
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra studií občanské společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Anna Zvelebilová 

Repertoár jednání českých ženských organizací 

Diplomová práce 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. 

 

 

Praha 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně. Všechny použité prameny a literatura 

byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne  24.6.2016                                                                   Bc. Anna Zvelebilová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat zejména svému vedoucímu Jiřímu Navrátilovi, 

kamarádovi Jaromírovi Mazákovi a Oskarovi Mackovi za cenné rady, bez kterých by tato 

práce nevznikla. Dále bych chtěla poděkovat svým přátelům, spolubydlícím a rodině za 

podporu. 

  



 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá repertoárem jednání českých ženských organizací. Hlavním 

cílem práce je zjistit, zda v České republice existují určité typy aktivismu ženských 

organizací z hlediska stáří, vnímané politické uzavřenosti či otevřenosti politického 

systému, lidských a finančních zdrojů a repertoáru jednání. Práce se tradičně skládá ze 

dvou částí – teoretické a empirické. V teoretické části autorka představuje vývoj teorie 

zabývající se organizacemi sociálních hnutí, podrobněji se zabývá advokační funkcí 

organizací občanské společnosti a repertoárem jednání, který organizace sociálního hnutí 

užívají k dosažení svých cílů. Následně ukazuje, jakým způsobem popisuje odborná 

literatura konkrétní formy jednání a jejich výběr. Výše zmíněné charakteristiky jsou 

v praktické části užity jako proměnné pro seskupovací analýzu, která byla provedena na 

vzorku dvaceti devíti českých feministických organizací. Zjištěné poznatky jsou 

představeny a interpretovány v závěru práce. 

Klíčová slova: 

Repertoár jednání, sociální hnutí, organizace sociálních hnutí, organizace občanské 

společnosti, ženské organizace, český aktivismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Concern of this master thesis are action repertoires of czech feminist organizations. The 

main goal of this paper is to find out whether there are some types of activism in terms of 

following characteristics in the Czech Republic: organizational age, political opportunity 

structure, human and financial resources, and action repertoir to be found. The thesis is 

devided into two parts – theoretical and empirical. The author introduces evolution of the 

social movement theory in the theoretical part. Greater attention is given to an advocacy 

function of civil society organizations and to action repertoire, which social movement 

organizations use to reach their goals. Subsequently is shown how the literature talks about 

particular forms of action and its selection. There are characteristics mentioned above used 

in Hierarchical Cluster Analysis on sample of twenty-nine czech feminist organization in 

the empirical part. Finally, findings of this paper are being discussed. 

Keywords: 

Action repertoires, social movements, social movements organization, non-governmental 

organizations, feminist organizations, Czech activism.  
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1. ÚVOD 

Předkládaná práce se věnuje tématu, kterému se dostává prostoru hned v několika 

společenskovědních disciplínách. Sociálními hnutími a jejich organizacemi se zaobírá 

zejména sociologie, politologie a interdisciplinární studium občanského sektoru. Z těchto 

oborů vzniklo množství teorií, konceptů a jiných poznatků, které bohužel, nebyly, až na 

výjimečné případy syntetizovány. Práce v teoretické části představuje pohledy na 

problematiku z perspektivy různých disciplín, což má své výhody, ale i nevýhody. 

Výhodou je, že výčet teoretických příspěvků, můžeme považovat za značně komplexní 

a čtenáři umožní vhled do problematiky. Nevýhodou je rozličné pojmosloví. Zatímco 

z pohledu studií občanského sektoru hovoříme o advokačních organizacích občanské 

společnosti, politologové by je nazvali například aktéry intermediární sféry a sociologové 

by řekli, že se jedná o nová sociální hnutí. Uvedený příklad je nutné považovat za 

ilustrační a do jisté míry hraniční, avšak při čtení práce je možné na jisté pojmové 

diskrepance narazit. Na tomto místě je tedy potřeba říci, že se z věcného pohledu jedná 

stále o jednu oblast zájmu. Pokud práce zmiňuje advokační organizace občanské 

společnosti a aktéry nových sociálních hnutí, myslí se tím tytéž skupiny a organizace. 

Jinými slovy předmětem zájmu této práce jsou skupiny, jenž představují politický 

komponent občanské společnosti, a které se alespoň částí své agendy snaží dosáhnout 

různými strategiemi svých požadavků. Čistě apolitická část občanské společnosti, která je 

tvořena zejména servisními organizacemi, není předmětem této práce. V další části práce 

již na toto upozornění nezbývá prostor. 

Práce je rozdělena do dvou celků – teoretické a empirické části. Na začátku 

teoretické části je představena advokační role organizací občanské společnosti, je 

objasněna její úloha a důležitost v demokratické společnosti a fáze jejího působení. Dále 

práce stručně představuje jednotlivé teorie sociálních hnutí a jejich vývoj. Tyto teorie jsou 

následně předvedeny v souvislosti s podobou a mírou participace organizací občanské 

společnosti na obhajobě zájmů a její formě. Pro úplnost uveden vývoj zkoumání sociálních 

hnutí a aktivismu ve střední a východní Evropě a detailněji je popsána teorie transakčního 

aktivismu, která byla pro toto prostředí vytvořena. Další stránky jsou věnovány 

historickému kontextu vývoje ženského hnutí v České republice. Závěrečný teoretický 

blok je věnován repertoáru jednání těchto organizací, čili způsobu a strategiím, organizace 

užívají k dosažení svých zájmů. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jestli mezi 

českými ženskými organizacemi můžeme vysledovat určité typy z hlediska repertoáru 
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jednání, stáří organizace, finančních a lidských zdrojů a struktury politických příležitostí. 

V empirické části jsou charakteristiky použity jako proměnné pro hierarchickou 

seskupovací analýzu. 

Přeji příjemné čtení. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Advokační funkce organizací občanské společnosti 

Organizace občanské společnosti (OOS) jsou tradičně děleny podle několika kritérií. 

Vedle dělení organizací dle členství, prospěšnosti, oblastí činnosti se můžeme setkat 

i s dělením dle funkce organizace (Skovajsa, 2010). Pospíšil a kolektiv vybírají tři základní 

funkce OOS: poskytování služeb (servisní funkce), advokační funkce (prosazování 

a obhajování zájmů) a funkce budování komunity (vytváření vztahů ve společnosti). Každá 

z těchto funkcí OOS spadá do jiného subsystému. Servisní funkce se váže na ekonomický 

subsystém, advokační funkce se váže na politický subsystém a funkce budování komunity 

je vázána na komunitní subsystém, jinak řečeno společenský subsystém. Některé OOS 

mohou plnit kombinaci funkcí (Pospíšil, a další, 2009). Organizace mohou mít čistě 

advokační funkci, ale není výjimkou, že i primárně servisní organizace provozují advokacii 

jako vedlejší činnost. Nicméně lze říci, že většina organizací, která vyvíjí advokační 

činnost, ji má zároveň jako hlavní misi (Kimberlin, 2010). Advokační funkce organizací 

občanské společnosti může být vymezena mnoha způsoby a má různé projevy, které se 

pohybují od přímého lobbování přes rozličné vzdělávací programy až po pokusy 

o nastolování agendy pro další jednání (Skovajsa, 2010).  

Mnoho akademiků se shoduje na tom, že advokační funkce OOS je jedna 

z nejdůležitějších funkcí, kterou institucionalizovaná část občanské společnosti nese. 

„Tento důraz na advokační funkci neziskových organizací odráží víru v to, že touto funkcí 

přispívají k zachování demokracie1“ (Salamon, 2002, str. 1). Advokacie nestátních 

neziskových organizací je často prezentována jako hlavní síla pro oživení demokracie. 

„Věří se, že tím, že nezisková advokacie vytváří větší inkluzi a rovnováhu uvnitř politické 

reprezentace, neutralizuje dlouhodobou dominanci tržního sektoru. Říká se, že tím, že 

nezisková advokacie organizuje neorganizované a podporuje zapojení občanů, vytváří 

silnější demokracii, ve které má přímý vstup do rozhodovacích arén širší řada občanů2“ 

(Jenkins C. , 2006, str. 324). Kritika naopak říká, že advokacie OOS oslabuje veřejné 

                                            
1 Přeloženo autorkou. V originále: „This stress on the advocacy function of nonprofit organizations reflects a 

belief in the contribution this function is thought to make to the maintenance of democracy“(Salamon, 2002). 
2 Přeloženo autorkou. V originále: „By creating greater inclusiveness and balance in political representation, 

nonprofit advocacy is believed to counteract long-standing business dominance. By organizing unorganized 

and promoting citizen involvement, nonprofit advocacy is said to create a stronger democracy, in which a 

broader array of citizens have direct input into major decisions“ (Jenkins C. , 2006, str. 325). 
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autority a vládu většiny tím, že zástupci organizací vstupují do rozhodovacích procesů, 

aniž by byli voleni. Někteří autoři se také domnívají, že rozvoj participačních orgánů 

způsobuje zbytečný nárůst státního aparátu (Zald & McCarthy, 1987). McCann říká, že 

většina OOS věří, že do utváření veřejné politiky je potřeba zahrnout občanské iniciativy 

a výsledky výzkumné činnosti, které podporují participativní demokracii, naopak jsou 

skeptičtí vůči centralizované veřejné moci (McCann, 1986). 

Advokační OOS reprezentují zájmy minorit a marginalizovaných skupin, kritizují 

kroky politické reprezentace, snaží se o reálnou politickou či společenskou změnu 

a dohlížejí na implementaci politik. „Nezisková advokacie těmto skupinám 

[podreprezentovaným, pozn. autorka] zajišťuje silnější politický hlas a poskytuje jim 

nástroj pro vytvoření větší rovnováhy v rámci polického systému3“ (Jenkins C. , 2006, str. 

326) . Z těchto důvodů jsou organizace občanské společnosti v demokratických státech 

významnou složkou společnosti a jsou považovány za klíčové z hlediska fungování 

moderních demokracií (Giugni, 2004). Neziskové organizace jsou nejen důležitou součástí 

moderní společnosti, ale také jedním z klíčových institucionalizovaných aktérů 

zprostředkování zájmů“ (Rakušanová, 2003, str. 34). Tím se stávají intermediárními 

institucemi, které pomáhají zvýšit demokratičnost a kvalitu politických rozhodnutí 

(Kimberlin, 2010). „Proces intermediarity zájmů zdola nahoru je páteří demokracie, s ním 

demokracie stojí, se zánikem tohoto procesu demokracie zaniká“ (Brokl, 1997, str. 522). 

„I přes význam, který se přikládá advokační funkci neziskových organizací, je známo 

jen velmi málo solidních empirických dat o tom, do jaké míry vlastně neziskové 

organizace tuto funkci vykonávají4“ (Salamon, 2002, str. 2). „S ohledem na důležitost 

advokační funkce neziskových organizací je výzkum této oblasti překvapivě omezený. 

Nicméně byly provedeny studie advokační funkce neziskových organizací z pohledu 

různých disciplín, včetně politologie, sociologie a interdisciplinární oblasti výzkumu 

neziskového sektoru5“ (Kimberlin, 2010, str. 165).  

                                            
3 Přeloženo autorkou. V originále: „Nonprofit advocacy provides such groups with greater political voice and 

a vehicle for creating balance in political systém“ (Jenkins C. , 2006, str. 326). 
4 Přeloženo autorkou. V originále: „Despite the importance attached to the advocacy function of nonprofit 

organizations, precious little is known in solid empirical terms about the extent to which nonprofit 

organizations actually perform this function“ (Salamon, 2002). 
5 Přeloženo autorkou. V originále: „Given the importance of advocacy as a role for nonprofit organizations, 

research on this topic is surprisingly limited. Nonetheless, studies of nonprofit advocacy have been conducted 

through various disciplinary lenses, including political science, sociology, and the interdisciplinary field of 

nonprofit research“ (Kimberlin, 2010, str. 165) . 
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Politologové, sociologové a další akademici se advokační funkcí zabývali nejvíce od 

40. let po léta 70. minulého století. Tento zájem se odvíjel od prudkého nárůstu advokační 

činnosti organizací související s rozvojem takzvaných nových sociálních hnutí 

(environmentální hnutí, hnutí za ženská práva, mírové hnutí a jiné), která zpochybnila 

stávající teorii. Od šedesátých let 20. století můžeme pozorovat boom advokačních 

organizací („advocacy expolosion“) (Jenkins C. , 2006). Později svou pozornost akademici 

přesunuli na mikro úroveň k motivům individuální participace na občanském životě 

a otázkám identity, a na druhé straně k problematice politických institucí a kultury na 

makro úrovni. Z tohoto důvodu považují Andrews a Edwards v tomto směru současnou 

politickou sociologii za nerozvinutou. Jistý návrat k tématu nicméně autoři spatřují 

v souvislosti s debatami o sociálním kapitálu a občanské angažovanosti (Andrews & 

Edwards, 2004). Andrews a Edwards identifikovali tři hlavní příbuzné akademické 

disciplíny, které se věnovaly studiu advokacie. Jedná se o studium zájmových skupin, 

organizací sociálních hnutí a interdisciplinární obor studium občanského sektoru. Ve své 

často citované práci se snaží o syntézu poznatků těchto disciplín (Andrews & Edwards, 

2004). Následující odstavce se věnují vývoji teoretického myšlení.  

2.2. Stručný vývoj teoretického smýšlení o sociálních hnutích 

O sociální hnutí se západní sociologie začala zajímat v 70. letech minulého století, 

v České republice se téma otevřelo až po Sametové revoluci. Teorie sociálního hnutí 

(social movement theory) a další významné teorie navazují na teorii kolektivního jednání 

(theory of collective behavior). Až do 30. let se teorie zabývala chováním davu, 

akcentováno bylo zejména iracionální jednání a další negativní aspekty (Le Bon, 

1895/1994; Kornhauser, 1895; Znejebánek, 1997). Tyto teorie vycházely z předpokladu, že 

se organizace na obhajobu zájmů formují na základě určité sociální křivdy, respektive na 

základě poptávky tyto křivdy napravit. „Války, ekonomické deprese a nepokoje ve 

společnosti, které vytvořila masová migrace a nezaměstnanost, zapříčinily rozsáhlou vlnu 

nespokojenosti, která vedla skupiny obyvatel k tomu, aby založily organizace, které 

obhajují jejich zájmy a zmírňují napětí6“ (Jenkins C. , 2006, str. 311). V podobném smyslu 

hovoří o organizacích sociálního hnutí (respektive o sociálním hnutím jako takovém) 

i Charles Tilly (Tilly, 2004). 

                                            
6 Přeloženo autorkou. V originále: „Wars, depressions, and social disruptions created by mass migration and 

unemployment create widespread grievances, thereby promoting groups to form organizations to advocate 

their interests and reduce strains“ (Jenkins C. , 2006, str. 311). 
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Posun ve vnímání zaznamenala teorie kolektivního jednání, která vznikla ve 

Spojených státech v rámci takzvané Chicagské školy, ve které toto téma otevřeli Robert E. 

Park a Ernest W. Burgess (Della Porta & Diani, 2006). V rámci strukturálně 

funkcionalistické tradice rozpracoval Smelser v sedmdesátých letech model kolektivního 

jednání – model přidané hodnoty, který hovoří o tom, za jakých podmínek kolektivní 

jednání vzniká (Smelser, 1962). Tento model byl však velmi kritizován především za 

kauzální nedostatky, za absenci psychologického rozměru aktérů a v neposlední řadě za 

redukci kolektivního jednání na pouhou reakci na vnější strukturální podněty. V reakci na 

tyto modely vznikly další teorie, které se zabývaly motivací k účasti na kolektivním 

jednání (např. teorie relativní deprivace a teorie masové společnosti) (Znejebánek, 1997). 

Představené teorie kolektivního jednání hrály významnou roli do konce 60. let, kdy 

nastaly v západním světě události, které představovaly impuls pro nové diskuse a 

formulaci nových adekvátních teorií. „Události doby nemohly nezasáhnout také sociologii. 

Po stovkách časopiseckých článků a publikací, zabývajících se nejrůznějšími aspekty 

sociálních hnutí, je neváhá Tourain postavit do centra sociologické analýzy a o něco 

později jim Giddens přisuzuje svrchovaný význam ve stimulaci sociologické imaginace“ 

(Znejebánek, 1997, str. 21). I přestože se setkáváme s různými podobami sociálních hnutí 

již od konce 18. století, zlomové byly z hlediska společenských věd až studentské protesty, 

které neodpovídaly dobovým teoriím (Znejebánek, 1997). Žádná z teorií totiž 

nepředpokládala takového aktéra7 (Tilly, 1978). Studenti, jako společenská skupina, 

nenaplňovali předpoklad sociologů, že sociální hnutí tvoří aktéři, kteří pocházejí ze 

znevýhodněných vrstev společnosti. Naopak studentstvo bylo tvořeno převážně zástupci 

střední a vyšší třídy. Na tuto situaci byli akademici nucení zareagovat novou teorií.  

Na úspěch studentského hnutí navázala hnutí, která se centralizovala kolem témat 

jako genderové vztahy, ženská práva, ochrana životního prostředí, etnicita, migrace, mír a 

mezinárodní solidarita. Tato hnutí bývají nazývána nová sociální hnutí. Nová sociální hnutí 

jsou propojena na rozdíl od starých sociálních hnutí se střední třídou. Stará sociální hnutí 

byla asociována s dělnickou třídou (Della Porta & Diani, 2006). V sociologické tradici se 

definitivně uchytil termín „sociální hnutí“ na místo termínu „chování kolektivních aktérů“ 

(Znejebánek, 1997). 

                                            
7 Studenty jako zástupce vyšší a střední třídy nikdo za revoluční aktéry nepředpokládal. Události 

studentských protestů vyvracejí představy zejména marxistických autorů o výjimečné roli dělnické třídy.  

Tuto roli později ve svém díle upravil Gramsci, který hovoří o tom, že dělnická třída již není hegemonem a je 

třeba se spojit s dalšími marginalizovanými skupinami, a vytvořit tak jakousi revoluční koalici.   
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Na konci 70. let se výzkum sociálních hnutí diferencioval. V Evropě se rozvíjela 

teorie nových sociálních hnutí, zatímco ve Spojených státech teoretikové rozvíjeli zejména 

teorii mobilizace zdrojů a o něco později teorii politických příležitostí (Znejebánek, 1997). 

Zatímco se evropský přístup snažil o komplexní sociologické vysvětlení, konkurenční 

americké teorie zkoumaly jednotlivé aspekty fungování sociálních hnutí. Tyto teorie, 

ačkoli jinak rozdílné, se soustředí na totožný fenomén – na sociální hnutí. 

2.2.1. Nová sociální hnutí 

Jak již bylo zmíněno, evropská sociologie se v reakci na události let šedesátých, 

začala odvíjet jinak, než americká. Zatímco američtí akademici se vydali cestou nových 

teoretických konceptů, jejich evropští kolegové se rozhodli rozšířit koncept sociálních 

hnutí. Autoři se teorií nových sociálních hnutí začali zabývat v poslední třetině 20. století. 

Impulsem jim byl: „Ideový kontext doby, především vývoj evropského levicového myšlení 

a jeho svár s pravicí, je však samozřejmě pouze jedním z důležitých impulzů vedoucích 

k formování teorie nových sociálních hnutí. Další a daleko významnější podnět, 

představují samotná sociální hnutí posledních dvaceti pěti let, která pro budování této 

teorie poskytovala empirické zdroje“ (Znejebánek, 1997, str. 38). 

Významní autoři jako Habermas, Offe a Touraine se zúčastňovali diskuse nad 

problematikou teorie nových sociálních hnutí a ta se brzy stala ústředním sociologickým 

tématem. Vzniklo takové množství různých konceptů, že není možné hovořit o jednotné 

teorii. František Znejebánek ve své knize Sociální hnutí zmiňuje šest charakteristik nových 

sociálních hnutí, které se shodují s většinou dobové literatury podle Buechlera:  

1) Jednání se odehrává v prostoru občanské sféry (nikoli ve sféře politiky). (např. 

Melucci) 

2) Aktéři usilují o získání autonomie a sebeurčení (nikoli o politickou moc). (např. 

Habermas) 

3) Post materiální hodnoty (nikoli materiální). 

4) Konstrukce kolektivní identity na základě skupinových zájmů. 

5) Sociálně konstruovaná nespokojenost, která nevyplývá z reálného 

strukturálního prostředí. 

6) Význam neformálních struktur a nestálost struktur sociálního hnutí. 

(Znejebánek, 1997, str. 40) 
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Výše zmíněná zjednodušená syntéza konceptů načrtla, jaké charakteristiky nových 

sociálních hnutí byly různými autory pokládány za důležité. Následující odstavce přiblíží 

rozdíly mezi novým a starým8 sociálním hnutím z pohledu vybraných autorů.   

Od takzvaných starých sociálních hnutí se nová sociální hnutí liší podle Érica 

Neveua ve čtyřech rysech. Za prvé nejsou organizačně hierarchická a centralizovaná 

a zabývají se většinou pouze jedním tématem. Jejich projevy spočívají 

v neinstitucionalizovaných formách protestu, jako jsou okupační stávky, hladovky nebo 

blokády. Za druhé mají jiné hodnoty a cíle. Požadavky nových sociálních hnutí mívají 

často kvalitativní ráz a není možné o tomto cíli smlouvat. Třetí rozdíl je ve vztahu 

k politickému systému. Zatímco staré sociální hnutí se soustředilo na proniknutí 

a ovlivnění této sféry, nová sociální hnutí usilují o vytvoření autonomního prostoru, kde 

mohou uplatnit své hodnoty. A konečně čtvrtý rozdíl spočívá v odlišnosti identit, stará 

sociální hnutí se identifikovala na základě socioekonomických charakteristik, kdežto nová 

sociální hnutí se identifikují na základě tématu (Barša & Císař, 2004). 

 Jiní autoři jako Martell zdůrazňují zakotvení nových sociálních hnutí v občanské 

společnosti, na rozdíl od starých sociálních hnutí, která působí v politickém systému. 

Dalším zajímavým Martellovým postřehem je to, jak popisuje rozdíl mezi starými 

a novými hnutími z hlediska cílů. Stará hnutí usilovala o změnu v oblasti politiky 

a ekonomie. Nová sociální hnutí usilují o změnu myšlenek a postojů, čili o změnu kultury. 

Melucci takovéto cíle nazývá „kulturní inovace“ (Barša & Císař, 2004). Výše představené 

koncepty nepopisují neměnné kategorie. Popisují určité ideální stavy, ve kterých se 

sociální hnutí může nacházet. 

Sociální hnutí procházejí různými změnami, kterými reagují na vnější i vnitřní 

podněty. „Klasický přístup ke studiu transformace sociálních hnutí předpovídá, že 

organizace hnutí dostane konzervativnější podobu a že se cíle hnutí začnou přizpůsobovat 

potřebám údržby organizace “ (Zald & Ash, 1966, str. 327). Tento koncept hovoří o tom, 

že jakmile dosáhne sociální hnutí základního ekonomického a sociálního postavení, začnou 

se dít následující změny: charismatické vedení je nahrazeno, hnutí svůj charakter začíná 

přizpůsobovat většinové společnosti a organizačně se hnutí formalizuje. Pro potřeby 

analýzy byly vytyčeny tři zásadní prvky transformace probíhající při vývoji sociálních 

hnutí:  

                                            
8 V literatuře se můžeme setkat také s termínem dělnické hnutí. 
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• Změna cílů (z radikálnějších ke konzervativnějším) 

• Udržování organizace (formální péče) 

• Oligarchizace (koncentrace moci do rukou několika osob či organizací) 

(Zald & Ash, 1966) 

Tento původní koncept byl sice velice užitečný, nicméně později navazující autoři 

ho pokládají za neúplný. Zald a Ash užívají Selznickovu metodu analýzy organizací (také 

institucí). Tento způsob analýzy umožňuje zkoumat i neformální organizace, což je pro 

analýzu transformace sociálního hnutí zásadní.  Selznickova organizace reaguje na vnitřní i 

vnější změny a těmto změnám přizpůsobuje své cíle. „Zvláště pak je užitečná [Selznickova 

organizační teorie] pro studium organizací sociálního hnutí, jelikož se zaměřuje na konflikt 

sil vnějšího a vnitřního prostředí v souvislosti s životaschopností organizace “ (Zald & 

Ash, 1966, str. 328). 

Zald a Ash dále rozvíjí a upravují klasický přístup a definují nové analytické 

charakteristiky. Ačkoli sociální hnutí mohou mít určité byrokratické organizační struktury, 

od plně byrokratických organizací se liší ve dvou hlediscích. Za prvé organizace sociálních 

hnutí si kladou za cíl společenskou změnu u svých členů i okolí. Na rozdíl od plně 

byrokratických organizací, jejichž hlavním cílem je poskytovat určitý servis. Pokud se tyto 

cíle naplní, nemá sociální hnutí nadále důvod k existenci. A za druhé u organizací 

sociálních hnutí dominuje účelná motivace úzce propojená s cílem hnutí. Pro tyto autory 

jsou nicméně zásadní následující charakteristiky, které mají zásadní vliv na transformaci 

hnutí. Kombinuje se zde vliv vnějšího i vnitřního prostředí organizace sociálního hnutí.  

• Příliv a odliv sentimentu, který má dvě dimenze. První spočívá v počtu lidí, kteří 

souhlasí s cíli a prostředky, které hnutí užívá. A druhá dimenze se zakládá na 

rozsahu legitimity hnutí v široké společnosti.  

• Míra možnosti úspěchu a neúspěchu v naplnění cílů organizace. 

• Konkurence organizací.  

(Zald & Ash, 1966) 

2.2.2. Teorie mobilizace zdrojů 

Zatímco se v Evropě hojně rozvinul koncept nových sociálních hnutí (NSH), 

„…američtí akademici a aktivisti sociálních hnutí jsou oproti tomu s tím to konceptem 

o mnoho méně seznámeni, nebo jsou dokonce zmateni, pokud je s tímto konceptem někdo 

konfrontuje. Ve Spojených státech absence mocného a dobře organizovaného dělnického 

hnutí a existence radikálně liberální tradice – od revoluce osmnáctého století po levicový 

populismus, hnutí za občanská práva, Nové levice a studentských hnutí, až ve finále po 
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rozličné současné hnutí jako ženské, ekologické, a hnutí pro zmrazení jaderného programu 

– způsobují to, že je relativně složité porovnávat pozdější hnutí s těmi předchozími. 

Zatímco v Evropě koncept NSH obyčejně odkazuje na zřetelné, přestože široké, politické 

a ideologické spektrum, ve Spojených Státech mají tendenci termín „nové“ sociální hnutí 

asociovat jednoduše se „současnými“ hnutími, včetně charakteristických proti-hnutí jako je 

Nová Pravice9“ (Rucht, 1990, str. 157).  

Pokud se teorie kolektivního jednání zaměřovala na stranu poptávky po změně, 

zaměřuje se teorie mobilizaci zdrojů (TMZ) na stranu nabídky a v centru jejího zájmu jsou 

subjekty (političtí podnikatelé – political entrepreneurs), kteří za určitých organizačních 

podmínek mohou změny dosáhnout (Jenkins C. , 2006). Podnikatelé mají v tomto procesu 

nezastupitelnou roli, jelikož pokryjí počáteční náklady, rozpracují aktivity a cíle organizace 

a vyjasní vztah mezi individuální participací a veřejnými statky, na jejichž redistribuci se 

organizace zaměřuje (Klandermans, 1997). „Z tohoto důvodu je klíčové množství 

podnikatelů, kteří jsou ochotni iniciovat kolektivní akci a kteří mají odpovídající 

organizační schopnosti. Základní teze je, že čím větší je množství těchto podnikatelů 

a organizačních zdrojů, tím větší je mobilizace10“ (Jenkins C. , 2006, str. 312).  

Výzkum TMZ se zaměřil na tři hlavní oblasti – za prvé na mikro procesy11vedoucí k 

individuální participaci (Olson, 1965; Marwell & Oliver, 1993; Walsh & Warland, 1983; 

Klandermans, 1997) za druhé na organizační procesy vedoucí k mobilizaci (Zald & Ash, 

1966; Zald & McCarthy, 1977) a nakonec na politické příležitosti provázející vývoj 

sociálních hnutí a jeho výsledky (Jenkins, 1983; Gamson, 1990). 

Frustrace a nespokojenost ve společnosti jsou z hlediska TMZ stálým společenským 

jevem, zásadním momentem ale je, jestli ono určité téma dokážou určité skupiny uchopit 

a organizovat se na jeho základě. Tato schopnost se odvíjí od zdrojů, na které organizace 

                                            
9 Přeloženo autorkou. V originále: „In contrast, American scholars and movement activists are much less 

familiar with this concept, or are even baffled when confronted with it. In the United States, both the absence 

of powerful and well-organized labor movement and the existence of radical liberal traditions - from the 

eighteen-century revolution to left-wing populism, civil rights movements to various contemporary 

movements such as the women´s, ecology, and nuclear freeze movements - make it relatively difficult to 

contrast the latter movements with former. While in Europe the concept of NSMs usually refers to a distinct, 

although broad, political and ideological spectrum, "new" movements, in United States tend to be associated 

simply with "contemporary" movements, including salient countermovements such as those of New Right“ 

(Rucht, 1990, str. 157). 
10 Přeloženo autorkou. V originále: „Hence a key issue is the supply of entrepreneurs willing to initiate 

collective action and possessing appropriate organizing skills. The core argument is that the greater the 

supply of entrepreneur and organizing resources, the greater mobilization“ (Jenkins C. , 2006, str. 312). 
11 Mikro procesy jsou zde myšleny individuální pohnutky vedoucí k participaci. 
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dosáhne. Jinými slovy zdroje jsou tím, co určuje vznik, rozvoj a výsledky organizací 

sociálního hnutí. Zdroji jsou zde myšleny sociální, ekonomické nebo politické schopnosti 

nebo přínosy, které mohou přispět ke kolektivní akci. „Zdroje jsou definovány široce, 

zahrnují morální zdroje jako je organizační legitimita, materiální zdroje, jako jsou 

společenské prostory, dopravní prostředky, infrastruktura a finance, informační zdroje, 

jako jsou znalosti o tom, jak udržet organizaci a lidské zdroje, především dobrovolná 

práce12“ (Jenkins C. , 2006, stránky 311,312).  

2.2.3. Teorie politických příležitostí 

Další z teorií, které se pokouší ozřejmit vznik, fungování a úspěšnost organizací 

obhajující zájmy je teorie politických příležitostí13. Teorie hovoří o tom, že čím je 

vstřícnější politický systém vůči advokačním organizacím, tím více organizací vzniká. 

„Teorie politických příležitostí tvrdí, že čím je politické prostředí příznivější ve smyslu 

omezených restrikcí a tolerantní elity, tím více bude vznikat nových advokačních 

organizací a budou narůstat jejich aktivity14 (Jenkins C. , 2006, str. 312).  „Sociální hnutí 

podílející se na kolektivní akci mají za cíl ovlivnit podobu politických výstupů 

a přizpůsobují své strategie s ohledem na strukturu příležitostí a omezením, kterým čelí15 

(Gamson W. A., 2004, str. 249)“. Dle této teorie jsou tedy organizace ovlivňovány 

především externím faktorem otevřenosti nebo naopak uzavřenosti politického systému, 

jinými slovy hrozbami či příležitostmi, které politický systém přináší. McAdam s kolegy 

ve své práci jmenuje složky, které tvoří prostředí politických příležitostí. Jsou jimi: 

otevřenost institucionálního politického systému, stabilita postavení politických elit, 

přítomnost elit, které podporují cíle sociálního hnutí a nakonec ochota a schopnost veřejné 

moci užít represi (McAdam, McCarthy, & Zald, 1996).  

Teorie politických příležitostí našla oporu v mnoha studiích (Jenkins C. J., 1983), 

nicméně kritice se taktéž nevyhnula. Teorii je vytýkáno, že se příliš soustředí na vnější 

                                            
12 Přeloženo autorkou. V originále: „Resources are defined broadly to include moral resources such as 

organizational legitimacy; material resources like meeting facilities, means of transportation and 

communication, and finances; informational resources such as knowledge about how to maintain the 

organization and human resources especially volunteer labour“ (Jenkins C. , 2006, stránky 311,312). 
13 Jinde také teorie struktury politických příležitostí (political opportunity structure) nebo teorie politického 

procesu (political process theory). 
14 Přeloženo autorkou. V originále: Political opportunity theory argues that the more favourable the political 

environment is in terms of reduced repression and elite tolerance, the greater the findings of new advocacy 

organization and the growth of their activities (Jenkins C. , 2006, str. 312). 
15 Přeloženo autorkou. V originále: „Social movements engaged in collective action aimed at influencing 

policy outcomes shape and adapt their strategies in light of the structure opportunities and constraints that 

they face“ (Gamson W. A., 2004, str. 249). 
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strukturální faktory a ponechává tak stranou další aspekty, zejména pak vlastní působení 

organizace (agency) (Jasper, 2004). Gamson a Mayer upozorňují, že primárně záleží, 

jakým způsobem organizace příležitosti a hrozby vnímají, čili záleží na způsobu, jakým je 

kolektivní vnímání politického prostředí konstruováno (Gamson & Meyer, 1996), čímž 

odkazují na teorii rámování (framing). Nejzásadnější kritika však spočívá v tom, že tato 

hojně užívaná teorie do sebe postupem času vstřebala další rozšiřující koncepty, jež hovoří 

o tom, co vše může být politickým kontextem, že ztrácí schopnost cokoli vysvětlit.  

2.2.4. Další teorie 

 Pro úplnost přehledu jsou uvedeny ještě dvě méně užívané teorie, které se váží 

k problematice. Poznatky z biologie a ekonomie aplikuje na organizace populační nebo 

také sociální ekologie (organizational ecology theory). Její hlavní tezí je, že počet 

organizací stoupá do jistého bodu, ve kterém na základě vysoké konkurence, začne naopak 

jejich počet klesat. Na počátku ovšem existence několika málo organizací motivuje 

k zakládání nových. Populační ekologie se omezuje na pohled na organizace jako na 

v podstatě pasivní entity, přičemž legitimita existence organizace se odvíjí výhradně od 

množství podobných organizací, z čehož také plyne kritika teorie (Jenkins C. J., 1983).  

 Sociální konstruktivismus přináší na advokační organizace jiný náhled. Teorie 

konstruktivismu říká, že k založení a udržení advokační organizace je potřeba vytvořit 

interpretační rámec - koncepci, která jasně určí sociální problém, jenž se organizace snaží 

vyřešit a cestu a nabídne cestu, jak tohoto řešení dosáhnout. „Klíčovou součástí rámce je 

vytvoření organizačního repertoáru, který určí, jak organizovat snahy o sociální změnu16“ 

(Jenkins C. J., 1983, str. 313). Dobré rámování pozice organizace a problému vede 

k nárůstu zájmu o organizaci a rozšíření řad participantů. 

 Výše uvedené teorie nabízí různé konceptualizace toho, jak advokační organizace 

vznikají, působí a zanikají. „Dále, mnoho faktorů, které ovlivňují vznik organizace, také 

ovlivňují přežití organizace. Klesající kolektivní rozhořčení a zdroje, omezené politické 

příležitosti, zvýšená konkurence mezi organizacemi a problémy s rámováním, byly 

všechny propojeny s organizační úmrtnosti“17 (Jenkins C. J., 1983, str. 320).  

                                            
16 Přeloženo autorkou. V originále: „A central part of frame alignment is developing an organizational 

repertoire that defines how to organize a social change efforts“ (Jenkins C. J., 1983, str. 313). 
17 Přeloženo autorkou. V originále: „In addition, many of the factors that influence organization formation 

also affect organizational survival. Declining collective grievances and resources, restrictive political 
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Na jednotné teorii, která by vysvětlovala život advokačních organizací se prozatím 

akademici neshodují. Jenkins k tomuto stavu podotýká: „Jak by mělo být zřejmé, je 

potřeba tyto teorie syntetizovat. Většina existujících studií jsou případové analýzy, které 

nemohou sledovat mnoho faktorů. Mohou být také neobjektivní v případě jejich výběru. 

Co je potřeba, jsou studie velkého množství případů, které testují více teorií. Co existuje, 

jsou omezené studie konkrétních vzorků“18 (Jenkins C. J., 1983, str. 314). Podobně hovoří 

i Debra Minkoff, když říká, že do budoucna je potřeba tyto teorie sloučit a ne je stavět do 

rivalitní pozice, jelikož na organizace má vliv více faktorů (Minkoff, 1998). Následující 

stránky přiblíží advokační funkci těchto organizací. 

2.3. Definování advokační funkce OOS 

Advokacie v úzkém slova smyslu znamená obhajobu určitého zájmu (Jenkins C. , 

2006). Reid odlišuje právní (right-based advocacy) a programovou (program advocacy) 

advokacii. Právní advokacie se odehrává na půdě soudů, zatímco programová advokacie 

zahrnuje vše od monitorování vládního programu, až participaci na jeho tvorbě (Reid, 

1998) Z pohledu Reid se tento text dále zabývá pouze programovou advokacií. 

Organizace, které se zabývají obhajobou zájmů, ať již vlastních členů, 

sympatizantů, jiné skupiny nebo zájmu veřejného, se nazývají advokační. Advokační 

funkcí organizací občanské společnosti je tedy hájit soukromé i veřejné zájmy v rámci 

politického systému (Skovajsa, 2010). Advokační funkci OOS lze tedy rozdělit na 

obhajobu soukromých zájmů a na obhajobu veřejných zájmů. Organizace občanské 

společnosti, zejména servisního typu, mohou zastupovat zájmy jednotlivých klientů 

a pomoci jim tak v jejich tíživé situaci. V těchto případech se hovoří o advokacii 

individuálních zájmů. Mnohem častěji je ovšem užíván termín advokacie (v souvislosti 

s organizacemi občanské společnosti) ve smyslu zastupování kolektivních, spíše než 

individuálních zájmů. „Zástupci nestátních neziskových organizací typicky prohlašují, že 

reprezentují kolektivní zájmy veřejnosti a nedostatečně reprezentovaných skupin vůči 

zájmům silných, velmi dobře organizovaných skupin, zejména z oblastí byznysu, 

                                                                                                                                    
opportunities, increased interorganizational competition, and framing encumbrances have all been linked to 

organizational mortality“ (Jenkins C. J., 1983, str. 320). 
18 Přeloženo autorkou. V originále: As should be evident these theories need to be synthesized. Most existing 

studies are case analysis and co cannot control for multiple factors. They may also be biased in their case 

selection. What is needed are large sample studies controlling for multiple theories. What exists are limited 

studies of specific samples (Jenkins C. J., 1983, str. 314). 
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mainstreamových institucí a elitních profesí19“ (Jenkins C. , 2006, str. 307). O´Neill 

definuje advokační neziskové organizace jako: „primárně se zapojující do lobování nebo 

šíření informací, vedené širšími společenskými cíli nebo kolektivními potřebami, spíše než 

výsledky, ze kterých by získávali výhodu pouze jejich členové. I v situaci, kdy advokační 

organizace reprezentují konkrétní skupinu – jako jsou ženy, členové minorit, tělesně 

postižené osoby, oběti alkoholu za volantem či potenciální oběti ozbrojených útoků – 

existuje zde implicitní předpoklad, že tyto akce, které přinášejí prospěch těmto lidem, 

přinesou prospěch celé společnosti20“ (O´Neill, 1989, str. 110). Ke stejnému závěru také 

dospěli Andrews a Edwards syntézou tří teoretických přístupů, které se advokacií zabývají: 

„Mnoho z vlivných definic veřejných zájmových skupin, organizací sociálních hnutí 

a advokačních neziskových organizací sdílí zaměření na klíčovou snahu dosáhnout 

veřejného blaha v rámci veřejného zájmu21 (Andrews & Edwards, 2004, str. 485)“.  

Někteří autoři však dále například rozlišují mezi advokacií ve vlastním zájmu 

organizace (self-interested organizational advocacy) a progresivní advokacií (progressive 

advocacy), která se soustředí na jednání, směřující k vyřešení základních problémů 

strukturální a mocenské nerovnosti (Kimberlin, 2010).  

Definice advokační funkce organizací občanské společnosti se různí. Jedna 

z nejužívanějších definic pochází od Craiga Jenkinse, který říká, že „advokacie je jakákoli 

snaha ovlivnit rozhodnutí institucionální elity ve veřejném zájmu“ (Jenkins, 1987, str. 

287). Koncept veřejného zájmu prošel význačnou kritikou, zejména z hlediska objektivity 

(to, co může jeden považovat za veřejné dobro, může druhý označit za veřejné zlo). 

Jenkins používá pojem veřejný zájem (substantive conception of public interest) rozšířený 

o procedurální koncepci (procedural conception), která hovoří o zásadní roli 

demokratického procesu v přijímání rozhodnutí ve veřejném zájmu. Důraz je kladen na 

otevřenost a zastoupení všech významných skupin na rozhodovacím a vyjednávacím 

                                            
19 Přeloženo autorkou. V originále: „Nonprofit political advocates typically argue that they represent the 

collective interest of the general public and under-represented groups as opposed to the interests of well-

organized powerful groups, especially business, mainstream social institutions, and the elite professions“ 

(Jenkins C. , 2006, str. 307).   
20 Přeloženo autorkou. V originále: „primarily involved with lobbying or disseminating information directed 

toward broad societal objectives or collective goods rather than outcomes of benefit only to their members. 

Even when advocacy organizations represent a particular group – such as women, members of minority 

groups, physically handicapped people, victims of drunk driving, and potential victims of handgun attacks – 

there is an implicit assumption that actions benefiting these groups will benefit all of society“ (O´Neill, 1989, 

str. 1989). 
21 Přeloženo autorkou. V originále: „Many of influential definitions of public interest groups, social 

movement organizations, and nonprofit advocacy organizations share a core focus on the pursuit of a 

collective good framed in the public interest“ (Andrews & Edwards, 2004, str. 485). 
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procesu. „Jinými slovy, veřejný zájem není specifickou politikou či úhlem pohledu (tj. ani 

specifickým veřejným statkem), ale spíše sadou procedur vedoucích k zajištění otevřeného, 

konkurenčního procesu, ve kterém jsou zastoupeny všechny význačné a relevantní zájmy. 

Veřejný zájem slouží k zajištění většího pluralismu ve smyslu politického a společenského 

zastoupení (Jenkins, 1987, str. 308)22.“ 

Lester Salamon zdůrazňuje dvě dimenze Jenkinsovy definice. Za prvé se advokacie 

nemusí zaměřovat pouze na politické elity nebo na státní správu, ale může také cílit na 

zástupce elit privátního sektoru. Za druhé poukazuje na to, že se jedná o úsilí vyvíjené ve 

veřejném, nikoli soukromém zájmu. Tím se podle něj také liší od servisních organizací, 

jejichž činnost má vliv pouze na určitou skupinu osob. Tento zájem by tedy měl být 

sdílený všemi lidmi, nejen některou partikulární skupinou (Salamon, 2002).  

Jiní autoři považují tuto definici za omezující, jelikož nezahrnuje další formy 

advokacie, které se nesoustředí primárně na přímé ovlivňování rozhodování elit, ale 

zabývají se například výchovou k aktivnímu občanství, podporují nastolování určité 

agendy, zajišťují slyšení hlasů marginalizovaných skupin u orgánů s rozhodovací 

pravomocí, provádějí výzkumy, které odhalují potřeby ve společnosti, monitorují 

implementaci jednotlivých politik nebo budují sociální kapitál a podobně (Kimberlin, 

2010). Například Elizabeth Reid rozlišuje politickou mezi sociální advokacií. Politická 

advokacie striktně cílí na instituce veřejné správy s rozhodovací pravomocí, zatímco 

sociální advokacie si klade za cíl ovlivnit veřejné mínění, zvýšit angažovanost občanů 

nebo ovlivnit chování jiných organizací jako jsou korporace, vzdělávací instituce či jiné 

neziskové organizace (Reid, 2000).  

V rámci jiných studií se také kromě nevládních advokačních organizací hovoří ve 

stejném významu o zájmových skupinách a sociálních hnutích, které užívají veřejné 

kolektivní strategie (Císař, Navrátil, Vráblíková, 2011). Jiní autoři hovoří také 

o nátlakových skupinách (Skovajsa a kol., 2010). Vzniká zde tedy určitá nepřehlednost 

z hlediska termínů a jejich obsahu. Problematiku srovnávání výsledků studií přiblíží 

následující odstavce.  

                                            
22 Přeloženo autorkou. V originále: „In other words, the public interest is not any specific policy or viewpoint 

(i.e., any specific collective good) but rather a set of procedures for ensuring an open, competitive process in 

which all significant and relevant interests are represented. The public interest is served by ensuring greater 

pluralism in terms of political and social representation“ (Jenkins C. , 2006, str. 308). 
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2.4. Problematika výzkumu advokacie u organizací občanské společnosti 

Pod termínem advokační organizace mohou být zahrnuty zájmové skupiny, 

organizace v rámci sociálních hnutí nebo i tradičně servisní nestátní neziskové organizace, 

které vykonávají advokační činnost jako vedlejší produkt své práce (Andrews & Edwards, 

2004). Někteří výzkumníci do své analýzy řadí právě jen ty organizace, které mají 

advokační činnost uvedenou jako svou hlavní misi, jiní počítají i se servisními 

organizacemi, které se advokacii nějakým způsobem zabývají, jindy se pak autoři zaměřují 

pouze na servisní organizace a málokdy pak do analýz vstupují i mezinárodní advokační 

neziskové organizace (Kimberlin, 2010). 

Servisní organizace občanské společnosti často slouží lidem ze znevýhodněných 

skupin, které užívají sociální dávky, sociální bydlení, jsou fyzicky nebo mentálně nemocní 

nebo jsou ohroženy malým příjmem. Advokacie těchto organizací pak může pro takové 

skupiny hrát zásadní roli, jelikož čistě advokační organizace často reprezentují zájmy 

střední třídy. „Množství výzkumníků se pokusilo určit, jaké množství neziskových 

organizací se podílí na advokacii a v jakém rozsahu tak činní. Nicméně v měření rozsahu 

advokacie mezi nestátními neziskovými organizacemi se objevily jisté překážky, 

vyplývající zejména z rozličných definicí „advokačních neziskových organizací23“ 

(Kimberlin, 2010, str. 168). Nejasnosti byly způsobeny hlavně tím, že různí autoři 

zahrnovali do analýzy organizace podle odlišných definicí. Málokterý výzkum také 

rozlišuje mezi advokacií ve vlastním zájmu organizace a takzvanou progresivní advokacií 

(Kimberlin, 2010). A v neposlední řadě, některé servisní neziskové organizace provádí 

advokační činnost bez toho, aby se k takové činnosti z různých důvodů hlásily. „Servisní 

neziskové organizace jsou často rozsáhle zapojeny do vyjednávání ohledně implementace 

vládních sociálních programů, stejně jako do vyjednávání občanských zájmů bez toho, aby 

o tom referovali jako o „advokacii24“ (Jenkins C. , 2006, str. 309). Jak je vidět objevuje se 

opět potřeba sjednotit definice a provést syntézu dosavadních poznatků pocházejících 

z různých disciplín. Až na základě tohoto kroku bude možné provést srovnávací kvalitní 

studie advokačních aktivit OOS, které bude možno opakovat podle potřeb i v čase.  

                                            
23 Přeloženo autorkou. V originále: „A number of researchers have attempted to determine what proportion of 

nonprofit organizations participate in advocacy and to what extend. However, certain challenges arise in 

measuring the scope of advocacy among nonprofit agencies, particularly because of the differing definitions 

of „nonprofit advocacy“ (Kimberlin, 2010, str. 168)“. 
24 Přeloženo autorkou. V originále: „Nonprofit service organizations are often involved extensively in 

negotiations over the implementation of governmental service programs as well as in civic advocacy without 

reffering to „advocacy“ (Jenkins C. , 2006, str. 309). 
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2.5. Fáze advokacie, vliv advokacie na politiku 

 Měření úspěšnosti advokačních aktivit naráží hned na několik problémů. Jako první 

problém můžeme zmínit limitovaný systematický výzkum, který by pomohl 

konceptualizovat problematiku. Snahy o měření vlivu advokacie na reálnou politiku dále 

naráží zejména na složitost konceptualizace „vlivu“ a na možné paralelní vysvětlující 

faktory, jako je vliv dalších institucí, organizací, veřejného mínění, politického klimatu, 

politických oponentů a konkurenční explanační teorie (Andrews & Edwards, 2004). 

V návaznosti na teorie politického procesu vytvořili Andrews a Edwards koncepci 

obhajoby zájmů, ve které identifikovali pět hlavních fází advokacie, které se částečně 

překrývají s výše uvedenými kategoriemi Reidové: 

a) Nastolování agendy (agenda setting) 

b) Přístup do rozhodovacích arén (access to decision-making arenas) 

c) Dosahování příznivých politik (acheiving favorable policies) 

d) Monitorovaní a implementování (monitoring and shaping implementation) 

e) Přesun priorit a zdrojů politických institucí v dlouhodobém horizontu (shifting the 

long term priorities and resources of political institutions) 

 (Andrews & Edwards, 2004, str. 492) 

Jednotlivé fáze advokacie jsou popsány na následujících stránkách. 

2.5.1. Nastolování agendy 

Podle mnoha autorů má advokacie největší vliv na poli nastolování agendy, kde 

advokační organizace pomocí demonstrací, osvětových kampaní a lobování, přináší určité 

téma do veřejné diskuse a zvyšují o něm obecné povědomí (Reid E. J., 2000). V této fázi 

hrají důležitou roli média jako další zásadní intermediární instituce (Brokl, 1997). „Hlavní 

funkcí neziskové advokacie je definovat témata a zajistit jim publicitu, tak aby se jim 

dostalo pozornosti široké veřejnosti, zejména skrze pokrytí masovými médii25… (Jenkins 

C. , 2006, str. 321)“. Medializace témat poté přiměje složky s rozhodovací pravomocí, aby 

se tématem zabývaly.  

                                            
25 Přeloženo autorkou. V originále: „The major function of nonprofit advocacy is to define issues and to 

publicize them so that they gained public attention, especially through mass media coverage …“ (Jenkins C. , 

2006, str. 321). 
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Na klíčovou roli médií pro práci advokačních organizací poukazuje také Gamson, 

který říká, že požadavky imaginárních komunit26, nemohou být zastoupeny jinak, než skrze 

určité organizace či sítě advokačních organizací, které je agregují, uchopí a artikulují ve 

veřejném prostoru. Média, zejména masová média, představují nejvýznamnější arénu pro 

artikulaci idejí a požadavků, ostatní arény zůstávají v jejich stínu, jelikož všichni aktéři 

tvoří jejich audienci. Z tohoto důvodu Gamson upozorňuje na velmi významnou roli 

novinářů, kteří nejenže rozhodují o tom, které hlasy budou v médiích zastoupeny, ale navíc 

tyto výstupy posléze interpretují (Gamson, 2004).  

2.5.2. Přístup do rozhodovacích arén 

Média hrají klíčovou roli nejen při nastolování agendy, ale také při pokusech o 

získání přístupu do rozhodovacích arén. Zejména hromadné sdělovací prostředky, mají 

zásadní úlohu při nastolování agendy a do velké míry tak ovlivňují úspěch advokačních 

organizací. Vztah mezi advokační činností a veřejným míněním podrobilo výzkumu jen 

relativně málo studií, jejichž výsledky se zásadně liší. Míra vlivu advokačních organizací 

na veřejné mínění je tedy nejasná (Andrews & Edwards, 2004). William A. Gamson 

poukazuje na problematickou úlohu advokačních organizací ve vztahu k rozhodovacím 

orgánům a veřejnému mínění. Volení zástupci usilují o znovuzvolení a dávají tak často při 

svém rozhodování na průzkumy veřejného mínění, zatímco advokační organizace často 

reprezentují zájmy minorit a tím pádem se zaprvé obyčejně nezaobírají mainstreamovými 

tématy a zadruhé mohou být jejich požadavky v rozporu s veřejným míněním. Politici tak 

mají tendenci upřednostňovat témata a postoje majority (Gamson, 2004).   

Zásadním úkolem pro zástupce advokačních organizací je problematiku zasadit do 

srozumitelného interpretačního rámce (framing), tak aby poselství zasáhlo širokou skupinu 

osob a zároveň, aby získali dostatečné mediální pokrytí. V některých případech zajistí 

organizaci mediální pokrytí samotná tvář jejího zástupce, který svou reputací organizaci 

převyšuje (Gamson, 2004). Podle Schattschneidera je efektivní takové rámování, které se 

soustředí na obecné morální principy - jako jsou férovost, důstojnost, a podobně 

(Schattschneider, 1960). Ideje jsou tak nadřazeny konkrétním materiálním cílům.  

Dalším způsobem, jak získat přístup do rozhodovací arény je pokusit se zapojit 

politickou stranu, která by uchopením tématu eventuálně mohla získat nové voliče (Jenkins 

C. , 2006). Advokační organizace nicméně také oslovují jiné instituce s rozhodovací 

                                            
26 Viz. Andersonův koncept (Anderson, 1991) 
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pravomocí, které jim mohou pomoci dosáhnout vytyčeného cíle. V této souvislosti se 

prosazuje relativně nová strategie - mobilizace občanů. Ti přímo pomocí dopisů, emailů, 

telefonických hovorů nebo osobní schůzkou kontaktují konkrétní osoby a instituce, které 

mají v oblasti zájmu rozhodující pravomoci. Významnou taktikou, kterou k obhajobě 

svých zájmů advokační organizace volí, je přímý kontakt s institucemi veřejné správy 

a následná možná participace na rozhodovacím procesu. Přístup k rozhodovacím orgánům 

se mezi organizacemi výrazně liší (Andrews & Edwards, 2004). Ty organizace, kterým se 

podařilo navázat osobní vztah mezi svými zaměstnanci a zástupci rozhodovacích orgánů, 

mají větší úspěch v prosazování svých požadavků. Organizace pro tyto účely mívají 

profesionální personál, který se na kontakt specializuje a dokáže formulovat jasné a stručné 

připomínky k projednávané legislativě (Kimberlin, 2010).  

2.5.3. Dosahování příznivých politik a jejich implementace 

Nejlépe viditelný a měřitelný úspěch advokačních organizací představuje schválení 

požadované legislativy. Opět je nicméně složité přesně určit, na kolik byla daná legislativa 

schválena přičiněním advokační organizace, a nakolik k tomu přispěly jiné vlivy. Přijetí 

žádoucí legislativy znamená pro každou advokační organizaci nesporný úspěch, avšak tím 

by práce na konkrétním problému neměla ustat, aby nedošlo ke špatnému uvedení do 

praxe. Jednu z hlavních složek neziskové advokacie proto představuje dohlížení na 

implementaci legislativy. Advokační neziskové organizace monitorují vládní programy 

a účastní se na formování jejich pravidel. Taktéž uplatňují svůj tlak na zástupce veřejné 

správy, aby zajistily, že daná norma bude v praxi skutečně vymáhána (Jenkins C. , 2006). 

Monitorování bývá náročné na zdroje organizace. „Z perspektivy advokačních 

organizací pokračující úsilí vynaložené na monitorování implementace politiky vyžaduje 

neutuchající aktivitu, a v mnoha případech vysoce profesionální práci27 (Andrews & 

Edwards, 2004, str. 498).“ Například environmentální advokační organizace ve Spojených 

státech věnují monitorovaní státní agentury pro ochranu životního prostředí 

(Environmental Protection Agency) více než polovinu své celkové činnosti. Monitorování 

spočívá zejména v pravidelném docházení na slyšení, projednávání a odborném 

připomínkování probíraných materiálů. Jejich snažení je motivováno především obavou, že 

bez jejich účasti by normy nebyly vymáhány, nebo ještě hůře, že by proces začal být 

                                            
27 Přeloženo autorkou. V originále: „From the perspective of advocacy organizations, ongoing effort to 

monitor policy implementation requires sustained activity, and in many cases this requires highly 

professionalized work“ (Andrews & Edwards, 2004, str. 498). 
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kontrolován zástupci průmyslu, jejichž činnost má agentura za úkol regulovat (Jenkins C. , 

2006). 

Participační mechanismy jsou někdy předmětem kritiky, která říká, že na reálnou 

implementaci politik mají minimální dopad (Jenkins, 2006). Nicméně, měření vlivu 

advokačních organizací na reálnou politiku je zatím v počátcích. Podle Andrewse 

a Edwardse je tato skutečnost dána zejména nepropojením doposud známých měření 

a teorií příbuzných disciplín, které se zabývají advokacií. Politologie, sociologie 

i interdisciplinární obor studií neziskového sektoru se v minulosti zaměřovali na jednotlivé 

komponenty advokacie dle vlastního oborového zájmu. Dalším důvodem je nedostatek dat, 

který by umožnil komparaci a limitovaná možnost pokrýt mnoho faktorů majících na 

dopad vliv. Postrádaná je také konceptualizace problematiky (Andrews & Edwards, 2004, 

Jenkins C. , 2006). Většina studií se soustředila na problematiku lobbingu u zákonodárců 

a na protesty, opomíjena naopak byla edukativní činnost a ovlivňování veřejného mínění 

(Jenkins, 2006). Z těchto důvodů mimo jiné považují autoři tuto oblast za nedostatečně 

prozkoumanou (Andrews & Edwards, 2004). Nicméně Jenkins a další předpokládají, že 

dopad činnosti advokačních organizace na implementaci norem, závisí na jejich 

organizační struktuře a taktice. „Základní otázkou [pro dopad na implementaci politik - 

pozn. autorky] je síla organizační struktury advokačních neziskových organizací a použití 

vícero strategií proti relevantním cílům28“ (Jenkins, 2006, str. 324).  

2.6. Charakteristiky organizace, které ovlivňují míru a podobu participace na 

advokacii 

 V devadesátých letech minulého století se začali akademici zajímat o to, které 

organizační charakteristiky a vnější vlivy mají dopad na rozsah a podobu advokacie. 

„Příčiny a konsekvence heterogenity organizací se staly pro badatele v oblasti advokacie 

organizací klíčovými analytickými otázkami29“ (Andrews & Edwards, 2004, str. 485). 

S mírou participace organizací na snaze dosáhnout reálné politické změny se asociuje hned 

několik teorií. „Obecně řečeno, existují čtyři skupiny teorií, které mohou pomoci vysvětlit 

přítomnost či absenci advokačních aktivit ve veřejně prospěšné části neziskového 

                                            
28 Přeloženo autorkou. V originále: „The key questions are the organizational strength of nonprofit advocates 

and their use of multiple strategies against relevant targets“ (Jenkins C. , 2006, str. 324). 
29 Přeloženo autorkou. V originále: „The causes and consequences of organizational heterogeneity become 

key analytical question for scholars of advocacy organizations“ (Andrews & Edwards, 2004, str. 485). 
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sektoru30“ (Salamon, 2002, str. 6). Kimberlin rozšiřuje tento seznam ještě o pátou teorii – 

teorii závislosti na zdrojích. Jednotlivé teorie hovoří o faktorech, které určují, zda se 

organizace do advokacie zapojí, či ne a popřípadě do jaké míry. Jinými slovy, definují 

vlivy, které určují, jestli bude zapojení organizací do advokacie větší nebo menší. První 

blok těchto teorií se odkazuje ke vztahu organizací občanské společnosti a vládních 

struktur (Kimberlin, 2010). 

2.6.1. Teorie závislosti na zdrojích 

 (Resource dependency) 

Organizace, které jsou závislé na státních dotacích, mají z hlediska participace na 

advokacii složitější situaci, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé mohou mít větší problém 

s vyjadřováním stanovisek pozičním vládním, jelikož si nechtějí znepřátelit chlebodárce, 

a za druhé dotační politika státu může obsahovat nároky na alokaci těchto zdrojů a tím 

pádem nemusí umožnit financování advokacie. Z kontextu této teorie vyplývá, že 

organizace s vyšším podílem financování z veřejných prostředků se budou méně věnovat 

advokační činnosti (Kimberlin, 2010).  

 

2.6.2. Vnímaný konflikt mezi neziskovými organizacemi a státem/Paradigma 

konfliktu 

(Perceived conflict between nonprofit organizations and the state/The paradigm of 

Conflict) 

Teorie převládala v myšlení o neziskovém sektoru zejména v minulém století. 

Navazuje na teorie selhání státu/selhání trhu, které vysvětlují vznik občanského sektoru 

(Skovajsa, 2010). Podle paradigma konfliktu stát vnímá organizace občanské společnosti 

jako soupeře a snaží se jejich vliv minimalizovat tak, aby si zachoval svou dominantní 

pozici. OOS jsou státem eliminovány jako nositelé jiného než dominantního, 

mainstreamového názoru a jsou tak potencionálními centry odporu. „Stát nedychtí po tom 

dotovat jedny ze svých nejostřejších kritiků31“ (O´Neill, 1989, str. 113). Podle této teorie 

organizace, které dostávají podporu z veřejných zdrojů, méně participují na advokacii. 

                                            
30 Přeloženo autorkou. V originále: „Broadly speaking, four sets of theories are available to helo explain the 

presence of absence of advocacy activity on the part of nonprofit, public-benefit service organizations“ 

(Salamon, 2002, str. 6) . 
31 Přeloženo autorkou. V originále:„The government has not been eager to fund some of it´s sharpest critics“ 

(O´Neill, The Third America, 1989, str. 113 in Salamon, 2002). 
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Jinak řečeno, organizace, které se nezapojují do advokacie, mají lepší přístup k veřejným 

financím (Salamon, 2002), (Kimberlin, 2010). Vyšší advokační činnost budou tedy 

vykazovat organizace, které získávají více prostředků od soukromých zdrojů nebo mají 

příjem z vlastní činnosti (Salamon, 2002).  

  

2.6.3. Vnímané partnerství mezi neziskovými organizacemi a státem/Paradigma 

partnerství  

(Perceived partnership between nonprofit organizations and the state/Paradigm of 

Partnership) 

Paradigma partnerství je v přímém kontrastu s teorií konfliktu mezi nestátními 

neziskovými organizacemi a státem. Hovoří o kooperaci a vzájemné závislosti mezi státem 

a neziskovým sektorem. Stát poskytuje organizacím občanské společnosti prostředky a ty 

zajišťují služby, které by stát pro občany zajistit nedokázal. Jedná se tedy o partnerský 

komplementární vztah. Obě strany jsou motivovány spolupracovat na jednotlivých 

politikách a na zajišťování zdrojů za účelem zajistit veřejný prospěch. Vysoká míra 

spolupráce a partnerský vztah mezi organizacemi občanské společnosti a státem dávají 

neziskovému sektoru dobrou vyjednávací pozici, která zvyšuje šance na efektivní obhajobu 

zájmů. Tato teorie říká, že čím více podpory neziskový sektor dostává, tím více se jeho 

organizace podílí na advokacii (Salamon, 2002; Kimberlin, 2010).  

Další dvě teorie se nezabývají tolik vztahem organizace a státu, potažmo dotační 

politikou veřejné správy, ale zaměřují se spíše na vliv vlastní struktury organizace a jejího 

vztahu k okolí. Hlavními faktory jsou zde míra profesionalizace a role stáří organizace.   

 

2.6.4. Teorie mobilizace zdrojů  

(Resource Mobilization Theory) 

Organizace ke svému rozvoji a chodu potřebují zdroje. Teorie mobilizace zdrojů hovoří 

o finančních, lidských a organizačních zdrojích, které si organizace potřebuje zajišťovat, 

aby byla dlouhodobě úspěšná. To se týká i advokacie, která podle teorie mobilizace zdrojů 

není udržitelná jen pomocí dobrovolné spontánní aktivity, nýbrž vyžaduje jistou 

profesionální zdatnost a zázemí, aby požadavky měly šanci na prosazení. To, co brání 



23 
 

organizacím v zapojení do advokacie, je právě nedostatek finančních, lidských 

a organizačních zdrojů, které efektivní advokacie vyžaduje. Zvláště pak ve vysoce 

rozvinutých společnostech. Teorie mobilizace zdrojů tedy říká, že čím lepší bude mít 

organizace zázemí, kontakty a profesionální personál, tím lepších výsledků své advokacie 

může dosahovat. Jinými slovy čím starší a profesionálnější organizace bude, tím více se 

bude v advokacii zapojovat a prosazovat (Salamon, 2002; Kimberlin, 2010).  

 

2.6.5. Organizační teorie/ Byrokratizace neziskových organizací  

(Organizational Theory/Bureaucratization of nonprofit organizations) 

Možné vysvětlení zapojení nestátních neziskových organizací nabízí také 

organizační teorie. Organizace mají své vlastní potřeby, které se mění, jak organizace roste 

a dospívá. Vztahy organizace s okolím se řídí potřebami uvnitř organizace. Organizace 

mohou měnit své cíle a vnitřní členění, tyto změny jsou podle organizační teorie spíše 

vyvolány potřebami personálu organizace, než potřebami klientů. Advokacie přináší 

výhody širšímu spektru osob než pouze členům dané organizace a nemá velký vliv na 

přímý rozvoj organizace. Profesionalizovaná a byrokratizovaná organizace se 

pravděpodobně přestane zabývat advokacií a bude se skoro výhradně soustředit na svou 

profesionální činnost, zejména servisní, aby si tak pojistila přežití. Salamon uvádí příklad 

vývoje sociálních služeb ve Spojených státech. S rostoucí mírou profesionalizace 

v padesátých a šedesátých letech se organizace více a více zaměřovaly na profesionální 

péči o jedince a odkláněly se od advokacie, která se zabývala příčinou problémů jejich 

klientů. Z této teorie tedy oproti teorii mobilizace zdrojů vyplývá, že mladé, dobrovolnické 

organizace se spíše budou podílet na advokacii. Naopak starší profesionální organizace se 

budou věnovat advokacii méně (Kimberlin, 2010), (Salamon, 2002). 

 

2.6.6. Testování teorií 

Platnost těchto teorií a rozsah advokační funkce neziskových organizací testoval na 

vzorku 3400 veřejně prospěšných organizací (nemocnice a vysoké školy nebyly do analýzy 

zahrnuty) v prostředí Spojených států Lester Salamon z John Hopkins University. Jeho 

explorační analýza byla zveřejněna v roce 2002. Advokační funkci rozdělil Salamon na 

dvě skupiny: advokacie za svou konkrétní klientskou skupinu a advokacie za politické 
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legislativní otázky. Respondenti mohli uvést obojí. Poslední otázka výzkumu byla 

zaměřená na prostředky, které organizace na advokacii vyčleňují. Jako nezávislé proměnné 

si Salamon zvolil strukturu příjmů organizace: míru podpory z veřejných zdrojů, míru 

podpory z privátních zdrojů a vlastní příjmy organizace a charakteristiky organizace: 

velikost organizace, stáří organizace a míru profesionalizace32.  

Data získaná z výzkumu svým způsobem potvrdila teorie vnímaného partnerství 

mezi neziskovými organizacemi a státem. S vyšší mírou státních příspěvků neziskovým 

organizacím se míra zapojení organizace do advokacie nesnižovala tak, jak by 

předpokládala teorie konfliktu. Nicméně určitá míra advokacie se objevila i u organizací, 

které jsou financovány převážně z privátních zdrojů. Dvacet jedna procent organizací, 

které byly z velké části podporovány státem, hlásily nějaký typ advokační činnosti, na 

druhou stranu pouze čtrnáct procent organizací, které nebyly podporovány státem nebo jen 

z malé části, uvedlo to samé. Zdá se tedy, že státní podpora pozitivně koreluje s rozsahem 

a existencí advokační činnosti. Negativní vztah mezi státní finanční podporou a advokacií, 

o kterém hovoří paradigma konfliktu, se naopak nepotvrdil. Dokonce se nepotvrdilo ani 

další tvrzení teorie vnímaného konfliktu mezi neziskovými organizacemi a státem, a to že 

financování z privátních zdrojů automaticky přispívá k vyšší aktivitě nestátních 

neziskových organizací v oblasti advokacie. K navýšení advokační činnosti vedlo pouze 

financování od některých typů donorů, v tomto ohledu byla nejslabší korelace mezi výší 

individuálního dárcovství a mírou advokacie33. Tyto výsledky ovšem také nasvědčují 

platnost teorie mobilizace zdrojů, která říká, že k provozování advokacie je třeba určitých 

zdrojů. „Zdá se, že dostupnost přinejmenším určitého typu finanční podpory pozitivně 

ovlivňuje participaci neziskových organizací na advokacii, což naznačuje, že advokacie 

není jednoduchou reakcí na již existující křivdy, ale také záleží na dostupnosti zdrojů, 

pomocí kterých lze tyto křivdy řešit34“ (Salamon, 2002, str. 12).   

Vliv organizačních charakteristik byl následující. Velikost organizace měla 

signifikantní vliv na míru participace na advokacii organizace. A to takový, který 

předpokládá teorie mobilizace zdrojů, tedy čím větší je organizace, tím víc advokační 

                                            
32 Míra profesionalizace byla ve výzkumu složena z dvou faktorů: 1) poměr zaměstnanců a dobrovolníků, 2) 

výdaje organizace na odbornou činnost (Salamon, 2002).  
33 Přičemž ve Spojených státech amerických tvoří individuální dárcovství největší část financování nestátních 

neziskových organizací ze soukromých zdrojů. 
34 Přeloženo autorkou. V originále:„The availability of involvement in advocacy, suggesting that advocacy is 

not simply a function of pre-existing grievances but also of availability of resources to act on these 

grievances“ (Salamon, 2002, str. 12). 
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činnosti vykazuje. V tomto případě se tak nepotvrdil předpoklad organizační teorie, která 

hovoří o opačném vztahu. „Je evidentní, že tento romantický pohled, který říká, že 

advokační aktivita je vyhrazena typicky malým grassroots organizacím, a že rostoucí 

organizace ztrácí zápal pro advokacii a stávají se přetíženými vlastní organizační údržbou, 

nenachází oporu v datech, které jsme nasbírali“ (Salamon, 2002, str. 13)35. Podobně také 

nebyla potvrzena organizační teorie daty, kde byla testována proměnná stáří organizace. 

U mladších organizací se sice objevil jistý nárůst advokačních aktivit, nicméně vztah mezi 

stářím organizace a počtem organizací, které se zabývají advokacií, nebyl lineární. 

Salamon si tento vztah vysvětluje tím, že se v šedesátých letech změnila ve Spojených 

státech dotační politika vůči NNO, kdy mohly organizace začít používat prostředky od 

veřejné správy na advokacii. Tato změna dotační politiky zřejmě narušila vztah mezi 

stářím organizace a mírou advokacie. Pokud by byla tato interpretace správná, data by opět 

dávala za pravdu paradigmatu partnerství. Posledním testovaným organizačním faktorem 

byl poměr stálých zaměstnanců oproti dobrovolníkům. Čím vyšší byl poměr dobrovolníků 

vůči profesionálům, tím více se organizace zapojovaly do advokacie. Zde je ale třeba 

podotknout, že výzkum se zaměřoval na organizace se statutem veřejné prospěšnosti, kam 

ve Spojených státech spadají většinou různé servisní organizace. Nicméně vyšší míra 

profesionalizace vedla k menšímu advokačnímu úsilí (Salamon, 2002). 

Salamonovův výzkum ukázal, že advokační činnost není u veřejně prospěšných 

nestátních neziskových organizací tak rozšířena, jak by se předpokládalo, a pohybuje se ve 

Spojených státech pod dvaceti procenty. „I přestože má advokacie být „charakteristickou“ 

funkcí neziskového sektoru, překvapivě málo organizací se v ní skutečně aktivně angažuje, 

ačkoli docela značné problémy, které by mohla advokacie pomoci vyřešit, přetrvávají36“ 

(Salamon, 2002, str. 20). Důvodem mohou být náklady, které účinná advokacie vyžaduje, 

mezi ně zahrnujeme například nároky na lidské zdroje, komunikační schopnosti, přístup 

k informacím a určité sociální sítě.  

Dále jsme mohli vidět, že ani jedna z pěti uvedených teorií nenašla jednoznačnou 

podporu v datech. Rostoucí míra profesionalizace, stáří organizace a velikost organizace 

                                            
35 Přeloženo autorkou. V originále: „Evidently the romantic view that advocacy activity is the peculiar 

preserve of small, grasroots organizations and that agencies lose their ardor for advocacy as they grow in size 

and become more preoccupied with organizational maintenance fails to find support in the data we have 

assembled“ (Salamon, 2002, str. 13).  
36 Přeloženo autorkou. V originále: „Although advocacy may be the „quinessential“ function of nonprofit 

sector, a surprisingly small proportion of agencies actually engage in it actively despite the resistance of quite 

significant problems that advocacy could helo resolve“ (Salamon, 2002, str. 20). 
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neměly negativní vliv na míru advokacie, tak jak by předpokládala organizační teorie. 

Podobně jako vyšší míra veřejného financování organizace neměla negativní vliv na míru 

advokacie, jak uvádí paradigma konfliktu. Naopak veřejná podpora měla pozitivní vliv na 

míru advokačních činností veřejně prospěšných NNO, nutno podotknout, že podobně jako 

podpora z privátních zdrojů. Jistou oporu v datech můžeme tedy sledovat u paradigmatu 

partnerství a teorie mobilizace zdrojů, kde lepší organizační zdroje vedou k vyšší aktivitě 

v oblasti advokacie. Podobné výsledky se také objevily v dalších studiích. Například Child 

a Gronberg v roce 2007 zjistili, že větší organizace a organizace, které mají lepší přístup 

k technologiím, se s větší pravděpodobností angažují v advokacii (Salamon, 2002; 

Kimberlin, 2010).  

Jiní autoři jako například Andrews a Edwards určili jako základní znaky 

advokačních organizací čtyři charakteristiky: organizační strukturu (míru byrokratizace 

a rozložení moci uvnitř organizace), členství37 a míru participace, zdroje (zejména finanční 

a lidské) a nakonec sítě a koalice organizací (Andrews & Edwards, 2004).  

2.7. Kontext  České republiky a jejího regionu 

2.7.1. Transakční aktivismus a aktivismus v České republice a ve Střední a východní 

Evropě 

Události podzimu 1989, zejména pak masový politický aktivismus, jenž byl jejich 

průvodním jevem, daly naději, že se v České republice rozvine občanská společnost 

západního ražení. Následující roky však ukázaly, že tato prognóza byla mylná. Ve srovnání 

se západoevropskými zeměmi v měřítku politické participace postkomunistické země stále 

zaostávají (Císař, 2008). Západní pozorovatelé byli zasaženi relativní slabostí občanské 

společnosti v nových demokraciích, i přestože nemalá část literatury předpovídala slábnutí, 

demobilizaci, narůstající politickou apatii, nedůvěru ve společnosti a postupnou 

desintegraci nových občanských společností (Tarrow & Petrova, 2006). 

Výzkumy ukázaly, že střední a východní Evropa v měřítku občanské participace 

zaostává za západními zeměmi v mnoha směrech. Například Richard Rose ve své studii 

zaměřené na postoje v nově vzniklých demokratických státech zjistil, že v Rusku mezi 80-

90% občanů nejsou členy žádné dobrovolnické organizace38 (Rose, 2001). Rose-Ackerman 

                                            
37 Literatura uvádí čtyři širší strategie členství: a) žádní členové, b) výhradně osobní členství, c) výhradně 

organizační členství, d) kombinace organizačního a osobního členství (Andrews & Edwards, 2004).  
38 Při vyloučení odborových organizací.  
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zjistila, že v postsocialistických republikách je nižší důvěra ve společnosti, a že 

v neziskovém sektoru pracuje v zemích východní Evropy zanedbatelné procento obyvatel39 

(Rose-Ackerman, 2001). Další výzkumy ukázaly, že členství v organizacích občanské 

společnosti je více než dvakrát menší v postsocialistických republikách, než ve starých 

demokraciích (Tarrow & Petrova, 2006). I v případě, kdy se podíváme na různé typy 

organizační participace odděleně, je průměr postsocialistických zemí o hodně nižší, než je 

ve starších demokraciích a post autoritářských státech ve všech typech participace kromě 

účasti v odborech, kde se státy východní Evropy řadí výše, než státy postautoritářské40“ 

(Tarrow & Petrova, 2006, str. 3). Howard ve svém výzkumu, ve kterém kombinuje vlastní 

kvantitativní i kvalitativní data s výsledky předchozích výzkumů provedených na území 

zemí postsocialistických zemí střední a východní Evropy. Přesvědčivě ukazuje na ohledy 

ve, kterých je občanská společnost slabší než v západních zemích a dokonce se obává, že 

dochází ke klesající tendenci. Poukazuje například na klesající účast právě v odborech. 

Taktéž poukazuje na zajímavou skutečnost, že v postsocialistických republikách je 

participace nižší obzvláště v oblastí politických a církevních organizacích, kdežto 

v participaci v rámci organizací, které se zabývají volným časem a charitou se přibližují 

západnímu průměru (Howard, 2003).   

Pokud použijeme jako jednotku analýzy občanské organizace, zejména jejich počet, 

zjistíme jiné pozoruhodné informace. Na začátku a v první polovině devadesátých let jsme 

mohli sledovat lavinu nově vznikajících organizací občanské společnosti. „ Některé 

z těchto skupin vyrostly ze zbytků „morální občanské společnosti“, která byla opozicí 

státnímu socialismu před jeho zhroucením41“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 4). Mnoho 

z těchto lidí se následně přesunulo do politiky či byznysu a umožnili ze svých pozic lepší 

fungování neziskového sektoru. „Ale i přes vysoký stupeň veřejné podpory, přišly tyto 

skupiny na to, že je těžké dosáhnout význačných sociálních požadavků, primárně z důvodu 

nedostatku zdrojů42“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 4). Lepšího postavení dosáhly ty 

                                            
39 V roce 2001 to občanský sektor zaměstnával ve východní Evropě okolo 2% obyvatel, zatímco ve 

Spojených státech to bylo 7,8% a ve Francii a Německu okolo 5%. 
40 Přeloženo autorkou. V originále: „Even when different types of organizational participation are reviewed 

separately, the postsocialist mean is much lower than that of older democracies and of postauthoritarian 

countries for all types of participation, except for labor unions, where East European countries rank higher 

than postauthoritarian ones“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 3). 
41 Přeloženo autorkou. V originále: „Some of those groups grew out of the remnants of the "moral civil 

societies" that opposed state socialism before its collapse“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 4). 
42 Přeloženo autorkou. V originále: „But despite a high degree of public confidence in them, these groups 

found it hard to advance significant social demands, primarily because of a lack of resources“ (Tarrow & 

Petrova, 2006, str. 4). 
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organizace, které se začlenily do zahraničních struktur nebo získaly podporu od 

zahraničního investora (Tarrow & Petrova, 2006).  

Po roce 1989 v zemích střední Evropy (Maďarsko, Polsko, Česká republika 

a Slovensko) došlo k prudkému nárůstu nestátních neziskových organizací. „Zatímco 

v roce 1990 v ČR existovalo 3800 občanských sdružení, o tři roky později to bylo téměř 

šestkrát tolik“ (Pospíšilová, 2010, str. 117). Následně došlo ke zpomalení nárůstu počtu 

OOS, ve výzkumu z roku 2004 uvedlo členství v nějaké OOS 47% občanů ČR 

(Pospíšilová, 2010). V literatuře se objevují zejména tři vysvětlení slabší participace 

občanů v postsocialistických republikách, zaprvé nízká participace je součástí dědictví 

komunismu, zadruhé nízká participace je zapříčiněna rozčarováním z polistopadového 

politického vývoje a zatřetí nízká participace byla způsobena nevhodnou strategií 

západních programů na podporu demokracie (Císař, 2008).  

Toepler a Salamon si nicméně povšimli, že i přestože míra občanské participace je 

v postkomunistických zemích oproti zemím západní Evropy nižší, neznamená to, že by 

v těchto zemích politický aktivismus neexistoval a poukázali na to, že má jinou formu. 

„V mnoha postkomunistických zemích se však nehledě k prokazatelně nízké participaci 

jednotlivců rozvinula v podobě sítí advokačních organizací poměrně masivní struktura 

občanské společnosti a sociálních hnutí“ (Císař, 2008, str. 7).  

Tento jev vyskytující se v postkomunistických zemích nazvali Petrova a Tarrow 

transakční aktivismus (Tarrow & Petrova, 2006). Ve své práci Transactional and 

Participatory Activism in Emerging European Polity si položili tři základní otázky: Je 

pravda, že je v tomto regionu občanská participace tak nízká, že neovlivňuje politický 

diskurz, nevytváří dostatečnou úroveň participace a nedokáže plnit svou kontrolní roli? 

Pokud existují známky občanské participace, jaké mají formy? Jaký to má vliv na integraci 

regionu na širší participaci v Evropské unii? Odpovědi na tyto otázky našli ve dříve 

provedených studiích zejména maďarského aktivismu, které následovně srovnali se 

studiemi z dalších států střední a východní Evropy. Koncepčně rozdělili občanskou 

participaci na individuální a relační. Individuální participaci můžeme měřit na ukazatelích, 

jako jsou volební účast, účast na demonstracích, členství v OOS a podobně. Individuální 

participace v našem regionu stále, jak již bylo řečeno, za západními státy zaostává. Kdežto 

v rovině relační participace (transakční aktivismus) se zdá být rozvinutá. Pokud chceme 

vyhodnotit úroveň relační participace, podíváme se na ukazatele, jako jsou zasíťování 
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OOS, vztahy OOS a politických stran, nebo vztahy těchto organizací s mocenskými centry. 

Transakční aktivismus má dvě úrovně – horizontální a vertikální. Horizontální úroveň 

představují vztahy mezi organizacemi občanské společnosti, vertikální úroveň je vyjádřena 

vztahy mezi těmito organizacemi a veřejnými činiteli (Tarrow & Petrova, 2006).  

Transakční aktivismus je opakem participačního aktivismu, v jehož rámci působí 

velké množství jednotlivců. Císař proto upozorňuje na rozdíl mezi koncepty participace 

a aktivismu, kdy v rámci participace působí jednotlivci a v rámci aktivismu profesionálně 

profilované advokační organizace. „Ačkoli tedy existují přesvědčivé doklady, že 

v průměru je participace Středoevropanů a Východoevropanů nižší než participace jejich 

protějšků v zavedených demokraciích, ještě to nutně neznamená, že jsou 

v postkomunistických zemích slabé i občanské společnosti. Občanská společnost, pokud ji 

chápeme jako soubor zprostředkujících organizací a skupin, jejichž sítě vytvářejí různá 

sociální hnutí a které jsou relativně nezávislé na státě a na zájmech soukromých firem, se 

může dobře rozvíjet, i když se nemůže spoléhat na participaci jednotlivců“ (Císař, 2008, 

str. 8). Podobně také hovoří Tarrow a Petrova, když říkají: „I přesto takováto slabost 

[úrovně individuální participace v zemích střední a východní Evropy pozn. autorky] nutně 

neznamená nedostatek sociální kapacity pro protkání vztahů mezi organizacemi občanské 

společnosti a mezi nimi, politickými stranami a držiteli moci, z nichž všechny mohou 

vzkvétat tváří v tvář nízké úrovně masové participace43“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 7).  

Problém pro občanské společnosti střední a východní Evropy může nastat do 

budoucna, pokud se jim nepodaří rozvinout zároveň i participativní aktivismus, jelikož 

narazí na nedostatek legitimity a nebudou tak mít sílu pro vyjednávání se zástupci institucí 

s rozhodovací pravomocí. Jelikož: „advokacie je otázkou artikulací pozice a mobilizací 

podpory pro ni“ (Jenkins C. , 2006, str. 309). „Pokud občané střední a východní Evropy 

nerozvinou potenciál pro participační aktivismus, pak neziskové organizace, zájmové 

skupiny, a sociální hnutí, které prohlašují, že mají mandát veřejnosti, nebudou mít dostatek 

legitimity na to přesvědčit úředníky, aby je brali vážně44“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 

15). Dalším úskalím může být odklon profesionalizovaných organizací občanské 

                                            
43 Přeloženo autorkou. V originále: „But such a weakness does not necessarily imply a lack of societal 

capacity for weaving relations among civil society groups and between them, political parties, and power 

holders, all of which may flourish in the face of a low level of mass participation“ (Tarrow & Petrova, 2006, 

str. 7). 
44 Přeloženo autorkou. V originále: „If Central and East Europeans do not develop a participatory activism 

potentiam, then NGOs, interest groups and social movements that claim a popular mandate will lack the 

legitimacy to convince officials to take them seriously“ (Tarrow & Petrova, 2006, str. 15). 
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společnosti od potřeb skupin, které mají zastupovat, jelikož se svou cílovou skupinou ztratí 

kontakt (Tarrow & Petrova, 2006). Jenkins situaci popisuje podobně, když říká: „…značné 

omezení dnešních advokačních neziskových organizací spočívá v tom, že jsou často 

limitovány na profesionální obhájce zájmů45“ (Jenkins C. , 2006, str. 308). 

Česká republika si v porovnání advokačních kapacit evropských a asijských států 

podle výzkumu United States Agency for International Development (USAID), 

provedeného v roce 2014, nevede špatně. Ze zemí Visegrádské čtyřky se Česká republika 

(2.0) umístila na druhém místě za Polskem (1.6), Slovensko je na třetím místě (3.0) 

a výrazněji ztrácí Maďarsko (3.7). Škála od jedné do tří značí dobrou advokační kapacitu 

a její udržitelnost, od tří do pěti rozvíjející se advokační kapacitu a od pěti do sedmi 

narušenou advokační kapacitu a její udržitelnost. Více informací viz samotný výzkum 

(Development, 2015)46. 

Císař ve své studii politického aktivismu v České republice používá pro analýzu dat 

dvě dimenze aktivistických organizací. První nazývá mobilizační kapacitou, kterou 

indikuje počet členů organizace a počet členů protestu. Druhou kapacitu nazývá transakční 

či advokační, k jejímu zjištění používá čtyři indikátory: organizační existenci, počet 

organizovaných událostí, schopnost spolupracovat s dalšími organizacemi sociálního hnutí 

a začlenění organizace do politického procesu. Každá kapacita může být „nízká“ či 

„vysoká“. Kombinací těchto výsledků vznikají čtyři typy politického aktivismu, Císař jich 

však rozlišuje pět: starý participační aktivismus, nový transakční aktivismus, nový 

radikální aktivismus, občanská sebeorganizace a epizodická masová mobilizace. Starý 

participační aktivismus se vyznačuje vysokou mobilizační i advokační kapacitou a nápadně 

připomíná koncept starých sociálních hnutí. Takové organizace mají velké množství členů 

a umí je mobilizovat, zároveň se těší privilegovanému přístupu do politické sféry a dokáží 

se spoluorganizovat. Příkladem mohou být odbory. Organizace nového transakčního 

aktivismu mají nízkou mobilizační kapacitu a vysokou advokační kapacitu. Do této 

kategorie spadají organizace nového sociálního hnutí, jako jsou environmentální, 

feministické a další organizace. Vyznačují se žádnou nebo malou členskou základnou, ale 

vysokou mírou schopnosti spolupráce a vcelku dobrým přístupem do politické sféry 

(zvláště pak vlivné neziskové organizace s mezinárodním působením). Nejsou však 

                                            
45 Přeloženo autorkou. V originále: „…a significant limitation of contemporary nonprofit advocacy is that it 

is often limited to professionalized advocates“ (Jenkins, 2006, str. 308). 
46 Data z roku 2014 i z dalších sedmnácti předešlých výzkumů jsou dostupná na stránkách www.usaid.gov 



31 
 

schopné uspořádat masovou protestní událost. Nový radikální aktivismus, občanská 

sebeorganizace sdílejí stejné charakteristiky – nízkou mobilizační i advokační kapacitu, 

avšak Císař je z pochopitelných důvodů rozlišuje. Pod pojmem nový radikální aktivismus 

se skrývají extremistické skupiny obou stran politického spektra, které nejsou 

organizované a vzhledem ke svým radikálním postojům nepřitahují mnoho osob. 

V literatuře se můžeme setkat s termínem uncivil society (neobčanská společnost), který 

byl právě pro takovéto organizace vytvořen. Jedná se zejména o radikální organizace 

s malým počtem participantů, které - ačkoli občansky sebeorganizované skupiny, jež by 

jinak naplňovaly definici organizace občanské společnosti - z občanské společnosti 

vylučuje, jelikož popírají hodnoty, na kterých samotná občanská společnost stojí.   Pojem 

občanská sebeorganizace zahrnuje jednotlivé neorganizované občanské aktivisty. Nakonec 

epizodická masová mobilizace postrádá advokační kapacitu, ale z krátkodobého hlediska 

má schopnost masové mobilizace (Císař, 2008).  
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2.7.2. Ženské hnutí v České republice 

„Ženské hnutí v České republice tvoří počet rozličných nestátních organizací 

a neformálních skupin, které se zaměřují na problematiku postavení žen a mužů ve 

společnosti47 (Císař & Vráblíková, 2007, str. 1)“. Ženské organizace začaly v České 

republice vznikat ihned po pádu komunistického režimu, avšak jejich největší nárůst nastal 

až v druhé polovině devadesátých let (Vodřážka, 2006). Minulý režim otázku rovnosti 

mužů a žen nepovažoval za relevantní, z toho důvodu byly politické příležitosti pro ženské 

organizace uzavřené. Situace v České republice se pro advokační organizace opět zhoršila 

po roce 1992, kdy se dostala k moci pravicová koaliční vláda Václava Klause, která byla 

vůči neziskovému sektoru nevstřícná. „Ukazuje se, že zatímco se environmentální aktivisté 

a bojovníci za lidská práva mohli na začátku devadesátých let dvacátého století těšit 

krátkému období podpory a veřejného uznání, které skončilo v roce 1992 příchodem 

Václava Klause k moci, skupiny hájící práva žen stály od samého počátku devadesátých let 

před uzavřenou strukturou politických příležitostí. Na rozdíl od environmentalistů 

a obhájců lidských práv, kteří mobilizovali veřejnost už před zhroucením komunistického 

režimu a při jeho likvidaci hráli aktivní roli, genderová problematika se nikdy nestala 

součástí antikomunistického diskursu a naopak byla pevně spojena s oficiální propagandou 

bývalého režimu“ (Císař, 2008, str. 15). Situace ženského hnutí ve svobodném 

Československu a v prvních letech samostatné České republiky, mělo tedy ve srovnání 

s lidskoprávním a environmentálním hnutím těžší pozici. Marginalizován byl ovšem celý 

občanský sektor jako takový. „Celý koncept občanské společnosti byl konstantně 

označován za nepřítele svobodných občanů“ (Císař & Vráblíková, 2013, str. 6)48. 

Císař a Vráblíková i další dávají rozvoj ženského hnutí v druhé polovině 90. let do 

souvislosti se zažádáním České republiky o vstup do Evropské unie, které proběhlo 17. 

ledna 1996. Jiní zdůrazňují také význam zahraniční podpory pro rozvoj českého ženského 

hnutí v devadesátých letech. „Tehdejší celospolečenský klíč k existenci ženské aktivistické 

scény spočívá ve skutečnosti, že většina významných českých ženských skupin, které se 

utvořily po roce 1989, vznikla exogenním vlivem. Podnět, aby v České republice začaly 

vyrůstat ženské skupiny, přicházel například z tradiční západní feministické politické 

                                            
47 Přeloženo autorkou. V originále: „The women´s movement in the Czech Republic is formed by a number 

of various non governmental organizations and informal groups which focus on the issue of the position of 

women and men in society“ (Císař & Vráblíková, The Europeanization of Social Movement in the Czech 

Republic: Political Activism of Women´s Groups, 2007, str. 1). 
48 48 Přeloženo autorkou. V originále: „The whole concept of civil society had constantly been labeled as the 

enemy of free citizens“ (Císař & Vráblíková, 2013, str. 6). 
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scény, od politické strany Zelení, ale také například z křesťanských západních církví, které 

vyvíjely interní tlak, aby představitelé české mužské církevní hierarchie iniciovali 

v v české republice vznik náboženské ženské skupiny“ (Vodřážka, 2006, str. 63).  

Teprve v roce 1996 se podle Havelkové odehrála první diskuse organizovaná 

ženskými skupinami na téma zastoupení žen ve veřejném prostoru, zejména v politice. Ve 

stejném roce vycházejí také první publikace na toto téma (Hašková , Křížková, & Linková, 

2006). Pro ženské organizace se otevřela možnost získat od Unie finance a zároveň vznikla 

potřeba rozvinout legislativu v oblasti rovnosti pohlaví, kterou EU vyžadovala49. V České 

republice se vláda začala zaobírat genderovou agendou v roce 1997, kdy byla ustanovena 

mezioborová komise pro tuto problematiku. „Evropské instituce poskytují jedinečné 

příležitosti pro aktivní strategie obhajoby zájmů různorodých zájmových skupin 

a sociálních hnutí“ (Císař & Vráblíková, 2007)50. Evropská unie usiluje o to, aby bylo 

reprezentováno, co nejvíce zájmů a chce rozhodování přiblížit svým občanům. Z tohoto 

důvodu Evropská komise každý rok utratí přes bilión eur na podporu advokačních 

nestátních organizací, které reprezentují veřejný zájem a post-materiální hodnoty (Císař & 

Vráblíková, 2013). 

Proces, v jehož rámci dochází k těmto změnám, se nazývá europeizace. Jedná se 

zejména o tvorbu, přijetí a implementaci norem a hodnot uznávaných Evropskou unií. 

Proces europeizace probíhá jak ve členských státech EU, tak ve státech, které se připravují 

na členství v unii. Europeizace taktéž vytváří nové politické příležitosti pro určité skupiny, 

jako jsou právě nestátní neziskové organizace. „…Vliv EU nemění pouze domácí pravidla 

hry a přerozdělení zdrojů dostupných v domácí politické aréně. Také umožňuje určitým 

skupinám politických aktérů zvětšit rozsah jejich aktivit a zároveň vstoupit do přímé 

interakce s institucemi EU nebo se sítěmi organizací, které EU podporuje51 (Císař & 

Vráblíková, 2007, str. 2). V návaznosti na impulz z Evropské unie začala Česká republika 

vytvářet orgány, které se problematice věnovaly. Součástí těchto orgánu byli kromě 

expertů a zástupců ministerstev i reprezentanti ženských neziskových organizací. 

                                            
49 Tzv. Čtvrtý akční program pro rovnost příležitostí žen a mužů (Fourth Action Programme for Equal 

Opportunities for Women and Men) běžel od roku 1996 do roku 2000. 
50 Přeloženo autorkou. V originále: „European institutions provide unique opportunities for active advocacy 

strategies of various interest groups and social movements“ (Císař & Vráblíková, 2007, str. 3). 
51 Přeloženo autorkou. V originále: …the influence of the EU not only changes the domestic rules of the 

game and redistributes resources available in the domestic political arenas. It also enables particular groups 

of political actors to expand the scope of their activity and either to enter into direct interaction with 

European institutions or with EU-supported networks of nongovernmental organizations“ (Císař & 

Vráblíková, 2007, str. 2). 
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Podrobnější informace o vývoji těchto orgánů poskytuje například Císař a Vráblíková, 

Marksová-Tominová nebo Musilová. 

„Krátce po roce 1989 se ukázalo, že občané nemají zájem o občanské a politické 

angažmá a neposkytovali domácím organizacím sociálních hnutí finanční podporu (Císař 

& Vráblíková, 2013, str. 5)52“. Na počátku devadesátých let získávaly české ženské 

organizace zdroje zejména od amerických nadací a v menší míře od jednotlivých 

evropských států. Velmi zásadní podíl také tvořila dobrovolná práce (Císař & Vráblíková, 

2013; Císař & Vráblíková, 2007; Hašková , Křížková, & Linková, 2006). Po zahájení 

přijímacího procesu do Evropské unie se struktura zdrojů změnila a převážily evropské 

zdroje. Změna financování si vyžádala i organizační změny. Zatímco zámořské nadace 

nevyžadovaly vyšší míru formalizace, u evropských fondů je tomu naopak, pro jejich 

čerpání je třeba splnit velké množství formálních kritérií. Vzhledem k výše popsanému se 

musely ženské advokační organizace přizpůsobit. Profesionalizovaly se a nastavily si 

projekty a agendu, tak aby mohly evropské zdroje čerpat. Touto změnou však neprošly 

všechny ženské organizace. Výjimky tvoří organizace, jejíž zaměření je jiné, než to, které 

podporuje EU, a radikální a neformální organizace, které se z určitých důvodů, nechtějí 

o prostředky z unie ucházet (Císař & Vráblíková, 2007). Nicméně většina domácích 

ženských organizací považuje vstup do EU za pozitivní a domnívá se, že mu vděčí za 

silnější hlas, jelikož jejich agenda přestala reprezentovat pouze jejich požadavky, nýbrž 

i požadavky EU (Vodřážka, 2006). 

Počátkem devadesátých let byly české ženské organizace nesjednocené. Pokud 

docházelo k formování určitých koalic, tak bylo založené na konkrétním tématu. K posunu 

došlo na konci 90. let, kdy jak je již uvedeno výše, byl zahájen přístupový proces do 

Evropské Unie. První střešní organizace vznikla až v roce 1998, byla to Asociace pro 

rovné příležitosti. Tato asociace ovšem nesdružovala všechny důležité ženské organizace. 

Bokem zůstala jak Český svaz žen, tak další velká organizace – Unie katolických žen. 

Český svaz žen, měl na začátku devadesátých let velmi komplikovanou pozici vzhledem 

ke své minulosti, kdy hájil zájmy komunistického režimu. Ostatní ženské organizace se od 

něj i jeho členek distancovaly. Až teprve kritika jednotlivých aktivistek a zahraničních 

ženských organizací donutila některé skupiny změnit k novému Českému svazu žen postoj 

(Vodřážka, 2006). 

                                            
52 Přeloženo autorkou. V originále: „Shortly after 1988, citizens turned out not to be interested in civic and 

political engagement and did not financially support local SMO´s (Císař & Vráblíková, 2013, str. 5)“. 
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Později úlohu hlavní ženské střešní organizace v České republice převzala členská 

organizace ARP Česká ženská lobby (ČŽL), pod kterou se sjednotily i tyto významné 

organizace (Císař & Vráblíková, 2007). ČŽL založily tři významné organizace Český svaz 

žen, Unie katolických žen a Gender Studies za účelem vyjednávání ženské agendy na 

vládní úrovni. V roce 2005 se Česká ženská lobby stala členskou organizací 

nejvýznamnější evropské střešní ženské organizace Evropské ženské lobby (EWL). 

(Historie ČŽL, 2015). V současné době má Česká ženská lobby (ČŽL) 28 členských 

organizací.  ČŽL sdružuje organizace různorodé organizace od profesionálních ženských 

sdružení jako je například Asociace podnikatelek a manažerek, přes organizace zabývající 

se porody či rakovinou prsu, po organizace cílící na politiku jako je Fórum 50% (Členské 

organizace, 2015). 
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2.8. Repertoár jednání 

Strategie a akční repertoár jednání hrají v životě advokační organizace důležitou roli. 

Slouží totiž jako nástroj k prosazení cílů organizace, tedy samotného důvodu proč 

organizace či hnutí vzniklo. Organizace občanské společnosti se při tom pohybují 

v konkurenčním prostředí jako kterákoliv jiná organizace. Jsou nuceni soupeřit nejen 

o zdroje, ale i ideově. Téměř v každé oblasti zájmu a působení OOS, nalezneme skupiny, 

které usilují o cíle v přímém vzájemném rozporu. Například hnutí pro-life (hnutí pro 

život), jehož hlavním cílem je ochránit život od početí po přirozenou smrt a tedy i zabránit 

interrupcím těhotenství, je v přímém rozporu s cíli hnutí pro-choice (hnutí pro možnost 

volby), které považuje právo na přerušení těhotenství za základní právo ženy rozhodovat 

nad vlastním tělem. Jiným příkladem může být hnutí za práva LGBT53, které se dostává do 

ideového konfliktu s náboženskými skupinami a organizacemi, které usilují o obnovu, 

případně zachování tradičních rodinných hodnot. „Každá organizace nebo kolektivní aktér, 

konfrontovaný protivníky, usiluje o rozvinutí adekvátního jednání a strategie, aby úspěšně 

naplnila své cíle. Strategické otázky, nepřekvapivě, hrály klíčovou roli v minulých 

sociálních hnutích, jako dělnické hnutí či „staré“ ženské hnutí, kde podnítily intenzivní 

debaty. Někdy jsou určité druhy jednání, nesprávně ztotožňovány s určitými aktéry. 

„S určitým typem aktéra se však nutně nepojí určitý typ repertoáru. Repertoár naopak 

přináší politickým aktivistům možnost vznášet požadavky různými způsoby, používat 

různé strategie.“ (Císař, Navrátil, & Vráblíková, 2011, str. 145). Na repertoár jednání je 

třeba nahlížet, jako na strategickou volbu organizace, kterou užívá k dosažení svých cílů. 

„V dnešní době, kdy společnost dosáhla vysoké míry sebekontroly a dohledu sama nad 

sebou, a zároveň kdy funkce společnosti nejsou považované za pouze její předem dané 

projevy, ale spíše za otázky deliberativní volby, očividně důležitost strategických 

a taktických rozhodnutí vzrostla 54“ (Rucht, 1990, str. 156). V následující kapitole se 

podíváme na to, jak se strategie a akční repertoár sociálních hnutí vyvíjel.  

                                            
53  Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. 
54 Přeloženo autorkou. V originále: „Confronted by opposition, any organization or collective actor seek to 

develop adequate strategies and actions in order to pursue its aims successfully. Not surprisingly, strategic 

issues played a crucial role in past social movements, such as labor movement or the "old" women´s 

movement provoking provoking intense debate within the movements. Today, in a society which has 

achieved a high degree of self-monitoring and self-reaction, and whose features are considered to be not 

merely given elements but rather matters of deliberate choice, the importance of strategic and tactical 

decisions has apparently increased“ (Rucht, 1990, str. 156). 
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2.8.1. Vývoj repertoáru jednání a strategie sociálních hnutí 

Strategie a formy jednání organizací sociálního hnutí se vyvíjely v čase. Dieter Rucht 

jako jeden z mnoha akcentuje roli doby, ve které organizace volí strategie a jedná: „…měli 

bychom si uvědomit, že dominantní formy jednání sociálních hnutí, se mohou 

signifikantně lišit během dlouhého časového období “ (Rucht, 1990, str. 158). Tilly 

spatřuje zásadní kvalitativní rozdíl v repertoáru jednání mezi starými a novými sociálními 

hnutími v tom, že zatímco jednání starých sociálních hnutí55byla reakční, jednání nových 

sociálních hnutí je proaktivní (Tilly, 1978). Reaktivní jednání bývalo vyvoláno vzniknuvší 

křivdou, na kterou následovně hnutí hledalo reakci. Například hladové bouře byly reakcí 

na nedostatek potravin (či určitého typu potraviny, popř. její nedostupnosti pro obyčejné 

lidi), protesty proti naverbování apod. Rozlišit lze i mezi hnutími 18. a 19. století, v 19. 

století se protesty posunuly z lokální úrovně i na úroveň národní, což bylo dáno jednak 

centralizací moci a za druhé demografickými a dalšími procesy (urbanizace, industrializace 

aj.). Vývoj také ovlivnil vznik nových organizačních forem, jako jsou asociace, politické 

strany, nebo odbory. Tyto změny byly doprovázeny rozšiřováním repertoáru hnutí (např. 

stávky, demonstrace). Když nová sociální hnutí druhé poloviny dvacátého století 

artikulovala nové požadavky, cíle hnutí nebyly přímou reakcí na nějakou nově vzniklou 

situaci a měly spíše ideový než materiální charakter. Stará sociální hnutí se pokoušela 

dosáhnout svých cílů skrze stávající politické struktury, zatímco nová sociální hnutí působí 

spíše mimo politickou sféru56. NSH také užívají méně násilí, než SSH, jejich zbraní je 

především vyjednávání s elitami, medializace a hledání občanské podpory. Nakonec 

repertoár jednání organizací nových sociálních hnutí se vyznačuje větší pestrostí 

a flexibilitou, než formy jednání jejich předchůdců (Tilly, 1978; Rucht, 1990). Organizace 

současných sociálních hnutí snadněji mění taktiku, tvoří koalice a jejich repertoár se 

pohybuje od umírněného vyjádření nesouhlasu po násilné jednání. Některé případové 

studie dokonce ukazují, že lidé mají tendenci užívat konvenční i nekonvenční formy 

jednání zároveň (Biggs, 2013). Rucht vysvětluje větší množství užívaných druhů chování 

vysokou autonomií organizací a jejich širším koaličním potenciálem, který již není natolik 

svázán konkrétní ideologií. Organizace podle něj spíše uvažují v kategoriích nákladů 

a přínosů akce pro ně samotné. Na závěr by mělo být řečeno, že mezi faktory, které 

prohlubují tento trend, patří vysoká informovanost, mobilita, úroveň znalostí, 

                                            
55 Rozdíl mezi starými a novými sociálními hnutími je popsán v podkapitole 2.2.1 Nové sociální hnutí. 
56 Jedná se pouze o konceptuální rozlišení, nikoli o rigidní kategorie. Například z environmentálního hnutí, 

které je považováno za nové sociální hnutí, se v mnoha státech zformovala politická strana – v ČR Zelení.   
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profesionalizace hnutí a nové technologie, obzvláště internet a sociální sítě, které usnadňují 

komunikaci a mobilizaci navzdory fyzické vzdálenosti za užití minima finančních 

prostředků (Rucht, 1990).  

2.8.2. Představení základních pojmů 

Koncept repertoáru jednání představil Charles Tilly, aby sloužil k zachycení 

rozličných taktik, strategií a forem jednání, které skupiny používají, když se snaží o 

prosazení svých požadavků vůči držitelům moci (Tilly, 1978). S tímto tématem se pojí 

několik termínů, které na tomto místě představíme. 

2.8.2.1. Strategie 

„Strategie, termín, který je možní odlišit od taktiky, odkazuje na vědomou, 

dlouhodobou, plánovanou a integrovanou obecnou koncepci aktérova konfliktního 

chování, která je založena na celkovém kontextu (včetně třetích stran a potenciálních 

spojenců), se zvláštním důrazem na inherentní silné a slabé stránky úhlavního soupeře57“ 

(Rucht, 1990, str. 161). 

Rucht odlišuje dva duhy strategií – strategii orientovanou na moc (Power-oriented) 

a strategii orientovanou na identitu (Identity-oriented). Strategie cílící na moc, užívá 

instrumentální logiku. Nejvyšší metou je získat přístup k úřadům kumulující moc a tu poté 

použít k realizaci svých cílů. Specifické strategie tohoto typu jsou: politická participace, 

vyjednávání, nátlak a politická konfrontace. Logika strategie orientované na identitu je 

expresivního charakteru. Tato strategie se soustředí zejména otázku kulturních kódů, 

společenských rolí, osobní identity, sebenaplnění a podobně. Zkrátka usiluje o akceptaci 

alternativních způsobů života, nových společenských pořádků či norem. Ze své podstaty 

cílí spíše na změnu postojů společnosti, než na zákonné normy, které je ale mohou 

doprovázet. Ke specifickým strategiím patří strategie orientované na identitu: reformace, 

kontra kulturní výzvy a šíření subkulturních prvků (Rucht, 1990). Opět je nutno 

podotknout, že se jedná o teoretický koncept, zatímco realita je mnohem pestřejší a ve 

skutečnosti dochází k většímu či menšímu kombinování těchto strategií. Například, 

i dělnické hnutí, kterému přiřazujeme strategii orientovanou na moc, mělo své důležité 

kulturní prvky (písně, zájmové asociace, sportovní kluby spod.) (Rucht, 1990). Ne 

                                            
57 Přeloženo autorkou. V originále: „Strategy, a term which can be differentiated from tactics, refers to 

conscious, long range, planning, and integrated general conception of an actor´is conflict behaviour based on 

the overall context (including third parties and potential allies), and with special emphasis on the inherent 

strengths and weaknesses of the major opponent“ (Rucht, 1990, str. 161). 
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náhodou se tyto dva typy strategií podobají kategoriím nového a starého sociálního hnutí, 

o kterém byly předchozí odstavce.  

2.8.2.2. Repertoár jednání 

Repertoár jednání, „značí řadu specifických druhů jednání, které provádí daný 

kolektivní aktér v cyklu konfliktu, který obyčejně trvá od několika let po dekády58“ (Rucht, 

1990, str. 164). 

Pozornost akademiků i veřejnosti přitahují zejména okázalejší projevy sociálních 

hnutí, jmenovitě masové demonstrace, stávky, akty občanského nepokoje, petice, 

kampaně, davové shromáždění, provokace, pochody, násilné jednání a jiné. Existuje však 

celá škála jednání, která již tolik publicity nesklízí, jako jsou vzdělávací akce, malé 

happeningy, vyjednávání se zástupci veřejné sféry a firem, kontrola legislativy, legislativní 

a pozměňovací návrhy, účast na veřejných slyšení, plus aktivity dovnitř organizace jako 

školení aktivistů, shánění prostředků a tak dále. I v rámci jednoho hnutí se můžeme 

v různých regionech setkat s jinou formou jednání. Příkladem může být ženské hnutí 

v Evropě a ve Spojených Státech Amerických a ještě hlouběji ženské hnutí nové a staré tj. 

první a druhé feministické vlny (Rucht, 1990).  

  

                                            
58 Přeloženo autorkou. V originále: [Action repertoire]„denotes the range of specific kinds of action carried 

out by given collective actor in a cycle of conflict, usually lasting from some years to decades“ (Rucht, 1990, 

str. 164). 
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 Přehled strategií a repertoáru jednotlivých sociálních hnutí uvádí Rucht viz tabulka č. 1 59. 

Hnutí Obecná strategie Specifická strategie Forma jednání 

Studentské hnutí/ 

Nová levice 

Ambivalentní Mimoparlamentní 

nátlak, 

Konfrontace, 

Kontra kulturní 

výzvy 

Kongresy 

Demonstrace 

Blokády, 

happeningy, komuny 

Ženské hnutí Orientována na 

identitu 

Reformy, šíření 

subkultury, kontra 

kulturní výzvy, 

nátlak 

Zavádění rozdílných 

genderových rolí, 

zvyšování 

povědomí, 

provokace, 

demonstrace, 

vyjednávání, 

lobování 

Mírové hnutí Orientováno na moc Mimoparlamentní 

nátlak 

Kampaně, masové 

meetingy, 

manifestace, 

pochody, petice, 

občanská 

neposlušnost 

 

Tabulka 1 (Rucht, 1990, str. 165)  

                                            
59 Tabulka je zkrácena a přeložena autorkou.  
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2.8.3. Nástroje advokacie u OOS 

Na tom, které veškeré aktivity se skrývají pod pojmem advokacie neziskových 

organizací, se zdroje neshodují. „Neexistuje shoda na tom, které aktivity tvoří advokacii 

a v žádném zdroji nenaleznete plný seznam mnoha druhů aktivit a strategií, které skupiny 

používají k ovlivňování procesu tvorby politiky“ (Reid E. J., 2000, str. 1).   

Ačkoli neexistuje všeobecná shoda na tom, které aktivity spadají do kategorie advokacie, 

Elizabeth Reid uvádí následující:  

 Vzdělávání veřejnosti/Osvěta a ovlivňování veřejného mínění (Public education 

and influencing public opinion) 

 Výzkum a interpretace problému, doporučení jeho řešení (Research for interpreting 

problems and suggesting prefferred solutions) 

 Zakládání akce a mobilizace veřejnosti (Constituent action and public 

mobilization) 

 Nastolování agendy a návrh politik (Agenda setting and policy design) 

 Lobbování (Lobbying) 

 Implementace politik (Policy implementation) 

 Monitoring a zpětná vazba (Monitoring and feedback) 

 Aktivity vztahující se k volbám (Election-related activity) 

(Reid E. J., Understanding the Word "Advocacy": Context and use, 2000, str. 1) 

  

Císař a Vráblíková rozdělují strategie organizací do tří módů. Pokud organizace používá 

jednu konkrétní strategii z určitého módu, bude pravděpodobné, že sáhne i po dalších 

aktivitách stejného módu. Těmito módy jsou lobbing (lobbying), protest (protest) 

a ovlivňování veřejného mínění (public persuasion). Lobbing je pro ně individualizovanou 

neveřejnou aktivitou, která vede ke splnění politických požadavků. Spadají pod něj aktivity 

jako setkávání se s politiky a úředníky nebo jejich kontaktování pomocí telefonu či emailu. 

Další kategorií je protest, který je oproti lobbingu veřejný a kolektivní. Do tohoto módu 

patří například organizování petic a demonstrací. Cílovou skupinou protestu jsou jak 

veřejnost, tak politici a média. A konečně poslední kategorií je ovlivňování veřejného 

mínění, které zahrnuje edukativní a osvětové činnosti jako organizování seminářů, 

konferencí, přednášek, kulturních událostí a festivalů. Tyto aktivity míří zejména na 

postoje veřejnosti, mohou ale cílit i na jednotlivé politiky, úředníky nebo média. Na rozdíl 
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od prvních dvou módů třetí obyčejně neformuluje konkrétní politické požadavky, spíše 

rozšiřuje informovanost o určité problematice (Císař & Vráblíková, 2013).   

2.8.3. Formy kolektivního jednání 

Kolektivní i individuální jednání má velmi rozličné formy. Tato práce se zaměřuje 

výhradně na jednání organizací čili na kolektivní jednání vícero jedinců, kteří se organizují 

za účelem dosažení určitého cíle. Takovéto jednání je možné rozdělit na jednání nenásilné 

a jednání násilné. Následující kapitola se věnuje násilné části repertoáru jednání.  

2.8.3.1. Politika kolektivního násilí 

 Autorem, který se do hloubky zaobíral kolektivním násilným jednáním, je Charles 

Tilly. Zatímco ve svých raných pracích považoval násilí za vedlejší produkt zejména 

neúspěšného vyjednávání, později svůj postoj změnil a nyní uznává, že existuje určitý 

malý počet procesů a mechanismů, které ke kolektivnímu násilí vedou. Ve své známé 

knize Politika kolektivního násilí představuje tři obrazy násilí, které nazývá kovbojové 

proti kovbojům, vesničané útočí na kombajny a statkáře a vzájemné vyvražďování 

Rwanďanů. Na těchto případech ilustruje, jak různorodé formy může kolektivní násilí mít. 

Příměr kovbojských šarvátek, které ovšem leckdy končily fatálně, přibližuje konflikty 

skupin zejména mladých mužů. Četnost tohoto násilí stoupá s alkoholem, dostupností 

zbraní, hazardem a počtem nestabilních domácností. Případ vesničanů znázorňuje útoky na 

majetek, případně i osoby za účelem uhájit nebo zlepšit své dosavadní postavení. 

A nakonec rwandské masakry ukazují, jakou nejzazší podobu může kolektivní násilí 

nabrat. Tyto případy pojí společné tři znaky, které charakterizují kolektivní násilí jako 

takové. Jedná se o poškozování osob nebo majetku, na kterém se podílí nejméně dvě 

osoby, a které je výsledkem – alespoň z části, koordinace vícero osob (Tilly, 2006).  

 Odborníci na kolektivní násilí se dělí na tři tábory, podle toho jaký aspekt 

kolektivního násilí zdůrazňují. První skupina akcentuje roli idejí. Za základ násilného 

jednání považují hodnoty, představy, cíle, pravidla a jiné aspekty, které jsou součástí 

lidského vědomí. Z tohoto pohledu lze skupinovému násilí předejít eliminací 

destruktivních myšlenek a vštěpováním hodnot a pravidel, které vhodnost použití násilí 

vyloučí. Další tábor klade důraz na roli chování. Jeho část pro vysvětlení kolektivního 

násilí využívá poznatků evoluční biologie. Ve zkratce, pokud násilí v minulosti vedlo 

k reprodukčním a dalším úspěchům, bude další generace agresivní strategii využívat 

k dosažení svých cílů a naplnění vlastních potřeb. Další oproti tomu čerpají z ekonomické 
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teorie, podle tohoto pohledu slouží kolektivní násilí k získávání zdrojů. A konečně 

poslední skupina, jejíž součástí je právě Charles Tilly, považuje za základ kolektivního 

násilí vztahy. Násilné jednání je pro ně formou sociální interakce, přesněji řečeno 

společenského vyjednávání, přičemž cílem tohoto jednání je změna vztahů. Tyto tři 

přístupy ke zkoumání kolektivního násilí se však vzájemně překrývají a autoři nezřídka 

využívají kombinaci těchto přístupů (Tilly, 2006).  

 Kolektivní násilí je hluboce ovlivněno sociální nerovností. Sociální nerovnost 

zahrnuje širokou paletu jednotlivých nerovností mezi skupinami lidí, podle Tillyho 

vyplývá zejména ze dvou základních mechanismů – vykořisťování a hromadění 

příležitostí. K vykořisťování dochází tehdy, kdy mocná skupina osob, které jsou ve 

vzájemném kontaktu, drží ve vlastnictví zdroje, s jejíž pomocí čerpá vysoké zisky, přičemž 

jich dosahuje za pomocí lidí, kteří jsou vně tuto skupinu a nepodílí se přiměřeně na 

výnosech. Druhým mechanismem je hromadění příležitostí, ke kterému dochází, když 

nějaká kategoriálně ohraničená skupina lidí získá přístup ke vzácnému obnovitelnému 

zdroji, který poté využívá k získávání výhod pro skupinu (Tilly, 2006).„Vykořisťování 

i hromadění příležitostí je efektivnější, když daná kategoriální hranice přesně odpovídá 

hranici, která se široce uplatňuje jinde v sociálním životě, takže s sebou nese také soubor 

podpůrných přesvědčení, praktik a sociálních vztahů. Etnické, rasové, náboženské 

genderové a národnostní hranice vykořisťování a hromadění příležitostí prohlubují“ (Tilly, 

2006, str. 19). Elity mají tendenci sociální nerovnost uchovávat, nebo ji měnit velmi 

pomalu, jelikož tyto elity jsou zpravidla tou skupinou, která z těchto nerovností těží. 

„Vlády vždy do jisté míry vykořisťují a hromadí příležitosti – je typické, že z těchto dvou 

mechanismů mají prospěch vládní úředníci a panující třídy. Vlády zpravidla upevňují 

kategoriální hranice, které už fungují někde jinde, například vylučují ženy nebo stoupence 

neortodoxních náboženství z plnoprávného občanství“ (Tilly, 2006, str. 20). Na kolik tak 

vládní vrstvy činní se velice liší, nejen podle politického systému dané země.  

 Charles Tilly představuje typologii kolektivního násilí, která by měla usnadnit 

analýzu skupinových násilných událostí, jelikož se vyhýbá doposud užívaným termínům, 

které kolikrát představují pouze interpretaci události dané strany konfliktu (vzpoura, 

revoluce, skupinové výtržnictví, sabotáž apod.) Přichází se čtyřmi typy, které se mezi 

sebou liší mírou koordinace aktérů a významnosti poškození (více o tématu viz Tilly, 

2006). 
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 Specifickou a hraniční formou násilného protestu je sebevražedný protest, který je 

určen čtyřmi kritérii. Za prvé akt vede k úmrtí, či vážnému fyzickému poškození aktéra 

protestu, za druhé čin nemá za účel zranit další osoby či poškodit majetek, za třetí akt je 

proveden na veřejném místě či je na místě činu zanechána zpráva pro veřejnost, a nakonec 

čin je motivován společenskou příčinou, nikoli osobními či rodinnými problémy. Takováto 

forma násilného společenského protestu však zřídka kdy probíhá kolektivně, avšak i takové 

případy byly v historii zaznamenány. I přestože jsou kolektivní sebevražedné protesty 

absolutní raritou, někteří autoři řadí sebevražedný protest mezi kolektivní jednání, jelikož 

probíhá v širším kontextu, jehož se účastní více osob. „Oproti tomu [sebevraždě pozn. 

autorky], sebevražedný protest není ve své podstatě solitérní akt: je někdy vykonán v rámci 

protestního shromáždění a někdy ho vykonávají dva i více lidí společně. Všechno toto 

rozličné jednání může být teoreticky považováno za kolektivní akci: někdo zaplatí daň za 

to, aby zajistil veřejné blaho ostatním, kteří z toho získají výhodu. Sebevražedný protest 

představuje hraniční případ, jelikož zatímco jedinec utrpí (nebo riskuje) nejvyšší cenu, aniž 

by sklidil jakýkoli personální prospěch60“ (Biggs, 2013, str. 408).  

 I přestože se násilné kolektivní jednání stále objevuje, ztratilo oproti době dřívější 

na síle i četnosti. Nadále ovšem můžeme pozorovat občanské nepokoje, které někdy 

v kolektivní násilné jednání vyústí. „Co se týče nekonvenčního jednání, násilných aktů, 

a obzvláště pak užití zbraní, ztratilo v několika posledních stoletích na důležitosti, zatímco 

akty občanské neposlušnosti jsou stále více a více relevantní61“ (Rucht, 1990, str. 159). 

Rucht nabízí tři vysvětlení poklesu zejména ozbrojeného násilí: za prvé existence procesů 

a institucí, zvláště pak nezávislých soudů, kam se mohou dotyční obrátit. Dále hraje roli 

skutečnost, že práva minorit jsou respektována více, než v jakékoli jiné době, a konečně 

množství moci a prostředků v rukou státu potenciální násilníky odrazuje od použití násilí 

(Rucht, 1990). Otázka, kterou dnešní doba pokládá je zařazení terorismu mezi metody 

kolektivního násilného jednání. Úvahu nad tímto tématem nalezneme například v Tillyho 

knize Politika kolektivního násilí, v rozsahu této práce nenalézá autorka prostor. 

                                            
60 Přeloženo autorkou. V originále: „Conversely, suicide protest is not inherently solitary: it is sometimes 

performed during a contentious gathering, and it is occasionally undertaken by two or more people together. 

All these various acts of protest can be counted as collective action in a theoretical sense: someone pays 

a cost in order to provide a public good from which others will benefit. Suicide protest is the limiting case, as 

the individual suffers (or risks) the most terrible cost without reaping any personal benefit“ (Biggs, 2013, str. 

408). 
61 Přeloženo autorkou. V originále: „With respect to unconventional behaviour, acts of violence, and 

particularly the use of arms, have generally diminished in importance over the last few centuries, whereas 

acts of civil disobedience are becoming more and more relevant“ (Rucht, 1990, str. 159). 
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2.8.4. Teorie – dva výzkumné směry 

Teorii věnovanou repertoáru jednání je možné rozdělit do dvou směrů. První 

považuje jednání organizací za kulturně daný prvek. Druhý směr je naopak pojímá jako 

strategie, kterými organizace reaguje na změny prostředí, ve kterém organizace působí a na 

změny uvnitř organizace samotné. První proud reprezentuje především, již zmiňovaný 

Charles Tilly. Podle Tillyho jsou protestní jednání „kulturně naučené výtvory“ (learned 

cultural creations) (Tilly, 1978). Jinými slovy organizace vybírá z kulturně dostupných 

a nejspíše dříve užitých forem protestu. „Lidé, kteří kladou požadavky vůči mocným 

oponentům, téměř pokaždé volí taktiku z jejich existujícího „repertoáru“, malé 

podmnožiny všech možných taktik62“ (Biggs, 2013, str. 407). Existence určitého 

konkrétního repertoáru je omezená časem, místem či rozsahem. Rozsáhlejší teoretické 

pojednání o tom, jak určitá taktika vzniká, šíří se, ustupuje či kdy zcela vymizí, doposud 

nebylo sepsáno. Literatura se prozatím omezuje na analýzu jednání konkrétního hnutí, 

povětšinou v krátkodobém časovém horizontu, nebo na jednotlivé národní státy. Pro hlubší 

chápání, jak funguje osvojování nového repertoáru jednání, je potřeba rozsáhlejších 

výzkumů. „Systematické analýzy strategií a jednání jednotlivých nových sociálních hnutí, 

ještě nebyly provedeny. Bylo by velmi zajímavé zjistit, kdy a proč byly rozličné formy 

jednání zavedeny, nebo kdy a proč byly přijaty a upraveny dalšími hnutími. Například by 

se dalo vysledovat, jak se rozšířila občanská neposlušnost, nebo některé z jejích 

průvodních znaků (jako zájmové skupiny), od indických aktivistů inspirovaných Ghándím 

po španělské anarchisty a americké hnutí za občanská práva, a od nich dále k nenásilným 

ekologickým skupinám a mírovým hnutím v mnoha státech63“ (Rucht, 1990, str. 168). 

Pro to, aby se nějaká taktika uchytila, je třeba její opakování a přijímání ostatními 

účastníky. Mezi tím, kdy můžeme označit strategii jednání jako novou a tím, kdy je taktika 

opakována s jistou inovací panuje nejasná hranice. Biggs nicméně představuje jisté 

pravidlo procesu užívání určité taktiky a to, že opakování známé taktiky je o mnoho více 

pravděpodobné, než přijímání jiné existující taktiky, kterou skupina doposud nepoužila. 

Přijímání jiné existující taktiky je pak o mnoho více pravděpodobné než invence úplně 

                                            
62 Přeloženo autorkou. V originále: „People making claims against powerful adversaries almost always select 

a tactic from their existing “repertoire,” a small subset of the set of all possible tactics“ (Biggs, 2013, str. 

407). 
63 Přeloženo autorkou. V originále: „A systematic analysis of strategies and actions of individual movements 

within NSMs has not yet been made. It would be very interesting to find out when and why various forms of 

action were introduced, or when and why adopted and altered by other movements. For instance one could 

trace the spread of civil disobedience or some of its features (such as affinity groups) from Indian activist 

inspired by Gandhi to both Spanish anarchists and the American civil rights movement, and from them to 

nonviolent groups in the ecology and the new peace movements in many countries“ (Rucht, 1990, str. 168). 
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nového způsobu jednání. Jinými slovy, je více pravděpodobné, že se osoba připojí 

k protestu organizovaném zkušenými aktivisty než, že si vypůjčí známou ve svém 

prostředí užívanou taktiku a zorganizuje protest sama. A to je stále více pravděpodobné 

než, že přijme taktiku, která byla užita neznámými lidmi za jiných podmínek. Nakonec 

nejméně pravděpodobné je, že osoba užije vlastní invenci a vymyslí taktiku zcela novou 

(Biggs, 2013). I přestože v rámci kolektivního protestu lze partikulární taktiku označit jako 

zcela novou, bývá často přejata z jiného kontextu. Příkladem mohou být barikády, jež byly 

použity již v 16. století jako prvek ochrany sousedství či v rámci válečných konfliktů. 

Nebo kupříkladu známé Bostonské pití čaje můžeme považovat za jednu z forem bojkotu 

(Rucht, 1990). Dnes má již bojkot zřídkakdy formu protestního ničení zboží, spíše se 

setkáme se záměrným bojkotování komerčních značek, přeneseně nekupování jejich zboží 

či demonstrativní neúčasti vysokých představitelů na ceremoniálech64 apod. 

Tato práce vychází především z teoretického přístupu, který nahlíží na strategii 

organizací a na jejich repertoár jednání jako na taktickou volbu organizací, jak dosáhnout 

vlastních cílů. Volba je ovlivněna faktory, jenž organizaci formují a rozhodnutím 

organizace samotné. Organizace sociálního hnutí se nepohybují ve vakuu, vliv na volbu 

strategie a repertoáru jednání nemá pouze vnitřní logika samotného hnutí, ale i strukturální 

vzorce společnosti, ve které se vyskytuje. Tillyho koncept, ačkoli přínosný a zajímavý, 

ztrácí v dnešní globalizované době na síle. Pomocí nových technologií si během chvíle 

může hnutí osvojit metodu, která je užívána a vznikla na druhém konci světa. „Nejen 

nadnárodní síťování, ale také masová média hrají důležitou roli při šíření specifických 

forem jednání65“ (Rucht, 1990, str. 168). V čem nicméně Tillyho pojetí přetrvává platné, je 

užití určitého druhu repertoáru, které může být na jiném území kulturně zcela nepřijatelné, 

či dokonce trestné. Jen si představme, že by saudskoarabské ženy přejaly strategie hnutí 

Femen. 

„Od té doby, co akademici přestali vnímat sociální hnutí jako pouze druh 

iracionálního, nestrukturovaného „davového chování“, hodnotí hlediska strategie 

                                            
64 V kontextu české republiky, jsme se mohli nedávno setkat například s návrhem na bojkot výrobků značky 

Agrofert, jako formou protestu proti krokům a osobě ministra financí Andreje Babiše. Pro ilustraci bojkotu 

akce neúčastí, můžeme zmínit neúčast nejvyšších politických představitelů Spojených Států a Německa 

(Baracka Obamy a Angely Merkel) a dalších na zahajovacím ceremoniálu Olympijských her v Soči.  
65 Přeloženo autorkou. V originále: „Not only trans-national networking but also mass media play important 

role in disseminating specific forms of action“ (Rucht, 1990, str. 168). 
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a repertoáru jednání, zejména ve vztahu s otázkami organizace a mobilizace66“ (Rucht, 

1990, str. 156). Vývoji teoretické literatury zaměřené na sociální hnutí od konce 19. století 

po dnes moderní teorii mobilizace zdrojů, byl nastíněn v jedné z předchozích kapitol. 

„Nicméně, naše vědění o tom, jaké jsou podmínky, které ovlivňují strategie a jednání 

hnutí, je stále relativně chudé67“ (Rucht, 1990, str. 156).  

I přesto v literatuře nalezneme autory, kteří se tímto tématem zabývají. Za prvé 

můžeme narazit na několik systematičtějších pojednání o tématu (Gamson, 1975, Tilly, 

1978; 1990; Salamon, 2002; Reid, 2000; v České republice Císař, 2008), dále na větší 

množství případových studií (např. Tarrow & Petrova, 2006; Casey, 2011), a nakonec na 

rozsáhlou literaturu, která se věnuje jednotlivým hnutím a jejich vývoji a konfliktům 

(Liebowitz, 2002). Odpověď na otázku jaké organizace používají jakou strategii za jakých 

podmínek, se ovšem v literatuře hledá velmi těžko. „Komplexní pojednání o sociálních 

hnutích také obyčejně pokrývají problematiku strategií a forem jednání. Nicméně tak činí 

velmi obecně, stručně a často ahistorickým způsobem68“ (Rucht, 1990, str. 156). 

„Dopadům protestních aktivit musíme věnovat více pozornosti, než jim bylo věnováno 

v minulosti69 (Giugni, 2004, str. 1)“.  

Tuto otázku se právě Dieter Rucht snaží odpovědět ve svém článku The Strategies 

and Action Repertoires of New Movements. Navrhuje rozlišovat mezi třemi úrovněmi 

faktorů, které mají vliv na rozhodování organizace v oblasti strategie a formy jednání. Za 

prvé se jedná o makrostrukturální úroveň, kterou můžeme charakterizovat relativní 

stabilitou. Úsilí, vyvíjené směrem ke změně makrostrukturálních faktorů, obyčejně nesklízí 

ovoce během jedné generace. Jedná se například o ekonomický a politický režim, nebo 

o základní hodnoty ve společnosti. Druhým stupněm jsou semi-strukturální faktory, tyto 

faktory mají stále jasně strukturální charakter, ale již se nevyznačují tak vysokou mírou 

stálosti. Mohou se změnit v horizontu několika let. Patří sem takové faktory jako současná 

vládní garnitura, platná legislativa a veřejné mínění. A poslední úroveň Rucht pojmenoval 

                                            
66 Přeloženo autorkou. V originále: „And since scholars no longer perceive social movements merely as 

a kind of irrational and unstructured "mass behavior", they evaluate aspects of strategy nad action repertoire, 

especially in relation to issues of organization and mobilization“ (Rucht, 1990, str. 156). 
67 Přeloženo autorkou. V originále: „Nevertheless, our knowledge about the conditions that influence 

movements strategies and actions is still relatively poor“ (Rucht, 1990, str. 156). 
68 Přeloženo autorkou. V originále: „Comprehensive treatise on social movements also usually cover 

problems of strategy and forms of action. But they do this in very general, brief, and often ahistorical way“ 

(Rucht, 1990, str. 156). 
69 Přeloženo autorkou. V originále: „We must pay more attention to the impact of protest activities than has 

been done in the past“ (Giugni, 2004, str. 1). 
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mikrokosmos skupin, ve které se dostáváme k faktorům majícím vliv na konkrétní 

organizaci, a které jsou relativně nestálé. Sem patří zdroje organizace, její struktura, 

zasíťování a přístup k mocenským centrům. „Ty mohou zodpovídat za specifický repertoár 

jednání, a na v celkovém měřítku mohou utvářet hnutí samotné, jako v případě skupin 

zabývajících se rozšiřováním povědomí uvnitř nového ženského hnutí70“ (Rucht, 1990, str. 

167). Praktická část práce pracuje s faktory poslední úrovně v analýze. 

  

                                            
70 Přeloženo autorkou. V originále: „These may account for a specific action repertoire, and on an aggregate 

level they may shape the movement on the whole, as was the case with the spread of consciousness-raising 

groups within the new women's movement“ (Rucht, 1990, str. 167). 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1. Charakter výzkumu a výzkumná otázka 

Předchozí část diplomové práce nás seznámila s teoriemi, které se dotýkají 

organizací sociálních hnutí, s jejich rolí v demokratickém systému a se strategiemi 

a repertoárem jednání, který ve své snaze naplnit cíle, za jejichž účelem vznikly, užívají. 

Závěrečná kapitola byla věnována repertoáru jednání. Nyní nezbývá, než položit 

výzkumnou otázku, představit výzkumný vzorek, zvolenou metodu analýzy a její 

výsledky. Design výzkumu má explorační charakter. Slouží tedy k základnímu zmapování 

oblasti a může připravit základ pro další výzkumy, stejně tak jako vznést další otázky.  

Výzkumné otázky zní:  

Lze v České republice na základě charakteristik: stáří organizace, vnímaná otevřenost či 

uzavřenost politického systému, finanční a lidské zdroje a repertoáru jednání, vysledovat 

určité typy organizací? Pokud ano, jaké typy to jsou a jak se liší z hlediska užívaného 

repertoáru jednání? 

 Výzkumné otázky budou zodpovězeny pomocí seskupovací analýzy vzorku 

českých ženských organizací, jejíž výběr je zdůvodněn a popsán na následujících 

stránkách.  

3.2. Metodologie 

3.2.1. Vzorek a jeho výběr 

Data byla převzata z výzkumu, který provedli v období od října 2007 do prosince 

2008 Ondřej Císař a Kateřina Vráblíková. Data byla získána od 151 organizací sociálních 

hnutí71, které reprezentovaly celkem osm různých sociálních hnutí a oblastí zájmu: 

environmentální hnutí (26), hnutí za ženská práva (29), hnutí za práva LGBT (18), hnutí za 

lidská práva (24), agrární hnutí (9), sociální služby (15) a radikální levice (16) a odbory 

(14). Z důvodu nepřístupnosti radikální pravice není tato skupina ve vzorku obsažena. 

Těchto osm odvětví bylo vybráno za pomocí předchozího výzkumu, který se věnoval 

protestním událostem, a to na základě jejich počtu (Císař & Vráblíková, 2013). Pro potřeby 

této práce byla použita pouze data, která poskytli zástupci ženských organizací, tedy ti, 

                                            
71 Organizacemi sociálního hnutí jsou zde myšleny formální i neformální organizace, které se identifikují 

s jednotlivým sociálním hnutím a usilují o dosažení jeho cílů. 
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kteří odpověděli v dotazníku72 na otázku č. 10 – Jak byste několika slovy charakterizoval/a 

Vaši skupinu/organizaci? Odpověděli: za práva žen. Takto získaný datový set představuje 

nejobsáhlejší a nejnovější informace o ženských organizacích v České republice73. 

Následující odstavec popisuje, jakým způsobem byly organizace vybrány.  

Na základě předchozího výzkumu a expertního názoru bylo vytipováno pět 

klíčových organizací, které byly v minulosti aktivní a jsou považovány za hlavní hráče 

v oblasti. Metodou sněhové koule (snowball sampling method), jinde také uváděno jako 

řetězový nebo referenční výběr, byly získávány další kontakty. Referenční otázka zněla: 

Jmenujte prosím skupiny nebo organizace, které patří ke stejnému hnutí nebo odvětví. 

Jednotlivé organizace byly do vzorku zahrnuty, pokud splnily dvě podmínky. Za prvé, 

jestliže byly zmíněny ostatními organizacemi nejméně dvakrát a za druhé, pakliže se samy 

identifikovaly s hnutím a jejich cíle odpovídaly cílům hnutí. Míra návratnosti odpovědí na 

oslovení organizací byla vysoká – pohybovala se od 69 do 80% podle jednotlivých 

odvětví. Následně byla data získávána osobním kontaktem pomocí standardizovaného 

dotazníku. Dotazovaného zástupce organizace určila sama dotazovaná organizace (Císař & 

Vráblíková, 2013). 

Organizace, které se označují jako feministické, byly vybrány, jelikož demonstrují 

svým způsobem typický vývoj advokačních organizací ve střední Evropě, který byl již 

popsán v předchozích kapitolách. Jedná se o organizace, které nemají širokou členskou 

základnu, jsou profesionalizované a jejich kapacita aktivovat širokou masu lidí je značně 

omezená. Nicméně se rovněž vyznačují dobrou organizovaností, zasíťováním s lokálními, 

ale i mezinárodními organizacemi a relativně dobrým přístupem do rozhodovacích sfér 

(Císař, 2008; Tarrow & Petrova, 2006).  

 

                                            
72  Dotazník Prosazování zájmů a identit: Sociální hnutí a zájmové skupiny v České republice. Dotazník 

2007-2008. 
73 Z hlediska vzorku zkoumaných organizací může být za srovnatelný považován výzkum Aleny 

Heitlingerové z roku 2001, který byl zaměřen na zkoumání vlivů domácích a zahraničních skupin na české 

ženské skupiny a výzkum Joanny Regulské z roku 2002 až 2003, který se soustředil na konsekvence vstupu 

do EU pro ženské skupiny (Vodřážka, 2006).   
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3.2.2. Zvolený druh analýzy 

 Vzhledem k tomu, že literatura přesně neurčuje faktory, které mají vliv na volbu 

repertoáru jednání organizací, byla pro rozbor zvolena seskupovací analýza74, jakožto 

metoda, která má explorační charakter a lze při ní využít větší množství rozdílných 

proměnných. „Metody shlukové analýzy se vyvinuly z potřeby analyzovat informaci 

obsaženou v datech, která jsou generována množinou objektů, o jejíž struktuře toho víme 

jen velmi málo. Strukturou se přitom myslí rozdělení objektů do určitého systému 

kategorií, jež zachycuje podobnost objektů patřících do téže kategorie na jedné straně 

a   nepodobnost objektů patřících do různých kategorií na straně druhé“ (Hendl, 2006, str. 

460). Seskupovací analýza je určena k hledání podobných případů za možnosti použít 

různé typy proměnných (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015). Případ zde může znamenat 

libovolnou jednotku analýzy. V našem případě je základní jednotkou analýzy organizace, 

výstupem analýzy budou seskupení organizací na základě čtyř charakteristik, na které jsem 

narazila při studiu odborné literatury, a čtyř kategorií repertoáru jednání. Pokud bych 

v analýze užívala dvě charakteristiky, podle kterých by se organizace seskupovaly, 

nabízelo by se grafické zobrazení ve dvourozměrném grafu, jelikož ale sledujeme více 

charakteristik najednou, není to možné. „Seskupovací analýza slouží ke klasifikaci 

podobnosti jednotek charakterizovaný více proměnnými, často i několika desítkami“ 

(Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015, str. 402). 

Seskupovací analýza je termínem, který zaštiťuje více druhů přístupů. „Dva 

nejklasičtější přístupy (popisované v základních textech a implementované ve statistických 

softwarech, mj. v SPSS) jsou hierarchická seskupovací analýza a tzv. K-means procedura 

(překládáme jako „relokační seskupování“)“ (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015, str. 402). 

Jak již bylo řečeno, seskupovací analýza slouží k nalezení skupin, které jsou si na základně 

zadaných charakteristik nejpodobnější, a naopak které jsou si nejvíce vzdálené. 

Hierarchická seskupovací analýza spočívá v: „…postupném spojování jednotek (na 

základě jejich charakteristik) do jednotlivých seskupení (klastrů), které jsou pak dále (na 

vyšší úrovni, hierarchicky) propojovány do dalších, stále větších seskupení“ (Mareš, 

Rabušic, & Soukup, 2015, str. 402). 

                                            
74 Pro tuto techniku se také používají názvy „shluková analýza“ či „klasterová analýza“. Ústav pro jazyk 

český nicméně doporučuje užívání názvu „seskupovací analýza“. Anglický název zní cluster analysis (Mareš, 

Rabušic, & Soukup, 2015).  
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Pro účely práce jsem shledala vhodnější hierarchickou seskupovací analýzu, 

zejména z toho důvodu, že počet seskupení organizací není předem znám. K – means 

procedura vyžaduje zadání tohoto počtu. Hierarchická seskupovací analýza ve výsledku 

nabídne grafické ztvárnění tzv. dendrogram75. Na dendrogramu uvidíme, které organizace 

z našeho vzorku tvoří seskupení, a kdy toto seskupení utvoří s dalšími klastry a tak 

postupně dále, až se naše jednotky analýzy spojí v jeden celek. Hierarchická seskupovací 

analýza nám ovšem neprozradí, na jakém základě (jelikož jsou v analýze užity více než 

dvě charakteristiky) jsou klastry organizací vytvořeny. Z tohoto důvodu po určení 

ideálního počtu klastrů tyto seskupení užívám jako novou nominální proměnnou a spolu 

s ostatními proměnnými (čtyři charakteristiky organizací a čtyři kategorie repertoáru 

jednání) vstoupí do analýzy průměrů. Analýza průměru ukáže, v čem se klastry liší a jaké 

mají charakteristiky.  

Pro výpočet vzdálenosti proměnných je použit Euklidův postup, který je nejhojněji 

využívaný. Pro seskupování byl zadán aglomerativní algoritmus počítaný doporučenou 

Wardovou metodou (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015). Jelikož se mezi užitými 

proměnnými výrazně lišily intervaly (zatímco většina proměnných zahrnovala hodnoty na 

škále 1-5 apod., interval jedné charakteristiky byl <0; 15 6000 000>), bylo nutné odlišné 

stupnice standardizovat, tak aby jedna proměnná neměla na výsledek výrazně větší vliv 

než ostatní. Proměnné byly tedy převedeny na takzvané z-skóry76, aby byly navzájem 

kompatibilní. Všechny proměnné mají nominální charakter a předpokládáme, že ani jedna 

z nich vnitřně nevysvětluje druhou, čímž předcházíme dalším analytickým komplikacím. 

 

3.2.3. Výběr proměnných a jejich standardizace 

 V jinak rozsáhlé teoretické literatuře, jsem nenalezla jasně definované a ověřené 

faktory, které mají vliv na volbu strategického repertoáru jednání organizací sociálního 

hnutí (advokačních organizací SH). Nicméně, několik charakteristik literatura přeci jen 

zmiňuje. „Obecně se za stěžejní koncepty analýzy politického aktivismu/sociálních hnutí 

považují: repertoár jednání aktivistických skupin, struktura politických příležitostí, 

organizační zdroje a způsob prezentace jejich požadavků“ (Císař, Navrátil, & Vráblíková, 

2011, str. 144). Tato práce se repertoárem jednání zabývá a zohledňuje faktory 

                                            
75 Jinde, například u Hendla, uváděno taktéž jako hierarchický strom. 
76 „Nejjednodušší postup [jak standardizovat odlišně dlouhé stupnice proměnných] spočívá v tom, že pro 

každou proměnnou od jednotlivé hodnoty odečteme průměr proměnné a podělíme směrodatnou odchylkou 

proměnné (takže je převedeme na z-skóry)“ (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015, str. 405). 
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organizačních zdrojů (finance, lidské zdroje), strukturu politických příležitostí. Rámování 

je v práci opominuto, jelikož k jeho analýze není vhodné dotazníkové šetření. Naopak je 

oproti výše předloženým konceptům doplněn o faktor stáří organizace, který literatura 

taktéž zmiňuje. Teorie, které tyto faktory užívají, byly popsány v kapitole 2.6.  

Vzhledem k tomu, že existuje více teorií užívaných v této souvislosti, z nichž 

nebyla ani jedna výrazně podpořena empirickými daty (viz. kapitola 2.6.6.), užívá tato 

práce charakteristiky, které zmiňuje více než jedna z těchto teorií, a to jsou: stáří 

organizace (organizační teorie, byrokratizace neziskových organizací), zdroje organizace 

(teorie mobilizace zdrojů, teorie závislosti na zdrojích), vnímaná otevřenost či 

uzavřenost politického systému (paradigma konfliktu, paradigma partnerství) a nakonec 

množství členů v organizaci (teorie mobilizace zdrojů, organizační teorie). 

Pro zjištění stáří organizace, byla použita otázka dotazníku č. 1, která se tázala na 

rok založení, před analýzou dat pak toto datum bylo převedeno na roky. Zdroje organizace 

vyplývají z organizacemi uvedeného příjmu za rok 2006 vč. dotací (otázka č. 27). Vnímaná 

otevřenost nebo uzavřenost politického systému je odvozena z odpovědí na přímo takto 

formulovanou otázku č. 41. A nakonec množství členů organizace zjišťovala otázka 

č. 76 a), která zní „Kolik jednotlivců se aktivně účastní každodenního chodu Vaší 

skupiny/organizace?“77.  

Tyto charakteristiky poté dáváme do souvislosti s repertoárem jednání vzorku 

českých feministických organizací. V dotazníku respondenti odpovídali na otázku, jestli 

danou činnost provádí a pokud ano, tak jak často. Seznam činností je následující: 

a) poradenství (příprava expertních zpráv/politických doporučení, b) přednášky, 

konference, školení, c) tiskové konference a vydávání tiskových zpráv, d) vystupování 

v médiích, e) produkce tištěných materiálů, f) zveřejňování informací pomocí internetu, 

g) vylepování plakátů, pronájem billboardů, h) poskytování služeb (pomoc obětem, 

sociální asistence), i) oslovování lidí na ulici, j) oslovování občanů telefonem, e-mailem, 

k) setkávání se s politiky, l) oslovování politiků a veřejných osob telefonem, e-mailem, 

m) poskytování materiálních a finančních prostředků jiným subjektům, n) podávání žalob, 

                                            
77 Přesné znění otázek bylo následující: 

Otázka č. 1 – V jakém roce Vaše skupina/organizace vznikla? 

Otázka č. 27. – Jaký byl celkový příjem/výnos Vaší skupiny/organizace za rok 2006 (zahrnujíc granty)? 

Otázka č. 41 - Jak byste zhodnotil/a otevřenost/uzavřenost politického systému v České republice 

k požadavkům Vaší skupiny/organizace? 

Otázka č. 76 - Kolik jednotlivců se aktivně účastní každodenního chodu Vaší skupiny/organizace? 



54 
 

o) účast ve správním řízení, p)bojkot produktů, q) organizace kulturních akcí, festivalů, 

r) pořádání happeningů a performancí, s) organizování petičních akcí, t) organizování 

demonstrací, u) organizování stávek, v) blokády, w) okupace majetku, x) ničení majetku, 

z) útok na osoby. Ke každému z takto formulovaných druhů jednání respondenti 

odpovídali, jestli ho provozují nikdy, málokdy, někdy nebo často. Z grafu č. 1 – Četnost 

repertoáru jednání, je patrné, jak organizace odpovídaly 

 

 

Graf 1 – Četnost repertoáru jednání 

  

Jak ilustruje graf č. 1 nejčastěji využívaným jednáním celého vzorku organizací je 
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krom tří, které uvedly, že to dělají někdy. Dále se hojně organizace věnují organizaci 

přednášek, školení, konferencí a produkci tištěných materiálů. Na opačné straně spektra se 

ocitlo násilné jednání – útok na osoby a ničení majetku, toto jednání neužívá ani jedna 

z organizací. Velmi zřídka pak dochází k okupaci majetku, blokádám a organizacím 

stávek. Uvedené druhy jednání byly z důvodu nízké variability ve vzorku spolu s násilným 

repertoárem (ke kterému se nepřihlásila ani jedna organizace) z analýzy vyloučeny.  

Vzhledem k původnímu velkému počtu jednotlivých forem jednání byly repertoáry 

podrobeny rychlé seskupovací analýze, jejíž kategorie byly následně upraveny na místech, 

kde nedávaly logiku. Takto vznikly čtyři, respektive pět kategorií jednání. Nazvány byly: 

Medializace (přednášky, konference, školení; tiskové konference a vydávání tiskových 

zpráv; vystupování v médiích; produkce tištěných materiálů; zveřejňování informací 

pomocí internetu; vylepování plakátů; pronájem billboardů), Odborný servis (poradenství 

[příprava expertních zpráv/politických doporučení]; poskytování služeb [pomoc obětem, 

sociální asistence]; poskytování materiálních a finančních prostředků jiným subjektům; 

podávání žalob; účast ve správním řízení), Mobilizace veřejnosti a protestní jednání 

(oslovování lidí na ulici; oslovování občanů telefonem, e-mailem; bojkot produktů; 

organizace kulturních akcí, festivalů; pořádání happeningů a performancí; organizování 

petičních akcí; organizování demonstrací) a Lobování (setkávání se s politiky; oslovování 

politiků a veřejných osob telefonem, e-mailem). Jak již bylo řečeno, poslední vzniklá 

kategorie – Násilné a radikální jednání (blokády; okupace majetku; ničení majetku; 

útoky na osoby), byla z další analýzy z důvodu nízké variability a téměř nulové či nulové 

četnosti z analýzy vyloučena. Kategorie repertoáru se nápadně podobají módům, které 

vytvořil Císař s Vráblíkovou (Císař & Vráblíková, 2013). Rozšířené jsou v podstatě jen 

o odborný servis. Módy jsou popsané v kapitole 2.8.3.  

 Jednání organizací bylo následně obodováno (nikdy = 0 bodů, málokdy = 1 bod, 

někdy = 3 body, často = 4 body) a do analýzy vstupuje jako hodnota celkového skóre 

organizace v dané kategorii (medializace, odborný servis, mobilizace veřejnosti a protestní 

jednání, lobování). Veškeré analytické kroky byly provedeny ve statistickém programu 

IBM SPSS Statistics 23.0. 
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3.3. Výsledky 

3.3.1. Výsledky hierarchické seskupovací analýzy 

 Výše popsaným analytickým postupem, jsme získali dendrogram, který ilustruje to, 

jakým způsobem se na základě zadaných charakteristik (finanční zdroje, stáří organizace, 

vnímaná otevřenost či uzavřenost politického systému, členská základna organizace, 

užívání repertoáru „Medializace“, užívání repertoáru „Odborný servis“ a užívání 

repertoáru „Mobilizace veřejnosti a protestní jednání“, užívání repertoáru „Lobování“) 

organizace seskupují.  Počet organizací, které byly seskupovány, musel být omezen na 

číslo 27, jelikož dvě organizace neuvedly na některou z otázek odpověď. Dendrogram je 

grafickým vyjádřením seskupování organizací v dvourozměrném prostoru. Svislá přímka 

s popisem „Case“ 1 - 27 značí organizace našeho vzorku, horní vodorovná osa (0 – 25) 

žádné hodnoty nevyjadřuje, jde o relativní míru, na kterou ji statistický program vždy 

přepočítává.  Viz. graf č. 2 – Dendrogram. 

 Při hledání ideálního počtu seskupení, které vyprodukuje hierarchická seskupovací 

analýza, mohou nastat dvě situace.  

1) Na základě předchozích výzkumů, je počet požadovaných seskupení známý. 

2) Počet seskupení není doposud znám (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015).   

Určení počtu seskupení, které nám dendrogram ukazuje, je v druhém případě na zvážení 

konkrétního analytika. „V prvním případě jsme ve výhodné situaci a můžeme jednoduše 

poručit softwaru, aby nám vytvořil námi požadovaný počet seskupení. Běžnější je ovšem 

případ druhý – seskupovací analýzu, totiž většinou používáme jako průzkumnou 

(explorační) techniku pro nová data a nové úlohy, takže se nemůžeme opírat o dřívější 

zjištění“ (Mareš, Rabušic, & Soukup, 2015, str. 415). V našem případě počet 

požadovaných seskupení znám není. Po prozkoumání dendrogramu jsem dospěla k závěru, 

že nejvhodnější bude kombinace tří seskupení. Na grafu 2 – Dendrogam, jsou seskupení 

odděleny červenou svislou přímkou. Touto dělící linií vznikly tři klastry, první seskupení 

zahrnuje šestnáct organizací, druhé šest a třetí pět. Viz. graf 2 – Dendrogram. 
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Graf 2 - Dendrogram 

 

 

Toto grafické znázornění zodpovídá na část naší výzkumné otázky: Lze v České 

republice na základě charakteristik: stáří organizace, vnímaná otevřenost či uzavřenost 

politického systému, finanční a lidské zdroje a repertoáru jednání, vysledovat určité typy 

organizací? Říká ale pouze ano, různé skupiny organizací z hlediska užívání repertoáru 

a uvedených charakteristik existují, a ukazuje, které skupiny to jsou. Abychom se 

dozvěděli více o tom, jak tato seskupení vypadají a jaké mají charakteristiky, a odpověděli 
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tak na druhou výzkumnou otázku, je potřeba hledat informace ve výstupu analýzy 

průměrů, v tabulce 2 – Výsledky analýzy průměrů. V této tabulce se také dozvíme, jak se 

mezi sebou naše tři klastry liší z hlediska užívaného penza repertoáru a vymezených 

charakteristik. Poslední část otázky – jaké typy organizací to jsou, může být zodpovězena 

až interpretací výsledků. 

 

Výsledky analýzy průměrů 

Wardova metoda Stáří 

Roční 

příjem v 

korunách 

Otevřenost 

pol. 

systému 

Počet 

členů Medializace 

Jednání za 

účasti 

veřejnosti 

Odborný 

servis Lobování 

Klastr 1 Průměr 
8,7 1069788,5 1,7 5,8 17,8 12,3 7,3 4,2 

Počet 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Std. 

Odchylka 4,9 1460950,3 1,4 2,5 3,5 2,9 1,4 1,8 

Klastr 2 Průměr 
14,0 7983334,3 2,5 12,2 19,8 9,2 11,3 5,5 

Počet 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Std. 

Odchylka 3,3 3978148,6 0,5 3,0 1,5 2,9 1,0 1,0 

Klastr 3 Průměr 
14,2 692001,0 1,8 38,0 22,6 22,8 12,0 4,8 

Počet 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Std. 

Odchylka 5,9 988898,0 0,4 36,3 1,1 4,4 2,0 2,4 

Celkem Průměr 
10,9 2536171,4 1,9 13,2 19,1 13,5 9,1 4,6 

Počet 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Std. 

Odchylka 5,3 3640025,6 1,2 19,0 3,3 5,6 2,6 1,8 

Tabulka 2 - Výsledky analýzy průměrů 

První a nejpočetnější seskupení označené jako Klastr 1 se vyznačuje tím, že 

zahrnuje mladší organizace, než ostatní seskupení - v průměru devět let. V oblasti příjmů 

se pohybují mezi ostatními dvěma seskupeními, řekněme tedy, že jsou středně bohaté. 

Jejich průměrný roční příjem za rok 2006 činil přes milion korun. Politický systém v České 

republice vnímají jako spíše uzavřený. Počet členů, kteří v organizaci participují na denní 

bázi, je ze všech seskupení nejnižší, v průměru šest osob.  
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Klastr 2, sdružující šest českých ženských organizací z našeho vzorku, se vyznačuje 

průměrným stářím organizace čtrnáct let, podobně jako Klastr 3. Vyniká však zdaleka 

nejvyšším průměrným ročním příjmem, který činí téměř osm miliónů korun. Český 

politický systém považuje oproti oběma dvěma dalším klastrům za spíše otevřený. 

V těchto organizacích působí průměrně dvanáct členů, což je dvojnásobek osob oproti 

prvnímu klastru. 

Poslední seskupení pěti organizací nesoucí název Klastr 3 má následující 

charakteristiky: průměrné stáří 14 let, průměrný roční příjem téměř 700 000 Kč, což je 

nejnižší příjem ze všech klastrů. Organizace považují náš politický systém za spíše 

uzavřený a nakonec mají nejvyšší počet členů, kteří fungují v organizaci na denní bázi, a to 

38 osob v průměru.  

Nyní se podíváme na to, kterou z kategorií repertoárů užívá které seskupení 

organizací. Jak ukázal graf č. 1 - Četnost repertoáru jednání, zdaleka nejhojněji užívaným 

souborem jednání jsou aktivity sdružené pod kategorií medializace. Všechny tři klastry 

dosáhly v tomto ohledu vysokého průměrného skóre, Klastr 1 osmnácti bodů, Klastr 2 

dvaceti bodů a Klastr 3 dvaceti tří bodů. Zatímco v kategorii mobilizace veřejnosti 

a protestní jednání dosáhl Klastr 1 třinácti bodů, Klastr 2 pouze devíti bodů a Klastr 3 

dvaceti tří bodů, což je stejně vysoké skóre jako má v kategorii Medializace. V další 

kategorii repertoárů – Odborný servis, dosáhly klastry těchto hodnot: Klastr 1 sedm, Klastr 

2 jedenáct a Klastr 3 dvanáct. V poslední kategorii repertoárů, která byla pojmenována 

jako Lobování, má Klastr 1 hodnotu čtyři, Klastr 2 pět a Klastr 3 šest78. Výsledky vizuálně 

znázorňuje graf č. 3 – Repertoár jednání klastrů. To, že jsou hodnoty v kategorii lobování 

nejnižší, neznamená, že by činnosti s lobováním společné měly nižší četnost výskytu. 

V kategoriích bylo obodováno každé jednotlivé jednání a počet jednání v kategoriích je 

odlišný, ku příkladu právě kategorie Lobování obsahuje pouze dvě formy jednání, zatímco 

kategorie Medializace jich má šest. Podrobný výčet jednání spadající pod jednotlivé 

kategorie je uveden v kapitole 3.2.3. Výběr proměnných a jejich standardizace. Hodnoty 

tedy popisují to, do jaké míry využívají tři klastry druhy jednání sdružené pod čtyřmi 

kategoriemi, ve vzájemném srovnání. Viz graf č. 3 – Repertoár jednání klastrů. 

 

                                            
78 Hodnoty byly zaokrouhleny. 
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Graf 3 - Repertoár jednání klastrů 

 

3.3.2. Shrnutí analýzy a jejích výsledků 

 Hierarchickou shlukovou analýzou s osmi proměnnými (čtyři charakteristiky 

organizací a čtyři kategorie repertoáru jednání) jsme získali informaci o tom, které 

organizace jsou si blízké a které jsou si v těchto ohledech vzdálené. Z dendrogramu jsme 

odvodili, že na základě takto definovaných charakteristik existují tři seskupení organizací 

(Klastr 1, Klastr 2 a Klastr 3). Následně byla provedena analýza průměrů, která poskytla 

data o tom, jaké mají seskupení charakteristiky a v jaké míře užívají formy jednání 

sdružené v kategoriích repertoáru.  

3.3. Interpretace 

Organizacím byla přislíbena anonymita a z toho důvodu bohužel nemohu uvést 

jejich jména. Doplňující informace o charakteristických organizacích jsem čerpala 

z dalších odpovědí z dotazníku a z výročních zpráv a webových stránek těchto 

nejmenovaných organizací. Nicméně mohu o vzorku organizací říci, že se sčítá z velmi 

pestrého souboru organizací, které mají advokační, někdy částečně i servisní charakter 

a snaží se obhajovat zájmy svých klientek. Jedná se o organizace s lokální i celostátní 

působností. Nalezneme mezi nimi i organizace střešní, i organizace, které jsou součástí 

střešních organizací českých i zahraničních. Z politického hlediska ve vzorku nalezneme 

odborné nezávislé organizace, které nikterak politicky profilované nejsou, organizace, 
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která jsou součástí konkrétní politické strany nebo se k ní hlásí, i organizace, které můžeme 

přiřadit k radikální levici a anarchistickému hnutí. Některé z organizací jsou svým 

charakterem přímo feministické, některé z nich působí ve více oblastech a obecně se hlásí 

k myšlenkám ženského hnutí. Několik organizací se věnuje úzce specifikovanému tématu, 

jiné mají široký záběr. Nyní se podíváme, jak se tento pestrý vzorek organizací seskupil 

z hlediska zaměření.  

První a největší klastr sdružuje převážně organizace, které jsou expertními subjekty 

zaměřenými na advokacii v genderové oblasti, spadly sem také všechny tři organizace, 

které se zabývají obhajobou práv LGBT komunity a několik levicových organizací. Druhý 

klastr z hlediska zaměření organizací zahrnuje organizace, které jsou expertně zacílené na 

konkrétní ženskou problematiku (například prostituce, domácí násilí, porody, rodičovství) 

a zahrnuje také dvě organizace, které se zaobírají genderovým výzkumem. A konečně pod 

třetím klastrem nalezneme až na jednu výjimku levicové politické a protestní organizace.  

Organizace seskupené v prvním klastru jsou mladší, než organizace dalších dvou 

klastrů, průměrně vznikaly kolem roku 2000, tedy v době, kdy naplno běželo vyjednávání 

o přístupu České republiky do Evropské unie. Jak jsme popsali v předchozím odstavci, 

jejich skladba je z hlediska zaměření pestřejší, než u dalších dvou klastrů. Mají nejnižší 

počet členů – v průměru šest osob, které v organizaci působí na denní bázi, průměrný 

rozpočet lehce přes milión korun ročně a politický systém v ČR považují za spíše 

uzavřený. Z hlediska užívaného repertoáru oproti ostatním dvěma seskupením taktéž 

nevynikají. Co je tedy charakterizuje? Většina z nich jsou profesionalizované odborné 

organizace s malým počtem členů, které jsou z velké většiny zaměřené přímo na genderová 

témata. Malý podíl z nich tvoří také organizace, které se věnují obhajování zájmů LGBT 

komunity a nakonec tři menší levicové seskupení, které se hlásí mimo jiné také 

k feministickým myšlenkám. Nicméně valná většina prvního klastru je tvořena expertními 

organizacemi, které se zabývají až na několik výjimek obecně genderovou tématikou, čímž 

se liší například od druhého seskupení, ve kterém se organizace věnují konkrétní ženské 

tématice.      

Pro první klastr je charakteristickým zástupcem organizace číslo 10. Tato relativně 

mladá organizace (rok vzniku 2004) je expertně zaměřená na prosazování rovnosti šancí 

mezi muži a ženami, zejména v politickém prostředí. Tým organizace tvoří kolektiv 

několika zaměstnankyň, které vedou projekty s cílem zvýšit participaci žen 
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v rozhodovacích funkcích. Zdejší politický systém organizace deset považuje za spíše 

uzavřený. Své zdroje čerpá od tuzemských nadací, z domácích grantů a od EU. Projekty 

této organizace jsou převážně edukativního charakteru. Pořádají různá školení, přednášky, 

sympózia, taktéž organizují soutěž, která má za cíl představit veřejnosti pozitivní příklady. 

V roce 2007 bylo realizováno sedm vzdělávacích projektů, jedna soutěž a jeden happening 

s velmi malou účastí. Organizace číslo 10 se také věnuje vydávání článků, analýz, sborníků 

a občas uspořádají tiskovou konferenci (tři tiskové konference za rok 2007 a 11 tiskových 

zpráv). Cílovou skupinou organizace není ani tak široká veřejnosti jako zástupci politické 

scény, kteří tvořili na většině edukativních akcí publikum i hosty. S takto navázanými 

kontakty se organizace typická pro první klastr chystala prohloubit aktivity spojené 

s lobováním.  

Zajímavé hodnoty zjistíme, když se podíváme na výsledky druhého klastru, který je 

z hlediska ročního příjmu výrazně nejbohatší, zároveň považuje jako jediný politický 

systém v České republice za spíše otevřený a vykazuje nejvíce aktivit v oblasti lobování. 

Tento vztah předpokládá paradigma partnerství (Salamon, 2002; Kimberlin, 2010). Tyto 

organizace se nejméně ze všech snaží o mobilizaci veřejnosti, stejně tak nevykazují nijak 

vysokou aktivitu v oblasti medializace. To lze odůvodnit tím, že mají dobrý vztah a přístup 

k politickým elitám, od kterých získávají, jak finanční prostředky, tak mají možnost přímo 

lobovat za svoji věc, a ztrácí tak potřebu podpory širší veřejnosti.  

Charakteristickou organizací pro Klastr 2 je organizace označená číslem 22, což je 

nezisková organizace, která se věnuje oblasti obchodu s lidmi. Na expertní úrovni se snaží 

řešit tuto problematiku a pomáhat svým klientům, čili se zabývá, jak servisními aktivitami, 

tak advokacií a lobováním v této oblasti. Organizace analyzuje a připomínkuje legislativu 

týkající se dotčené skupiny, taktéž provádí výzkumy, jejichž prostřednictvím prohlubuje 

a rozšiřuje diskurz o daném tématu. Těší se relativně vysokému příjmu (přibližně sedm 

milionů), který čerpá zejména z domácích grantů, od zahraničních i domácích 

nadací a z evropských zdrojů. Má dobrý přístup do politické sféry a domácí politický 

systém považuje za spíše otevřený. Na denní bázi v této organizaci působí 14 osob, které 

jsou všechny jejími zaměstnanci. I přestože příležitostně využívá práce dobrovolníků, je 

organizace založena na profesionálním personálu.  

Opačným způsobem fungují organizace seskupené v Klastru 3. Tyto organizace mají 

nejvyšší počet členů, nejnižší rozpočet a politický systém považují za spíše uzavřený, 
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v průměru jim je 14 let. Akční repertoár mají velmi pestrý a vykazují vysokou míru 

aktivity směrem k veřejnosti, jak v oblasti medializace, tak v oblasti jednání za účasti 

veřejnosti. V nejvyšší míře také poskytují odborný servis. Organizace seskupené ve třetím 

klastru, jsou celkově nejaktivnější, ačkoli mají nejmenší množství finančních zdrojů, jsou 

ovšem nadány nejvyšším počtem lidských zdrojů. Zároveň víme, že se jedná o organizace, 

které jsou svým charakterem politické více, než organizace zbylých dvou seskupení. Ze 

všech tří seskupení budou tyto organizace fungovat nejméně na profesionalizované bázi. 

Vzhledem k jejich rozpočtu a množství členů, kteří se denně zapojují do chodu organizace, 

mají velký poměr dobrovolníků vůči placeným funkcím. Čímž se zásadně liší od Klastru 1. 

Nadšení pro věc a bohaté lidské zdroje umožňují těmto organizacím provádět velké 

množství advokačních aktivit navzdory relativně nízkému finančnímu příjmu.  

Typickou organizací třetího klastru je organizace s číslem dvacet sedm. Jedná se o 

organizaci politického charakteru, která má přímý vztah k jedné z parlamentních stran. Má 

omezený rozpočet, který je tvořen z více než devadesáti procent členskými příspěvky 

a funguje zejména na dobrovolnické bázi. Počet členů, kteří v organizaci působí každý den, 

je oproti dalším dvěma klastrům vysoký. I přestože je organizace 27 politická, považuje 

politický systém v České republice za spíše uzavřený, což je nejspíše zapříčiněno nízkým 

koaličním potenciálem a vyjednávací pozicí dotyčné politické strany. Co se týče repertoáru 

jednání, věnuje se organizace číslo dvacet sedm zejména medializaci, mobilizaci veřejnosti 

a pořádání protestních událostí. Pravidelně komunikuje skrze své webové stránky a často 

pořádá různé besedy, konference a přednášky. Čím se od dalších klastrů typická organizace 

třetího seskupení liší výrazně, je míra užívání protestních strategií, jako jsou demonstrace 

a pořádání různých happeningů. Lze tedy říci, že repertoár jednání třetího klastru je 

zaměřen zejména na veřejnost - ať již přímo, či skrze média. Tato volba může být 

zapříčiněna tím, že se jedná z většiny případů o seskupení politického charakteru, které 

vnímají politický systém v České republice, oproti ostatním dvěma klastrům, jako velmi 

uzavřený. Tím pádem svou energii směřují směrem k široké veřejnosti, u které mohou 

potenciálně získat politickou podporu. Feministické projekty jsou v případě posledního 

klastru pouze částí celkové agendy, která je širší.  

3.4. Limity práce 

Na tomto místě je vhodné rozebrat nedostatky této práce. Kromě již výše zmíněného 

terminologického problému, jenž je způsoben tím, že uvedené teoretické koncepty pochází 

z různých disciplín, které používají rozdílné termíny, existují ještě další slabiny, které se 
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objevily v průběhu práce. Zobecnění výsledků analýzy brání zejména fakt, že vzorek tvoří 

organizace, které se samy identifikují s ženským hnutím, což považujeme za legitimní 

důvod je do vzorku zařadit. Problém nastává ve chvíli, kdy se organizace zabývají i jinou 

než ženskou agendou. Při analýze jejich repertoáru jednání si totiž nemůžeme být jisti, zda 

uvedené penzum aktivit užívají k dosažení svých cílů v ženské oblasti, či jiné oblasti jejich 

zájmů. Závěry tedy nelze zobecnit na úrovni aktivit vykonávaných pro dosažení cílů 

v ženské oblasti, ale pouze na úrovni celkového repertoáru jednání organizací, které se 

hlásí k ženskému hnutí.  

3.5. Závěr 

 Teoretická část diplomové práce posloužila k detekování faktorů pro hierarchickou 

seskupovací analýzu. Zjistili jsme, že literatura jasně nedefinuje konkrétní faktory, které 

mají vliv na volbu repertoáru jednání organizací sociálních hnutí. Z tohoto důvodu do 

analýzy vstoupily ty faktory, které vícekrát zmiňují různé teorie, které se tématu věnují. 

Hierarchickou seskupovací analýzou jsme zjistili, že za základě osmi charakteristik 

– stáří organizace, finanční a lidské zdroje organizace, vnímané otevřenosti či uzavřenosti 

domácího politického systému a čtyř kategorií repertoáru jednání (Medializace, Mobilizace 

veřejnosti a protestní jednání, Lobování a Odborný servis, poslední kategorie repertoáru 

jednání – Násilné a radikální jednání byla z další analýzy z důvodu nízké variability 

a téměř nulové či nulové četnosti z analýzy vyloučena), můžeme vypozorovat tři seskupení 

organizací, které se hlásí k ženskému hnutí. První seskupení čítá šestnáct organizací, druhé 

šest a třetí pět. Dvě organizace z našeho vzorku vzhledem k nezodpovězení některých 

otázek nemohly vstoupit do analýzy. Analýzou průměru jsme zjistili, z jakých hledisek se 

mezi sebou jednotlivé klastry liší, a taktéž analýza průměrů posloužila k nalezení 

charakteristického případu každého klastru. Na těchto případech byly posléze ilustrovány 

konkrétnější rozdíly mezi seskupeními. První a největší klastr tvoří organizace, které 

vznikaly během vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie, jedná se zejména 

o expertní genderové a LGBT organizace s malým počtem osob působících v organizaci. 

Věnují se zejména vzdělávání a analýzám a odbornému poradenství v oblasti genderové 

rovnosti. Za jejich cílovou skupinu můžeme považovat instituce a v širším pojetí také 

veřejnost, ve které se snaží prohloubit povědomí o oblasti. Druhý klastr zahrnuje převážně 

organizace, které se specializují na určité ženské téma, mají kolem dvanácti členů, kteří 

každý den v organizaci působí, a těší se nejvyššímu ročnímu rozpočtu ze všech seskupení. 

Zároveň mají dobrý přístup k politickým elitám, který využívají při lobování za zájmy 
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svých klientů a za zlepšení legislativy v oblasti jejich působení. Vzhledem ke stáří 

organizací předpokládám, že pokud se organizacím prvního klastru podaří přežít, budou se 

více přibližovat charakterem organizacím druhého klastru. V rámci pokračujícího procesu 

institucionalizace, získávání dalších kontaktů a vylepšováním vícezdrojového financování, 

i na základě jejich výročních zpráv předpokládám, že zvýší počet svých členů až na 

dvojnásobek, zajistí na fungování organizace více finančních zdrojů a získají lepší přístup 

k institucím s rozhodovací pravomocí. Dále předpokládám, že jejich repertoár jednání bude 

čím dál tím méně orientován na širokou veřejnost a budou se nadále soustředit spíše na 

aktivity spojené s lobováním, vzděláváním, medializací a poskytováním odborného 

servisu. Domnívám se, že v budoucnosti budou aktivity, které cílí na mobilizaci veřejnosti 

a případné protestní akty upozaděny. Jak Klastr 1, tak Klastr 2 naplňují znaky transakčního 

aktivismu, který byl popsán v podkapitole 2.7.1. Transakční aktivismus a aktivismus 

v České republice a ve střední a východní Evropě. Organizace prvních dvou klastrů jsou 

dobře vertikálně zasíťované, organizace druhého klastru mají i relativně dobré vertikální 

zasíťování. Nicméně kapacita obou dvou mobilizovat veřejnost je nízká. V budoucnu tedy 

hrozí, že pokud se těmto organizacím nepodaří vylepšit míru individuální participace, ztratí 

kontrakt se skupinou, jejíž se snaží být obhájcem. Čímž by byla ohrožena i jejich úroveň 

relační kapacity, jelikož bez širší podpory ztrácí jejich vyjednávací pozice na legitimitě.  

Z mého pohledu tvoří jiný případ organizace třetího klastru, které jsou definovány 

svým politickým zaměřením. Mají nejvyšší počet členů, a ačkoli operují s v průměru 

nejnižším ročním rozpočtem, jsou z hlediska strategií, kterými se snaží prosadit své zájmy, 

nejaktivnější. Vynikají zejména užíváním repertoáru, ve kterém zapojují veřejnost 

a v organizování protestních akcí. Tento repertoár jednání používají oproti organizacím 

sdružených pod prvními dvěma klastry až dvakrát více, své jednání se také nejvíce snaží 

medializovat. Naopak nižší aktivitu třetí seskupení vykazuje v kategorii Lobování. Zdejší 

politický systém považují za spíše uzavřený. Lze předpokládat, že pokud nějaké 

kontaktování politiků probíhá, bude zacíleno na ideově blízké či dokonce institucionálně 

provázané politické strany. Třetí klastr se taktéž vymyká v rovině tematického zaměření. 

Zatímco organizace prvních dvou klastrů mají ženskou problematiku povětšinou jako 

hlavní programový bod, organizace Klastru 3 mají širokou agendu v různých oblastech a 

s myšlenkami ženského hnutí se ztotožňují.  

Závěrem bych chtěla učinit doporučení pro další výzkum, ke kterému by mohla tato 

explorační analýza posloužit jako výchozí bod. Pro bližší porozumění repertoáru jednání 
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českých ženských organizací bych považovala za vhodné učinit obsahovou analýzu jejich 

výročních zpráv a webových stránek, na kterých své aktivity popisují v čase, a zaznamenat 

jejich vývoj vzhledem k tomu, jak se mění charakteristiky daných organizací. Takový 

postup by mohl více vysvětlit, jaké organizace a v jaké fázi jejich vývoje volí určitý typ 

repertoáru jednání.    
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