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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zkoumání vývoje osobní identity aktérů, kteří přechází z aktivní 

občanské participace v rámci občanské společnosti do aktivní politické participace v rámci 

sféry politické na regionální úrovni. Práce se tematicky zaměřuje na osobní identitu a na 

způsob jejího utváření skrze životní příběhy. První teoretická část se věnuje pojmům 

občanské participace, politické participace a konceptu narativní identity. Ve druhé části je 

popsána metodologie výzkumu. Konkrétně je představen narativní přístup a dále pak 

narativní rozhovor jakožto použitá výzkumná metoda. Třetí část se věnuje samotnému 

výzkumu. Výzkum byl prováděn v krajském městě Ústí nad Labem. Jedná se o specifický 

případ, který vychází z politického a sociálně historického kontextu města Ústí nad Labem. 

Výzkumná data jsou získána formou narativních vyprávění s regionálními politiky. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že existují tři různé způsoby, jak ve vztahu k prostředí aktéři 

sebe-prezentují svou identitu. Jednalo se o identitu politika, identitu aktivisty/aktivního 

občana a identitu politika spojenou s identitou aktivisty. Osobní identita se u jednoho 

aktéra proměnila zcela, u jednoho aktéra se proměnila částečně a u další tří se jejich osobní 

identita potvrdila a zůstala stejná, bez proměny. 
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Identita, narativní analýza, občanská participace, politická participace, občanská 

angažovanost, aktivismus, politika, politik 



 

Abstract 

The aim of the thesis is to study personal identity development of the participants who 

move from active civic engagement within the civil society to active political participation 

within the political sphere at the reginal level. The thesis focuses on personal identity and 

the method of its construction through life stories. The theoretical part of the thesis deals 

with terms such as civic engagement, political participation and concepts based on narative 

identity. The second part contains a research methodology. Specifically is presented which 

presents the narrative approach with the use of narrative interview as a research method. 

The third part is based on deals with the research itself. The research works with a specific 

case based on political and socio-historical context of the city of Usti nad Labem. The data 

is obtained in the form of narrative interviews with local policiticians. The results of the 

research have shown that there are three different ways in which the actors are self-

presenting their identity in relation to the environment. It was the identity of the politician, 

the identity of the activist / active citizen and the identity of the politician joined with the 

identity of the activist. Personal identity has completely changed in the case of one person, 

one person has changed partially her personal identity and personal identity was confirmed 

and remained the same, without change with the other three persons. 
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Úvod 

Kdo jsem? To je základní otázka vynořující se v našich myslích ve spojitosti s 

hledáním naší́ vlastní identity. Odpověď na tuto otázku nám potvrzuje naši individuálnost a 

jedinečnost. Identita člověka se vyvíjí po celý život. K určení toho „kdo jsem?” vedou 

člověka různé životní události a osobní zkušenosti (Giddens, 1991). Moderní názor 

prezentuje osobní identitu jako životní proces. Zatímco dříve v tradiční společnosti 

převládal názor, že identita člověka je určena spíše osudem a řádem, moderní člověk žije 

volbou, změnami a proměnlivostí. Osobní identita se v moderní pojetí konstruuje ve vztahu 

k prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje (Berger, Luckmann, 1999). Pro zodpovězení 

otázky „kdo jsem?” a nalezení tak osobní identity je důležitý sociální kontext, ve kterém se 

člověk nachází. 

Vztah jedinec – sociální prostředí ale není pouze jednosměrný. Naopak je dynamický 

a obousměrný. Stejně tak jako tvrdíme, že sociální kontext spoluutváří osobní identitu, tak 

opačným směrem jedinec menší nebo větší měrou ovlivňuje prostředí, ve kterém žije a 

participace je právě jednou z možností, jak jedinec může ovlivňovat své okolí. Participace 

se projevuje prostřednictvím politických či občanských činností, které mohou být 

vykonávány aktivně nebo pasivně (Bernard, 2007). V životě jedince pak mohou nastat 

situace, které ho donutí se aktivněji angažovat. 

Cílem výzkumu je tedy zkoumat vývoj osobní identity jedinců/ aktérů, kteří přechází 

z aktivní občanské participace v rámci občanské společnosti do aktivní politické 

participace v rámci sféry politické v rámci regionální politiky. Práce je zaměřena na 

konstrukci osobních identit, vzhledem k životní dráze jednotlivých aktérů. Výzkum byl 

prováděn v konkrétním regionu a v konkrétním historickém období, ve kterém se aktéři 

nacházeli. Aktéři, kteří byli pro výzkum vybráni, byli aktivními občanskými participanty v 

prostředí organizacích občanského sektoru (OOS), kteří se rozhodli na základě 

nespokojenosti s politickým vedením v Ústí nad Labem, vstoupit do politického prostředí, 

a to prostřednictvím politických stran a hnutí. Ve městě Ústí nad Labem dlouhodobě 

působily tradiční politické strany ČSSD a ODS, se kterými nebyli někteří občané 

spokojeni, a tak se rozhodli v roce 2014 vstoupit do komunální politiky. 

Jako vhodný nástroj ke zkoumání tohoto tématu byl zvolen narativní přístup, který si 

klade za cíl hledat konkrétní významy a kontexty, v rámci kterých se identity aktérů 

proměňují. Podstatou narativního výzkumu je porozumění sociální realitě, ve které se 

utváří a proměňuje osobní identita aktérů (Čermák, 2013). Narativní výzkum nemá za cíl 
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zajistit stoprocentní pravdivost informací, které jsou aktéry – informátory sdělovány, ale 

spíše pochopit a popsat skutečnost tak, jak ji překládá aktér – jedinec ze svého pohledu 

(Švaříček, Šeďová, 2007). 

První část diplomové práce začíná teoretickým vymezením klíčových pojmů 

participace a identita. Teorie participace jsou v diplomové práci klíčové k vymezení 

prostředí, ve kterém se aktéři pohybují. Základní teorií pro zkoumání identity je vybrán 

koncept narativního konstruktivismu, který vychází zejména z publikací P. L. Bergera a T. 

Luckmanna a N. Hamar. Dále je v teoretické části vložen kontextuální vhled do českého 

prostředí, vztahující se k vnímání občanské a politické sféry na regionální úrovni. 

Ve druhé metodologické části diplomové práce jsou představeny základní výzkumné 

cíle a výzkumné otázky. Pro účely šetření je využit biografický design, konkrétně 

biografický – narativní. Tento typ designu je vhodný k zaznamenání pohledu na určitý 

životní příběh, který je výsledkem společné činnosti výzkumníka a aktéra výzkumu 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Dále jsou v této části popsány metody sběru dat, výzkumný 

soubor, způsob zpracování dat (analýza dat), kvalita a limity výzkumu a etické aspekty 

výzkumu. 

V poslední analytické části jsou analyzovány narativní rozhovory jednotlivých aktérů 

s interpretacemi životních příběhů zaměřených na přechod z občanské sféry do politické. 

Narativy jsou interpretovány a vztahovány ke konstrukci osobních identit aktérů. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

V této části práce představuji základní koncepty a teorie, které jsou pro moji 

diplomovou práci klíčové. Jedná se o teorie týkající se občanské a politické participace, 

občanského sektoru a politické sféry. Dále představuji sociologické teorie identity se 

zaměřením na konstruktivistický a narativní přístup. 

1 Participace v kontextu občanské a politické sféry 

1.1 Vymezení pojmu participace 

V sociálních vědách má koncept participace multidisciplinární charakter a je 

zkoumán z pohledu sociologického, psychologického, politologického či z pohledu 

správních věd. Participaci, jakožto pojem, lze vyjádřit slovy podílení se, zapojení, účast či 

účastnit se (Participace, 2017). V sociologické studii M. Strussové a D. Petríkové (2009) je 

pojem participace prezentován jako účast člověka na životě ve společnosti a jeho 

zapojování se do věcí veřejných. Některé z forem participace jsou zakotveny i v právních 

řádech demokratických států. V České republice se jedná např. o Listinu základních práv a 

svobod (ú.z.č.2/1993 Sb.), kde jsou zakotvena např. právo na svobodu projevu, právo 

shromažďovací (časově omezená forma sdružování občanů, která zanikne jejich 

rozchodem), právo sdružovací (možnost organizovat se v rámci formálních či 

neformálních uskupení, a to buď s právní subjektivitou nebo bez ní) či právo na informace. 

Jedná se také o Ústavu České republiky, která stanovuje, že zdrojem veškeré moci je lid, 

který ji vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (ú.z.č. 

1/1993 Sb.). Tyto zákony umožňují občanům uskutečňovat svá formální práva a svobody. 

V participaci jde především o interakci (vztahy) mezi lidmi a cílenými aktivitami. 

Participace přispívá ke zvyšování legitimity rozhodnutí veřejného sektoru (Strussová, 

Petríková, 2009).  

J. Bernard ve své studii Participace a partnerství ve veřejné správě (2007) 

představuje participaci jako pojetí, na které je možné nahlížet ze dvou úhlů pohledů. 

Participaci lze vnímat jako nástroj k získávání vlivu či jako aktivita veřejnosti zapojující se 

do věcí veřejných. Participace jako aktivita se projevuje prostřednictvím politických či 

občanských činností, které mohou být vykonávány aktivně nebo pasivně. Aktivita občanů 

je přínosem v oblasti veřejných záležitostí. „Aktéři participace v tomto pojetí mohou 

významným způsobem nepřímo formovat podobu veřejného života, ale jejich přímý vliv 
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na rozhodování může zůstat minimální” (Bernard, 2007, s. 28). Pokud na participaci 

pohlížíme jako na nástroj vlivu, zaměřujeme se především na oblasti veřejné správy a 

politiky, kterou občané svojí participací ovlivňují nejvíce (tamtéž, s. 28). 

 Participaci je možné rozdělit na dva základní typy. Z pravidla se hovoří o tzv. 

politické participaci, která v demokratických zemích představuje zejména aktivity jako je 

volební účast občanů, avšak není omezena pouze na ni. Druhým typem je širší občanská 

participace (tamtéž, s. 28). Bez občanské ani politické participace není demokracie ve státě 

možná. Dalším klasickým dělením participace je na formy individuální (jednotlivci) nebo 

kolektivní (skupiny, organizace). 

1.2 Občanská participace a občanská angažovanost 

Občanská participace má mnoho podob a jednotliví autoři pod tento pojem zařazují 

různé množiny jejích forem. Jedná se o procesy, v rámci kterých mají občané přímý vliv na 

rozhodnutí veřejných orgánů či na jiná rozhodování, která ovlivňují občany buď v celém 

státě nebo v jejich bezprostředním okolí (např. na komunální úrovni). V každém případě 

lze uvést, že občanská participace umožňuje zajišťovat vyšší kvalitu demokratického 

rozhodování ve státě. Občanská participace je tak prezentována všemi lidmi občanské 

společnosti, kteří se určitým způsobem snaží společensky angažovat a tím m.j. rozvíjet 

demokracii ve státě. Jedná se o procesy, v rámci kterých mají občané přímý vliv na 

rozhodnutí veřejných orgánů či na rozhodnutí o činnostech, které se realizují, ve svém 

okolí či v daném státě. Občanská participace umožňuje zajišťovat vyšší kvalitu 

demokratického rozhodování ve státě.  

 Podle J. Bernarda je tento typ participace nazýván širší občanskou participací (jedná 

se tedy spíše o množinu participace, do které spadá i participace politická). Aktivity 

občanské participace nejsou bezprostředně spjaty s politickým procesem, ale mohou mít 

významný vliv na politický život. Jedná se např. o dobrovolnickou činnost, charitu či 

činnost volnočasových spolků (Bernard, 2007, s. 28). 

Ekman a Amna mluví o občanské participaci jako o participaci, která je latentní k 

politické participaci. To znamená, že občanská participace stejně jako u Bernarda není 

přímo spjata s politickým procesem. Občanskou participaci Ekman a Amna rozdělují podle 

její formy na individuální a kolektivní. Pod individuální formy spadají činnosti jako je 

osobní zájem o veřejné dění, pozornost k společenským a politickým problémům a 

kolektivní aktivity zahrnují dobrovolnickou činnost, charitu či životní styl, který je 
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ovlivňován politickými postoji (Ekman, Amna, 2012, s. 292). Na rozdíl od Bernarda pod 

tento koncept nezahrnují činnost (volnočasových) neziskových organizací. 

Podle profesora W. Van Oorschota (2006) je občanská participace definována jako 

soubor aktivit spojených s činností lidí, kteří se chtějí ať už aktivně či pasivně podílet 

určitým způsobem na podobě veřejného života a zároveň se primárně nejedná o aktivity 

spojené s politickým procesem. O pasivní občanské participaci mluvíme v případě, kdy 

lidé se např. pouze informují prostřednictvím nejrůznějších médií a žádným způsobem se 

nesnaží aktivně zúčastňovat se změn či společenských aktivit ve společnosti. V případě 

aktivní participace se jedná o snahu ovlivňovat věci veřejné – angažovat se ve věcech 

veřejných. V souvislosti s aktivnější účastí na věcích veřejných se dostáváme k tématu 

občanské angažovanosti. 

Definice pojmu občanská angažovanost není jednotná a neexistuje shoda, co tento 

pojem přesně znamená. Jedním z hlavních autorů, který se zaměřoval na angažovanost 

občanů, byl Robert Putnam. Putnam (1995) zahrnoval pod tento pojem obsáhlou škálu 

aktivit, které podle něho ovlivňují demokracii ve státě. Podle Putnama patří mezi aktivity 

občanské angažovanosti nejen členství v nestátních neziskových organizacích (NNO), 

účast voličů ve volbách, ale i čtení novin, politické diskuze s přáteli či hraní bowlingu 

(1995, s. 70). V Putmanově pojetí není jasně vymezeno, co spadá pod občanskou 

angažovanost a co pod politickou angažovanost. Podle Putnama je občanská angažovanost 

zdrojem sociálního kapitálu, který slouží k budování a udržení demokracie. Sociální 

kapitál zahrnuje důvěru mezi členy společnosti a pravidla jednání, která jim dovolují 

spoléhat se jeden na druhého (normy vzájemnosti). Společně se tak s mezilidskými vztahy 

vytváří důvěra a normy chování podporující spolupráci a solidaritu mezi lidmi ve 

společnosti. Tyto atributy sociálního kapitálu (normy, vztahy a důvěra) pomáhají vytvářet 

prosperující společnost a zdravou demokracii (Putnam, 1995). 

Pro moji diplomovou práci jsem zvolila jako vhodný koncept občanské angažovanost 

teorii od Ekmana a Amna (2012), kteří vnímají občanskou angažovanost jako podmnožinu 

občanské participace. Ekman a Amna (2012) popisují občanskou angažovanost jako 

aktivní formu participace, kdy se lidé prostřednictvím různých aktivit snaží zvýšit kvalitu 

života a napomáhají tím tak rozvíjet společnost ve státě, kraji, obci, nebo v městských 

částech, komunitách, atd. Autoři rozdělili občanskou angažovanost podle formy jednání na 

kolektivní a individuální formy (viz. Tabulka č. 1). Individuální aktivity jsou založené na 

osobním zájmu a pozornosti k politickým a společenským problémům. Kolektivní 
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občanskou angažovaností především autoři rozumí účast v NNO, dobrovolnickou a 

charitativní činnost nebo pomoc druhým, mimo vlastní rodinu a okruh přátel. 

 

Občanská participace 

(latentní politická participace) 

Politická participace 

Zapojení  

(upozorňování) 

Občanská 

angažovanost 

(aktivní) 

Formální 

politická 

participace 

Aktivismus 

(mimoparlamentní participace) 

Legální Nelegální 

Individuální formy 

Osobní zájem o 

politiku a 

společenské 

záležitosti; 

Pozornost 

věnována 

politickým 

záležitostem 

Aktivity založené na 

osobním zájmu a 

pozornost k 

politickým a 

společenským 

problémům 

Účast ve 

volbách a 

kontaktní 

aktivity 

Mimoparlament

ní formy 

participace: 

projevit svůj 

názor veřejně, 

podepsání petice 

Politicky 

motivované 

protiprávní 

jednání založené 

na 

individuálních 

důvodech 

Kolektivní formy 

Pocit příslušnosti 

ke skupině nebo 

kolektivu s 

výrazným 

politickým 

profilem nebo 

programem 

Životní styl 

související s 

politickým 

postojem (identita, 

oblečená, hudba, 

stravování, 

hodnoty) 

Dobrovolnická práce 

vedoucí ke zlepšení 

podmínek v lokální 

komunitě, nebo 

práce pro charitu 

nebo pomoc druhým 

(mimo vlastní rodinu 

a okruh blízkých 

přátel) 

Organizovan

á politická 

participace: 

členství v 

politické 

straně, 

odborech a 

organizacích 

Volně 

organizované 

formy nebo sítě 

založené na 

politické 

participaci: 

nová sociální 

hnutí, 

demonstrace, 

stávky a 

protesty 

Ilegální a násilně 

aktivity a 

protesty: 

demonstrace, 

výtržnosti, 

ničení majetku, 

squatting, 

konfrontace s 

policií nebo 

politickými 

odpůrci 

Tabulka č.1 Dělení občanské a politické participace (Ekman, Amna, 2012, s. 16), vlastní 

překlad 

 

1.3 Politická participace 

Existuje mnoho různých vymezení pojmu politická participace. Základní koncept, 

tedy pojem politické participace, je nejednotný a odvíjí se podle toho, jaký normativní 

model demokracie jednotlivý autoři zastávají a jaké politické aktivity vnímají jako součást 

politické participace. Pojem a výklad politické participace se neustále vyvíjí a během 

posledních několika desetiletí se velmi rozšířil. V minulosti například definice participace 
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nezahrnovala politické postoje či názory občanů. Josef Bernard hovoří o politické 

participaci jako o explicitní politické participaci, která „vyjadřuje přímou účast občanů na 

procesech vládnutí, ať už na úrovni celostátní, regionální nebo komunální“ (Bernard, 2007, 

s. 28). V počátcích výzkumu byl koncept politické participace autory vymezován 

především jako aktivita, která je spojena s volbou vládnoucích představitelů. Jedná se 

zejména o tzv. tradiční formy participace (Nekola, 2004), do kterých jsou zahnuty zejména 

účast ve volbách, členství v politické straně, kontaktování politiků (Schumpeter 2004, 

McClosky 1968, Norris 2003, Vráblíková 2009). S postupným rozvojem studia politické 

participace se k volebnímu hlasování přidaly i jiné aktivity, které primárně s politickými 

aktivitami nesouvisejí. V průběhu času se definice participace již neomezovala pouze na 

vhození volebního lístku, ale například i na podporu politického kandidáta během politické 

kampaně, což bylo provázeno formováním bližšího a těsnějšího vztahu mezi politiky a 

občany (Verba, 1978). 

Van Deth ve své studii New modes of participation and norms of citizenship (2012) 

zkoumá probíhající vývoj v oblasti participace a občanství. Van Deth popisuje postupné 

smazávání hranic mezi politickou a nepolitickou sférou. Nové vzniká tzv. neorganizovaná 

a individuální participace, která je založena především na vyjádření názoru každého 

jednotlivce. Jedná se např. o tzv. „boycotting“ - nekupuji určité produkty nebo v protikladu 

„buycotting“ - podporuji určité produkty (Van Deth, 2012, s. 124). Van Deth dochází k 

závěru, že politická participace se v demokratických státech neustále vyvíjí, vnikají i její 

nové formy a rozšiřování politické participace je rysem živé demokracie. 

Autoři Akman a Amna (2012) rozdělují formy politické participace (stejně jako u 

občanské participace) na kolektivní a individuální. Ty jsou dále rozděleny na formální 

politickou participaci a aktivismus. Autoři pod formální kolektivní participaci zahrnují 

např. aktivity jako členství v politických stranách, ale i členství v jiných lidskoprávních 

organizacích či organizacích zaměřujících se na jiné společenské aspekty (např. životní 

prostředí). Tyto formální formy participace probíhají vždy v rámci sdružení či skupiny, 

která je nějakým formálním způsobem registrována – má právní subjektivu. Akman a 

Amna aktivismus dělí na legální a nelegální. U legální formy se jedná např. o podepsání 

petice, demonstrace, stávky a protesty. Nelegální formy jsou potom nezákonné aktivity, 

které jsou politicky motivované – násilné protesty, ničení majetku, obsazování budov – 

squatting atd. (viz. Tabulka č. 1). Aktivismus je těmito autory vnímám skrze konkrétní 

činnosti a občanské aktivity. Aktivismus je však v této práci pojímán rozsáhleji, jako 

aktivní prosazovaní konkrétních cílů, vlastních názorů a mínění v nejrůznějších sférách 
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společenského života. Podnětem pro vznik těchto aktivit je především osobní zájem na 

určitém typu sociální změny (Activism, 2017). 

Studiem politické participace se zabývá mnoho vědců a na toto téma bylo napsáno 

nespočet publikací a vytvořeno nespočet studií. Bylo vytvořeno několik různých konceptů 

politické participace a různě jsou chápány i její formy. Jedno však mají všechny teorie 

politické participace společné a neměnné, a to, že v menší či větší míře souvisí s politickou 

sférou. 

1.4 Participace v občanské společnosti a v politické sféře 

Jak již bylo zmíněno výše, participace je konstruována především v demokratických 

zemích a prostřednictvím občanských aktivit, kde se lidé mohou spolupodílet na 

rozhodování o věcech veřejných. Participace je pro občanskou společnost významným 

prvkem, který pomáhá tuto sféru utvářet. Je jednou z funkcí občanské společnosti, která 

určitým způsobem odráží to, jak fungují společenské vztahy. Participace pomáhá k vývoji 

a integraci společnosti. Základnu občanské společnosti tvoří občané. Bez nich by žádná 

občanská společnost nemohla existovat. Občanská společnost je zdrojem dobrovolně se 

angažujících jedinců, kteří se prostřednictvím nejrůznějších aktivit podílejí na budování a 

udržování demokratického fungování ve státě. Pojem občanská společnost se užívá pro 

označení oblasti nacházející se mimo státní sektor, tržní sektor a sféru soukromého života. 

Není to ale jediné označení. V tomto spojení se můžeme setkat i s pojmy jako neziskový 

sektor, občanská sféra, třetí sektor, dobrovolnický sektor nebo nezávislý sektor. „Občanská 

společnost je považována za nástroj svobody a záruku demokracie“ (Müller, 2002, s. 13-

14). 

Termín občanská společnost se používá již od starověku. Přestavoval především 

spojení zájmu občanů a státu. Užití termínu je odvozené od systému antické polis. Nové 

pojetí občanské společnosti se začalo utvářet počátkem 18. století a souvisí se vznikem 

prvních občanských organizací. Od té doby nabývá termín občanská společnost nový 

rozměr a začíná být vnímán spíše jako oblast, která je oddělena od státu. Lidé se začínají 

aktivněji podílet na občanském životě a snaží se vymanit z těsného područí povětšinou 

monarchistického systému. Obě pojetí však souvisí s rozvojem demokracie a svobodou 

jednotlivce. S příchodem totalitních režimů v první polovině ve 20. století a s tím 

souvisejícím omezením demokracie i svobody, byla občanská společnost v některých 

zemích velmi zasažena a její rozvoj byl dočasně pozastaven. Ve střední a východní Evropě 

tento stav přetrvával až do konce osmdesátých let 20. století – do pádu komunistických 
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režimů. Od devadesátých let 20. století je občanská společnost charakterizována jako 

oblast fungující mezi státem, trhem a rodinou. Jednou z jejích hlavní funkcí je vytvořit 

podmínky pro možnost dobrovolného sdružování občanů v různých formách organizací. 

„V současných podmínkách je občanská společnost konkrétně tvořena především 

nejrůznějšími nevládními neziskovými organizacemi, které na jedné straně poskytují 

občanům platformu pro vyjadřování názorů a politických pozic, na straně druhé poskytují 

celou řadu služeb“ (Císař, 2003, str. 3). 

Pro vymezení pojmu občanská společnost je také důležité vymezit si její funkce. 

Výše byla zmíněna jedna z hlavních funkcí a to možnost dobrovolné organizace občanů 

prostřednictvím nejrůznějších organizací tohoto sektoru. Tato funkce zajišťuje posílení 

demokracie ve státě. Karel Müller ve své knize Češi a občanská společnost zmiňuje také 

funkci participativní. Občanská společnost umožňuje lidem se efektivně a účinně 

zapojovovat do věřejného dění (občanského i politického). Další funkce je podle Müllera 

funkce integrativní. Občané se musí spojit, aby dosáhli změn, které si přejí. „V užším 

smyslu tak zažívají pocit sounáležitosti s určitou skupinou, v širším smyslu pak dochází k 

vytváření pocitu loajality k celé společnosti i politickému systému, ve kterých mohou 

prosazovat své partikulární zájmy“ (Müller, 2002, s. 29-30). Dále občanská společnost 

funguje jako poskytovatel služeb, které stát není schopen poskytovat. Občanská společnost 

tak pomáhá státu a doplňuje jeho funkci. 

Občanská společnost zahrnuje aktivity formálního i neformálního charakteru. Pod 

neorganizovanou, neformální část občanské společnosti spadají nejrůznější shromáždění, 

neformální společenství, demonstrace a také občané. Ve formální neboli organizované 

části se nachází prostor především pro NNO, které nespadají do státního ani do tržního 

sektoru. Tuto oblast nazýváme občanský sektor. (Skovajsa, 2010, s. 18-19). Nestátní 

neziskové organizace spadají do skupiny tzv. organizací občanské společnosti. Aby mohly 

být tyto organizace považovány za organizace občanského sektoru (OOS), musí splňovat 

určité znaky. Charakteristiku OOS vytvořili Salamon a Anheier (1992). Podle jejich tzv. 

strukturálně-operacionální definice musí organizace splňovat těchto pět znaků: 

● Organizovanost. Subjekt musí být zřízen jako právnická osoba nebo mít jasnou a 

stálou organizační strukturu. 

● Soukromý charakter (nezávislost na státu). Subjekt není státem zřízen ani není 

součástí státního sektoru. Může být však státem financován. 

● Nerozdělování zisku. Zisk není přerozdělován mezi členy či zakladatele subjektu. 
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● Samosprávnost. Subjekt má vlastní organizační strukturu. 

● Dobrovolnost. V organizaci je vykonáván alespoň minimální podíl dobrovolné práce, 

členství v organizaci je nepovinné. 

V České republice se vyskytuje několik možných typů OOS. Podle strukturálně – 

operacionální definice OOS jsou do občanské společnosti v České republice řazeny např. 

politické strany, odbory, družstva, profesní a jiné komory. Tyto subjekty jsou spíše na 

hranici občanské společnosti, jelikož ne zcela splňují výše zmíněné podmínky. Některé z 

těchto subjektů mohou rozdělovat zisk, a/nebo jsou zřizovány státem či nejsou na státu 

plně závislé. Pod OOS spadají i tzv. nestátní neziskové organizace, které plně vykonávají 

funkce občanské společnosti a jsou jimi: spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, 

účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školské právnické osoby 

(Státní politika, 2015). 

V dokumentu Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015–

2020 jsou NNO členěny z hlediska jejich činnosti a zaměření takto: 

● Zájmové organizace. Organizace fungují v oblasti sportu rekreace, kultury a 

komunitního rozvoje.  

● Servisní organizace. Tyto organizace poskytují sociální a zdravotní péči, vzdělávání, 

humanitární pomoc či charitu.  

● Advokační organizace. Tradiční advokační organizace zajišťují obhajobu práv a 

zájmů skupin lidí nebo veřejnosti. 

● Filantropické organizace. Jedná se o organizace podporující finančními i 

materiálními prostředky veřejně prospěšné činnosti. Zpravidla se jedná o nadace a 

nadační fondy. 

V občanské společnosti probíhá jak občanská, tak politická participace 

prostřednictvím individuálních, kolektivních, formálních či neformální aktivit. Důvodem 

proč občané vstupují do této oblasti je snaha změnit a vytvořit lepší prostředí pro život. Ať 

už se jedná o vhození volebního lístku nebo založení nadace či bojkot určitého produktu, 

vždy se takovou to aktivitou snaží o změnu, která má přispět k rozvoji občanské 

společnosti. Existuje mnoho subjektů, prostřednictvím kterých mohou lidé participovat. 

Jedná se o nejrůznější organizace občanské společnosti, které umožňují se skrze ně aktivně 

podílet na veřejném životě.  
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Občanská a politická participace se především na komunální úrovni mísí a občanská 

participace, ať už založení neziskové organizace či vykonávání jiných občanských aktivit 

mají větší či menší dopad i na politickou oblast. Vliv participace se nejvíce projevuje na 

úrovni komunální. Občané pociťují, že na komunální úrovni se jich rozhodnutí přímo 

dotýkají a oni sami mohou více ovlivnit politické rozhodování. Vztahy na této úrovni jsou 

mnohem osobnější, často se občané s politiky znají osobně a je umožněna vzájemná 

komunikace mezi představiteli (zastupiteli) územní samosprávy (Bernard, 2007). 

Politická sféra v demokratické společnosti je oblast, kde se politické subjekty 

(politické strany, politické hnutí, političtí jednotlivci, aj.) podílejí prostřednictvím veřejné 

činnosti na řízení státu. V politické sféře se odehrává politická činnost neboli politika. 

Definice politiky je nejednoznačná a má mnoho významů. „Politika je ve své podstatě 

společenská činnost svého druhu, která se vztahuje k řízení věcí veřejných (Grinc, 2010, s. 

13). Politika je postavena na kompromisech mezi rozdílnými názory a kolektivním 

rozhodování určité skupiny lidí zvolených ve veřejných volbách. Předmětem politiky je 

politická moc (Grinc, 2010). Do této oblasti jsou zahrnuty aktivity především politické 

participace. Politické subjekty vytváří spojující mezičlánek mezi občany a státem. 

Politickými subjekty se rozumí politické strany (tradiční a nové) nebo politická hnutí. 

Politické strany jsou zakládány za cílem získání politické moci ve volbách. Politická hnutí 

dle obecné definice primárně nevznikají za účelem politickým, ale občanským se 

zaměřením na konkrétní cíl. Politické subjekty oslovují občany, vytvářejí prostor pro 

diskusi s občany, podílejí se na implementacích nejrůznějších předpisů a ustanovení, jsou 

realizátory politiky. „Politické subjekty a jejich představitelé kanalizují komunikaci, 

vytvářejí prostor pro konzultace a diskuse, provádějí výběr kandidátů a jejich školení, 

působí jako politické think-tanky a v případě volebního vítězství organizují vládu“ 

(Nekola, 2004, s. 325). 

1.5 Občanská angažovanost a politická sféra na komunální úrovni v ČR 

Česká občanská společnost byla od dob Protektorátu Čechy a Morava až do pádu 

komunistického režimu z velké části potlačována a občanům nebylo umožněno 

svobodného jednání a vyjadřování. Po listopadové revoluci v roce 1989 došlo k obnovení 

této demokratické sféry. Tím, že byl vytvořen legislativní a ekonomický rámec bylo 

umožněno větší zapojení občanů do správy věcí veřejných. Participace tak začala v nové 

demokratické společnosti nabývat na významu. Občanský sektor se začal vyvíjet. Začal 

růst počet neziskových organizací a iniciativ a zvyšoval se tlak těchto organizací na 
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politiku. Ve studii Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR jsou dostupné informace od 

roku 2005 do roku 2012, která potvrzují vzestupný vývoj založených NNO a zvyšující se 

počet členů těchto organizací (Prouzová, 2015). Naopak v tradičních politických stranách 

členů neustále ubývá (Linek, Pecháček, 2015). Linek a Pecháček ve své studii uvedli, že 

hlavním důvodem, proč občané nemají zájem o vstup do tradičních politických stran, je 

nedůvěřivost a nespokojenost s politickými reprezentanty tradičních stran. Během 

posledních desetiletí, tak začali mít vliv na politický prostor, kromě tradičních politických 

stran i nově vzniklé politické strany a hnutí z občanských iniciativ. Nejjasněji lze vývoj 

politické scény sledovat na komunální úrovni. Komunální politika má velký význam pro 

celkovou stabilitu demokracie v republice. Na lokální úrovni je možné uskutečňovat 

demokratické aktivity, které nejsou na úrovni celostátní – tedy parlamentní, vůbec možné, 

nebo je jejich účinek rozmělněn a omezen například délkou legislativních procesů. Občané 

mají na komunální úrovni v určité míře možnost podílet se na plánovacích a rozhodovacích 

procesech obce či města např. mohou získávat informace o otázkách města, zasahovat do 

procesů územního plánování nebo konzultovat témata týkající se města/obce s politiky.  

Ti nejaktivnější občané se nemusí s takovým omezeným vlivem spokojit, a proto 

vstoupí přímo do politické sféry, aby se mohli zúčastnit rozhodovacích procesů v rámci 

komunální samosprávy od samého počátku, a aby zvýšili své šance na prosazení svých 

myšlenek a záměrů. Politická scéna byla po roce 1989 na komunální úrovni ovládána 

stranami, které vytvářely pochybné koalice, spolčovaly se s „politickými” podnikateli a 

docházelo k nepoctivým aktivitám, během kterých často docházelo k tunelování obecních 

rozpočtů a vzniku nespočetných kauz po celé České republice. Občané měst a obcí tak 

začali na komunální úrovni hledat alternativu skrze občanská hnutí a iniciativy vedené 

občanskými aktivisty. V posledních desetiletích vzniklo mnoho nových hnutí založených 

„od spodu” lidmi občansky angažovanými. I když nejsou zveřejněné žádné české studie a 

exaktní data, která by se tématu občanských iniciativ a jejich vstupu do politiky věnovaly, 

přesto známe z médií mnoho případů, kdy občansky angažovaní lidé vytvořili politický 

subjekt a vstoupili do politiky. Známými příklady mohou být „Matěj Hollan a Svatopluk 

Bartík ze sdružení Brnění a politického hnutí Žít Brno, protikorupční aktivisté Jan Korytář, 

zakladatel občanského sdružení Čmelák a kandidát politického uskupení Změna pro 

Liberec, organizátoři referend proti megalomanským sídlům radnic (Jan Čižinský ze 

sdružení nezávislých kandidátů PRAHA 7 SOBĚ, Olga Richterová z občanského sdružení 

Zaostřeno na 10), občané vystupující proti změnám územního plánu (Renata Chmelová z 

koalice občanských sdružení Trojmezí), dlouholetí občanští aktivisté (Štěpán Rattay ze 
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sdružení Oživení, dnes místostarosta ve Svatém Janu pod Skalou) a mnozí další” 

(Neumann, 2015). V mnoha obcích a městech, tak výše zmíněná hnutí přinesla zajímavé a 

užitečné změny.  

V českém prostředí je občanský sektor výrazně oddělen od politické sféry. V obou 

sférách dochází k odlišným způsobům jednání. Otázkou tedy zůstává, jak se promění 

identita aktivisty, který vstoupí do politiky? 
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2 Identita člověka 

2.1 Pojem identita 

S pojmem identita se setkáváme nejen v každodenním životě, ale i v odborných 

psychologických, sociologických či filozofických oblastech. V odborné literatuře je možné 

nalézt mnoho definic identity a tím pádem je možné vykládat tento pojem různými 

způsoby. Pojem identita pochází z latinského identicus. Základ termínu tvoří slovo idem 

(to samé, totožné) a nese dva od sebe neoddělitelné významy. První referuje o absolutní 

rovnosti (totožnosti), zatímco druhý význam předpokládá určitou typičnost (osobitost), 

která je stálá a přetrvává v čase (Identita, 2012). Koncept identity v sobě nese dva 

vymezující aspekty porovnávání osob a věcí: podobnost a rozdílnost (Jenkins, 1996, s. 16). 

Ve vztahu k člověku se jedná o pojem související s životem každého člověka a jeho 

osobností, vztahem mezi tím, za koho se člověk považuje a jakým způsobem se projevuje 

navenek. Identita člověka je tvořena vlastnostmi jedince (pohlaví, věk, povaha), osobními 

názory, hodnotami či zkušenostmi jedince, dále pak sociálními rolemi jedince a sociálními 

vztahy/skupinami (tamtéž). Zpětně pak identita ovlivňuje i jednání člověka a toto ovlivnění 

je patrné v každodenním životě. Projevuje se například v tom, jaké má člověk koníčky, 

jaké má názory, co si člověk na sebe oblékne, jakou hudbu poslouchá, jaké potraviny 

nakupuje, jak tráví volný čas... I když se pojem identity může jevit jako něco stálého a 

neměnného, je identita ze sociologického hlediska ve skutečnosti neustále utvářena a 

přetvářena osobní zkušenostmi každého jedince. Nemluvíme tedy o neměnné lidské 

identitě, ale naopak o procesech, kterými je identita stále utvářena a budována. V minulosti 

byla identita člověka ztotožňována s určitou skupinou či společenskou vrstvou. Avšak v 

posledních desetiletích 20. století došlo k proměně hodnot, změně sociálního chování, 

došlo k individualistickému vývoji a subjektivní nezávislosti. Důsledkem toho je, že 

identita člověka není tak snadno definovatelná, jako tomu bylo v minulosti a pro člověka je 

složitější svou identitu definovat (Lipovetsky, 1998). Anthony Giddens ve své knize 

Důsledky modernity uvádí, že osobní vztahy mezi lidmi pomáhají lépe identitu člověka 

definovat. V postmoderní době je pro zachování identity důležitá důvěra, která pramení z 

osobních vztahů mezi lidmi. Důvěra na osobní úrovni se stává projektem, na kterém by 

zúčastněné strany měly pracovat a jenž vyžaduje otevření se jeden druhému. „Kde to nelze 

kontrolovat pevnými normativními kodexy, musí být důvěra získána, a to prostřednictvím 

projevené vřelosti a otevřenosti" (Giddens, 1998, s. 110). 
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2.2 Teorie zkoumání identity 

Zkoumání identity člověka je předmětem mnoha různých vědních disciplín. V 

diplomové práci se zaměřím především na teorie zkoumající identitu ze sociologického 

pohledu. V této kapitole se budu zabývat třemi základními teoriemi identity, které jsem 

vybrala jako klíčové pro moji diplomovou práci. Společným rysem vybraných 

sociologických teorií je především pohled, jakým nahlíží na formování identity člověka. 

Identita člověka je podle těchto teorií utvářena na základě sociálních procesů (identitu 

člověka nelze oddělit od sociálních vlivů), individuální interpretace a reflexe. Identitu 

člověka tyto teorie charakterizují jako něco, co není apriori dané, ale jako něco, co je třeba 

aktivně vnímat, hledat a uvědomovat si. Identita je nestálá a proměnlivá působením 

sociálních vlivů, které více či méně člověka ovlivňují. 

2.2.1 Teorie sociální identity 

První z teorií je teorie sociální identity, která byla vytvořena H. Tajfelem, J. C. 

Turnerem v 70. letech minulého století. V roce 1981 byla vydána celosvětově známá kniha 

H. Tajfela Human Groups and Social Categories. Identita podle teorie sociální identity je 

utvářena na základě příslušnosti i nepříslušnosti k sociální skupině (národ, sociální vrstva, 

klub, politická strana, atd). Teorie tvrdí, že jedinci, kteří jsou členové určité skupiny – 

ingroup, tíhnout přirozeně k pozitivnímu sebehodnocení této skupiny více, než k 

pozitivnímu hodnocení cizí skupiny – outgroup (Tajfel, 1981, s. 20). Teorie vznikla na 

základě výzkumu využívajícího tzv. model minimální skupiny, kdy jsou lidé rozděleni do 

skupin podle nevýznamných rozdílů. Na základě tohoto rozřazení výzkumníci 

zaznamenali, že lidé hodnotili pozitivněji „své skupiny“ než skupiny cizí, a to i v 

případech, kdy rozdíly mezi skupinami byly minimální (Výrost, Slaměník, 2008, s. 118). 

Členství ve skupině vytváří identitu každého jedince a zvyšuje tím tak tzv. pozitivní 

skupinové sebehodnocení a naopak snižuje hodnocení členů jiných (cizích) skupin 

(Stryker, 2000, s. 71). Základem sociální identity je tedy skupinové chování, kdy se lidé 

kategorizují do sociálních skupin. Sociální skupiny nám dávají pocit sounáležitosti a 

pomáhají nám formovat naši identitu. Teorie sociální identity je tedy založena na 

jednoduchém základu, že lidé upřednostňují své skupiny z důvodu upřednostňování 

pozitivní představy o sobě – sebepojetí (Tajfel, 1981, s. 45). Podle této teorie se rozlišují 

dva typy identit – osobní (personální) a sociální (Výrost, Slaměník, 2008, s. 116). Osobní 
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identita ani sociální identita nejsou ve vztahu k sobě v rozporu či kontrastu naopak, tyto 

dva významy spolu souvisí a navzájem se ovlivňují. 

Osobní identita je nazývána také jako vnitřní, individuální či personální identita. 

Jedná se o rámec sebedefinování, kdy jedinec je sám pro sebe objektem a odpovídá na 

otázku „Kdo jsem?“. Osobní identitou člověk určuje, kým je jakožto individuum. Osobní 

identita člověka je utvářena mnoha aspekty, které jsou odrazem našeho sebeuvědomování, 

sebedefinování a interpersonálního sebedefinování ve vztahu k sociálním rolím a 

skupinám. Osobní identita je utvářena celý život, je ovlivňována rozhodnutími, které 

jedinec uskutečnil, v budoucnosti uskuteční a je také ovlivňována neustálou reflexí a 

interpretací přítomnosti (Giddens, 1991). Utváření osobní identity tedy souvisí s vývojem 

jedince, zkušenostmi a možnostmi, které se během života člověku nabízejí. Osobní identitu 

lze tedy chápat, jako životní příběh, který je samotným člověkem a společností utvářen a 

organizován. Osobní identita se tedy konstruuje ve vztahu k prostředí, ve kterém se jedinec 

pohybuje. Osobní identita není stálá, ale naopak se proměňuje v sociálním kontextu, ve 

kterém se pohybuje (Giddens, 1991). V sociologii se tedy jedná o proces, který osobní 

identitu neustále utváří. Personální identita říká, jak člověk vnímá sebe sama a jak se 

vymezuje ve vztahu k druhým lidem. Jedná se o obraz, který lze přiřadit pouze jediné 

osobě, která má jedinečný životní příběh. Nejedná se přitom o osobnost v psychologickém 

slova smyslu (jádro osobnosti), ale jako shluk osobních životních příběhů a různých znaků. 

Vývoj osobní identity mohou ovlivňovat sociální vlivy, které mění jednotlivce (Giddens, 

1991). Příkladem sociálního vlivu může být vliv ostatních lidí či skupin, přemýšlení o sobě 

samém, přijetí nebo odmítnutí toho, jak se ostatní lidé snaží ovlivňovat samotného 

jednotlivce. 

Oproti předchozímu interpersonálnímu rámci sebedefinování, kdy je identita 

utvářena tím, jak sám sebe jedinec chápe a vnímá, je pojetí sociální identity jedince 

konstruováno na základě jeho příslušnosti k různým sociálním skupinám. Sociální identita 

je není oddělitelná od osobní identity. Člověk není definován pouze tím, že je součástí 

nějaké skupiny. Přiřazení do skupiny musí člověk sám i jeho okolí akceptovat. Sociální 

identita je tvořena mnoha sociálními rolemi, které vznikají během sociálních interakcí 

(Giddens, 1999, s. 98). „Jakmile je identita vytvořena, je udržována, obměňována, dokonce 

i přebudovávána sociálními vztahy. Sociální procesy, jež se podílejí na formování i 

udržování identity, jsou dány sociální strukturou.“ (Berger, Luckmann, 1999, s. 170-171) 

Sociální identita se tedy konstruuje především ve spojitosti s určitým členstvím ve skupině, 

na základě kterého je člověk identifikován. Členem sociální skupiny se jedinec buď narodí, 
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nebo si vlastní volbou skupinu určí. Členstvím ve skupině se identita jedince utváří a 

určuje, jak se bude projevovat chování ke své vlastní či k cizí skupině. Jako součást teorie 

sociálních skupin byla vytvořena tzv. teorie sebekategorizace, kdy sociální identita 

převažuje nad identitou osobní a lidé se sebedefinují na základě příslušnosti k určité 

skupině a tím tak potlačují individuální sebedefinici jako jedince jedinečného a lišícího se 

od ostatních (Turner, 1999). Proces sebekategorizace odpovídá na otázku "Jakým 

způsobem se lidé kategorizují ve vztahu k odlišným skupinám?". Teorie zdůrazňuje 

podobnosti mezi jednotlivcem a ostatními členy sociálních skupin. 

2.2.2 Identita v pojetí sociálního konstruktivismu 

Teorie sociálního konstruktivismu je postmoderní myšlenkový směr, k jehož 

významným představitelům patří P.R. Berger a T. Luckmann (1967). Podle těchto autorů 

je sociální konstruktivismus postaven na teorii, že lidský život a chápání jeho vztahů je 

ovlivňován a utvářen společenskými aspekty a významy každodenního života (Berger a 

Luckmann, 1999). Realita je interpretována jednáním a činnostmi lidí, jedná se tedy o tzv. 

sociální realitu, která je utvářena a neustále formována prostřednictvím sociálních interakcí 

(působení jednice či skupiny na jiného jedince či skupiny: prožíváním, poznáváním, 

komunikací,...) a jazykem (Burr, 2015, s. 217). Berger s Luckmannem realitu popisují v 

knize Sociální konstrukce reality jako vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme 

existenci nezávislou na naší vůli (tyto jevy nepřestanou existovat, i kdybychom si to 

sebevíc přáli). Pro běžného člověka je svět, do kterého se narodí a ve kterém žije, 

subjektivní realitou. Každodenní život se jeví jako realita, kterou si lidé nějak vykládají a 

jež má pro ně význam jako logicky soudržný svět. V rámci sociologie lze pohlížet na tuto 

realitu, jako na danou, ale tento svět má svůj původ v myšlení a konání lidí a tím je jako 

reálný udržován. Vědomí lidí je schopno pohybovat se v různých realitách. Realita 

každodenního života je základem přirozeného chápání světa lidí. Naše každodenní realita 

je sdílena s ostatními lidmi, to znamená, že naše subjektivní reality se dostávají do 

interakcí s realitami ostatních lidí. Takovéto sdílené reality Berger a Luckmannem nazývají 

intersubjektivní svět. Přesto že žijeme ve společném světě, není možné, aby ostatní lidé 

nahlíželi na svět stejným způsobem jako jedinec samotný, jelikož ostatní jedinci mají svou 

vlastní realitu. Struktura světa každodenního života lidí je utvářena prostorem a časem. 

Interakce lidí probíhají na pozadí realit, které jsou prostorem a časem utvářeny. Každý 

člověk vnímá svojí (subjektivní) realitu nejintenzivněji. Během interakcí dochází ke 

křížení sfér působnosti prostoru s ostatními lidmi. (Berger, Luckmann, 1999, s. 32). Realita 
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je prostřednictvím jazyka interpretována. Jazyk tak vytváří určitý řád a smysl naší 

subjektivní realitě. 

V podání sociálního konstruktivismu je identita člověka konstruována v interakci s 

druhými lidmi, jejich komunikací a diskursem (Berger, Luckmann, 1999, s. 170). Sociální 

konstruktivisté všeobecně tvrdí, že identita člověka nemá biologický základ, ale je 

vytvářena a udržována sociálními vztahy. Identita člověka je ovlivněna výchovou, 

působením okolí, zvyky či názory ve společnosti (Burr, 2015, s. 65). Základem identity 

jednotlivce je podle teorie sociálního konstruktivismu socializace (Berger, Luckmann, 

1999, s. 176). Prostřednictvím tzv. internalizace (tedy osvojování si sociálních významů 

během socializace) sociální reality si člověk vytváří svou identitu. (Šubrt, 2008, s. 123). V 

průběhu socializace dochází u lidí k vytváření a pozměňování subjektivní reality (tamtéž, s. 

123). „Identita je jev, který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti.“ (Berger, 

Luckmann, 1999, s. 171) 

Změna sociální struktury souvisí se změnou identity člověka. Změna může nastat 

vlastním rozhodnutím, kdy se jedinec rozhodne změnit dosavadní způsob svého života 

nebo bez vlastního přičinění na základě životní situace, která v jeho životě nastane. Berger 

a Luckmann (1999) ve své knize popisují, že pokud dojde ke změnám v sociálním systému 

(např. průmyslová revoluce, změna režimu), tak aniž by se člověk vědomě a chtěně 

přizpůsoboval/ měnil k dané situaci, mění se on a mění se i jeho identita. Identita se tedy 

transformuje. To nemusí nutně znamenat, že identita člověka změny pouze akceptuje 

(přizpůsobuje se), ale identita se může proti změnám i „postavit“ a odmítat je. V každém 

případě se identita člověka pod vlivem změny sociálního prostředí mění, a to je důkaz, že 

sociální struktura (sociální prostředí) působí na člověka a jeho identitu. Svět působí na 

člověka a utváří jeho subjektivní realitu a jeho identitu. Člověk tedy není tvůrcem identit, 

ale pouze jakýmsi uživatelem, který svou identitu vytváří na základě sociálního prostředí, 

ve kterém se nalézá. 

2.2.3 Identita v pojetí narativního konstruktivismu 

2.2.3.1 Narativní konstruktivismus 

Teorie narativního konstruktivismu je založena na konstrukci životního příběhu 

člověka. Životní příběh je uspořádáván prostřednictvím životních událostí člověka do 

narativní struktury. Člověk konstruuje svůj život v příběhu, kde událostem dává strukturu a 

tím také srozumitelnost; události a vztahy v životě tedy dostávají v životě určité role. Podle 

Bergera a Luckmanna (1999) nejsou sociální skutečnosti dané, ale jsou tvořené lidmi. 
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Stejně tak jako sociální konstruktivismus, tak i narativní konstruktivismus zkoumá identitu 

prostřednictvím sociálních realit, které se vztahují k sociálním a osobním identitám 

(Hamar, 2008, s. 22). To znamená, že narativní konstruktivismus a sociální 

konstruktivismus mají mezi sebou velmi úzký vztah a jsou vzájemně propojeni. 

Narativní konstrukci reality je možné studovat minimálně z pohledu dvou pojetí 

obecně-jazykového a ideologicko-mytického (Hamar, 2008, s.14). První pojetí (obecně-

jazykové) se úzce váže k lingvistickému či jazykovému obratu. Základní myšlenkou 

obecně-jazykového pojetí je důraz na „neoddělitelnost popisovaného od popisujícího 

jazykového/diskursivního řádu tím, že odhaluje jeho významotvorný charakter” (tamtéž, s. 

15). Jazyk vytváří systém znaků, pomocí kterého je utvářena a generována narativní forma 

konstrukce reality. Stejně tak jako u sociální konstrukce reality, tak u narativní konstrukce 

reality dává jazyk určitý smysl a řád subjektivní realitě člověka. Jazyk tak hraje důležitou 

roli v obou konceptech (narativní konstrukci reality a sociální konstrukci reality) a nelze ho 

od nich v žádném případě oddělit. Druhé ideologicko-mytické pojetí je založeno na 

myšlence, že narativum/příběh je jako „mýtus produkující imaginární, iluzorní vyprávění o 

skutečnosti…” (tamtéž, s. 19). Jinými slovy, prostřednictvím jazykové interpretace jsou 

utvářeny/uspořádány zkušenosti a jsou jim dávány určité významy, které jsou pro narativní 

konstrukci reality klíčové. Při konstrukci životního příběhu považuje každý člověk za 

důležité jiné události a přikládá jim různé významy. Během narativního vyprávění je 

možné porozumět především těm momentům, kterým přikládá jedinec větší význam. 

Mohlo by se zdát, že toto druhé pojetí nelze brát jako dostatečně reálné či objektivní, 

jelikož jsou tyto příběhy subjektivně utvářeny a nemají objektivní podobu reality. Avšak 

právě ony subjektivní významy a vztahy, které jsou pro jedince skutečné a reálné jsou 

důležité k pochopení sociální reality člověka. V narativní konstrukci identity jde především 

o pochopení toho, jak jsou jednotlivé příběhy interpretovány, jak jednotlivý aktéři sami 

sociální realitu chápou a jaký jí přičítají význam. V narativním přístupu není důležitá 

pravda, kterou jedince pomocí příběhu sděluje. V tomto přístupu nejde o to, nalézt 

objektivní pravdu v příběhu či faktické události a zjišťovat, zda tomu ve skutečnosti tak 

opravdu bylo. V narativní konstrukci reality je důležitá aktérova skutečnost a snaha o 

porozumění jednotlivým významům, které jsou během příběhu aktérem sdělovány. 

„Životní příběhy jsou vždy subjektivní a obsahují tzv. narativní pravdu, která může být 

pevněji spojena, volněji podobná nebo docela vzdálená od historické pravdy“ (Čermák, 

2002, s. 16). Podle Ricoeurových myšlenek je pro konstrukci životního příběhu důležitá 

tzv. konstrukce zápletky, která je vytvářena na základě událostí a zkušeností (Ricoeur, 
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2000, s. 105). Zápletka dává životnímu příběhu významový řád a souvislost. Zkušenosti, 

které jsou během života získávány, jsou vkládány do jednotlivých příběhů. Zápletka tyto 

příběhy spojuje do řetězce a vytváří celek neboli cestu, které je dán smysluplný význam. 

Vyprávění životního příběhu je podle Ricoueura rozděleno do tří fází - tzv. trojí mimésis 

(tamtéž, s. 88-135). Prostřednictvím mimésis dochází ke ztvárnění světa, které je obsaženo 

v každém příběhu. „Jádro vyprávění spočívá v dějové zápletce, která pořádá činy a události 

v příběhu a jejíž dynamika umožňuje podle Ricoeura osvětlit vztah mezi časem a 

vyprávěním" (Hájek a kol., 2012, s. 211). Trojí mimésis je podle Ricoeura rozděleno na: 

mimesis I (prefigurace) – jak sám vypravěč vnímá svět, jeho symbolické zprostředkování; 

mimesis II (konfigurace) – konstruování zápletky, propojení jednotlivých událostí a 

konstruování příběhu; mimesis III (refigurace) – přijetí příběhu čtenářem/posluchačem, 

jedná se o spojení světa vypravěče se světem čtenáře/posluchače a prostřednictvím 

interpretací vytvoření nového příběhu. Trojí mimésis tak vytváří příběh, jenž je základem 

narativní identity a odpovídá na otázku „kdo jsem?“. „Narativní identita je závislá na 

narativu/příběhu v tom slova smyslu, že její „nositel“ je s to chápat jednání vlastní i 

jednání druhých v řádu souvislostí, jenž vzniká díky narativnímu uspořádání různorodých 

prvků do příběhu s jasným začátkem, středem a zakončením“ (Hamar, 2008, 39-40). 

Výzkumníkem je tak příběh seřazen do významných souvislostí podle chronologického 

sledu a tím tak vzniká nová „kronika", která má za cíl poskytnout nové významy, které 

vytváří identitu jedince (Hamar, 2002). 

2.2.3.2 Narativní identita 

Pojem narativní identita označuje podle Ricoeura (2000) proces utváření vlastního já 

skrze příběh, ve kterém vypráví o tom, jak sám sebe vidí a vnímá. Identita je 

prostřednictvím narativního konstruktivismu prezentována životní dráhou jedince a jeho 

subjektivní interpretací vztahů a zkušeností (Hamar, 2008, s. 27). Vyprávěné příběhy 

představují vnitřní životní realitu daného jedince a odpovídají na otázku „kdo jsem?“. 

Narativum určuje strukturovaný řád vyprávění, jehož pomocí je vytvářena osobní identita 

aktéra (Hamar, 2002). Na základě životních zkušeností daného jedince je jeho identita 

formována. Narativní konstrukce identity je založena na osobních výpovědích jedinců, 

kteří vypráví svojí osobní realitu a přitom jednotlivým momentům ve svých příbězích 

přikládají určité významy (Čermák, 2002). Životní příběhy nejsou jedinou reprezentací 

identit jedinců. Identity aktérů nejsou formovány pouze zkušenostmi či událostmi, ale také 

samotným vyprávěním aktéra a následně interpretací posluchače (Hamar, 2002). 
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„Vyprávění je v sociologickém smyslu aktem jednání. Jinými slovy, konstrukce narativ má 

performativní charakter, jelikož utváří víceméně jednotnou narativní identitu, kterou může 

subjekt přijmout za vlastní” (Hamar, 2008, s. 67). 

2.2.3.3 Proměna identity 

Ke změnám identity jedince dochází ve všech jeho životních obdobích. Zpravidla k 

těmto změnám dochází během důležitých životních událostí. Důležitými životními 

událostmi ovlivňujícími identitu člověka mohou být v osobní rovině např. změna 

zaměstnání, narození potomka, získání vysokoškolského titulu, stěhování či odchod do 

důchodu. Za životní události přicházející „zvenku“ můžeme pak považovat přírodní 

katastrofy, válku nebo revoluční změnu. Změny identity jsou vnímány a chápány 

prostřednictvím narativu. Paul Ricoeur (in Hamar, 2008) poukazuje na to, že identita se 

těmito změnami také z části mění, avšak z části zůstává stejná. Identitu člověka dělí na dvě 

dimenze – idem a ipse. Idem se nachází v rovině biologické, je to něco, co je stálé a 

neměnné (jméno jedince, otisk prstu atd.). Ipse se nachází v psychologické rovině a do této 

kategorie se řadí především osobnostní dispozice jedince, které se sociální interakcí a 

získávanými zkušenostmi a jednáním utváří. Ptáme-li se na ipse, „ptáme se „kdo”, ptáme 

se totiž na aktéra, na původce určitého jednání. „Kdo” (osobní identita) je nemyslitelná bez 

jednání, které se reflektuje v příběhu. Má-li být identita „kdo” narativní identitou, znamená 

to, že osobní identita se musí zakládat na jednání a/či událostech, o nichž vypovídá 

narativum” (Hamar, 2008, s. 42). Společně jsou ipse a idem propojeni vztahem a 

dohromady vytváří narativní identitu jedinců. „Koncept narativní identity je schopný 

zachytit, postřehnout identitu ve změně: pojímá subjekt jako kontinuálně vznikající a 

existující především ve strukturách svých vztahů” (tamtéž, s. 68). Identita člověka je 

ovlivněna událostmi, které během života nastanou, v čase se mění a je tvořena z 

jednotlivých životních událostí či aspektů, které během života člověk prožije. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

3 Metodologie výzkumu 

3.1 Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

Cílem mé diplomové práce je zkoumání vývoje osobní identity aktérů, kteří přechází 

z aktivní občanské participace v rámci občanské společnosti do aktivní politické 

participace v rámci sféry politické na regionální úrovni. Narativní výzkum má za cíl hledat 

konkrétní významy, procesy a kontexty, v rámci kterých se identity proměňují. Podstatou 

výzkumu je porozumění sociální realitě, ve které se utváří osobní identita aktérů. „Cílem 

narativního výzkumu pak není ověření hypotézy, ale konstrukce významu zkoumaného 

jevu” (Čermák, 2013, s. 76). 

 

Cílem mého výzkumu je nalézt odpovědi na následují otázky: 

Hlavní výzkumná otázka: 

● Kým jsou a kým se stávají aktéři, kteří přechází z aktivní občanské participace v 

rámci občanské společnosti do participace politické v rámci politické sféry? 

Specifické výzkumné otázky: 

● Jaké podněty považují narátoři za podstatné v rozhodnutí aktivně se občansky 

angažovat? 

● Jaké mezníky považují aktéři za klíčové v procesu přechodu z občanské společnosti 

do politiky? 

● Jak se klíčové mezníky propojují s osobní identitou a její proměnou? 

● Jaké vnímají narátoři rozdíly mezi občanským a politickým jednáním? 

3.2 Metodologická východiska výzkumu 

V této části diplomové práce přiblížím metodologická východiska, která mě 

inspirovala k realizaci stanovených cílů. Proces výzkumu trval od začátku roku 2016 do 

konce dubna roku 2017. První fáze byla tzv. přípravná, která spočívala ve studiu odborné 

literatury a vytváření teoretické části. Tato část práce byla potom průběžně doplňována na 

základě uskutečněných rozhovorů, které vynesly na světlo nová témata a další data. Tato 

nová témata jsem následně nastudovala v odborné literatuře a zakomponovala do 

teoretické části. Druhá fáze spočívala ve sběru dat a analyzováním těchto dat. Běhen druhé 
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fáze byly vytvořeny analytické příběhy a vytvářeny kategorie. Poslední třetí fáze spočívala 

v analýze všech dat a v transkripci výsledného výzkumného příběhu do podoby diplomové 

práce. 

Pro výzkum diplomové práce jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Tato 

strategie umožňuje získat komplexní obraz o tom, jak „lidé chápou, prožívají a vytvářejí 

sociální realitu“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 17). Zvolená strategie je vhodná pro zkoumání 

jednotlivců. Kvalitativní metodou nemůžeme daný problém vztáhnout na širší populaci, ale 

pouze na její část, která se s daným problémem potýká. Výzkumná strategie má induktivní 

charakter tzn., že mi bylo umožněno z velkého množství získaných dat, vytvořit komplexní 

obraz o zkoumaném jevu – proměně osobních identit jednotlivců. V kvalitativním 

výzkumu se nejedná o to potvrdit či vyvrátit hypotézy stanovené před začátkem výzkumu, 

ale o možné vytvoření nové hypotézy (Hendl, 2005). 

Biografický design byl zvolen v diplomové práci jako metoda kvalitativního 

výzkumu, který umožňuje zkoumat pohled jedince a jeho osobní identitu prostřednictvím 

jeho interpretací (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 126). Biografie je poskládána z dílčích 

narativů, které vytvářejí jeden velký životní příběh. V biografickém výzkumu se primárně 

nezaměřujeme na témata jednotlivých vyprávěných příběhů, ale na jejich skryté významy 

(Švaříček, Šeďová, 2007, s. 126). „V biografickém designu však nejdříve badatel 

naslouchá a posléze hledá, na které nevyslovené otázky vlastně vypravěč odpovídal. 

Výzkumník se tak snaží porozumět subjektivnímu pohledu jednoho či několika málo 

účastníků a na základě tohoto pochopení zrekonstruovat jejich svět“ (Švaříček, Šeďová, 

2007, 127). Podle Hendla (2005) se biografický design zaměřuje na vnitřní́ perspektivy 

jedince, interakce jedince v sociálním kontextu, zkušenost jedince v různých rolích, v 

průběhu různých okamžiků života. 

Vzhledem k tématu diplomové práce, které má za cíl zkoumat vývoj osobní identity 

aktérů, jsem pro výzkum zvolila narativní typ biografického designu. Biografický design 

umožňuje zachytit komplexnost určitého jevu (Švaříček, Šeďová, 2007). V případě této 

diplomové práce má za cíl zaznamenat konstruování osobních identit aktérů. V narativním 

biografickém designu hraje hlavní roli životní příběh, který je zprostředkován skrze 

vyprávění narátora (vypravěče). V narativním biografickém designu není cílem získat 

pravdivý obraz reality, ale prostřednictvím rozhovoru získat informace o tom, jak jedinec 

vnímá vlastní realitu (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Specifickou metodou zvoleného biografického designu je tzv. „životní příběh“. 

Prostřednictvím životního příběhu je možné identitu člověka formovat skrze subjektivní 
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vyprávění, která jsou vytvářena vzhledem ke vztahu k subjektivní realitě narátora (Hamar, 

2008, s. 17). „Životní příběh je takový příběh, který si jedinec volí k vyprávění o prožitém 

životě, který je vyprávěn úplně a otevřeně do té míry, jak dovoluje paměť a jedincovo 

přání ohledně toho, co by o něm měli znát druzí, a který je obyčejně výsledkem rozhovoru 

vedeného druhým člověkem” (Atkinson, 1998, cit. podle Švaříček, Šeďová, 2007, s. 130). 

Příběh člověka se během života neustále vyvíjí, a tím pádem se také vyvíjí i jeho identita. 

Člověk prostřednictvím příběhu a vyprávění dává význam své zkušenosti. Vyprávění 

umožňuje pochopit souvislosti a pomáhá k porozumění kompletního příběhu. Vyprávěním 

můžeme zachytit celkový průběh daného procesu, pomáhá nám vytvořit řád prožitků a 

dává smysl událostem a jednáním v našem životě. Biografickým vyprávěním vlastního 

příběhu člověk vytváří sociální reality, které jsou vyobrazeny pomocí zkušenosti jedince. 

„Akceptace a smysluplná organizace minulých zkušeností jsou základem vnímání 

vlastního života jako kontinuálního toku událostí“ (Čermák, 2002, s. 16). Příběhy jsou 

výkladem našich životů a prostřednictvím vyprávění jsou konstruovány do smysluplného 

celku. Tímto celkem se definujeme a určujeme naši minulost, přítomnost, ale i budoucnost 

(Čermák, 2002). 

3.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor respondentů byl záměrně vybrán z konkrétního místa, a to 

krajského města Ústí nad Labem, ze kterého pocházím. Do výzkumného souboru jsem 

zařadila aktéry, které jsem osobně neznala, ale kteří zde byli dlouhodobě občansky aktivní. 

Tito aktéři se v minulosti z různých pohnutek rozhodli vstoupit do komunální politické 

sféry (městské, krajské zastupitelstvo) a aktivně se zde začít angažovat. Důvodem k 

takovému kroku byla pro většinu aktérů nespokojenost s aktuální politickou situací ve 

městě, resp. Ústeckém kraji. Od roku 2000 se ve vedení města a kraje většinou střídali 

zástupci ODS a ČSSD, kteří vytvářeli otevřené nebo skryté koalice za jediným účelem – 

získat politickou moc a následně z ní materiálně profitovat. Důsledkem byla řada skandálů 

a trestních řízení, namátkou jmenujme kauzu „Činoherák“ nebo ještě živý případ trestních 

stíhání v rámci ROP – Severozápad. Takový způsob vládnutí nemohl zůstat bez odezvy a 

občanská nespokojenost přerostla v protesty, a dokonce i demonstrace. 

Ti nejangažovanější občané se rozhodli vstoupit do politiky a založili nové politické 

strany, resp. hnutí, za které někteří z nich kandidovali do místních samospráv. Protože to 

byli do té doby spíše aktivisté a občansky angažovaní lidé, s politikou neměli téměř žádné 

zkušenosti.  
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Pro výzkum bylo vybráno pět osob, se kterými jsem realizovala narativní rozhovory. 

Účastníky výzkumu jsem vybírala na základě několika kritérií, která jsou popsána dále. Na 

rozdíl od kvantitativního výzkumu by měl být výzkumný soubor u kvalitativního výzkumu 

vytvořen tak, aby co nejlépe reprezentoval výzkumný problém (Disman, 2002, s. 304). 

Proto jsem využila metodu účelového výběru zároveň i metodu sněhové koule. Při použití 

metody účelového výběru nemusí účastníci výzkumu bezpodmínečně splňovat podmínku 

reprezentativity. „Účelový výběr je založený pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by 

mělo být pozorováno a o tom, co je možné pozorovat. Jeho závěry takřka nikdy nelze příliš 

zobecnit. Výzkumník musí jasně, přesně a otevřeně definovat populaci, kterou jeho vzorek 

opravdu reprezentuje” (Disman, 2002, s. 112-113). Konkrétní osoby jsem vyhledávala 

pomocí internetu či prostřednictvím osobních vazeb. Na základě stanovených kritérií jsem 

vybrala tři, z mého pohledu nejvhodnější, kandidáty a ty jsem oslovila s požadavkem 

absolvování narativního rozhovoru. Všem jsem objasnila téma mého výzkumu a poté jsem 

se s každou osobou domluvila na schůzce za účelem rozhovoru. Shora popsaný výběr jsme 

prováděla podle následujících kritérií tak, aby bylo zajištěno, že vybraní respondenti mají 

zkušenost s angažmá v občanské i politické sféře: 

1. aktivně občansky angažovaná osoba v Ústí nad Labem 

2. působnost v politice minimálně dva roky jako zastupitel(ka) v Ústí nad Labem 

3. aktivní členství v minimálně jedné neziskové organizaci 

Následně jsem prováděla další výběr, a to metodou sněhové koule. Na konci 

rozhovoru jsem respondenty vždy požádala, aby mi doporučili další osobu, která je aktivní 

v občanské společnosti (je členem nějaké neziskové organizace, účastní se veřejných 

aktivit ve městě Ústí nad Labem atd.) a zároveň je členem nějaké politické strany v Ústí 

nad Labem. Takto jsem získala kontakty na další potenciální respondenty splňující vstupní 

podmínky. Abych vybrala kandidáty co nejvhodnější, zjišťovala jsem o nich další 

informace z veřejných zdrojů a dotazovala se na ně v mém okolí Ve výsledku jsem 

oslovila další dvě osoby, takže nakonec celý výzkumný soubor čítal pět osob (2 ženy a 3 

muže), o nichž jsem se domnívala, že nejlépe splňují požadovaná kritéria. 

3.4 Metody sběru dat 

Data pro výzkum v rámci diplomové práce jsem sbírala od prosince roku 2016 do 

března roku 2017. Data byla získávána pomocí narativních rozhovorů (interview), v 

kombinaci s polostrukturovanými rozhovory. Narativní rozhovor je primárně založen na 
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volném vyprávění aktéra a umožňuje odhalit možné významy, které by při účelovém 

dotazování nemusely být vysloveny (Hendl, 2005). Polostrukturovaný rozhovor je naopak 

založen na připravených otázkách nebo tématech, které jsou během rozhovoru probrány 

(Hendl, 2005). To znamená, že jsem primárně nechávala informátory (aktéry) mluvit, aby 

mi vyprávěli svůj životní příběh, ale měla jsem také připravený seznam tematických 

okruhů, o kterých jsem se domnívala, že by měly v jejich vyprávění zaznít. Pokud narátor 

sám téma nezmínil, následně jsem se na ně dotázala. Tuto kombinaci rozhovorů 

doporučuje např. Riessmann (1993). Interview jsem s informátory opakovala nejméně 

dvakrát v návaznosti na dobu strávenou s každým z narátorů. Délka interview se 

pohybovala různě, většinou v rozmezí jeden a půl až tři hodiny. Pro biografický výzkum je 

typické střídání fáze sběru dat a analýzy. Po prvním rozhovoru s účastníkem jsem jeho 

vyprávění analyzovala a vytvořila si základní časovou osu. Většinou se vynořily první 

významné mezníky a při dalším rozhovoru jsem se již zaměřovala na specifičtější otázky 

tak, abych získala podrobnější informace a hlubší vhled k událostem, které mi byly sděleny 

v rozhovoru prvním. 

Před tím, než jsem potenciální účastníky oslovila, zjistila jsem si o nich, co nejvíce 

informací z dostupných zdrojů (především internetových). Schůzky probíhaly v místech, 

která aktéři sami vybrali. Většinou to byly kancelářské prostory, v několika případech 

kavárny. 

Rozhovory byly vedeny podle předem připraveného schématu. Pro rychlejší 

prolomení bariér, které jsou běžné při setkání lidí, kteří se vidí poprvé, jsem se na začátku 

rozhovoru představila v co nejširší osobní rovině a aktéry jsem seznámila s hlavními 

myšlenkami mé diplomové práce. Dále jsem narátory poprosila o souhlas s nahráváním 

rozhovoru na záznamové zařízení s tím, že získaný materiál bude sloužit pouze pro účely 

mého výzkumu a nebudu jej dále šířit. Všechny aktéry jsem pak seznámila s faktem, že 

výzkumná část diplomové práce bude anonymní, jejich skutečná jména se nebudou v 

diplomové práci vyskytovat a budou nahrazena pseudonymy. Proti pořízení zvukového 

záznamu nikdo nic nenamítal, někteří dokonce ani netrvali na anonymitě. Záznam 

rozhovoru vždy začínal poučeným souhlasem narátora s pořízením zvukového záznamu, 

Pak jsem narátory požádala, aby mi vyprávěli o svém životě s důrazem na zkoumané 

otázky – jak významnou roli v něm hraje občanská angažovanost a politika. Během 

rozhovorů bylo důležité udržet vypravěče (informátory) u tématu, což nebylo vždy úplně 

snadné. Na jednu stranu jsem vnímala pozitivně, že si chtěli „povídat o všem“ (což 

svědčilo o tom, že se mi podařilo navodit požadovanou neformální atmosféru), nicméně 
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jsem směr vypravěčova příběhu musela velmi často korigovat větami typu: „A mohl/a 

byste se vrátit zpátky o tom, jak jste mi vyprávěl/a… a říct mi o tom ještě něco víc?“. Po 

realizovaném prvním rozhovoru jsem se s účastníky předběžně domluvila na další schůzce, 

která se většinou konala 3-4 týdny po prvním rozhovoru. Po každém rozhovoru jsem 

provedla jeho doslovný přepis ze zvukového záznamu. Rozhovory byly po každé schůzce 

ze zvukového záznamu doslovně přepsány 

3.5 Způsob zpracování dat (analýza dat) 

V narativním biografickém výzkumu nejde pouze o přepis biografických údajů, ale o 

jejich analýzu. V narativních rozhovorech byly sledovány významy a úroveň událostí, 

které byly osobitým způsobem narátora sdělovány, a které spoluutváří osobní identitu 

narátora (Hamar, 2002). Rozhovory s respondenty byly ze zvukového záznamu přepsány 

do textové podoby. Počátečním procesem analýzy je opakované pročítání vytvořeného 

textu. V tomto procesu jsem měla možnost vytvořit si nový pohled na získaná data a 

objevit tzv. bílá místa, která by mohla být podmětem pro vytvoření nových otázek při 

dalším rozhovoru s účastníkem. Během první fáze analýzy jsem přepsané rozhovory 

pomocí otevřeného kódování chronologicky uspořádala, neboť jednotlivé příběhy 

respondentů na sebe nenavazovaly a někdy se i překrývaly. Otevřené kódování je metoda, 

při nichž jsou údaje (text) analyzovány, poté rozděleny na tematické části a těm se 

následně přidělují kódy (slova, slovní spojení), které je popisují. (Hendl, 2005, s. 247). 

Pozornost jsem tedy věnovala dílčím příběhům, které tvořily jeden životní příběh narátora. 

Každý příběh byl z určitého důvodu vyprávěn a já hledala v těchto dílčích příbězích 

významy, které tyto důvody odhalovaly. Každá analýza rozhovoru byla vytvářena podle 

šesti základních strukturních kategorií (Riessman, 1993, s. 18): 

● abstrakt (shrnutí celého příběhu), 

● zaměření příběhu (čas, místo, okolnosti, aktéři), 

● jednotlivé události seřazené v kauzální posloupnosti, 

● hodnocení událostí narátorem (význam a smysl událostí), 

● vyvrcholení příběhu, 

● ukončení vyprávění (coda). 

Výsledkem této části analýzy byly chronologicky sestavené jednotlivé příběhy 

každého z respondentů. V této fázi se jednalo o strukturní analýzu, která byla zaměřena na 

chronologickou posloupnost a nikoliv na témata. 
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Druhá fáze analýzy byla tzv. tematická. Tato fáze spočívala v hledání obsahové a 

tematické roviny ve vyprávěních. Bylo provedeno také otevřené kódování, avšak s tím 

rozdílem, že jsem se zaměřila na témata a pojmy, podle kterých byly vytvářeny kategorie a 

ty byly analyzovány podle svých významů. Kódování jsem vytvářela technikou „papír a 

tužka”, tzv. kódování v ruce (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 213). Jednotlivé rozhovory jsem 

navzájem porovnávala a hledala jsem, zda se některá témata a kategorie opakují, případně 

s jakými obměnami. Pomocí tematické analýzy lze v textech nalézt významy, které nebyly 

ze strukturované analýzy zřejmé. K tomu jsem využívala metodu systematické analýzy s 

cílem objevit společná témata a opakovaně se vyskytující vzorce událostí. Poslední fází 

analýzy bylo shrnutí, které je uvedeno v závěru mé diplomové práce. 

3.6 Kvalita a limity výzkumu 

V kvalitativním výzkumu jsou důležité dva koncepty kvality výzkumu: validita a 

reliabilita (Švaříček, Šeďová, 2007). Validita se v kvalitativním výzkumu zaměňuje s 

atributy pravdivosti a platnosti výzkumu. Na pravdivost i platnost je nahlíženo skrze 

několik možných kritérií. Jedním z nich je kritérium důvěryhodnosti, které je třeba 

zohlednit již při pečlivém výběru účastníků výzkumu. V diplomové práci byli vybráni 

takoví účastníci, kteří zkoumaný jev zcela reprezentují. Pravdivost a platnost výzkumu 

také zajistíme přímými citacemi. „Citace výroků účastníků výzkumu či přepisy terénních 

poznámek slouží k tomu, abychom ukázali specifický jazyk, výjimečný případ nebo 

překvapivé tvrzení” (Švaříček, Šeďová, 2007. s. 35). Dále se k zajištění pravdivosti 

využívá podmínka přenositelnosti neboli aplikovatelnosti. Přenositelnost zajistíme 

zdokumentovaným výzkumným postupem a odůvodněním proč a jaké kroky jsme ve 

výzkumu využívali (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Reliabilita neboli spolehlivost je druhým znakem kvality kvalitativního výzkumu. 

Reliabilita je v kvantitativním výzkumu vysoká, jelikož dochází k přesnému dodržování 

jednotných principů a zásad, které není možné zajistit u kvalitativního výzkumu. Existuje 

však několik technik, jak zvýšit zajištění spolehlivosti kvalitativního výzkumu. V 

diplomové práci jsem použila techniku zcela přesného přepisu nahrávek, snažila jsem se o 

konzistenci při kódování a také jsem používala techniku opětovného kódování, kdy se „po 

skončení kódování výzkumník vrátí k začátku již okódovaného textu a zkusí si jej znovu 

okódovat” (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 42). Obecně lze říci, že validita je v kvalitativních 

výzkumech vysoká, avšak reliabilita bývá nízká (Disman, 2002). Výsledky mého výzkumu 

jsou platné pouze pro konkrétní zkoumanou skupinu aktérů a není možné výsledky 
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zobecňovat na celou populaci. Bylo získáno sice mnoho informací, avšak od malého počtu 

osob (Disman, 2002). 

Každý výzkum má svá omezení a ani narativní výzkum není výjimkou. Jedním z 

limitů, se kterým je možné se během výzkumu setkat, jsou zkreslené, lživé, zamlčené či 

zapomenuté informace informátora. Žádný výzkumník nemůže zaručit stoprocentní 

pravdivost informací, které jsou informátory sdělovány. Biografický design si proto 

neklade za cíl pochopit celou skutečnost, ale pouze tu skutečnost, která je předkládána z 

pohledu jedince (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 127). 

3.7 Etické aspekty výzkumu 

Každá výzkumná práce by měla zohlednit i etické aspekty výzkumu. Narativním 

výzkumem jsem vstoupila do soukromí informátorů a v rámci této skutečnosti jsem brala 

na vědomí, že musím dodržovat etické a morální principy výzkumu, aby nedošlo k osobní 

újmě informátorů, kteří byli ochotni se na výzkumu podílet. 

V rámci mé diplomové práce byl ke každému rozhovoru získán informovaný souhlas 

a narátor byl poučen, jakým způsobem budu s daty získanými v rámci výzkumu nakládat. 

„Osoba se zúčastní studie, pouze pokud s tím souhlasí. Předtím musí být plně informována 

o průběhu a okolnostech výzkumu“ (Hendl, 2005, s. 153). Práce se zakládá na principech 

důvěrnosti. To znamená, že v práci nebudou uvedena žádná data, jež by umožnila 

čtenářům určit totožnost účastníků výzkumu. Někteří z respondentů chtěli být v diplomové 

práci anonymizováni a někteří anonymizaci naopak nevyžadovali. Anonymizace byla v 

některých případech poněkud složitější, jelikož se jedná o veřejně známé osobnosti v Ústí 

nad Labem, a tak bylo nutné pozměnit jména respondentů a organizací ve kterých 

respondenti působili či působí. Přestože někteří informátoři anonymizaci nevyžadovali, z 

důvodu zachování konzistence podmínek výzkumu jsem se rozhodla anonymizovat 

všechny respondenty. 

Pro mě osobně bylo celkem obtížné objektivně a nekriticky analyzovat data získaná 

od respondentů. Ti jsou většinou veřejně známé osobnosti, které jsem již dříve znala z 

médií a svého okolí. Proto bylo třeba potlačit můj vlastní subjektivní názor a na data 

pohlížet s nadhledem, objektivně, a především analýzu dat opakovat do té doby, dokud se 

témata a kategorie neměnily. 
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4 Analýza narativních rozhovorů 

Hlavní roli v analytické části hrají komplexní rozhovory, které utváření životní 

příběh ve spojitosti s posluchačem během vyprávění. Právě narátor dává celkový význam 

celému vyprávění a pomocí subjektivních interpretací vztahů a zkušeností je pomocí 

narativní analýzy konstruována osobní identita (Hamar, 2008). 

4.1 Josef 

4.1.1 Profil narátora 

Josefovi je 55 let, narodil se v Ústí nad Labem. Vystudoval střední odbornou školu a 

krátce poté, ještě před rokem 1989, začal podnikat v oblasti stavebnictví. Po roce 1989 

založil novou firmu, která byla obchodně velmi úspěšná. Aktivně se občansky angažovat 

začal ještě před listopadovou revolucí a jeho angažovanost trvá v podstatě dodnes. Účastnil 

se demonstrací, podepisoval petice, spolupořádal akce na ochranu životního prostředí. Od 

roku 2006 se stal aktivním členem v několika OOS. Josef je místopředsedou servisní 

organizace, která se zaměřuje na poskytování sociální a zdravotní péče, dále je členem 

třech advokačních organizací, které se zaměřují na práva a zájmy občanů a ochranu 

životního prostředí. Jeho aktivity spočívají mj. v pořádání besed, zveřejňování informací o 

problémech, které souvisí s tématy neziskových organizací, podpoře a organizaci petičních 

akcí, kulturních akcí či demonstrací, poskytování sociálních služeb nebo oslovování 

občanů v rámci pořádaných akcí. V roce 2013 založil s dalšími aktivními lidmi politické 

hnutí v Ústí nad Labem, za které kandidoval do zastupitelských voleb. V roce 2014 se za 

toto hnutí stal zastupitelem města Ústí nad Labem. Během jeho politické kariéry se stal 

zastupitelem města Ústí nad Labem a členem Výboru pro národnostní menšiny. 

4.1.2 Analýza rozhovoru 

Josef v rozhovorech popisoval události, které ho v dětství ovlivnily, a které mají 

podle jeho vyprávění vliv do současnosti. Josef dále mluvil o důvodech, proč se začal 

občansky angažovat a kdy se stal poprvé členem neziskové organizace. V rozhovorech 

také uvádí důvody,  
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proč vstoupil do politiky a založil politické hnutí. Josef během vyprávění 

nepostupoval chronologicky, proto jsem jednotlivé dílčí příběhy z jeho vyprávění 

uspořádala a strukturovala s důrazem na zjištění Josefovy osobní identity. 

Dětství a dospívání: vliv otce, rodiny a režimu 

Narativní teorie přikládá velký význam tomu, kde a čím příběh začíná (Hamar, 2008, 

s. 204). Nejedená se pouze o nahodilý výběr, ale o významově určující moment celého 

dalšího vyprávění. Josef započal vyprávění o vlivech (sociálních a společenských), které 

na něj v dětství působily a formovaly jeho osobnost ve smyslu nastavení hodnot, na 

kterých si zakládá ať už ve sféře politické či občanské. 

J: „Táta si vždycky stál za svým a nenechal se komunisty zlomit. I když to nebylo 

vždycky jednoduché. ...V podstatě to bylo tím, že můj táta byl takovej disident, nikde 

nezapsaný, vyhraňoval se vůči systému…On (otec) názory neměnil a většinou 

bojoval proti nespravedlnosti. ... On (otec) byl dost pronásledovaný a taky měl hodně 

prací. Pořád je (práce) střídal. My jsme se museli podílet na živobytí vlastně celá 

rodina. ...Od malička jsem musel pracovat, takže před školou se chodilo do práce, po 

škole se chodilo zase do práce, a tak to bylo vlastně až do mých patnácti let. … Já 

jsem si to moc nikdy neuvědomoval, ale otec byl a pořád je vzorem.” 

M.S.: „V jakém smyslu je pro vás vzorem?” 

J: „Teď teprve dokážu ocenit tu jeho zatvrzelost. Jak se vždycky ozval, když viděl 

nějakou nespravedlnost. Asi to mám tak trochu po něm (smích).” 

Josef mluví o svém dětství, ve kterém měl hlavní roli především jeho otec, který byl 

silně protirežimně zaměřen. Z Josefova vyprávění bylo patrné, že je pro něj otec důležitou 

osobou. V této části příběhu je patrný silný vliv jeho otce, který ovlivnil osobní nastavení 

Josefova hodnotového žebříčku, mj. v důsledku otcových názorů vyhraněných vůči 

systému. Od otce se naučil určité hodnotě – spravedlnosti, která má v Josefově vyprávění 

velký význam, je často zmiňovaná a nepochybně souvisejí s jeho rozhodnutím aktivně se 

angažovat v občanské společnosti a vstoupit do politiky. Otec ho naučil mít vlastní názor, 

naučil ho, že pokud s něčím nesouhlasí, měl by dávat najevo své postoje. 

Nespravedlnost a aktivní angažovanost 

J: „Někdy na začátku roku 1989 přišlo Několik vět vytvořených umělci. To mi přišlo 

rozumné, tak jsem k tomu vyjádřil svůj názor a druhý týden jsem už neměl 
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zaměstnání. …Mezitím v 89 roce jsem se aktivně účastnil demonstrace pro čistý 

vzduch. Také jsem se v tomto roce účastnil demonstrace v Teplicích. Kde jsem 

poprvé okusil ten obušek jak chutná. Vydrželi jsme tam protestovat tři dny. A tím, že 

jsem byl nezávislý, protože jsem neměl práci, mi nemohli nic udělat. …Sice jsem se 

částečně podílel na nějakým zlepšování demokratických principů, ale nebylo to nic 

výrazného”. 

M.S.: „Proč si myslíte, že to nebylo nic výrazného?” 

J: „No lidé kolem mě dělali daleko víc než já. Oni například ty demonstrace 

organizovali, nebáli se veřejně vystupovat a mluvit za nás všechny. I tak jsem měl 

pocit, že nemůžu jen tak sedět. Ale jen se k těm aktivitám připojoval. Sám jsem nic 

nebudoval.” 

Josef byl aktivní již před rokem 1989. Jednalo se především o občanský neformální 

typ participace (podle tehdejšího právního systému pravděpodobně nelegální), která se 

projevovala formou demonstrací. Z Josefova vyprávění je zjevné, že svůj názor vyjadřoval 

ve chvílích, kdy měl pocit nespravedlnosti a s něčím nesouhlasil. I když svoji účast na 

demonstraci popisuje jako aktivní, i tak následně dodává, že se pouze částečně angažoval a 

že se nejedná o „nic výrazného“. Z jeho vyprávění týkajícího se roku 1989 byla cítit 

skromnost; v této době se jako aktivista necítil. 

J: „Po roce 89 jsem samozřejmě chodil pravidelně k volbám, sledoval dění v Ústí, 

občas se účastnil nějaké veřejné aktivity, jako demonstrace nebo podepsání petice. 

Vždycky jsem se zajímal o životní prostředí, k přírodě mám tak nějak blízko, takže 

veškerá moje aktivita většinou souvisela s přírodou. No, ale nic velkého.” 

M.S.: „Proč jste měl tu potřebu se angažovat?” 

J: „Nespravedlnost! (důrazně) Vždycky je to nespravedlnost. (důrazně) Já vím, že je 

to potřeba, proto se tomu věnuje nějakých dvacet let.” 

Josef do roku 2006 občansky a politicky participoval, ale jak říká „nebylo to nic 

velkého“. Jednalo se především o tradiční formy participace – podpis petice, účast ve 

volbách, podpora demonstrace. Vypravěč nepovažuje jeho zapojování se do veřejného 

života za příliš významnou aktivitu, ale spíše jako za samozřejmost. Jednalo se o činnost, 

která se z jeho pohledu nějakým způsobem předpokládá, je potřeba a vyžaduje se. Na 

otázku „Proč měl potřebu se angažovat?” bez váhání a s důrazem odpověděl, že kvůli 
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nespravedlnosti. Pocit nespravedlnosti je pro něj hlavním důvodem, proč se veřejně 

angažuje a účastní se veřejných aktivit. 

J: „V podstatě až když jsem viděl, že revoluce přinesla spousty prospěchářů, kteří 

mysleli jenom na sebe, ale ne na město. Začalo to zavánět něčím, co se mi nelíbilo a 

co jsem ani nikdy nechtěl, a tak jsem se pustil do veřejného života (Josef se stal 

členem občanského hnutí v Ústí nad Labem) někdy v roce 2006.”  

M.S.: „Proč jste se stal členem občanského hnutí? Co vás k tomu vedlo?” 

J: „Zájem o životní prostředí a skupina lidí, která to hnutí založila. V Ústí a okolí se 

vždycky řešilo uhlí a ovzduší. A bylo to asi tím, že jsem tu vyrůstal a zažil jsem to 

prostředí na vlastní kůži. Takže když jsem v dospělosti mohl, chtěl jsem to svejma 

činama změnit a tohle hnutí mi to umožnilo.” 

Důvodů, proč se Josef uchýlil k občanskému aktivismu, bylo hned několik. Z jeho 

vyprávění je patrné, že začínal vnímat ústup demokratických principů, a že se k moci 

dostávali lidé, kteří tyto principy nezastávali a spíše využívali situací k tomu, aby získali 

moc a peníze. Josef několikrát v rozhovorech zmiňoval, jak je pro něj demokracie a 

dodržování jejích principů důležité. 

Vstup do politiky jako zodpovědnost 

J: „Pořád jsem se tomu vyhýbal (politice)… Pořad jsem chtěl mít volné ruce. …Měl 

jsem všechno tak rozjeto (mluví o svém podnikání). Já jsem jenom určoval, kam ten 

vlak zatočí. Jestli doleva, doprava nebo rovně a určoval jsem jenom ten směr. Takže 

jsem měl spousty času, spousty peněz na to, jít si za svými sny a dělat to, co jsem si 

chtěl bez toho, aby mě někdo kontroloval a aby někdo nade mnou byl... To je jasný, 

že člověk nechce být pod neustálou kontrolou. Byl jsem zvyklý, že jsem sám svým 

vlastním pánem.” 

Josef na začátku 90. let založil firmu, stal se úspěšným podnikatelem a s firmou 

expandoval i do zahraničí. Firma si vedla velmi dobře a přinášela dostatečné zisky, aby se 

Josef mohl zabývat tím, co ho bavilo. Narátor mluvil o tom, že neměl důvod vstupovat do 

politiky. Josef nebyl nikým kontrolován a nemusel se nikomu zpovídat, neměl nad sebou 

nikoho, kdo by na něj dohlížel a sledoval ho. Narátor spíše hledal důvody, proč do politiky 

nevstupovat. Rozhodující mezník přišel až v roce 2013. 

J: „V roce 2013 jsem pochopil, že to stále nejde (vyhýbat se politice). Přišel jsem na 
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to, že tak, jak to dělám, to není správné. Že bych svůj díl měl vrátit i tomu veřejnému 

sektoru v té samosprávě. …pocit, udělat něco správně byl opravdu silný především 

proto, když jsem viděl, kdo všechno je u moci a nikdo nic pro Ústí nedělá. Chtěl 

jsem to nějak změnit... Ta politika tady, to už byla poslední kapka. Chtěli jsme 

přerušit vládu ODS a ČSSD a jediná možnost bylo vstoupit do politiky. Do té 

politiky jsem chtěl zasahovat vlastním podílem, vzít tu zodpovědnost.” 

Pro Josefa vstup do politiky nebyla samozřejmost ani zřejmý krok, který měl 

podstoupit. Jak sám v rozhovorech přiznal, politice se vyhýbal. Jak bylo uvedeno výše, byl 

svým vlastním pánem, nemusel se nikomu zpovídat a mohl svůj čas trávit aktivitami, o 

které se zajímal a kterého naplňovaly. Již dříve si uvědomoval, že politika v Ústí nad 

Labem se nevyvíjí demokraticky. Ale až v roce 2013 učinil vnitřní rozhodnutí, že musí 

přijmout vlastní díl zodpovědnosti za dění v jeho městě, a že musí na sebe vzít riziko 

vstupu na politickou scénu, aby mohl dění kolem sebe aktivně ovlivnit. Ke vstupu do 

politiky ho tedy dovedla především politická situace, ve které se nerespektovaly 

demokratické principy. 

J: „Takže jsme založili hnutí. ...Byli to převážně aktivisté jako já. Byli to většinou 

přátelé z organizací, ve kterých jsem určitým způsobem působil. ...Mám pocit, že 

jsme všichni cítili stejně. Chtěli jsme hlavně změnu pro to Ústí. ...No a to víte, že na 

mě měli vliv. Já bych do toho sám nešel. To ani nejde. Sám člověk nemá takovou 

sílu. Na to potřebujete mít lidi kolem sebe, kteří to cítí stejně jako vy.” 

Narátor sebe a své přátelé a kolegy nazývá aktivisty před vstupem do politiky. 

Přátelé, tedy určitá sociální skupina, byla jedním z důvodů, která ovlivnila Josefa v 

rozhodnutí vstoupit do politiky. Sociální skupina hraje důležitou roli v utváření názorů, v 

chování jedince či v uskutečňování rozhodnutí (Tajfel, 1981). Jednalo se o skupiny lidí, se 

kterými Josef pociťoval určitou sounáležitost, se kterými sdílel stejné názory. Dále je zde 

zmíněna důležitost skupiny lidí jako subjektu, který má větší moc či sílu než jednotlivec. 

Josef by pravděpodobně do politiky nevstoupil, kdyby neměl kolem sebe názorově stejnou 

skupinu lidí. 

Občanská angažovanost a politika 

J: „Já jsem šel do politiky se střízlivýma představami, protože jsem měl možnost být 

v kontrolním výboru celé čtyři roky, takže vím, jak samospráva fungovala a co 
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dělala. Jako jediný z mála jsem přišel do toho výkonu funkce opravdu připraven. Na 

rozdíl od svých kolegů, kteří to na tom Magistrátu nezvládli.” 

Josef hovořil o tom, jak je důležité být na vstup do komunální politiky připraven a 

mít se samosprávou nějakou zkušenost. Dřívější znalosti a dovednosti v samosprávě ho na 

politiku na ústeckém Magistrátu připravily. Zde Josef demonstruje, že bez předešlých 

politických zkušeností je těžké v politice obstát. 

J: „Politika je opravdu o kompromisech a věcech, který jsou za hranou aktivismu. 

Musíme si třeba sednout k tomu stolu s tím komunistou a musíme s ním jednat. To, 

co bych neudělal v soukromém sektoru a v tom aktivistickém, tak v politice to jinak 

nejde. Jako strana máme určitou zodpovědnost vůči voličům a vůbec vůči všem 

občanům Ústí a musíme se snažit prostřednictvím politiky zlepšit život v Ústí.” 

Josef vnímá rozdíl mezi politikou a občanskou sférou. mluví o prostředcích k 

dosažení cílů. Tyto prostředky mohou být odlišné v politice a občanské sféře. V politice by 

měl jedinec umět se dohodnout s většinou, umět ustupovat, dělat kompromisy. V občanské 

nebo privátní sféře lze uspět i bez kompromisů. Josef říká, že politika je za hranou 

„aktivismu“. Politiku odděluje od občanské sféry a tvrdí, že politika je o kompromisech, 

které v občanské sféře být nemusí nebo nejsou. Mluví o tom, že v politice se musí umět 

diskutovat s lidmi, se kterými člověk by v občanské sféře jinak nediskutoval. Politika je 

pro něj oblast, kde člověk musí umět komunikovat s lidmi, kteří nesdílí stejné sympatie a 

názory. Josef také cítí zodpovědnost vůči lidem, kteří jeho a jeho hnutí zvolili. Níže Josef 

uvádí různé podoby zodpovědnosti. 

J: „Je těžký se v politice dohodnout… Když je člověk sám za sebe, tak si jde zkrátka 

za svým a bojuje za svý přesvědčení. To v politice úplně nejde. Je dobrý mít svý 

zásady, ale tady člověk nemluví jen za sebe, jsme skupina lidí a ty rozhodnutí 

musíme dělat společně, nejde jen o můj názor.” 

Josef charakterizoval podstatu identity politika. Politik nejedná sám za sebe, ale za 

své voliče a za skupinu lidí, kteří s ním do politického hnutí vstoupili. Nejde pouze o jeden 

názor člověk, ale to dohodnout se na jednotném názoru s ostatními politiky. Kdežto v 

občanské sféře není potřeba skupiny lidí. Člověk se může občanských aktivit účastnit sám 

za sebe. 
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4.2 Hana 

4.2.1 Profil narátorky 

Narátorce Haně je 33 let, narodila se a žije v Ústí nad Labem. Vystudovala mediální 

studia a v této oblasti pracuje dodnes. Hana se začala aktivně občanskou angažovat až v 

roce 2011, kdy založila vlastní zájmovou neziskovou organizaci poskytující servisní služby 

především seniorům a matkám na rodičovské dovolené. Tato nezisková organizace funguje 

dodnes. V témže roce založila společně s kamarády také občanskou iniciativu, která 

vznikla v reakci na nespokojenost občanů, kteří nesouhlasili s tehdejším návrhem 

územního plánu v Ústí nad Labem. Hana v iniciativě pomáhala s medializací problému, 

komunikovala s úřady a politiky, pomáhala připomínkovat vzniklý návrh územního plánu, 

organizovala demonstrace a happeningy s tímto tématem spojené. Protože nebylo možné 

dosáhnout shody s tehdejšími zastupiteli města a jejich politickými „veliteli“, rozhodla se 

Hana v roce 2013 založit spolu se svými kamarády ústecké politické hnutí, které mělo být 

soupeřem politickým stranám ODS a ČSSD v zastupitelských volbách v roce 2014. 

Politické hnutí vzniklo na základě nespokojenosti místních obyvatel s politickým vedením 

města a souvisejícími kauzami. Ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 strana 

uspěla a Hana se stala zastupitelkou města Ústí nad Labem a tuto funkci zastává doposud. 

4.2.2 Analýza rozhovoru 

Dětství: vliv rodiny 

H: „Rodiče mě vedli poměrně ostře a přísně... Nikdy jsem nic nedostala zadarmo, 

nikdy jsme nebyli rozmazlováni. Pamatuju si, jak nám rodiče vštěpovali, že pokud 

něco chceme, musíme o to usilovat a taky si to musíme zasloužit. Když jsem chtěla 

jen nějakou sladkost, musela jsem si to nějakým způsobem odpracovat, třeba umýt 

nádobí… Takže věcí, kterých jsem dosáhla v životě, jsem dosáhla svojí zatvrzelostí a 

urputností… Co si myslím, že mám po tátovi, je smysl pro spravedlnost. To jsem od 

malinka byla ochotna se rvát, když se někomu ve škole dostalo nějaký 

nespravedlnosti. Vždycky jsem měla potřebu s tím něco dělat… On (otec) by se 

rozdal a všem potřebným by pomáhal. Vždycky mi říkal, že pokud můžu, ať 

pomáhám, nikdy nevím, kdy to budu potřebovat já. Tohle to mám asi taky po něm. 

…Když se teď tak na to zpětně dívám, je možný, že kdybysme byli třeba víc 

rozmazlovaní, nebyla bych taková cílevědomá.” 
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Jako většina účastníků rozhovorů i Hana začínala svůj životní příběh vyprávěním o 

svém dětství a vlivu rodiny, která ji svým chováním natolik ovlivnila, že si osvojila některé 

vlastnosti až do dospělosti. Hana v úvodu zmiňuje hned několik osobnostních dispozic, 

které získala, díky vlivu svých rodičů. Hana mluví o svých povahových rysech, jako jsou 

zatvrzelost, urputnost, smysl pro spravedlnost a cílevědomost. Především témata 

spravedlnosti a cílevědomosti se v Haniných příbězích opakují velmi často a je zcela 

zřejmé, že tyto osobnostní dispozice jsou klíčové pro schopnost v její občanské a politické 

angažovanosti. 

Aktivní angažovanost: zájem a nespravedlnost 

J: „Ta moje angažovanost přišla, až když jsem založila vlastní neziskovku. 

…Vytvořili jsme takový klub, kde byli různé dílničky, pořádali jsme workshopy a 

jiné akce. …Vzniklo to z myšlenky, že u nás na sídlišti nebyly žádný prostory, kde 

by se mohly scházet maminky s dětmi a senioři, které jsem vždycky u nás na sídlišti 

potkávala. Přišlo mi, že se nemají, kde scházet. Takže jsem vytvořila prostory ještě s 

dalšími kamarády. Je pravda, že kdyby do toho nešli se mnou, tak se do toho 

projektu asi nepustím.” 

M.S.: „Z jakého důvodu byste se do založení neziskovky nepustila?” 

J: „Takový založení neziskovky chce peníze a čas. Když se sejde dohromady lidí se 

stejným zájmem, jde to rozhodně snadněji a lépe, než když je člověk na to sám. 

…Všechno jsem to vlastně dělala na dobrovolný bázi, při tom jsem ještě pracovala, 

takže ty kamarádi byli potřeba.”  

První zmínky o aktivní občanské angažovanosti Hana uvádí až v období dospělosti, 

kdy ji napadla myšlenka vytvoření zájmové neziskové organizace poskytující služby pro 

matky na rodičovské dovolené a seniory. Hlavním důvodem, proč se Hana rozhodla pro 

vznik neziskové organizace, byl zájem o druhé, v tomto konkrétním případě byl 

spouštěcím impulsem požadavek na vhodný společenský prostor, který by lidé ze sídliště 

mohli využívat. Jak také Hana podotýká, bez sociálních „přátelských” vazeb by 

neziskovou organizaci sama nezaložila, jelikož neměla dostatek času ani finančních 

prostředků. 

H: „Další důležitý bod, kdy se ve mně probudil aktivista, byl v roce 2011. Jednou za 

mnou přišel můj kamarád a vyprávěl mi o jakémsi navrhovaném územním plánu, 

který prý jestli se schválí, tak se nejspíš bude muset ze svýho baráku vystěhovat. 
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Nechtělo se mi tomu věřit a dost mě ten (územní) plán zajímal. …A tak jsme ho 

(územní plán) začali rozplétat. …To byl hroznej tunel, přišlo nám to protizákonný, 

prolhaný, hnusný a já nevím, co všechno ještě, nejen na lidi, ale i na městský 

rozpočet... Najednou na jejich pozemky byla například stavební uzávěra, oni by si 

nemohli opravit ani fasádu na baráku. V podstatě by žili s vidinou, že za dvacet let 

někdo přijde, baráky zbourá a majetky vyvlastní… S kamarády jsme se rozhodli 

založit občanský sdružení. Chtěla jsem hlavně spravedlnost, a tak jsme si stanovili za 

cíl ho zrušit pokud možno nebo aspoň tu jeho významnou část, která nedávala smysl 

a obrovskýmu množství lidí způsobila vážný problémy.” 

Dalším důležitým občanským jednáním v životě Hany, bylo založení občanské 

iniciativy, které vzniklo na základě nesouhlasu vytvořeného návrhu územního plánu, který 

měl být schválen vedením města Ústí nad Labem v roce 2011. Navrhovaný územní plán 

byl podle Hany „protizákonný, prolhaný, hnusný”. Její osobnostní povahové vlastnosti 

(smysl pro spravedlnost) nebyly schopny nemorální a nezákonné chování přehlížet, a tak 

se Hana rozhodla pro aktivní jednání. Výsledkem bylo založení občanské iniciativy. Opět 

se zde opakuje téma hodnot spravedlnosti, zodpovědnosti a cílevědomosti, které byly 

jedním z důvodů, proč chtěla Hana aktivně ovlivnit činnost ústeckých politiků. 

H: „Strašně jsme za to (zrušit nebo ukončit územní plán města) bojovali, dali jsme to 

i k soudu. …když zjistíte, jak se tuneluje veřejnej rozpočet a kdo všechno je v tom 

zapletenej, jak se (politici) vůbec nestyděj lhát a jak jsou čím dál víc rozežranější. 

…Začali jsme chodit na zasedání zastupitelstva, začali jsme se ptát, žádali jsme o 

informace. … A tak jsme se stali veřejným nepřítelem číslo jedna ústeckejch 

politiků.” 

Hana se společně s dalšími aktivisty snažila prostřednictvím občanských aktivit 

(chodit na zasedání, žádat o veřejně dostupné informace na Magistrátu) zabránit schválení 

územního plánu. V této části narativního příběhu se opět objevuje motiv ovlivnění 

narátorky blízkou sociální skupinou, kde její členové sdílejí stejné hodnoty a mají stejné 

zájmy. Hana zde také zmiňuje důvody počátku nepřátelství mezi občanskou iniciativou a 

ústeckými politiky. Ve vyprávění se zde objevují dvě protichůdné strany: občanská a 

politická, které proti sobě bojují. 

H: „Postupem času jsme viděla, že tahle cesta k ničemu nevede… Na zastupitelstvu z 
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nás mají srandu, změnili si jednací řád, aby se k těm naším bodům stíhali vyjadřovat. 

Napadají nás, lžou nám, vysmívají se nám a my se nemůžeme bránit. …Pamatuji si 

na moment, kdy jsem si říkala, že s tím naším občanským hnutím jsme upozornili na 

ty problémy, média to zaznamenaly, ale za 14 dní klid a nic se nezměnilo. Věci, 

který jsme rozkryli a medializovali, tak se kolem nich zvedla vlna veřejnýho zájmu, 

ale prosvištělo to médii, žádná reflexe na městě, nic se nezměnilo. …tak si říkáte, 

buď z toho teď tady vypadnu, vytěsním to, zapomenu na to a pokusím si žít pěkně, 

tak jak jsem si žila doteď, ale pak budu mít asi problém se podívat sama sobě do 

obličeje, nebo do toho opřu plnou silou.” 

Hana mluvila o zlomovém okamžiku, kdy si uvědomila, že vzniklá občanská 

iniciativa, ani její aktivismus nestačí k tomu, aby dokázala změnit politickou situaci a 

přiměla samotné politiky, kteří ústecký Magistrát ovládali, ke změně jejich politického 

jednání. Z toho vyplývá, že Hanin občanský aktivismus nestačil k tomu, aby ovlivnila 

místní politickou sféru natolik, aby prosadila konkrétní změny v Ústí nad Labem. Hana 

stála před rozhodnutím, zda se dál angažovat, ale s větším nasazením a vstoupit přímo do 

politiky, anebo se stáhnout a vyklidit politické bojiště. 

Politika a boj 

H: „Řekla jsem si, tohle už dál nejde, musíme to změnit. …Do politiky mě dovedl 

pocit zodpovědnosti. …Jediná možnost byla postavit kandidátku a vlízt do politiky. 

…Naše hnutí bylo založeno zespoda, a to se mi líbilo. Bylo založený z občanský 

společnosti. Z těch lidí, co tady něco dělali, měli chuť něco tvořit. Většina z nich byli 

moji kamarádi, s kterýma jsem rozkrývala ten územní plán. Všichni jsme byli do 

toho zapálení a chtěli jsme tu zkorumpovanou část politiky v Ústí zničit.” 

Hana se rozhodla, že jediná možnost, jak proti tehdejším politikům bojovat, byl vstup 

do politiky. Její smysl pro spravedlnost a zodpovědnost ji přiměl společně s jejími 

kamarády vytvořit politické hnutí. V tomto úryvku se opět opakuje vliv sociální skupiny, 

která byla jedním z důvodů, proč se Hana stala členem nově vzniklého politického hnutí, 

stejně tak jako v části rozhovoru, kdy se rozhodla založit občanskou iniciativu. 

H: „Původně jsem se do toho chtěla zapojit jako ta osoba, která bude pomáhat s PR a 

s medializací toho problému a případně budu dělat tiskovou mluvčí, protože jsem s 

tím měla zkušenosti již z toho našeho občanského hnutí.”  
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M.S.: „Proč jste do té politiky nechtěla zasahovat víc?”  

H: „Já jsem byla asi jedinej člověk, kterej reálně věděl, do čeho jde. Nikdo jinej ani 

neměl zkušenosti s politikou, nikdo s nima nejednal, nikdy ty lidi nebyli ani na 

zasedání zastupitelstva, takže nevěděli, jak to tam chodí a jaký ty lidi jsou. …Já jako 

aktivista, jsem chodila na ty zasedání zastupitelstva a upřímně, chtěla jsem to naše 

hnutí podporovat, ale taky jsem tušila, že neumím ustupovat a jsem dost vyhraněná, a 

to by mohl být v politice problém.” 

Hana od začátku vzniku hnutí nechtěla být politikem a spíše chtěla hnutí pomáhat a 

podporovat ho skrze média než skrze její politické aktivity. Hlavním důvodem, jak sama 

zmínila, byla pasivní zkušenost s politikou a politickým jednáním ze zasedání 

zastupitelstva a zkušenost z jednání s politiky a úřady. Podle jejího vyprávění by měl mít 

člověk určité osobnostní dispozice pro to, aby se stal politikem. Politik by měl umět 

ustupovat a být otevřený různým postojům a názorům. Tyto vlastnosti však Haně nejsou 

vlastní. Hana si uvědomila osobností odlišnost oproti tehdejším politikům v Ústí nad 

Labem a s identitou politika se neztotožnila. 

H: „Jenže ve volbách jsme měli úspěch. …Museli jsem utvořit koalici, a to bylo už 

na začátku špatný... Jednali jsme se stranami a věděli jsme, že je to od nich chladnej 

kalkul a jen se potřebovali dostat k moci, když jim to nevyšlo v jinejch stranách nebo 

tam byli lidi, kteří za svou stranu vůbec nekopali a byli propojený s těma starýma 

politickejma strukturama. …Byla to taková Sophiina volba (vytvořit většinovou 

koalici). Buď se zřeknu tý zodpovědnosti hned a zklamu voliče, půjdeme do opozice 

anebo do toho půjdu s tím vědomím, že se to stejně rozsype, ale pořád budu mít 

svědomí čistý vůči voličům, protože jsem to aspoň zkusila. …tak jsem si řekla dobře, 

musim to aspoň zkusit a šla jsem do toho (politické hnutí utvořilo většinovou 

koalici).” 

Z Hanina vyprávění byla cítit skepse, že mělo hnutí ve volbách úspěch. Členové 

hnutí stáli před rozhodnutím, zda vytvořit většinovou koalici anebo se stát opoziční 

stranou. Hana nechtěla vytvořit většinou koalici, jelikož věděla, že lidé z jiných politických 

stran nejednali čestně a šlo jim pouze o moc, věděla, že nebudou jednat čestně. Hana opět 

zmiňuje princip zodpovědnosti, který ji nedovolil své kamarády ani voliče zklamat. 

H: „Kdybych nechtěla a nesnažila se o nějakou změnu, tak už tam dávno (v politické 
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funkci) nejsem… Když mám možnost něco změnit a ovlivnit, tak chci vyčerpat 

všechny možnosti. A za sebe musím říct, že mám vyčerpáno na 99%. …Já jsem 

docela vyhraněná, duší jsem pořád aktivista. Mám problém se domlouvat s těma 

lhářema a podvodníkama, …nebudu přistupovat na tu jejich populistickou hru. 

...Nejsem schopna dělat ty politický vyjednávání a kompromisy. Já prostě ne.”  

M.S: „Není politika právě o těch kompromisech a vyjednáváních?” 

H: „No do jisté míry je, ale myslim si, že člověk, kterej je víc občansky angažovanej 

ve smyslu, má zájem především o to město a nehodlá vyjednávat s někým, komu na 

tom městě tolik nezáleží a jen chce z té jeho moci vytěžit pro sebe co nejvíc nebo 

plán, z kterýho by nemohl nic vytěžit, akorát chce překazit, tak v tomhle prostě 

nemůžete dělat kompromisy. …A ty kompromisy jsou o tom, že musíte strašně 

někde přimhouřit oči a dělat, že to nevidíte. Že se třeba něčí kámoš dostane 

nekompetentním způsobem do funkce. No a já tohle prostě nedokážu přenýst přes 

srdce.” 

V rozhovoru narátorka o sobě mluvila, jako o občanském aktivistovi, který se 

neztotožňuje s místním politickým prostředím a s nečestným a neetickým politickým 

jednáním, ale musí v tomto politickém prostředí působit. Politické prostředí Hana 

charakterizuje jako oblast, kde se střetávají nejen různé názory, cíle a úmysly. Politické 

jednání je o kompromisech, o ignorování nepoctivých a nečestných jednání a činů. Hana se 

však ztotožňuje s občanským jednáním, které je podle ní založeno na zásadovosti a 

neměnnosti názorů a cílů. Dispozice narátorky, jako je spravedlivost a zodpovědnost jsou v 

jejím životě přítomny již od dětství v několika různých dimenzích. Jsou pro ni, jako 

aktivistu, důležité především proto, že jsou to vlastnosti, které ji pomáhají v její 

neústupnosti, zásadovosti a pomoci druhým. 

4.3 Ivana 

4.3.1 Profil narátorky 

Ivaně je 60 let a je matkou tří dětí. Od 80. let 20. století se Ivana věnuje ekologii a 

oblasti Severních Čech se proti prolomení limitů hnědého uhlí v severních Čechách. 

Společně s jejím prvním manželem založila před rokem 1989 iniciativu, která se 

zaměřovala zejména na kvalitu ovzduší a čistotu prostředí v Severních Čechách. Ivana 

prostřednictvím organizace pomáhala aktivizovat další organizace a lidi a společně s nimi 

vytvářeli setkání a protestní akce, které měly za cíl ukázat, tehdejšímu politickému režimu 
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a jejich představitelů, nespokojenost občanů s životním prostředím v Severních Čechách. 

V roce 2004 se stala jednou ze zakládacích členů ekologického spolku v Ústí nad Labem, 

ve kterém pomáhala tvořit informační kampaně – happeningy, spoluorganizovala 

demonstrace a osobně jednala a komunikovala s politiky a úřady. Nyní je pouze aktivní 

členkou v několika zájmových a servisních organizacích, které se zaměřují na komunitní 

rozvoj a poskytování sociálních služeb. Od roku 2006 je Ivana členkou politické strany. V 

roce 2014 byla zvolena zastupitelkou města Ústí nad Labem za stranu, která ve městě 

prosazovala ekologický program. V zastupitelstvu města Ústí nad Labem figuruje dodnes. 

4.3.2 Analýza rozhovoru 

Občanská angažovanost: vliv režimu, rodiny, manžela a prostředí 

I: „Do roku 1989 byl aktivismus v podstatě ilegální. Legální forma aktivismu 

neexistovala. … Existovaly třeba mládežnický organizace, kde jsem byla skautem. 

Učila jsem se, jak se chovat k ostatním lidem, k přírodě, pořádali jsme různé tábory. 

Tohle bylo moje dětství. Mám pocit, že lidi který prošli skautem, jsou nějakým 

způsobem správně morálně nastavený a takový víc angažovaný. Nemluvím jen o 

sobě, ale jsou to většinou lidi, který bejvaj citlivý ke svýmu okolí, který mají vztah k 

přírodě a který mají určité pozitivní životní nastavení. Tyhle lidi bývaj čestní a 

tolerance.” 

M.S.: „Co Vás přivedlo do skatu?” 

I: „Ono nebylo zas tolik na výběr. … Vždycky jsem měla ráda přírodu, běhala jsem 

pořád venku, chodili tam taky moji kamarádi a rodiče skauta schvalovali.” 

Na rozdíl od ostatních respondentů Ivana začala svůj životní příběh vyprávěním o 

mládežnické organizaci, do které chodila jako malé dítě. Prostředí, ve kterém se Ivana 

ocitala, lidé se kterými se ve skautu seznámila, činnost a aktivity spojené s přírodou, které 

v organizaci vyvíjela, jí pomohli formovat její osobnostní dispozice. V organizaci se učila 

hodnotám jako je čestnost, ohleduplnost, tolerance nebo mít kladný vztah k přírodě. Z 

rozhovorů se ukázalo, že tyto osobnostní dispozice mají vliv na její jednání v politickém a 

občanském životě dodnes. 

I: „Co se týče rodiny, tak jsme byli vychovávaný tak, že venku nesmíme nic říkat, že 

nám nebo někomu jinému by to mohlo ublížit. Náš táta byl zavřenej za pokus o 

překročení hranic. Takže to, že se rodiče nehnali do nějakejch velkejch aktivit asi 
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bylo pochopitelný. … Co mě, ale asi ovlivnilo v té mé angažovanosti, bylo to, že 

moji rodiče byli věřící. Od malinka do mě vkládali ty křesťanský hodnoty poctivost, 

spravedlnost, respekt a toleranci. …Neustále nám připomínali, jak je vhodné se 

chovat a oni nám byli zářným příkladem. Vždycky se ke všem chovali hezky, 

pomáhali kamarádům, co to šlo.” 

Ivaniny rodiče nebyli občansky angažovanými lidmi, díky předchozím negativním 

zkušenostem byla rodina v tomto ohledu zdrženlivá. Během rozhovoru Ivana zmiňuje, že 

vyznává křesťanskou víru, na kterou ji přivedli její rodiče. Ivana usuzuje, že hodnoty, které 

ji rodiče vštěpovali od malička, jí pomohly k pozdějšímu zájmu o občanský aktivismus. Ve 

vztahu k občanským aktivitám nebyli rodiče Ivaně příkladem, ale určitě pro ni byli 

vzorem, co se týče morálních hodnot. 

I: „Když jsem se seznámila s manželem, tak jsem se dostala do okruhů aktivistů, 

umělců, protože manžel byl chartista a začali jsme přemýšlet jakým způsobem 

vytvořit nějakej tlak na ten minulej režim. Chtěli jsme, aby se lidé otevřeně nebáli 

mluvit a dali otevřeně najevo, že se jim něco nelíbí nebo že s něčím nesouhlasí. 

Zvažovali jsme například oblast ekologie, protože v tý době už jsem žila v Severních 

Čechách a byly tady opravdu dlouhý období inverzí, kdy třeba šest tejdnů byla jenom 

inverze, děti nesměly ven, auta jezdily čtyřicítkou a svítilo se dvacetčtyři hodin 

denně. Lidi tady kvůli tomu byli dost naštvaný. Tak jsme s manželem založili 

takovou iniciativu a spolupracovali jsme s místním undergroundem, takový máničky, 

který se zajímali o alternativní kulturu, muziku, divadlo a tak, a zároveň a zároveň s 

lidma, který se zabývali ochranou přírody, pokud to bylo možný, v nějakejch 

legálních organizacích. A my jsme se snažili tyhle struktury propojit.” 

V aktivistické činnosti pomohl Ivanin manžel, který byl velmi občansky velmi 

angažovaný (chartista). Spolu s manželem Ivana sdílela stejné názory, zájmy, které 

projevovali skrze jejich ekologickou iniciativu. V životním příběhu je možné zaznamenat 

nejen vliv manžela, ale také prostředí, ve kterém se Ivana nacházela. Život v Severních 

Čechách po ekologické stránce nebyl příznivý, a tak se na popud jejího zájmu, manžela a 

lidí, kteří s životním prostředím nebyli spokojení, začala více v ekologii angažovat. 

Spolupráce s dalšími sociálními skupinami byli pro Ivanu zdrojem motivace, možností, jak 

sdílet její zájmy. 
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I: „Taky jsem se angažovala v rámci evangelické církve v různých mládežnických 

organizacích, které pořádali různé akce, výlety, víkendový stanování, kterých jsem se 

účastnila a na kterých jsem vypomáhala. To pro mě bylo hodně přínosné a měla jsem 

k těm lidem, kteří se kolem evangelické církve pohybovali dost blízko. Přišlo mi, že 

jsou všichni hodně otevření a s velkým nasazením se podílejí na aktivitách 

podporující životní prostředí.” 

Evangelická církev měla pro Ivanu význam již od dětství. Její rodiče vyznávali 

křesťanskou víru a ona k této víře byla také vedena. To mělo za důsledek, že se Ivana i v 

dospělosti zapojovala a stále zapojuje do aktivit, které s křesťanskou církví souvisí. Ivana 

opět zmiňuje vztah k určité sociální skupině, se kterou sdílí stejné hodnoty a zájmy. 

I: “…. během osmdesátých let se mi narodili tři děti, takže rodině jsem rada přednost 

před aktivismem. Ne, že bych nemohla být dál činná, ale času zkrátka nebylo tolik a 

nemohla bych ty moje aktivity dělat pořádně... a hlavně jsme se odstěhovali na 

venkov, takže jsem neměla takový kontakt se světem kolem a spíš jsem se věnovala 

tomu statku, ve kterým jsme bydleli.„ 

Občanský aktivismus Ivana potlačila v době, kdy se pro ni hlavní prioritou staly její 

tři děti. Jak sama dodává, k občanskému aktivismu by potřebovala čas, kterého v té době 

neměla dostatek. Dalším důvodem, proč ustoupila z jejích aktivit, byla změna bydliště – 

přestěhovala se s rodinou na venkov, kde neměla, jak říká: „kontakt se světem”. Tudíž 

nebyla v kontaktu se svými kamarády, z neziskových organizací a dalších kruhů a tím 

pádem ztratila sociální vazby s lidmi, kteří ji inspirovali a podporovali v občanském 

aktivismu. 

I: „Aktivně jsem se do toho (občanský angažovanosti) vrátila až v roce 2004, kdy 

jsem se přestěhoval zpátky do Ústí. S kamarády jsme založili společně (advokační – 

ekologickou) neziskovku. Inspirovali jsme se spolkem v Praze. V Ústí se předtím o 

ekologii nikdo moc nezajímal a my jsme měli tu potřebu začít něco dělat. Začali jsme 

se spojovat s jinejma ekologickejma neziskovkama v Ústí, chodit na ty akce 

neziskovek a začali jsme pomáhat kultuře v Ústí.” 

Ivaninu občanskou angažovanost opět podnítilo prostředí, ve kterém se nacházela a 

skupina blízkých lidí, kteří s ní sdíleli stejné hodnoty a zájmy o téma. Vytvořená 

organizace se opět zabývala ekologickými tématy v Ústí nad Labem a jeho okolí. Opět se 
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tu opakuje myšlenka zájmu o téma, vlivu sociální skupiny a vlivu prostředí, ve kterém se 

aktér nachází. 

Politika a aktivismus 

I: „Kolem toho roku 2004 se mi ozvali místní (ústecká ekologická) strana, zda bych 

nevstoupila do jejich strany. Bylo tím, že jsem byla v tý ekologii dost angažovaná, 

tak mě chtěli do svých řad. ...Já jsem je zprvu odmítla. Měla jsem úplně odpor k 

tomu, že jsem v nějaký straně. Protože strana vždycky pro mě budou komunisti a já 

nechci být v žádný straně. Nakonec jsem byla asi tři roky jejich takzvaný příznivec. 

Občas jsem chodila na jejich schůze a občas ne.”  

M.S.: „Proč jste se stala tím tzv. příznivcem strany?” 

I: „Tak zajímal mě jejich program, jejich témata, který souviseli s ekologií v Ústí. O 

tom se tu ve spojitosti s politickou stranou vůbec nemluvilo. …A tak jsem chtěla 

aspoň vědět, jaký jsou jejich plány s Ústím a co chtějí změnit.” 

Ivana byla v Ústí nad Labem pro svůj ekologický aktivismus známou osobou, a proto 

ji zkontaktovala místní ústecká politická strana, která se tímto tématem také zabývala. I 

přes značnou skepsi vůči stranictví, způsobenou komunistickým režimem, ji politická 

strana svými tématy zaujala natolik, že se začala o politické dění v Ústí nad Labem více 

zajímat. Ještě než se Ivana stala členem politické strany, stala se nejdříve tzv. příznivcem 

strany. Ivana se stranou sympatizovala především v názorech, které se týkaly životního 

prostředí a ekologie v Ústí nad Labem a jeho okolí. 

I: „V roce 2006 se ta strana dostala do vlády, a to jsem hodně sledovala, protože se 

tam dostal někdo jinej, než jenom ODS a ČSSD. …Přišlo mi to hodně důležitý, 

protože ekologie v Česku nebyla do té doby moc velké téma. Líbilo se mi taky 

působení předsedy té strany a sympatizovala jsem s tím jeho proudem. Potom se 

stalo to, že předseda strany navrhl odvolat jednu ministryni a ona vyvolala takovou 

aktivitu, že se snažila stranu rozložit. To mě hrozně naštvalo. Vyloženě mě to 

vyprovokovalo a říkala jsem si, že teda do strany vstoupím, že chci ukázat svůj 

postoj. Přišlo mi důležitý se nějak vyjádřit a projevit svůj názor. A vstoupila jsem do 

ní a opravdu jsem tam začala aktivně fungovat v Ústí, chodit na schůze nebo třeba 

podávat různé návrhy na zlepšení životního prostředí v Ústí.” 
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V životním příběhu se narátorka dostala do části, kdy mluvila o tom, jak přijala 

členství do politické strany a stala se jejím aktivním členem. Vstupu do politické strany 

předcházelo dva klíčové momenty, které Ivanu přinutily změnit její nekompromisní názor 

na členství v politické straně. Prvním byl vstup nové politické strany do Poslanecké 

sněmovny. Dalším impulsem (podnětem), který narátorku Ivanu přiměl k rozhodnutí ke 

vstupu do politické strany, byla kauza onoho uskupení s tehdejší ministryní. Kauza, v očích 

Ivany, chtěla poškodit stranu, a tak se Ivana rozhodla, alespoň svým vstupem, ukázat 

přízeň a projevit souhlas s politickou stranou, se kterou již dva roky sympatizovala. K 

politické angažovanosti ji tedy dovedl zájem o téma a situace, která v Ivaně vyvolala pocit 

nesouhlasu a rozhořčení. 

I: „Od toho roku 2006 začala místní ústecká buňka více žít. ...S kamarádama jsme se 

rozhodli, že vytvoříme v Ústí nový program strany a ukážeme, že strana má smysl a 

lidé o ni mají zájem. …Všichni byli hodně angažovaní ve straně. Myslím, že to bylo 

tím, že se všichni předtím dost angažovali v neziskovkách. …Například jsme 

zamezili rozšíření ploch vyčleněných pro těžký průmysl. Podali jsme na Magistrát 

námitku, kterou podepsalo dalších třista Ústečanů. To bylo úžasný…Přišlo mi, že nás 

lidi jako stranu víc vnímají, než jenom jako eko aktivisty, kteří objímají stromy. 

…Ta důvěryhodnost si myslím vznikla proto, že nás začali více vnímat i místní 

politici. Museli s náma víc komunikovat, brát vážně, protože jsme s nima byli v 

zastupitelstvu. Nemohla nás přehlížet.” 

Politická strana, ve které byla Ivana členem, se skládala převážně z občansky 

aktivních jedinců. Narátorka v rozhovoru vedla, že skrze politickou stranu se jejich cíle 

prosazovali lépe. Hlavním důvodem byla změna právní subjektivity z občanské na 

politickou a tím získání větší důvěry u občanů, větších pravomocí a respektu od ostatních 

politických subjektů. 

I: „Občanská i politická část je mojí součástí, ale je pravda, že já tyhle dvě části 

rozděluju. …V politice se domlouváte, diskutujete a leccos musíte umět překousnout. 

Člověk musí umět přesvědčit i lidi, který mají úplně jinej názor než vy, nesmí se bát 

prosadit nebo třeba vyjednávat s těma lidma a taky by měl umět ustupovat a třeba 

dělat i kompromisy. S tím já problém nemám, ale vím, že spousta mých kolegů 

politiku nezvládlo a muselo funkci opustit. V té občanské sféře děláte to, co vás baví 

a co vás zajímá. Já nemusím s nikým při těch občanskejch akcích vyjednávat. Tam se 
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sejdeme za stejným cílem, chceme někomu nebo něčemu pomoc, něco změnit. V té 

politice se střetává více cílů.” 

Ivana se zmiňuje o rozdílech, které vnímá mezi politickou a občanskou sférou. Lidé 

jsou v občanské sféře prostřednictvím členství v OOS spojeni společným zájmem, stejnými 

tématy, cíli, ale již dále nemusí problém diskutovat a řešit s dalšími organizacemi, pokud 

to není v jejich zájmu. V politické sféře jsou lidé v rámci jedné politické strany/hnutí také 

spojeni stejnými tématy, cíli nebo názory, avšak jednotlivé strany/hnutí musí mezi sebou 

vyjednávat a domlouvat se na stejných cílech, a v tomto případě se střetávají rozdílné 

názory, lidé musí umět vyjednávat, ustupovat a dělat kompromisy. Ivana se v občanské i 

politické sféře aktivně pohybuje. I když vnímá rozdíly mezi těmito sférami ve způsobu 

jednání, chování, komunikace s jinými subjekty v té dané sféře, nemá problém se 

jednotlivým prostředím přizpůsobit a přijmout výše jeho výše zmíněné rozdílné 

charakteristiky. 

I: „Určitě převažuje ten můj politickej život, ale ten aktivistickej nebo taková ta 

součást občanský společnosti, ten angažovaný občan tam furt je. Jsem zapojená do 

hodně aktivit, kde vůbec svůj politickej život neprosazuju a nesnažím se ho dávat 

najevo. …Samozřejmě když se s někým bavím, tak to zmiňuju, aby se nebáli nebo 

aby si nemysleli, že se za politiku stydím nebo chci něco tajit. …Jsou aktivity, kde 

svoji stranickost neprosazuju. Ty, co se týkaj evangelický církve, různejch těch 

táborů. Není zapotřebí tam cpát tu politiku. Jsou chvíle, kdy je důležitější ta politika 

a jsou chvíle, kdy je důležitější ta občanská stránka. …myslím si, že každou tu část 

lze projevovat v určitý míře, v ten určitej čas.” 

V konstrukci osobní identity Ivany hraje důležitou roli její občanský a politický 

život. Ivana v rozhovoru uvedla, že se cítí být jak politikem, tak aktivně angažovaným 

občanem. Tato kombinace identit je zřetelná z jejího vyprávění, kdy mluví o jejích 

aktivistických i politických činnostech, kterými žije. Ivana v rozhovorech mluvila o tom, 

že není problém tyto dvě části oddělit a člověk musí vědět, kdy jaké jednání zvolit s 

ohledem na situaci. 
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4.4 Bohuslav 

4.4.1 Profil narátora 

Bohuslavovi je 34 let a od svého dětství žije v Ústí nad Labem. Vystudoval Fakultu 

sociálně ekonomickou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Po studiích začal pracovat 

ve státní správě a neziskovém sektoru se zaměřením na lidská práva, konkrétně 

problematice segregace, diskriminace a násilí z nenávisti. Česko-romské vztahy a 

aktivisticky bojuje proti popírání romského holocaustu především organizací demonstrací 

proti neonacistickým pochodům. Publikoval řadu textů o situaci Romů v ČR a Evropě, o 

nenávistných shromážděních a k tématu genocidy a jejího popírání. V roce 2012 založil 

vlastní advokační neziskovou organizaci se zaměřením na integraci romské menšiny, která 

existuje dodnes, ale Bohuslav v ní není již nijak aktivní. V roce 2010 byl jeden ze 

zakladatelů ústecké politické strany, která se zaměřuje hlavně na občanské svobody, 

ochranu soukromí, transparence, drogové problematiky (dekriminalizace až legalizace) a 

zpravidla tvoří opozici konzervativním pohledům na problematiky. V roce 2014 

kandidoval do zastupitelských voleb, ve kterých uspěl a do dnešních je stále ve své funkci. 

4.4.2 Analýza rozhovoru 

Romové, neonacismus a občanský aktivismus 

B: „Vyrůstal jsem jenom s mámou. Co se týče mé výchovy, na mě měla největší vliv, 

protože jsem byl v dětství vlastně jenom s ní. Nedokážu říct, že kdyby mě máma 

vychovávala jinak, zda bych byl nebo nebyl tak angažovanej. Ale co vím a co jsem 

na ni vždycky obdivoval, nikdy nikoho neodsuzovala, vždycky se ke všem chovala s 

respektem. Bylo to vidět třeba ve škole, kde pracovala. Všichni si jí vážili a určitě to 

bylo tím, jak se ke všem chovala s úctou a respektem. To na ní obdivuju dodnes. ... 

Matka za komunistů pracovala jako učitelka v segregovaný škole pro Romy. Já jsem 

se teda od svýho nejútlejšího věku pohyboval v romským kolektivu. Takový z mých 

dětských vzpomínek jsou, že já ještě v předškolním věku jsem někde s mámou na 

škole přírodě a ty romský chlapci mi tam někde za rohem nabízejí cigaretu, jako 

tomu dítěti tý učitelky. … Tím, že jsem měl vlastní zkušenost s Romy a ještě bydlel 

v Ústí, tak si myslím, že to byl důvod, proč jsem se začal o tohle téma zajímat. … Z 

těch dětských vzpomínek jsem věděl, že ne všichni jsou stejní a že nemám nikoho 

hned od začátku odsuzovat. Dokonce jsem si vytvořil i pevný přátelství, který trvá 

dodnes. „Už od mala jsem se taky zajímal o druhou světovou, jak se Hitler dostal k 
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moci, vojenský vybavení, plány, poznám různý typy tanku a zbraní. Zkrátka 

všechno, co se tohoto tématu týká. Přečetl jsem o druhý světový všechno, co se dá v 

ústecký knihovně sehnat.” 

Stejně jako předcházející narátoři, tak i Bohuslav ve svém vyprávění zmínil a 

uvědomoval si vliv rodiny, tedy hlavně matky, jako osoby, která mu pomáhala nastavit 

určité osobnostní hodnoty, které ho později dovedly k občanské a politické činnosti. 

Bohuslav také v úvodu prvního rozhovoru začal mluvit o vzpomínkách na romské děti, se 

kterými v dětství trávil čas. Bohuslav má z těchto let pozitivní vzpomínky, získal vlastní 

zkušenosti se skupinou lidí, kteří jsou v naší společnosti a zejména v Ústí nad Labem 

segregováni a mohli být jedním z motivů, proč se Bohuslav začal zajímat o romskou 

problematiku. Druhým tématem, kterým se Bohuslav dodnes zabývá a souvisí s jeho 

občanskou a politickou angažovaností je druhá světová válka. Jeho zálibu spojil se svým 

zaměstnáním a aktivistickou činností. 

B: „…vystudoval jsem sociální práci a sociální politiku na Fakultě sociálně 

ekonomický v Ústí nad Labem. …Pak jsem dostal práci jako odbornej asistent v 

Sociologickým ústavu Akademie věd. …publikovat jsem články o vztazích mezi 

Romy a Čechy. … Pak jsem dostal nabídku pracovat pro Člověka v tísni. Tam jsem 

začal pracovat jako analytik a výzkumník. …V roce 2015 jsem přijmul nabídku z 

Českýho helsinskýho výboru, kde jsem pracoval jako sociální pracovník. …Všechno 

to byly práce, který mě bavily a zajímaly. Všechno se to točilo kolem jednoho a toho 

samýho tématu – lidská práva, Romové, extremismus.” 

Bohuslav se o romskou problematiku zajímal i po studijní stránce. Jako jediný z 

narátorů vystudoval obor související s občanskou společností potažmo neziskovým 

sektorem. Zájem o téma se nestalo jen možností, jak se občansky angažovat, ale stalo se i 

jeho profesní činností. 

B: „Moje první zkušenost s koordinací nebo s řízením aktivistické činnosti byla 18. 

dubna 2009, kdy byl v Ústí pochod proti neonacistům a já jako zaměstnanec Člověka 

v tísni jsem koordinoval nově vzniklou občanskou iniciativu. V iniciativě se 

angažovalo plno ústeckejch institucí a společně jsem občansky a mediálně 

vystupovali za Ústečany proti tomu pochodu.” 

M.S.: „Jak jste se k té koordinaci pochodu dostal?” 



 

50 

B: „Prvně jsem o neonacistickým pochodu slyšel od kamaráda z Drážďan. Vyprávěl 

mi o tom, jak tam ty pochody probíhaj. Tak jsem tam pak každoročně začal jezdit. Z 

těch všech knížek o druhý světový vím, jak se nacismus šířil, a vím, že je ho třeba 

utnout hned na začátku a nebát se. Řešení tedy bylo dělat protidemonstrace a potlačit 

to zlo už v počátcích. Z Německa jsem viděl na vlastní oči, jak se to tam dělá. Pak to 

začalo u nás, …tak já proti tomu chtěl bojovat stejně.” 

Jeho občanský aktivismus začal v Německu, kde se účastnil proti neonacistickým 

pochodům. Důvodem, proč se začal angažovat, byl zejména boj proti nenávisti a 

nedemokratickým principům. Jistě ho k této angažovanosti vedl i zájem z dětství o druhé 

světové válce Jelikož měl Bohuslav osobní zkušenosti s neonacistickými pochody, byl 

prostřednictvím organizace, ve které pracoval, požádán o koordinaci pochodu proti 

neonacistům, která byla organizována nově vzniklou občanskou iniciativou v Ústí nad 

Labem. 

B: „Potom přišel rok 2011, který je pro moji činnost aktivisty úplně klíčový. Na 

přelomu února a března proběhla neonacistická demonstrace v Novým Bydžově. 

Byla to první akce toho novýho typu, kdy ty náckové se snaží pochodovat do romské 

čtvrti nebo romskýho sousedství a tam napadat ty romský domy. My jsme s 

kamarádama a lidma, kteří měli to stejný smýšlení jako my, založili protinacistickou 

iniciativu, která funguje dodnes. A udělali jsme akci v Novým Bydžově, která měla 

zabránit neonacistům dostat se do ulice, kde jsou segregováni Romové. My jsme se 

pokusili přenýst tu německou taktiku sem, do Český republiky.” 

Bohuslav označil jako hlavní mezník pro svoji aktivistickou činnost demonstraci 

proti neonacistickému pochodu z roku 2011 v Novém Bydžově. Bohuslav se angažoval 

nejen kvůli svému přesvědčení a zájmu bojovat proti nedemokratickým prak, ale také díky 

skupině kamarádů, kteří měli shodné názory a zájmy jako on. Opět se zde opakuje motiv 

sociální skupiny, která se spojila a společně vytvořila iniciativu, která dodnes bojuje proti 

nedemokratickým principům. 

Politická éra a občanská angažovanost 

B: „No a co se týče politických aktivit. …Řekl bych, že můj zájem o politiku začal 

krátce poté, co u nás vznikla Česká pirátská strana, takže nějaký rok 2010. Dost jsem 

je sledoval a přišli mi sympatický z mnoha důvodů. Líběj se mi ty jejich principy 
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transparence, snaha zavést přímou demokracii, zájem o lidský práva. Byla tady nová, 

zajímavá strana. …A nějak v roce 2011 jsme se s kamarádama rozhodli, že založíme 

ústeckou buňku. Samozřejmě jsme dost váhali, nikdo neměl s politikou žádný 

zkušenosti. Všichni jsme byli angažovaný v tom nezisku. Já jsem koordinoval různý 

proti náckovský pochody, jeden pracoval jako sociální pracovník, druhej jako lektor, 

pak tam byl osobní asistent. No všichni pracovali v neziskovkách. Když si to tak 

uvědomuju, tak to byl od nás docela odvážnej krok vytvořit stranu.” 

M.S.: „Proč jste se rozhodl politickou buňku s kamarády založit? Co Vás k tomu 

vedlo?” 

B: „Ze všeho nejvíc jsme chtěli změnu v Ústí. Nebyla tu žádná jiný politická 

skupina, která by to mohla nějak změnit. Ta naše myšlenka vznikla po aféře s 

územním plánováním. Už nás štvalo, jak si ty politici dělaj, co chtěj. Musím říct sám 

za sebe, že jsem cítil zodpovědnost vůči městu. Říkal jsem si, kdo jiné, když ne my. 

…Chtěli jsme kandidovat do voleb v roce 2014, tak jsme dělali každou chvíli veřejný 

akce a byli jsme hrozně dobrá parta. Všichni na tu dobu hrozně rádi vzpomínáme.” 

Pro Bohuslava bylo pro vstup do politiky klíčových hned několik bodů. Bohuslav 

nejdříve pouze sympatizoval se stranou, která se v roce 2009 objevila na politické scéně. 

Sympatie byly vytvořeny programem a tématy, kterými se strana zabývala a byla 

Bohuslavovi blízká. 

V roce 2011 se Bohuslav rozhodl vstoupit do strany a založit místní ústeckou buňku, 

která byla opozicí vůči tehdejším politickým stranám, které v Ústí vládli. I když se v 

předešlých letech o politiku nijak aktivně nezajímal, byl zainteresovaný v jiné sféře, 

situace, která v Ústí nastala, která nebyla transparentní a demokratická, dovedla Bohuslava 

s jeho kamarády k rozhodnutí založit politickou stranu. Jako v předešlých rozhovorech, i v 

tomto hrála velkou úlohu skupina přátel nebo stejně tematicky založených lidí, kteří se 

rozhodli kandidovat v zastupitelských volbách. Tato skupina lidí měla v minulých letech 

úplně jiné zájmy, pracovali v jiné sféře. Bez jakýchkoliv zkušeností, ale na základě situace, 

která byla pro ně v Ústí neúnosná, vstoupili do politiky. 

B: V politice zjistíte, že všechno nejde hned. Pokud chce politik prosadit nějaký svůj 

záměr, tak nemůže udělat demonstraci nebo sepsat petici. Musí to vyjednat u 

ostatních politiků, musí dostat na svou stranu i úředníky, který do toho mohou taky 

zasahovat. …Není to (politika) jednoduchý, chce to mít určitě určitý osobnostní 
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nastavení a vlastnosti, které člověka udrží v politice.”  

M.S.: „Jaké osobnostní nastavení nebo vlastnosti máte na mysli?” 

B: „Určitě mít pevné nervy (smích). Nebrat si všechno příliš osobně. Když třeba 

nejdete ruku v ruce s ostatníma politikama, tak na vás můžou házet špínu a člověk to 

musí ustát. Nebo když víte, jaký lumpárny se za některými dveřmi domlouvají. Já se 

snažím zůstat pevnýma nohama na zemi a vždycky říkám, řeš, co ovlivnit můžeš a co 

ovlivnit nemůžeš, neřeš.” 

Bohuslav v rozhovoru mluvil o rozdílech mezi občanskou a politickou sféru ve 

způsobech jakým lidé v těchto sférách jednají. Narátor podle vlastních zkušeností 

popisoval politické způsoby jednání jako je vyjednávání, utváření dohod a vytváření 

kompromisů a konsensů. Bohuslav se zmínil také o osobních dispozicích, jako je umění 

vyjednávat, být asertivní, vytrvalý a cílevědomý, které by měla mít každá politicky 

angažovaná osoba, která má tendence se v politické sféře udržet. 

B: „Myslím si, že jsem občansky aktivní, nevím, jestli přímo aktivista, spíš aktivní 

občan. …Zajímám se o nějakou problematiku nejen jako občan, ale i skrze tu mojí 

politickou funkci. …Ale teď jak se o tom s váma bavím, tak tu politiku spíš beru 

jako nástroj, možnost, jak více pomáhat v romské integraci. Nepřijde mi, že bych byl 

politik. …Politik je pro mě člověk, kterej více času tráví na Magistrátu, funkci má 

placenou, vyjednává. To já nedělám. Vytvářím nějaký plány, možnosti, jak zlepšit 

ústeckou situaci, chodím na zasedání, ale že bych politikařil, to ne. Tím myslím 

utvářel dohody, vyjednával za něčími zády. Buď jsem pro, anebo proti a takový to, 

hele když zvedneš ruku na tohle, tak já ti zas odhlasuju tohle, to pro mě není. Já jsem 

v tý politice z jednoho důvodu, a to pomoc nějaký věci, a to je to, co mě zajímá 

nejvíc.” 

M.S.: „Máte pocit, že skrze politiky toho můžete víc ovlivnit?” 

B: „Ano, určitě. Pokud chci nějaký změny v našem městě, tak přes politiku to jde asi 

nejlíp. Já se ještě zajímám o oblast, ve který toho tady ty politici moc nedělaj a 

nechávaj to na ústeckejch neziskovkách, ale nemyslim si, že by to bylo dobře. Měl 

by tu být někdo aktivní i v tý politice, takovej možná i trochu dohled nad těma 

neziskovkama a zároveň i pomoc. Mám rychlejší přístup k informacím, můžu 

podávat návrhy přímo lidem, které znám, se kterýma se na těch zasedáních scházím. 

Člověk z neziskovky bude hůře prosazovat návrh na vytvoření dětskýho hřiště ve 
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vyloučené lokalitě než já jako ta osoba v politice.” 

Bohuslav v rozhovoru dochází k nalézání své identity skrze své vyprávění. 

Identifikuje se jako aktivní občan v politice, který prostřednictvím politiky prosazuje své 

občanské zájmy. Politika je pro Bohuslava pouze nástrojem, jak dosáhnout svých cílů. 

Politiku vnímá jako nástroj ke kontrole, ale i pomoci neziskovému sektoru. Opět se v 

rozhovoru setkáváme z diferenciací občanského a politického jednání. Bohuslav se dále 

vysvětluje důvody, proč se neidentifikuje jako politik. Politik podle jeho slov musí umět 

vyjednávat, utváří dohody, intrikuje. Bohuslav vnímá politiku jako zdroj moci, díky které 

může prosazovat své zájmy snadněji a lépe, než když se je snaží prosazovat skrze 

neziskovou organizaci. 

4.5 Radim 

4.5.1 Profil narátora 

Narátorovi Radimovi je 42 let, v Ústí nad Labem žije od svých sedmi let. Vystudoval 

s ekonomickým zaměřením. Před rokem 2009 nepůsobil v žádných neziskových 

organizacích, ani se politicky neangažoval. Jeho aktivní občanskou angažovanost vyvolala 

až událost, která se týkala návrhu územního plánu v Ústí nad Labem. Radim se svými 

kamarády a dalšími lidmi, kteří byli s Radimem názorově za jedno, založili advokační 

neziskovou organizaci, ve které je do dodnes členem. Radim se snažil občanskými 

aktivitami překazit plán návrhu územního plánu. I když nebyl nakonec návrh územního 

plánu schválen, vyvstaly nové kauzy, které Radima donutili založit, opět za pomoci svých 

kamarádů a příznivců, politické hnutí. Hnutí nakonec mělo ve volbách úspěch a Radim se 

dostal ústecké politiky. Radim je do dnešní doby jedním ze zastupitelů města. 

4.5.2 Analýza rozhovoru 

Život před rokem 1990 

R: „Rodiče nikdy nějak aktivní nebyli. Myslím si, že tam žádný výrazný vliv nebyl. 

S rodičema jsem o politice nemluvil. …V politickejch otázkách jsem byl dítě a ten 

komunismus mi v podstatě ani nevadil. Politickej systém jsem z ničeho neobviňoval. 

Zpětně vidím, že mi jako dítěti docela ublížil, protože si teď zpětně uvědomuju 

moment, který mě mohl nějak ovlivnit v tom, v čem se teď angažuju.” „Do sedmi let 

jsem vyrůstal na malým městě, spousta zeleně a stromů. Potom jsme se museli 

vystěhovat, protože komunisti celou naší ulici zbourali a postavili tam domov 
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důchodců. Tak jsme se přestěhovali na sídliště, kde i když jsem to jako malý kluk 

nevnímal, teď si uvědomuju, že tam zeleně nebylo moc, ovzduší špatný, v zimě 

nebylo vidět na krok. Tenhle brutální přístup k přírodě a územnímu plánování ve 

mně určitě něco zanechal, to pak mohlo mít vliv na to, že se angažuju v oblasti 

životního prostředí a územního plánování.“ Taky si dost vybavuju rok 89, bylo mi 

tehdy patnáct v prvním ročníku na gymplu. Ten rok pro mě souvisel s demonstrací za 

životní prostředí. Bylo to někdy na začátku roku a se spolužáky jsme se rozhodli, že 

pojedem demonstrovat za ovzduší, který nás už v Ústí štvalo. To byla moje první 

občanská aktivita, kterou si vybavuju.” 

Stejně jako Bohuslav, ani narátor Radim zpětně nevnímá výrazný vliv svých rodičů, 

který by ho dovedl k občanské angažovanosti nebo ke vstupu do politiky. Význam přikládá 

události, která se mu stala v jeho dětství. Jednalo se o nucenou změnu bydliště z venkova 

do města. V daný čas pro něj tyto události neměly větší význam. S odstupem času si 

narátor začal uvědomovat skrze určité zkušenosti nespravedlnost komunistického režimu. 

Narátor zájem o to, kde se angažuje (oblast životního prostředí a komunitního plánování), 

přisuzuje zkušenostem z dětství. 

Občanská iniciativa 

R: „Kolem roku 2009 přišel návrh územního plánu v podobě, jak by se měl 

schvalovat. Jeden můj kamarád zjistil, že jeden z důsledků toho územního plánu, 

kdyby se realizoval, byly tunely, který tam byly navržený a oni by mu zbourali 

barák. To nám přišlo dost šílený. Potom jsme samozřejmě začali zjišťovat, že v 

takový situaci (jako byl Radimův kamarád) je více lidí a začali jsme se o to zajímat 

víc do hloubky. Ta aktivita nabrala hodně energickej směr. Začali jsme se stýkat se 

spoustou lidí, kterých se ten územní plán taky týkal a začali jsme sepisovat to, co 

bysme k tomu (územnímu plánu) chtěli říct. Tím vznikla jakási iniciativa, ze které 

vznikl po asi půl roce spolek. V tom spolku bylo asi 10 lidí, kteří tam do dneška jsou. 

Tím jsem se dostal k tý aktivistický části. ... přišlo velmi smysluplný se angažovat 

prostřednictvím toho spolku, kterej nejdřív velmi intenzivně bojoval proti územnímu 

plánu. Snažili jsme se scházet s politikama, dělali jsme veřejný schůzky s lidma. 

Končilo to takovým polo úspěchem, že ty tunely se sice zapsaly, ale jako taková 

územní rezerva. Je to něco, s čím se úplně nepočítá, že by se to realizovalo a zároveň 

se i zastupitelé vyjádřili, že jim to přijde nesmysl. V současné době se připravuje 
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nový územní plán a se vší pravděpodobností se to s těma tunelama nebude. …Tím, 

že jsme skrze ten územní plán nakoukli do té politiky trochu hlouběji a zjistili jsme, 

že je špatně milion věcí a že se lidem neříká spousta věcí. Začali jsme se víc ptát, 

připomínkovat, jenže toho času není nekonečně. Začali jsme sledovat ekologický 

věci, protože česká legislativa dává ekologickejm spolkům možnost vstupovat do 

správních řízení, úřednickejch řízení. Ten spolek to může připomínkovat.” 

Do roku 2009 Radim nevyvíjel žádnou výraznou občanskou. Vše se změnilo se 

vznikem návrhu územního plánu v Ústí nad Labem. Radim se o dokument začal zajímat z 

důvodu možné ztráty bydlení jeho kamaráda, kterého se tento plán dotýkal. Jednalo se o 

nečestné jednání, které překračovalo morální hranici a nedotýkalo se pouze občanů, na 

které se územní plánování vztahovalo, ale i lidí, kteří chtěli projevit nesouhlas s místními 

politiky. Na tento popud vznikla advokační organizace zaměřující se na ochranu životního 

prostředí a lidských práv. Bohuslav se skrze organizaci aktivně účastnil zasedání 

zastupitelstva, připomínkoval návrh územního plánu, komunikoval s úřadem a samotnými 

politiky. Po nahlédnutí do politické činnosti se Radim společně s lidmi z organizace 

rozhodli nadále kontrolovat politické činitele v Ústí nad Labem. Občanská angažovanost 

prostřednictvím organizace byla pro Radima smysluplná. Radim bojoval proti neprávu, 

politikům, kteří svoji moc zneužívali ve svůj prospěch. 

Vznik politického hnutí 

R: „Koncem roku 2013 začalo takový dohadování, jestli by lidi z toho spolku měli 

nebo neměli vstoupit do politiky. Začali nás oslovovat jiný nezávislý lidi, se kterými 

jsme se znali. S tím, že měli touhu dát něco dohromady, aby proti těm zavedeným 

stranám někdo vystoupil. Já jsem byl spíš ten, kdo nechtěl do politiky. Nechtěl jsem 

tam, protože mi přišlo důležitý, aby k tý politice existoval občanskej sektor.” 

Po několika letech občanských aktivit proti politickým machinacím v Ústí se 

rozhodovalo, zda by nebylo vhodné vstoupit do politiky. Radim se s touto myšlenkou 

neztotožňoval. Přišlo mu důležité, aby existovala alternativa k politické sféře v Ústí. 

Občanskou iniciativu bral jako kontrolu či dohled nad aktivitami, které politici vytvářejí. 

Podle Radima by občanská sféra měla kontrolovat tu politickou. 

Vstup do politiky 

R: „Z kraje roku 2014 tady v Ústí propuknula akce Činoherák (Činoherní studio). 
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Tehdejší vedení města udělalo strašnou levárnu. Odmítli jim (Činoheráku) dát 

peníze. (Lidé z Činoheráku) nebyly připraveni ze dne na den být bez peněz. Náš 

spolek se do tý vzpoury pokusil zapojit. S tehdejšíma představitelema Činoheráku 

jsme mluvili, radili jim, jak si vyžádat informace na úřadě, co říct na zasedání do 

zastupitelstva, pomáhali jsme jim pořádat demonstrace atd.”„Tehdy nad tím mým 

racionálním důvodem, nevstupovat do politiky, protože má ten občanskej sektor a 

angažovaní občani zůstat, zvítězila ta emocionální stránka. Politici to v Ústí tady 

strašlivě přehnali, mě to přišlo jako úplně krystalická podoba absolutní zvůle moci 

jako před rokem 89. Nějaká partička politiků ze svejch malichernejch důvodů, 

protože je kdosi z Činoheráku urazil, se rozhodli, že to divadlo zničej. A to mi přišlo 

tak nechutný, až jsem si řekl, tak jo, nezbývá nic jinýho, než vzít zodpovědnost do 

svých rukou. …Rozhodli jsme se, že na tu kandidátku půjdeme. S lidma, s kterýma 

jsme byli názorově za jedno, jsme vytvořili politické hnutí, které mělo za cíl vyštípat 

tehdejší politiky z Magistrátu a zlepšit politickou situaci.” 

Hlavním motivem ke vstupu do politiky byla až událost spojená s Činoherním 

studiem. Tato kauza se dotkla celého Ústí a Radima pochopitelně také osobně zasáhla. 

Radim se na základě této situace rozhodl, že občanská kontrola nestačí k tomu, aby politici 

nejednali bezcharakterně a nečestně. Občanská sféra nestačila ke kontrole politického 

prostředí v Ústí nad Labem. K tomu bylo potřeba vstoupit do politiky a začít jednat ze 

stejného křesla jako ostatní politici. Radim tuto událost připodobňuje období před rokem 

89, tedy období komunismu. 

Politický život 

R: „Nakonec jsme byli ve volbách druzí, což byl obrovskej úspěch, ale nikdo na to 

nebyl připraven. Mysleli jsme si, že během prvního roku musíme to město úplně 

změnit. Zpřetrhat ty korupční vazby a proměnit to město. Hrozně rychle to skončilo. 

Naše koalice se rozpadla, v zastupitelstvu jsme ztratili většinu hlasů. Většina 

zastupitelů vedení odvolala.”  

M.S.: „Z jakého důvodu se koalice rozpadla?” 

R: „V tý politice je potřeba taková určitá psychická odolnost, musíte mít nějaký 

zkušenosti s vedením lidí, protože přece jenom Ústí je docela velký město. Všichni 

jsme neměli manažerský schopnosti. Většina z nás byli jen aktivisti, který rychle 

narazili na realitu v politice. …Pokud tam nastoupíte tak zjistíte, že je tam ten úřad, ti 
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úřednící, vedoucí nějakýho odboru, referent. Ti úřednící můžou mít svoje zájmy, 

taky můžou být zkorumpovaní. Člověk zjistí, že je v tý politice strašně závislej na 

úřednících, na informacích, které vám podávaj. Oni můžou něco zatajit, nemusí to 

být nutně úmyslně. Jste závislí, jaký materiály vám připraví. Ti politici nemůžou 

všechno vědět, všemu rozumět, ke všemu připravit materiály. Od toho jsou tam ti 

úředníci. Jenže politik zodpovídá za ten úřad. Navíc na začátku ty úředníky neznáte. 

Jestli nemají svoje zájmy. To předem vůbec nevíte a minimálně první měsíce ty lidi 

musíte poznávat a zjišťovat. …O důležitejch věcech se rozhoduje na poslední chvíli, 

dotace udělí, nebo neudělí, pozemek koupí nebo nekoupí. Všichni mají dojem, že je 

dohodnuto, že se něco doklepne a velmi často se stává to, že večer před 

zastupitelstem chodí divný SMS, že je potřeba něco prodiskutovat, že existujou 

závažný důvody, proč by se to prodiskutovat mělo. A to jsou situace, který mi 

nevyhovujou. Strašně váhám, nevím, jestli mám všechny informace. A já jsem pak 

kejvnul na něco, kvůli těm novým důvodům a člověk pak zjistí, že ty důvody byly 

úplně zástupný nebo úplně zkreslený a to mi hrozně vadí na tý politice. Aby člověk v 

tý politice vydržel, tak to musí mít v sobě nastavený, vědět, kam až nezajde, mít 

nějaký vlastní cíle.” 

Radim se svými kolegy šel do politiky s ambiciózními plány. Avšak realita v 

komunální politice byla jiná. Koalice, ve které působil i Radim, se po necelém půl roce 

rozpadla. V rozhovoru zmiňuje podstatu politického jednání. V politice je důležité umět 

řídit a vést. Radim tyto vlastnosti připodobňuje manažerským schopnostem. Jde tedy 

především o schopnost umět řídit lidi, jelikož komunální politika je především o úřadě a 

úřednících, na kterých je politik závislý. Jde také o vztahy, jaké si člověk na úřadě vytvoří 

a komunikace mezi zastupiteli. Jedná se vlastně o chování mezi lidmi, jak komunikují mezi 

sebou, jaké si předávají informace, jde vlastně o korektní chování, slušnost, morální 

nastavení člověka. Zde se střetává politika a občanské jednání aktivistů. 

R: „Jsem člověk ustrojenej spíš opozičně. Pokračuju v aktivistický politice, která jde 

spíš po tý úřednický linii, připomínkuju různý návrhy, kontroluju ten úřad. Jsem 

aktivní občan v politice. Jsem teď opoziční zastupitel a tam není takovej střet zájmů 

a ten aktivismus můžu dělat ve větší v míře. Jde to spíš ruku v ruce. Pokud se 

dostanete do vedení města, jako je radní, náměstek primátora, primátor, tak zároveň 

působit ve spolku, který se vyjadřuje k tomu, co to město dělá, tak tam střet zájmu 



 

58 

určitě je. Nemůžete z toho svýho křesla kopat za ten svůj podnik nebo neziskovku. 

… Pokud jsem v zastupitelstvu ve většinový koalici, tak to sice není takovej střet 

zájmů, ale i tak bych neměl hlasovat pro něco, co zvýhodní mojí organizaci. … V 

tom zastupitelstvu z opozičního pohledu můžu využívat nejen svého hlasu, můžu 

poňouknout nějakej spřátelenej spolek. Jeden člověk může udělat hodně. Ať už je to 

jeden nebo malá skupina lidí, tak prostřednictvím těhle možností získávají větší moc 

a sílu.” 

Radimovi zůstala aktivistická činnost a kontroluje úřad. Ztotožňuje se s aktivistou v 

politice. To znamená, že se necítí být politikem, ale spíše opozicí, která kontroluje politiky 

a úřad jako takový. Radim vnímá svoji roli velmi opozičně, ze své pozice může úřad 

kontrolovat nejen ze sféry občanské, ale i z té politické. To znamená, podle jeho vyjádření, 

že své síly zmnohonásobil. 

 

4.6 Sebeinterpretace identit 

Narátoři během vyprávění svých osobních příběhů konstruovali svoji osobní identitu 

vzhledem k jejich aktuální politické a občanské činnosti. Z rozhovorů vyplývá, že životní 

příběhy a jejich interpretace jsou vytvářeny podle toho, kam se životní dráhy narátorů 

ubíraly. To znamená, že všichni narátoři konstruovali svoji osobní identitu prostřednictvím 

přítomnosti, ve které se nachází a v rámci této přítomnosti dávali smysl jejich životním 

příběhům (Giddens, 1991). 

Každý z narátorů prošel určitou životní dráhu, kterou skrze narativní interview 

vyprávěl. Identity narátorů mají různé podoby. Skrze interpretace se jednotlivé identity 

narátorů propojují nebo mezi nimi, vznikají plurality nebo naopak konflikty. Narátoři ve 

vyprávěních popisují různé konflikty, dilemata, komplikace či řešení, které ovlivňují to, 

kým jsou. V této analytické části diplomové práce se zaměřuji na sebeinterpretace identit 

narátorů a na způsoby jakými se sami narátoři prezentují. Jazyková interpretace je utvářena 

událostmi a zkušenostmi, kterým jsou přiřazovány určité významy a které jsou pro 

narativní konstrukci reality zásadní (Hamar, 2008). Z jednotlivých interpretací vznikla 

typologie tří identit narátorů, kterou níže představuji. 
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4.6.1 Identita politika 

Jako jediný z narátorů, který se plně ztotožnil s identitou politika, byl Josef. Josef se 

během vyprávění v určitých fázích svého života sebeprezentoval jako aktivista, podnikatel 

nebo politik. Giddens (1991) ve své knize Modernity and self-identity popisuje vývoj 

osobní identity jako souvislost s vývojem jedince, tedy s prostředím, ve kterém se jedince 

nachází a se zkušenostmi, které během života nabývá. 

J: “Já jsem šel do politiky se střízlivýma představama, protože jsem měl možnost být 

v kontrolním výboru celé čtyři roky, takže vím, jak samospráva fungovala a co 

dělala. Jako jediný z mála jsem přišel do toho výkonu funkce opravdu připraven.” 

Josef byl díky zkušenostem, které nabyl během svých občanských činností v 

kontrolním výboru, připraven vstoupit do politiky a stát se jedním z politických 

představitelů. Zkušenosti a dovednosti získané ze samosprávné činnosti ho na politiku 

dostatečně připravily, měl povědomí o lidech, kteří na Magistrátu pracovali, a seznámil se 

s chodem městské samosprávy. Jeho zkušenosti s politickou činností z pozice aktivisty 

možná zapříčinily tedy jistou připravenost na funkci v politické sféře. Postoj k politickým 

představitelům a politické činnosti nebyl tak negativní jako u narátorů Hany, Bohuslava a 

Radima. To bylo pravděpodobně jedním z důvodů, proč identitu politika přijal a lépe se s 

ní ztotožnil. 

J: “Politika je opravdu o kompromisech a věcech, který jsou za hranou aktivismu. 

Musíme si třeba sednout k tomu stolu s tím komunistou a musíme s ním jednat. To, 

co bych neudělal v soukromém sektoru a v tom aktivistickém, tak v politice to jinak 

nejde.” 

Narátor vnímá politiku jako sféru, která je spojená s určitým typem jednání.  Toto 

jednání se dle jeho názoru neslučuje s jednáním v občanské sféře. Sám sebe nahlíží dvojím 

způsobem. A to sebe jako občansky angažovanou osobu, která hájila pouze své názory a 

jednala sama za sebe. A z druhého pohledu se vidí jako politická osoba, která musí umět 

vyjednávat a komunikovat i s lidmi, se kterými názorově nesouhlasí. Jeho přesun do 

politické sféry měl za následek zvýraznění jeho politické identity. 

J: “Když je člověk sám za sebe, tak si jde zkrátka za svým a bojuje za svý 

přesvědčení (mluví o občanském jednání a podnikatelském období). To v politice 
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úplně nejde. Já jako politik mám svý zásady, ale tady člověk nemluví jen za sebe, 

jsme skupina lidí (mluví o svém politickém hnutí) a ty rozhodnutí musíme dělat 

společně, nejde jen o můj názor.” 

Josef ve svých vyprávěních mluvil v první osobě jednotného čísla o sobě jako o 

aktivistovi a v případě, kdy mluvil o politice, převážně vždy hovořil v množném čísle jako 

o nás – politickém hnutí. V Josefově životním příběhu je zřetelně oddělována občanská 

angažovanost v podobě aktivního jedince, který bojuje za svá přesvědčení, názory a 

hodnoty a politická činnost v podobě politického hnutí, které se musí rozhodovat společně 

a snažit se najít společná řešení. V Josefově vyprávění není patrný konflikt mezi identitou 

aktivisty a identitou politika, i když vnímá rozdíly mezi občanským a politickým jednáním 

a v politické sféře přijímá jednání politické, tomuto prostředí se přizpůsobuje a identitu 

politika zvýznamnil. 

4.6.2 Identita aktivisty a aktivního občana v politice 

Druhý typ identity zahrnuje dvě možná pojmenování: aktivní občan nebo aktivista. I 

když tyto dva pojmy působí rozdílně, narátoři je interpretovali velmi podobně a vnímali i 

stejnou rozdílnost mezi identitou aktivisty/aktivního občana a identitou politika. Jedná se 

tedy o jednu identitu se dvěma pojmenováními, které narátoři použili během své 

sebeidentifikace v rozhovorech. Oproti Josefovi se narátoři Hana, Bohuslav a Radim 

potýkají s vnitřním problémem při přijímání jistého politického chování a jednání, se 

kterým se neztotožňují. 

H: „… chtěla jsem to naše hnutí podporovat, ale taky jsem tušila, že neumím 

ustupovat a jsem dost vyhraněná, a to by mohl být v politice problém.“ 

R: „V tý politice je potřeba taková určitá psychická odolnost, musíte mít nějaký 

zkušenosti s vedením lidí, protože přece jenom Ústí je docela velký město. Všichni 

jsme neměli manažerský schopnosti. Většina z nás byli jen aktivisti, který rychle 

narazili na realitu v politice. …Aby člověk v tý politice vydržel, tak to musí mít v 

sobě nastavený, vědět, kam až nezajde, mít nějaký vlastní cíle.” 

Narátorka Hana v rozhovorech uvedla, že před vstupem do politiky si uvědomovala 

určité rozdíly mezi občanskou a politickou sférou. V rozhovoru zmínila, že si byla vědoma 

jejích osobnostních dispozic jako je například neústupnost nebo názorová vyhraněnost a 

věděla, že tyto vlastnosti nejsou nejlepším předpokladem pro vedení politických jednání. 
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Narátorka cítila konflikt mezi její osobnostními dispozicemi a politickým prostředím, do 

kterého měla s hnutím vstoupit. 

Radim ve výše zmíněném úryvku z rozhovoru zmiňuje samu podstatu politického 

jednání. Z vlastních zkušeností z politiky mluví o tom, že pro udržení se ve vyšší politice či 

většinové koalici je důležité mít tzv. manažerské schopnosti – umět řídit a vést. Radim, 

stejně jako narátorka Hana, si uvědomoval, že k tomu, aby člověk mohl vykonávat 

politickou funkci, musí mít určité osobnostní dispozice, které stejně jako Hanka ani Radim 

neměl. V rozhovoru dále uvádí, že on a jeho kolegové byli pouze aktivisté, kteří se střetli s 

politickým prostředím, se kterým se neztotožňovali. 

H: „Mám problém se domlouvat s těma lhářema a podvodníkama, … nebudu 

přistupovat na tu jejich populistickou hru. …Nejsem schopna dělat ty politický 

vyjednávání a kompromisy. Já prostě ne. …A ty kompromisy jsou o tom, že musíte 

strašně někde přimhouřit oči a dělat, že to nevidíte. Že se třeba něčí kámoš dostane 

nekompetentním způsobem do funkce. No a já tohle prostě nedokážu přenýst přes 

srdce.” 

B: „Vytvářím nějaký plány, možnosti, jak zlepšit ústeckou situaci, chodím na 

zasedání, ale že bych politikařil, to ne. Tím myslím utvářel dohody, vyjednával za 

něčími zády. Buď jsem pro anebo proti a takový to, hele, když zvedneš ruku na tohle, 

tak já ti zas odhlasuju tohle, to pro mě není.” 

Hana i Bohuslav ve svých vyprávěních mluvili o politickém jednání v negativním 

slova smyslu, jako o něčem, co je nutné zlo. Opakovaně zdůrazňovali, že se jim příčilo 

vést jednání s lidmi, o kterých byli přesvědčeni, že jednají pouze ve svém vlastním 

sobeckém zájmu bez ohledu na zájem veřejný, že jsou to prospěcháři a charakterově 

pokřivené osobnosti. Kompromisy a dohody s tímto druhem lidí uzavírali jenom proto, aby 

bránili většímu zlu a aby měli vůbec šanci prosadit své zájmy a cíle, o kterých byli 

přesvědčeni, že jsou ku prospěchu všech občanů. V narativech se narátoři s politickým 

jednáním neztotožňují a politickou identitu tak nepřijímají. 

H: „…myslím si, že člověk, kterej je víc občansky angažovanej ve smyslu, má zájem 

především o to město a nehodlá vyjednávat s někým, komu na tom městě tolik 

nezáleží a jen chce z té jeho moci vytěžit pro sebe co nejvíc nebo plán, z kterýho by 

nemohl nic vytěžit, akorát chce překazit, tak v tomhle prostě nemůžete dělat 

kompromisy. 
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B: Politik je pro mě člověk, kterej více času tráví na Magistrátu, funkci má placenou, 

vyjednává. To já nedělám. 

Narátoři uvádí rozdíly mezi nimi jako aktivními občany či aktivisty a identitou 

politika. Hana se ztotožňuje s identitou aktivisty, který má vyšší cíle, přesahující jeho 

osobní záměr. Hana je v politice především pro své voliče a samotné město, kterému se 

snaží svou činností pomoci. Oproti tomu vnímá některé politiky jako osoby, které jednají 

sobecky a jsou schopni k dosažení vlastních cílů použít jakékoliv prostředky. Narátor 

Bohuslav dále popisuje politika poněkud z jiného hlediska, podle rozsahu jeho práce. 

Politik je podle něj člověk, který pracuje na plný úvazek. Jeho funkce je sice placená, ale 

velmi často musí vést jednání a pohybovat se v prostředí, které vnitřně nepřijímá. Oba 

narátoři vnímají velké rozdíly ve vnímání sebe jako občana a sebe jako politika. 

B: „Zajímám se o nějakou problematiku nejen jako občan, ale i skrze tu mojí 

politickou funkci. …Ale teď jak se o tom s váma bavím, tak tu politiku spíš beru 

jako nástroj, možnost, jak více pomáhat v romské integraci. …Pokud chci nějaký 

změny v našem městě, tak přes politiku to jde asi nejlíp. …Měl by tu být někdo 

aktivní i v tý politice, takovej možná i trochu dohled nad těma neziskovkama a 

zároveň i pomoc. Mám rychlejší přístup k informacím, můžu podávat návrhy přímo 

lidem, které znám, se kterýma se na těch zasedáních scházím. Člověk z neziskovky 

bude hůře prosazovat návrh na vytvoření dětskýho hřiště ve vyloučené lokalitě než já 

jako ta osoba v politice.” 

R: „V tom zastupitelstvu z opozičního pohledu můžu využívat nejen svého hlasu, 

můžu poňouknout nějakej spřátelenej spolek. Jeden člověk může udělat hodně. Ať už 

je to jeden nebo malá skupina lidí, tak prostřednictvím těhle možností získávají větší 

moc a sílu. …Jsem člověk ustrojenej spíš opozičně. Pokračuju v aktivistický politice, 

která jde spíš po tý úřednický linii, připomínkuju různý návrhy, kontroluju ten úřad. 

...Jsem teď opoziční zastupitel a tam není takovej střet zájmů a ten aktivismus můžu 

dělat ve větší v míře.” 

Narátoři vysvětlují, jaký pro ně má politická sféra význam a proč v této sféře 

zůstávají, i když se s tímto prostředím neztotožňují. Politickou sféru vnímají jako možnost, 

jak prosazovat své občanské zájmy a cíle. U Radima během jeho kariéry došlo ke dvojí 

transformaci. Nejdříve se z aktivisty v občanském hnutí stal politik. Dokonce zastával i 
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významnou funkci v rámci místní samosprávy. A po politickém převratu se stal řadovým 

opozičním zastupitelem, což mu vlastně umožnilo vrátit se zpět ke své aktivistické identitě. 

Oproti narátorovi Josefovi, pro kterého je shora uvedený způsob politického jednání 

akceptovatelný, tito aktéři se s politickým jednáním neztotožnili. Z rozhovorů jednoznačně 

vyplývá, že aktéři si uvědomují zásadní rozpor mezi občanským a politickým jednáním. Z 

hlediska jejich zájmů, zásad a cílů (ze kterých nechtějí slevovat) je jim příjemnější tyto 

zájmy a cíle prosazovat v roli aktivistů než v roli politiků. I když narátoři působí v politice, 

vnímají sebe jako aktivisty či aktivní občany a spíše u narátorů došlo k zvýznamnění či 

potvrzení identit aktivisty a aktivního občana. 

4.6.3 V politice politikem a v občanské sféře aktivistou 

Posledním typem identity, která z rozhovorů vzešla, je identita aktivisty a politika v 

jedné osobě. Narátorka Ivana během svého vyprávění zdůrazňovala rozdíly mezi 

samotnými identitami, avšak nevnímala v nich takový konflikt a rozpor jako předešlí 

narátoři a obě identity přijala za své. 

I: „Občanská i politická část je mojí součástí, ale je pravda, že já tyhle dvě části 

rozděluju. …Jsou chvíle, kdy je důležitější ta politika a jsou chvíle, kdy je důležitější 

ta občanská stránka. …myslím si, že každou tu část lze projevovat v určitý míře, v 

ten určitej čas. ...Určitě převažuje ten můj politickej život, ale ten aktivistickej nebo 

taková ta součást občanský společnosti, ten angažovaný občan tam furt je…” 

Narátorka vnímá rozdíly mezi občanskou a politickou sférou a uvědomuje si i 

rozdílené způsoby jednání v těchto sférách. Ivana se dokáže pohybovat v obou sférách – 

aktivistické i politické a díky tomu se ztotožňuje s vícero identitami. Zároveň zdůrazňuje, 

že každá z těch identit se projevuje v určitou chvíli a v určitém prostředí. Politickou 

identitu se snaží neprojevovat v občanské sféře, a naopak aktivistickou identitu neprojevuje 

ve sféře politické. 

I: „V politice se domlouváte, diskutujete a leccos musíte umět překousnout. … V té 

politice se střetává více cílů. …Člověk musí umět přesvědčit i lidi, který mají úplně 

jinej názor než vy, nesmí se bát prosadit, vyjednávat s těma lidma a taky by měl umět 

ustupovat a třeba dělat i kompromisy. S tím já problém nemám...” 
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Ivana, stejně jako předešlí narátoři, v rozhovorech zmínila, jak vnímá způsoby 

politického jednání. Ivana v rozhovoru vyprávěla o potřebě se v politice domlouvat, 

diskutovat, umět přesvědčovat, vyjednávat a někdy i slevit ze svých zásad či názorově 

ustoupit. Oproti Haně a Bohuslavovi však toto jednání neodsuzuje, a naopak ho přijímá a 

jako politik se s ním ztotožňuje. 

I: „V té občanské sféře děláte to, co vás baví a co vás zajímá. Já nemusím s nikým 

při těch občanskejch akcích vyjednávat. …Tam se sejdeme za stejným cílem, chceme 

někomu nebo něčemu pomoc, něco změnit. ...Jsem zapojená do hodně aktivit, kde 

vůbec svůj politickej život neprosazuju a nesnažím se ho dávat najevo. ...Jsou 

aktivity, kde svoji stranickost neprosazuju. …Není zapotřebí tam cpát tu politiku. 

Ivana aktivně udržuje svůj občanský i politický život, ale tyto dvě části od sebe 

významně odděluje. Oddělováním těchto jednání, Ivana odděluje i své identity. Identitu 

aktivního občana upřednostňuje a prosazuje při občanském jednání, v občanské sféře, kdy 

jsou její zájmy zaměřeny na pomoc v zájmových a servisních organizacích. Svojí 

politickou identitu prezentuje pouze v politickém prostředí, kdy skrze politická jednání 

prosazuje zájmy svoje a zájmy svých voličů. 
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Závěr 

Cílem výzkumu bylo zkoumat vývoj osobní identity aktérů, kteří přechází z aktivní 

občanské participace v rámci občanské společnosti do aktivní politické participace v rámci 

sféry politické. Zajímala mě konstrukce osobních identit, vzhledem k životní dráze 

jednotlivých aktérů. Snažila jsem se co nejlépe porozumět sociální realitě, tzn., že jsem 

hledala konkrétní významy, procesy a kontexty, v rámci kterých se identity proměňovaly. 

Pro zvolené cíle práce týkající se konstrukce osobních identit byl vybrán koncept 

narativního konstruktivismu. V teoretické části jsem vycházela zejména z textů Nóry 

Hamar (2002) a Bergera a Luckmanna (1999), které se vztahují k narativnímu vyprávění a 

proměny osobních identit. Poznatky z teoretické části práce jsem poté použila v analytické 

části práce při tvorbě narativní konstrukce reality. 

Na základě metody narativního výzkumu byla výzkumná data získána pomocí 

narativních rozhovorů, které se uskutečnily s pěti účelově vybranými aktéry. Před tím, než 

se narátoři rozhodli vstoupit do politiky, působili aktivně v zájmových, advokačních či 

servisních OOS. Do politické sféry vstoupili skrze nová politická hnutí, které společně s 

dalšími aktivisty založili. Jedním z významných impulsů ke vstupu do politiky bylo selhání 

komunální politické reprezentace a následné vzedmutí občanské nespokojenosti s 

tehdejšími politickými představiteli města. Rozhovory se všemi narátory probíhaly v době, 

kdy byli ve funkci městských zastupitelů. Giddens (1991) ve svých textech prezentoval, že 

osobní identita je utvářena neustálou reflexí a interpretací přítomnosti. To znamená, že 

narátoři konstruovali svoji osobní identitu prostřednictvím přítomnosti, ve které se 

nacházeli. 

Prostřednictvím narativní analýzy jsem zjistila, že u všech narátorů lze vysledovat 

jasnou strukturu životního příběhu (Čermák, 2002). Všechny příběhy narátorů obsahovaly 

rozpoznatelný začátek, střed se zápletkou a zakončení. Nóra Hamar (2008) ve své studii 

uvádí, že narativní uspořádání příběhu s jasným začátkem, středem a zakončením je 

vhodný základ pro určení narativní identity. Narátoři na začátek svých vyprávění umístili 

příběh rodiny, komunistického režimu a dalších témat, která měla vliv na jejich vstup do 

občanské sféry, kde začali aktivně občansky participovat. Zápletkou býval zpravidla střet s 

politickými představiteli a jistá politická událost, která byla pro narátory přímým impulsem 

pro vstup do politické sféry. Zakončení příběhu bylo ve všech narativech jednotné, a to 

současná reflexe působení v politické a občanské sféře a snaha o sebeidentifikaci v rámci 

těchto dvou prostředí, v mnoha případech provázená pocity vnitřního rozporu. 
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Z analýzy rozhovorů dále vyplynuly určité podněty, které vedly jednotlivé narátory k 

aktivní občanské participaci. V dětství to byl hlavně vliv rodiny a prožitky z období 

komunismu. Tyto podněty narátory ovlivnily v osobnostním vývoji a nastavily jejich 

morální hodnoty, což je v dospělosti vedlo k jejich občanské participaci. Dalším důležitým 

podnětem, který hrál podle narátorů roli v jejich občanské angažovanosti, byl zájem o 

téma. Bez zájmu o téma by se narátoři občansky neangažovali a nestali by se občanskými 

aktivisty. U narátorů byl zájem o témata jako ekologie, příroda, extremismus nebo romská 

menšina, vyvolán prostředím, ve kterém vyrůstali a které je obklopovalo. U každé 

jednotlivé občanské aktivity (založení neziskové organizace, účast v občanském hnutí nebo 

iniciativě apod.) narátoři zmínili podstatný vliv sociální skupiny, ve které se pohybovali 

(většinou se jednalo o kamarády). Bez podpory této skupiny by se pravděpodobně 

občansky angažovat nerozhodli. Narátoři mluvili o sociální skupině jako o lidech, kteří 

měli stejné zájmy a cíle. Sociální skupina pro ně byla zdroj informací, poskytla jim 

motivaci, pocit sounáležitosti a síly, a tím pro ně bylo snazší přijmout rozhodnutí se 

občansky angažovat. 

Z analýzy rozhovorů je také patrné, že klíčové mezníky k určení přechodu z občanské 

společnosti do politiky není možné jednoznačně určit. Mezník v obecném významu 

označuje bod nebo hranici v prostoru či čase, za kterou nalézáme nové prostředí, je to 

místo, které odděluje nové od starého nebo stávající od předešlého. U našich aktérů není 

tento mezník až tak výrazný. Někteří narátoři zasahovali do politického prostředí svými 

aktivitami (docházení na zasedání zastupitelstva, jednání s politiky) ještě před vstupem do 

politiky. A někteří aktéři, i když vstoupili do nového prostředí – prostředí politiky, se 

neustále vrací do prostředí občanské sféry, kde se stále aktivně angažují. Pokud bychom 

museli označit nějaký moment jako mezník, který byl impulsem pro proměnu identity 

narátorů, pak by to byl konkrétní okamžik jejich vstupu do aktivního politického života, tj. 

vstup do komunální politiky jako zvolený zastupitel, kdy aktéři museli v novém prostředí a 

mezi novými aktéry hledat novou sebeinterpretaci a nové modely chování. 

Z druhé části analýzy, která byla zaměřena na sebeinterpretaci identit narátorů, 

vyplývá, že aktéři rozlišují a rozdělují občanské a politické jednání. Narátoři mluvili o 

významu občanského jednání, jak se lidé chovají, komunikují, vykonávají činnosti jako 

angažovaní občané či aktivisté a jak vnímají politiku z pohledu politického jednání, a jak 

se s tímto jednáním ztotožňují. Všichni narátoři se shodli, že mezi jednáním občanským a 

politickým jsou významné rozdíly. Občansky jednajícího člověka narátoři představovali 

jako člověka neústupného, cílevědomého, zatvrzelého,  zodpovědného za dosažení určitého 



 

67 

cíle, jako člověka, který bojuje za spravedlnost. Politika oproti tomu představovali jako 

člověka politicky jednajícího, který vytváří dohody a kompromisy, vyjednává, je svolný k 

diskusím a smlouvání a má určité manažerské schopnosti. V nových politických hnutích a 

stranách se tři aktéři neztotožnili s politickým jednáním a nepřijali tak ani politickou 

skupinu, se kterou se střetávali. Další dva narátoři politické jednání i politickou skupinu 

přijali a také se jako politici sebeprezentovali. Identita se utváří na základě příslušnosti k 

sociální skupině, která nám dává pocit sounáležitosti, a tím tak pomáhá formovat osobní 

identitu (Tajfel, 1981). Lidé, kteří nejsou členy určité sociální skupiny mají tendence tuto 

skupinu negativně představovat a hodnotit (Výrost, Slaměník, 2008). Aktivisté, kteří se s 

politickou skupinou neztotožnili, měli tendence se proti politické skupině vymezovat. V 

rozhovorech se narátoři Hana, Bohuslav a Radim vyjadřovali o politické skupině jako 

lidech, kteří se „nestyděj lhát, hrají populistickou hru, komu nezáleží na městě a jen chce 

ze své moci vytěžit víc pro sebe, někdo, kdo hází špínu na ostatní a vyjednává za něčími 

zády”. Naopak Josef a Ivana se v rozhovorech o politické skupině, ve které působí, 

nevyjádřili nikterak negativně. Politiky prezentovali jako osoby, které „nemluví jen za 

sebe, dělají rozhodnutí společně, domlouvají se, diskutují, leccos musí umět překousnout, 

nesmí se bát prosadit, měli by umět ustupovat a dělat kompromisy.” 

Skrze narativní analýzu jsem měla za cíl zjistit, kým jsou a kým se stávají aktéři, kteří 

přechází z aktivní občanské participace v rámci občanské společnosti do aktivní politické 

participace v rámci sféry politické. Identitu narátorů jsem poznávala prostřednictvím jejich 

vyprávění a sebeprezentaci. Identity aktérů jsou formovány skrze zkušenosti či události, 

vyprávění aktéra a následnou interpretací posluchače (Hamar, 2002). Výsledky analýzy 

ukazují, že velkou roli při formování jejich identity hrál specifický kontext vstupu do 

politické sféry. Aktéři vstoupili z občanského prostředí, kde kolektivně i individuálně 

občansky participovali, do prostředí politického, kde dostali možnost aktivněji se podílet 

na politických procesech města. Participace jako nástroj vlivu se zaměřujeme především na 

oblasti veřejné správy a politiky, kterou občané svojí participací ovlivňují nejvíce 

(Bernard, 2007). 

Z rozhovorů vyplývá, že jsou různé způsoby, jak ve vztahu k prostředí aktéři sebe-

prezentují svou identitu. V rozhovorech se objevily tři typy identit, které jsem skrze 

rozhovory identifikovala. Jednalo se o identitu politika, identitu aktivisty/aktivního občana 

a identitu politika spojenou s identitou aktivisty. Narátoři Hana, Bohuslav a Radim se s 

identitou politika neidentifikovali a politickému prostředí se nepřizpůsobili. Narátoři 

nepřijali charakteristiky prostředí, to znamená sociální skupinu, způsoby jednání a rozhodli 
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se být politickou opozicí – aktivisty. Narátor Josef politické prostředí a jeho charakteristiky 

přijal a také se jako politik identifikoval. U narátorky Ivany byla k identitě aktivisty, přijata 

i identita politika. To znamená, že narátorka se stále aktivně pohybuje mezi dvěma 

rozdílnými prostředími. Téměř ve všech popsaných případech nedošlo k úplnému 

proměnění identity, ale pouze k její částečné změně. K identitě aktivisty přibyla se 

vstupem do politického života identita politika. I když všichni narátoři zůstali součástí 

komunální politiky, dynamika identit je stále patrná. 

Pro další návrh výzkumu bych doporučovala se zaměřit na proměnu identit těchto 

aktérů, pokud zůstanou i nadále v politické funkci. Opětovný výzkum by mohl být 

prováděn s vhodným časovým odstupem. Aby bylo možné sledovat dalších vývoj jejich 

osobních identit ve vztahu k politické sféře, vhodný odstup bych navrhovala 2-3 roky. 

Konstrukce identity je totiž dynamický proces, který nikdy nekončí a závisí na prostředí a 

situacích, ve kterých se lidé nacházejí (Hamar, 2008). 
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Příloha č. 1 

Okruhy otázek k rozhovorům 

Jaké okolnosti Vás vedly nebo motivovaly k občanské angažovanosti? 

Ovlivňoval Vás někdo nebo něco ve Vaší angažovanosti?  

Proč jste se rozhodl/a vstoupit do neziskové organizace? Co Vás motivovalo? 

Jaké důvody Vás vedli ke vstupu do politické strany? Co Vás motivovalo? 

Proč jste se rozhodl/a kandidovat v zastupitelských volbách? 

Máte pocit, že Vás fungování v politice nějakým způsobem ovlivnilo to, že jste byl/a 

občansky angažován/angažovaná? 

Když vybavíte sebe před a po vstupu do politické strany vnímáte na sobě nějakou změnu? 

V čem vidíte tyto změny? 
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