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Rámec  a metodologie práce 

Tato práce usiluje o vysvětlení tří jevů, které lze pochopit jako vrcholy trojúhelníku. Prvním jeho 

vrcholem je otázka „co hýbe městem?“, druhým je čtvrtstoletí politické změny v České republice a 

třetím je pochopení toho, jak se z obyvatel České republiky stávají veřejně aktivní občané. Z toho 

vyplývá i hlavní cíl práce, jímž je pochopit na půdě obcí jakou roli mají jejich obyvatelé v proměnách 

polistopadové politiky. Navazuji tak záměrně na odkaz tradice vnímání města jako „laboratoře sociální 

změny“. 

Výše zmírněný trojúhelník tvoří základní optiku, kterou budu pojednávat jak související teorie, tak 

citované výzkumy a vlastní zkoumání. Ta jsou založena na dvou výzkumných přístupech. Prvním jsou 

data ze dvou statisticky reprezentativních dotazníkových šetření provedených Katedrou sociologie 

FFUK v letech 2011 a 2014, druhý přístup reprezentují rozhovory s lidmi, kteří se rozhodli angažovat v 

rozličných městských problémech a i na jejich základě postavené případové studie kolektivní 

participace občanů v obcích. Zatímco dotazníková šetření sledují postoje a zkušenosti s lokální politikou 

napříč Českou republikou, rozhovory a případové studie jsou zaměřeny převážně na situaci v Praze. 

Výzkumné otázky práce 

Převedeno do výzkumného problému v rámci mého tématu: k politické socializaci jedince dochází 

především v jeho obci. Takto podáno a s ohledem na politické dějiny České republiky to však není tak 

nesporné – jsou dobré argumenty proto, že obraz a prožívání politiky se v myslích občanů konstituují 

mimo bezprostřední zkušenost. A právě souvislost mezi bezprostřední zkušeností s politikou v obci a 

obecným názorem na politiku je jednou z mých výzkumných otázek a tvoří část odborné relevance 

textu.  

Dalším výzkumným okruhem je otázka po povaze politické aktivity z hlediska veřejného mínění, ale 

také samotných aktérů. Záměrně nebyly zkoumány jen aktivity, které jsou vnímány jako protestní, ale 

také aktivity, které v sobě protest neobsahují. Z hlediska odborné relevance jde o odpověď na dnes již 



klasickou otázku „Čí je město?“ (Raymond E Pahl, 1970), ale také navazuji na tradici „práva na město“, 

kterou v různých podobách zavedli do sociologie sídel Henri Lefebvre (1972) a Manuel Castells (1983). 

Kořeny výše zmíněných otázek lze nalézt v diskusi nové urbánní sociologie s chicagskou školou, jejich 

podstatný rozdíl je založen ve způsobech odpovědi na otázku „co hýbe městem“. Spor má mnoho rovin 

a není mou ambicí na všechny odpovědět, proto navazuji zejména v té části sporu, kde Castells 

dokazuje, že ve sporu ekologie lidských sídel (human ecology) a politické ekonomie se vytratilo 

přemýšlení o roli sociálních hnutí v sídelní změně.  

S tímto Castellsovým příspěvkem k jedné ze základních diskusí oboru sociologie lidských sídel souvisí 

otázka přínosu a limitu konceptu „městských sociálních hnutí“ v kontextu polistopadového vývoje 

v ČR. Castells své teze formuloval sice napříč městy, zeměmi a kulturami, nicméně i přesto to bylo 

v podmínkách podstatně odlišných od situace v České republice po roce 1989.  

Z hlediska tématu textu je podstatným faktorem, že Česká republika po roce 1989 zároveň prochází 

dvěma změnami. První změnou je demokratizace, z níž je pro text relevantní deklarovaná snaha o 

decentralizaci indikovaná převáděním pravomocí na obce a zavedením struktury krajské samosprávy. 

Ideou je „přivést moc (zpět) k občanům“, a její částí jsou také prvky přímé demokracie v samosprávě. 

A právě to, jak se občané této možnosti ujímají, jaké prostředky upřednostňují, jaké strategie považují 

za efektivní či neplodné, je v této práci zkoumáno. 

Druhou podstatnou změnou, kterou Česká republika prochází je rozšíření informačních technologií. 

Jejich roli v obcích signalizují hesla jako „e-government“ či „e-governance“ anebo „občan 2.0“. Role 

především Internetu v demokratizaci a místní samosprávě je nyní stále více diskutována na odborné i 

neodborné úrovni. Proto se zaměřuji na dopady užívání Internetu v lokální poltické participaci a 

kolektivní akci občanů. 

Text je ve své konečné podobě založen převážně na empirickém materiálu a jeho hlavní ambicí je 

poskytnout vhled do mnohosti způsobů sebe-organizace občanů. Sleduji tím trojí sociologicky 

relevantní cíl. Především chci ukázat (ačkoliv sám pracuji také s daty z reprezentativních sociologických 



šetření), že často naměřená pasivita české společnosti (Linek, 2013; Sedláčková, 2012) je daná 

sledováním jen určitého typu angažování – politické participace měřené volebním chováním. Zejména 

kvalitativní část šetření upozorňuje na existenci sice hůře měřitelného typu participace občanské, často 

mimo politické strany a struktury. 

Druhým cílem je sledovat politickou dynamiku na lokální úrovni, respektive podobu lokální občanské 

společnosti. Nezřídka, jak upozorňuje Marada (2003)a Rakušanová (2007), je pojem občanské 

společnosti zmatečný a zatížený normativními konotacemi. Věřím, že poměrně detailním zaměřením 

na především lokální občanskou participaci přispívám k empirickému, a tedy (snad) normativně 

nezatíženému, uchopení tohoto pojmu. 

Třetím cílem je ukázat, jak vlastně sami občané vnímají své – leckdy první a v populaci obecně 

výjimečné – zkušenosti „s politikou“. Jaké jsou jejich naděje či zklamání, co je například překvapilo. Byť 

to není přímo stěžejním tématem práce, jde o zachycení jakési „socializace“ ve sféře „politična“. Tu  

sami občané často prožívají jako opuštění své „komfortní zóny“, jako výpravu do vod těch druhých, 

totiž profesionálních politiků. 

 

 

 

  



Hlavní teze práce 

TEZE 1: Názory na politiku jsou v České republice formovány spíše masmédii a obecnými 

představami. 

Výzkumy veřejného mínění hovoří jasně. Klesá důvěra ve většinu politických institucí a osob je 

reprezentujících. Zároveň je profese a osoba politika podezřívána z nedobrých motivů pro účast na 

věcech veřejných. Odkud se tato nedůvěra bere? Výzkumy a mé vlastní závěry ukazují, že v ČR je 

bezprostřední zkušenost s politickým životem (a to i v širším smyslu občanské nestranické 

angažovanosti) velmi vzácná. Nejde jen o to, že lidé sami se neangažují, ale řídká je i známost kohokoliv, 

kdo „má s politikou zkušenosti“. Zbývá tak jediné plausibilní vysvětlení, pevné názory na politiku v ČR 

jsou otiskem mediálního obrazu politické sféry. 

Pro doložení teze lze uvést následující argumenty. Dle výzkumů veřejného mínění existuje obecně 

(téměř bez ohledu na charakteristiku respondentů) sdílený obraz politika a světa politiky jako něčeho 

nepoctivého, do sebe zahleděného. Světa kde jde hlavně o ukojení osobních ambic. Zároveň naše 

vlastní zkoumání na reprezentativním vzorku populace ČR ukazuje, že osobnější zkušenost s politikou 

má výrazná menšina lidí, nejčastěji ve formě „někoho známého v politice“. Zároveň i u některých 

aktérů (respondentů v rozhovorech) byl tento obraz přítomen – kritický obraz nedůvěry obohatili o 

pocity bezmocnosti svého protestu, obav z toho, že budou za své jednání třeba „popotahováni“, za to, 

že šlapou do zájmů těch nahoře. Přesto vše se rozhodli angažovat. Jsou však v menšině aktivních 

občanů, a tak obraz „zlé politiky“ (se kterým se sami setkávají) zůstává tvořen masmédii. 

 

TEZE 2: Veřejné mínění ohledně politiků není zásadní překážkou v angažmá v lokálních záležitostech. 

U každého občana lze uvažovat o motivacích, zdrojích a bariérách participace. Stav popsaný v  tezi (1) 

by mohl být brán jako překážka. Mé zkoumání těch, kteří se na cestu vlastní zkušenosti – v různých 

formách – s politikou vydali, se ukazuje, že špatný obraz politiky v ČR není tou hlavní překážkou. Ve 



výpovědích respondentů toto stigma není spontánně artikulováno, ale není reflektováno jako závažné 

ani, když jsou na téma tázáni. 

Zejména tedy rozhovory s aktivními občany ukázaly, že jsou si veřejného mínění ohledně politiky dobře 

vědomi a obraz politiky je v souladu s tím, jak byl popsán v první tezi. Je to ovšem nejasnost hranic 

mezi občanským a politickým či velkou politikou a komunálem, co jim umožňuje udržet si odstup od 

toho být považován tak říkajíc za jednoho z nich, z „těch politiků“. Nepřehlednost je také dána tím, že 

existuje obousměrná dynamika – z aktivního občana politikem…a zpět. Takže obecná nedůvěra 

veřejného mínění je sice v jednání přítomna, není však jemu na překážku, Jde o to, slovy respondentů, 

„nezaplést se se zkorumpovanou politikou a zůstat jen aktivním občanem na komunální úrovni“ 

(parafráze). Úsilí o nezávislost na politice je často bráno právě jako speciální kredit občanské 

angažovanosti. 

 

TEZE 3: Občané ČR k dosažení svých politických cílů na lokální úrovni upřednostňují individuální 

strategie před kolektivními. 

Z velké části je tento text komentářem k tzv. kultuře protestu, jejíž základní mody lze vidět na opozicích 

radikální-konzervativní a individuální-kolektivní. V ČR stejně jako v jiných zemích v regionu dochází 

k přechodu od masových protestů a větších protestních hnutí či skupin k pořádání happeningů, jejichž 

cílem není připoutat pozornost množstvím protestujících, ale nápadem, ale rozvíjí se také profesionální 

a poloprofesionální formy protestu individuálního (či malých profesních skupin). Spíše tedy než se 

snažit pro „svou kauzu“ zmobilizovat větší množství lidí, byť jednorázově, upřednostňována je i tišší 

forma protestu či snaha o lobbying. Spíše než o organizování jednoho „velkého“ momentu protestu, 

těžiště aktivit se přenáší do budování permanentní infrastruktury protestu (jak uvnitř organizací, tak 

mezi nimi). 

Způsoby protestu známé z euroamerických měst a popsané v případových studiích jako „městská 

sociální hnutí“ či „radikální akce“ nepatří v ČR k preferované politické akci. Naopak, preferována je 



cesta využití legálních a nijak radiálních prostředků komunikace. Velmi silně je respondenty (jak 

v kvalitativním, tak v kvantitativním zkoumání) vnímána vrstva úředníků jako klíčových osob, se kterými 

je třeba jednat, což má nejčastěji podobu schůzek a individuálního lobbyingu. Jiné formy protestu jsou 

vnímány jako málo efektivní. 

Z hlediska empirického materiálu lze tuto tezi podpořit odpověďmi respondentů v dotazníkovém 

šetření, které zkoumalo preferované formy odporu. Ti zcela jasně preferují aktivaci osobních kontaktů 

před skupinovými akcemi, a dále se pravděpodobněji budou snažit protestovat formálními cestami než 

radikálnějšími/neformálními. V souladu s tím jsou i výpovědi aktivních občanů, kteří se – i třeba pro 

sepsání petice – snaží angažovat nějakého odborníka (často právníka) ze svého okolí. Zajímavostí je, že 

se nesaží – a to ani pomocí síťování na internetu – vyjít ze svých sítí a sami oslovit dosud neznámé 

relevantní aktéry. Příkladem toho je, že často neosloví ani místní politickou opozici, u které by se zájem 

o protest proti radnici dal očekávat. 

TEZE 4: Lokální problémy jsou vnímány bez návaznosti na politické ideologie. 

I když lze na globální úrovni identifikovat kolektivní akce občanů na lokální úrovni, které jsou vedeny 

v širším rámci idejí a politického boje (příklad Occupy Wall Street, squatting), v lokalitách ČR se tak děje 

ojediněle. Samými aktéry jsou jejich politické akce a strategie vnímané především jako „nepolitické 

řešení“ konkrétních, tedy neideologických řešení. Aktéři sami necítí potřebu identifikovat se s hlubší 

politickou ideologií a agendou, přednost je dávána profesionalizaci a ta je vnímána jako zásadně 

neideologická. 

Tezi o snaze de-ideologizovat lokální politiku lze doložit následovně. Sami respondenti v rozhovorech 

nezmiňovali příslušnost k nějakému ideovému univerzu. Když s touto nepřítomností byli konfrontování, 

argumentovali, že se potřebují stýkat se všemi stranami, napříč spektrem, nezávisle na ideologii. 

V některých případech to argumentují i tak, že „garnitury“ (slovy respondentky) se střídají a je třeba 

jednat s těmi novými, i s těmi, co zůstali. Ideologizace problému či přináležitost k politické ideologii by 

mohla nebezpečně překlenout propast mezi aktivismem a politikou. Někteří aktéři jsou si vědomi také 



toho, že ani jejich skupinka by nemusela být, kdyby došlo na ideové otázky, jednotná. Z druhé strany, 

v rozhovorech zaznělo, že ani samy strany – zejména na lokální úrovni – nejsou ideologicky 

vyprofilovány, jazyk politických idejí je tedy jako rámec angažovanosti vnímán jako zbytečný. Své 

aktivity se snaží sami prezentovat jako ad hoc technická řešení místních problémů, nikoliv jako souboj 

hodnot či idejí. 

 

TEZE 5: V občanských aktivitách jsou upřednostněny cesty mimo politické strany a uskupení. 

Politická trajektorie aktéra v Evropě vnímaná jako tradiční, totiž skrze kauzu se připojit k ideologii a 

případně politické straně, je na lokální úrovni v ČR spíše výjimečná. Ve spojení s tezí (4) sami aktéři 

dávají přednost cestě, která se tradičním politickým stranám vyhýbá, anebo s nimi spolupracují jen 

v nutné – co nejmenší – míře. 

České formy lokální angažovanosti jsou spojeny s velkou skepsí ohledně možnosti změny, pozitivní 

příklady jsou velmi sledovány a tvoří velkou část motivace. Sami občané vnímají své možnosti oproti 

možnostem ekonomických zájmů, politické reprezentace a profesionálních úředníků jako malé. Sami 

často až v průběhu své angažovanosti zjišťuji legislativní, ale i praktický rámec, efektivního prosazování 

zájmů (například váhu petice jako takové a její online formy obzvlášť). Nevyužívají tedy know-how 

politických stran. 

Tuto tezi lze argumentovat následovně. Respondenti v rozhovorech jasně uvedli distanc od osob 

„dříve“ politicky aktivních, nyní „jen“ občansky aktivních. I když všichni vědí, že hranice mezi 

občanským a politickým ne tenká (a dle některých na komunální úrovni bagatelní), stále mají na paměti 

obecnou nedůvěru k politickému. Z uvedených důvodů pro politickou neangažovanost lze také zmínit 

nechuť jednat s „arogantními“ politiky, či dostatek občanského know-how, ale zároveň pociťovaný 

nedostatek kompetence pro pobyt v politice. U této teze také platí, že v politickém angažmá není 

spatřována rozumná kariéra. Když chce někdo být aktivním občanem, je tu neziskový sektor. 



TEZE 6: Role Internetu v dosahování lokálních politických cílů je malá. 

S rozšířením internetu a rozvojem jeho funkcionalit sílí hlasy (přítomné od počátků tohoto média), že 

jde o způsob komunikace s významným potenciálem pro demokratizaci společnosti. V této práci se 

proto zaměříme v kvantitativním zkoumání na dvě věci – jak lidé toto médium užívají v politice na 

národní i lokální úrovni a jak toto reflektují.  

Na základě dat z dotazníkového šetření se ukázalo, že cílené používání internetu jako nástroje pro 

občanskou kampaň, s využitím jeho aktivních prvků, je jevem řídkým. A to i během ostrá fáze kampaní. 

Internet užívaný pro politické aktivity nepřesahuje roli chytré nástěnky a efektivního komunikačního 

prostředku. Ve výzkumu se dále ukázalo, že ani sami občané nevidí v tomto novém mediu naději na 

zlepšení politické kultury či efektivity rozhodování. Jediným častěji zmiňovaným internetovým prvkem 

je online petice, byť jsou si sami aktéři vědomi toho, že nemá stejnou platnost jako „papírová“. Internet 

tak je vnímán spíše jako okrajový prvek aktivistického jednání, který sice snižuje náklady na logistiku a 

organizaci, ale málokdy je vnímán jako nutný partner, respektive podmínka úspěchu. 
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