
Oponentský posudek na disertační práci SPOLEČNĚ ZA LEPŠÍ MĚSTO 

Disertační práce „Společně za lepší město“ je věnována problematice občanské a politické participace 

na úrovni komunální politiky, resp. lokálnímu občanskému aktivismu. Práce má spíše menší rozsah 

(87 stran včetně seznamu literatury). 

Téma participace a aktivismu je v práci uchopeno inspirativním způsobem, autor obecně hodlá 

prozkoumat převládající podoby participace a zasadit je do kontextu současného politického dění 

v Česku a převládajících politických postojů českých občanů. Takový cíl považuji za velmi relevantní. 

K práci mám ovšem celou řadu připomínek, z nichž některé lze považovat za závažné. 

 

Připomínky týkající se cílů práce: 

Výzkumné cíle / otázky / problémy dizertační práce jsou v textu formulovány na různých místech a 

pokaždé poněkud odlišným způsobem, což výrazně rozostřuje její výzkumné zaměření. V úvodu je cíl 

definován jako snaha „pochopit na půdě obcí, jakou roli mají jejich obyvatelé v proměnách 

polistopadové politiky“ (str. 8), dále se v textu objevují výzkumné otázky jako: „souvislost mezi 

bezprostřední zkušeností s politikou v obci a obecným názorem na politiku“ (str. 9), „otázka po 

povaze politické aktivity“ (str. 9), dále je cíl formulován jako snaha „poskytnout vhled do mnohosti 

způsobů sebe-organizace občanů (str. 14). Na str. 28 pak jsou výzkumné otázky „na základě teorie“ 

formulovány opět odlišně, totiž „zda se v ČR pohybujeme na půdě klasických městských sociálních 

hnutí, anebo zde již máme jejich individualizovanou verzi“ a „jaké formy strategií angažovaní občané 

volí“. Problémem není jen samotná mnohost formulací cílů, kterou přitom nelze zcela obhájit 

argumentem, že na různých místech jsou cíle formulovány s různou mírou konkretizace, ale rovněž 

vágnost formulací a jejich nejasnost. Celá věta o pochopení „na půdě obcí….“ mi jako čtenáři nedává 

jasný smysl. 

 

Teoretická konceptualizace 

Nejasnost cílů vede k tomu, že pro autora je obtížné nalézt a popsat zřetelnou teoretickou diskusi, 

která se v oboru vede ke zkoumanému tématu, a jasně vymezit pozici své práce v této debatě. 

Teoreticky autor svou práci obecně zasazuje do diskuse mezi Chicagskou školou a paradigmatem New 

urban sociology, konkrétněji pak do teorie městských sociálních hnutí. To je ovšem pro teoretické 

uchopení poměrně málo a navíc v něm až na výjimky absentují současné odborné texty k tématu. Je 

zarážející, že autor v práci nijak nediskutuje zásadní literaturu (světovou, ale i českou) např. 



k tématům občanské a politické participace, governance (network governance), grassroot 

organisations, community localism. Mohl by z ní čerpat řadu podnětů, které by bylo možné v práci 

využít a empiricky rozpracovat. Zároveň by se tak autor vyhnul některým zkreslením, kterých se 

v práci dopouští (tvrzení, že politická participace se týká pouze participace volební a že širší 

participace občanská je jakoby výzkumně zanedbávaná (str. 15, str. 31), tvrzení, že Česká republika je 

výrazně decentralizovaná (str. 34) (je rozdíl mezi decentralizací a fragmentarizací), tvrzení, že lokální 

občanskou společnost lze v ČR nejlépe hledat ve větších městech. 

Na řadě míst by autorova tvrzení měly být doložena odkazem na literaturu (např. str. 9: „jsou dobré 

argumenty pro to, že obraz a prožívání politiky se v očích občany konstituují…; str. 12: „V ČR dochází 

k přechodu od masových protestů k pořádání happeningů…; str. 13: „Politická trajektorie aktéra 

v Evropě vnímaná jako tradiční…“, aj.) 

 

Propojení teoretické konceptualizace a empirické analýzy 

Pět tezí, které autor v práci formuluje a hledá k nim argumenty pomocí empirické analýzy, se daří 

empiricky odůvodnit různě kvalitně. Na některých místech považuji práci s empirickým materiálem za 

problematickou. 

Některá tvrzení v postulovaných tezích (a to tvrzení podstatná) nejsou v empirickém materiálu 

dokladována, např. vnímání vrstvy úředníků jako klíčových osob (str. 12); skepse aktérů ohledně 

možností změny (str. 13). 

Některá další tvrzení považuji za nedostatečně doložená empiricky: teze o malé osobní zkušenosti 

s politikou dokládaná kvantitativními daty působí neprůkazně – aktivní občané mohou přeci tvořit 

menšinu, která s politikou dlouhodobý osobní kontakt má.  V citátech není doloženo, že si aktivisté 

obecně udržují odstup od politiky, nebo alespoň od „velké politiky“. Teze o de-ideologizaci  mi rovněž 

připadá doložená jen částečně. Některé prezentované aktivity (typicky AutoMat) totiž rozhodně mají 

určitý ideologický základ, byť možná takový, který se nepřekrývá s tradičními politickými štěpeními. 

Empirické doklady teze o distanci od politických uskupení mají rovněž své slabiny. Někteří ze 

zpovídaných aktérů naopak jsou v komunální politice aktivní nebo to nevylučují, část z nich podle 

citátů běžně s politickými stranami reprezentovanými v zastupitelstvu komunikuje. U teze 6 považuji 

za velmi sporné doklady založené na kvantitativních datech. Autor ukazuje, že jen málo lidí by např. 

zakládalo protestní online skupinu, nicméně už se neptá, zda by se na fungování takové skupiny 

podíleli, využívali její informace, apod. Celkově prezentované výsledky v této podobě nelze považovat 

za doklad malého vlivu internetu bez komparace s jinými zeměmi a jinými formami participace. 



Celková struktura práce 

Struktura práce nemá standardní posloupnost: formulace problému – teoretická konceptualizace – 

empirická analýzy – interpretace. To by samo o sobě nemuselo vadit. Problémem struktury jsou spíše 

kapitoly, které nemají logickou návaznost na argumentační linii (Obecné poznatky a komentáře 

k rozhovorům; Detailnější ukázky občanské angažovanosti) a logickou strukturu práce tak 

nabourávají. 

Stylistická a formulační stránka 

Práce bohužel obsahuje množství míst, jejichž formulace je na hranici nebo i za hranicí 

srozumitelnosti, možná z důvodů nedostatečné závěrečné kontroly textu. K takovým místům patří i 

formulace základního cíle práce (viz výše), a dále namátkou: str. 24: „…Lefebvre klade důraz na 

filosofický protiklad produkce, totiž autonomní … tvorbu městského prostoru“; str. 25: „…která změní 

vztah moderní člověk z pasivní produkce na aktivní vzájemné utváření města a občanů, 

emancipovaného od tlaku kapitálu“; str. 72: „Následující tři portréty….“ (ve skutečnosti jsou popsány 

dva případy); aj. 

K formálním problémům patří i zařazení tabulky na str. 49 (tabulky a grafy mimochodem nejsou 

číslované a neobsahují zdroj) ve zcela nezformátované podobě výstupu z SPSS, a rovněž formálně 

sporná podoba grafu na str. 67. 

V neposlední řadě přispívá k obtížné orientaci v práci využití velice nezřetelných (světle šedých) 

nadpisů a absence jejich číslování. 

 

Při celkovém hodnocení práce jsem poněkud v rozpacích. Domnívám se, že autor v práci dokázal 

objasnit zajímavé aspekty současného lokálního aktivismu v Praze, zároveň ale v textu jako celku 

vidím příliš velké množství nedostatků na to, abych ho hodnotil jako obhajitelnou disertační práci. 

 

 

V Aberdeenu, dne 20.8.2015      Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 


