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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce „Význam občanských iniciativ v rozvoji města – případová studie nádraží 

Vyšehrad“ si klade za cíl zjistit, jaké občanské iniciativy se zapojují do rozvoje města, jaké 

prostředky používají a zda má jejich jednání efekt. V teoretické části jsou představena 

základní východiska vycházející z teorie komunit a výzkumů týkajících se lokálních hnutí a 

jejich postavení ve městě. Následuje legislativní rámec občanských spolků a procesu 

územního plánování. V empirické části je prováděn výzkum formou případové studie 

pražského nádraží Vyšehrad, kde byly využity polostrukturované rozhovory a studium 

dokumentů. Po identifikaci zúčastněných subjektů kauzy jsou pojmenovány tři hlavní typy 

občanských hnutí. Celoměstská, která jsou často tvořena odborníky a zabývají se celým 

územím města, snaží se aktivizovat lokální hnutí a občany a podávat odborné rady. Větší vliv 

mají lokální hnutí, jelikož jsou tvořena občany, kteří se identifikují s problémem a mohou mu 

věnovat více času a energie. Tato hnutí jsou typická spíše pro okrajové části Prahy, kde se 

staví na zelené louce. Poslední skupinou jsou občanské iniciativy, tvořené často 

nespokojenými občany, kteří se snaží upozornit na problém. Jako nejúčinnější prostředek se 

zdá účast v územním řízení, významná je ale i medializace problému a snaha zapojovat 

veřejnost do dění ve městě.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the bachelor theses „ The impact of citizens’ initiative on the urban development 

- the case study of Vyšehrad station“ is to find a way how the citizens' initiative are involved 

in the development of the city, what resources they use and whether their activity is 

effective. The theoretical part of the theses introduces the basics of the community theory 

and research of local development, there is also included an explanation of Czech laws 

about citizens' initiatives and the urban planning process. The research is based on the case 

study of Vyšehrad station and involved groups. The main methods were semi-structured 

interviews with involved subjects and also detailed study of documents and newspaper 

articles. In the research there were identified three main types of initiatives. Members of 

citywide associations are mainly professionals. They help locals to be able to fight for their 

neighborhood and be a successful participant of the urban planning process. Local 

movements are more powerful because of strong identification with local issues and bigger 

amount of time and energy of its members. But those groups are not established in the city 

center because they fight against big projects built in the outskirts of the city. Last group 

can be called citizens' initiative; those are formed by dissatisfied individuals who want to 

draw attention to the problem. The most effective way of changing the city is by the 

participation in the urban planning process. Effective ways are also the media coverage of 

the issue and more public participation. 
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