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Slovo

úvodem

1 SLOVO ÚVODEM
Ústecký kraj je dnes v postavení, kdy se těší do jisté míry velké
pozornosti, avšak ne vždy je to pozornost vítaná. Televizní tvůrci jej
vnímají jako nehostinný sever, kam je vhodné zasazovat nové seriály
s kriminální tématikou, takže se optikou televizního diváka jedná
o místo, kde dochází k záhadným vraždám nejen politiků a korupce
dosahuje nevídaných rozměrů. Navíc zde již druhé volební období
vládne komunistický hejtman Oldřich Bubeníček. Tento obraz je ale
možná zajímavý pro televizní diváky, případně pro senzacechtivé novináře. Nicméně z hlediska sociálních věd nabízí Ústecký kraj velmi
zajímavé místo řadu výzkumů politiky, kultury a dalších fenoménů.
V roce 2015 tak Ústecký kraj finančně podpořil menší projekt
věnovaný problematice participativní demokracie, který dal nakonec
vzniknout i textu, který právě čtete. Původním výstupem byla konference, která proběhla za poměrně široké účasti ekonomů, sociologů
a politologů, kteří diskutovali problematiku ze všech možných stran
a aspektů a přinesla řadu zajímavých podnětů. Když se již skoro zdálo, že problematika a téma konference vyzní do ztracena, přišel impuls přeci jen dát vzniknout i textu, který by akcentoval otázku participativní demokracie, ale i dalších problémů, které tento severočeský
kraj tíží. Rozhodli jsme se tak sestavit tuto publikaci, která by přinesla trochu jiný pohled na situaci na Ústecku.
Naším zájmem ale nebylo sestavit bezmyšlenkovitě soubor textů vycházejících z konferenčních příspěvků, ale spíše něco, co by
mohlo být skutečně zajímavých příspěvkem pro danou problematiku.
Na stránkách této knihy se tak sešla zajímavá sestava dvou politologů, socioložky a didaktičky společenských věd. Text by se tak na první pohled mohl zdát zdánlivě tematicky nesourodým, ale opak je
pravdou. Škála témat a přístupů se snaží rozvíjet zajímavou paletu
problémů, které zajisté zasluhují pozornosti.
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Rozhodli jsme se pak sestavit texty způsobem, kdy od nejobecnější roviny občanského vzdělávání kráčíme přes otázku občanské
společnosti a volební participace k návrhu řešení reprezentovaného
participativním rozpočtem.
V první kapitole od didaktičky společenských věd Ivany Havlínové se dočtete o problematice, která však má v knize daleko větší
opodstatnění, než by se snad na první pohled mohlo zdát. Řada sociálních vědců dnes upozorňuje na fakt, že důležitou a smysluplnou
cestou k aktivnímu občanství a řešení neduhů společnosti je občanské vzdělávání. Proto je zde kapitola věnující se občanskému vzdělávání a výchově k demokratickému občanství.
Následně se Petr Bláha věnuje otázce krize politiky a občanské
společnosti jakožto velmi frekventovaných pojmů současné doby, přičemž pozornosti se dostává i stále poněkud atypickým a nepříliš reflektovaným konceptům jako je neobčanská společnost, které by
mohly získat prostor právě v regionu, kde je velké množství sociálně
vyloučených lokalit, etnicky motivovaná trestná činnost není ničím
neobvyklým a radikální politická uskupení jsou úspěšná ve volbách.
Zároveň se věnuje i alternativám, které současná politická a sociální
teorie nabízí jako možné cesty ke zlepšení stávajícího neuspokojivého
stavu.
Následná dvojice textů z pera Pavla Maškarince se věnuje otázkám

politické

participace

z hlediska

politické

vědy,

konkrétně

z perspektivy disciplíny volebních studií. První text je ve své perspektivě fundamentálně negativistický, ačkoliv s pozitivním úmyslem. Zabývá se totiž příčinami politické neparticipace občanů v Ústeckém
kraji, čímž otevírá otázku na možnou léčbu tohoto neduhu. Druhý se
pak věnuje stále aktuálnímu a palčivému tématu politické participace
a reprezentace žen, tedy míře jejich aktivního zapojení do politiky na
příkladu analýzy krajských voleb v Ústeckém kraji. Jedná se o problematiku, která stále naráží na své limity a rezervy v procesu etablo-
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vání demokracie, kdy jsou ženy stále vnímány jako „největší menšina
v politice“.
Jednou z cest k politické socializaci a většímu zapojení občanů
do politického/schvalovacího procesu by mohla být možnost participativního rozpočtování. Problematice participativního rozpočtování
a aktivní účasti se detailně věnuje kapitola druhá. Jejíž autorkou je
socioložka socioložka Kateřina Vojtíšková. Prostoru se tak dostává
teoretickým pohledům, různým modelům participativního rozpočtování, ale i jejich přínosu pro výchovu k aktivnímu a zodpovědnému
občanství. V závěru kapitoly jsou pak popsány dva příklady participativního rozpočtování z praxe, přičemž je snad na místě, abychom na
tomto místě upozornili, že prvky participativního rozpočtování se zavádí i v dalším severočeském městě Rumburku, ale v praxi se jedná
stále o poměrně čerstvou záležitost, která se v budoucnu své odborné
reflexe jistě dočká.
Do rukou se vám dostává kniha o participaci v teoretické perspektivě doplněná empirickou zkušeností z Ústeckého kraje, kde je
daná problematika obzvláště palčivá. Publikace se ovšem neomezuje
na představení známých otázek a témat souvisejících s participací,
ale snaží se pojmout problematiku komplexně od otázky výchovy
k občanství přes analýzu stávajícího stavu až po návrhy konkrétních
funkčních řešení, jak veřejnost více zapojit do správy věcí veřejných,
byť jen třeba na lokální úrovni, odkud ale občanská společnost vyrůstá. Její přidanou hodnotou je i pluralita přístup a perspektiv (filozofických, politologických, sociologických, pedagogických), která umožňuje co možná nejvíce komprehenzivní pohled na danou problematiku.
Na tomto místě se ještě sluší poděkovat těm, bez jejichž podpory by tato publikace nemohla vzniknout, tedy Ústeckému kraji, občanskému sdružení Ústečan a recenzentovi publikace Jakubu Charvátovi, jehož poznámky pomohly výrazně vylepšit výsledný text.
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2 OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OBČANSKÁ PARTICIPACE V SOUČASNÉ DEMOKRACII

2.1 ÚVOD
Politiku vnímáme jako proces rozhodování, kde se střetávají
rozdílné pohledy, zájmy, potřeby a hodnoty, které vycházejí z často
odlišných tradic, zvyků, historických kořenů. Nástroje a mechanismy
uplatňované v politice nacházíme i ve svém každodenním životě. Můžeme říci, že politika takto nahlížená je součástí našeho každodenního života – v našich domovech, kdy se rozhodujeme, jaký pořad budeme všichni sledovat v televizi, kam pojedeme letos na dovolenou,
jak sladíme naše denní rozvrhy. V zaměstnání, ve školách, ve volném
čase, každý den se ocitáme v různých životních rolích, kdy řešíme,
rozhodujeme,

prosazujeme

nebo

hledáme

kompromis.

Jednou

z takových rolí je i naše role občanská. Není zanedbatelná – pro nás
samé, ale i pro společnost.
Občan je nezastupitelným a nenahraditelným základem demokracie jako politického systému. Politické procesy, politická kultura,
stav věcí veřejných a míra otevřenosti demokratické společnosti jsou
závislé na vztahu člověka k jeho občanské roli, na jeho vůli podílet se
na věcech veřejných a setkávat se u věcí společných, na jeho vůli respektovat a přijmout obecně platné hodnoty a společenské normy. Je
však velkým omylem očekávat, že k těmto hodnotám lze dospět automaticky, samovolně. Lidé mají sklon setrvávat spíše v rovině uspokojování svých potřeb a soukromých zájmů. Jsou tak odváděni do
pozic lhostejnosti a nezájmu o to, co přesahuje jejich každodennost
a co nezaručuje bezprostřední zisk či jiná pozitivní a měřitelná aktiva.
Otázkou

s trvalou

platností

zůstává,

jak

přivést

jedince

žijící

v demokratické společnosti k vědomí toho, že jejich práva a svobody
nejsou jednou provždy dány, ale ve velké míře závisí na schopnosti
a vůli převzít odpovědnost za svou existenci stejně jako za svou účast
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na věcech veřejných. Znamená to přijmout demokracii nejenom jako
politický systém, ale také jako způsob života, jako životní postoj, jako
hodnotu. Bez vzdělávání a výchovy toho lze stěží dosáhnout.
V následujících částech se zamyslíme nad základní otázkou –
koho vlastně chceme jako občana vzdělávat? Jakého občana současná demokracie potřebuje? Je snadné vytvořit profil takového dobrého
občana?
Jak by mělo občanské vzdělávání a výchova k demokracii vypadat? Proč nevystačíme s občanským vzděláváním v rámci stávajícího
formálního vzdělávání, ale je nutné promýšlet jeho možnosti i mimo
tyto struktury? Jaké v tom případě vznikají nároky na občanské vzdělávání v současných demokraciích a proč je občanská participace
jedním z jeho ústředních témat? Jaká je situace v České republice?
Hledání odpovědí je velmi složitý, neustávající proces, jehož
součástí musí být veřejná a odborná diskuze, snaha o reflektování
aktuálního stavu společnosti, jejích občanů stejně tak a v neposlední
řadě dobrá vůle vzdělavatelů se na tomto myšlenkovém procesu aktivně podílet.

2.2 KOHO VZDĚLÁVAT – JAKÉHO OBČANA POTŘEBUJE DEMOKRATICKÁ SPOLEČNOST?
„Liberální demokracie, ať již v podobě shromažďovací přímé
demokracie řeckého typu nebo republikánského zřízení jako vlády
zákonů, jimž je občan podřízen, když si je předtím sám dal, je typ politického systému, jehož základem je svobodný občan, jenž disponuje
určitými základními občanskými svobodami a právy. Mezi nejzákladnější práva patří právo na soukromé vlastnictví a právo na svobodné
utváření politického prostoru, jeho institucionálního řádu a jeho pravidel.“ (Kučera 2012: 7)
Občan je vnímán jako klíčový prvek demokracie, systému,
v němž instituce a političtí reprezentanti mají povinnost udržovat,
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chránit a rozvíjet principy demokratického řízení společnosti. Toto
řízení se stejně jako společnost neustále vyvíjí. Zároveň je potřeba
promýšlet způsoby, jak v měnících se podmínkách uchovávat nebo
obnovovat základní principy, s nimiž je demokracie spjata. Role občana jako jeden z těchto základních principů je v takovém procesu
naprosto nezbytná. Často se uvádí, že demokracie může existovat jedině tehdy, pokud žije v myslích a srdcích občanů. Občanů, kteří
však musí učinit mnohem více, než pouze přijmout podmínky demokratického politického systému a žít v něm. Nejenom individuálně, ale
především ve spojení s ostatními mohou zakoušet a zkoumat demokratické procesy a nástroje řízení demokratické společnosti. Společně
mohou nacházet a odhalovat ty postupy a praktiky, které oslabují její
demokratický vývoj.
Pojmy občan a občanství mají několik zásadních rozměrů. Občanství je nejčastěji prezentováno jako příslušnost jedince k určitému
státu. Jedinec ho získá buď narozením, nebo pobytem či naturalizací.
Občanství lze však vnímat také jako vlastnictví občanských a lidských práv. Jejich šíře a míra jejich uplatňování vypovídají o stavu
společnosti.

Důležitým

rozměrem

občanství

je

vztah

jedince

k určitému politickému systému. Dalo by se hovořit o politickém
rozměru občanství. Co to znamená? Jedinec od svého narození prochází socializací, žije v určitém společenství lidí, od nichž přebírá
a s nimiž sdílí jazyk, vzorce chování a jednání, zvyky, tradice a pocit
sounáležitosti. Postupně se zapojuje více či méně aktivně do tohoto
soužití, stává se více vnímavým vůči otázkám a problémům společenství v prostoru soukromém i veřejném. Dle svého založení, své výchovy a svých možností se podílí na jejich řešení. Lze už ale nazvat takový vztah jedince ke společenství občanstvím? Je takto jednající jedinec občanem? Otázkou také je, zda současné demokracie potřebují
více občana, který je schopen veřejné diskuze a velké míry autonomie, občana se schopností kriticky promýšlet procesy jako jsou volby
a dopady jejich výsledků na život společnosti, kriticky vybírat politic-
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ké programy a politické reprezentanty, sledovat jejich práci, aktivně
s nimi komunikovat a hlídat, zda dodržují a realizují své předvolební
sliby a závazky. Nebo stačí říci, že dobrým občanem pro současnou
demokracii je ten, kdo svým jednáním přispívá k upevňování pocitu
sounáležitosti a podpoře obecného blaha? Neboli – je dobrým občanem již ten, kdo se aktivně zapojuje do sociálních aktivit?
Westheimer a Kahne při hledání odpovědi na otázku, jakého
občana potřebuje demokratická společnost, formulují tři základní
modely. Prvním z nich je osobně odpovědný občan, který dodržuje
zákony, zapojuje se do sociálních projektů. Jeho velkou předností
jsou osobnostní kvality a morální hodnoty, jež uznává, například
upřímnost a odpovědnost. Participující občan je dalším modelem. Je
aktivním členem společnosti s určitými znalostmi jejího fungování.
Tyto znalosti uplatňuje při řešení sociálních problémů, kdy aktivně
využívá stávající společenské struktury a subjekty. Pro demokratickou společnost má velký a nenahraditelný význam třetí model občana
- občan, který se orientuje v základních sociálních, ekonomických
a politických procesech. Už mu nestačí pouze se podílet na řešení
existujících společenských otázek, ale snaží se porozumět jejich podstatě, jejich příčinám a možným důsledkům a hledat systémová řešení (Westheimer, Kahne 2004).
Úroveň vztahu k určitému politickému systému je vyjádřena
i tím, do jaké míry jedinec pro své aktivity ve veřejném prostoru využívá instituce a mechanismy tohoto systému. Je nejenom objektem
jejich působení, ale především nezbytným subjektem, který se více či
méně podílí na jejich utváření, fungování a tím do značné míry ovlivňuje jejich podobu a úroveň. Status jedince ve vztahu k politickému
systému může mít několik rovin. Je aktivním občanem ve smyslu výše prezentovaných modelů nebo je jeho účast pasivní, což vede
k tomu, že se stává ve velké míře závislým na vnějších silách, které
systém utvářejí. Buď nemá potřebu se na utváření poltického systému podílet, nebo jsou mu odepřeny možnosti participace. S tím sou-
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visí další rovina: čím více je politický systém jednotlivci v roli občana
otevřen, tím více se může podílet na moci. Na druhou stranu může
politický systém politickou moc občanů oklešťovat a tím je stavět do
role bezmocných, tedy občanů, kterým je upřena možnost podílu na
vládě.
Demokratický systém je založen na participaci občana na vládě,
na moci. To s sebou nese velké nároky nejenom na legální status občana, ale ve velké míře i na charakter a míru demokratických principů, se kterými se bude jednotlivý občan ochoten vnitřně ztotožnit
a rozvíjet je svým osobním i občanským životem. Osobnost občana,
jeho vnitřní vůle participovat na demokratickém politickém systému
a otevřenost systému jsou spojené nádoby. Bez tohoto nahlížení lze
jenom těžko přistupovat k hledání odpovědí na otázky, zda a proč
máme mít občanské vzdělávání a co rozumíme občanským vzděláváním? Jaký obsah, cíle a podobu by občanské vzdělávání v současné
demokracii mělo mít? Kdo a kdy má být vzděláván? Existuje souvislost mezi občanským vzděláváním a úrovní participace na veřejném
životě demokratického státu?
Sullivan za hlavní zdroje společenské a zejména politické moci
považuje důvěru, dobrou vůli a demokratický idealismus: „Důvěra je
jedním z přínosů toho, když se lidé sejdou a společně diskutují a rozvažují. Dobrá vůle umožňuje občanům navázat hovor, poslouchat
a mluvit. Lépe chápat, v čem se jejich názory liší a v čem shodují. To
naopak posiluje občanská pouta, která zvyšují pravděpodobnost efektivní spolupráce v budoucnosti.“ (Sullivan 1997: 1) Přiklání se
k Václavu Havlovi, když svou úvahu o nárocích demokracie zakončuje: „Tam, kde nechybí důvěra a dobrá vůle, stává se občanský idealismus realismem, který vytváří sílu, o níž se může opřít rozvoj demokracie.“ (Sullivan 1997: 1) Stačí ale tyto tři principy? Které jsou ty
další, na nichž demokracie stojí? Mohli bychom namátkou jmenovat
svobodné, spravedlivé, tajné volby, uznávání jejich výsledků, transparentnost politického života, politickou toleranci, systém více poli-
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tických stran, kontrolu zneužití moci, úlohu práva a právního státu
ve společnosti, respektování základních lidských a občanských práv,
existenci listiny základních práv a svobod, odpovědnost, tržní ekonomiku, odpovědnost a spravedlnost, lidská vzájemnost. Jedním
z nejdůležitějších principů je vůle občana k občanské participaci, vůle
chtít se podílet na veřejném životě společnosti.
Demokratický systém obecně zaručuje občanům účast na politickém životě. To konkrétně znamená, že jim musí zaručit taková práva, jež participaci zajišťují. Často se stává, že z celé skupiny těchto
práv dokáží občané jmenovat jenom právo volit. Někdo si možná
vzpomene na svobodu slova, svobodu tisku, právo shromažďování či
právo petiční. Otázka po občanských povinnostech je ještě složitější.
Stále se ještě objevují představy, že žít v demokracii znamená mít
právo dělat si, co chci, a říkat, co chci. Už méně často je takové tvrzení podmiňováno vědomím, že svá práva v demokratickém systému
musí občan uplatňovat prostřednictvím nástrojů a procesů, které
jsou v souladu se základními demokratickými principy. Významnou
povinností občana demokratického systému je uplatňovat chránit
a posilovat práva svá i druhých a usilovat o to, aby byla zachována
nejenom v přítomnosti, ale i pro budoucnost.
Reciprocita práv a povinností občana demokratického státu je
důležitý prvek, který by měl jedinec vnímat – každé právo pro mou
osobu s sebou nese závazek, povinnost či odpovědnost přinejmenším
v tom přiznat a uznávat ho i u druhých. I tento imperativ by měl být
kromě hledání cest, jak přivádět jednotlivce k vůli a schopnostem podílet se na politickém životě základním kamenem občanského vzdělávání.
Je náročné vytvořit profil občana, který by splňoval nároky kladené na něj v rovině osobních kvalit a schopností stejně jako v rovině
jeho účasti na politickém životě společnosti. Shoda určitě bude na
nároku, aby občan vůbec dokázal rozlišit, co je a co už není demokratický politický systém. Aby uměl kriticky vyhodnotit ty jeho procesy
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a mechanismy, které jsou nezbytné pro zachování demokracie. Důležitá bude i schopnost občana posuzovat základní demokratické principy a využívat je k prosazování a ochraně svých práv a svobod stejně
jako práv a svobod ostatních členů společnosti. To jde ruku v ruce
s vůlí občana přijmout za své základní hodnoty, o něž se opírá demokracie, které jsou součástí dědictví evropského vývoje historického,
politického, sociálního a duchovního, dědictví evropských hodnotových paradigmat, a uvést je do souladu s hodnotami, které tvoří jeho
životní postoj. „Touhou každého člověka je svoboda. I když tuto hodnotu s demokracií spojujeme, její naplňování není automaticky dané,
ale musí být garantováno a prosazováno. Jednou z cest je i výchova
k demokracii. Znalost demokratických procesů a institucí vede
k porozumění tomu, jak jejich prostřednictvím usilovat o svobodu
člověka v jejím nejvšestrannějším pojetí. Sama o sobě však nestačí,
musí jít ruku v ruce s vnitřním zaujetím člověka – občana, jeho vůlí
ke spolupobývání v demokratické skutečnosti.“ (Havlínová 2011: 106)

2.3 OBČANSKÁ PARTICIPACE A OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ –
VÝZVY A NÁROKY
„V etnicky a společensky nejednotné společnosti – tj. v naprosté
většině zemí světa – je životaschopnost demokracie podmíněna dosažením dostatečné šířky politického zastoupení napříč všemi vrstvami,
komunitami a etniky. V podmínkách reprezentativní demokracie je
tedy hlavní cestou k liberální demokracii v heterogenních společnostech šířka a kvalita politického zastoupení. Jenomže tuto kvalitu určují voliči, takže do hry vstupují další faktory, jako jsou jejich preference a očekávání od vlády, jejich vzdělanost a úroveň politické kultury, jejich historická paměť a v neposlední řadě odolnost vůči populistickým a demagogickým slibům jistých politiků, kteří pouze touží
po moci a obecné blaho společnosti je jim lhostejné.“ (Kučera 2014:
173)
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Jsme přímými svědky toho, jak rychle a jak hluboce se současné demokracie vyvíjejí. To s sebou nese nároky na hledání fundamentálních principů a hodnot, které pomohou při nahlížení na veškeré
procesy a změny, ke kterým dochází a které pomohou překonávat určitá ohrožení pro demokratické systémy obecně.
Tyto základní principy a hodnoty by měly zároveň pomoci lidem
v jejich chování a jednání. Musí být takové, aby je byli ochotni přijmout současníci i další generace, aby obstály v různých podmínkách. Jako vhodné prostředí pro jejich přirozenou akceptaci se jeví
občanská společnost jako prostor mezi občanem a vládou, který
umožňuje rozvoj nezávislých společenských a občanských iniciativ
a brání tomu, aby měla vláda monopol na veřejné záležitosti.
Je to prostor, kde jednotlivci mohou naplňovat své představy
a cíle, kde se šíří a vyměňují poznatky a představy o různých možnostech a postupech, které mohou přispět k demokratickým reformám
a obměnám. Vytváří se zde sítě pro sdružování, komunikaci, soutěžení a spolupráci mezi různými skupinami, což vede k posilování občanského života a překonávání společenských nebo politických rozdílů. Řešením veřejných záležitostí se zde nezabývají pouze jednotlivci,
ale široké spektrum nevládních organizací a jejich koalicí a uskupení,
zájmových organizací i dalších subjektů. Čím dynamičtější a bohatší
je občanská společnost v rámci demokratického státu, tím větší vliv
na jeho fungování její účastníci mají. Můžeme ji nahlížet jako autonomní sféru různých osobních, společenských a ekonomických vztahů, které mají dopad na charakter a kvalitu celé společnosti, nejenom
jednotlivých občanů. Podporuje autonomii jednotlivců a různých společenství, čímž přispívá k tomu, aby vládní instituce nemohly soustředit kontrolu věcí veřejných pouze do svých rukou. Svou rozprostraněností a šíří pomáhá osvobozovat jednotlivce, který je zpravidla
členem více jejích subjektů, od vlivu pouze jednoho názorového nebo
hodnotového směřování. Nabízí možnost volby, prostor pro seberealizaci, převzetí odpovědnosti za vlastní jednání a rozhodování. Zároveň
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umožňuje jednotlivci podílet se na rozhodováních, jednáních a veřejných diskuzích, čímž podporuje rozvoj jeho občanského potenciálu
a získávání zkušeností s veřejným prostorem a politickými procesy
a mechanismy, které jej utvářejí (Respublica 2006).
Důležitým předpokladem pro účast na občanském a politickém
životě jsou osobní kvality občana. Odrážejí několik přístupů, které
mají bezprostřední dopad na vztah jedince k politickému systému.
Především se jedná o přístup k sobě samému. Občan, který se chce
podílet na politickém životě, by měl rozumět veřejným záležitostem
a zároveň mít důvěru ve své možnosti a schopnosti, znát hodnotu
svých názorů. Přístup k druhým by měl zahrnovat respektování jejich
práv a zájmů, schopnost a vůli tolerovat odlišnosti, solidaritu
s ostatními, pocit sounáležitosti a v neposlední řadě i vůli ke kompromisu. Osobní kvality odrážejí i přístup k veřejným záležitostem
jako například sledování aktuálního dění, vůli zabývat se vztahem
mezi právy a zájmy jedince a obecným dobrem, snahu o porozumění
ústavním principům daného státu a jejich akceptaci.
Kvalita demokracie je podmíněna kvalitou a šíří výše uvedených
předpokladů jednotlivých občanů ve společnosti. Základní otázkou,
která se zde nabízí, je otázka po způsobu a možnostech, jakými lze
všechny potřebné dispozice rozvíjet a posilovat. Jednou z cest je vzdělávání a vzdělávací systém společnosti, v němž výchova k demokracii,
vzdělávání občanů mají svou nezastupitelnou roli.
Můžeme vysledovat dvě základní úrovně občanského vzdělávání. První z nich je občanské vzdělávání, které se vztahuje k prostředí
škol a univerzit. Je formulováno v kurikulárních dokumentech různých stupňů a realizováno ve školách, což s sebou přináší určité
přednosti – mladí lidé, předmět přímo určený k občanskému vzdělávání, cíle, postupy a obsah takového vzdělávání mohou být promýšleny a formulovány vzhledem ke konkrétním potřebám a možnostem
žáků a studentů.
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Pro potřeby občanského vzdělávání je nutné, aby vzdělávací
systém obecně obsahoval některé prvky posilující vztah mladých lidí
k demokratickému politickému systému. Především by se měl shodovat se směřováním demokratické společnosti. Vzdělávání na všech
úrovních by mělo přirozeně zahrnovat takové vzdělávací prvky, které
bezprostředně ovlivňují a posilují občanskou a společenskou účast
mladých lidí, jako jsou znalosti a schopnosti při jednání s institucemi
samosprávy a státní správy na různých úrovních, vzdělávací program, který počítá i s žákovským parlamentem, se sociálními službami studentů, s aktivním přístupem k pravidlům a normám. Velkou
výzvou je koncipovat vzdělávání tak, aby nevedlo k pasivitě a automatické akceptaci nedemokratických prvků v politickém systému a jeho
ideologii, vyloučit používání vzdělávacích metod a postupů, které ubíjejí kreativitu a potlačují demokratické hodnoty a principy. Obecně je
nezbytné zvyšovat hodnotu vzdělávání ve společnosti a soustředit se
na přípravu vzdělaných, osobnostně i profesně schopných učitelů.
„A podporu si zasluhuje i zájem o to, aby děti a mladí lidé vrůstali do
toho, čím dané společenství žije, aby si osvojovali tradice, hodnoty,
znali historii, souvislosti, mohli projevovat zájem o společné záležitosti.“ (Jinek, Štogr 2014: 171)
Vzdělávací systém zajišťuje, že určitými formami občanského
vzdělávání projdou všichni mladí lidé. Velkým nárokem je ale vzdělávání občanů dospělých a rozšíření vzdělávání na všechny členy společnosti. Takové vzdělávání by nemělo být realizováno pouze v rámci
formálního vzdělávacího systému, tedy školami a univerzitami, ale
i dalšími institucemi, organizacemi, v neposlední řadě se na něm musí podílet i média.
Občanské vzdělávání v tomto širším pojetí je vzděláváním, na
němž se podílí kromě institucí formálního vzdělávání subjekty počínaje rodinou přes různé zájmové organizace, instituce občanské společnosti, subjekty státní správy a samosprávy, vláda. Jedná se o celoživotní vzdělávací proces, který je však již složité vymezit, propojit jeho
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jednotlivé subjekty, cíle a obsah. V České republice nenajdeme celoživotně koncipované občanské vzdělávání. „Návaznost mezi počátečním
vzděláváním a občanským vzděláváním dospělých v současné době
neexistuje“. (Smékal 2010: 8)
Širší pojetí občanského vzdělávání také zahrnuje veškeré politické a společenské procesy a děje, které ovlivňují jedincovy názory
a přesvědčení stejně jako jeho jednání. Již jsme naznačili například
význam občanské společnosti pro možnosti kultivace vztahu občana
k politickému životu. Občanské vzdělávání v tomto pojetí není vždy
pouze záměrné a předem promyšlené, ale zahrnuje i negativní či neplánované, těžko předvídatelné aspekty.
Stejně jako nelze jednoduše definovat výchovu a vzdělávání,
nepodaří se jednoduše vymezit občanské vzdělávání jako jeden
z jejich proudů. Co však je možno říci určitě, je fakt, že kvalita občanského vzdělávání jako pedagogického přístupu v současném formálním i celoživotním vzdělávání nutně odráží nejenom stav společenství
lidí, stav naší kultury, ale i kvalitu života politického a vztah občanů
k základním hodnotám a principům, které jsou nezbytným předpokladem demokratického politického systému.
Můžeme se pokusit vymezit některé z cílů a nároků na současné občanské vzdělávání obecně, aniž budeme určovat, zda se jedná
o charakteristiky občanského vzdělávání v rámci vzdělávacího systému a jeho kurikulárních materiálů, či zda hovoříme o vzdělávání občanů dospělých.
Prvním nárokem je rozvíjení znalostí o tom, co je demokracie
a jaké politické uspořádání už demokracií není. Odlišení demokratických forem vlády od nedemokratických je jednou ze základních dovedností, na niž by měly navazovat dobrá orientace v základních typech demokratických společností a schopnosti identifikovat a posuzovat základní demokratické procesy a rozhodovací postupy demokratických vlád.
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Druhým nárokem je přivést jednotlivce k vědomí toho, že demokracie není daností ve stále se proměňujícím světě, ale má mnoho
variant a vyvíjí se stejně, jako se vyvíjí vztah jejích občanů
k hodnotám a principům s ní spojeným.
S předchozím nárokem se pojí i nárok na rozvíjení schopnosti
přijímat a zároveň kriticky reflektovat ty demokratické principy, které
historicky prokázaly své opodstatnění a jsou postaveny na základních
lidských hodnotách, jako jsou svoboda, spravedlnost, odpovědnost,
tolerance a respekt. Vždy s novou generací je nastolován nárok na
porozumění demokracii, jejím procesům institucím a v neposlední
řadě základním principům a hodnotám, z nichž vychází a o které usiluje; teprve naplňování tohoto nároku může vést k určité společenskopolitické stabilitě“ (Havlínová 2011: 104).
Na občanské vzdělávání je kladen i nárok otevírat otázku postavení a role současných demokracií v celosvětovém prostoru. Patrick uvádí, že demokracie již není pouhou záležitostí vnitřního vývoje
jednotlivých států, ale je potřeba vnímat ji jako „transnacionální
a univerzální koncept“ (Patrick 2004: 21), čímž se občanskému vzdělávání dostátá i globálnějšího rozměru.
Vzhledem k tomu, že demokracie není chápána pouze jako politický systém, ale osobní angažovaností jejích občanů se stává i způsobem života (Znoj 2002: 22), otevírá se další nárok – hledání systémů hodnot, které jsou spojeny s demokracií, jejich zvnitřnění a uvádění do souladu s osobním hodnotovým systémem člověka – občana.
Vnímat demokracii jako způsob života znamená také chtít tento způsob života přijmout a žít jej.
„Stěžejním cílem občanského vzdělávání je, aby občané byli
schopni si na základě získaných kompetencí vytvořit vlastní politický
světonázor a aby byli podporováni v tom se politicky angažovat.“
(Kalina, Matějka 2013: 10) Na takto formulovaný základní cíl občanského vzdělávání musí navazovat cíle další. Nelze například pominout
skutečnost, že pro porozumění procesům a nástrojům, které utvářejí
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demokratický politický systém, hraje důležitou roli i historické hledisko, jehož prostřednictvím lze porozumět utváření a vzniku politických systémů, kde demokracie je pouze jedním z nich. V současné
době nelze také pominout otázku, jak liberální demokracie ovlivňují
podobu současného světa a naopak, jak působí ostatní svět na podobu a vývoj jednotlivých demokracií. Tato otázka nabývá stále většího
významu, proto je naléhavé vytvořit podmínky pro její zkoumání
a promýšlení. Jak si na ni budou schopni jednotliví občané odpovědět, bude hrát velmi důležitou roli pro kvalitu a vývoj demokratické
společnosti a uchování či rozvoj jejích hodnot jako takových.
Občanské vzdělávání je nezbytné pro podporu a uchování demokratického systému. Žádné zvyky, jednání ani vztah k politickému
systému nejsou dané a samy o sobě přenositelné. S každým nově narozeným jedincem se rodí nárok na jeho osobnostní, společenskou
i politickou kultivaci, která je také nezbytným předpokladem pro zachování a rozvíjení demokratického systému. S každou novou generací se nárok na takové vzdělávání a kultivaci obnovuje. Získávání občanských kompetencí a občanských znalostí v mladém věku může
vést k občanské angažovanosti. Tyto znalosti je ale nutno neustále
rozvíjet a prohlubovat hledáním způsobů, jak se mohou mladí lidé
aktivně podílet na veřejném politickém prostoru. V rámci formálního
vzdělávání je nutno realizovat některé dílčí kroky, které k naplňování
cílů občanského vzdělávání povedou. Mohou to být například následující konkrétní opatření:
1) zvýšení prestiže předmětu Občanská výchova tím, že nebude
předmětem, do kterého se budou neustále doplňovat další
a další témata bez respektu k jeho základní koncepci cílové
i obsahové, bez zřetele k jeho poslání; že jej budou vyučovat
profesně zdatní učitelé, kteří jej vnímají jako předmět důležitý
pro utváření osobnosti jednotlivce, jeho znalostí, dovedností
a schopností lidských i občanských;
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2) používání takových vzdělávacích metod a postupů, které kultivuji vlastnosti osobnostní i občanské a podporují nezávislé
myšlení a rozvažování; kde studenti spolupracují na dosažení
společných cílů;
3) podporování demokratické kultury ve školách tím, že budou
používány a rozvíjeny demokratické metody jako debata, diskuse, reflexivní deliberace;
4) vedení žáků k tomu, aby dokázali překročit etnické, náboženské, sociální nebo kulturní hranice a společně se zaměřovali na
vyšší témata;
5) využívání možností neformálního kurikula ve školním prostředí
– demokratické principy uplatňované na všech úrovních vztahů
ve škole, propojení školy s vnějším prostředím – spolupráce
s rodiči, s lokální samosprávou, s dalšími významnými subjekty
komunity; třídy vedené pedagogy tak, aby rozvíjely demokratické hodnoty a principy stejně jako osobnostní rozvoj jednotlivých žáků;
6) občanská výchova by měla být chápána a realizována jako
vzdělávací a výchovný přístup, nejenom jako předmět;
7) žáci jsou aktivně a smysluplně vedeni k tomu, aby spravovali
třídní skupiny – třídy jako laboratoře demokracie, ve školním
žákovském parlamentu. Učí se občanské participaci – podílet se
na vedení třídy a školy, komunikovat dle potřeby se všemi subjekty školy i mimo školu, učí se, jak monitorovat procesy, které
utvářejí život na škole, hledají cesty, jak do těchto procesů
vstupovat a ovlivňovat jejich kvalitu či intenzitu (pravidla školního řádu, třídní pravidla, disciplinární řízení, školní žákovský
parlament a podobně);
8) občanské

vzdělávání

by

mělo

rozvinout

vztah

občana

k základním dokumentům, na nichž demokratický systém stojí.
Občan by měl být schopen aktivně využívat dokumenty, jako
jsou Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Všeobecná
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deklarace lidských práv, Úmluva o právech dítěte, Úmluva
o právech ženy, zákoníky;
9) využívání pozitivních příkladů a případových studií – příklady
občanů známých i neznámých, ochránců lidských práv a politických svobod, příběhů lidí, kteří se zachovali odvážně jak ve
vypjatých životních situacích, tak v každodenním životě.
Občanské vzdělávání by mělo na všech úrovních, tedy jak ve
formálním vzdělávání, tak ve vzdělávání celoživotním a ve vzdělávání
dospělých občanů rozvíjet také vědomí toho, jaké příležitosti má jednotlivec, který se chce podílet na občanském a politickém životě: jak
kontrolovat činnosti jím zvolených politických reprezentantů, jak se
podílet na řešení veřejných problémů a prosazování zájmů svých či
zájmů osob a společenství ostatních. Občan jako jednotlivec by se
neměl spokojovat pouze s tím, že má možnost volit ve svobodných
a spravedlivých volbách, ale měl by umět svou účast na politickém
a veřejném životě realizovat i tak, že oslovuje přímo jím zvolené politické zástupce, zakládá občanská sdružení k prosazení zájmů svých
i zájmů různých skupin jako adekvátní subjekty pro jednání
s různými úrovněmi samosprávy a státní správy. Aktivní občan využívá sociální sítě a média. Ví, jak se dle svého rozhodnutí a přesvědčení stát členem politické strany nebo ví, jak jí pomáhat jako dobrovolník například ve volebních kampaních. Zúčastňuje se veřejných
setkání, je schopen využívat nástroj psaní peticí a vedení petičních
kampaní. V případě, že chce vyjádřit svou nespokojenost, měl by si
být vědom, že má možnost prosazovat všemi zákonnými cestami řešení navrhovaná nebo schválená dalšími občany, občanskými sdruženími, organizacemi a podobně. Umí a je ochoten využívat petice
a petiční kampaně, obracet se s žádostí o pomoc na ombudsmana
nebo na ty legislativce a další politické reprezentanty, kteří mají stejný nebo podobný názor na sporný veřejný problém. Dalším výrazem
občanské účasti je aktivní spolupráce s různými zájmovými skupi-
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nami či založení nového politického subjektu. Ví, že může využít a ví
jak a kdy využít i takové nástroje jako jsou stávka, demonstrace, podání žaloby proti porušování zákona nebo práv jedince. Ví, kdy a jak
se může obrátit na instituci ústavního soudu nebo na soud mezinárodní

či

jak

žádat

o

pomoc

různé

mezinárodní

organizace

a v neposlední řadě vědět, že může opustit dočasně nebo natrvalo
zemi, v níž není spokojen (Respublica 2006).
Možností, jak se aktivně podílet na politickém životě společnosti, je mnoho. Povědomí o nich a chuť je využívat jsou mezi občany
poměrně slabé. Svědčí o tom i údaje z různých analýz a zpráv, které
se v posledních letech objevují v souvislosti s otázkami kolem nutnosti občanského vzdělávání, jeho koncepce a cílů. „Potřeba ovlivňování
a politické participace je v určité formě ve veřejnosti přítomna, pouze
se projevuje spíše krátkodobě, nahodile a nesystematicky. Je klíčové
nabídnout veřejností jednoduché a konkrétní možnosti, jak lze dosáhnout smysluplného zapojení do veřejného života.“ (Smékal 2010:
10) Jak vyplývá i z této analýzy, úroveň občanského vzdělávání stejně
jako jeho koncepce jsou v různých zemích Evropské unie rozdílné. Co
však získává stále větší naléhavost, je kromě orientace občanského
vzdělávání na bezprostřední občanský a politický prostor v každém
suverénním státě i již zmíněný rozměr mezinárodní, zejména vnější
násilné hrozby, masivní mezinárodní migrace, pokračující globalizace
a mediální rozvoj. Pozitivním rysem současnosti je vedle již existujících občanských společností v jednotlivých suverénních státech také
vznikání a rozvoj světové občanské společnosti zahrnující nejenom
jednotlivce, ale především mezinárodní nevládní organizace, mezinárodní asociace nevládních organizací státních a mnohé další subjekty.
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2.4 ZÁVĚREM
Ve světě neustálých změn a překotného vývoje se staly celoživotním údělem výchova a vzdělávání. „Každý přinejmenším tuší, že na
podobě výchovy závisí to, jak bude vypadat život ve společnosti, čeho
si lidé budou vážit, koho budou ctít, jak se budou k sobě chovat,
a vůbec jak budou rozumět smyslu svého žití, co budou ochotni obětovat a čeho se nikdy nevzdají.“ (Michálek 1996: 14)
Stejně je tomu i s občanským vzděláváním. Nelze je uzavřít do
jednoho povinného předmětu a pouze do školního prostředí. Má-li
demokracie jako politický systém obstát, stává se občanské vzdělávání jedním ze základních společenských imperativů. Je tedy stejně jako výchova obecně záležitostí kontinuální v nároku s každým nově
narozeným jedincem být znovu a znovu realizována, záležitostí celospolečenskou v základní nutnosti zachování a dalšího rozvoje demokracie a jejích hodnot. Je zároveň záležitostí politickou. Velkou výzvou pro současné demokracie je požadavek, aby jejich občané měli
potřebu podílet se v co největší míře na veřejném a politickém životě.
Demokracie jako politický systém může obstát pouze tehdy, obstojí-li
jako způsob života jejích jednotlivých členů – občanů.
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3 KRIZE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI NEBO KRIZE DEMOKRACIE?
3.1 ÚVOD
Francis Fukuyama již před více jak dvaceti lety předložil svou
poměrně odvážnou, ale o to více proslavenou a diskutovanou tezi
o konci dějin, jejichž završením měla být liberální demokracie
(Fukuyama 2002). S touto tezí není nutné bezvýhradně souhlasit,
abychom akceptovali tvrzení, že se jedná o formu politického uspořádání, která je v současném demokratickém světě dominantní. Současné liberálně demokratické společnosti tak stojí na hodnotách jako
je respekt k zákonům, lidským právům atd. (Skovajsa 2010: 62).
Jedním z nejfrekventovanějších pojmů veřejného diskursu, je potom
slovo SVOBODA, které dalo vzniknout právě onomu přídavnému
jménu liberální, přičemž onou měrou svobody, který se tak často diskutuje, je poměr mezi právy a možnostmi jednotlivce a intervencemi
státu.
Dnešní politická situace a s ní související odborná sociálněvědní produkce však ukazuje, že liberálně demokratické režimy se
potýkají s krizí vlastní legitimity a řadou obtíží, které mnohdy snižují
důvěru samotných občanů. Nejinak tomu je i v tuzemském prostředí,
kde se otázka politické krize stala předmětem mnoha publikací, ať se
jedná například o četnou řadu publikací Lukáše Linka věnovaných
volbám a volební (ne)účasti (např. Linek 2010), sociologickou analýzu
vztahu důvěry a demokracie od Markéty Sedláčkové (Sedláčková
2012), analýzu krize parlamentarismu od Michala Kubáta (Kubát
2013) či do širšího mezinárodního kontextu zasazenou práci Petra
Druláka (Drulák 2012).
Je však věcí širokého konsenzu politických a sociálních teoretiků, že jedním ze základních prvků fungující demokratické společnosti
je angažovanost občanů a jejich zapojení do politického života. S tím
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nutně souvisí snaha o ovlivňování politického výstupu, a v zásadě
pramálo záleží na tom, k jakému teoretickému proudu demokracie se
daný autor hlásí. Bez občanů to zkrátka nejde. Robert E. Goodin píše,
že demokracie by měla povzbuzovat a motivovat občany k aktivnímu
zapojení do veřejného řešení problémů, přičemž by měla nabídnout
perspektivu náhledu optikou spoluobčanů stejně jako pohledem
vlastním (Goodin 2008: 3). Bylo tak zjevně jasné, že Fukuyamova vize
nedošla celkovému naplnění. Není proto divu, že řada teoretiků začala hledat nové alternativní demokratické modely, které by mohly odstraňovat deficity modelu stávajícího, tedy zejména ztrátu důvěry
a zájmu občanů o účast na veřejném dění. Bylo zkrátka nutné učinit
něco, co povede ke zvýšení zájmu občanů o veřejné dění a co revitalizuje občanskou společnost.

3.2 POTÍŽE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ? NEBO S JEJÍ
NORMATIVITOU?
Samotný pojem občanské společnosti, ve své rozšířenosti natolik nadužívaný a často nejasný, v českém prostředí trpí problémem,
který se netýká ale zdaleka jen našich zeměpisných šířek. A to problémem s normativitou jeho používání, kdy občanská společnost má
ve veřejném (a často i odborném) diskursu charakter něčeho, co je
bezvýhradně dobré a prospěšné. Problematičnost tohoto využívání
však již začala být diskutována i domácími výzkumníky (viz např.
Müller 2008: 32; Rakušanová 2007: 50), pokud tedy necháme stranou „démonizující“ pojetí občanské společnosti, které se koncentruje
v okruhu

spolupracovníků

bývalého

prezidenta

Václava

Klause

(Loužek 2012). Občanská společnost dnes tak již není považována za
mesiáše demokracie, ale spíše za průvodní jev, bez kterého moderní
demokracie nemůže fungovat, ačkoliv nutně musí čas od času přinášet spory a konflikty již ze své podstaty, která ale není konfliktní. Karel B. Müller poukazuje na fakt, že vztah občanské společnosti a státu je reálně spíše partnerský, ačkoliv je postaven na nepřímé úměře,
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kdy více občanské společnosti znamená méně státu (Müller 2008:
33), avšak výrazný rozvoj OS nemůže nikdy vést k odbourání potřeby
demokratického státu a jeho institucí.
Příčinu normativního využívání pojmu identifikuje Müller ve
čtyřech základních bodech:
1) Boj proti komunistickému režimu před rokem 1989 ve střední
Evropě, kdy občanská společnost představovala platformu
ochrany lidských práv a svobod a zároveň i možnost boje proti
útlaku režimem.
2) Po

zhroucení

východního

bloku

začal

být

pojem

v postsocialistických státech užíván k reflexi předpokladů fungování a rozvoje demokracie, a to jak v prostoru střední Evropy,
tak i v západních zemích, které měly působit jako určitý etalon
demokracie.
3) Další příčinou je krize sociálního státu. Stát nezvládá v době
krize uspokojivě řešit ekonomické problémy, což se projevuje
v krizi

legitimity

politických

institucí

a

poklesu

důvěry

v politiku, přičemž by tuto situaci měla zachraňovat občanská
společnost.
4) Konečně posledním důvodem je proces globalizace a s ní související kulturní, ekonomické a technologické změny, kdy v očích
některých sociálních vědců dochází k tomu, že je nasycena míra lidské důvěřivosti a společnost jako taková je v zásadě roztříštěna natolik, že s tímto pojmem lze jen obtížně pracovat
(Müller 2008: 35).

3.2.1 K POJMU UNCIVIL SOCIETY
Velká očekávání s ohledem na občanskou společnost s sebou
nutně musela přinést i velká zklamání, což vedlo k reflexi v odborné
literatuře a vtažení pojmu neobčanské společnosti do odborné debaty.
Pokus o výraznější renesanci zároveň spojenou s rekonceptualizací
tohoto pojmu přinesla monografie z roku 2003, která nesla stejný ná-
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zev (Kopecký, Mudde 2003). Nicméně ani ta nedokázala přinést uspokojivé a obecně přijatelné řešení problému toho, co do občanské společnosti zahrnout lze a nelze, protože jakkoliv se ukázalo, že pojem
občanské společnosti je do jisté míry problematičtější, než si na první
pohled uvědomujeme, tak koncept neobčanské společnosti je mnohem problematičtější, přičemž je navíc i jazykově značně neohrabaný.
Ovšem hlavním problematickým momentem je skutečnost, že reálně
neexistují žádné jiné důvody pro jeho užívání, než ty zcela normativní, které by měly určovat, co bude označeno za občanskou společnost
a co naopak za neobčanskou. Clifford Bob k tomuto pojmu dokonce
říká, že by měl být zahuben již v zárodku, protože reálně přináší jen
zanedbatelnou přidanou analytickou hodnotu a zpravidla v jeho použití lze nalézt spíše cílenou dehonestaci maskovanou pod rouškou
vědecké přesnosti (Bob 2011: 209).
Je však nutné si plně uvědomit, že občanská společnost ve
svém významu nemá neobčanskou společnost jako své zlé dvojče
(Bob 2011: 218), není to dr. Jekyll a pan Hyde, nejedná se ani o opozita. Jedná se reálně o možná odvrácenou, ale pořád stranu téže mince. Nebo snad dokážeme spolehlivě zařadit některé projevy aktivního
občanství do této kategorie? Je například Antifašistická akce příkladem uncivil society? Jeden argument bude znít, že jednoznačně ano,
protože se podle státního aparátu jedná o extremistickou organizaci
využívající násilí k prosazení svých zájmů, argument druhé strany
bude takový, že proti nacismu je třeba aktivně bojovat i v dnešní době
a jistě většina lidí uzná, že aktivní potlačování takovýchto idejí je jistě
správné. Bude možné tento spor spolehlivě vyřešit? Domníváme se, že
nikoliv. Stejně tak nám může posloužit současná situace v Evropě
i České republice v souvislosti s migrační krizí. Společnost se značně
polarizovala na část obyvatel schvalující pomoc uprchlíkům v nouzi,
zatímco část obyvatel tuto pomoc jednoznačně odmítá a argumentuje
historickými tradicemi a národními zájmy, přičemž v migraci vidí potenciální nebezpečí a operuje často s pojmem vlastizrady. Neexistují
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racionální důvody, jak vyřešit tento spor a uznat, která ze stran do
občanské společnosti patří. Pokud tedy k problematice chceme přistoupit nezaujatě a bez cíle ostrakizovat názorového oponenta, protože obě strany bezpochyby najdou řadu argumentů, proč je jejich jednání bezvýhradně dobré a prospěšné. Proto bychom měli připustit, že
občanská společnost s sebou přináší širokou paletu názorů a postojů,
které mohou být, a leckdy i jsou, v přímém rozporu. Můžeme s nimi
hluboce nesouhlasit a odmítat je, ale měli bychom akceptovat to, že
se zkrátka jedná stále o občanskou společnost.

3.2.2 CESTY Z KRIZE?
Ondřej Císař své analýze politického aktivismu v České republice (Císař 2008) poukazuje na to, že situace občanské společnosti
a občanského aktivismu zdaleka není natolik tragická, jak se často
v některých výzkumech prezentuje. Důležitou roli spíše hraje otázka
toho, jak je u výzkumníků participace chápána (Císař 2008: 25).
Pokud je brána v úvahu individuální participace poměřovaná organizovaným členstvím, tak jsou ukazatele v zemích střední a východní
Evropy obecně nízké, snad jen s výjimkou odborových organizací,
které je však možné chápat zčásti i jako postkomunistické dědictví.
Tyto údaje jsou nesporné, ale poněkud redukující, protože pokud další badatelé zaměřili pozornost od individuální participace směrem
k organizační úrovni, tak vystupuje na povrch poměrně rozvinutá síť
advokačních organizací. To však značně rozporuje závěry prvního přístupu.
Navíc je nutné si uvědomit, že v rovině politického aktivismu
nelze chápat pojem aktivismu jako homogenní záležitost, ale rozlišujeme tři mody (Císař, Navrátil, Vráblíková 2011: 160), což se projevuje
nejen v mobilizačních schopnostech, ale i v míře společenské akceptace. Zatímco starý typ aktivismu zahrnující odbory disponuje širokou personální základnou, ale jeho mobilizace je spíše epizodická.
Oproti tomu nový aktivismus stojí na tématech, jako jsou lidská prá-
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va, ochrana životního prostředí atd. Organizace nového aktivismu se
vyznačují velkým podílem organizovaných akcí, avšak personální základna je výrazně užší než u starého aktivismu. Zdá se však, že se
jedná o typ aktivismu, který nejvíce přispívá k budování struktur, na
nichž stojí česká organizovaná společnost (Císař, Navrátil, Vráblíková
2011: 161). A konečně poslední typ aktivismu je takzvaný radikální.
Ten disponuje velmi omezenou personální základnou a ze své podstaty stojí v opozici k politickému systému, přičemž snahou je tento systém změnit, respektive zničit a nahradit novou alternativou. Z tohoto
důvodu je zřejmé, že se většinově pohybují za hranou společenské
akceptovatelnosti a často i legálnosti svého počínání a nemají proto
šanci mobilizovat větší počet občanů.
Nicméně i tyto formy aktivismu jsou skutečně projevy občanské
společnosti a jejich četnost poukazuje na fakt, že situace zdaleka není
nikterak zoufalá a jsou otázky a témata, která dokážou mobilizovat
občany i v době klesající legitimity demokracie. Naopak se začíná
zdát, že není ani tak potřeba zachraňovat občanskou společnost, jako
spíše demokracii samotnou. Donatella della Porta se v názvu jedné ze
svých knih ptá po tom, zdali může být demokracie zachráněna (della
Porta 2013) a v samotném textu diskutuje řadu demokratických alternativ, které by mohly být východiskem z krize.

3.3 KAM KRÁČÍŠ, DEMOKRACIE?
Současný vědecký diskurs, pokud tedy nediskutuje klasické
demokratické modely, tak zpravidla diskutuje deliberativní a participativní demokracii, i když se v poslední době dostává pozornosti
i v českém prostředí (např. Znoj, Bíba, Vargovčíková 2014) či alespoň
formou překladů dnes již klasických děl i dalším alternativám, jako je
averzivní demokracie (Norval 2016) či koncepce radikální demokracie
(Laclau 2013). Nicméně je nutné si uvědomit, že krize demokratického vládnutí a hledání alternativ není v žádném případě novum

30

Krize

občanské společnosti nebo krize demokracie?

v sociálně-vědním myšlení, a to dokonce ani v tuzemském. Na nedostatečnosti parlamentní demokracie ve svém díle poukazoval již německý právní teoretik Carl Schmitt (Schmitt 1988), který očekával
soumrak parlamentarismu a jeho myšlenkám se dostalo sluchu implicitně či explicitně i v českém politickém prostředí například u Jana
Mertla či Josefa Ludvíka Fischera, který pro svou reflexi a hledání
východiska použil svůj koncept skladebné filozofie, čímž však svou
Krisi demokracie (Fischer 2005) poněkud stigmatizoval jen stěží stravitelným a pro čtenáře jen stěží prostupným způsobem. Nicméně
všem těmto zmiňovaným autorům bylo společné to, že se jejich úvahy
ubíraly i směrem k jakési formě všelidového hlasování, respektive
většímu zapojení do reálné tvorby politiky. To jsou však v konečném
důsledku požadavky, které vznášejí i teoretikové moderních teorií
demokracií, zejména již zmiňovaného participativního a deliberativního modelu.

3.3.1 PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACIE
Pokud bychom si měli odpovědět na to, co je participativní demokracie, tak si pravděpodobně budeme muset s menší či větší měrou

zjednodušení

odpovědět,

že

se

jedná

o

alternativu

k zastupitelskému modelu demokracie. Ta počítá s tím, že občané,
zpravidla pomocí voleb, delegují na své zastupitele, kteří za ně budou
činit politická rozhodnutí, zatímco občanská odpovědnost obyvatel se
de facto omezí na pravidelnou volební účast. Namísto toho participativní demokracie počítá s přímou účastí občanů na politickém rozhodování pomocí daleko širšího rozprostření moci. Samotný proces pravidelných voleb totiž není pro zastánce participativní demokracie dostatečný a skutečně demokratický (Pateman 2000), protože deleguje
práva občanů rozhodovat o politice na úzkou skupinu volených elit,
které tak disponují vyšší mocí než ostatní občané, čímž narušují
v perspektivě kritiků princip rovnosti, který stojí v samotném srdci
demokracie.
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V tom totiž nachází své místo aktivní účast občanů na rozhodovacím procesu o záležitostech jich se dotýkajících. Ti se uchylují
i k jiným formám politické participace než je klasická konvenční podoba, takže kupříkladu demonstrují, podepisují petice a hledají další
možnosti, kterak se účastnit politického rozhodování. Zde je nutné
zdůraznit, že není možné chápat obě formy participace (konvenční
a nekonvenční) jako vzájemná opozita, ale spíše jako vzájemně se doplňující alternativy. Tyto alternativy by měl nabídnout model participativní demokracie, který širokým zpřístupněním rozhodovacího procesu rozšíří i demokracii, čímž by i měla eliminovat nedemokratické
tendence ve společnosti. Snaha redukovat nejen nedemokratické tendence, ale i nedostatky zastupitelského modelu jsou pak prezentovány i ve specifických podobách participativního rozpočtování, které by
prostřednictvím společného rozhodování o věcech veřejných mělo vést
i posilování pospolitosti obyvatel v duchu aristotelského života v obci
po boku přátel. V neposlední řadě ale participativní demokracie přispívá i k rozvoji aktivního občanství, které je jedním z nutných předpokladů demokracie.

3.3.2 DELIBERATIVNÍ DEMOKRACIE
Takzvaný „deliberativní obrat“ v politické teorii se odehrál počátkem devadesátých let, kdy došlo k posunu v chápání demokracie
od sčítání jednotlivých hlasů ve volebních procedurách k myšlence
společné diskuse o problémech. De facto se nejedná o ucelenou demokratickou doktrínu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše o myšlenku demokracie, jejímž těžištěm není agregace hlasů, ale
jejich posun k diskusi. Jeden z nejvlivnějších (a asi by nebylo od věci
říci zakladatelských) příspěvků pak přinesl Jürgen Habermas .
Habermas ve svém pojetí vychází z dvou klasických modelů
demokracie, liberálního a republikánského, které jsou pro něj východiskem

k představení

deliberativního

modelu

nacházejícího

se

v rozmezí mezi prvně představenými. Habermas chápe liberální de-
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mokracii jako pojetí státu v podobě správního aparátu, jehož cílem je
tvorba politik v zájmu občanů. Řečeno Berlinovou terminologií je pak
svoboda občanů vymezena negativně, tedy jako svoboda od, přičemž
politika je prosazováním této svobody vůči státu za účelem dosahování vlastních cílů. Republikánský model pak leží na druhé straně
a je charakteristický svobodou pozitivní. Jeho východiskem je sdílená
kolektivní identita, která zároveň poskytuje prostor k seberealizaci
a vytváření prostředí, v němž je hlavním cílem veřejného diskursu
porozumění občanů v dialogu.
V důsledku je pak Habermasovo pojetí kombinací obou předchozích, přičemž stěžejním předpokladem je férovost politického procesu postavená na hodnotově neutrálních základech, což je dědictví
liberálního modelu, zatímco republikánský dal do vínku novému modelu zejména podobu argumentace a východisko v dialogu. Přičemž
důležitou roli sehrává zejména oddělení občanské společnosti jako
prostoru jasně vymezeného mezi státem a trhem. Právě prostor občanské společnosti je prostorem vzájemné solidarity a zájmů občanů,
která sjednocuje a zároveň může poskytovat reflexi nejen tvorbě politik.
Na Habermase však výrazně navázaly další generace teoretiků
deliberativní demokracie, konkrétně tři, které dále rozpracovaly předložený model. Z našeho pohledu se však jeví jako nejpodstatnější tzv.
třetí generace, která se začala intenzivně zabývat otázkou praktické
realizace tzv. deliberativních fór (Sekerák 2015: 10), které by mohly
odstranit konceptuální nedostatky a problematické momenty provedení procesu deliberace v prostředí masových demokracií. A právě
v současné době se zdá, že se díky řadě pokusů (dále zmíněných
v této

knize)

této

problematice

v akademických diskusích teoretiků.
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3.3.3 UTOPICKÉ IDEJE NEBO SKUTEČNÁ ŠANCE? KRÁTKÝ EXKURS DO
ZEMĚ GEJZÍRŮ

Koncept deliberativní demokracie se samozřejmě neobešel bez
poměrně výrazného ohlasu a po celém světě proběhla řada pokusů
o implementaci, ale povětšinou v méně dramatických politických situacích (Znoj, Bíba, Vargovčíková 2014: 89), ale nejpozoruhodnější,
a i přes svou úspěšnost v realizaci nakonec neuskutečněný, pokus se
odehrál na Islandu. Ostrovní země se stala smutným symbolem ekonomické krize, která v roce 2008 takřka zlikvidovala ostrovní ekonomiku. Tento otřes přinesl v tamní politice řadu výrazných změn,
z nichž můžeme jednoznačně vyzdvihnout například dramatický obrat
v zahraniční politice a nástup první levicové vlády (Maškarinec 2009).
Ta se totiž rozhodla nasměrovat politický kurs ostrova směrem
k Evropské unii. Mimo to také zahájila snahu o totální přebudování
principů tamní politiky, a to formou sepsání nové ústavy ostrova, která nahradí prozatímní ústavu platnou od doby vyhlášení nezávislosti
v roce 1944 a výrazně vycházející (snad by se dalo říci až kopírující)
z ústavy Dánska. Právě původní ústava byla chápána jako jedna
z cest, které vedly k tragické ekonomické situaci ostrova a bylo nutné
začít znovu a jinak (Bláha 2015: 82). Parlament tak ustanovil výbor,
který měl připravit podmínky pro vznik nového textu. A řešení to bylo
vskutku originální. Z ostrovního registru občanů bylo vybráno náhodně 950 obyvatel bez ohledu na vzdělání, politickou orientaci a jakékoliv další přesvědčení, kteří měli danou situaci řešit. Bylo rozhodnuto, že následně proběhnou volby, které určí úzkou pracovní skupinu čítající 25 obyvatel nesoucí název Ústavodárné shromáždění. To
nakonec vypracovalo návrh nové ústavy, která přinesla řadu zásadních změn v ostrovní politice, včetně výrazného omezení pravomocí
prezidenta, které jsou formálně značné, ale historické příklady ukazují, že reálně jejich využití, často zaznamenalo výrazný a dramatický
ohlas. Jako příklad uveďme situaci nastalou u bývalé prezidentky
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Vigdis Finnbogádóttir, která na znamení svého nesouhlasu v symbolickém protestním aktu o několik hodin pozdržela podpis zákona, což
vedlo k silným protestům ze strany ministrů vlády (Brunclík, Havlík,
Pinková 2011: 89). Nicméně návrh ústavy byl skutečně vypracován
i přes značnou nelibost tradičních politických stran, přičemž paradoxně ke svému názvu se nejvíce bouřila Strana pokroku. Občané
poměrně jednoznačně odsouhlasili nový návrh v referendu a všeobecně se očekávalo, že ústava vejde v platnost, ale parlamentní volby
v roce 2013 rázně utnuly levicovou vládu a navrátili do čela ostrovní
politiky zpět tradiční pravicovou vládu (Maškarinec 2013a), která
„poslala k ledu“ nejen vyjednávání o vstupu do Evropské unie i návrh
nové ústavy.
Islandský experiment s deliberativní tvorbou ústavy tak sice
nevešel v platnost, ale přesto přinesl reálné výsledky, které mohou
být inspirací pro řešení řady politických problémů, byť samozřejmě je
nutné brát v potaz specifické aspekty islandské politiky a politické
kultury dané historickým vývojem, ale v neposlední řadě i počtem
obyvatel ostrovní státu. Realizace ve větších zemích by byla jistě velmi
složitá a mohlo by se zdát, že se jedná o vhodný nástroj zejména pro
menší územní a správní celky, avšak je nutné si uvědomit, že moderní doba přináší i řadu možností, jak obtíže zkusit odstranit.

3.4 INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ JAKO CESTA?
V posledních letech se v souvislosti s fenomény jako je volební
neúčast začalo čím dál tím více diskutovat o variantě internetového
hlasování, které by mohlo odstranit některé praktické nevýhody tradičních voleb. V nedávné době se tato problematika dočkala výrazné
reflexe i v českém odborném prostředí (Nový 2012; Brunclík, Novák
2014).
Do této varianty voleb je vkládána obecně řada nadějí, že by
mohlo elektronické hlasování zvýšit účast občanů ve volbách a tím
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i zvýšit legitimitu zvolených zástupců. Souvisí to i s modernizačními
trendy v občanském sektoru, kdy se začíná diskutovat o nástupu virtuálního aktivismu, který nahrazuje tradiční formy aktivismu (Frič
2016: 134). Zároveň s tím se však objevuje řada kritiků této formy
aktivismu (někdy též označované jako „clicktivism“), že se nejedná
o regulérní formu participace, protože nevyžaduje větší námahy, než
pouhé kliknutí myší na počítači, které však nutně neznamená ochotu
se

v problému

více

angažovat.

Pippa

Norris

pak

přichází

s argumentem tzv. digitální propasti (Norris 2001), která rozděluje
společnost na ty, kteří mají běžný přístup k internetu a jsou schopni
jej plně využít na straně jedné, a na druhé na ty, co z různých důvodů (socioekonomické atd.) tento přístup nemají. Tím se však brání
širšímu rozvinutí této podoby participace.
V otázce voleb je situace ještě poněkud složitější a začíná se
ukazovat, že v některých případech pokusy o implementaci elektronického hlasování nebyly cestou k vytouženému efektu zvýšení volební účasti, ale dokonce nevedly ani k výraznému přílivu prvovoličů,
díky této formě (Brunclík 2012: 111). Naopak ale v jiných případech
došlo k, byť mírnému, nárůstu počtu voličů (Nový 2012: 123). Tudíž
zde nelze zobecňovat a poukazovat na jasný efekt internetových voleb,
protože v tomto případě do hry vstupuje více faktorů, které mohou
výsledek ovlivnit.
Další argumenty pak směřují vůči samotné bezpečnosti takovéhoto hlasování a dodržení základních principů voleb. Například riziko
odbourání anonymity hlasování je zde zcela na místě, jelikož je nutné
nějakým způsobem zajistit evidenci toho, kdo již hlasoval, aby nebylo
možné uplatnit více hlasů. Ovšem v tom případě je nutná i určitá
forma registrace a přihlášení, čímž existuje šance, že lze dohledat, jak
bylo hlasováno z jakého přihlášení. Nový poznamenává, že se jedná
o situaci, kdy větší komfort voličů je vykoupen riziky ohrožujícími
principy voleb v demokratických společnostech (Nový 2012: 122).
Navíc je možné vzít v úvahu i variantu, že by, z jakýchkoliv pohnutek,
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bylo možné delegovat volbu na kohokoliv jiného. Tato rizika ohrožení
demokratických principů jsou poměrně zřejmá a je otázkou, zdali pro
nás mají větší hodnotu demokratické volby nebo volební účast.
Mnohem zajímavější rovinu tak nabízí využití elektronického
hlasování v jiných případech. Kupříkladu v otázce referend by se skutečně mohlo jednat o nástroj, který bude motivovat občany jednat
i v případech, které jejich běžnou optikou nenabývají až takové důležitosti. Míra vynaloženého úsilí je v tomto případě nepoměrně menší
než u fyzického hlasování. Mohlo by se tak zdát, že elektronické hlasování, internetové volby a další využitelné platformy by se mohly stát
schopným doplňkem (nikoliv náhradou) tradičních způsobů volby.

3.5 ZÁVĚREM
Cílem této kapitoly bylo zamyslet se nad v současnosti velmi reflektovaným pojmem krize a možných východisek. V souvislosti s ní
se mluví o krizi politiky, krizi důvěry či krizi občanské společnosti.
Jenže otázkou reálně je, co je podstatou této krize? Ukazatele volební
účasti na jedné straně jsou neúprosným ukazatelem pasivity občanů
v otázkách voleb, ale musí nutně znamenat nezájem? Není naopak
volební neúčast i signálem k tomu, že občané nejsou spokojení
s podobou politiky, která jim ve stávající podobě nenabízí alternativu?
Je to skutečně občanská společnost, co se nachází v krizi? Ta je
obecně považována za určitý lakmusový papírek kvality demokracie,
ale často naráží na problematiku příliš redukujícího a jednostranně
chápaného pojetí čehosi bezvýhradně dobrého a prospěšného, co vylučuje ze svého středu myšlenky, které kráčí proti obecnému společenskému přesvědčení. Jenže to přináší řadu problémů v chápání
určitých projevů občanského aktivismu, které mohou společnost výrazně polarizovat a jejich zařazení do občanské/neobčanské společnosti v tomto bipolárním pojetí může být velmi problematické. Proto
je vhodné tuto elementární dichotomii opustit a pracovat se skuteč-
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ností, že pluralita názorů a občanských přesvědčení v rámci pojetí
občanské společnsoti by měla zahrnovat i takové projevy a činy, které
nemůžeme shledat bezvýhradně prospěšnými. Musíme naopak akceptovat, že i projevy tzv. nekonvenční participace, jako jsou například
demonstrace, mohou přinést pozitivní společenské změny, jakkoliv
kráčí často i proti rozhodnutím demokraticky zvolených zastupitelských orgánů. Spíše se jedná o symptom výrazně a všudypřítomně
akcentované krize liberálně-demokratického vládnutí, která vede
k tomu, že řada politických teoretiků pracuje s novými teoretickými
koncepty demokratického vládnutí nahrazujícími tradiční zastupitelský model, přičemž těm nejvýraznějším je zpravidla společné to, že
kladou mnohem větší důraz (často by se dalo říci i hlavní) na aktivní
zapojení občanů a jejich výraznou participaci na procesu politického
rozhodování. Uvědomění si krize stranické politiky či parlamentarismu tak v určité perspektivě zdaleka nemusí znamenat krizi demokracie či občanské společnosti jako takové, ale naopak může značit to, že
se otevírá prostor pro aktivní občanství, které je pro demokratickou
společnost žádoucí a potřebné, což v promarněné šanci předvedli kupříkladu občané Islandu.
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4 POLITICKÁ (NE)PARTICIPACE A JEJÍ DETERMINANTY V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2006–2013 V OBCÍCH ÚSTECKÉHO KRAJE
4.1 ÚVOD
Politická participace občanů představuje důležité téma politologického výzkumu, protože většina autorů, kteří se zabývají teorií demokracie, se shodují, že politická participace (tj. aktivní zapojení občanů do politického procesu) je nezbytnou (jednou ze základních)
podmínkou pro úspěšné fungování demokracie jako takové (srov.
Norris 2002; Teorell 2006). Jednou z hlavních (byť nutno konstatovat,
že ne jedinou) složek politické participace je volební účast.1 Volby,
resp. účast v nich, jsou pak chápány jako nejběžnější způsob, jímž
občané mohou vyjadřovat své politické preference a nízká volební
účast je v tomto ohledu chápána jako jeden ze základních symptomů
krize demokracie (Norris 2002: 6). I přes dlouhou tradici výzkumu
důvodů, které vedou občany k účasti ve volbách, je přitom podle Linka (2013) i dnes hlavním problémem této větvě výzkumu voličského
chování fakt, že dostatečně nerozumíme důvodům, které vedou občany k (ne)účasti ve volbách. Přičemž faktorem, který dále prohlubuje
tento problém je rozdrobení výzkumu volební účasti do množství dílčích studií, na úkor hledání celostního vysvětlení tohoto fenoménu
(Linek 2013: 117-118). Dnešní výzkum důvodů volební účasti (na individuální úrovni) je tak rozčleněn do několika hlavních směrů, jimiž
jsou: a) teorie socioekonomického statusu a zdrojů; b) teorie občanských orientací; c) teorie mobilizace a zapojení do společnosti; d) teorie racionální volby; e) teorie valenčního hlasování; f) teorie habituálního hlasování (detailněji viz Linek 2013: 118-130). Podobně v rámci
výzkumu volebního absentérství (rovněž na individuální úrovni) existuje mnoho konkurujících si teorií vysvětlující tento fenomén, z nichž
1

Detailněji k dalším složkám politické participace viz Vráblíková 2008.
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se nicméně v současnosti jako dva hlavní výzkumné směry prosadily
dva: a) model politických motivací; b) model výběru „nejlepší“ stranické alternativy (detailněji viz Nový 2012: 361-367).
Ústecký kraj přitom dlouhodobě patří mezi regiony s nejnižší
mírou participace voličů ve volbách, a to jak v prvořadých, tak druhořadých volbách (detailněji viz níže), a z tohoto důvodu je naším cílem
pokusit se zaplnit mezeru ve výzkumu tohoto velmi důležitého tématu. S ohledem na omezený rozsah textu se nicméně bude jednat spíše
o snahu otevřít toto výzkumné téma. Naším cílem bude jak popis prostorového rozložení volební neúčasti v jednotlivých obcích Ústecka,
ale rovněž snaha o hledání faktorů, které by mohly vysvětlit meziobecní rozdíly v míře volebního absentérství a jejich případnou stabilitu či proměnu.

4.2 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ ČÁST
4.2.1 VÝZKUM POLITICKÉ (NE)PARTICIPACE OBČANŮ
V západoevropském

výzkumu

politické

participace

se

v současnosti ustálily tři základní soubory explanačních faktorů:
a) individuální zdroje (vztah sociálně-ekonomického statusu a politické participace); b) motivace (hodnoty, postoje a motivy vedoucí občany k politické participaci); c) sociální sítě navazované v občanské společnosti (vztah mezi členstvím v dobrovolných organizacích a politickou aktivitou) (srov. Vráblíková 2009: 871-877). V rámci tohoto
proudu, zaměřeného přednostně na individuální úroveň politické participace, se stal obzvláště vlivným tzv. model občanského voluntarismu (Civic voluntarism model, CVM) navržený Verbou, Schlozmanem
a Bradym (1995). CVM se zaměřuje na socioekonomické zdroje jednotlivců, ale zahrnuje rovněž dispozice z hlediska politických zájmů
a neopomíjí

ani

otázku

zapojení

do

sítí,

měřeného

členstvím

v organizacích. Někteří autoři (Aars et al. 2009) ovšem kritizují CVM
za nedostatečný zájem o kontextuální faktory a právě opominutí těch-
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to faktorů přičítají úspěch tohoto modelu. Podle novějších studií jsou
to přitom právě prostorové a místní faktory, jež hrají roli i po kontrole
individuálních vlastností a některé práce dokonce naznačují, že vliv
faktorů kontextuální úrovně v čase narůstá (srov. Aars et al. 2009: 67). V tomto ohledu je současně důležitý poznatek Nového (2012: 376),
který upozorňuje na fakt, že přestože se většina autorů při výzkumu
politické participace věnuje výzkumu, do jaké míry voliči participují
ve volbách, původní model CVM v práci Verby, Schlozmana a Bradyho (1995) naopak hledá odpověď na otázku, proč lidé neparticipují.

4.2.2 DATA A METODY
Prvním krokem analýzy bude popis základních deskriptivních
charakteristik volební neúčasti. Mimo popisu základních hodnot (minimální, maximální, průměrná volební účast, medián či směrodatná
odchylka volební účasti) bude zhodnocen rozsah regionální variability
volební neúčasti, tj. míra odlišnosti volební absence v jednotlivých
obcích a jejich prostorová diferenciace. Relativní míra variability byla
měřena pomocí variačního koeficientu (Vk), který se běžně využívá
k měření regionálních rozdílů a územní variability sledovaných proměnných. Míra prostorové variability pak byla měřena pomocí Moranova I kritéria (viz níže).2 Stabilitu prostorových vzorců voličské neúčasti mezi dvojicemi po sobě jdoucích voleb i v celém sledovaném období jsme měřili Pearsonovým korelačním koeficientem.
Teritoriální rozložení volební neúčasti na úrovni jednotlivých
obcí Ústeckého kraje bude v mapové verzi zobrazeno pomocí kvintilů,
přičemž tato spíše deskriptivní prezentace bude v dalším kroku doplněna mapami lokálních indikátorů prostorové autokorelace (local indicators of spatial association, LISA). Analýza prostorové autokorelace
Variační koeficient bude vyjádřen v procentech (Vk = směrodatná odchylka /
průměr * 100 %). Variační koeficient přibližuje variabilitu rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Čím vyšší je hodnota variačního koeficientu, tím vyšší jsou
rozdíly mezi sledovanými jednotkami.
2
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umožňuje měření prostorového shlukování (spatial clustering) a identifikaci prostorových shluků (spatial clusters) a prostorových odchylek
(spatial outliers). Pro tyto účely bude v prvním kroku proveden výpočet hodnot prostorové autokorelace pomocí Moranova I kritéria, které
je v současnosti nejběžnějším indikátorem přítomnosti prostorové autokorelace (Cliff, Ord 1981). Hodnoty Moranova I se pohybují mezi –1
a +1. Hodnota –1 identifikuje perfektní negativní autokorelaci, hodnota +1 perfektní pozitivní prostorovou autokorelaci a hodnota 0 ukazuje na náhodný vzorec prostorového shlukování v datech. Jinými slovy,
pokud jsou vysoké hodnoty v jedné jednotce doprovázeny vysokými
hodnotami v sousedních jednotkách (nebo vzájemně sousedí místa
s nízkými hodnotami), jedná se o pozitivní prostorovou autokorelaci
neboli prostorové shlukování. Naopak pokud jsou místa s nízkými
hodnotami obklopena místy s vysokými hodnotami (nebo naopak),
jedná se o negativní prostorovou autokorelaci, která umožňuje identifikovat prostorové odchylky, reprezentující případy prostorové náhodnosti (nahodilosti) sledovaného jevu (Fotheringham, Brunsdon,
Charlton 2002).3

Před výpočtem indikátorů prostorové autokorelace musí být vyřešen jeden z metodologických problémů prostorové analýzy dat. Ten je spojen se skutečností, že různá pojetí operacionalizace prostorové blízkosti (z hlediska vymezení sousedních
prostorových jednotek) mohou vést k velmi odlišným výsledkům (Unwin, Unwin
1998) Nejdůležitější otázkou je výběr prostorové vážící funkce, resp. konstrukce
prostorově vážené matice (spatial weight matrix). Obecně existují dva základní typy
matice vah: diskrétní a spojité (Fotheringham et al. 2002) Nejjednodušším příkladem diskrétní matice vah je binární matice, jejíž prvky nabývají pouze hodnot 0 a 1
(tj. nenormalizovaná matice vah), kdy jednotkové a nulové prvky pouze značí, zda
jsou jednotky prostorově blízké či nikoliv. Oproti diskrétní matici vah, jejíž prvky
nabývají pouze hodnot 0 a 1, prvky spojité matice vah nabývají hodnot, jež indikují
sílu vzájemných interakcí. Ve své podstatě se jedná o funkční vyjádření klesající
intenzity prostorových interakcí s rostoucí vzdáleností (srov. Unwin a Unwin 1998:
417-418; Dubin 2009: 138-156). Předkládaná práce se přiklání k volbě prostorového vážícího schématu se zvolenou mezní vzdáleností 10 km. Volba tohoto schématu
byla provedena na základě předchozích studií, které prokázaly dostatečnost volby
jednoho společného vážícího schématu pro analýzy různých proměnných i vhodnost volby mezní vzdálenosti 10 km pro sídelní strukturu Česka (viz např. Spurná
2008; Blažek, Netrdová 2009; Netrdová, Nosek 2009; Novák, Netrdová 2011; Maškarinec 2014). Více k problematice prostorové povahy a prostorové autokorelace viz
Maškarinec 2014: 42-56.
3
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Výsledkem měření prostorové autokorelace pomocí Moranova I
je jedna výsledná hodnota statistického ukazatele identifikující míru
prostorové autokorelace či shlukování v celém zkoumaném území.
Jako globální statistika je hodnota Moranova I považována za platnou
ve všech částech území, protože dochází k zprůměrování potenciálně
výrazných územních rozdílů. Vzhledem k tomu, že cílem naší analýzy
je analýza volební neúčasti na nižší úrovni agregace, která dokáže
identifikovat potenciálně odlišné vzorce voličského chování uvnitř větších celků (krajů či okresů), budou v dalším kroku pro identifikaci
prostorových shluků podobných hodnot vypočteny hodnoty prostorové autokorelace pro každou analyzovanou prostorovou jednotku.
Konkrétně budou vypočteny výše zmíněné indikátory LISA, umožňující rozložení globálních indikátorů.
Indikátory LISA zohledňují příspěvek každého jednotlivého pozorování a mohou být použity pro vizualizaci map vzorců prostorového shlukování sledovaných indikátorů. Analýza LISA je lokálním
ekvivalentem Moranova I, neboť součet všech indikátorů je úměrný
globální hodnotě Moranovy statistiky. Indikátory LISA jsou vypočteny
pro každou jednotku a statisticky významné hodnoty mohou být mapově zobrazeny, resp. kategorizovány (dle typu prostorové autokorelace) do čtyř skupin, odpovídajících čtyřem kvadrantům Moranova diagramu (viz níže schéma 1). Tímto způsobem lze identifikovat jednotky
s pozitivní či negativní prostorovou závislostí – tj. vysoké hodnoty
proměnné v jedné jednotce obklopené podobně vysokými hodnotami
v okolních jednotkách (hot spots), nebo naopak nízké hodnoty proměnné obklopené podobně nízkými hodnotami v sousedních jednotkách (cold spots), či prostorové odchylky (spatial outliers), tj. vysoké
hodnoty obklopené nízkými hodnotami a vice versa (Anselin 1995).
V práci budou použity mapy reprezentující hodnoty všech čtyř kvad-
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rantů Moranova diagramu, přičemž barevné řešení map indikátorů
LISA odpovídá odstínům ve schématu 1.4

vážená hodnota proměnné v blízkých
jednotkách

Schéma 1. Moranův diagram

nízká – vysoká
negativní prostorová autokorelace

vysoká – vysoká
pozitivní prostorová autokorelace

nízká – nízká
pozitivní prostorová autokorelace

vysoká – nízká
negativní prostorová autokorelace

hodnota proměnné v prostorové jednotce

Zdroj: autor
Konečně poslední z použitých metod se váže na snahu o nalezení determinantů voličské neúčasti v obcích Ústeckého kraje.
S ohledem na fakt, že náš výzkum bude založen na analýze dat agregovaných na úrovni jednotlivých obcí, jeví se při výběru nezávisle
proměnných jako nutnost vyjít především z analýz podobného typu,
protože na obecní úrovni nejsou dostupná obdobná data, s nimiž
pracují analýzy založené na zpracování individuálních dat. Např. Kostelecký (2011) při analýze a srovnání důvodů odlišné participace voličů v parlamentních a komunálních volbách v roce 2010 zjistil, že
účast voličů v parlamentních volbách nejsilněji ovlivňovala velikost
obcí, s jejímž nárůstem docházelo k poklesu účasti ve volbách. Volební účast tudíž byla výrazně silnější v menších obcích a k dalším
faktorům, které posilovaly ochotu voličů účastnit se voleb, patřily
vyšší vzdělanostní struktura populace obcí (podíl lidí s maturitou),
Na tomto místě je důležité zmínit, že samotná velikost Moranova I (globálního
i lokálního) neindikuje statistickou významnost. Statistická významnost vypočtených hodnot zamítající nulovou hypotézu o neexistenci prostorové autokorelace
bude ověřena pomoci permutační procedury (srov. Anselin 1995: 95-96).
4
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rostoucí

podíl

rodáků,

věřících

obyvatel

či

obyvatel

v postproduktivním věku, větší podpora pravicových stran, obce
s rostoucí populací v letech 2001–2010 a proměnná obce vnitřního
suburbánního pásu. Jedinou další proměnou, která podobně jako
velikost obcí snižovala volební účast, byla míra nezaměstnanosti,
s jejímž nárůstem docházelo k poklesu volební účasti (srov. Kostelecký 2011: 70-73). Velmi podobné výstupy pak Kostelecký identifikoval
i v komunálních volbách v roce 2010, kdy jedinými výjimkami bylo
opačné (negativní) působení proměnné obce vnitřního suburbánního
pásu a obecně nižší síla vlivu faktorů socio-ekonomické povahy (srov.
Kostelecký 2011: 79-81).
S ohledem na výše řečené tak do naší analýzy, hledající nicméně determinanty volební absence, vstoupí nezávisle proměnné, které
shrnuje následující tabulka. Podobně jako v případě předchozí kapitoly, byla jako metoda analýzy, do níž vstoupí výše popsané indikátory, zvolena metoda mnohonásobné lineární regrese (resp. klasická
metoda nejmenších čtverců – ordinary least squares, OLS).
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Tabulka 6.1. Seznam nezávisle proměnných a jejich deskriptivní charakteristiky
Nezávisle
měnná
Počet
(log)

proobyvatel

Průměr Medián

Popis
Logaritmovaný počet obyvatel

Směrodatná
odchylka

2,79

2,69

0,55

Nezaměstnanost

Registrovaná míra nezaměstnanosti (podíl
počtu dosažitelných uchazečů a počtu ekono- 13,40
micky aktivních obyvatel)

12,95

4,30

Postproduktivní

Podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let na
13,85
populaci

13,70

3,57

Katolíci

Podíl
počtu
obyvatel
hlásících
k římskokatolické církvi na populaci

2,83

2,57

1,86

Podíl počtu obyvatel se základním vzděláním
Základní vzdělání (vč. neukončeného) a bez vzdělání na populaci 24,10
ve věku 15 a více let

23,46

5,76

Terciér

Podíl počtu obyvatel zaměstnaných ve službách
43,37
na populaci

43,41

8,18

Vyjíždějící

Podíl počtu obyvatel vyjíždějících do zaměstnání do jiného okresu na populaci

3,24

3,66

se

4,02

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, SLDB 2011; vlastní výpočet.

4.3 PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ VOLEBNÍ (NE)ÚČASTI
V OBCÍCH ÚSTECKÉHO KRAJE V PARLAMENTNÍCH
VOLBÁCH 2006–2013
Před vlastní analýzou determinantů volební neúčasti v obcích
Ústeckého kraje se pokusíme krátce přiblížit prostorové rozložení neúčasti tohoto jevu ve zkoumaném teritoriu. Co je v tomto ohledu důležité zmínit, je již výše konstatovaný fakt, že Ústecký kraj se řadí
hned na druhé místo z krajů, kde voliči projevují nejmenší zájem
účastnit se voleb, což platilo (jak ukazuje tabulka 6.2) pro všechny
sledované volby v letech 2006 až 2013.5 Nižší účast voličů lze zaznamenat pouze v sousedním Karlovarském kraji, přičemž pokud srov-

Podobné konstatování platí i pro parlamentní volby v roce 2002, které byly první
po vzniku nového krajského uspořádání v roce 2000, kdy byl Ústecký kraj druhým
z krajů (po Karlovarském) s nejnižší volební účastí.
5
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náme míru participace voličů v Ústeckém kraji a celé České republice
vidíme, že na Ústecku je účast nižší konstantně o přibližně sedm procent; 7,25 % v roce 2006, resp. 6,97 % v roce 2010, či 7,79 % v roce
2013. Podobně se přitom Ústecký kraj řadí mezi regiony s nejnižší
účastí voličů ve volbách krajských, kde mu jeho „druhé místo“
v nejnižší míře participace „přebral“ pouze v roce 2012 kraj Moravskoslezský, přičemž i pro krajské volby platí, že dlouhodobě nejnižší
míru účasti lze zaznamenat v kraji Karlovarském (srov. Maškarinec
2013b: 72-74).
Tabulka 6.2. Volební účast a neúčast ve volbách do PS PČR 2006–2013 (v %) podle
krajů
Volební účast
Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

2006
68,51
65,96
65,36
63,92
56,48
57,22
62,35
66,69
67,37
67,61
65,29
64,52
66,90
61,02
64,47

2010
67,99
64,26
63,58
61,68
54,04
55,66
61,41
64,93
65,49
65,68
63,27
62,12
64,27
58,19
62,60

Volební neúčast
2013
64,14
61,47
60,55
57,92
51,57
51,69
57,92
61,65
62,26
63,37
60,55
58,90
61,53
55,48
59,48

2006
31,49
34,04
34,64
36,08
43,52
42,78
37,65
33,31
32,63
32,39
34,71
35,48
33,10
38,98
35,53

2010
32,01
35,74
36,42
38,32
45,96
44,34
38,59
35,07
34,51
34,32
36,73
37,88
35,73
41,81
37,40

2013
35,86
38,53
39,45
42,08
48,43
48,31
42,08
38,35
37,74
36,63
39,45
41,10
38,47
44,52
40,52

Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze
Pokud se nyní přesuneme na úroveň jednotlivých obcí, začneme analýzu popisem základních deskriptivních statistik volební neúčasti. Ty přitom na jedné straně ukazují, že mezi obcemi panují značné odlišnosti v tom, do jaké míry se občané jednotlivých obcí účastní
sněmovních voleb (rozdíl mezi obcí s nejvyšší a nejnižší mírou neúčasti se pohyboval od 59,21 % v roce 2006, přes 50,18 % v roce 2010
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až po 51,49 % v roce 2013), ale na straně druhé hodnoty variačního
koeficientu ukazují, že míra odlišností volební neúčasti a její prostorová diferenciace mezi ústeckými obcemi je poměrně nízká a navíc
v čase stabilní, když v celém sledovaném období nepřesáhla meziobecní variabilita volební neúčasti 20% hranici. Důležité zjištění přináší i pohled na hodnoty Moranova I kritéria, které naznačují, že
z hlediska globální úrovně není volební neúčast de facto vůbec autokorelována, což naznačuje, že nelze očekávat výraznější prostorové
shlukování obcí s nízkou či vysokou mírou voličské absence.
Tabulka 6.3. Volební neúčast ve volbách do PS PČR 2006–2013 v obcích Ústeckého kraje a její deskriptivní statistiky
Ukazatel

Minimum Maximum

Neúčast 2006
Neúčast 2010
Neúčast 2013

3,70
14,12
15,85

62,91
64,30
67,34

Průměr

Medián

37,88
39,96
43,02

38,44
40,11
43,16

Směrodatná Variační Moranovo
odchylka koeficient
I*
7,51
19,82
0,085
7,71
19,30
0,074
7,85
18,25
0,076

Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze, ČSÚ; vlastní výpočet.
Poznámka: * Všechny ukazatele se statisticky významně shlukují v prostoru (phodnota < 0,001). Testování statistické významnosti hodnot Moranova I kritéria bylo
ověřeno na základě 999 permutací.
Na druhé straně srovnání meziobecní stability (uniformity)
vzorců volební neúčasti ve všech trojích sledovaných volbách (měřené
Pearsonovým korelačním koeficientem – viz tabulka 6.4) ukazuje, že
souvislosti volební neúčastí mezi jednotlivými obcemi Ústeckého kraje
dosahují ve všech případech velmi silné korelace (hodnot od 0,757 do
0,801), což naznačuje, že můžeme očekávat, že mapy zobrazující míru
volební absence v jednotlivých obcích se mezi volbami nebudou příliš
měnit.
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Tabulka 6.4. Stabilita vzorců volební neúčast ve volbách do PS PČR 2006–2013
v obcích Ústeckého kraje (Pearsonův korelační koeficient)
Neúčast 2006
Neúčast 2010
Neúčast 2013

Neúčast 2006
-

Neúčast 2010
0,757
0,801

0,771

Neúčast 2013
0,771
0,801
-

Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze, ČSÚ; vlastní výpočet.
Výše nalezená zjištění potvrzuje pohled na teritoriální rozdíly ve
volební neúčasti mezi jednotlivými ústeckými obcemi. Mapy volební
absence mezi sledovanými sněmovními volbami ukazují, že jak obce
s nejvyšší, tak nejnižší mírou volební neúčasti jsou rozptýleny po celém kraji. I tak lze nicméně vysledovat některé (přestože menší a ne
příliš souvislé) oblasti, kde voliči stabilně v menší či větší míře projevují ochotu přijít k volbám. Největší volební absence je tak typická
pro obce ležící ve Šluknovském výběžku a naopak některé obce na
Kadaňsku, tj. zcela opačném (západním) okraji Ústeckého kraje.
I v sousedství těchto obcí s nejvyšší mírou volební absence se ale nacházejí obce, kde není problém s volební neúčastí tak výrazný, přičemž obce s nejnižší mírou absence jsou v rámci kraje ještě více rozptýleny než obce, kde je neúčast nejvyšší. Současně obce, kde je volební neúčast nenižší nevytvářejí de facto žádné výraznější shluky.
Podobně pokud se zaměříme např. na největších pět měst Ústecka
(Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Chomutov), které mají více než
50 000 obyvatel, nebo tuto hranici těsně atakují, vidíme, že přestože
je v těchto městech míra neúčasti spíše vyšší, žádné z nich se neřadí
k obcím posledního kvintilu, kde volební absence dosahuje nejvyšší
míry; všech pět největších měst Ústecka se ve všech sledovaných volbách zařadilo do 4. kvintilu (Děčín v roce 2010 pak těsně do 3. kvintilu).
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Obrázek 6.1. Volební neúčast ve volbách do PS PČR 2006, 2010, 2013 v obcích
Ústeckého kraje (v % – kvintily)

Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze; vlastní mapa.
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Konečně i mapové zobrazení lokálních indikátorů prostorové
autokorelace znovu dokládá předchozí zjištění. Shluky obcí identifikující nejvyšší míru volební neúčasti se koncentrují do dvou oblastí:
Šluknovského výběžku (správní obvody obcí s rozšířenou působností
[SO ORP] Rumburk a Varnsdorf) a souvislé oblasti tvořené obcemi SO
ORP Most, Litvínov, Bílina a Teplice, doplněné ve volbách 2010
(a v menší míře i ve volbách 2013) menším shlukem obcí na jihozápadu kraje (obce SO ORP Podbořany, Žatec, Chomutov a Kadaň). Naproti tomu shluky obcí, kde volební neúčast dosahuje nejnižší míry,
jsou daleko méně koncentrované a nacházejí se spíše v jižnějších oblastech Ústecka (obce SO ORP Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem
a Litoměřice). Současně jsou tyto celky v čase velmi stabilní, což platí
zejména pro oblasti s nejvyšší mírou volební neúčasti, které pouze
mezi volbami doplňují menší shluky dalších obcí. V případě shluků
obcí s menší mírou volebního absentérství je zjištěná stabilita o poznání nižší, ale stále platí zjištění o převaze těchto obcí v jižnějších
částech kraje.
Obrázek 6.2. Volební neúčast ve volbách do PS PČR 2006, 2010, 2013 v obcích
Ústeckého kraje (v % – LISA)
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Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze; vlastní mapa.

4.4 DETERMINANTY VOLEBNÍ (NE)ÚČASTI V OBCÍCH ÚSTECKÉHO KRAJE V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2006–
2013
V závěrečné části textu se pokusíme odpovědět na otázku, do
jaké míry lze meziobecní rozdíly v míře volební neúčasti v prostoru
Ústeckého kraje vysvětlit strukturálními znaky a dalšími vybranými
charakteristikami jednotlivých obcí. Prvním zjištěním je fakt, že vysvětlená variabilita regresních modelů byla poměrně vysoká a pohybovala se od 43 % ve sněmovních volbách 2006 až do 48 % ve volbách 2010, s pouze mírným poklesem na 46 % v posledních volbách
do dolní komory českého parlamentu. Podobně bylo výrazně stabilní
působení jednotlivých nezávisle proměnných, když mezi jednotlivými
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volbami nedošlo až na jedinou výjimku (katolíci v roce 2010) ke změně směru působení jednotlivých proměnných.
Způsob, jakým jednotlivé nezávisle proměnné působily na výši
volební neúčasti, přitom byl logický a odpovídal jak teoretickým očekáváním, tak zjištěními předchozích studií (např. Kostelecký 2011).
Jednoznačně nejsilnějším faktorem, vysvětlujícím vyšší míru volebního absentérství byla velikost obce, kdy se spolu s nárůstem počtu
obyvatel prohlubovala míra volební neúčasti, nejvíce v posledních
sněmovních volbách v roce 2013. V podobném směru působily i nezaměstnanost a vzdělaností struktura obyvatelstva. Jak vyšší míra
nezaměstnanosti, tak horší vzdělanostní struktura jednotlivých obcí
(tj. vyšší počet osob se základním vzděláním) snižovaly ochotu obyvatel účastnit se volebního klání; ve volbách 2010 v podobném směru,
ale se slabší intenzitou, působila i proměnná katolíci.6
Zbývající proměnné pak působily v opačném směru. Nižší míru
absence bylo možné identifikovat v obcích s vyšší zaměstnaností ve
službách, vyšším podílem postproduktivní a katolické populace,
a možná překvapivě v obcích s vyšším počtem osob, které vyjíždějí za
zaměstnáním do obcí ležících mimo okres jejich domovské obce. To
nicméně naznačuje, že se může jednat o osoby pracujících v terciéru,
tedy osoby s vyšším vzděláním, žijícími ve venkovských oblastech,
kde není dostatek pracovních míst v jejich oboru.

Zde je ale nutné zdůraznit, že počet katolíků je v Ústeckém kraji velmi nízký
a dosahuje pouze 2,89 %. Přestože se tedy podíl katolické populace v ústeckých
obcích pohybuje mezi 0,00 % a 12,20 %, meziobecní průměr dosahuje 2,83 %, medián 2,57 % a ve třech čtvrtinách obcí je podíl katolické populace maximálně 3,60
%.
6
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Tabulka 6.5. Determinanty volební neúčasti ve volbách PS PČR 2006, 2010, 2013
v obcích Ústeckého kraje (OLS regrese)
2006

2010

2013

B

Beta

B

Beta

B

Beta

Počet obyvatel (log)

5,986 (0,559)

0,439***

5,559 (0,547)

0,397***

6,324 (0,566)

0,443***

Nezaměstnanost

0,270 (0,080)

0,155**

0,182 (0,078)

0,101*

0,373 (0,081)

0,204***

Postproduktivní

–0,276 (0,092)

–0,131**

–0,269 (0,090)

–0,125**

–0,190 (0,093)

–0,086*

Katolíci

–0,233 (0,170)

–0,058

0,117 (0,167)

0,028

–0,194 (0,172)

–0,046

Základní vzdělání

0,323 (0,061)

0,248***

0,524 (0,060)

0,392***

0,313 (0,062)

0,230***

Terciér

–0,175 (0,040)

–0,190***

–0,181 (0,039)

–0,192***

–0,231 (0,040)

–0,241***

Vyjíždějící (mimo okres)

–0,141 (0,085)

–0,069

–0,111 (0,083)

–0,053

–0,159 (0,086)

–0,074

Konstanta

22,399 (3,279)

21,055 (3,210)

26,683 (3,324)

354

354

354

0,425

0,477

0,459

N
Adjusted R2

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, SLDB 2011; vlastní výpočet
Poznámka: B: nestandardizované regresní koeficienty, Beta: standardizované regresní koeficienty, standardní odchylky v závorce, statisticky významné koeficienty na
hladině statistické významnosti 0,05 jsou zobrazeny tučně.

4.5 ZÁVĚR
Předložený příspěvek se pokusil přiblížit vývoj a aktuální prostorové rozložení rozdílů ve volební neúčasti v jednotlivých obcích Ústeckého kraje jako kraje, který dlouhodobě patří mezi regiony
s největší mírou volebního absentérství, s důležitým cílem identifikovat hlavní determinanty volební neúčasti a jejich možné proměny
v čase.
Prvním zjištěním je fakt, že míra odlišností volební neúčasti
a její prostorová diferenciace mezi ústeckými obcemi (měřená variačním koeficientem) byla poměrně nízká a navíc v čase stabilní, když
v celém sledovaném období nepřesáhla meziobecní variabilita volební
neúčasti 20% hranici. Podobně i hodnoty Moranova I kritéria doložily,
že z hlediska globální úrovně není volební neúčast v ústeckých obcích
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de facto vůbec autokorelována. Na druhé straně srovnání meziobecní
stability (uniformity) vzorců volební neúčasti ve všech trojích sledovaných volbách (měřené Pearsonovým korelačním koeficientem) ukázalo, že souvislosti volební neúčastí mezi jednotlivými obcemi dosahují ve všech případech velmi silné korelace (hodnot od 0,757 do
0,801) a míra volební absence mezi různými volbami tak je výrazně
uniformní a nemění se výrazně mezi volbami.
Výše nalezená zjištění potvrdil i pohled na teritoriální rozdíly ve
volební neúčasti mezi jednotlivými ústeckými obcemi. Mapy volební
absence mezi sledovanými sněmovními volbami totiž ukázaly, že jak
obce s nejvyšší, tak nejnižší mírou volební neúčasti jsou rozptýleny
po celém kraji a shluky souvisejících obcí s nízkou či vysokou mírou
volební neúčasti (zobrazené pomocí indikátorů LISA) nejsou příliš
rozsáhlé. Shluky obcí identifikující nejvyšší míru volební neúčasti se
tak koncentrovaly do dvou oblastí: Šluknovského výběžku a oblasti ve
středu kraje tvořenému obcemi na Mostecku, Litvínovsku, Bílinsku
a Teplicku, který v roce 2010 (a v menší míře i ve volbách 2013) doplnil menší shluk obcí na jihozápadu kraje (Podbořansko, Žatecko,
Chomutovsko a Kadaňsko). Naproti tomu shluky obcí, kde volební
neúčast dosahuje nejnižší míry, jsou daleko méně koncentrované
a nacházejí se spíše v jižnějších oblastech Ústecka (Lounsko, Lovosicko, Roudnicko a Litoměřicko). Současně tyto celky byly v čase velmi stabilní, což platí zejména pro oblasti s nevyšší mírou volební neúčasti, které pouze mezi volbami doplňují menší shluky dalších obcí.
V případě shluků obcí s menší mírou volebního absentérství je nalezená stabilita o poznání nižší, ale stále platí zjištění o převaze těchto
obcí v jižnějších částech kraje.
Konečně závěrečná část analýzy se soustředila na hledání determinantů volební neúčasti v jednotlivých obcích, přičemž její výstupy do velké míry potvrdily zjištění Kosteleckého (2011). Celkově byly
regresní modely poměrně úspěšné (mezi 43 % až 48 %), logika působení jednotlivých nezávisle proměnných byla v očekávaném směru
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a i přes značné proměny v českém stranickém systému, které byly
spojeny se vstupem mnoha nových aktérů na parlamentní půdu ve
v letech 2010 a 2013 (srov. Havlík 2014; Maškarinec, Bláha 2014)
bylo působení nezávisle proměnných velmi stabilní, když mezi jednotlivými volbami nedošlo až na jedinou výjimku (katolíci v roce 2010) ke
změně směru jejich působení.
Výsledky analýzy tak potvrdily, že i v Ústeckém kraji je jednoznačně nejsilnějším faktorem, vysvětlujícím vyšší míru volebního absentérství velikost obce, kdy se spolu s nárůstem počtu obyvatel prohlubovala míra volební neúčasti, přičemž nejsilněji tato proměnná
působila v posledních sněmovních volbách v roce 2013. V podobném
směru působily i nezaměstnanost a vzdělaností struktura obyvatelstva. Jak vyšší míra nezaměstnanosti, tak horší vzdělanostní struktura jednotlivých obcí (vyšší počet osob se základním vzděláním) snižovaly ochotu obyvatel účastnit se volebního klání; ve volbách 2010
v podobném směru, ale se slabší intenzitou, působila i proměnná katolíci. Zbývající proměnné pak působily v opačném směru. Nižší míru
absence tak bylo možné identifikovat v obcích s vyšší zaměstnaností
ve službách, vyšším podílem postproduktivní a katolické populace,
a možná překvapivě v obcích s vyšším počtem osob, které vyjíždějí za
zaměstnáním do obcí ležících mimo okres jejich domovské obce. Lze
tak konstatovat, že přestože se Ústecký kraj, a jeho obce, odlišují
v mnoha ohledech od obcí v dalších regionech Česka, z hlediska determinantů volební neúčasti je chování voličů (resp. populací jednotlivých obcí) na Ústecku velmi podobné jako v dalších českých a moravských obcích. Na druhé straně, s ohledem na to, že regresní modely vysvětlily „pouze“ necelou polovinu variability závisle proměnné,
nabízí se do budoucna možnost hledání dalších nezávisle proměnných, spojených např. se specifickou politickou kulturou lokálních
společenství, jež se může výrazně odlišovat mezi jednotlivými obcemi,
které jinak mohou být z hlediska socio-strukturních znaků velmi podobné.
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5 POLITICKÉ DETERMINANTY DESKRIPTIVNÍ REPREZENTACE ŽEN V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 20127
5.1 ÚVOD
Přestože existuje rozsáhlý mezinárodní komparativní výzkum
zaměřující se na výzkum vlivu různých faktorů, které přispívají
k nárůstu genderové reprezentace (zastoupení) žen na celostátní
úrovni (např. Norris 1987; Paxton 1997; Matland 1998; Krook 2010),
relativně

malý

prostor

je

věnován

obdobnému

výzkumu

na

(sub)státních úrovních vlády (regionální, lokální apod.). Možná trochu
paradoxně je pak na (sub)státních úrovních věnována relativně větší
pozornost lokální úrovni (např. Welch, Karnig 1979; Bullock, MacManus 1991; Trounstine, Valdini 2008; Smith, Reingold, Owens
2012; Magin 2013) než regionální, tzv. mezo-úrovni vládnutí, stojící
právě mezi centrální a lokální úrovní (např. Vengroff, Nyiri, Fugiero
2003; Ortbals, Rinckery, Montoya 2011).
Podobná situace panuje i ve výzkumu politické reprezentace
žen v České republice, ale i dalších státech areálu střední a východní
Evropy. Výzkum politické reprezentace žen je v českém akademickém
prostředí spíše menšinovým tématem, mimo hlavní zájem politologické obce (k výjimkám viz např. Vráblíková 2007; Sztwiertina, Hellová
2012; Kouba, Nálepová, Filipec 2013; Maškarinec 2016), přičemž většina prací je téměř výhradně deskriptivní povahy (např. Šprincová
2014; Šprincová, Adamusová 2014), bez snahy o hledání faktorů,
které mohou vysvětlovat důvody odlišného zastoupení žen jak mezi
zeměmi střední a východní Evropy, tak např. mezi různými úrovněmi
politického systému České republiky (např. odlišnosti v reprezentaci
žen mezi jednotlivými kraji či obcemi).

Tento text vznikl s podporou projektu GAČR, č. GA16-01019S „Determinanty
politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech
1994–2014“.
7
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Cílem předkládaného textu tak je pokusit se zaplnit tuto mezeru. S ohledem na omezený rozsah textu se nicméně bude jednat spíše
o snahu otevřít toto výzkumné téma. Naším cílem bude analýza determinantů deskriptivní (či numerické) reprezentace žen (viz Pitkin
1967) v krajských volbách v roce 2012 v České republice.8 Výzkum
zastoupení žen na regionální (mezo-úrovni) je přitom důležitý zejména
s ohledem na skutečnost, že mnohé politiky (ve smyslu policies) jsou
rozhodovány právě na této úrovni (mimo pravomoc centrálních institucí státu), ale zejména z toho důvodu, že tato aréna politiky neposkytuje jen atraktivní příležitosti, ale i snadnější přístup žen do rozhodovací procesu, když se volební soutěž na této úrovni vyznačuje
nižší soutěživostí, nevyžaduje tak vysoké finanční náklady na volební
kampaně, ani odloučení od rodiny a rodinných nároků a požadavků,
které jsou tradičně chápány jako „brzdy“ ženské participace v politice
(Vengroff, Nyiri, Fugiero 2003: 163).

5.2 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ ČÁST
5.2.1 POLITICKÁ REPREZENTACE ŽEN
Teoretické vymezení determinantů voličské úspěšnosti žen
v českých krajských volbách do velké míry ztěžuje fakt, že, jak již bylo
konstatováno výše, existuje pouze omezený počet prací, které by se
tímto fenoménem zabývaly. Jednu z mála výjimek představuje práce
autorského kolektivu Vengroff, Nyiri a Fugiero (2003), která se
nicméně s ohledem na široký komparativní záběr zaměřuje především
Výzkum reprezentace žen v politice se dělí do dvou proudů: a) deskriptivní reprezentace, která klade důraz na podobnost reprezentovaného a reprezentujícího.
V rámci deskriptivní reprezentace tak není důležité, co reprezentant dělá, ale jaké
jsou jeho charakteristiky. Složení volených orgánů by tak mělo odrážet složení společnosti a politickými zástupci (reprezentanty skupiny) by měli být ti, kdo sami žijí
život typický pro skupinu lidí, kterou reprezentují; b) substantivní reprezentace,
která klade důraz na jednání v zájmu skupiny. Politici či političky by dle této logiky
měli jednat v zájmu žen (resp. jiné menšiny), tj. zohledňovat zájmy členů skupiny
v rozhodovacím procesu, přičemž to, kdo ženy reprezentuje (zda muž či žena) již
nehraje v tomto přístupu roli (detailněji viz Gelnarová 2010: 124-126).
8
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na proměnné, které jsou dostupné pro široký okruh zemí (typ volebního systému, proporcionalita volebního systému, úroveň rozvoje,
rozložení ústavních kompetencí mezi jednotlivé složky státu – federativní/unitární stát), a pro náš výzkum, zkoumající odlišné determinanty reprezentace žen v rámci jednoho státu, tudíž není příliš relevantní. Z tohoto důvodu v naší práci využijeme pro teoretické vymezení determinantů politické reprezentace žen v krajských volbách
zejména práce, které se zabývají otázkou politické reprezentace žen
na celostátní úrovni (Norris 1987; Paxton 1997; Matland 1998; Krok
2010) nebo práce, které se věnují výzkumu rozdílů mezi voličským
chováním mužů a žen – tzv. „gender gap“ (Ingelhart, Norris 2000;
Abendschön, Steinmetz 2014). 9
Literatura analyzující politickou reprezentaci žen rozlišuje tři
základní skupiny faktorů, které posilují zastoupení žen na parlamentní úrovni: a) socioekonomické faktory, jako jsou vzdělání, zastoupení žen na trhu práce, urbanizace, rozsah sociálních služeb;
atd.; b) kulturní faktory, zastupované zejména rozdílným postojem na
ose tradiční hodnoty vs. snaha o vyšší míru rovnosti; atd.; c) institucionální faktory, jako jsou volební systém, stabilita stranického systému, typ a síla politických stran, atd. (Norris 1987; Krook 2010).10
Na základě teoretických předpokladů založených na zjištění předchozích studií byly do analýzy vybrány následující proměnné.
Socioekonomické faktory budou zastupovat proměnné:
1) vysokoškoláci (podíl žen s ukončeným vysokoškolským vzděláním);
2) zaměstnanost (podíl zaměstnaných žen);
Jak ukázali Ingelhart a Norris (2000: 459) je tzv. moderní gender gap zejména
produktem kulturních odlišností mezi muži a ženami v jejich hodnotových orientacích, především postojích k postmaterialismu a ženskému hnutí, spíše než odlišnostech v jejich životních stylech; více k proměnám rozdílů v hlasování mužů a žen
a pojmům tradiční a moderní gender gap viz Ingelhart, Norris 2000: 443-448;
Abendschön, Steinmetz 2014: 317-322.
10 Naproti tomu Ishiyama (2003: 268) rozlišuje pouze kontextuální faktory (zahrnující socioekonomické a kulturní faktory) a institucionální faktory.
9
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3) nezaměstnanost (tzv. „registrovaná míra nezaměstnanosti“);
4) status žen (tzv. „gender wage gap“ – rozdíl v průměrné hrubé
měsíční mzdě zaměstnanců podle pohlaví [medián]);
5) primér (podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství, lesnictví,
rybářství);
6) sekundér (podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví);
7) úroveň rozvoje (HDP na obyvatele);
8) urbanizace (podíl obyvatel v obcích s 5000 a více obyvateli);
9) postproduktivní (podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let).
Důvodem volby těchto proměnných je fakt, že předchozí výzkumy potvrzují, že vzdělání a zaměstnanost jsou dvěma z klíčových
faktorů, pokud jde o vysvětlování ženské volebního chování; někteří
autoři dokonce mluví o vzniku tzv. vzdělávací konfliktní linie (educational cleavage – např. Stubager 2010). Podle Norris (2002) pak lidé
s vyšším vzděláním více participují na politickém dění, protože vysokoškolské vzdělání jedinci umožňuje dát politice větší důležitost.
Rovněž podle dalších autorů je vzdělání ústředním faktorem politické
participace žen (Rule 1987; Magin 2013) a vyšší počet vzdělaných
a zaměstnaných žen poskytuje sociální základnu, z níž se mohou rekrutovat lídři i voliči ženských stran (Ishiyama 2003: 268). Zaměstnanost pak poskytuje ženám finanční nezávislost, organizační dovednosti a spojení, která mohou být užitečná v politice a mohou dále
podporovat vyhlídky žen ve volbách (Togeby 1994). Na druhé straně
další studie ukazují, že vliv těchto faktorů je v nejlepším případě smíšený (Matland 1998; Ruedin 2012). Podobně lze předpokládat, že
vyšší status žen či úroveň rozvoje budou pozitivně ovlivňovat příležitosti a obecné postoje k participaci žen v politice (Krok 2010: 900),
zatímco negativně bude působit vyšší počet osob pracujících
v primárním a sekundárním sektoru národního hospodářství.
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Volba proměnné urbanizace je založena na předpokladu, že ve
větších obcích se lze setkat s větším počtem vysokoškolsky vzdělaných osob (žen i mužů), zastávajících liberálnější hodnotové postoje,
což vytváří příznivější prostředí pro hlasování pro ženské kandidátky.
To bylo potvrzeno i výzkumy zaměřenými na lokální volby, které přesvědčivě doložily, že ve větších obcích narůstají šance žen na získání
zastoupení (Bullock, MacManus 1991; Smith, Reingold, Owens 2012).
Předpokládáme tedy, že vyšší reprezentace žen bude v krajích s vyšší
mírou urbanizace. Konečně Ingelhart a Norris (2000: 459) ukázali, že
moderní gender gap je silnější mezi mladšími věkovými skupinami
a spolu

s

procesem

generační

výměny

pravděpodobně

povede

k celkovému posunu žen k volbě levicových stran. Posílení a stabilizace moderního gender gapu navíc podle autorů v některých postindustriálních společnostech naznačuje vznik genderové konfliktní linie
spolu

s tím,

jak

dochází

k dlouhodobým

sekulárním

změnám

v mužských a ženských hodnotových orientacích. S ohledem na výše
řečené tak předpokládáme, že vyšší věková struktura populací bude
spíše snižovat politické zastoupení žen (Ingelhart, Norris 2000: 459).
Oproti socioekonomickým faktorům je identifikace vhodných
kulturních faktorů na sledované úrovni agregace poměrně obtížná.
V našem případě budou použity proměnné:
1) katolíci (podíl osob hlásících se k římskokatolické církvi);
2) levice (podíl hlasů, které v krajských volbách 2012 obdržely levicové strany);
3) neparlamentní strany (podíl hlasů, které v krajských volbách
2012 obdržely neparlamentní strany).
V případě kulturních faktorů je katolicismus studován zejména
s ohledem na jeho preferenci tradičních genderových rolí a konzervativní postoje vůči postavení žen ve společnosti (Giger 2009: 481).
S nárůstem vlivu katolicismu na kulturu tak lze očekávat, že mnohem větší počet žen bude volit pravicové strany a vice versa (Abend-
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schön, Steinmetz 2014: 340). Současně lze v katoličtějších zemích
očekávat menší podíl obyvatel s post-materiálními názory a tedy
i menší ochotu hlasovat pro ženské kandidátky. Na druhé straně Ingelhart a Norris (2000: 453–457) ukázali, že v post-komunistických
společnostech je tento trend opačný.
Západoevropské výzkumy rovněž ukázaly na významné spojení
mezi vyšším zastoupením žen a levicovými stranami, které zpravidla
vychází ze souboje mezi stranami „staré“ a „nové“ levice (srov. Krook
2010: 894), resp. tzv. „nové politiky“ (new politics), tj. hodnotového
konfliktu na ose libertarianismus-autoritarianismus. Tento konflikt
mezi svobodou a nesvobodou zahrnuje neekonomická témata, jako
jsou zákon a pořádek, imigrace, multikulturalismus nebo role autority ve společnosti, tedy témata překračující dříve dominantní ekonomicky zaměřenou „starou politiku“ (old politics), resp. pravo-levou
dimenzi (srov. Stubager 2008: 328).11 Rozdíl mezi „starou“ a „novou“
levicí lze dále vyjádřit jako rozdíl mezi tzv. „dvojí levicí“ – materialistickou a postmaterialistickou (Lipset 1981: 510-511). Přestože totiž
předchozí výzkumy naznačily, že tyto dvě levice nejsou vzájemně zcela
odlišné (srov. Weakliem 1991), další práce (založené na analýze konfliktních linií v severských zemích v letech 1970–1995) nalezly silné
argumenty podporující tezi dvojí levice. Na jedné straně existenci
průmyslově polarizačního vzorce, v rámci něhož dělníci podporují sociální demokracii, a na straně druhé postindustriálního vzorce,
v rámci něhož tzv. nová střední třída (zaměstnaná převážně ve veřejném sektoru) podporuje strany nové levice (srov. Knutsen 2001: 324344). Vliv levicových stran na politickou reprezentaci žen je
v západoevropské tradici výzkumu běžně konceptualizován jako podíl
hlasů pro levicově-libertariánské strany. S ohledem na velmi omezenou úspěšnost stran, které by v českém prostředí mohly být zařazeny
Analýzy současně prokázaly, že skupiny s vyšším vzděláním se umisťují na stranu libertarianismu (Stubager 2008: 328).
11
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do této skupiny stran, bude v naší práci použit podíl hlasů pro
všechny levicové strany, s jejichž vyšší úspěšnosti by mělo docházet
i k nárůstu reprezentace žen. Podobně pozitivní vztah očekáváme
v případě reprezentace žen a vyšší úspěšnosti neparlamentních stran.
Konečně politické a institucionální faktory budou zastupovat
proměnné:
1) velikost volebního obvodu (počet rozdělovaných mandátů);
2) soutěživost (poměr počtu kandidátů k počtu mandátů);
3) zastupitelky (podíl žen v předchozím zastupitelstvu).
Většina studií analyzujících politické a institucionální faktory
potvrdila, že politická reprezentace žen má tendenci být vyšší
v zemích užívajících poměrné spíše než většinové volební systémy
(Matland, Studlar 1996), jelikož ve většině poměrných systémů se
mandáty rozdělují ve velkých volebních obvodech, což přispívá
k vyššímu zastoupení žen na národní úrovni (Welch, Studlar 1990);
k jistým rozporům vlivu volebního systému na reprezentaci žen viz
Krook (2010: 888-889). Soutěživost pak lze chápat jako jeden
z projevů politické participace a její vyšší míra by měla posilovat reprezentaci žen. Na druhé straně někteří autoři tvrdí, že preference žen
pro nesoutěživé prostředí může limitovat jejich ochotu účastnit se volební soutěže (Pande, Ford 2011: 7).
Podobně Gneezy, Niederle a Rustichini (2003) potvrdili (v experimentálním prostředí), že s nárůstem soutěživosti prostředí, dochází
k významnému nárůstu výkonnosti mužů, ale ne žen, vedoucí
k nárůstu rozdílu mezi zastoupením mužů a žen. Současně je tento
efekt silnější, pokud musí ženy soutěžit proti mužům, než v případě
genderově smíšeného soutěžního prostředí (srov. Gneezy, Niederle,
Rustichini 2003: 1053-1072). Ke stejnému závěru, totiž že ženy
upřednostňují soutěživé prostředí méně než muži, došli i Niederle
a Vesterlund (2007). Gender gap v rozhodnutí zda vstoupit do volebního klání je tak veden především dvěma důvody. Prvním je fakt, že
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muži jsou mnohem sebevědomější než ženy, a druhým, že se muži
a ženy liší ve svých preferencích vedoucích je ke kandidatuře ve volbách (srov. Niederle, Vesterlund 2007: 1077-1100).
Konečně další studie (věnující se analýze determinantů reprezentace žen v lokálních volbách) prokázaly, že kandidatura stávajících
zastupitelek má pozitivní vliv na velikost zastoupení žen v dalších
volbách (Smith, Reingold, Owens 2012). Přítomnost žen jako držitelek
politické moci může indikovat elektorát, který je více přátelský
k představě žen jako političek, což v dalším kroku může povzbudit ke
kandidatuře další ženy a tím umožnit další nárůst jejich reprezentace.

5.2.2 METODOLOGICKÁ ČÁST
Jako metoda analýzy, do níž vstoupí výše popsané indikátory,
byla zvolena metoda mnohonásobné lineární regrese (resp. klasická
metoda nejmenších čtverců – ordinary least squares, OLS). Zjištěné
vztahy budou vyjádřeny prostřednictvím základních parametrů regresního modelu: hodnotami nestandardizovaných regresních koeficientů B (jako míry vlivu nezávisle proměnné na proměnnou závislou
očištěnou od vlivu působení ostatních proměnných, která říká, o kolik se změní hodnota závisle proměnné, pokud se nezávisle proměnná
zvýší o jednotku), standardizovaných β-koeficientů (jako míry významu jednotlivých nezávisle proměnných v modelu) a hodnotami upraveného indexu determinace (adjusted R square – jako míry celkové
úspěšnosti modelu vysvětlit variabilitu závisle proměnné).12 Model 1
testuje socioekonomické indikátory, model 2 kulturní faktory, model

K výpočtu byla použita metoda lineární regrese ve variantě ENTER. Výpočty byly
provedeny za pomoci statistického software SPSS. U každého regresního modelu
byla provedena analýza multikolinearity mezi nezávisle proměnnými. Následně byla
provedena kontrola multikolinearity pomocí statistiky tolerance a faktoru změny
variability (Variance Inflation Factor, VIF), které indikují případnou multikolinearitu
mezi nezávisle proměnnými.
12
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3 institucionální, resp. politické faktory a v modelu 4 je testována robustnost modelu zahrnutím všech proměnných z modelů 1 až 3.13

5.3 PROMĚNY DESKRIPTIVNÍ REPREZENTACE ŽEN V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 2000–2012
Před vlastní analýzou determinantů podpory deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách se pokusíme krátce přiblížit vývoj
zastoupení žen v České republice od roku 1992 do současnosti. Jak
ukazuje graf 5.1, je úspěšnost žen v různých typech voleb velmi odlišná a současně proměnlivá v čase. Krajské volby přitom dlouhodobě
patří mezi volby, v nichž je zastoupení žen nejmenší. I přes postupný
a nepřetržitý nárůst počtu žen, jimž se podařilo získat post krajské
zastupitelky od prvních krajských voleb v roce 2000 až do prozatím
posledních krajských voleb v roce 2012 vzrostl podíl ženských zastupitelek z hodnoty 14,38 % na 19,85 %.14 Zastoupení žen v krajských
zastupitelstvech se tak ani vzdáleně nepřibližuje tzv. kritické hranici
(critical mass), která stanovuje podmínku alespoň 30% zastoupení
žen pro to, aby ženy mohly hrát podle „vlastních“ pravidel, nemusely
se přizpůsobovat a jejich přítomnost v daném zastupitelském tělese
mohla přinést změnu do stávajících pravidel hry (srov. Dahlerup
1988). Nízká míra zastoupení žen v krajských volbách je přitom
v ostrém kontrastu např. k volbám komunálním (tj. dalším z tzv.
V tabulkách regresních jsou uvedeny hodnoty standardních chyb (standard error)
a koeficienty statistické významnosti (p), protože sledování těchto hodnot má význam pouze při práci s výběrovými daty (survey) (viz Soukup, Rabušic 2007).
V našem případě nemá smysl tyto charakteristiky sledovat, protože předkládaná
analýza je založena na souboru všech českých krajů. Současně je důležité zdůraznit, že statistická významnost sama o sobě neindikuje věcnou významnost
a v poslední době narůstá zájem výzkumníků o statisticky „nevýznamná“ zjištění,
která ale mohou být věcně významná k řešeným problémům, jak uvádí Ziliak
(2016: 85): „statistická významnost není sama o sobě nutná ani postačující pro
prokázání vědeckého … tvrzení. Racionální vyhodnocení pravdivosti hypotézy nemůže být vyvozeno pouze ze statistických metod.“ Z těchto důvodů tudíž uvádíme
i hodnoty regresních koeficientů, které nedosahují statistické významnosti, ale mohou být věcně významné.
14 Text kapitoly byl dopsán ještě před uskutečněním krajských voleb v roce 2016,
po nichž se zastoupení žen v krajských zastupitelstvech navýšilo na 20,30 %.
13
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druhořadých voleb), kde naopak zastoupení žen vzrostlo ze 17,70 %
v roce 1994 až na 27,07 % v roce 2012 a výrazně se tedy přiblížilo tzv.
kritické hranici.
Graf 5.1. Vývoj deskriptivní reprezentace žen ve volbách v České republice 1992–
2014 (v %)
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Pokud se přesuneme zpět ke krajským volbám, lze konstatovat,
že vývoj zastoupení žen mezi jednotlivými krajskými volbami a kraji
neukazuje na nějaký jednoznačný trend, který by odlišoval kraje na
ty s dlouhodobě nejnižším nebo naopak nejvyšším zastoupením žen.
V mnoha případech můžeme pozorovat značné kolísání v úspěšnosti
žen mezi jednotlivými volbami, které vede k tomu, že se kraj
s nejnižším zastoupením žen může v následujících volbách naopak
pousnout mezi kraje s nejvyšší přítomností žen v krajském zastupitelstvu. Pokud se nicméně pokusíme nalezené hodnoty alespoň částečně zobecnit, lze konstatovat, že mezi kraje, kde jsou ženy tradičně
úspěšnější, patří Středočeský, Liberecký, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, zatímco na opačné straně stojí kraje Karlovarský, Královehradecký a Vysočina.
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Graf 5.2. Vývoj deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách 2000–2012 (v %)
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Konečně zajímavou informaci může nabídnout i pohled na vývoj
úspěšnosti žen jednotlivých politických stran, kde se nicméně
s ohledem na omezený prostor textu zaměříme pouze na parlamentní
strany s dlouhodobou přítomností v dolní komoře českého parlamentu (ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL). Tyto hodnoty přitom dokládají, že
v případě zastoupení žen existuje jednoznačný vzorec rozdělující parlamentní strany do dvou skupin, kdy na jedné straně stojí levicové
strany, které mají mezi zastupiteli poměrně značný počet žen, zatímco na straně druhé počet zastupitelek pravicových či středopravicových stran je ve srovnání s levicí přibližně poloviční. Zcela nejvyšší
úspěšnost mají ženy kandidující na kandidátních listinách KSČM.
S výjimkou druhých krajských voleb v roce 2004 přesáhl počet komunistických zastupitelek vždy 20% hranici a ve volbách 2008 a
2012 se dokonce přiblížil jedné čtvrtině s maximem 24,86 % v roce
2012. Poměrně vysoká úspěšnost komunistických kandidátek přitom
odráží fakt, že přestože KSČM nemá ve stanovách oficiálně stanovené
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kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách, drží se nepsaného pravidla, podle něhož by v každé trojici kandidátů měla být alespoň jedna žena. Oproti KSČM byla úspěšnost kandidátek ČSSD
v prvních dvojích krajských volbách znatelně nižší, nicméně od roku
2008 dochází k výraznému nárůstu úspěšnosti sociálnědemokratických žen (spolu se značným nárůstem sociálnědemokratického elektorátu v krajských volbách), který se pohybuje na hranici 20 %,
s maximem 21,92 % v roce 2012. Naproti tomu v případě ODS lze po
prvotním vzestupu sledovat proměnlivost trendu v zastoupení žen,
které nicméně ani v jednom případě nepřekonalo 15% hranici. Konečně nejméně příznivé prostředí pro snahu žen získat zastoupení na
krajské úrovni představují lidovecké kandidátky. S výjimkou voleb
v roce 2004, kdy zastoupení žen na lidoveckých kandidátkách těsně
převýšilo zastoupení žen u ODS, se počet úspěšných kandidátek
KDU-ČSL pohyboval na 11% hranici.
Tabulka 5.1. Zastoupení žen ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL v krajských volbách
2000–2012 (v %)
KV 2000

KV 2004

KV 2008

KV 2012

KV 2000–2012
(průměr)

ČSSD

13,22

11,97

19,52

21,92

16,66

KSČM

21,30

15,76

24,17

24,86

21,52

ODS

10,68

14,64

12,16

13,11

12,65

KDU-ČSL

10,70

15,07

9,30

11,90

11,74

Zdroj: Volby.cz

5.4 VÝSLEDKY
5.4.1 DETERMINANTY KANDIDATURY ŽEN V KRAJSKÝCH VOLBÁCH
2012
V závěrečné části textu se pokusíme odpovědět na otázku, do
jaké míry lze rozdíly v zastoupení žen v jednotlivých českých krajích
vysvětlit jejich strukturálními znaky a dalšími vybranými charakteristikami. Před vlastní analýzou nicméně byla provedena kontrola mul-
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tikolinearity mezi jednotlivými nezávisle proměnnými a na základě
nalezených vysokých asociací mezi některými proměnnými byl výsledný vstupní soubor nezávisle proměnných zúžen na sedm proměnných: vysokoškoláci, nezaměstnanost, status žen (tzv. „gender
wage gap“), katolíci, levice, neparlamentní strany, zastupitelky.
Pokud se v prvním kroku zaměříme na model vysvětlující počet
žen kandidujících v jednotlivých krajích v roce 2012, vidíme v první
řadě obecně velmi malou úspěšnost většiny regresních modelů. Jediným z modelů, který dokázal vysvětlit alespoň menší část variance
závisle proměnné, byl model 2 zahrnující kulturní či politickokulturní proměnné. Vysvětlená variabilita modelu 2 dosáhla 20 %,
nicméně působení jednotlivých proměnných nebylo zcela dle teoretických očekávání. Ve shodě s očekávanou logikou klesal počet kandidujících žen spolu s nárůstem počtu katolické populace krajů a naopak stoupal s vyšší úspěšností neparlamentních stran. To potvrzuje,
že prostředí spojené s větším vlivem katolicismu není obecně příznivé
pro kandidaturu žen. Naproti tomu v krajích, kde je větší elektorát
neparlamentních stran, se lze setkat i s větším počtem žen snažících
se získat zastoupení v krajském zastupitelstvu, z nichž velká část
může kandidovat (kandiduje) právě na kandidátních listinách různých neparlamentních (celostátních, regionálních, lokálních) subjektů. Naopak oproti teoretickým očekáváním byl nalezen negativní
vztah mezi počtem kandidujících žen a silnější podporou pro levicové
strany, což naznačuje, že silnější levicový elektorát není sám o sobě
dostatečným faktorem, který by přispíval k celkově silnějšímu zastoupení žen na kandidátkách většiny stran. Oproti modelu 2 byly
zbývající modely zcela neúspěšné, přičemž za pozornost stojí zejména
fakt, že neúspěšný byl i souhrnný model, v němž navíc dochází
k proměně směru vztahu mezi závisle proměnnou a proměnnými katolíci a neparlamentní strany, než byl nalezen v modelu 2; v prvním
případě se směr vztahu mění z negativního na pozitivní a ve druhém
naopak z pozitivního na negativní.
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Tabulka 5.2. Podíl kandidujících žen v krajských volbách 2012 (OLS regrese)
Model 1
B

Model 2
Beta

VŠ vzdělání (ženy)

–0,073 (0,224) –0,119

Nezaměstnanost

0,481 (0,511)

Gender wage gap

B

Model 3
Beta

B

Model 4
Beta

0,336

–0,355 (0,233) –0,496

Katolíci

–0,076 (0,092) –0,224

Levice

0,102 (0,056)

Zastupitelky
Konstanta
N
Adjusted R2

0,056
0,002 (0,179)

31,077 (6,482)

28,706 (3,734)

14

14

–0,016

0,199

Beta

–0,391
(0,557)

–0,638

0,734 (0,769)

0,513

–0,246
(0,329)

–0,343

0,058 (0,204)

0,169

–0,242
(0,230)
–0,004
(0,169)

–0,089 (0,074) –0,322

Neparlamentní strany

B

27,475
(3,233)
14
–0,083

0,004

0,177 (0,209)

–0,871
–0,019
0,285

38,389
(19,609)
14
–0,034

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, SLDB 2011; vlastní výpočet
Poznámka: B: nestandardizované regresní koeficienty, Beta: standardizované regresní koeficienty, standardní odchylky v závorce, statisticky významné koeficienty na
hladině statistické významnosti 0,05 jsou zobrazeny tučně.

5.4.2 DETERMINANTY DESKRIPTIVNÍ REPREZENTACE ŽEN V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 2012
Zatímco regresní modely snažící se nalézt faktory vysvětlující
mezikrajské rozdíly v počtu žen na kandidátních listinách jednotlivých subjektů byly celkově velmi neúspěšné, v případě modelů hledajících determinanty deskriptivní reprezentace žen byla situace znatelně lepší, přestože vysvětlovací kapacita jednotlivých modelů nebyla
většinově také příliš vysoká. Paradoxně zatímco u předchozí řady modelů byl jediným, který byl relativně úspěšný model 2 (zahrnující kulturní proměnné), v případě modelů vysvětlujících rozdíly v úspěšnosti
žen získat krajské zastoupení to byl naopak právě model 2, který byl
zcela neúspěšný. Vysvětlovací kapacita zbývajících modelů se pohybovala od 2 % (model 1 popisující socioekonomické faktory), přes 16
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% (souhrnný model 4), až po 33 % (model 3 popisující politické a institucionální faktory).
V případě socioekonomických proměnných (model 1) se potvrdilo, že vyšší počet vysokoškolsky vzdělaných žen představuje prostředí,
které je příznivě nakloněno ženám, zatímco negativně na zastoupení
žen působí prohlubující se propast mezi platy mužů a žen. Velmi silně ale překvapivě posilovala vyšší reprezentaci žen rovněž nezaměstnanost, v jejímž případě předchozí výzkumy potvrdily spíše převažující negativní vliv na úspěšnost žen získávat zastoupení na různých
úrovních vládnutí. Na druhé straně celkově velmi nízká úspěšnost
modelu vybízí k opatrnosti při jednoznačné interpretaci nalezených
zjištění.
Jednoznačně nejúspěšnějším naopak byl model 3, který dokázal vysvětlit přibližně třetinu variability závisle proměnné. Celou tuto
hodnotu přitom dokázala vysvětlit jediná nezávisle proměnná, konkrétně proměnná zastupitelky. Síla proměnné přitom byla velmi vysoká a rovněž směr jejího působení byl v očekávaném (pozitivním)
směru, když s nárůstem podílu zastupitelek, které v krajském zastupitelstvu zasedaly v předchozím období (tj. 2008–2012), o jeden procentní bod, narůstal podíl žen, jež získaly zastoupení v krajských volbách v roce 2012 o 0,77 procentního bodu.
Pokud se přesuneme k modelu, do něhož vstoupily všechny
proměnné (model 4), vidíme pokles vysvětlovací kapacity modelu, který nicméně stále není zcela bez schopnosti vysvětlit alespoň část variance závisle proměnné. Současně můžeme v případě některých proměnných pozorovat i proměnu směru jejích působení; jedná se
o všechny proměnné ze samostatně neúspěšného modelu 3 užívajícího kulturní a politicko-kulturní proměnné. I v modelu 4 si nejsilnější
vliv udržely proměnné zastupitelky a vysokoškolsky vzdělané ženy,
které

velmi

silně

přispívaly

k narůstajícímu

zastoupení

žen

v krajských zastupitelstvech. Podobně byly příznivým prostředí pro
ženy i kraje se silnějším elektorátem neparlamentních a levicových
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stran. Poslední z proměnných, která posilovala zastoupení žen, byla
nezaměstnanost, která stejně jako v modelu 1 (pouze s mírně slabší
silou) působila v neočekávaném směru působení. Zbývající dvě proměnné naopak působily na reprezentaci žen negativně, ale ve shodě
s očekávanou logikou. Jak narůstající rozdíl v platech mužů a žen,
tak vyšší podíl katolíků, byly faktory, které oslabovaly početní přítomnost žen v krajských zastupitelstvech.
Tabulka 5.3. Deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách 2012 (OLS
regrese)
Model 1
B

Beta

VŠ vzdělání (ženy)

0,474

0,386

Nezaměstnanost

0,731

0,255

Gender wage gap

–0,461

–0,321

Katolíci
Levice
Neparlamentní strany

Model 2
B

Beta

N
Adjusted R2

B

Beta

Model 4
B

Beta

0,635

0,517

0,400

0,139

–0,473

–0,330

0,117

0,171

–0,033

–0,048

–0,154

–0,278

0,162

0,291

–0,026

–0,058

0,234

0,519

0,794

0,639

Zastupitelky
Konstanta

Model 3

0,769
17,584

0,619

26,550

14

14

14

14

0,020

–0,203

0,331

0,159

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, SLDB 2011; vlastní výpočet
Poznámka: B: nestandardizované regresní koeficienty, Beta: standardizované regresní koeficienty, standardní odchylky v závorce, statisticky významné koeficienty na
hladině statistické významnosti 0,05 jsou zobrazeny tučně.
.

5.5 ZÁVĚR
Předložená kapitola se pokusila přiblížit vývoj deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách 2000–2012 a nalézt možné determinanty stojící za odlišnou mírou zastoupení žen v jednotlivých
krajích v krajských volbách 2012. Prvním zjištěním je fakt, že krajské
volby patří z hlediska zastoupení žen k těm, kde jsou ženy dlouhodo-
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bě nejméně úspěšné a i přes jistý nárůst úspěšnosti žen získávat
krajské mandáty od prvních krajských voleb v roce 2000 nedosáhla
reprezentace žen po posledních krajských volbách ani pětiny ze všech
přidělovaných mandátů (konkrétně 19,85 %), tzn., že se ani nepřiblížila tzv. kritické hranici 30 %. Druhým zjištěním je značná proměnlivost a kolísání v reprezentaci žen mezi jednotlivými českými kraji.
I přesto lze ale konstatovat, že ke krajům, kde je přístup žen
k možnosti podílet se na řízení krajských samospráv nejmenší, patří
především kraje Karlovarský, Královehradecký a Vysočina, zatímco
největší úspěšnosti se ženy těší v krajích Středočeském, Libereckém,
Jihomoravském a Moravskoslezském. Třetím zjištěním je výrazné
(nicméně s ohledem na mezinárodní zjištění očekávatelné) rozdělení
českých stran na pravicové, resp. středopravicové (ODS, KDU-ČSL),
které se vyznačují výrazně nižšími příležitostmi pro ženy, které by
chtěly působit v krajské politice, oproti levicovým stranám (ČSSD,
KSČM), v jejichž případě lze pozorovat téměř setrvalý nárůst úspěšnosti žen obsadit mandát krajské zastupitelky. V případě sociálních
demokratů přesáhlo zastoupení žen po posledních krajských volbách
v roce 2012 jednu pětinu (21,92 %), a u komunistů se dokonce výrazně přiblížilo jedné čtvrtině (24,86 %).
Konečně čtvrté zjištění se týká hledání konkrétních determinantů,

které

mohou

vysvětlovat

jak

počet

žen

kandidujících

v jednotlivých krajích, tak jejich následnou úspěšnost při získávání
krajských mandátů. V tomto ohledu se zejména ukázala značná neúspěšnost regresních modelů snažících se nalézt proměnné, jež by vysvětlily odlišnou míru počtu žen na kandidátních listinách. Zde se
z proměnných třech typů, které byly analyzovány (socioekonomické,
kulturní, politické a institucionální), ukázaly jako schopné vysvětlit
alespoň nějakou míru variance závisle proměnné pouze kulturní
proměnné, v jejichž případě ve shodě s očekávanou logikou klesal počet kandidujících žen spolu s nárůstem počtu katolické populace krajů a naopak stoupal s vyšší úspěšností neparlamentních stran. Nao-
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pak oproti teoretickým očekáváním byl nalezen negativní vztah mezi
počtem kandidujících žen a silnější podporou pro levicové strany, což
naznačuje, že silnější levicový elektorát není sám o sobě dostatečným
faktorem, který by přispíval k celkově silnějšímu zastoupení žen na
kandidátkách většiny stran. Vysvětlená variabilita modelu nicméně
dosáhla pouze 20 % a podobně neúspěšný byl i souhrnný model, obsahující nezávisle proměnné všech typů. Oproti tomu regresní modely
hledající determinanty úspěšnosti žen při snaze proniknout do krajských zastupitelstev byly výrazně úspěšnější, přestože i v jejich případě nebyla vysvětlovací kapacita příliš vysoká a zcela neúspěšný byl
právě model zahrnující kulturní proměnné, tedy jediný z úspěšných
modelů v případě ženské kandidatury. V případě deskriptivní reprezentace žen se jako nejúspěšnější ukázal model zahrnující politické
a institucionální proměnné, který vysvětlil (s pomoci jediné proměnné
– počtu zastupitelek v předcházejícím volebním období) celkem 33 %
variance. Jistou schopnost vysvětlit variabilitu si ale uchoval i souhrnný model (přes pokles variance na 16 %), kde se jako faktory posilující

zastoupení

žen

prosadily

vyšší

podíl

zastupitelek

v předcházejícím volebním období, vyšší počet vysokoškolsky vzdělaných žen, vyšší podíl hlasů neparlamentních a levicových stran. Zastoupení žen bylo naopak negativně spjato s vyšším podílem katolíků
a narůstajícím rozdílem v platech mužů a žen.
S ohledem na ne příliš vysokou vysvětlovací schopnost regresních modelů se nabízí několik otázek, které by mohly posloužit jako
náměty pro budoucí výzkum. První je snaha rozšířit analýzu i na
předchozí krajské volby, v nichž byla míra stability českého stranického systému daleko vyšší než po „volebním zemětřesení“, které přinesly parlamentní volby v roce 2010 a dále prohloubily parlamentní
volby v roce 2013. Druhou otázkou je snaha o nalezení vhodnější
proměnných. Konečně třetí možností je snaha o využití jiné metodologické základny, s ohledem na poměrně malý počet sledovaných případů, tj. např. snaha o využití metod, které odpovídají spíše kvalita-
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tivnímu stylu empirického výzkumu a současně kladou důraz na
zhodnocení kontextu, ve kterém se odvíjejí příčinné procesy vedoucí
k důsledku v jedinečných případech. Konkrétně lze zmínit např. metody užívané v rámci tzv. konfigurativní analýzy: kvalitativní komparativní analýzu (Qualitative Comparative Analysis – QCA) či její novější verzi tzv. vágní množiny (fuzzy sets QCA – fs/QCA), jejichž cílem je
odhalit konfiguraci (kombinaci) kauzálních podmínek (nezávisle proměnných), které jsou postačující nebo nutnou podmínkou pro vysvětlení (ne)přítomnost zkoumaného důsledku (závisle proměnné).
PŘÍLOHY
Příloha 5.1. Zastoupení žen v krajských volbách 2000–2012 (v %)
KV 2000

KV 2004

KV 2008

KV 2012

KV 2000–
2012 (průměr)

Praha

7,27

11,43

21,43

22,22

15,59

Středočeský kraj

16,92

15,38

21,54

24,62

19,62

Jihočeský kraj

9,09

18,18

20,00

16,36

15,91

Plzeňský kraj

28,89

20,00

20,00

17,78

21,67

Karlovarský kraj

13,33

15,56

13,33

15,56

14,44

Ústecký kraj

18,18

16,36

14,55

12,73

15,45

Liberecký kraj

20,00

17,78

15,56

24,44

19,44

Královéhradecký kraj

8,89

11,11

11,11

15,56

11,67

Pardubický kraj

8,89

8,89

22,22

22,22

15,56

Kraj Vysočina

11,11

13,33

13,33

13,33

12,78

Jihomoravský kraj

13,85

18,46

16,92

21,54

17,69

Olomoucký kraj

9,09

12,73

18,18

23,64

15,91

Zlínský kraj

6,67

11,11

20,00

20,00

14,44

Moravskoslezský kraj

20,00

15,38

20,00

26,15

20,38

Česká republika

13,84

14,77

17,99

20,05

16,66

Zdroj: Volby.cz
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6 PARTICIPACE A DELIBERACE
6.1 ÚVOD
Participativní rozpočtování15 nebo vyčlenění participativní části
rozpočtu patří mezi demokratické inovace, které rozšiřují příležitosti
občanů účastnit se rozhodovacích procesů veřejné politiky nad rámec
obvyklý v zastupitelských demokraciích (Geissel, Joas 2013). Participativní rozpočtování lze považovat za součást institucionálních změn
zaměřených na přibližování k participativní nebo deliberativní demokracii (Cabannes 2004; k rozdílům mezi participativní a deliberativní
demokracií viz Mutz 2006). Mezi hlavní cíle inovací rozšiřujících občanskou participaci bývají zařazovány podpora legitimity politických
rozhodnutí, zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy, posílení společenské důvěry jako podstatné součásti (kolektivního) sociálního kapitálu a sociální soudržnosti (Putnam 1995, Šafr, Bayer, Sedláčková 2008, Michels, De Graaf 2010).
Ačkoli se v Evropě považuje za inovaci, má za sebou participativní rozpočet již čtvrt století existence. V Porto Alegre, hlavním městě
brazilského státu Rio Grando do Sul, zavedla koalice levicových stran
participativní rozpočet v roce 1989 (Baiocchi, Braathen, Teixeira
2012; Dias 2014). Postupně se proces šířil v zemích jižní Ameriky
a později v různých podobách do tisícovek měst, městských částí
a regionů po celém světě (Dias 2014; Sintomer, Herzberg, Allegretti
2010:10).
V latinskoamerickém kontextu patří proces mezi transformativní demokratické strategie vzniklé na úrovni místních samospráv
v opozici k neoliberální globalizaci, v reakci na ústup role státu
a zkušenosti s politikou pravice způsobující růst nerovností (Geddes

V angličtině participatory budgeting, v portugalštině orçamento participativo, ve
španělštině presupuesto participativo, v italštině bilancio partecipativo, v němčině
Bürgerhaushalt, ve francouzštině budget participatif.
15
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2014). Participativní rozpočet je spojen s emancipací rozvojových zemí
jižní Ameriky a vzestupem radikálního sociálního hnutí prosazujícího
větší spravedlnost. Participativní rozpočet byl oceněn jako dobrá praxe a šířil se po roce 2000 například prostřednictvím Světového sociálního fóra, které se opakovaně konalo v Porto Alegre. Vedle tohoto otevřeně normativního pojetí participativního rozpočtování (dále i ve
zkratce PR) se na konci 90. let objevil proud, který propaguje proces
jako hodnotově-neutrální nástroj k dosažení vyšší účinnosti veřejné
správy a důvěry ve vládu (Ganuza, Baiocchi 2012).
V České republice jsou zkušenosti velmi omezené. Pilotní proces se sice uskutečnil v Městské části (MČ) Praha 7 v roce 2014,
ovšem po komunálních volbách a změně ve vedení MČ další ročník
nebyl zahájen. Rok 2015 se stal prvním rokem širší aplikace principů
participativního rozpočtování (PR) v několika městech a městských
částech různé velikosti. Pro úplnost, prvky PR využívá od roku 2014
Pirátská strana16 pro rozdělování části svého rozpočtu. Participativní
rozpočet tato strana také aktivně prosazovala jako bod volebního programu.
V této kapitole budou představeny základní rysy participativního rozpočtu v kontextu měnících se podmínek místní samosprávy.
V první části se bude text zabývat okolnostmi a podmínkami vzniku
procesu, jeho přínosy a rozšířením. V další části jsou diskutovány
různé modely a roli participativního rozpočtu při utváření aktivního
občanství. Nakonec se kapitola v krátkosti zaměří na vybrané zahraniční příklady – Bratislavu a New York City, ve kterých se proces zároveň slibně rozvíjí a nerezignují na původní radikálně demokratické
myšlenky. Závěrem se vrací k podmínkám implementace participativního rozpočtu v českém kontextu.

16

https://www.pirati.cz/fo/navody/participativni_rozpocet
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6.2 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – PŮVOD A ROZVOJ
6.2.1 PARTICIPATIVNÍ OBRAT, PARTICIPATIVNÍ A DELIBERATIVNÍ
DEMOKRACIE

Není již novinkou, že pořádání voleb není zárukou demokracie
a že liberální demokracie upřednostňuje systematicky zájmy středních a vyšších tříd. Empirické výzkumy napříč zeměmi přináší poznatky o tom, že ve veřejnosti spíše dlouhodobě roste apatie, snižuje
se volební účast a převažuje celkově nízké povědomí o politice.
Proliferace inovací v demokratické teorii vychází z předpokladu,
že existuje krize demokracie, která spočívá v nízké kvalitě utváření
politické vůle v rámci reprezentativní demokracie, jejíž legitimita klesá
(Avritzer 2012). Participace a deliberace, byť využívají odlišné prostředky a bývají často vykládány v opozici, mají obě stejný cíl – podpořit legitimitu vládnutí a zmocnit občany v oblasti definování veřejného zájmu. Participativní instituce mají vytvořit prostředí, kde se
soukromá osoba mění ve svobodného občana, ochotného potlačit
parciální, soukromé zájmy ve prospěch veřejného, společného zájmu,
protože si je vědom své účasti na širší komunitě.
Relevance politické participace chápané pozitivně jako „elixíru
života“ pro demokracii se projevuje v expanzi způsobů participace
(Van Deth 2014). Politickou participací se rozumí dobrovolné aktivity
občanů s cílem ovlivňovat nebo jednorázově ovlivnit podobu místní
politiky (Čermák, Vobecká 2011: 17). Koncept se opírá o několik
předpokladů: 1) jde o lidské chování (poslat dopis, zapojit se do debaty atd.), 2) jedná občan (podílník, stakeholder), a to 3) dobrovolně,
4) ve sféře vlády/státu nebo politiky (Kohler-Koch 2015). Participace
ve veřejné sféře může mít transformativní účinky na jednotlivce, který
získává občanské a politické dovednosti (vzdělávání k občanství). Participace zahrnuje mnoho forem jako volby, bojkot, darování peněz,
kandidatura, rozesílání emailů, distribuce informací, kontaktování
politiků, účast na street party, dobrovolnictví (konceptualizace parti-
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cipace viz Van Deth 2014). Rozšíření informačních a komunikačních
technologií usnadnilo vznik nových forem participace (e-demokracie,
e-participace) a zapojení mladých lidí (online/mobilní hlasování, ankety, aplikace pro zadávání podnětů apod.).
„Participativní obrat“, jehož počátky lze vysledovat již v 70. letech, se v posledních desetiletích odehrál i v politikách Světové banky
(kde tento přístup prosazovali sociolog M. Cernea nebo R. Chambers)
nebo Evropské unie (Kohler-Koch 2015: 209-210). Lisabonská
smlouva (2009) dává občanům právo podílet se na demokratickém
životě EU, rozhodnutí mají být „přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.“ (články 1, 9, 10, 11 Smlouvy o EU). Veřejná správa
prochází proměnou, kterou odborný diskurz označuje jako přechod
k vládnutí (governance), jehož součástí je otevírání veřejné správy vůči dalším subjektům a občanům (Čermák, Vobecká 2011).
Zastánci deliberativní demokracie tvrdí, že demokracii prospívají komunikativní interakce (Mutz 2006: 5). Snaží se zvýšit kvalitu
demokracie prostřednictvím veřejného zvažování a argumentace
(Avritzer 2012). Oponenti těchto přístupů poukazují na malý přínos
deliberace, problémy s dosažením konsensu prostřednictvím diskuse
o konfliktních tématech, protože se lidé snaží vyhýbat diskusi o politických otázkách s lidmi opačných názorů. Pokud se běžně vedou
diskuse napříč politickými hranicemi, pak je menší pravděpodobnost,
že nabobtnají a propuknou v nebezpečné podobě (Mutz 2006: 90).
Mutz (2006) se věnuje odlišným logikám participace a deliberace. Zatímco u participace lidé usilují o dosahování předem daných
vlastních zájmů, často v homogenních sociálních sítích, deliberace
naopak předpokládá politicky heterogenní prostředí, ve kterém vedou
dialog lidé, kteří zastávají odlišné názory a jsou si ochotni navzájem
naslouchat a dospět ke konsensu při utváření veřejného zájmu.
V České republice se diskurz participace rozvíjí od 90. let. Občanská a politická participace v ČR i dalších zemích střední a východní Evropy stále nedosahuje míry obvyklé v zemích západní Evro-
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Jako

hlavní

důvody

nedostatečného

rozvinutí

občanské

participace jsou identifikovány nezájem, odcizení lidí od politiky
a politiků, vysoká míra nedůvěry nebo přisuzování malého vlivu
občanů na rozhodování o důležitých otázkách (Čermák, Vobecká
2011). Především po roce 2010 se pojem participace objevuje stále
častěji v diskursu samospráv a participativní procesy se šíří napříč
veřejnou správou. Kvalita těchto procesů se ovšem velmi liší, a proto
přichází snahy o profesionalizaci a zvyšování kompetencí těch, kteří
participativní metody využívají. Vznikají snahy definovat standardy,
propojovat zkušenosti a přijít s metodikami. V roce 2015 si koalice
vlivných nestátních organizací sdružených v projektu PAKT (Participace, komunikace, transparentnost) stanovila za cíl nabídnout standardy úspěšné občanské participace (PAKT 2015).
Občané a jejich iniciativy byly donedávna na rozdíl od expertů
nebo aktérů soukromého sektoru ze strany místní správy ve veřejné
politice a plánování spíše opomíjeni, vnímáni jako klienti, nikoli partneři. Převládalo spoléhání na experty v různých oblastech veřejné politiky

a

jejich

technické

diskurzy.

Vliv

občanské

společnosti

v zahraničí a postupně i v ČR narůstá, aktéři si více uvědomují potřebu angažovat se, participovat, a to zejména na utváření místní politiky. Institucionální změny veřejných institucí souvisí s posunem politické kultury, kterou ovlivňují snahy o posilování role ne-vládních
aktérů na formování politik (soukromý, občanský sektor) a lepší koordinaci mezi aktéry, včetně různých úrovní veřejné správy. Tyto
snahy ale neutváří jen tlak „zdola“, ze strany organizací občanské
společnosti, ale mají na ně mnohdy zásadní vliv národní a nadnárodní aktéři.

6.2.2 MOTIVACE K ZAVÁDĚNÍ PARTICIPATIVNÍCH INOVACÍ
Kvalita demokracie do značné míry vychází z kvality občanství.
Nízká participace občanů či dokonce politická apatie se nepovažují za
slučitelné s funkční demokracií. Komentátoři si všímají rostoucí dez-

80

Participace

a deliberace

iluze z politiky, kterou Václav Havel v druhé polovině 90. let popsal
jako „blbou náladu“. Odcizení od politiky se projevuje v dlouhodobém
poklesu volební účasti, který ohrožuje legitimitu reprezentativní demokracie (Talpin 2011). Demokratické participativní institucionální
inovace vznikají v reakci na problémy sociální exkluze, nespokojenost
s politikou, nerovnou míru participace, resp. nízkou volební účast
(především) určitých skupin obyvatelstva, zatímco rozhodují spíše ti,
kteří disponují více ekonomickými, sociálními a kulturními zdroji.
Mocenské nerovnosti se projevují nedostatečnou reprezentací zájmů
osob s nižším socioekonomickým statusem, etnických minorit, mládeže, žen či imigrantů.
PR je považován za jeden z mechanismů, kterými lze oživovat
tradiční hodnoty sociální spravedlnosti, komunity, solidarity, individuální svobody kombinované s kontrolou kolektivních rozhodnutí
a rozvoje jednotlivců, příslib „demokratizace demokracie“, prezentují
jej jako cestu k prohloubení kvality demokracie (empowered deliberative democracy viz Fung, Wright 2001; Wampler 2008). Obecnými prin-

cipy jsou orientace na specifické, uchopitelné problémy, zahrnutí lidí,
kterých se tyto problémy přímo týkají a deliberativní rozvoj řešení
těchto problémů (Fung, Wright 2001: 17). PR často zahrnuje i prvky
deliberativního rozhodování, kdy se účastníci navzájem poslouchají,
vyměňují si argumenty a dospívají ke společnému rozhodování až po
pečlivém racionálním uvážení (Talpin 2011: 135).
V Latinské Americe i dalších zemích se PR stal nástrojem místních samospráv při prosazování sociální spravedlnosti, zapojení
a prosazení hlasu chudých a znevýhodněných například při plánování investic do základních služeb a infrastruktury (Dias 2014; Cabannes 2015). Proces v těchto zemích plní funkce občanské výchovy, modernizace a účinnosti vládnutí na místní úrovni, mimo to napomohl
růstu sociálního kapitálu občanů (zvýšení počtu organizací občanské
společnosti), vedl ke zvýšení výdajů na zdravotnictví a základní služby
nebo

snižování

dětské

úmrtnosti
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Wampler 2014; Cabannes 2015). PR podporuje rozvoj demokratického aktivismu zejména mezi ne-elitními aktivisty (na rozdíl od institucí
reprezentativní demokracie s převážně elitním členstvím), není
nicméně tak účinný pro zmocňování (empowerment) lidí nezapojených, na okraji (Nylen 2002). Participativní rozpočet má úzkou vazbu
na diskurs apelující na vyšší transparentnost, otevření možností nahlédnout na městské finance pro občany. Administrativní modernizace umožňuje zkvalitnění veřejných služeb podle návrhů občanů, lepší
spolupráci mezi jednotlivými odbory na úřadu, urychlení vnitřních
úředních operací.
Participativní rozpočtování se ukázalo jako velmi adaptabilní
a mnohoznačný nástroj, který aktivně prosazuje i Světová banka
(Goldfrank 2012). Neukotvenost či „kujnost“ konceptu má své výhody, ale také nese nesporná úskalí a rizika. Pod jedním názvem se
mohou skrývat velmi odlišné přístupy, které plní různé cíle.

6.2.3 VZNIK A ROZŠÍŘENÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Jak bylo již výše zmíněno, v Evropě (zejména ve střední a východní části) můžeme participativní rozpočet stále pokládat za inovaci, ve světovém kontextu tomu tak není.
Participativní rozpočet byl zaveden poprvé v roce 1989 koalicí
levicových stran vzniklou po volbách v roce 1988 pod vedením Strany
pracujících (Partido dos Trabalhadores) v čele s bývalým starostou
T. Genrem (Baiocchi, Braathen, Teixeira 2012) v brazilském městě
Porto Alegre (cca 1,4 mil obyvatel), „kolébce participativního rozpočtu“. Ačkoli město patří k bohatším v zemi, jeho problémem byla vysoká ekonomická segregace (Baiocchi 2001). Po dlouhé době vojenské
diktatury se nová koalice snažila zrušit klientelistický systém rozpočtování, dát vznik systému plně vykazatelnému, tvořenému zdola, který odráží potřeby obyvatel. Od počátku byly hlavními principy: demokracie zdola, prosazování sociální spravedlnosti a občanská kontrola.
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PR má podobu pyramidy se čtyřmi hlavními prvky: regionální
a tematická shromáždění, fóra delegátů a rada participativního rozpočtu. Rozpočet netvoří politici, ale sami obyvatelé na veřejných regionálních shromážděních (rodadas) v 16 částech města a od roku
1993 také v tematických shromážděních na úrovni celého města. Regionálním shromážděním předchází organizace sousedských nebo
místních setkání, kde se diskutují problémy lokality a první návrhy.
Každý obyvatel může vystupovat na shromážděních a volit (více
k procesu viz Justová 2008: 13-16). Jednotlivá shromáždění vybírají
delegáty k participaci v rozpočtové radě na úrovni celého města. Úlohou rady je předložit vedení města podrobný návrh rozpočtu na základě priorit stanovených v regionálních shromážděních a dohlížet na
provádění přijatých projektů. V čase dochází k posunu priorit, zatímco v prvních letech implementace procesu vedla k pokrytí základních
potřeb (budování infrastruktury – vodovody, kanalizace, cesty), později dostávají přednost témata zajímavá i pro střední třídu jako vzdělání, zdraví a sociální služby (Aragones, Sanchez-Pagés 2009).
Participativní rozpočet v Porto Alegre byl Organizací spojených
národů označen za příklad nejlepší praxe a přenesen do dalších oblastí – nejprve v jižní Americe a později, zejména po konání Světových
sociálních fór po roce 2000 (pětkrát přímo v Porto Alegre), do Evropy
a celého světa. K první expanzi participativních rozpočtů došlo
v zemích Latinské Ameriky. Již od roku 1993 v jednom z největších
brazilských měst Belo Horizonte; dále v Montevideu, hlavním městě
Uruguaye; Argentině, Ekvádoru či Peru. Za první desetiletí se PR rozšířil do více než 140 měst.
Po roce 2000 se proces rozšířil do Evropy, participativní rozpočet realizovala města od tisíce obyvatel až po milión, v různých kulturních a institucionálních podmínkách (např. v Polsku Varšava,
Lodž, Dabrowa Gornicza či Walbrzych). Celosvětový počet procesů
(města, městské části, regiony) neustále roste, v roce 2010 byl uváděn
mezi 1269 a 2778 (Sintomer et al. 2014: 30). Rozšíření participativní-
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ho rozpočtu bývá popisováno jako jeho velký úspěch, zároveň v sobě
ale obsahuje velkou diferenciaci podob a modelů participativního rozpočtu. Zatímco většina francouzských a portugalských zkušeností
byla vedena snahou přivést občany blíže zastupitelstvům, příklady
z Německa ukazují participativní rozpočet jako jednu ze součástí modernizace administrativy. Podobně je tomu u španělských příkladů.
Anglické zkušenosti se zaměřovaly převážně na rozvoj komunit. Švédské zkušenosti v roce 2009 zase na reaktivování sociálních vztahů
v kontextu ohrožení státu sociálního zabezpečení v období ekonomické krize.
Participativní rozpočet se stal oficiální vládní politikou ve Venezuele, Peru a Dominikánské republice (Baiocchi et al. 2012), částečně
také v Británii a Polsku, kde je PR podporován z ministerské úrovně
(první příklad PR v Sopotech v roce 2011, již na počátku 2014 byl PR
aplikován ve více než 80 městech). Peru je příkladem zavádění „shora“, když při reformě v roce 2002 národní politické elity decentralizovaly a zároveň zavedly participativní instituce na úrovni regionů
a municipalit. Peru bylo první zemí, kde se po pádu autoritářského
režimu A. Fujimoriho stal participativní rozpočet v roce 2003 přímo
povinností vyplývající ze zákona o rozdělování investiční části rozpočtu na nižších úrovních samosprávy. Aktéry, kteří v procesu participují, jsou zvláště organizace občanského sektoru (McNulty 2012).
Dnes je participativní rozpočet rozšířen v Africe (např. Kamerun, Senegal, Uganda, Zambie), severní Americe (např. Chicago, New
York, Delph), Asii (např. Bangladéš, Thajsko, Indie, Čína), Oceánii,
v zemích západní a jižní Evropy (Španělsko: Cordoba, Sevilla; Portugalsko: Palmela; Itálie: Pieve Emanuele, Řím 11. obdvod, regiony
Lazio a Toskánsko; Francie: region Poitou-Charentes; Německo: Berlín; Belgie: Mons), střední a východní Evropy (Albánie, Bosna, Polsko:
Sopoty, Płock; Slovensko: Bratislava Nové Mesto, Banská Bystrica,
Ružomberok). Rozšíření participativních rozpočtů ve střední a východní Evropě je spojeno s působením zahraničních rozvojových or-
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ganizací (Světová banka, OSN, USAID a další), které participativní
procesy pořádají ve spolupráci s místními partnery (Sintomer,
Herzberg, Allegretti 2010:33). Slovenské případy nicméně ukazují, že
PR v zemi východní Evropy je šířen také bez pomoci nadnárodních
institucí, prostřednictvím iniciativy grassrootových organizací.
V České republice se konceptu participativního rozpočtu až do
roku 2015 větší pozornosti nedostalo. Po podzimních komunálních
volbách v roce 2014 začaly aplikovat nebo připravovat aplikaci PR
v několika městech a městských částech (Městská část Praha 10,
Městská část Praha-Zbraslav, Semily, příprava Ostrava-Jih, Uničov,
Litoměřice a další). Pilotní cyklus procesu PR se uskutečnil (jednorázově) v roce 2014 v Městské části Praha 7, prvky participativního rozpočtu využívá od roku také 2014 Pirátská strana. V komunálních
volbách v roce 2014 prosazovali participativní rozpočet jako bod svého volebního programu kandidáti Pirátské strany, Strany zelených,
někteří kandidáti ČSSD, KSČM nebo ANO 2011 (Alternativa Zdola
2014).

6.2.4 PESTROST MODELŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Participativní rozpočtování znamená demokratický, inkluzivní,
transparentní, několikastupňový mechanismus či proces, kterým určitá populace přímo rozhoduje. V rámci známého participativního
žebříku se jedná o nejvyšší formu participace (Arnstein 1969) nebo
přispívá k rozhodování o veřejných zdrojích. Participativní rozpočet je
část veřejného rozpočtu, která je nabídnuta obyvatelům k rozhodování o způsobu jejich využití. Během roku jsou organizovány semináře
a otevřená veřejná fóra (teritoriální a/nebo tematická), na kterých se
vedou diskuze o využívání zdrojů (deliberace). Občané mají možnost
stanovovat priority, navrhovat aktivity, připravovat projekty a rozhodovat o rozpočtu – většinou hlasováním (participace).
Variant procesů a experimentů nazvaných participativní rozpočtování je vzhledem k radikálně odlišným kontextům celá řada.
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Y. Sintomer s kolegy (Sintomer, Herzberg, Röcke 2008: 168) navrhli
pět podmínek, které je nutno naplnit, aby bylo legitimní proces nazývat PR:
1) Zahrnutí finanční / rozpočtové dimenze, problém omezených
zdrojů;
2) Úroveň města, regionu či městské části s politickými a administrativními kompetencemi (samospráva);
3) Opakovaný proces (setkání nebo referendum nestačí);
4) Proces musí zahrnovat určitou formu veřejné deliberace na určitých setkáních či fórech;
5) Veřejná kontrola implementace návrhů a způsobu využití veřejných prostředků.
Poměrně široká definice dala vzniknout šesti základním ideálně-typickým modelovým procesům.17 V praxi se pod pojmem „participativní rozpočet“ skrývá řada iniciativ s různými charakteristikami,
které se v čase vyvíjejí. Latinsko-americké verze se liší od evropských.
Nejblíže modelu Porto Alegre nacházíme procesy v místech se silným
anti-globalizačním hnutím jako Cordoba (ideální typ Porto Alegre
adaptovaný pro Evropu). Některé modely jsou čistě konzultativní
a jejich zavádění souvisí především s modernizací místní správy, usilují o větší informovanost občanů a transparentnost/vykazatelnost.
Počátky participativního rozpočtu v Německu měly tento charakter,
ovšem po roce 2005 se rozvíjel přístup aplikovaný nejprve v městské
části Berlín-Lichtenberg a později i v dalších městech. V jeho rámci
jsou to již sami lidé, kdo volí priority a vybírají návrhy. V Berlíně volební procedura nabízí tři možnosti zapojení do prioritizace návrhů:
Y. Sintomer rozpracoval celkem šest modelů: Porto Alegre adaptovaný pro Evropu
(Porto Alegre adapted for Europe), Neokorporativismus (Participation of organised
interests), Komunitní PR (Community participatory budgeting), Participace různých
subjektů (Multi-stakeholder participation), Místní participace (Proximity participation)
a Konzultace k veřejným financím (Consultation on public finances) (Sintomer,
Herzberg, Allegretti 2010: 16).
17
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volba na občanském fóru, online, poštou (přímé oslovení náhodně
vybrané skupiny občanů) (Sintomer, Herzberg, Röcke 2008; Sintomer, Herzberg, Allegretti 2010: 37-8).
Diskuse o aplikovatelnosti a vhodnosti různých modelů participativních rozpočtů do specifických kontextů není příliš rozvinutá
a nedostává se systematických přístupů (Krenjova, Raudla 2013: 21).
Podmínkami aplikace a výběru modelu do prostředí zemí střední
a východní Evropy se zabývají Krenjova a Raudla (2013). Jako hlavní
prvky identifikují finanční autonomii, typ politické kultury – orientace
a postoje k politickému systému a pohled na vlastní roli v něm (moralistická, individualistická, tradiční), charakteristiky místních samospráv (velikost, heterogenita populace, bohatství). Autorky dospěly
k názoru, že v České republice jako zemi s malou velikostí obcí a nízkým podílem místních daní je nejvhodnějším modelem místní participace (bez víceúrovňových struktur). U Maďarska s podobnou průměrnou velikostí obcí, ale vyšším podílem místních daní uvažují
i o příhodnosti modelu Porto Alegre, který dává občanům větší úroveň
zmocňování.

6.2.5 DISKUSE PŘÍNOSŮ – VÝCHOVA K AKTIVNÍMU A KOMPETENTNÍMU OBČANSTVÍ?
Výsledky mnoha studií ukazují na přínosy participativního rozpočtu, zejména zmiňují, že otevírá možnosti občanů se politicky angažovat, podporuje sociální kapitál, kapacitu efektivně jednat k dosažení společných cílů, přispívá k informování a vzdělávání účastníků
v oblasti místního plánování, zvyšuje znalosti a kompetence, svěřuje
jim podíl na výkonné moci při alokaci části rozpočtu. Zprostředkovaně může podpořit vyšší participaci v politických a komunitních organizacích, radách, asociacích a při (komunálních) volbách. Participativní rozpočet rozvíjí politickou kulturu občanské angažovanosti a občanské společnosti. Ne každý proces nazvaný participativní rozpočet
ovšem tyto benefity přináší.
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Při hodnocení je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, kontexty,
podoby a modely, udržitelnost a kvalitu procesu – např. míra participace, velikost prostředků. Klíčovou dimenzí je způsob zavádění PR –
buď „shora“, vyvolaný politickými elitami (např. Peru) nebo „zdola“,
organický, vycházející z občanské společnosti (např. Porto Alegre),
množství procesů obsahuje kombinaci prvků „shora“ i „zdola“
(Wampler, McNulty 17). Pouze konzultativní procesy, kde má rozhodování občanů jen doporučující charakter, jsou někdy považovány za
slepou uličku při prosazování PR, jakousi čekárnu na smrt (Allegreti
2014: 58). Vykazují totiž nižší udržitelnost, dříve zanikají kvůli finančním škrtům. Jiní autoři ani konzultativní modely zcela nezavrhují, mohou se více hodit v místech s individualistickou politickou
kulturou, zatímco procesy podobné Porto Alegre najdou uplatnění ve
velkých městech s heterogenní populací, ve kterých převládá moralistická nebo tradiční politická kultura (Krenjova, Raudla 2013).
Mohou se stát demokratické inovace jako participativní rozpočet školami demokracie, vzdělávat k aktivnímu občanství, deliberaci
a utváření veřejného zájmu? J. Talpin (2011) dospěl na základě studia tří evropských procesů PR (Morsang-sur-Orge, Řím 11. obvod,
Sevilla) k závěru, že participativní instituce opravdu mohou být „školami demokracie“. Ale také nemusí. Občanské kompetence podle něj
nejsou zdrojem, ale spíše výsledkem interakcí a participace. Účast na
procesu vyvolává u občanů různé reakce v závislosti na předchozích
zkušenostech a na tom, zda získávají v procesu kompetence. Procesy
učení podporují předchozí politické a osobnostní zkušenosti a vznik
veřejných diskusí, které otevírají prostor nesouhlasu a odlišnému názoru, což je podmínkou pro proces politizace a změny. Přístup politických reprezentantů, kteří mají moc nad definováním a vymáháním
skupinových norem, může procesy učení vážně narušit. Stává se, že
se účastníci setkávají s umlčováním, opravováním a zažívají hanbu
na veřejnosti kvůli svému vystoupení, která je mocným nástrojem
disciplinace. Participativní demokratické instituce tak mohou být
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„školami demokracie“, ale ne nezbytně. Zejména v jižní Americe proces umožnil zapojení marginalizovaných kategorií obyvatel (chudí,
mladí od 14 nebo 16 let, imigranti, lidé po výkonu trestu) na utváření
veřejné politiky. V evropských městech nicméně často PR spíše replikuje odlišné míry politické participace sociálních skupin a nepřispívá
tak k řešení problému nerovné participace.
Deliberace je typ diskurzivní interakce, která se skládá
z kombinace racionální argumentace a kolektivního rozhodování.
Ústřední pro koncept deliberativní demokracie je situace diskuse tváří v tvář, která překračuje hranice politických rozdílů, lidé jsou
ochotni si naslouchat a v případě lepšího argumentu změnit původní
názor. Deliberativní demokracie spočívá ve své normativní verzi na
tezi, že nikoli soupeření politických zájmů nebo výsledek individuálních voleb, ale racionální argumentace je pro politickou proceduru
ústřední. Zakládajícím politickým aktem je veřejný akt, nikoli volba.
Demokracie v této teorii není považována za výměnu soukromých
preferencí, ale za fórum vytváření veřejného konsensu, ve kterém má
zvítězit nejlepší argument, ne soukromá moc, ale veřejný rozum. Deliberativní demokracie v sobě zahrnuje celý proces rozhodování od
definice problému, nastolování agendy, diskuse až po implementaci,
měla by být citlivá na přání veřejnosti a rovnost mezi aktéry (Parkinson 2006). Kritéria pro kvalitní deliberaci zahrnují inkluzivitu procesu, vzájemnou výměnu argumentů a existenci jasných pravidel (Sintomer, Herzberg, Röcke 2008: 171).
Deliberativní instituce čelí problému legitimity, neboť jde o proces časově náročný a málo do detailu studovaný (Talpin 2011: 137-8).
V přirozeném

kontextu

k deliberativnímu

se

ideálu,

ukazuje

jako

postulovanému

problém
J.

přiblížit

se

Habermasem.

Z existujících studií vyplývá, že deliberace má často nízkou kvalitu
nebo se vůbec nedostaví, při PR nemalá část (zvláště laických) účastníků není ochotná vysvětlovat své argumenty, při veřejných projednáních participanti někdy zvažují, ale často vedou spíše polemiky,

89

Participace

a deliberace

vyměňují si dojmy nebo prosazují své zájmy, což jsou jiné diskurzivní
styly. Talpinova pozorování ukazují, že normou při setkáních nebyly
deliberativní interakce, ale spíše sekvence monologů či návrhů. Deliberativní instituce jsou přirozenějším prostředím pro ty, kteří jsou
zvyklí používat argumentaci a diskusi, vyjadřovat se na veřejnosti,
tedy spíše lidi s vyšším vzděláním a statusem.
Proces učení může být účinně nastartován také prostřednictvím
komunitní práce. Lidé v podobné sociální situaci se jejím prostřednictvím učí jednat ve společném zájmu a prosazovat jej. Komunitní práce
vyžaduje koordinaci komunitních pracovníků, kteří (spolu)organizují
setkání, komunikují s institucemi a hledají řešení pro zlepšení situace obyvatel s pomocí zdrojů přítomných uvnitř komunity, pomoci může i spolupráce s vnějšími aktéry. „Cílem rozvojové komunitní práce je
najít realistické a proveditelné možnosti zlepšení situace komunity,
a to prostřednictvím vlastních sil a za pomoci zvýšené účasti na celkovém politickém rozhodování. Výsledkem je posilování vlastních kapacit občanů a demokratizace veřejné správy“ (Tožička 2013:1).

6.3 PŘÍKLADY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ
Příkladům dobré praxe participativních rozpočtů z Latinské
Ameriky se věnovala velká pozornost (např. Baiocchi 2001; Souza
2001; Marquetti, da Silva, Campbell 2009) a dostalo se jim oficiálního
uznání od Spojených národů a Světové banky, které se staly
aktivními propagátory participativního rozpočtu (ovšem v globální
agendě Světové banky je participativní rozpočtování marginální viz
Goldfrank 2012). Tyto příklady zde ponecháme stranou a ukážeme
úspěšné modely fungující kratší dobu na úrovni městských částí.
Prvním bude New York City a druhým městská část Bratislava Nové
Mesto.
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6.3.1 NEW YORK
Ve Spojených státech amerických nemá participativní rozpočet
příliš dlouhou tradici. Vedle Chicaga je New York teprve druhým velkým městem USA, kde se PR rozšířil. V prvním cyklu (2011/2012) se
zapojily pouze čtyři městské části, ve kterých se rozdělilo 5,6 mil. dolarů (Secondo, Jennings 2014: 243; Castillo 2015). Hlavními principy
procesu se staly: zmocnění (empowerment), transparentnost, inkluze,
rovnost, komunita. Ve čtvrtém ročníku 2014/2015 se rozhodovalo již
ve 24 čtvrtích o částce dosahující skoro 32 mil. dolarů. Tu si mezi sebou rozdělilo 114 vítězných projektů (průměrná částka na projekt
280 tisíc dolarů). Ve fázi sběru nápadů bylo uskutečněno 179 veřejných sousedských shromáždění a o návrzích hlasovalo více než 50
tisíc obyvatel New Yorku. Ústředí New York City slibuje více prostředků i technické podpory pro PR.
Počáteční iniciativa vzešla od přibližně tuctu organizací a čtyř
zastupitelů, kteří mají (na rozdíl od českých protějšků) vlastní fondy
na investice a provoz. Tyto své fondy se zastupitelé rozhodli rozdělovat na základě názoru obyvatel. Obyvatelé New Yorku mohou navrhovat a hlasovat o projektech financovaných z fondu členů zastupitelstva. Kapitálové fondy mohou použít na veřejně prospěšné projekty
týkající se infrastruktury, které přesáhnou 35 tisíc dolarů a jejichž
životnost je delší než 5 let (např. školy, parky, veřejné prostory). Provozní náklady lze využít na programy a služby poskytované neziskovými organizacemi nebo veřejnými firmami, případně na jednorázové
výdaje na malé infrastrukturní projekty.
Dubnovým volbám v roce 2015, které se konaly na více než 250
místech a mobilních stánků, předcházel roční proces spolupráce na
přípravě místních investičních projektů, sousedských rad, setkání lidí
na pozicích delegátů rozpočtu a předkládání projektů. Projekty mohou být přijímány také přes internet. Na procesu se v New Yorku
účastní celá řada aktérů a organizační struktura je složitější, zahrnu-
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je řídící komisi (zastupitel, zástupci členských organizací, členové
městského výboru), delegáty rozpočtu, výbory městských částí, facilitátory, úřad městského zastupitele, úřad města New York, městské
firmy.
M. Castillo upozorňuje na potřebu, aby proces participativního
rozpočtování byl ušitý na míru kontextuálním realitám daných měst,
zejména stávajícím vzorcům veřejné participace. Lidé zapojení v procesu PR vykazují ochotu experimentovat a inovovat, což se ukazuje
jako nezbytné, aby se PR stal nástrojem podporujícím občanskou angažovanost, modernizaci místní vlády a sociální spravedlnost (Castillo
2015). Projektové návrhy se nyní při deliberaci hodnotí podle čtyř
hlavních kritérií – potřeba komunity, potřeba projektu, dopad a proveditelnost. Z hlediska priorit je participativní rozpočtování v New
Yorku chápáno jako jeden z nejvlivnějších nástrojů, jak zvýšit zapojení a občanskou participaci zejména těch komunit, které často nejsou
dostatečně zastoupeny při rozhodování o veřejných penězích a rozvoji.
Tomu odpovídá propagace – například materiály jsou dostupné nejen
v angličtině, ale i dalších 10 jazycích podle potřeb konkrétní čtvrti
(včetně polštiny nebo ruštiny). Zapojit se do hlasování mohou lidé od
16 let, v některých čtvrtích dokonce již od 14 let. K hlasování stačí
mít jen doklad o místě bydliště. Výsledky evaluace ukazují, že se daří
zapojovat široké spektrum populace – více než polovina tvořili lidé
jiné než bílé pleti, asi jeden z pěti použitých hlasovacích lístků byl
psán v jiném jazyce, než angličtině, skoro čtvrtina účastníků PR nemůže volit v běžných volbách buď kvůli nízkému věku, nebo kvůli
tomu, že nemají americké občanství. Menšiny (ne-běloši, nižší příjem,
narození mimo USA, nemluvící anglicky) se zapojují do PR více díky
práci komunitních skupin, obcházení domů nebo prostřednictvím
škol (Urban Justice Center n.d.).
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6.3.2 BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Za zavedením participativního rozpočtu na Slovensku nestojí
velké zahraniční organizace, ale slovenské grassrootové organizace
(Utopia). Prvním pokusem zavést participativní rozpočet na Slovensku
byla iniciativa primátora Bratislavy M. Ftáčnika (nezávislý, zvolený
s podporou sociálně demokratické strany SMER-SD) od roku 2011.
Byť bylo plánováno, že již v dalších letech bude vyčleněno 1 % rozpočtu, implementaci projektů provázely problémy a již na konci roku
2013 došlo k vypovězení spolupráce na participativním rozpočtu ze
strany spolupracujících organizací. „Od roku 2011 sa snažíme, aby sa
zavedenie participatívneho rozpočtu v Bratislave podarilo. K tomu by
sme ale potrebovali jasné signály od orgánov mesta, že projekt, s ktorého realizáciou súhlasili, má naozaj politickú podporu a že návrhy voličov a voličiek a obrovské množstvo dobrovoľnej práce, ktorú pri doterajšej snahe o jeho spustenie vykonali, berú vážne. Inak budeme
musieť našu spoluprácu ukončiť.“ (Utopia.sk et al. 2013)
Na podzim 2013 začala s realizací participativního rozpočtu
Městská část Bratislavy Novém Mesto (přibližně 38 tisíc obyvatel).
Také v tomto případě za zavedením stál nově zvolený politik-starosta
a dřívější občanský aktivista R. Kusý (nezávislý), který si vzal rozvoj
participace jako své téma. Prováděním byla pověřená nově vzniklá
Kancelář pro participaci. Dokument obsahující pravidla byl schválen
v zastupitelstvu v červnu 2014. V pilotním ročníku bylo vyčleněno 25
tisíc EUR, ale pro následující rok 2015 byl participativní rozpočet navýšen na 1 % rozpočtu 240 tisíc EUR (40 tisíc EUR na občanské projekty realizované přímo občany a 200 tis EUR na investiční zadání,
které realizuje městská část). Odevzdáno bylo téměř 2,5 tisíce volebních lístků.
Organizátoři kladou důraz nikoli přímo na masovou participaci
při volbě (byť je také důležitá), především na důkladnou deliberaci,
veřejné zvažování: „V konečném součtu nešlo pouze o soutěž v pořadí
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projektů. Především účastníci usilovali o to nejlepší pro Nové Mesto, což
vzešlo z celku podpořených projektů. Hodnocení projektů je tudíž ucelenou reakcí na potřebu městské části Nové Mesto.“ (Agora 2015: 20).
Ta dává rozhodování jinou optiku, snížení soutěživosti ve prospěch
větší vzájemné spolupráce a zohlednění celkových potřeb městské
části na úkor individuálních zájmů. Tento přístup odráží i váhy přidělené různým druhům hlasování při rozhodování o projektech:
1) Veřejné zvažování – 50 %
2) Běžné hlasování – 30 %
3) Internetové hlasování – 20 %
Největší váha byla přisouzena veřejnému zvažování. Předpokládá se totiž největší informovanost takové volby. Lidé přímo přítomní
na veřejných fórech přímo slyší veškeré argumenty, mohou se zapojit
do diskuse o návrzích, volba je podpořena větším úsilím. Rozhodování
je tak poučenější než u těch, kteří o návrzích hlasují pouze na základě internetu nebo papírových lístků.
Občanské projekty jsou malé, nízkonákladové, svépomocné aktivity, které se realizují za pomoci dobrovolné práce. Jedná se o mikrofinancování z rozpočtu města, které směřuje na realizaci nápadů
občanů, které slouží rozvoji veřejného prostoru a služeb. Projekty
předkládají otevřené a veřejné pracovní skupiny, tzv. participativní
komunity a o jejich realizaci se dohodnou iniciátoři procesů na veřejném zvažování a obyvatelé města.
Investiční zadání realizuje samotná městská část. Nicméně navrhují a připravují je stále obyvatelé, využívají přitom pomoci úředníků městského úřadu a ve spolupráci se zastupitelstvem o nich hlasují. Cílem je pomocí doporučení občanů usměrnit budoucí strategické
investice městské části. Zadání vznikají při vyplňování anket zpracovávaných

participativními

komunitami.

Zadání

se

diskutují

s úředníky a zastupitelkami/zastupiteli (resp. poslankyněmi a po-
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slanci), předkládají se veřejnosti k hlasování a schvalují se na veřejných fórech a postupně se mohou zapracovat do rozpočtu.
Priority rozvoje městské části vychází z požadavků a potřeb občanů na základě anket a diskusí. Upozorňují na hlavní zájmy a nové
oblasti pro budoucí rozvoj města. Zadefinují to, co považují obyvatelé
za nejnutnější, a nejdůležitější v rámci veřejných služeb městské časti. Definování priorit rozvoje je běžnou součástí procesu Místní agendy 21 nebo tzv. fór Zdravých měst, která jsou již známým a rozšířeným procesem i v českém prostředí, byť jeho kvalita se může velmi
lišit.
Proces má nepochybně co vylepšovat – například vzhledem
k dosavadnímu zájmu by potřeboval posílit personální kapacity na
městském úřadu (Vokoun n.d.), ale navýšení financí po pilotním ročníku se ukazuje jako velmi slibné, stejně jako, že proces pokračuje
i v dalším ročníku.
Obrázek 3.1. Schéma PR v Bratislavě Novém Mestě

Zdroj: http://pr.banm.sk/liferay/aka-je-schema-pr

6.4 DISKUSE A ZÁVĚR
Říká se (a výzkumy to zčásti i potvrzují), že běžní občané mají
pocit, že nemohou nic změnit, že jejich slovo nemá váhu, což vede
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k politické apatii. Lidé musí získat pocit, že jejich aktivita není zbytečná, že má určitý význam a že alternativa je možná. Reprezentace
několika českých měst a městských částí se rozhodly experimentálně
vyzkoušet participativní rozpočet – jako alternativu v oblasti rozhodování o rozpočtových výdajích samospráv. Relevantní otázkou se zdá
být, jaké cíle bude v českých podmínkách plnit a za jakých podmínek
je to možné.
Nedostatek reálných zkušeností v našem kontextu neumožňuje
dávat jasná doporučení, jak se vyhnout hlavním problémům. Je přesto možné vytipovat alespoň několik potenciálně rizikových bodů, na
které je třeba být připraven v praxi v zemi střední Evropy. Zkušenosti
ze zahraničí mohou pomoci se orientovat a seznámit s určitými omezeními a hrozbami, zároveň ukazují, že proces je vždy velmi vázán na
dané místo a také otevřený úpravám a experimentům. Nelze podceňovat ani národní kontext a převládající společenské nálady. Vláda
sice může pomáhat prosazování a udržení radikálních aktivit na
místní úrovni nebo posilovat obecní samosprávu. Na druhou stranu,
tvrdé dopady neoliberálních vládních politik mohou být živnou půdou
pro vznik a radikalizaci opozice na úrovni samospráv.
Zřejmě největším ohrožením procesu je formální naplnění procedury a malé zapojení a zájem obyvatel, spolků, komunit, lidí ze sociálních kategorií, u kterých je známé, že méně participují v tradiční
politické participaci. Široká účast občanů je účinnou prevencí před
uzurpací procesu několika skupinami či jednotlivci a jejich partikulárními zájmy. Politizace procesu je nežádoucí, může vést k problémům s vychýlenou participací, například pouze části obyvatel, převládání konfliktu nad diskusí a konsensem.
Důvěryhodnost a legitimitu procesu dodá uznání politickou reprezentací napříč politickým spektrem, určitý závazek udržitelnosti.
Lidé jen těžko věnují svůj čas aktivitě, u níž od počátku hrozí, že
ztroskotá dříve, než začala. Nevhodné je schvalovat participativní rozpočet na konci volebního období. Nedostatečná podpora vyjádřená
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nízkou částkou vyčleněnou na participativní rozpočet, malou personální kapacitou nebo slabou informační a propagační kampaní mohou vést k neúspěchu. Motivace politiků k zavádění participativního
rozpočtu jsou pro proces důležité. Kontraproduktivní je, pokud vyjadřují obavy ze ztráty svého monopolního vlivu na rozpočet nebo projevují malý zájem o dialog s občany mimo volební kampaň, nedůvěřují
kompetencím občanů se vyjadřovat k veřejným financím, rozhodovat
o projektech a schopnost učit se. Zapojení obyvatel do rozhodování
o veřejných financích má doprovázet učící proces. Výběr investičních
priorit a procesů musí probíhat s diskusí a zohledněním situační
analýzy stávajících deficitů v infrastruktuře a veřejných službách.
Nemá cenu zakrývat, že proces vyžaduje náklady finanční i personální a staví často na dobrovolné práci. Kvalitní facilitace a koordinace, komunikační dovednosti organizátorů a dobrá vůle jsou předpoklady pro účinnou komunikaci mezi různými typy aktérů. Proces
se neobejde zejména zpočátku bez šíření informací, o důležitých datech, místech, dosavadních výsledcích, rozpočtu, a to nejrůznějšími
cestami – internetové platformy, přímé emaily, tištěná média, letáky,
sociální sítě, komunitní skupiny, veřejná setkání.
V úvodním dialogu mezi obcí a veřejností je třeba nastavit pravidla a zásady procesu vtělené do dokumentu podpořeného zastupitelstvem obce/města. Pravidla musí být přístupná změnám, ne svévolným, ale takovým, které vychází z průběžného monitoringu, a které jsou vyjednány s participanty. Dobrá organizace, načasování a implementace vítězných návrhů jsou předpokladem důvěry. Nerealizování návrhu i přes zdůvodnění ponechává značné riziko, že občané
vysvětlení nepřijmou, budou je mít za nedostatečné, špatně zdůvodněné, budou přisuzovat politikům špatné úmysly. O implementaci je
třeba veřejnost informovat a podrobit ji hodnocení komise nebo výboru, ve kterých jsou členy zástupci participativních komunit. Pouze
konzultativní

proces

se

nezdá

příliš

vhodný,

k naplnění potenciálu participativního rozpočtu.
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V České republice i ostatních středoevropských a východoevropských zemích je také třeba rozvíjet výzkum participativního rozpočtování, vést kritickou debatu založenou na poznatcích o participativních procesech, které mají za cíl proměnit utváření veřejné politiky,
otevřít ji občanům/obyvatelům, rozvíjet deliberativní demokracii
a participaci.
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7 ZÁVĚREM?
Přinést jednoznačný recept na východisko ze stávající kritické
situace je takřka nemožné. Odbourání komunistického dědictví je
během na dlouhou trať a veřejně se politicky angažovat je pro řadu
občanů stále ještě něco neakceptovatelného, obzvláště v Ústeckém
kraji, kde i přes klesající nezaměstnanost zatěžují obyvatelstvo jiné
socioekonomické obtíže, z nichž můžeme v negativním slova smyslu
vyzdvihnout kupříkladu zadluženost a s tím související exekuce. Skoro by se mohlo zdát, že skutečně dojde na naplnění oné notorické fráze Ralfa Dahrendorfa říkající, že postkomunistické společnosti budou
potřebovat zhruba tři generace na to, aby se konsolidovaly a srovnaly
krok. Nicméně nemá cenu lámat hůl nad vývojem české společnosti.
Pokud bychom totiž Dahrendorfova slova brali vážně, tak nejsme ani
v polovině této cesty a nemusíme ani nutně hořekovat, že se jedná
o fenomén ryze český. S podobnými problémy se potýká řada zemí,
a to nejen v zemích středovýchodní, ale i západní Evropy. Jenže jak
přilákat občany zpět k volebním urnám a jak v nich vzbudit opět zájem o věci veřejné? Předně by bylo dobré si uvědomit, že kupříkladu
klesající volební účast nemusí nutně znamenat ztrátu zájmu občanů
o reálnou politiku, ale například i krizi a ideovou vyprázdněnost politického stranictví, které nenabízí natolik pestrou paletu názorů, aby
občany skutečně motivovala, jako tomu bylo v minulosti například
u Občanského fóra.
Proč by občané nemohli být více vtaženi do centra politického
dění? Jak předchozí text ukázal, tak kupříkladu participativní rozpočtování může nabídnout alternativu, která vyvolá v občanech zájem
a pocit, že skutečně rozhodují o „svých věcech“ a politika pro ně
přestane znamenat jen pravidelný volební akt. Koneckonců i v tomto
případě se často mluví o různých alternativách, z nichž poměrně zřetelně vystupuje volání po možnosti internetových voleb, které umožní
uplatnit svůj hlas odkudkoliv, což by mohlo vést k vyšší účasti, nejen
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u samotných voleb, ale kupříkladu i u lokálních referend. Právě ta
totiž často podléhají „zkáze“ v podobě volební neúčasti, protože občané nepovažují problém za natolik palčivý, aby pro něj obětovali cestu
k urně, obzvláště ve větších obcích, kde je politika daleko více odosobněným fenoménem. Ale ani to samozřejmě není všespásným řešením dané politické krize.
Prvním krokem by mělo být důsledné občanské vzdělávání
směřující k demokratickému občanství. To však nejde učinit mávnutím kouzelného proutku, ani masovým školením obyvatelstva. Jedná
se o běh na dlouhou trať, který by měl započít už na úrovni základních škol, kde na řadě míst přetrvává fenomén, že „občanku“ učí ten,
kdo zrovna nemá naplněný úvazek. Právě větší důslednost ve snaze
o pochopení smyslu a hodnot demokracie je cestou, která by měla
vést k většímu zájmu o věci politické, a to pokud možno bez předsudků. Bez strachu z veřejného vystoupení k obhajobě svých zájmů. Demokracie by neměla být jen technickou (procedurální) formou vlády,
ale měla by být především hodnotou. Ruku v ruce s hodnotami s ní
spojenými, tedy svobodou a rovností.
Protože jen výchova k těmto hodnotám povede k tomu, že si jich
občané budou skutečně vážit a přijmou je za vlastní. Pak budeme
moci směřovat k aktivnímu občanství, k rozvinuté občanské společnosti, která plní roli oné tocquevillovské školy demokracie a nemá
cejch „parazitů z neziskovek“, jak tomu bohužel častokráte je.
Není možné ani poskytnout jasnou odpověď na to, jestli je cestou některý z nových modelů demokracie jako nástupce toho stávajícího. Každý z nich najde své zastánce i nesmiřitelné kritiky, ale stejně
jako jakékoliv odvětví lidského konání i politika a demokracie by měla
procházet vývojem a neustálou revizí. Reálné zkušenosti ukazují, že
i klasický liberální model vládnutí je možno obohacovat o prvky alternativních teorií.
Předchozí text se pokusil představit perspektivu občanské společnosti a nových demokratických teorií, poukázal na životaschopnost
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varianty participativního rozpočtování, které se dostává ve světě stále
větší pozornosti a zároveň osvětlil smysl občanského vzdělávání pro
demokracii. Zároveň poukázal na problémy, které tíží politiku nejen
Ústeckého kraje, ať se jedná o problematiku volební (ne)účasti či zastoupení žen v politice. Na jedné straně tak stojí aktuální problémy
a na druhé možnosti, které by mohly vést k řešení.
Záměrně říkáme, že mohly vést a ne, že povedou. K dané problematice jsme se pokusili přistoupit vědecky a nikoliv věštecky. Jisté
je pouze to, že pokud se má současná situace, která je obecně vnímaná jako krizová, změnit směrem k lepšímu, tak je nutné učinit
kroky vedoucí k této změně. I cesta může být cíl...
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SUMMARY
The book focuses on the issue of political participation in the
Ústí region and the possibilities of improving the current situation. It
uses interdisciplinary perspectives of political science, sociology and
didactics of citizenship education.
The first chapter is about the issue, which however has much
greater justification in the book than it might seem at first sight.
A number of social scientists today point to the fact that civic education is an important and meaningful path to active citizenship and to
addressing society's ill-treatment. That is why there is a chapter focused on civic education and education for democratic citizenship.
The second chapter is focused on issue of the crisis of politics
and civil society as very frequent concepts of the present time, while
the attention is also given to somewhat atypical and not too reflexed
concepts such as a uncivil society that could gain space in the region,
where there is a large number of socially excluded sites, ethnically
motivated crime is not uncommon, and radical political clusters are
successful in elections. He also deals with the alternatives offered by
contemporary political and social theories as possible ways to improve the current unsatisfactory state.
The subsequent pairs of texts are focused to issues of political
participation in terms of political science, specifically from the perspective of electoral studies discipline. The first text is in its perspective fundamentally negative, though with positive intent. It is the
cause of political unparticipation of the citizens in the Ústí nad Labem region, which opens the question of the possible treatment of
this illness. The second one deals with the current and hot topic of
political participation and representation of women, the extent of
their active involvement in politics on the example of the analysis of
regional elections in the Ústí nad Labem Region. This is a problem,
which is still confronted with its limits and reserves in the process of
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establishing democracy, where women are still perceived as "the largest minority in politics".
One of the ways of political socialization and greater involvement of citizens in the political / approval process could be the possibility of participatory budgeting. The issue of participative budgeting and active participation is discussed in detail in Chapter Two.
Space is thus given to theoretical perspectives, to various models of
participatory budgeting, but also to their contribution to education
for active and responsible citizenship. At the end of the chapter, two
examples of participative budgeting from practice are described.
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