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Participace jako téma výzkumu 

POLITICKÁ PARTICIPACE 

• Hledání cesty k řešení některých problémů 

demokratického vládnutí 
– Zvýšení legitimity rozhodování 

– Zvýšení kvality a efektivity rozhodování 

 

• Vytváří nicméně problémy nové 
– Je vůbec efektivní? Nevede k zablokování jednání? 

– Za koho hovoří participující občané? 

– Nevede ke zvýhodňování privilegovaných skupin? 
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Dvě oblasti výzkumu participace 

• Proč lidé někde participují více  a jinde 

méně? 

– 3 faktory: 

Zájem    X    Kapacita    X    Příležitosti 

 

• Jaké jsou dopady participace? 
– Jak nastavit design participativních procesů, aby 

výsledky byly povzbudivé? 
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Několik postřehů z českých výzkumů 

• Ochota obyvatel k participaci v Česku 
– Ve srovnání se západní Evropou zpravidla 

hodnocena jako nízká 
• Chybí některé typy příležitostí 

• Negativní obraz politiky 

• Slabá občanská společnost 

– Nicméně existují některá specifika 

• 62 000 obecních zastupitelů, další tisíce osob v komisích a 

výborech 

• Lokální politika vnímána mnohem pozitivněji než celostátní 

• Od 90. let se výrazně zvýšil pocit informovanosti o 

záležitostech vlastní obce 
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Několik postřehů z českých výzkumů 

• Kvalita participačních procesů 
– Silně závislá na ochotě a umění organizátorů 

– K základním chybám patří: 

 
• Nedostatečná satisfakce účastníků 

 

• Nedostatečná koordinovanost celého procesu 

 

• Negativní postoj politické reprezentace 
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„Prvotně asi nutno říct, že někteří lidé už měli zkušenost se 
strategickým plánováním, který nedopadlo tak úplně, jak by si asi 
mnozí přáli, prostě se sice z toho nestal strategický materiál, 
ale šuplíkový materiál, jak my říkáme. Takže určitý lidi do toho 
šli s odstupem, s takovým negativním náhledem…“ 

„Upřímně řečeno, já si myslím, že to město si to zadalo jako 
něco, co by se asi mělo udělat, ale v podstatě s tím podle mě 
jako nepočítá. V momentě, kdy se zmíní komunitní plán, tak se na 
vás tváří jak na obtížný hmyz tak trochu… Město se v podstatě 
odmítá do toho zapojovat. Docela i házeli klacky pod nohy.“ 



 

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost 

 

Josef Bernard 

Sociologický ústav akademie věd 

 

josef.bernard@soc.cas.cz 
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