná znění zpráv.93 

- Celostátní deníky – ČR 

- České regionální tituly – ČR 

- Moravské regionální tituly – ČR 

- Oborové tituly – ČR: Ekonomické a politické, Průmysl a podnikání, IT  

a telekomunikace, Auto-moto, Společenské, Hobby, Veřejná sféra a ostatní 

- Celostátní televizní stanice – ČR  

- Regionální televizní stanice – ČR 

- Celostátní rozhlasové stanice – ČR 

- Regionální rozhlasové stanice – ČR 

- Internetové servery – ČR 

- Agenturní zpravodajství – ČR 

Příspěvky byly vyhledány na základě dotazu „strategick* plán* měst*; strategick* 

plán* rozvoj* měst*; program* rozvoj* obc*; plán* rozvoj* měst*“. Z celkového počtu 

6973 příspěvků jsem vybral 2716 příspěvků, které se neduplikovaly se zprávami z jiných 

typů médií. Obecné články týkající se strategického plánování nebyly zahrnuty do grafů 

z důvodu neexistence vztahu s konkrétním městem. Tyto články jsou však předmětem 

dalšího šetření v oddělené kapitole, jelikož jejich informační hodnota směrem 

k samosprávám obecně je zřejmá.  

Analýza zdrojových dat  

Zdrojová data jsou analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného 

příspěvku je sledováno několik formálních a obsahových parametrů, které umožňují 

následné filtrování, seskupování, vytváření statistik a formulování závěrů. Autor zde 

využívá znalostí potřebných k problematice strategického plánování a mediální data 

posuzuje dle základních sledovaných parametrů. 

 

 

                                                 
93 Monitorovaná média. NEWTON Media [online]. 2015 [cit. 2015-03-07].  
Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/monitorovana-media 

http://www.newtonmedia.cz/cs/monitorovana-media
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Základní sledované parametry  

Formální parametry: 

Jsou nezávislé na obsahu příspěvku a z jeho struktury snadno zjistitelné.  

Zahrnují: název příspěvku, autora, datum vydání, název média a rubriku / pořad. 

Obsahové parametry: 

Nejsou triviálně stanovitelné a podléhají pečlivému posouzení mediálního analytika. 

Z obsahových parametrů sledujeme:  

- název města, které strategicky plánuje  

- název rozvojového dokumentu (strategický plán, strategický plán rozvoje, plán 

rozvoje a program rozvoje) 

- organizace, která rozvojový dokument města zpracovává 

- přibližná cena dokumentu 

- dosažená úroveň participace dle posouzení analytika 

- hodnocení příspěvku dle tonality ve vztahu ke strategickému plánování v daném 

městě 

Tyto parametry byly zaznamenány ručním kódování autora.  

Tonalita příspěvků 

Tonalita, jinak také hodnotové vyznění příspěvků, je individuálně posuzovaný postoj 

autora článku k mediálnímu obrazu zkoumaného tématu. V tomto případě se jedná  

o komunikaci strategického plánování. Žádná zpráva není většinou sama o sobě pozitivní, 

neutrální či negativní. Hodnotové zabarvení přidává autor příspěvku, tj. záleží na způsobu 

prezentace dané události autorem publikovaného příspěvku. Při posuzování hodnotového 

zabarvení postupuji ve dvou krocích. V prvním věnuji pozornost explicitním vyjádřením 

autora, jeho postoji k projednávané problematice a jeho jasně vyjádřeným preferencím. 

Takových příspěvků je ovšem menšina, proto v druhém kroku posuzuji vyznění příspěvku 

očima běžného čtenáře či posluchače, který nemá žádné specifické znalosti o sledovaném 

subjektu, a posuzuji vyznění příspěvku očima běžného čtenáře či posluchače, který nemá 

žádné specifické znalosti o sledované problematice, a posuzuji dojem, jaký si po přečtení, 

zhlédnutí či vyslechnutí příspěvku odnáší. Jednotlivé příspěvky se vždy posuzují 

izolovaně. Hodnocení provádí autor diplomové práce a prochází jeho několikastupňovou 

kontrolou. 
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Tonalita příspěvků byla určena dle následujících parametrů: 

- Pozitivní příspěvek je takový příspěvek, který se zmiňuje o formách participace, 

informuje o nich občany, je zmíněna souvislost s inovacemi v participaci, příspěvek 

o rozvojovém dokumentu je pozitivně naladěný. 

- Neutrální příspěvek je takový příspěvek, který se zmiňuje o rozvojovém 

dokumentu a jeho celkové vyznění je směrem k němu neutrální.  

- Negativní příspěvek je takový příspěvek, který se o formách komunikace 

rozvojového dokumentu nezmiňuje, rozvojový dokument je vypracován bez 

spolupráce s občany nebo na něj je rozvíjena kritika v příspěvku. 

- Ambivalentní příspěvek je takový příspěvek, ze kterého vyznívá jak pozitivní, tak 

negativní tón a nelze tak přesně určit jeho zařazení. 

3.2 Mediální obraz strategických plánů měst od roku 1996 do 
roku 2014 

Na základě zpracování přepisů z médií autor vytváří ucelený mediální obraz tématu 

plánování měst v České republice. Díky komplexnímu zpracování je možnost sledovat 

základní vývojové trendy k danému tématu dle zadaných kritérií. Rozsah analýzy byl 

vzhledem k vysokému počtu článků designován tak, aby autor nepotřeboval již dalších 

lidských zdrojů ke zpracování. Mediální obraz byl rozdělen dle volebních období, první 

dva roky analýzy byly z těchto grafů vyjmuty a data zasazeny do grafu samostatného za 

celé sledované období. Autor grafy podrobně komentuje s odkazem na články, které 

označil v analýze k dalšímu zpracování, a vztahovaly se podrobně k tématu diplomové 

práce. 
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3.2.1 Poměr v zastoupení jednotlivých typů médií 

 

Počet příspěvků otištěných v regionálních titulech (1857) dosáhl nejvyššího 

zastoupení vzhledem k povaze rozvojových dokumentů, které jsou vázány ke konkrétním 

městům a obcím. Celostátní deníky obsahovaly řádově mnohonásobně méně příspěvků 

(563) s orientací na větší města (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava). Internetové servery 

publikovaly o 15% méně příspěvků (171) než celostátní deníky. Televize a rozhlas jsou 

již zastoupeny pouze z poloviny příspěvků než internetové servery (70). Nepatrnou část 

tvořily kategorie ekonomických časopisů (15) a ostatní tisk (40). 

 

563; 21%

15; 1%

171; 6%

40; 1%1857; 68%

70; 3%

počet příspěvků

Celostátní deníky

Ekonomické časopisy

Internetové servery

Ostatní tisk

Regionální tituly

Televize a rozhlas

Graf 1: Poměr v zastoupení jednotlivých typů médií 
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3.2.2 Názvosloví v médiích a formy participace 

 

 

Název rozvojového dokumentu, tedy strategického plánu, se v průběhu let 

objevoval nejčastěji v podobě jako strategický plán rozvoje. Jeho další lingvistické 

podoby jako plán rozvoje nebo strategický plán se objevovaly v dalších větách téhož 

příspěvku jako zkráceniny prvně jmenovaného. Pokud se jednalo o plán rozvoje, byl 

takto zmiňován v souvislosti s ostatními rozvojovými dokumenty měst, například 

územním plánem. V některých případech byl však zaměňován s územním plánem  

a příspěvek nedával jasně najevo, o který plán se ve výsledku jedná. 

Rozvojové plány měst a jejich konkrétní názvy poskytly základ pro vybrání 

příspěvku z mediálního archivu. Na základě názvů dokumentů autor přistupuje 

k analýze a dokumenty s jasným vyzněním územního plánu byly pečlivě vyřazeny. 

V 57% příspěvků byl zařazen na žebříčku participace do první kategorie, tedy 

stupně informování. V 40% již docházelo ke konzultacím mezi zástupci  

a reprezentanty města, např. k seminářům, veřejným projednáním a následným 

zapracováním připomínek, konzultacím s odborníky v informačních centrech.  

K participaci, tedy k nejvýše hodnocenému stupni, bylo zařazeno 3% příspěvků. 
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3.2.3 Publicita podle tonality 

 

 

 

Z analýzy tonality jednotlivých dokumentů vyplývá většinou neutrální naladění 

příspěvků o rozvojových dokumentech města. Nejčastěji zmiňovaný název „strategický 

plán rozvoje“ je z větší části neutrální, avšak pozitivně vyznívajících příspěvků bylo 

zmíněno ve velkém zastoupení. Ve skupině neutrálních článků se nejčastěji objevovalo 

sdělení typu jednání ze zastupitelstva s oznámením veřejného projednávání rozvojového 

dokumentu. Tyto zprávy jsou krátkého a informativního charakteru, výzva k zapojení se 

do jeho projednávání nebyla zmíněna. V rámci skupiny pozitivních příspěvků se jednalo 

výzvy zastupitelů, zpracovatelů rozvojového dokumentu či neziskových organizací 

v rámci města / obce k zapojení do procesu plánování. Formy zapojení v těchto případech 

byly velmi různorodé. Vyjmenuji zde alespoň část z nich ve formě přehledné tabulky: 
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Město Forma participace 

Bílina 

 

Brno 

 

 

 

 

 

Česká 

Třebová 

 

Hradec 

Králové 

 

 

 

 

Chomutov 

 

 

 

 

 

Jičín 

 

 

Jirkov 

 

 

 

Kadaň 

- Dotazník do 2000 domácností, vrátilo se 630 zpět 

 

- vytvoření informačního centra URBAN CENTRUM „velmi 

chválené občany“ (napojené na kancelář strategie města, 

mediální oddělení a tisk. mluvčí). Vznik v reakci na 

nedostatečnou komunikační a informační strategii směrem 

k občanům 

 

- Připomínky k SP odevzdalo 5 lidí z obeslaných 17 000 

 

 

- 2003 průzkum veřejného mínění, 2000 respondentů, zpracoval 

Agora CE; 2005 průzkum veřejného mínění, 1000 respondentů, 

zpracoval AUGUR Consulting, s.r.o.; diskuze v expertních 

skupinách, setkání s veřejností, občanské pracovní skupiny; 

2005 komunitní plánování ve spolupráci s Nadací Partnerství 

 

- SP má vlastní webovou stránku s možností vkládání 

připomínek; dotazník formou přílohy v radničních listech 

rozeslaný na cca 22 000 občanů, vrátilo se 556 dotazníků zpět; 

výsledky ankety zveřejněny na webové stránce města, 

v nákupních centrech, na poště 

 

- SP v tištěné podobě na podatelně městského úřadu, náměty  

a připomínky možné zasílat poštou nebo emailem 

 

- Dotazníky jako podklad pro kulaté stoly s název „Hovory 

s občany“, možnost vyjádřit se na internetových stránkách 

(diskuzní fórum zrušeno, následně obnoveno) 

 

- 2006 pracovní skupiny, průzkum veřejného mínění 
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Kostelec nad 

Čer.lesy 

 

 

Kostelec nad 

Orlicí 

 

 

 

Litoměřice 

 

 

 

Mělník 

 

 

Nové Město 

nad Metují 

 

 

 

Nové Strašecí 

 

 

 

 

 

Přerov 

 

Rakovník 

 

 

- Průzkum veřejného mínění: z 3000 dotazníků bylo odevzdáno 

114, z 11 zastupitelů se zúčastnili přípravy rozvojového 

dokumentu 4 

 

- Veřejné projednávání plánu, materiály k SP v časovém 

předstihu do poštovních schránek občanům, připomínky k SP 

podávají i občané nezúčastňující se pracovních skupin, 

možnost připomínek emailem či přes webové stránky města 

 

- Průzkum veřejného mínění (odpovědi přes internet a písemně), 

veřejné projednání připomínek, 1000 doručených dotazníků, 

zpracováno studenty místní školy 

 

- Malý zájem o SP z důvodu možnosti osobního nahlédnutí do 

dokumentu; akční plán  

 

- Telefonické dotazování 850 obyvatel města (místní 

samospráva proškolená organizací Agora CE, tištěný dotazník 

do každé domácnosti, veřejné setkání k výsledkům šetření za 

účasti 150 občanů města, Fórum zdravého města 2006 

 

- Dotazník zveřejněný v městském zpravodaji, možnost zapsat 

připomínky; otázky typu co ve městě občanům chybí, co by 

bylo potřeba zlepšit; vedení města následně tyto odpovědi 

vyhodnotí a uveřejní v dalším čísle zpravodaje, otiskne dvacet 

nejzmiňovanějších přání a problémů 

 

- 2006 ustanovení pracovních skupin s obsazením neziskového, 

komerčního a státního sektoru, průzkum veřejného mínění 

- Průzkum veřejného mínění distribuovaný žáky místní 

obchodní akademie a uveřejněný na webové stránce města 
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94 Tachovský deník. Situaci radním vůbec nezávidím. 14. 12. 2005. 

Světlá nad 

Sázavou 

 

 

 

Tachov 

 

 

 

 

Valašské 

Meziříčí 

 

 

Vejprty  

 

 

Vodňany 

 

 

 

 

Žďár nad 

Sázavou 

- 1500 dotazníků do namátkově vybraných domácností, 

k vyzvednutí pro zájemce v informačním centru, zveřejněný  

na webových stránkách města; ve druhé fázi bude rozesláno 

dalších 1500 namátkově vybraných domácností 

 

- Prezentace k SP, která byla rozhodně zajímavá a výborně  

a názorně předvedená, byla však natočena k občanům zády a ti 

z ní nic neviděli. „Doufejme, že projekce za zády lidí, nebyla 

symbolická.“94 

 

- SP zveřejněn na webové stránce zpracovatele, připomínky 

možné zaslat poštou a emailem 

 

 

- 1000 dotazníků rozesláno poštou, při prvním pokusu vráceno 

cca 1%, druhý pokus zaznamenal cca 200 vrácených zpět 

 

- „slepé mapy“ s označením míst, které je třeba vylepšit; deset 

druhů dotazníků k projektu městského mobiliáře s následným 

vyhodnocením a prezentací; 586 příspěvků od obyvatel z anket, 

setkání s radními, veřejných diskuzí 

 

- Anketa mezi občany města, podnikateli a mládeží. Dotazníky 

distribuovány prostřednictvím novin žďárské radnice, 

podnikatelům s více než 5 zaměstnanci prostřednictvím dopisů, 

mládež oslovena prostřednictvím škol. Otázky se týkají 

spokojenosti se sítí obchodů, se službami či se zdravotní péčí, 

sítí mateřských a základních škol a s kulturou a volnočasovými 

aktivitami 
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3.2.4 Zpracovatelé rozvojových dokumentů 

 
Graf 4: Poměr medializace zpracovatelů rozvojových dokumentů 

 

Od roku 1996, tedy roku začátku archivace mediálních dat, ze kterých čerpám pro 

tuto analýzu, se v médiích začínají objevovat zmínky o zahraniční pomoci a investicích 

do budování české infrastruktury. Ze zpracovatelů rozvojových dokumentů českých měst 

jsem vybral tři nejcitovanější subjekty, které zasáhly mediální prostor.  

 Společnost Berman Group byla dle dostupných informací z webových stránek95 

společnosti založena v roce 1985 Nortonem L. Bermanem v USA. Firma poskytuje služby 

v oblasti ekonomického rozvoje a strategického plánování městům a obcím. Zakladatel 

společnosti Berman byl mezinárodní rozvojový konzultant a bývalý ředitel sekce 

hospodářství státu Michigan. Do Prahy byl pozván v roce 1995 k řízení rozvojových 

projektů strategického plánování měst sponzorované USAID96. Tým společnosti Berman 

Group působil jako nezávislá kancelář pod programem USAID, v rámci kterého 

spolupracovala tato společnost s dceřinou společností firmy KPMG, Barents Group 

(později přejmenované na BearingPoint). Když v roce 1997 projekt USAID skončil, 

společnost zaregistrovala svoji pobočku v Praze a později se osamostatnila jako 

společnost s ručením omezeným. Od roku 2003 byl vykoupen podíl ve firmě od 

zakladatele Bermana čtyřmi českými partnery a od tohoto roku působí jako česká entita 

na trhu poradenských služeb ekonomického rozvoje v Evropě a Asii. 

                                                 
95 Berman Group: O nás. Berman Group [online]. 2010 [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: http://www.bermangroup.cz/cs/o-nas 
96 USAID byla založena výkonným rozhodnutím prezidenta J. F. Kennedyho na základě tzv. Foreign Assistance Act z roku 1961. 

Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj je zodpovědná primárně za administraci zahraniční civilní pomoci a 

realizaci programů rozvojové pomoci. (USAID: Who we are. USAID [online]. 2015 [cit. 2015-03-04].  
Dostupné z: http://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history) 
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 Právě organizace Barents Group byla druhou nejvíce zmiňovanou organizací 

v souvislosti s rozvojovým dokumentem v českých médiích. První zmínka o této 

organizaci se objevila v Zemských novinách dne 1. 8. 1996 u příležitosti vypracování 

Profilu města Karviné: „Profil města Karviné, na jehož zpracování se v rámci vytvoření 

strategického plánu rozvoje města podíleli i členové americké společnosti Barents Group 

z Washingtonu.“97 Při přípravě strategického plánu rozvoje města Frýdku-Místku Berman 

uvádí: „Firma Barents měla při vstupu do českého prostředí obavy z toho, že u nás nejsou 

na rozdíl od USA zcela běžné úzké vazby radnic a soukromých subjektů. Podle 

dosavadních zkušeností se ale tato věc rychle mění a z měst a podniků se stávají partneři. 

(…) Je u nás zatím málo rozvinut prvek soutěžení měst mezi sebou.“98 Jelikož název 

organizace Barents a Berman byl podobný (navíc zakladatel Barents Group je Norton L. 

Berman, stejně jako u Berman Group), jeho podoba byla zaměňována a nesprávně 

uváděna v novinových článcích. V jednom případě byla dokonce uvedena jako společnost 

z Holandska99. Skupina Barents Group spolupracovala na rozvojových dokumentech 

města Frýdku-Místku, Karviné, Krnova, Rožnova pod Radhoštěm a dalších. Jak bylo výše 

uvedeno, společnost Barents Group byla dceřinou společností firmy KPMG a pochází 

z Washingtonu, USA.  

Zahraniční kontakty tímto neutichaly a zprávy z médií je hojně zmiňovaly. 

V příspěvku Hospodářských novin ke strategickému plánu rozvoje města Český 

Krumlov, který byl nejvíce medializovaným městem v poměru ke zbytku ČR v této 

analýze, Zdeněk Zuntych píše o „americkém poradci Laurence A. G. Moss vyslaném 

newyorskou Nadací pro občanskou společnost. Na tomto plánu pracoval jeden rok  

a vytvořil čtyři alternativní scénáře rozvoje města na dalších 30 let.“100 Tehdejší starosta 

města již v tomto článku hovoří o zpracování rozvojového dokumentu ve smyslu věci 

„široce občanské a nejen úzké skupiny architektů.“101 Další zmínkou je cesta radních 

hlavního města Prahy Dvořáka a Kovaříka do Velké Británie v létě roku 1997, kde jednali 

o strategickém plánu města. „Snažíme se najít metody, jak spolupracovat. (…) Náklady 

na pobyt platila britská strana.“102 

                                                 
97 Zemské noviny. V Karviné o rodinné domky není zatím příliš zájem. 1. 8. 1996. 
98 ŠODEK, Jiří. Svoboda. Pohled do třetího tisíciletí. 13. 11. 1997. 
99 Deník Chomutovska. Projekt strategického rozvoje na obzoru. 9. 4. 1998. 
100 ZUNTYCH, Zdeněk. Hospodářské noviny. Český Krumlov chystá strategii rozvoje svého města na dvacet třicet let dopředu. 1. 

11. 1996. 
101 Tamtéž. 
102 Blesk. Dva radní se radili v Británii. 17. 7. 1997. 
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3.2.5 Medializace rozvojových dokumentů jednotlivých měst ČR  

 

Medializace rozvojových dokumentů za celkové sledované období analýzy 

obsahuje 22 českých měst a obcí, jejichž komunikace ve sledovaných denících dosáhla 

nejvyšších čísel. Mezi nejvíce zmiňovaná se zařadil na prvním místě Český Krumlov s 57 

příspěvky, přičemž k jeho případu se později vrátím podrobněji. Na druhém místě se 

umístila Mladá Boleslav s 33 příspěvky a na třetím místě Praha společně s Kopidlnem 

a 27 příspěvky celkově.  

Na rozvojových plánech města Mladé Boleslavi se podílela firma Berman Group, 

kterou jsem představil v kapitole Zpracovatelé rozvojových dokumentů. Za dokument 

podle příspěvku z roku 2011 zaplatila tehdejší politická reprezentace 1,4 milionu 

korun103. V celkové medializaci je zmiňovaná spojitost rozvoje města se společností 

Škoda Auto, která v regionu působí a zaměstnává podstatnou část obyvatelstva. Tento 

fakt je pak zdůrazněn na „spolupráci veřejného sektoru a velkých firem“104 ve třech 

                                                 
103 FIDLER, Jan. Mladá Fronta DNES. Mladá Boleslav není typické město. 20. 11. 2001. 
104 RYŠAVÝ, Ivan. Hospodářské noviny. Mladá Boleslav pomýšlí na pomoc z Phare. 25. 6. 2001. 
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základních kritických oblastech Strategického plánu ekonomického rozvoje. Dalším 

významným milníkem v rozvoji města je vstoupení samosprávy do projektu Zdravé 

město, o kterém se píše poprvé v roce 2003105. První titulky s diskuzemi veřejnosti a fóra 

projektu Zdravého města jsou zmíněny v roce 2010, po kterém občané určili Desatero 

problémů města Mladá Boleslav.106 

Hlavní město Praha a její první mediální příspěvek v této analýze se datuje roku 

1996. Již tehdy zaznamenával Útvar rozvoje hlavního města Prahy (dnešní Institut 

plánování a rozvoje, pozn. autora) „mezinárodní spolupráci se středoevropskými městy, 

ale i Lisabonem a Torontem. (…) Kromě toho útvar rozvoje spolupracuje s experty 

britského Know-how Fund a při seminářích zaměřených na jednotlivé problémy 

budoucnosti města využívá zkušeností expertů z různých městských, státních  

i soukromých institucí a firem.“107 Celkový souhrn výsledků dosavadní práce byly 

v témže roce prezentovány na výstavě Praha budoucnosti – Cesta ke strategii. (…) Ve 

strategickém plánu metropole politici, odborníci a poté i široká veřejnost určují cíle 

rozvoje města, stanovují dílčí politické aktivity, rozvojové program o souhrnná opatření, 

která jsou důležitá k jejich uskutečnění.“108 Na konci roku 1998, kdy do funkce primátora 

hlavního města nastoupil Ing. arch. Jan Kasl, byl v Mladé Frontě DNES publikován 

rozhovor s primátorem. Ten se zmiňuje o nutnosti proměnit do začátku nového tisíciletí 

hlavní město v obdobu Prahy z dvacátých a třicátých let tohoto století, kdy se zde stýkala 

špičková světová architektura, kdy zde běžela spousta myšlenkových nábojů a potkával 

se zde vliv slovanský, německý a židovský. Ta kosmopolitnost by ale měla být mnohem 

širší, říká Jan Kasl.“109 Z hlediska komunikace se dále primátor Kasl zmiňoval o „změně 

chodu magistrátního úřadu ve smyslu styku s veřejností, s Pražany, ale také uvnitř sebe, 

vůči městským částem. Tady je hodně co zlepšovat. Dosud se úřad stavěl do pozice ježka, 

který se točí bodlinami ven a nekomunikuje.“110 

V roce 2000 se dále projednával v rámci rozvoje města návrat tramvají na 

Václavské náměstí111, v roce 2001 poslání výstavního areálu v Holešovicích. V roce 2002 

zasáhla město povodeň, která byla v jednom případě medializována ve prospěch nových 

                                                 
105 Mladá Fronta DNES. Mladá Boleslav vstoupí do projektu Zdravé město. 2. 12. 2003. 
106 Parlamentnilisty.cz. Občané stanovili Desatero problémů města Mladá Boleslav. 22. 5. 2012. 
107 Mladá Fronta DNES. Krátce po územním plánu bude hotov i strategický plán města. 10. 4. 1996. 
108 KONEČNÝ, David. Mladá Fronta DNES. Strategický plán města je k vidění na radnici. 28. 12. 1996. 
109 KONEČNÝ, David a Miloslav JANÍK. Mladá Fronta DNES. Na důležité stavby nestačí jen městský a státní rozpočet, říká 

primátor Kasl. 29. 12. 1998. 
110 Tamtéž. 
111 JEDLIČKOVÁ, Kateřina. Večerník Praha. Vrátí se tramvaje opět na Václavské náměstí?. 20. 12. 2000. 
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developerských projektů jako začátku nového rozvoje.112 Praha olympijská otevřela rok 

2003 a uzavřela jej plány investic v hodnotě 150 miliard.113 

 

3.2.6 Vývoj publicity rozvojových dokumentů dle volebních 
období 

 

Sledované období 1998 - 2002 

V prvním sledovaném volebním období (děleno dle kvartálních období) se volby do 

zastupitelstev obcí konaly 13. a 14. listopadu 1998. Zde se setkáváme s nárůstem 

publicity rozvojových dokumentů v médiích na začátku roku 1999, kdy jsou 

standardně ustaveny ve všech městech České republiky koalice a rady měst či obcí. 

Výsledkem povolebních vyjednávání je zpravidla společná dohoda na dalším postupu 

při správě města. Například v Českém Krumlově se v tomto období objevuje zmínka 

o pokračování úspěšného zpracovávání rozvojového plánu a navázání na předchozí 

vládnoucí reprezentaci města. Autor příspěvku Milan Holakovský se zmiňuje  

o „písemné anketě mezi občany, která čeká na své vyhodnocení (…) a také o pracích 

na strategickém plánu rozvoje města, které nebyly jen finišem předcházejícím 

komunálním volbám.“114 V Právu je v témže měsíci psáno o Praze 1 a programu 

rozvoje obce, který by dle starosty této městské části „měl přesáhnout jedno volební 

                                                 
112 FENCL, Jiří. Profit. Investoři: Povodeň je začátek nového rozvoje. 9. 9. 2002. 
113 HYMPL, Josef. Mladá Fronta DNES. Město investuje až 150 miliard. 11. 6. 2004. 
114 HOLAKOVSKÝ, Milan. Českokrumlovské listy. Plánování rozvoje města s volbami neskončilo. 6. 1. 1999. 
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období (…).“115 V nejvíce medializovaném I. kvartále roku 2001 se v měsíci lednu 

diskutovalo na českobudějovické radnici nad plánem rozvoje města, do kterého se 

„radnice rozhodla v roce 2000 transformovat svoje programové prohlášení.“116 

V Bohumíně pak bylo využito možnosti sčítání lidu k roznesení dotazníků určených 

k definici potřeb obyvatelů města. Tato událost se stala důvodem ke konfliktu mezi 

zástupci města a krajským zastoupením Českého statistického úřadu.117 V posledním 

kvartále sledovaného volebního období se již objevují předvolební příspěvky, s názvy 

typu „Zastupitelé naposled ve starém složení“118, „Komunální volby 2002“119, „Lídři 

na téma: Aš? Jak já to vidím“120, „Strany s plánem neoperují“121 a další.  

Mezi pozitivními příspěvky jsou vybrány titulky s názvem „Dětské zastupitelstvo 

chystá parlament“122, které „probíhá pravidelně dvakrát do roka“ v České Lípě. 

Zastupitelé zde dětem připravovali otázky k problematice plánu rozvoje města. „Děti 

by si měly připravit otázky, podněty a názory, které přednesou pozvaným hostům na 

dětském parlamentu.“123 V Moravské Třebové byl dále zmíněn expert organizace 

OECD Philip Wade, který se zúčastnil veřejného projednání analýzy stavu 

mikroregionu. Zpráva OECD se poté stane součástí Strategického plánu rozvoje 

města.124 Co se týče propagace plánu rozvoje města, inovativní způsob zvolilo město 

Čáslav, které vydalo k tomuto plánu informační brožuru k plnění jednotlivých cílů.125

 Podnětným a zajímavým článkem z českokrumlovského regionu vyjadřoval své 

nadšení Richard Tichý. V článku s názvem Strategie není jen mlhavou vizí zdůrazňuje 

důležitost tohoto dokumentu i v neplánovaných situacích běžného života jako jsou 

povodně. „Přestože sebelepší vizionář či stratég nemohl předpokládat, v jakém 

rozsahu nás povodeň zasáhne, díky existenci strategického plánování a jeho 

realizačních skupin máme ve městě akční týmy, tedy skupiny lidí, kteří se navzájem 

znají a dokážou řešit i vzájemný nesoulad. Proto obstál Krumlov na výbornou 

například v otázce oslovení turistů téměř okamžitě po povodních se slovy: Vážení 

návštěvníci, povodně nás sice zasáhly, ale město jsme uklidili – můžete přijet.“126 

                                                 
115 Právo. Praha 1 připravuje rozvoj obce. 13. 1. 1999. 
116 GIBODA, Michal. Českobudějovické listy. Proměny strategie ve vítězství. 12. 1. 2001. 
117 TOMICA, Libor a Ivan TRNKA. Právo. Bohumín využil sčítací komisaře pro pomoc při vlastním průzkumu. 2. 3. 2001. 
118 Českolipský deník. Zastupitelé naposled ve starém složení. 15. 10. 2002. 
119 Noviny Jičínska. KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002. 10. 10. 2002. 
120 JEŽEK, Karel, Dalibor BLAŽEK, Oldřich PETRLÍK a Jiří VEJVODA. Chebský deník. Lídři na téma: Aš? Jak já to vidím. 17. 
10. 2002. 
121 DVOŘÁK, Luboš. Boleslavský deník. Strany s plánem neoperují. 24. 10. 2002. 
122 Českolipský deník. Dětské zastupitelstvo chystá parlament. 13. 6. 2002. 
123 Tamtéž. 
124 Noviny Svitavska. Odborníci navrhli, přičinit se musejí domácí. 15. 6. 2002. 
125 Kutnohorský deník. S plněním plánu seznámí občany obsáhlá publikace. 10. 4. 2002. 
126 TICHÝ, Richard. Českokrumlovské listy. Strategie není jen mlhavou vizí. 17. 9. 2002. 
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Autor dále vysvětluje souvislost kampaně se snížením rizika krachů firem a zvýšením 

nezaměstnanosti. „Právě tato kampaň se zrodila z iniciativy jedné z pracovních skupin 

strategického plánování. Stojí za to začít se znovu městskou strategií zabývat.“127 

 
Graf 7: Vývoj publicity rozvojových dokumentů ve sledovaném období 2002 - 2006 

 
 

Sledované období 2002 - 2006 

Ve druhém sledovaném volebním období se objevují podobné tendence jako 

v prvním. Termíny voleb do zastupitelstev obcí byly stanoveny na 1. a 2. listopadu 

2002. Ve třech případech jsou příspěvky spojené s vládou komunistů, ať již jejich 

odstoupením do opozice v případě Aše128 nebo zvolením prvního českého 

komunistického primátora po listopadu 1989 do vedení města Karviná.129 Ve 4. 

kvartále se politici opět ohlížejí za uplynulým rokem na radnici a bilancují, novináři 

hodnotí jejich výkon. Objevují se zde první zmínky o mezinárodním Dni bez aut, 

diskuzích a průzkumech k rozvojovým plánům, semináři k trvalému rozvoji nebo  

o vstupu do EU v roce následujícím. V titulcích článků se objevuje v několika 

případech ochota zapojovat do plánů podnikatele či veřejnost.  

 K tomuto období se vztahuje v kapitole Média a politická moc Antonín Rašek 

v knize Strategické vládnutí a Česká republika, kde se zmiňuje o „vládních krizích ve 

volebním období 2002-2006. Média, zvláště pod vlivem MF DNES a zčásti Lidových 

novin, dokázala udržet pozornost veřejnosti kolem aféry Stanislava Grosse po dobu 

několika měsíců, dokud neabdikoval. Grossova aféra významně narušila agendu jeho 

                                                 
127 Tamtéž. 
128 Mladá Fronta DNES. ČSSD střídá komunisty. 11. 11. 2002. 
129 HLAVÁČEK, Jaroslav. Blisty.cz. První "rudé" statutární město. 11. 11. 2002. 
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vlády a výkonnost exekutivy.“130 Ve směru komunikace směrem ke strategickým 

dokumentům Rašek zdůrazňuje minimální pozornost médií k tomuto tématu. „Je to 

zčásti objektivně podmíněno i volebními cykly, které politické elity nutí uvažovat  

a jednat převážně ve čtyřletých periodách. Zatím se u nás nenašel politik a s ním 

spojená skupina se silným stranickým a společenským zázemím, který by ucelenou 

dlouhodobou vizi nejen měl, ale i nabídl k veřejné diskuzi a posléze i prostřednictvím 

a za pomoci médií prosadil. Z hlediska strategického vládnutí nelze proto přehlédnout 

názor J. B. Thomsona: „Teoretikovi, který se věnuje výkladu dlouhodobých procesů 

společenské změny, musí média připadat jako sféra vyznačující se povrchností  

a pomíjivostí.“131 

 Pokud vztáhneme analýzu zpět na články k rozvojovým plánům, začátek roku 

2003 byl plný očekávání do nových zastupitelstev. Co plánují na radnicích pro letošní 

rok132, Letošní priority zastupitelů Jindřichova Hradce se liší133 jsou názvy článků, 

které předchozí větu potvrzují. Jedním z měst, které zapojovaly do svých plánů 

obyvatele, byla Jaroměř. „Sociologický průzkum je jedním z pokladů pro zpracování 

strategického plánu města, dokumentu, který bude tvořit například podklady pro 

žádosti města o dotace z evropských a strukturálních fondů. (…) Při přípravě  

a zpracování strategického plánu by sociologický průzkum neměl být přeceňován. 

Strategický plán rozvoje musí být hlavně dohodou o budoucím vývoji území, na níž 

se podílí občané, podnikatelé, politici, neziskové organizaci a všichni zainteresovaní 

z regionu.“134  

V Jeseníku byla použita metody výtvarné soutěže Jak to vidím já. Smyslem této 

výstavy bylo rozšířit názory dospělé veřejnosti o dětský úhel pohledu na další rozvoj 

a budoucnost života ve městě. Dětské návrhy budou spolu s připomínkami dospělých 

zakomponované do právě schvalovaného Strategického plánu rozvoje města.135 

V květnu roku 2003 proběhla celostátní konference Strategické plány města  

a informační technologie a seminář na téma Evropské projekty pro rozvoj měst  

a regionů, které se obě uskutečnily v Moravské Třebové.136  

 

                                                 
130 POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 360 s. ISBN 978-802-4721-262. 
131 Tamtéž. 
132 Region - Opavský a Hlučínský. Co plánují na radnicích pro letošní rok?. 14. 1. 2003. 
133 Listy Jindřichohradecka. Letošní priority zastupitelů Jindřichova Hradce se liší. 13. 1. 2003. 

134 HRUDKA, Jan. Mladá Fronta DNES. Lidé v Jaroměři si stěžují hlavně na dopravu. 11. 3. 2003. 
135 Olomoucký den. Fantazie školáků přiměla dospělé k zamyšlení. 15. 4. 2003. 
136 Tamtéž. 
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Graf 8: Vývoj publicity rozvojových dokumentů ve sledovaném období 2006 - 2010 

 
 

Sledované období 2006 - 2010 

Volební místnosti se otevřely 20. a 21 října 2006 a bylo ustaveno 6 365 zastupitelstev. 

Ve třetím sledovaném volebním období dochází z pohledu celkové medializace za 

sledované období od 1996 do 2014 k nárůstu příspěvků od II. kvartálu 2007 do II. kvartálu 

roku 2008 (II.Q 2007; 91, III.Q 2007; 69, IV.Q 2007; 95, I.Q 2008; 87, II.Q 2008; 62).  

Ve sledovaném období opět dochází k potvrzování trendu v medializaci rozvojových 

dokumentů, kdy na přelomu roku dochází pravidelně ke zvýšenému objemu medializace. 

Vzhledem k tomu, že ke konci léta 2008 došlo ke světové finanční krizi, která zasáhla 

hlavně vyspělé ekonomiky po celém světě, odrazila se tato situace i v objemu medializace 

rozvojových plánů. V jednom z příspěvků v období probíhající ekonomické recese je 

zmíněn rozvojový plán města Chebu a pozitivní výhled plánovaných změn.137 

V obsahových sděleních příspěvků z tohoto období však dochází nadále k medializaci 

rozvojových plánů v podobné intenzitě jako před ekonomickou recesí. 

V příspěvcích z tohoto období se k rozvojovým plánům ihned po skončení voleb 

vyjadřují zastupitelé jednotlivých měst a stanovují svoje priority na nové volební období, 

které se odvíjejí od jejich volebních programů prezentovaných před volbami. Ve městě 

Chebu nadále hodlají pokračovat v pracích na rozvojovém plánu138, Do Slavonic zavál 

čerstvý vítr139 a bude zde rozhodovat na další volební období široká koalice a v Přerově 

                                                 
137 POLÁK, Martin. Právo. Cheb i přes krizi plánuje rozsáhlé investice. 15. 9. 2009. 
138 Právo. Cheb dále pracuje na rozvojovém plánu. 23. 10. 2006. 
139 Jindřichohradecký deník. Do Slavonic zavál čerstvý vítr. 8. 11. 2006. 
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se chystá strategický plán ekonomického a územního rozvoje140, jehož „smyslem je 

poskytnout oporu městu při jeho rozhodování tak, aby byly všechny rozvojové kroky 

dělány plánovitě.“141 

V příspěvcích roku 2007 se objevuje přerovská debata o rozvoji, která zaplnila sál 

více než stovkou občanů. Magistrát se jej vůbec poprvé rozhodl touto formou nabídnout 

Přerovanům k připomínkování. Zajímavým sdělením pro analýzu komunikace je zmínka 

o nesrozumitelnosti dokumentu: „Část veřejnosti však několika desítkám stran 

projednávaného dokumentu vytýkala nesrozumitelnost a složitost. „Je psán pro instituce, 

kterých se týká. Vypracujeme ale jakousi laickou příručku, která občanům srozumitelným 

jazykem vysvětlí jednotlivé body,“ reagoval náměstek přerovského primátora Josef 

Kulíšek.“142 I v tomto roce zaznamenáváme zájem radnice zapojovat občany do rozvoje 

města Chebu, kdy v únoru vyvěšuje „strategický plán na webové stránky města, aby 

obyvatelé mohli navrhovat projekty směřované na zlepšení kvality života, 

podnikatelského prostředí nebo dopravy a infrastruktury.“143 V Kostelci nad Orlicí zvolil 

místní městský úřad formu „několika odlišných prezentací, které zobrazují, jak by 

v budoucnosti mohlo vypadat například náměstí a jeho blízká okolí. (…) V hale úřadu je 

rovněž umístěn box, kde občané mohou hlasovat pro návrh, který je nejvíce oslovil.“144 

Ve Volarech upřednostnili místní občané papírovou formu dotazníku (50 odevzdaných) 

před internetovým vyplněním. „Zájemci mohli být po vyplnění identifikačních údajů také 

zařazeni do slosování o zajímavé věcné ceny.“145 Město Štětí zvolilo pro změnu formu 

dětského zastupitelstva, důvodem bylo: „Děti tvoří osminu našich obyvatel, což je část, 

kterou nelze opominout. V plánech je třeba dát i na ně,“ sdělil místostarosta Šimral.146 

V I. kvartálu 2008 s největším objemem medializace zaznamenáváme město Hlučín, 

které chce být zdravým městem147 nebo Karlovy Vary, které by měly hlídat svůj 

nezaměnitelný vzhled institutem hlavního architekta.148 V Moravské Třebové se podíleli 

na rozvoji města občané dotazníkovou formou149 a v Novém Strašecí uspořádala Místní 

akční skupina Rakovnicka setkání s obyvateli, podnikateli a zástupci neziskových 

organizací v souvislosti s přípravou strategického plánu rozvoje města.150 Do druhého 

                                                 
140 Nové Přerovsko. Přerov chystá strategický plán ekonomického a územního rozvoje. 24. 11. 2006. 
141 Tamtéž. 
142 KOVÁŘ, Michal. Přerovský deník. Debata o rozvoji města zaplnila sál. 17. 1. 2007. 
143 PRZECZEK, Petr. Chebský deník. Plán si zaslouží pozornost. 7. 2. 2007. 
144 Rychnovský deník. Podoby města v budoucnosti. 10. 5. 2007. 
145 MAREK, Lukáš. Prachatický deník. Volarští mají o své město zájem. Napsali, co se jim líbí a co ne. 8. 8. 2007. 
146 Litoměřický deník. Ve Štětí začalo město spolupracovat se zástupci dětí. 25. 9. 2007. 
147 Bruntálský a krnovský deník. Hlučín chce být zdravým městem. 9. 1. 2008. 
148 Mladá Fronta DNES. Vary by měly hlídat nezaměnitelný vzhled. 16. 1. 2008. 
149 ČRo - Pardubice. Obyvatelé Moravské Třebové se mohou podílet na rozvoji města. 28. 1. 2008. 
150 TESAŘ, Antonín. Mladá Fronta DNES. „Zajímá nás, co by se podle lidí mělo ve městě změnit“. 26. 2. 2008. 
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kvartálu roku 2008 patří příspěvek z Českého Krumlova, kde v titulku stojí Strategický 

plán bez většího ohlasu. „Pouze dva občané přišli ve čtvrtek večer na veřejnou prezentaci 

materiálu.“151 Z příspěvku ze srpna stejného roku pak zaznívá z Novojičínského deníku 

kritika na adresu internetových fór. Důvodem jsou nutné registrace na webu Nového 

Jičína a striktní pravidla mazání příspěvků, tedy cenzura. V Kopřivnici byla odpovědnost 

za příspěvek do diskuze přebrána samotným tazatelem a fórum překypuje dotazy na 

zastupitele. V Příboru byla podobná situace a ve Frenštátě pod Radhoštěm také. Zde má 

dotazující možnost se vyjádřit pouze na jednom místě a odpovědi radního se tak snadno 

nedočká. Bílovec, Fulnek nebo Odry nejsou diskuzní fóra k nalezení.152  

V roce 2009 proběhly v několika městech průzkumy veřejného mínění, např. 

v Bruntále, Orlovanech nebo Hradci Králové. V posledně zmiňovaném se uskutečnila 

první Future City Game v rámci projektu Kreativní města. „Hlavní důraz byl kladen na 

zapojení komunity občanů města Hradec Králové do procesu plánování kulturní vize 

města v roce 2015.“153 V říjnu stejného roku vychází příspěvek k městu Dobříši, která 

získala první místo v soutěži O lidech s lidmi. Dobříš se utkala s dalšími 15 městy.154 

Dobříš však nebyla jediným úspěšným městem, nad rámec kategorií zvítězilo  

a postoupilo město Kopřivnice do mezinárodního kola soutěže.155 

V roce 2010, tedy pro toto období hlavně prvních dvou kvartálů, byl v únoru 

zaznamenán příspěvek vztahující se k městu Prostějov, které uspořádalo veřejné 

projednání, resp. debatu, které proběhlo formou prezentace nově zpracovaného profilu 

města a diskuze o něm. Titulek však ambivalentně vyzníval ve vztahu ke komunikaci 

radnice (Radní lákali na debatu. Spíš se ale chtěli pochlubit).156 V rámci podpory malého 

a středního podnikání hodnotil týdeník Ekonom podnikatelské prostředí. Šetření se 

zúčastnilo 205 obcí s rozšířenou působností a 22 správních obvodů hl. města Prahy. Město 

Český Brod mělo nejlepší výsledky v testování elektronické komunikace s podnikateli. 

Zástupci radnice se s místními podnikateli setkali několikrát i při tvorbě strategického 

plánu rozvoje města.157 Město Kopřivnice poté v září zaznamenává příspěvek o vydání 

informační brožury s již realizovanými aktivitami a dosavadním naplňováním takzvaného 

Strategického plánu rozvoje města za období 2007 – 2010. Zároveň se v podobné formě 

                                                 
151 ZAJÍČEK, Zdeněk. Českokrumlovské listy. Strategický plán bez většího ohlasu. 13. 6. 2008. 
152 Novojičínský deník. Diskusní fóra na webech měst spíše nefungují. 8. 8. 2008. 
153 ERBSOVÁ, Martina. Denik.obce.cz. Hlasujte o nápady z Future City Game v Hradci Králové. 22. 7. 2009. 
154 Příbramský deník. Dobříš je první v komunikaci s lidmi. 10. 10. 2009. 
155 Mladá Fronta DNES. Kopřivnice soutěží: O lidech s lidmi. 13. 10. 2009. 
156 Prostějovský deník. Radní lákali na debatu. Spíš se ale chtěli pochlubit. 10. 2. 2010. 
157 Moderní obec. Nejlépe komunikuje Český Brod. 5. 5. 2010. 
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objevila na webu města. Město pořádalo veřejná fóra Zdravého města, známé jako Město 

je naše společné hřiště.158 

Sledované období 2010 – 2014 

 

Ve čtvrtém sledovaném období dochází k vyšším aktivitám na přelomech roku 

jako v případě IV. kvartálu 2010 a I. kvartálu 2011 (26; 28), dále ve IV. kvartálu 2011 

a I. kvartálu 2012 (26; 27), ve IV. kvartálu 2012 a I. kvartálu 2013 (24; 31). 

V přechodu do posledního přelomu let 2013 a 2014 pak dochází k největšímu objemu 

medializace. IV. kvartál 2013 a I. kvartál 2014 zaznamenal 38 a 54 příspěvků 

vztahujících se k rozvojovým plánům měst. Volební místnosti se otevřely 15. a 16. 

října a byla zaznamenána účast voličů 48,5 procenta.159 

 V říjnu roku 2010 již dosavadně vládnoucí strany bilancovali svá období na 

radnicích měst. Město Chrudim přesně měsíc po volbách do zastupitelstev vydalo 

příspěvek o účasti ve finále soutěže LivCom160 konané v Chicagu v USA.161 Město 

Litoměřice pak v prosinci obhájili ocenění za práci odvedenou v místní Agendě 21, 

tedy v mezinárodním programu, který propaguje aktivní zapojování veřejnosti do dění 

v místě a strategické řízení města.162   

V lednu následujícího roku 2011, tedy 3 měsíce po volbách, se vodňanská radnice 

ptala místních obyvatel v anketě Lovení nápadů, co by si přáli od radnice pod 

stromeček a kde vidí největší problém Vodňan. Největším problémem bylo označeno 

                                                 
158 Novojičínský deník. Informovanost má podpořit brožura. 13. 9. 2010. 
159 Zpravy.idnes.cz. Voliči zametli v obcích s VV a ODS, lidovce vzkřísili z mrtvých. 16. 10. 2010. 
160 LivCom je mezinárodní soutěž, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného 

rozvoje ekonomického, sociálního a životního prostředí. 
161 Chrudimský deník. Jak bylo na soutěži LivCom. 15. 11. 2010. 
162 Parlamentnilisty.cz. Obhajoba Litoměřic byla úspěšná. 2. 12. 2010. 
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místní koupaliště, které je pro potřeby místních nedostačující.163 Město Hradec 

Králové a jeho oddělení rozvoje funguje již od roku 2004 a v roce 2011 bylo velmi 

podrobně představeno v médiích jako vysoce kvalifikované pracoviště 

specializujícím se na širokou škálu činností a aktivit souvisejících s regionálním 

rozvojem kraje, měst, obcí a regionů.164 Další města si nechávají poradit od občanů, 

na co by měli čerpat dotace jako v případě Sokolova165, v Kutné Hoře pak řeší situaci 

sociálně slabých obyvatel strategický plán města.166  

 V roce 2012 byl zmíněn poprvé v souvislosti s rozvojovými plány Facebook, 

internetová sociální síť. „Uživatelé, kteří se ke stránce přihlásí, získají přísun 

aktuálních informací o procesu a také možnost diskutovat nad jednotlivými tématy. 

(…) Vedení diskuse v rámci procesu přípravy strategie je pro nás velmi důležité, 

chceme samozřejmě znát i názory jednotlivých občanů. A právě od Facebooku si 

slibujeme získání kreativních myšlenek zejména od mladé generace internetových 

uživatelů“, sdělil radní Vojtěch Jelínek.167 V souvislosti se sociálními médii vyšel 

téhož roku další článek, který bilancuje používání oficiálních profilů měst Ostravy, 

Kuřimi, Znojma a dalších měst. „Sociální sítě představují novou cestu k informování 

občanů. Ne všude však komunikaci na sociálních sítích podporují.“168 Hlavní město 

Praha informuje o metropolitním plánu ke konci roku 2012. Za cíl si klade vytvořit 

z Prahy město pro lidi. „Čím méně pravidel je, tím jsou pevnější. To platí podle 

radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09) i pro územní plánování, jehož 

revoluční změnu před pár měsíci odstartoval.“169 

 Následující rok 2013 otevírá příspěvek z města Kyjova, kde se osm set místních 

obyvatel účastnilo výzkumu veřejného mínění, který byl zahrnut do strategického 

plánu rozvoje města.170 Nový Jičín oznamoval v dubnu přípravu strategického plánu 

rozvoje města a chce, aby se na něm podíleli i občané. „Občané budou moci své 

názory vyjádřit prostřednictvím dotazníků, přes Facebook, ale i na plánovaném 

veřejném setkání na městském úřadě.“171 

                                                 
163 KOTRBOVÁ, Lucie. Strakonický deník. Vodňanští si od radnice přejí nové koupaliště. 7. 1. 2011. 
164 Hradecký deník. Představujeme: Oddělení rozvoje Centra evropského projektování. 24. 2. 2011. 
165 Sokolovský deník. Občané mohou poradit, na co čerpat dotace. 22. 3. 2011. 
166 DVOŘÁK, Ondřej. Kutnohorský deník. Sociální problémy v Kutné Hoře má pomoci řešit nový plán. 5. 5. 2011. 
167 Parlamentnilisty.cz. Chodíte na Facebook? Podívejte se na přípravu strategie ZLÍN 2020. 25. 3. 2012. 
168 Moravské hospodářství. Oficiální profil na facebooku má již řada měst. Někde ještě váhají. 16. 4. 2012. 
169 NOVOTNÁ, Denisa. E15. Metropolitní plán má za cíl vytvořit z Prahy město pro lidi. 13. 11. 2012. 
170 ŠMÝD, Zdeněk. Slovácko - regionální týdeník. Kyjov už ví co do roku 2020. 8. 1. 2013. 
171 Nový Jičín: Podíl občanů na strategickém plánu. Moravskoslezskenovinky.cz. 30. 4. 2013. 
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V posledním sledovaném roce 2014 zaznamenáváme články s výzvami 

k vyjádření se k budoucnosti Kroměříže172, zapojení studentů do tvorby města 

v případě Pardubic173 nebo o projektu Mistral v Litoměřicích. Tento projekt má 

podtitul Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích a díky němu „město 

rozvíjelo otevřenou komunikaci nad rozvojem města mezi radnicí a občany. (…) 

V rámci projektu vzniká také řada metodik, které jsou návodem jak efektivně  

a v souladu se schváleným strategickým plánem rozvoje města město řídit.“174 

Ve městě Lovosice prezentovali místní studenti strategický plán. „Tato velmi 

kvalifikovaná a zdařile vedená veřejná debata, za účasti vedení města, některých 

radních i zastupitelů, hodnotících akademiků a zástupců gymnázia, se odehrála  

v prostorách nedávno rekonstruované zasedací místnosti lovosické staré radnice. 

„Příprava studentské práce i samotná jejich prezentace byly opravdu na velmi vysoké 

úrovni. Je vidět, že znalosti i šikovnost některých středoškoláků mohou být značné,“ 

uvedla k tomu například lovosická starostka Lenka Lízlová.“175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 ROHANOVÁ, Jana. 5plus2.cz. Lidé se dnes mohou vyjádřit k budoucnosti města. 15. 1. 2014. 
173 SUCHÁ, Monika. 5plus2.cz. Do strategie Pardubic promluví i studenti. 21. 1. 2014. 
174 Litoměřický deník. Projekt Mistral rozvíjí komunikaci v Litoměřicích. 2. 4. 2014. 
175 Litoměřický deník. Lovosičtí gymnazisté prezentovali strategický plán města Lovosice. 6. 5. 2014. 
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3.3.7 Komunikace města Český Krumlov v médiích 

 

Město Český Krumlov je situováno na jihu České republiky s 13 003 obyvateli k 6. 

1. 2013.176 Medializace v rámci analýzy byla v tomto městě nejvyšší ze všech zmíněných 

měst v rámci České republiky. Z výsledků lze sledovat postupný vývoj, kdy na začátku 

volebního cyklu 1998 – 2002 začala medializace pozvolně stoupat v prvním roce 1998 

(14) a v roce 1999 již dosahovala nejvyšší hodnoty (38). V těchto letech je dominantní 

pozitivní tonalita příspěvků ovlivněná významnými snahami samosprávy o zapojování 

obyvatel do tvorby rozvojových plánů. V dalších letech volebního období již medializace 

postupně klesala, na konci volebního období již zaznamenáváme nejnižší objem (6). 

S nástupem nové politické reprezentace opět medializace začala postupně stoupat (2003: 

8; 2004: 9), avšak v následujících letech již rozvojové plány nebyly zmíněny ani v jednom 

případě (2005: 0; 2006: 0). Třetí sledované volební období zaznamenalo pozvolný nárůst 

medializace rozvojových dokumentů, kdy rok 2007 dosahoval nejnižší počet článků (2). 

Rok 2008 byl ve výsledcích analýzy nejúspěšnějším (12), postupně však dále klesal 

(2009: 4; 2010: 3). Poslední sledované období 2010 – 2014 neobsahovalo příspěvky  

o rozvojových plánech. Celkově byla medializace naladěna pozitivně (45%), o něco méně 

                                                 
176 Oficiální stránky města Český Krumlov [online]. 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.ckrumlov.info/ 
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neutrálně (43%). Negativní tonalita byla zaznamenána u 7% příspěvků, ambivalentní  

u 5%.  

Největšího objemu medializace bylo dosaženo u města Krumlov v prvním 

sledovaném volebním období mezi lety 1998 – 2002. Mezi pozitivními příspěvky zazněla 

zmínka o projektu ICN (Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací). 

Tématem projektu je posílení a rozvoj občanské společnosti v regionech České republiky 

a byl realizován v regionech Českokrumlovska a Královéhradecka. Ústředním motivem 

byla komunikace neziskových organizací se státní správou, samosprávou, podnikatelskou 

sférou, s politiky, akademickými institucemi i se sdělovacími prostředky. Projekt ICN se 

stal součástí příprav strategického plánu rozvoje města.177 

Strategický plán rozvoje města byl následně komunikován různými formami. Jednou 

z nich byla skládačka178 a jednotné logo plánu179, pod kterým budou prezentovány 

všechny materiály k němu vázané. Ve stejný den publikují Českokrumlovské listy článek 

s velmi podrobným vysvětlením plánu rozvoje. „Cílem je dosáhnout toho, aby se okresní 

město stalo přátelským a bezpečným místem jak pro své obyvatele, tak i pro návštěvníky. 

(…) členové strategického týmu se obracejí na všechny, jimž není lhostejná budoucnost 

města, v němž žijí, s výzvou ke spolupráci.“180 

Rok 1999, který dosáhl největšího objemu medializace v celém sledovaném období 

analýzy (38 celkově), zaznamenal 21 pozitivních příspěvků. První z nich svým titulkem 

Plánování rozvoje s volbami neskončilo připomíná důležitost kontinuity započatého 

projektu bez ohledu na předcházející komunální volby. „Strategický tým se sejde 12. 

ledna s garantem projektu a stanoví další postup při tvorbě strategického plánu rozvoje 

města. Členové týmu se také seznámí s připomínkami, které občané předali radnici na 

základě informačních materiálů doplněných dotazníky, jež byly v předvolebním období 

rozneseny do všech českokrumlovských domácností.“181 V souvislosti s uplatňováním 

zákona o nadacích a nadačních fondech byla zrušena ekovýchovná nadace Šípek, u které 

však dochází pouze k převedení na jinou organizaci a bude nově spolupracovat na 

strategickém plánu města Český Krumlov.182  

                                                 
177 Českokrumlovské listy. Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací zahájilo práci v Č. Krumlově recepcí. 15. 9. 

1998. 
178 Českokrumlovské listy. Strategie rozvoje se představuje. 7. 11. 1998. 
179 Českokrumlovské listy. Pod tímto logem s vizionářskýma očima. 9. 11. 1998. 
180 Českokrumlovské listy. Prostřednictvím strategického plánování chce Č. Krumlov být městem s budoucností pro příští generace. 

9. 11. 1998. 
181 HOLAKOVSKÝ, Milan. Českokrumlovské listy. Plánování rozvoje města s volbami neskončilo. 6. 1. 1999. 
182 HOLAKOVSKÝ, Milan. Českokrumlovské listy. ŠÍPEK / Environmentální činnost neustává, ale pokračuje i po likvidaci nadace 
pod hlavičkou místní organizace Českého svazu ochránců přírody. 9. 1. 1999. 
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Ostatní titulky se zmiňují o veřejných diskuzích, budoucnosti města, komunikaci či 

uplatnění připomínek. Komunikace poprvé zaznamenává negativní příspěvek  

o Krumlovských pištcích, kteří se v rámci místní akce neměli zúčastnit benefičního 

koncertu. Místo nich zde mají převažovat mladí umělci z Českých Budějovic. Tato 

aktivita měla především podobu snahy zajistit podíl zástupců neziskových organizací na 

tvorbě strategického plánu města.183  

První zmínkou v rozhlasovém médiu Český rozhlas 6 byla propagační kampaň na 

zviditelnění občanského sektoru v České republice. V této souvislosti byly rozvojové 

plány zmíněny jako soustavná spolupráce s občanskými sdruženími v Českém Krumlově, 

kde byla zapojena do tvorby strategického plánu rozvoje města. V diskuzi se ale ozřejmily 

i přetrvávající překážky vzájemné komunikace, podle slov Ladislava Kreidela z Plzně se 

úředníci stále ještě nezřídka obávají, zda jim občanská sdružením například vykonávající 

poradenské služby, neberou práci. Je stále ještě třeba vysvětlovat, že se věci dají dělat 

jinak a především, že se lidé úředníkům nesvěřují tak snadno, jako občanským 

aktivistům.184 

Medializace rozvojových plánů města Český Krumlov v roce 1999 dále zaznamenala 

příspěvek o projektu Evropské unie Komunikace na vládní úrovni se zástupci 15 

bulharských novinářů a tiskových mluvčích se zástupci Českého Krumlova.185 V srpnu 

téhož roku se knihovna transformuje do moderní studovny díky počítačové technice, která 

umožňuje nahlédnout do návrhu strategického plánu rozvoje města. Konzultační 

dokument pro NUTS 2 region Jihozápad či informační materiály o Evropské unii. Čtenáři 

mohou v knihovně po prostudování materiálu zanechat své připomínky, které budou 

předány kompetentním místům.“186 Jakým způsobem mohli čtenáři připomínky 

odevzdávat, již příspěvek nezmiňuje.  

V měsíci listopadu dochází k sociologickému šetření, jehož výsledky představila 

katedra kulturologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zastupitel Radim Hreha 

z ČSSD reklamoval sdělení, že funkce starosty je obsazena absolutním vítězem 

komunálních voleb a v městské radě jsou zastoupeny všechny strany mimo US. 

Zpracovatelé šetření odpověděli, že jde o údaj pocházející odkudsi z internetu, což mělo 

zastupiteli dle příspěvku stačit a vedoucí katedry se za chybu omluvil. Dále vedoucí 

                                                 
183 HOLAKOVSKÝ, Milan. Českokrumlovské listy. KOMUNIKACE / Místní soubory se nenabídly, ale nikdo je k tomu ani 

nevyzval. 15. 1. 1999. 
184 ČRo 6. 30 dní pro neziskový sektor. 2. 3. 1999. 
185 Českokrumlovské listy. Bulharští žurnalisté se učí komunikovat. 11. 8. 1999. 
186 Českokrumlovské listy. ROZVOJ / Do konce letošního roku budou všechny profesionální knihovny v okrese propojeny v síti 
Internetu a budou mít vybudovánu také vlastní databázi. 26. 8. 1999. 
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katedry Martin Matějů k šetření říká: „Naše katedra působí ve městě osm let – a vždy ve 

dvouleté periodě proběhla empirická šetření reprezentativního vzorku dospělé populace. 

Dále dodává, že dějištěm podobných výzkumů se staly ještě Blatná a Velké Meziříčí. 

Časová řada je důležitá, protože umožňuje postihnout vývoj názorů občanů. (…) Díky 

grantové podpoře dostává radnice zpracované materiály v hodnotě statisíců, přičemž 

z rozpočtu města se platí pouze ubytování a stravování tazatelů. (…) Je to jako zrcadlo 

nastavené z jiné strany, které pomůže odhalit něco, kolem čeho denně chodíte; 

pojmenujete to, co dobře znáte, ale je to jinak zformulováno.“187 Zastupitelé jednomyslně 

odsouhlasili doporučení pokračovat v dalších výzkumech. V roce 2011 poté tento výzkum 

vyšel v publikaci Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, 

praxe, příslib.188  

Rok 2000 přinesl články o mezerách v soužití Romů a bílých189, vzdělávací semináře 

ke strategickému plánu pro neziskový sektor190 nebo internetovou prezentaci podrobných 

materiálů ke strategickému plánování.191 Medializace v tomto roce dosáhla druhého 

největšího objemu za celkové období v podobě 18 příspěvků. 

Pozitivním článkem roku 2001 byl označen příspěvek s tématikou internetové 

participace192, kdy na speciálních webových stránkách určených strategickému plánování 

byla pořízena zároveň elektronická konference. Podněty a připomínky od občanů 

obsahovaly stížnost na chování pejskařů, nespokojenost s dopravou ve městě nebo názory 

na přemístění točny. „Diskuzní fórum poskytuje možnost do připraveného formuláře 

napsat diskuzní příspěvek a podívat se na to, co dodali ostatní.“193 Tento projekt města 

Český Krumlov byl záhy v roce 2003 zmíněn v pozitivním článku magazínu IT SYSTÉM, 

který oceňuje snahu místní samosprávy a dává jej za příklad ostatním obcím  

a regionům194 (plné znění článku naleznete v přílohách). 

  

                                                 
187 HOLAKOVSKÝ, Milan. Českokrumlovské listy. Znát vývoj názorů obyvatel se zastupitelům líbí. 26. 11. 1999. 
188 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 
1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 74. ISBN 978-807-3302-023. 
189 Českokrumlovské listy. Mezery v soužití Romů a bílých. 27. 6. 2000. 
190 JISKROVÁ, Simona. Českokrumlovské listy. Zaměří se na strategické plánování. 5. 12. 2000. 
191 JISKROVÁ, Simona. Českokrumlovské listy. Strategický plán je i na Internetu. 3. 10. 2000. 
192 JISKROVÁ, Simona. Českokrumlovské listy. Trable Krumlováků na internetu. 10. 7. 2001. 
193 Tamtéž. 
194 MRÁZEK, Lubor. IT SYSTEM. Jak se úspěšně prezentovat na internetu?. 14. 4. 2003. 
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Závěr 

Tato práce byla teoreticky zasazena do konceptu vládnutí (governance), která je 

zastřešující teorií celé práci. Teorie podporuje kolaborativní formy spolupráce a reaguje 

na současné změny ve vnímání demokracie. V této práci byl brán ohled na specifické 

české prostředí a transformační procesy po ustavení demokratického zřízení.  

Ve své práci jsem se zaměřil na komunikaci strategického plánování v médiích 

v České republice od roku 1996 do roku 2014 a identifikoval trendy ve formách 

zapojování veřejnosti. Mediální analýza poskytuje podrobný pohled na obraz plánování 

měst a vyplývají z ní podstatná zjištění pro další výzkum. Téma bylo v 90. letech spjato 

s přípravou ČR ke vstupu do EU a zahraničními investicemi do místní infrastruktury. 

V této souvislosti se nejvíce objevovala v médiích americká firma podporovaná 

rozvojovým fondem USAID. Participace, rozdělená na základní fázi informovanosti, 

střední fázi konzultace a nejvyšší fáze participace, byla dle analýzy aplikována ve 3 % 

příspěvků. Nejčastěji dochází k prvnímu stupni tohoto rozdělení, tedy informovanosti.  

Prvním určujícím trendem je závislost tématu rozvoje měst na politické 

reprezentaci města určenou volebním obdobím. Pokud tedy mediátor ve formě starosty, 

místostarosty či jiných nositelů tématu po volebním období odchází, intenzita 

komunikace se mění nebo přímo zaniká. Dlouhodobá komunikace tématu rozvoje je 

přímo ohrožena s novým volebním obdobím. Tento trend přímo souvisí s odstavcem 

v úvodu práce, který upozorňuje na komplexnost plánu rozvoje a omezeným časovým 

obdobím voleného reprezentanta. Projekty, jak jsem již zmínil v úvodu, které jsou vidět 

ve veřejném prostoru ihned, získávají ve čtyřletém volebním cyklu politické body  

a mohou snadněji vyhrávat volby. 

Druhým zásadním trendem je zvýšená komunikace tématu v médiích na přelomech 

let, tedy mezi IV. kvartálem a I. kvartálem. S výhledem do nového roku je téma 

bilancováno a přichází období politických slibů, jejich naplňování a spjatost s plány 

rozvoje. V průběhu roku je téma utlumeno a pozornost vrácena zpět ke konci roku. 

Třetím poznatkem v rámci analýzy bylo vyvrácení dojmu, že s velikostí města lze 

předpokládat vysokou intenzitu komunikace. Město Český Krumlov předstihlo v celkové 

medializaci měst i hlavní město Prahu a jeho komunikace byla dále podrobně 

zanalyzována. U tohoto českého města se potvrdil první trend, kdy s odchodem politické 

reprezentace byla ukončena i debata o rozvoji města v médiích.  
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 Dle těchto hlavních trendů lze předpokládat, že téma rozvoje by nemuselo být 

povinností ke komunikaci pouze zastupitelům města, ale i dalších představitelů veřejného 

života, jako např. neziskových organizací, samospráv či komerčního sektoru. Důvodem 

je ohrožení dlouhodobého směřování měst v souvislosti se slabou politickou vůlí. Další 

výzvou může být přístup měst, jako je Český Krumlov, který dlouhodobou spoluprací 

s médii dosáhl vysoké medializace v rámci komunikace tématu rozvoje, i když jeho 

velikost jej řadí k menším městům České republiky. Poslední a neméně důležitou výzvou 

je diverzifikace mediálního prostředí a dělení na tradiční a nová média. Formy informace 

již nejsou závislá pouze na provozovatelích televizí, rozhlasů či deníků novin, ale 

otevírají nové možnosti v podobě občanské žurnalistiky. Dlouhodobá činnost může 

nastartovat společenskou změnu ve vnímání vizí, budoucího směřování a nutnosti 

plánování rozvoje a být katalyzátorem dalších změn.   
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Summary 

In this thesis I have focused on communication of strategic planning in the media 

in Czech Republic since 1996 to 2014. My intention was to identify trends in the media 

and in forms of engaging public. Media analysis offers detailed image of strategic 

planning from which result significant results for further research.   

The theme of strategic planning was linked in the 90s with preparation of Czech 

Republic for accession to the EU and foreign investments in local infrastructure. In this 

context, it has appeared an american company supported by the development fund 

USAID. Participation, divided into the basic level as information, middle level as 

consultation and finally the highest level of participation, appeared at 3% of 

medialisation. Most cited level was the basic level of information. 

The first determining trend is the dependence of the theme of strategic planning 

on the designated political representation of current election period. Thus, if the mediator 

such as mayor, deputy mayor or other topic holders goes beyong the election period and 

terminates his occupation, the intensity of communication is changing or expires. Long-

term communication of the theme is directly threatened by the new elected representatives 

and their political will to keep such theme alive in the media. This trend is related to the 

paragraph in the introduction of this thesis that highlights the complexity of strategic 

planning and limited time period of the elected representative. Projects, which are seen in 

a public space immediately, receive in four-year election period political points and can 

more easily win upcoming elections. 

The second major trend is an increased communication of the theme in the media 

at the turn of the year, though between IV. and I. quarter. Looking to the future of a new 

year the theme is being summed up and shows a direct connection with political agenda. 

During the year, the topic is curbed and the attention returns at the end of the year again. 

The third finding of the media analysis was refuting of an impression that the size 

of the city in terms of population can assume a high intensity of communication. City of 

Český Krumlov outpaced overal media coverage of monitored cities and Prague capital 

and its communication has been further analyzed separately. City of Český Krumlov also 

confirmed the first trend in which the departure of new political representation terminated 

current communication and debate over the city’s development in the media. 

According to these major trends we can expect that development issues would not 

be an obligation to communicate only for city councilors, but as well for other public 
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figures, such as NGOs, local governments ort he commercial sector. The reason is a threat 

of long-term direction of the strategic planning in the face of weak political will. Another 

challenge may be accessed by cities such as Český Krumlov, which long-term 

cooperation of strategic planning issues with the media brought a very high level of media 

coverage. The last and equally important challenge is to diversify the media landscape 

and its division into traditional and new media. Forms of information is no longer 

dependent only on TV, radio or newspaper owners or operators, but opens up new 

possibilities in the rising forms of citizen journalism. Long-term activity may trigger 

social change in the perception of the future direction and the possibility to be a catalyst 

for further changes.   
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Článek - Jak se úspěšně prezentovat na internetu? 

 

MRÁZEK, Lubor. IT SYSTEM. Jak se úspěšně prezentovat na internetu?. 14. 4. 2003. 

Projekt z Českokrumlovska je příkladem pro další obce a regiony 

 

Není žádnou novinkou, že média vytvářejí realitu a to, co není zachycené v médiích, jako 

by pro širokou veřejnost ani neexistovalo. Tento donedávna krutý a pro mnoho regionů 

či událostí, které by zasloužily pozornost, diskriminující fakt je s nástupem internetu 

zmírňován možností vytvořit si vlastní prostor pro zviditelnění. Relativní svoboda 

internetové prezentace má však nezamýšlený důsledek: vzniká obrovské množství 

nejrůznějších stránek, přehledů, nabídek, fotografií, které svým objemem a 

nepřehledností publikum spíše paralyzují. Proto je důležité dbát při vytváření účinné 

prezentace na komplexnost, systematičnost a snažit se vytvořit opravdu jedinečné dílo, 

které na první pohled zaujme. O tom, co všechno práce na kvalitní internetové prezentaci 

obnáší, svědčí úspěšný projekt, který zrealizovali představitelé nejvýznamnějších 

institucí českokrumlovského regionu. Kromě technicky a organizačně výborně zvládnuté 

práce ukázali celému světu, že internet má své místo i ve veřejném a státním sektoru a že 

i region může mít kvalitní internetovou propagaci, která se plně vyrovná mnohým 

komerčním prezentacím. 

 

Historie projektu 

Myšlenka vytvoření oficiální internetové prezentace Českokrumlovska spatřila světlo 

světa v druhé polovině roku 1997 jako důsledek uvadající návštěvnosti turistů a jako 

reakce na chybné či zavádějící informace, které byly tehdy na internetu k vidění. 

Představitelé nejvýznamnějších institucí regionu (Městský úřad Český Krumlov, Okresní 

úřad, Státní hrad a zámek, Nadace barokního divadla, Českokrumlovský rozvojový fond, 

Evropské informační centrum aj.) se společně shodli na základním médiu propagace - 

internetu a CD ROMech, které lze z internetové prezentace vytvářet. V roce 1998 vznikl 

základní informační modul OIS - encyklopedie dějin i současnosti Českokrumlovska v 

rozsahu téměř 2000 stran v každém jazyce (čeština, angličtina, němčina). V Evropském 

informačním centru Jihočeské univerzity, kde tehdy práce většinou probíhaly, se 

vystřídali památkáři, historici, fotografové, studenti, nezaměstnaní, IT odborníci atd. Celý 

projekt zaštítili vahou svých osobností i organizací, které zastupovali, nejvýznamnější 
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představitelé z města a okresu Český Krumlov. Jedině díky tomu, že projekt podpořili 

morálně i finančně, slovy i činy, vzniklo dílo nemající dosud obdobu. Nejintenzivnější 

práce probíhaly 8 měsíců, od října 1997 do června 1998, kdy bylo v akci na 120 osob 

současně (tvorba scénářů, grafického prostředí, sběr a vyhodnocování dat, přepisy a 

korektury, překlady, fotografování a scany atd.). Bylo to téměř jako ze sci-fi. Oněch 120 

osob pracovalo v drtivé většině zdarma, po nocích a o víkendech, ve svém volnu, jen z 

nadšení pro věc udělat něco, co tu ještě nebylo a co by za to stálo. 

 

Současný rozsah OIS 

Projekt OIS má v současné době skutečně encyklopedické rozměry. Všechny textové 

informace ve třech jazykových mutacích představují více než 15 500 normostran textu 

tvořících na 2 000 tématických článků pro každou jazykovou mutaci. Obrazové informace 

v současnosti zahrnují soubor čítající 6 800 fotografií a ilustrací, na 80 panoramatických 

videosekvencí, dále senzitivní mapy a plány, interaktivní tabulky, seznamy a 

prohledávání informací pomocí klíčových slov atd. Struktura systému se odvíjí ve třech 

základních blocích - region, město a zámek Český Krumlov, z nichž každý je dělen do 

oddílu současnost a historie. V rámci těchto oddílů uživatel nalezne veškeré informace o 

turistických i jiných službách, aktuální kulturní nabídce, přehledu podnikatelských 

subjektů, struktuře školství, zdravotnictví atd.  V oddílech věnovaných historii získá 

přehled o jednotlivých vývojových etapách, uměleckých směrech, archeologických 

nálezech, o 150 významných historických osobnostech z oblasti kultury, vědy či politiky 

a o téměř všech významných uměleckých památkách v regionu. Velká pozornost byla 

rovněž věnována všem obcím regionu, z nichž každá nalezla v rámci informačního 

systému své místo, díky čemuž získal projekt oficiální podporu i u všech 45 starostů obcí 

regionu Český Krumlov. V samotném městě Český Krumlov je nadto detailně popsáno 

všech více než 300 objektů, které jsou součástí městské památkové rezervace a obdobně 

je propracován i areál Státního hradu a zámku Český Krumlov.  Cílem celého projektu je 

nejen propagace Českého Krumlova jakožto místa mimořádných kulturně historických a 

společenských kvalit, které stvrzuje mj. i jeho zařazení do Seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO, ale ve vazbě na tento fenomén prezentace celého regionu v plné šíři, 

upozornění na jeho dosud opomíjené specifické hodnoty a kvality. Zároveň při procesu 

tvorby informačního systému dochází k intenzivní a neziskové spolupráci řady osobností 

regionu, což je jednoznačným ukazatelem rozvoje občanské společnosti. 

 



 

77 

 

Pozitivní ohlasy 

Význam OIS pro region stále roste a existuje o tom celá řada dokladů. Prvními a téměř 

okamžitými byly zápisy v Návštěvních knihách, kde se již po prvních týdnech existence 

OIS na internetu objevily zápisy typu: "Viděl jsem Vaše stránky a přijedu!" Řada 

návštěvníků posílá do Českého Krumlova své pozdravy po návratu domů. Doporučují 

ubytovatelům, co a jak zlepšit a většinou chválí město, region, jeho památky a restaurace. 

Několik let provádí v rámci tvorby strategického plánu města nezávislá agentura audit 

mezi návštěvníky města s cílem zjistit, jak dlouho se zdrží, kde se o městě dozvěděli, kde 

se ubytovali atd. Výsledky tohoto průzkumu staví OIS na roveň významu cestovních 

kanceláří a sdělovacích prostředků. Prostřednictvím OIS si návštěvníci zajišťují také 

kulturní vyžití po dobu své plánované dovolené a objednávají vstupenky u pořadatelů 

akcí. 

 

Technické i organizační změny 

V současné době je v běhu kompletní rengeneering OIS na platformu XML. Tato 

proměna jednak radikálním způsobem zjednoduší správu a aktualizaci informačního 

systému, která v tuto chvíli zaměstnává  3 pracovníky na plný úvazek, ale zejména umožní 

kvalitativní přesun od prezentace ke skutečnému informačnímu systému v plném 

významu. Možnost distribuce informací z OIS už nebude omezena výhradně na WWW 

prohlížeč, ale klientem informačního systému bude moci brzy být i běžný kancelářský 

software na PC stejně jako mobilní telefon, PDA zařízení atd. Na internetu bude navíc 

každá stránka k dispozici ve speciální úpravě pro nevidomé, k tisku bude k dispozici ve 

formátu PDF atd. Tento systém nové generace je společným dílem více subjektů, které 

budou moci v novém prostředí velmi jednoduše sdílet data. První prezentací této možnosti 

bude on-line kalendář kulturních a společenských akcí Jihočeského kraje. Mezi hlavní 

rysy řešení OIS II. generace patří důraz na otevřenost systému (použití otevřených 

formátů a Open Source Software), důraz na bezpečnost systému (použití nejnovějších 

technologií v oblasti autorizace a šifrování), jednoduchost obsluhy (při čtení i vkládání 

dat možnost použití kancelářského software stejně jako WWW prohlížeče atd.) a použití 

systému pro nejširší okruh uživatelů (možnost výstupu do nejrůznějších formátů - HTML, 

PDF, WAP, stránky optimalizované pro zrakově postižené atd.) 
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Další rozvoj projektu 

Těžištěm nadále zůstává podpora cestovního ruchu. První aplikací OIS II. generace bude 

eSales guide města Český Krumlov - komplexní základní přehled turistických možností 

Českokrumlovska spojený s konkrétními nabídkami "turistických pobytových balíčků". 

Nápadů mají realizátoři celou řadu, nicméně základní osou všeho je zafinancování celého 

systému. Počáteční půjčky na investici do projektu již byly splaceny. Do společného 

rozpočtu přispívají členové Sdružení OIS Český Krumlov, které systém vlastní, projekt 

je zapojen do grantových projektů všech stupňů (dotační tituly ministerstev, PHARE 

CBC, grantové projekty Jihočeského kraje atd.). Vysoký důraz je kladen i na příjmy z 

inzerce a další komerční činnosti spojené s OIS.  

 

Pozn. red.: Autor článku, Lubor Mrázek, působí jako Project Manager ve společnosti 

IPEX.  
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Příloha č. 2: Mediální příspěvek – e-výstřižek 

 
Zdroj obrázku: Litoměřický deník. Lovosičtí gymnazisté prezentovali strategický plán 

města Lovosice. 6. 5. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


