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AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

Úvod

Trvale udržitelný rozvoj v regionu je také třeba vní-
mat z hlediska co nejširšího zorného úhlu, tzv. pohledu 
celostního neboli holistického. Vyžaduje si to i součas-
ná situace globalizujícího se světa, ve kterém je žádou-
cí postižení problematiky celostně, v její socio-ekono-
mické i kulturní rovině, tj. v co nejširších souvislostech 
a vztazích v prostoru životního prostředí regionu i dění 
na planetě. Propojování světa do jednoho společného 
celku je jedním ze jejích základních projevů současné 
globalizace. Jako protiklad tomuto pohledu je možné 
naopak zdůraznit různost, kterou tato vzájemná pro-
vázanost odhaluje a kterou je třeba zachovat. Vystu-
pují zde rozdíly mezi nově tvořící se globální kulturou 
a specifi kou kulturních tradic v regionech, které vychá-
zely z přírodních podmínek a jsou na ně do určité míry 
stále vázány. Spolu se světovým procesem globalizace 
se odehrává i celosvětový proces lokalizace - regionali-
zace. Na lokální, respektive regionální úrovni se bude 
odehrávat rozhodující střet, jelikož současný i budoucí 
rozvoj regionů je ve své podstatě neodmyslitelný od 
vývoje celosvětových globalizačních trendů a jejich 
vlivů. Globální proměny civilizace, provázené procesy 
diskontinuitních změn, budou neúprosně zasahovat 

do vývoje v jednotlivých regionech. Rozvojové mož-
nosti budou adekvátní pružné odezvě v regionech.

Opakovaně se ukazuje, že pád i vzestup lidského 
společenství v určitých regionech je výsledkem inter-
akce jeho kultury s přírodním prostředím v regionu. 
Ale v současnosti jsou prvky globální kultury zatím 
více tvořeny novými technickými, technologický-
mi a vědeckými poznatky využívanými pro tvorbu 
maximálního, byť krátkodobého zisku a bez ohledu 
na obecně platné zákonitosti platné v přírodě a ve ves-
míru (v ČR spojené s teorií pojatou jako maximální 
liberalizace s nekorigovaným volným trhem). Zisky 
nadnárodních společností jsou využívány především 
v souladu s jejich vlastními zájmy a jsou odděleny 
zeměpisně od důsledků jejich hospodářských aktivit 
na sociální či ekologickou úroveň regionů. To se pro-
jevuje nejen v monopolních praktikách, ale i tlakem na 
politickou scénu, s důsledky opomíjení sociální i etické 
problematiky v globálních i regionálních rozměrech. 
Využití zisků mnohdy souvisí rovněž s narušováním 
pravidel ochrany přírody i atmosféry planety a je v roz-
poru s ekonomickým růstem v rámci trvale udržitel-
ného rozvoje podporovaného EU. Opětovně dochází 
k nešetrnému čerpání neobnovitelných zdrojů a ničení 
přirozených ekosystémů na všech úrovních: od regio-
nální až po planetární. Nadnárodní politická integrace 

KULTURNÍ ASPEKTY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V REGIONU
The culrural aspects and sustainble development in region

Růžena Krninská 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, ČR

Souhrn: Celosvětový proces globalizace je současně provázen procesem lokalizace. Vystupují zde rozdíly mezi 
nově tvořící se globální kulturou a specifi kou kulturních tradic v regionech. Globální proměny civilizace, provázené 
procesy diskontinuitních změn neúprosně zasahují do vývoje jednotlivých regionů. Trvale udržitelný rozvoj 
v celostním pojetí zabezpečuje jednotu kulturních aspektů lidského konání v souladu s přírodními obecně platnými 
zákonitostmi. Opakovaně se ukazuje, že pád i vzestup lidského společenství v regionu je výsledkem interakce jeho 
kultury s přírodním prostředím. Výsledky výzkumu zemědělského managementu ukazují vztah mezi přírodními 
prostředím a profesním zaměřením.

Klíčová slova: region, trvale udržitelný rozvoj, kulturní aspekty, přírodní prostředí, zemědělský management

Summary: The worldwide process of globalization is also accompanied by the process of localization. Here it 
is possible to observe differences between the newly emerged global culture and specifi c cultural tradititons in 
regions. Global civilization changes interfere with the development of particular regions. Sustainable development 
at the holistic view as secure of unity cultural aspects of human activities in connection with natural general 
regularities. We can see that decreasing and increasing of human community in the region is result of interaction 
of the culture with natural area. The results of research the agricultural management show connection between 
natural environment and professional orientation.

Key words: region, sustainable development, cultural aspects, natural environment, agricultural management
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do institucí pro vytváření regulačního rámce globální 
ekonomiky podle etických nebo planetárně závazných 
ekologických pravidel je sice vynucována hospodář-
skou globalizací, ale je mnohem pomalejší než tento 
její proces na úrovni ekonomické. Národní státy jsou 
pro nadnárodní společnosti neefektivními partnery. 
Nadnárodní politické instituce (např. EU) mohou 
být rovnocenným partnerem nadnárodních hospo-
dářských korporací, mohou vytvořit regulační rámec 
pro globální ekonomiku, podle planetárně závazných 
ekologických pravidel zabezpečující trvale udržitelný 
rozvoj v regionech.

Evropská unie je jedním z takovýchto nadná-
rodních projektů, který stanovuje pravidla „trvale 
udržitelného rozvoje“, spočívajícího na vyváženém 
hospodářském růstu a cenové stabilitě, vysoce kon-
kurenční sociální tržní ekonomice, zaměřené na plnou 
zaměstnanost a sociální pokrok v regionech, se zacho-
váním regionální kultury s vysokou úrovní ochrany 
a zlepšování kvality prostředí regionů, spojeného 
s péčí o krajinu.

Materiál a metody

V rámci nového pojetí v podmínkách globální 
civilizace je nezbytné otevřít nové zorné úhly pohle-
du z hlediska holistického (celostního) a systémového 
přístupu, který by zahrnul široké souvislosti vztahů 
kulturních aspektů lidského konání v souladu s přírod-
ními obecně platnými zákonitostmi. Je nezbytné vyjít 
z rozšířeného prostoru (makropostor) globální civili-
zace spjatého s prvky kulturními obecně – symbolicky 
platnými pro lidské splečenství, které se na straně dru-
hé dotýkají každého jednotlivce, každé lidské osobnos-
ti jako subjektu (mikroprostor). Tyto dva protipóly se 
prolínají v rovině regionálního prostoru a jeho objektů 
- v mezoprostoru, který má specifi cké přírodní pod-
mínky a tomu odpovídající specifi cké kulturní tradice, 
na jejichž základě se rozvíjí socioekonomické aspekty.

Současná moderní věda začíná nabízet dvě základ-
ní alternativy sociálního výzkumu, založené na kvan-
titativních, ale také na kvalitativních metodologických 
přístupech (v západním světě dnes již hojně užíva-
ných). Vzhledem k požadavku komplexního přístupu 
Pavlica (2000) doporučuje spíše praktickou kombi-
naci obou přístupů. Na pomyslném rozhraní mezi 
kvalitativními a kvantitativními metodami se nachá-
zí metoda sémantického diferenciálu. „Test barvově 
sémantického diferenciálu“ (dále jen TBSD), který 
je od r. 1992 zařazen mezi metody používané v České 
psychologické diagnostice. Vychází z kvalitativních 
přístupů, ale v jádru postupu jeho realizace je zároveň 
zakomponována kvantifi kace výsledků a díky tomu 
je možné srovnávání výsledků se zaručením vysoce 
objektivních zjištění. V praxi sociálního výzkumu 
přináší TBSD širokou škálu využití, a to jak v oblasti 
lidského subjektu, dotýkající se jedince (mikroprostor) 
– v našem případě se konkrétně dotýká zemědělského 

managementu, tak i v sociální a kulturologické sféře 
(mezoprostoru nebo i makroprostoru) – zde konkrétně 
prostředí profesního v regionu.

Analýza postojů zemědělských manažerů byla 
provedena u 176 osob z bývalého okresu České Budě-
jovice, rozdělených do skupin podle jejich profese. Za 
pomoci TBSD, který se jeví jako spolehlivý prostředek 
k zjišťování postojů v societě za pomoci stanovení nej-
častěji asociovaných podnětových slov. Čím je vyšší 
shoda mezi asociacemi členů society, tím spíše lze říci, 
jaké společné hodnoty jsou sdíleny, či jaké kulturolo-
gické aspekty – kulturní dimenze societ jsou význam-
né. Pomocí matematicko-statistických metod bylo 
sestaveno pořadí nejčastěji asociovaných pojmů do 
hodnotového žebříčku jednotlivých profesních skupin 
manažerů, kde s jejich zařazením podle četnosti byla 
vytvořena stupnice sémantického diferenciálu (nízký, 
spíše nižší, ambivalenní, spíše vyšší, vysoký) přiřazo-
vaného k jednotlivým kulturním dimenzím.

Vztah k autoritě je prezentovaný jako mocenský 
odstup, či jako malá nebo velká mocenská distance. 
Individualismus (jednotlivec je cílem i prostředkem 
řízení) a kolektivismus (řídící aktivity orientovány na 
skupinu). Individualismus je protikladem kolektivis-
mu a je příznačný pro společnost, ve které jsou vztahy 
mezi jednotlivci volné: očekává se, že každý se stará 
zejména o sebe a svou bezprostředně blízkou rodinu. 
Kolektivismus je typický pro společnost, ve které jsou 
lidé od svého narození integrováni do silných, soudrž-
ných skupin. Obava z nejistoty souvisí s maximalizací 
jistoty a minimalizací rizika. Maskulinní kultura je 
orientovaná na výkon, konkurenci, úspěch a kariéru, 
feminní kultura je zaměřena na solidaritu, pochopení, 
toleranci a dobré mezilidské vztahy, řešení problémů 
umírněnou cestou. O krátkodobém či dlouhodobém 
zaměření vypovídá způsob orientace společnosti. 
Dlouhodobá orientace je příznačná pro společenství, 
ve které jsou podporovány a prosazovány hodnoty 
zaměřené na budoucnost.V krátkodobě orientovaném 
společenství je důraz kladen na hodnoty související 
s přítomností a minulostí. 

Výsledky a diskuse

Z hlediska celostního – holistického pohledu 
a výhledu do budoucnosti je vhodné členění kultury 
v prostoru či kulturních společenstvích na úrovni:
• globální,
• regionální,
• podnikové (fi remní), organizační - (zaměstnaný 

jedinec je socializován organizací, ke které náleží 
nebo prostředím, ve kterém se nachází). V našem 
případě zemědělský management, poznamenaný 
vykonávanou profesí ve vazbě na prostředí.
Ne všechny aspekty kultury dané society (profesní) 

jsou přitom sdíleny všemi členy ve stejné míře – „indi-
viduální kultura“ každého jedince ( jeho mikroprostoru) 
je výsledkem specifi cké kombinace vlivů, které na něj 
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působily a působí. Procesem učení, kterým prochází 
každý jednotlivec v rámci jednotlivých societ – vzor-
ce myšlení, cítění a jednání, které si osvojuje nazývá 
Hofstede (1999) mentálními programy. Jsou spojeny 
se základními představami, východisky plynoucími 
z žebříčku hodnot a citových prožitků především na 
nevědomé úrovni, ale jsou ovlivněny i prostředím, ve 
kterém se nachází. Zde je použitelný naprosto ojedi-
nělý způsob (svým způsobem ve světě jedinečný) zjiš-
tění stavu nevědomé úrovně jedince (tedy základního 
východiska organizační kultury) pomocí TBSD, který 
je použitelný i pro zjištění sdílených hodnot konkrétní 
určitou societou. I když kultura existuje prostřednic-
tvím jednotlivců, je na druhé straně sociálním jevem, 
který má nadindividuální povahu – nahromaděná 
zkušenost society.

Organizační kulturu lze chápat v několika úrov-
ních tvořících celek, a to jako: 
• soubor základních předpokladů, východisek 

postojů a hodnot – na nevědomé úrovni (zjistitelné 
za pomoci TBSD),

• sociálních norem a standardů jednání – částečně 
vědomé a do určité míry ovlivnitelné,

• systému symbolů, hmotné (artefakty) i nehmotné 
povahy – na vědomé úrovni ovlivnitelné, proje-
vující se v myšlení, cítění, jednání a chování členů 
organizace a jsou také v rámci organizace (či pro-
středí) sdíleny. Zároveň jsou výsledkem procesu 
celoživotního učení každého jednotlivce. Skrze 
symboly lze zpětně působit na nevědomou úroveň 
jedinců, tj. na jejich základní postoje.
Organizační kultura je významným subsystémem 

každé society a determinantou její efektivnosti. Jako 
součást organizačního systému nefunguje organi-
zační kultura samostatně, ale ve vzájemných vztazích 
a interakcích socioekonomických ve vztahu k pro-
středí. Za současný klíčový prvek rozvoje regionu je 
považována strategie. Vývoj a realizace strategických 
rozhodnutí a plánů je však záležitost lidí, kteří jsou 
nositeli kultury society. V procesu globalizace, který 
je provázen diskontinuitními změnami, se od mana-
gementu dané society v různých úrovních, např. regi-
onálních, vyžaduje „pružná“ strategie spojená s rea-
gováním na změny, ale i jejich předvídání a aktivní 
předvytváření budoucnosti, s tím kultura společenství 
a jeho socioekonomické a přírodní podmínky nabý-
vají na významu. Vztah mezi kulturou a prostředím je 
základní a rozhodující. Soulad mezi obsahem budoucí 
vývojové strategie a obsahem kultury s vazbou na pří-
rodní prostředí je podmínkou dlouhodobé úspěšnosti 
a rozvoje lidského společenství v regionu. Obecně je 
žádoucí, aby organizační kultura byla spjata s koře-
ny regionální kultury, právě proto, že její kořeny tkví 
v přírodním prostředí regionu. 

Na regionální úrovni se bude odehrávat rozhodu-
jící střet, protože současný i budoucí rozvoj regionů je 
neodmyslitelný od vývoje celosvětových globalizač-
ních trendů, jejich vlivů a tomu odpovídajících sou-
vislostí. Globální proměny naší civilizace, provázené 

procesy diskontinuitních změn, neúprosně pronikají 
na úroveň regionu a stále více budou zasahovat do 
vývoje v jednotlivých regionech. Rozvojové možnosti 
budou adekvátní pružné odezvě v regionech, ale záro-
veň udržení vazby a provázaností na prostředí dané 
kulturou a přírodou.

Pružnou adekvátní odezvu může zajistit a zvlád-
nout pouze rozvíjející se lidský kapitál (úroveň mikro-
prostoru), tj. péče o rozvoj každého lidského individua 
a jeho potenciálu. Tento se může rozvinout plně ve 
svých tvůrčích přístupech po projití procesem osob-
nostního rozvoje ve spojitosti s celoživotním učením. 
V současné etapě se vzdělávání stává ústředním téma-
tem lidského společenství. V současné době stoupá 
na významu úroveň managementu na všech úrovních 
regionu, který je vzděláván ve své specializaci, ale 
v obecné rovině rozumí kulturním kořenům svého 
regionu vyvěrajícím z prostředí socioekonomické-
ho i přírodního v daném prostoru. Ukazuje, že pád 
i vzestup lidského společenství v určitém prostoru je 
výsledkem interakce jeho kultury s přírodním prostře-
dím. Socioekonomické a kulturní aspekty tedy nabý-
vají na významu, ovlivňují stav životního prostředí či 
kulturní krajiny a naopak stav prostředí působí zpětně 
na lidi, toto je potvrzeno i našimi výsledky (tab.1) 

Vzdělávání a celoživotní učení se stává procesem 
sebepoznávacím spjatým s pochopením kulturních 
symbolů v obecné celospolečenské rovině i rovině 
regionální. Proces rozvoje lidského potenciálu spja-
tý s rozvojem tvůrčích, kreativních schopností vede 
k zajištění ideální reakce na globalizační trendy. To 
také souvisí s opuštěním hlediska industriálního 
paradigmatu, a naopak zaujetí zorného úhlu z pozice 
paradigmatu postindustriálního, čili holistického – 
celostního. Současné lidské společenství na planetě se 
nachází v období převratných globalizačních tendencí, 
lze je srovnat s úrovní změn spojených s průmyslovou 
revolucí. Závěr dvacátého století představoval konec 
paradigmatu, který dospěl z hlediska ekonomického 
k vrcholům „industriálního“ světa. Začíná však para-
digma nového světa „postindustriálního“ – kde zákla-
dem ekonomiky nebudou výrobní prostředky, jako je 
půda, peníze a suroviny, ale intelektuální kapitál. Svět 
vstupuje do nové ekonomiky – „ekonomiky znalostní“ 
a lidský kapitál se stává nejdůležitější formou kapitálu, 
ostatní formy, peníze .půda a technologie se stávají na 
něm kriticky závislé a budou čím dál více intelektuál-
nímu kapitálu podřízeny (Truneček,2003). 

Ve znalostní ekonomice se fi rmy stávají „učícími se 
organizacemi“, což nelze zužovat na systém vzdělává-
ní pracovníků, ale zaznívá tu prvek týmové spolupráce 
a v něm společné učení založené na výměně informací 
a podpoře všech k jejich získávání. Souvisí to se zvyšo-
váním inteligence organizace a uvolňování potenciá-
lu jejích pracovníků. Hodnota inteligence vzrůstá na 
stupnici inteligence od kognitivních znalostí k sebe-
motivující tvořivosti (Horalíková – Zuzák, 2005).

Manažeři jsou vzorem chování pro ostatní, tudíž 
i základem pro budování stávající kultury i na úrovni 
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regionu. Kulturní dimenze jsou popsatelné ve třech 
rovinách. Tou první  rozhodující rovinou jsou základní 
životní představy, hodnoty a postoje, které jsou na nevě-
domé úrovni, a z nich plynoucí pravidla pracovního 
a sociálního jednání, která jsou funkční, viditelná a zjis-
titelná jednoznačně na úrovni vědomé, jak také kon-
statuje Bedrnová-Nový, (1998). V našem případě jsou 
kulturní dimenze popisované v první rovině, ty se pak 
projevují v postojích a jednání manažerů a význam-
ně ovlivňují současné kultury dle profesní struktury 
managementu regionálního. K popisu byly použity 
kulturní dimenze, jak byly determinovány Hofstedem 
(1999) v pěti úrovních – tabulka č.1.

Tabulka 1: Kulturní dimenze zemědělského 
managementu dle profesí

Z nejvýznamnějších výsledků je třeba upozornit 
na to, jak určitá profese ovlivňuje chování jedinců v ní 
působících, přičemž dlouhodobé působení prostoru 
a prostředí, v němž se pohybují a které je spjaté s vyko-
návaným zaměstnáním, svými významnými rozdíly 
na subjekt i profesní societu působí. Kulturologická 
determinace přírodou u agronomů oproti působení 
uměle vybudovaných velkokapacitních objektů živo-
čišné výroby, které jsou pracovním prostředím zoo-
techniků s sebou přináší i předpoklady pro jejich velmi 
rozdílné životní postoje. Agronomové jsou profesní 
skupinou s téměř nulovou ochotou podřídit se svět-
ské autoritě, mezi ostatními profesními skupinami je 
tato neochota nejvýznamnější. Zřejmě také proto, že 
jsou nuceni se podřizovat zákonitostem daným kon-
taktem s přírodou. Je svět spjatý s přírodou a s jejími 
obecně platnými zákonitostmi, jako je dlouhodobě se 
opakující cyklus střídání ročních období, který přitom 
není oproštěn od povětrnostních vlivů a je často spo-
jen s nečekanými změnami a je přijímán touto profesí 
pokorně v dlouhodobé perspektivě. Obava z nejistoty 
- je u agronomů ze všech profesních skupin nejnižší, 
přírodní podmínky jejich pracovního prostoru v bio-
sféře je naučily se s nejistotou vyrovnávat. 

Zatímco uzavřené, člověkem uměle vytvořené 
industriální prostředí velkochovů zvířat v halách bylo 
poměrně stresujícím pracovním prostředím zootech-
niků. Zootechnici z velkokapacitních chovů zvířat 
jsou pro náš vzorek typičtí (např. MAVELA Dynín 
– nosnice, velkokapacitní kravíny apod.). V člověkem 
uměle vytvořeném prostředí se musí opírat pouze 
o své vzdělání a znalosti, které posiluje jejich mocen-
ský odstup a vypjatý individualismus - řešení většiny 
problémů do značné míry závislé pouze na rozhodnutí 
jedince. Protihráčem je jim smrt, která je nepřiměřeně 
vysoko v žebříčku asociovaných pojmů, proti níž jsou 
bezmocní, střet se odehrává každodenně a ohraničuje 
jejich perspektivu na krátkodobou, s vysokou mírou 
nejistoty. Kdežto u agronomů se vztah k přírodě snou-
bí jak se vztahem ke společenství, tak s umírněným 

řešením konfl iktů, obdobně jako u žen – vedoucích 
účetní. Obdobně protipólně proti sobě stojí předsedo-
vé (a ředitelé) zemědělských podniků se svými postoji 
oproti vedoucím pracovnicím účtáren. Předsedové 
a ředitelé uznávají autoritu a udržují si mocenský 
odstup. Vztah ke společnosti je individualistický s kon-
cepcí vysoké maskulinity spojené s vysokou obavou 
z nejistoty a se snahou o orientaci spíše dlouhodobou. 
Oproti vysoké koncepci maskulinity u předsedů a ředi-
telů mají vedoucí účetní vysokou koncepci feminity, 
důvodem je také to, že tuto profesní skupinu tvoří 
jenom ženy. V této profesní skupině žen většinou se 
středoškolským vzděláním převládají postoje, které 
jsou spjaty s ženstvím obecně a patří sem i dlouhodobá 
orientace s rysy kolektivismu. 

Závěr

Realita současného stavu některých profesních 
skupin zemědělského managementu má blízko k fi lo-
sofi i trvale udržitelného rozvoje, který je stavěn na per-
spektivách dlouhodobé koncepce, kolektivistiského 
a feminího přístupu projevujícího se v péči o krajinu. 

Kulturní  
dimenze 

P edsedové 
editelé Zootechnici Ved. ú etní Agronomové 

1. vztah k autorit
(mocenský odstup) vysoký  vysoký spíše nižší spíše nižší  

2.vztah individuum 
a spole nost 
(individualismus X 
kolektivismus) 

spíše
individualismus 

vysoký 
individualismus kolektivismus  spíše kolektivismus 

3.koncepce maskulinity 
a feminity (zp soby 
ešení konflikt )

vysoká 
maskulinita 

vysoká 
maskulinita vysoká feminita spíše feminita  

4.obava z nejistoty 
(vztah k nejistot
a neur itosti)  

vysoká obava 
z nejistoty 

vysoká obava 
z nejistoty 

vysoká obava 
z nejistoty 

spíše vztah 
k nejistot

5.krátkodobá a 
dlouhodobá orientace 

Spíše
dlouhodobá Spíše krátkodobá dlouhodobá dlouhodobá 
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Neblíže jsou svými postoji profesní skupiny agronomů 
a vedoucích účetních. 

Krátkodobá koncepce s maskuliním přístupem 
způsobuje krize zemědělství jako biosystému a proje-
vuje se markantně v okamžiku, kdy rozhodující článek 
- člověk - se přestává řídit přírodními zákony, přestane 
brát v úvahu, že je pouhou součástí tohoto biosystému 
a nadřadí svému jednání svůj vlastní antropocentris-
mus, projevující se ve vědecké racionalizaci názoru, 
že my lidé jsme ostatním formám života nadřazeni, 
z čehož vyplývá, že příroda musí mít pouze užitnou 
hodnotu. Ve svých důsledcích tento styl myšlení indu-
striálního věku je spjat s kapitálovou kumulací prezen-
tovanou modelem krátkodobého zisku v evropsko-
americké kultuře a lze uvažovat o tom do jaké míry 
bylo spjato s tímto postojem i socialistické produkční 
zemědělství, především v profesi zootechniků, která 
byla spojena s velkovýrobními technologiemi, ztrácejí-
cí svou industriálností rozměr lidskosti i sounáležitos-
ti s přírodou. Takováto tvrdá realita samozřejmě ovliv-
nila i vnitřní hodnoty a postoje této profesní skupiny 
zemědělského managementu.

Kulturní dimenze, které se projevují v postojích 
a jednání manažerů významně ovlivňují proces rozvo-
jových tendencí regionu, a pro uskutečňování politiky 
trvale udržitelného rozvoje je do budoucna očekávána 
stále významnější role stále učícího se managemen-
tu. Problematika trvale udržitelného rozvoje nebude 
spočívat pouze na vyřešení ekonomických pravidel 
a technických problémů, či nových technologií, ale 
rozhodujícím momentem bude přijetí této fi losofi e se 
sociologickými a psychologickými aspekty do pro-
blematiky společnosti, do její socio-ekonomické poli-
tiky. Cesta vedoucí k přijetí politiky a fi losofi e trvale 
udržitelného rozvoje v regionu zvláště závisí na regi-
onálním managementu. Stojíme před úkolem pronik-
nout hlouběji k podstatě jevů (nové postmoderní para-
digma) a zároveň pochopit i smysl poslání člověka na 
této planetě. Ale v okamžiku vědomého přijetí vlastní 
jedinečnosti jednotlivou lidskou bytostí, přistupuje 
současně vědomí sounáležitosti s celostností planety 
řídící se přírodními a vesmírnými zákony i se souná-
ležitostí se společenstvím lidských individuí, jednají-
cích s ohledem na jednání druhých v určitém historic-
kém čase, kultuře a prostoru. 

Vzhledem k celostnímu přístupu je nezbytné skloubit 
všechny úrovně v rovině regionu, které jsou podmínkami 
rozvoje trvale udržitelného rozvoje v regionu:
• na úrovni mikroprostoru – lidské osobnosti jako 

subjektu – zaměření na poblematiku dotýkající se 

rozvoje lidského potenciálu a celoživotního učení, 
zvláště u manažerů; 

• hledat spojitosti pro trvale udržitelný rozvoj v regi-
onu (mezoprostor) - porlínání úrovní kulturních 
prvků v souvislosti s přírodními podmínkami 
a socioekonomickýcmi vlivy, 

• nalezení nových vztahů a souvislostí mezi základ-
ními elementy na úrovni mikro, mezo a makro-
prostoru tak, aby v regionu (mezoprostoru) při 
tvorbě jeho organizační struktury byla zachová-
na vazba na kulturu regionální se zachováním 
celostního pohledu, který opouští fragmentova-
nou specializovanost i jednooborovost manažerů 
a snažit se o širší vztahové a systémové přístupy 
z hlediska budoucích globalizačních trendů.
Opakovaně se ukazuje, že pád i vzestup lidského 

společenství v  regionech je výsledkem interakce jeho 
kultury s přírodním prostředím. Vzestup a rozvoj lid-
ského společenství souvisí s tím, zda kultura v regionu 
si udržuje určité rysy regionální kultury, které vznikly 
v minulosti v návaznosti na přírodní prostředí a zda 
tyto kulturní tradice zůstávají základem při přijímání 
nových kulturních, třeba i globálních prvků a vytvoří 
odpovídající socio-ekonomickou strukturu. V oka-
mžiku, kdy nově pronikající kulturní a sociekonomic-
ké aspekty jsou plně odcizené prvotnímu přírodnímu 
prostředí, dochází obvykle k úpadku rozvoje v regio-
nu. 

Literatura:
1. BEDRNOVÁ, E. - NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie 

řízení. Vydání 1. Praha: Management Press, 1998. 559 s. 
ISBN 80-8594333-57-3

2. HOFSTEDE, G. Kultury a organizace. Software lidské mys-
li. (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití.) 
Praha:Universita Karlova, Filosofi cká fakulta 1999, s.208, 
ISBN 80-85899-72-8

3. HORALÍKOVÁ, Marie – ZUZÁK, Roman. Talenty v podni-
kové praxi.(Monografi e). První vydání, Praha: ČZU, 2005, 
s. 88 ISBN 80-213-1229-0

4. TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnos-
ti. Praha: Professional Publishing 2003, 312 s. ISBN 80-
86419-35-5

Address:
doc. Ing. Růžena KRNINSKÁ, CSc., 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta - katedra řízení
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Tel:00420 387 772 485  e-mail: krninska@zf.jcu.cz



12

AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

UPLATŇOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU VE STRATEGICKÉM 
ROZHODOVÁNÍ PODNIKOVÉHO TOP MANAGEMENTU

Using of Cisis Management in the Strategical  Decision Making of TOP 
Management of Companies

Emil Svoboda
Ústav managementu PEF, MZLU BRNO, ČR

Souhrn :
Vědecký příspěvek uvádí poznatky zformulované ve výzkumu   MSM 6215648904 (Brno,2005) se zaměřením na 
analýzu manažerských, fi nančních a ekonomických rizik a metody jejich řešení ve strategickém řízení podnikového 
TOP managementu v novém podnikatelském prostředí s vlivy vyvolanými  integračními procesy, rozvojem 
informačních technologií a faktory globalizace. 
 Předmětem podrobné analýzy je Bioveta, a.s. Ivanovice na Hané. Příspěvek navazuje na výsledky výzkumu autora 
uváděné ve vědeckých časopisech a konferencích, a to především IAES(Rome,1998), (Vienna, 1999), (Charleston, 
2000), (Paris, 2002), FŠI ŽU v Žilině (2003,2004), PEF ČZU Praha 2002, 2003, 2004), FEM SPU Nitra (2002), 
Zemědělská ekonomika IV/2001 a V/2003 aj.

Klíčová slova: krizový management,  manažerské rozhodování, podnikatelské prostředí, informační technologie 

Summary:
The scientifi c paper shows results formulated in researches  MSM 6215648904  (Brno, 2005)  focused in analysis 
of managerial, fi nancial and economic risks and methods of their solving in strategical decision making of business 
TOP management in a new entrepreneurial environment with infl uences caused by integration processes, 
development of information technology and factors of globalization 
In detail is analyzed the situation in Bioveta, Ltd. Ivanovice na Hané. The paper evolves results of author researches 
published in scientifi c journals and in conferences, especially IAES(Rome,1998),(Vienna, 1999),(Charleston, 
2000), (Paris, 2002), CAU PEF Prague (2002,2003), SAU FEM Nitra (2002,2003,2004), and Agriculture 
Economics (IV/2001 and others. 

Key words: Crisis Management,  Managerial Decision Making, Entrepreneurial Management, Information 
Technology. 

Úvod

Ve výzkumu autora tohoto příspěvku, GA MSM 
431100007 ( Brno,2004), bylo zjištěno, že nové pod-
nikatelské prostředí ekonomických  subjektů ČR 
je zásadním způsobem ovlivňováno jejím vstupem 
do Evropské unie, a to zejména působením faktorů 
externího prostředí. Konkurenční výhodu ve zvýšené 
konkurenci získávají zejména podnikatelské subjekty, 
které se zeměmi EU a ostatními zeměmi světa již mají 
nebo měly již dříve  obchodní kontakty. U nich jsou 
dobré předpoklady pro rozšíření dosavadních aktivit 
zejména zrušením dřívějších ochranářských opatření 
EU. Z dalších významných faktorů lze uvést globali-
zaci  tržního prostředí, která se prolíná prakticky do 
všech sfér společnosti. Chování  podnikatelských sub-
jektů výrazně ovlivňuje také rozvoj nových informač-
ních technologií, který charakterizuje  Gates (1999). 

Důležitou úlohu ve strategickém rozhodování plní 
krizový management, jehož přístupy a metody umož-
ňují včas řešit pro podnik nežádoucí stavy, které by ve 
svých důsledcích vedly k výraznému omezení podni-
kových funkcí až k případnému zániku podniku, proto 
jeho  význam  pro podnikatelské subjekty se zvyšuje. 

Cílem tohoto příspěvku je publikování výsledků 
výzkumu  MSM 6215648904 ( Brno, 2005), v němž 
předmětem analýzy je oblast strategického rozhodo-
vání  podnikového TOP managementu  vybraných 
podnikatelských subjektů se zaměřením na oblast 
krizového managementu. Publikované výsledky mají  
metodický charakter a uvádějí  formulaci algoritmu 
sledování příčin krize s možnostmi jejich řešení pod-
nikovým managementem.  Analýza je uskutečňována 
na základě přístupu (Svoboda, 2000), jehož využívání 
se týká  prakticky  všech fází životního cyklu podni-
ku. Příspěvek  uvádí  příčiny vzniku krizových situací 
v analyzovaných podnikatelských subjektech, a to  



13

Emil Svoboda: Uplatňování krizového managementu ve strategickém rozhodování podnikového TOP managementu 

v oblasti manažerských, fi nančních a ekonomických 
informací a možnosti jejich řešení v  krizovém mana-
gementu. Práce vyúsťuje ve formulaci krizové matice 
a její rozpracování  do mapy rizik v podnikovém mana-
gementu, a to pro všechny podnikové aktivity. 

Materiál a metodika

Pro splnění  stanoveného cíle byla zvolena metodi-
ka, která se opírá o algoritmus  strategického rozhodo-
vání podnikového managementu s dalšími návaznými 
metodami pro jednotlivé oblasti podnikového mana-
gementu, a to v  průběhu jednotlivých stádií životního 
cyklu podniku Byly uplatněny metody řízeného roz-
hovoru s podnikovým  TOP managementem, metody 
analýzy prostředí managementu – PEST,SWOT, EFE 
a IFE dále  metody  strategického rozhodování -  BCG, 
SPACE analýza a metody krizového managementu. 
Oblast předmětu činnosti byla analyzována korelační 
tabulkou zobrazující jednotlivé provozované aktivity 
z hlediska ekonomického přínosu pro podnik ve vzta-
hu k přínosům pro zákazníka. 

Analyzované podniky představují středně velké 
podnikatelské subjekty s rozsáhlejším předmětem 
činnosti a také vybavené moderními technickými 
prostředky řízení, které jsou nezbytné k provádění jed-
notlivých druhů fi nančních a ekonomických analýz, a 
to ve vazbách na analýzy managementu a marketin-
gu. Konkrétní data byla čerpána zejména z podniku 
Bioveta,a. s. Ivanovice na Hané a z dalších podniků, 
s nimiž autor dlouhodobě spolupracuje. Zformulované 
postupy  umožňují v praxi realizovat zásady znalostní-
ho managementu. Dosažené výsledky jsou postupně 
ověřovány v praxi zkoumaných podniků. 

Výsledky

Krizi chápeme, ve shodě s řadou dalších autorů, 
jako výraznou odchylku od normálního stavu, jež vý-
znamně omezuje nebo znemožňuje podniku plnit jeho 
základní cíle. Krize tedy může mít dílčí nebo komplex-
ní charakter. Postup, který umožňuje krizi predikovat 
a případně ji následně řešit lze rozdělit do třech etap, 
a to analýzu stupně ohrožení (1), formulaci krizové 
strategie s vymezením stupně ohrožení, případně eli-
minování (2) a realizaci krizové strategie, tj. snížení 
nebo odstranění příčin krize (3). Analýza stupně ohro-
žení navazuje na proces strategického rozhodování, 
a to na metody analýzy prostředí managementu. Na 
základě těchto metod jsou uvedeny jednotlivé krizové  
faktory a  pravděpodobnost jejich výskytu z interního 
a externího prostředí managementu. Seřazením výše 
uvedených faktorů s pravděpodobností jejich výskytu  
od nejvyšší pravděpodobnosti k nejnižší a  současně 
s vyjádřením předpokládaných dopadů, které krize 
vyvolá, dostaneme tzv. krizovou matici. Odborným 
posouzením  krizové matice můžeme určit  krizovou 

strategii, tj. stanovíme opatření a postup k omezení 
nebo odstranění krize. Z uvedeného je patrné, že v se-
stavené matici mohou nastat čtyři základní kombinace 
pravděpodobnosti výskytu krize s vyjádřením jejich 
dopadů, a to :
• velká pravděpodobnost výskytu ohrožení s nadprů-

měrnými až velkými ekonomickými dopady (I),
• velká pravděpodobnost výskytu ohrožení s pod-

průměrnými až malými dopady (II),
• střední až malá pravděpodobnost výskytu ohrožení  

s velkými ekonomickými dopady (III),
• střední až malá pravděpodobnost výskytu ohrožení 

s malými ekonomickými dopady (IV). 
Sestavení krizové matice je určitým orientačním 

návodem na případné řešení krize. Situace I. a III. vy-
žaduje odstranit možná ohniska krize, a to buď nezařa-
zováním dané činnosti nebo omezováním činnosti s je-
jím ukončením, případně formulování alternativního 
řešení. Situace II. vyžaduje buď omezování dané čin-
nosti nebo hledání alternativního řešení daného prob-
lému a situace IV. umožňuje řešení krize alternativou a 
nebo běžnými opatřeními. Po určení krizové strategie 
lze v případě výskytu krize stanovit plán, jehož reali-
zací lze krizi omezit nebo zastavit. Data z krizové ma-
tice slouží k podrobnému rozpracování do mapy rizik, 
zahrnující všechny oblasti činnosti podniku. Výsledky 
práce jsou využívány v praxi zkoumaných podnikatel-
ských subjektů.  

Jak bylo již uvedeno, při sledování životního cyk-
lu podniku je důležité si všímat rizik ve vztahu k do-
padům, které tato rizika mohou vyvolat až po stav, 
který je řešen v oblasti krizového managementu, tj.  
stav, kdy podnik neplní některý z dlouhodobě orien-
tovaných cílů nebo neplní více těchto cílů. Podle jejich 
rozsahu se jedná buď o krizi dílčí nebo celkovou , která 
vede podnik k jeho zániku. 

Z hlavních externích příčin vedoucí podnik do kri-
ze lze uvést faktory, které lze zjistit PEST analýzou. 
K nim patří tzv. ohrožení, tj. pro podnik negativní fak-
tory ze skupin vlivů:
• politických a legislativních,
• makroekonomických,
• sociálních a nebo
• technicko technologických. 

K nejčastějším  příčinám vedoucím ke vzniku kri-
zových situací z interního prostředí patří faktory, které 
lze zjistit SWOT analýzou, charakterizované jako tzv. 
slabé stránky fi rmy. Z nich lze uvést např. nízkou úro-
veň manažerské práce TOP managementu s malým 
přehledem o vývoji hlavních směrů změn v ekonomic-
kém prostředí, nedostatečné nebo pouze formálně vy-
užívání účetních, fi nančních a ekonomických informa-
cí, nízká fl exibilita v predikci a reakcích na změny trhu, 
pomalá modernizace zastaralých technologických po-
stupů, neumožňující vyšší produktivitu práce, aj. 

Výše uvedené příčiny krize, jak z prostředí externí-
ho, tj. z ohrožení, tak i z prostředí interního,tj ze sla-
bých  stránek podniku,  mají svůj odraz ve fi nančním 
a vnitropodnikovém účetnictví, jehož informace  by 
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měly charakterizovat fi nanční a ekonomické vztahy 
jak uvnitř podniku, tak i k ostatním subjektům tržní-
ho prostředí. Pro zkoumání uvedených oblastí je nutné 
využít specifi cké metody účetních, fi nančních a eko-
nomických analýz. Výsledky těchto analýz závisí na 
splnění řady důležitých předpokladů. Z nich lze uvést 
především závislost na::
• přístupu a schopnostech manažerů nebo kontrol-

ních orgánů analýzu účelně provést a z dat vyvodit 
správné, tj. adekvátní závěry,

• použitých zdrojích informací – např. účetních 
výkazů, výročních zpráv, ekonomických datových 
souborů, údajích kapitálového trhu,

• zvolených metodách a přístupech jednotlivých 
analýz a využívání moderních technických pro-
středků řízení a komunikace. 
 Prováděné analýzy mohou včas identifi kovat ne-

bezpečí nebo počátek fi nanční krize podniku. Ana-
lýz se účastní jak manažeři a interní kontrolní orgány 
podniku, tak i  externí uživatelé, jež patří do vnějších 
zájmových skupin podniku. Ve výzkumu byla zjištěna 
hlavní rizika z prováděných analýz účetních dat. Z nich 
lze uvést zejména  nedostatky vyplývající z konstrukce 
vlastních výkazů, jako např. obtíže věrohodného zo-
brazení špatně kvantifi kovatelných jevů, nezohledňo-
vání kolísání údaje během roku, uplatňování historic-
kých cen bez zohledňování vzestupu vstupní ceny,tzv. 
tiché rezervy, aj. Dále sem patří  problémy s prostoro-
vou srovnatelností dat, případně jejich porovnávání 
s určitými standardy vyplývající z odlišné metodiky 
zachycování účetních případů a také  problémy z věro-
hodnosti zachycení a vykazování dat, neboť údaje mo-
hou být neúmyslně a nebo úmyslně, tj. záměrně zkres-
lené. 

Jak vyplývá z provedeného výzkumu, neúmyslně 
zkreslené údaje jsou většinou způsobeny nedbalou 
prací nebo nedostatečnou kvalifi kací a mohou pod-
niku způsobovat značná rizika. Záměrné zkreslování 
účetních informací přináší podniku řadu pro podnik 
nebezpečných rizik. K nim lze zařadit např. vykazo-
vání majetku, který podniku nepřináší ekonomický 
prospěch, vylepšování ukazatelů likvidity, záměna 
technického zhodnocení za opravu a obráceně, nedo-
držování zásady opatrnosti v účetnictví, např. v oblasti 
dočasného snížení hodnoty aktiv a také chybně stano-
vené odhady předpokládané životnosti majetku, aj. 

Účetní informace jsou základem pro všechny fi -
nanční a ekonomické analýzy a jsou důležitou součástí 
podnikového informačního systému, jehož význam 
spočívá především v zabezpečování dat a informací 
pro účelné řízení podniku. Tím účetnictví   přispívá ke 
snižování rizika podnikání, a to  včasným zjišťováním 
relevantních informací pro jeho uživatele, a to z tech-
nických, ekonomických aj. hledisek. Tento příspěvek 
má upozornit na hlavní rizika, která lze vysledovat ve 
fi nančním a vnitropodnikovém účetnictví a základní 
možnosti jejich řešení. 

Jak je patrné z provedené analýzy, každý podni-
katelský subjekt snažící se obstát v podnikatelském 

prostředí by měl prostřednictvím analýzy svého účet-
nictví identifi kovat rizika a zjistit tak počátky případ-
né fi nanční a ekonomické krize. O fi nanční situaci by 
se měla zajímat celá řada uživatelů účetních informací, 
a to jak uživatelů interních, tak i uživatelů externích. 
což koresponduje s jednotlivými tzv. zájmovými sku-
pinami. K interním zájmovým skupinám patří vlast-
níci, manažeři a zaměstnanci. K externím zájmovým 
skupinám náleží zákazníci, věřitelé, dodavatelé a stát. 
Obě skupiny mají specifi ckou a nezastupitelnou roli i 
když najdeme řadu vzájemných souvislostí, které při 
fi nancování podnikatelské činnosti podniku vytvářejí 
návazné, někdy řetězovité vztahy.  Porušování zásad 
fi nančního a vnitropodnikového účetnictví se promítá 
do fi nančních a ekonomických souvislostí a zpravidla 
vede ke vzniku krizové situace. 

Diskuse

Poznatky této práce korespondují se závěry autorů 
Drucker (2001), Gozora (2005), Hron (2001) a   Šimo 
(2001), Zuzák (2005),aj. 

Z výsledků tohoto příspěvku a závěrů výše uvede-
ných autorů i z aplikace výsledků v praxi  je patrné, že 
moderně řízené podniky se bez účelného řízení změn a 
aplikace krizového managementu  neobejdou a tudíž, 
že podnik  bez nich nemůže dobře reagovat na tur-
bulentní prostředí managementu s působením řady 
aspektů globalizace, ale i významných prvků regi-
onálních. V tomto směru nacházejí uplatnění metody 
analýzy prostředí managementu, metody strategické-
ho rozhodování opírající se o analýzu účetních, fi nanč-
ních a ekonomických informací. 

Krizový management pokrývá široké spektrum, 
v němž je využíván, a to počínaje řešením přírodních  
a živelných katastrof až po krize ekonomické. Všechny 
aplikace mají určité společné rysy, tj. zjišťování  příčin 
výskytu krize, dále  postupy k jejich omezování nebo 
eliminaci a formulaci možností, jak krizím předchá-
zet. Každý výskyt krize vyvolává určité negativní do-
pady na fungování daného subjektu a klade  zvýšené 
fi nanční požadavky na  omezení nebo řešení důsledků 
krize. 

Závěr

Výzkum prokazuje, že v praxi podnikového mana-
gementu se vyskytují dílčí nebo komplexnější krize, 
avšak řada manažerů krizi začíná analyzovat příliš 
pozdě, neboť  situaci za krizovou vůbec nepovažuje a 
snaží se ji řešit běžnými opatřeními, což je ve většině 
případů neúčinné. Neřešené problémy narůstají, a tak 
z  dílčí krize se stává krize celková. Těmto stavům se 
dá předcházet tím, že jsou včas prováděny analýzy, a 
to v průběhu celého procesu strategického rozhodová-
ní. Úspěšnost dobrého fungování strategického řízení 
závisí zejména na kvalitě manažerské práce s využívá-
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ním moderních informačních a komunikačních tech-
nologií v informačním systému podniku. Tím krizový 
management  posiluje zpětnou vazbu manažerského 
rozhodování, neboť lze souhrnně  konstatovat, že vět-
šina ekonomických, ale často i ostatních krizí  vzniká 
proto, že není podnikovým managementem věnována 
dostatečná pozornost kontrolní činnosti  řízených pro-
cesů. 
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AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

Vážené dámy a vážení pánové,

dříve, než přistoupím ke své přednášce, mi dovolte 
vyslovit zároveň poděkování i omluvu. Poděkování 
za příležitost přiblížit vám prostor svobody, bezpeč-
nosti a spravedlnosti dnešní Evropské unie, jelikož 
si to zmíněná oblast s ohledem na své bezprostřední 
dopady na každého z nás více než zasluhuje. Daná 
oblast je aktuální tím spíše, že jsme na evropském úze-
mí svědky eminentních bezpečnostních hrozeb a že se 
současně  Evropská unie dostává do další klíčové fáze 
ve vývoji dotčených politik. Omluvu za to, že s ohledem 
na rozsáhlost celé oblasti je nemožné věnovat se detail-
ně všem jejím aspektům, a tak mi nezbude než doufat, 
že se mi podaří popsat alespoň hlavní body.

Téma mé přednášky je SVOBODA, BEZPEČ-
NOST A SPRAVEDLNOST V EU. Již tento samotný 
název doslovně vyjadřuje fundamentální postuláty, na 
nichž je a musí být Evropská unie budována, a to bráno 
kumulativně a ve vztahu k občanům jednotlivých člen-
ských států. Co je však jejich obsahem?

Prostor svobody vyjadřuje možnost volného 
pohybu osob jakožto jednoho ze základních cílů zřizo-

vacích smluv, přičemž opatření z oblasti spravedlnosti 
a bezpečnosti musí k této svobodě přispívat. Veškerá 
opatření, která se přijímají, musí být prosta jakékoliv 
formy diskriminace, musí respektovat osobní soukro-
mí a ochranu osobních dat, což je zvláště v současných 
debatách na půdě EU velmi aktuální.

Prostor bezpečnosti neznamená, že by se z Evrop-
ské unie měla stát pevnost, v níž platí jednotná pravi-
dla pro stíhání nelegálních aktivit, v níž by měly všech-
ny právo vymáhající složky postupovat identickým 
způsobem, v níž existují stejné instituce apod. Prostor 
bezpečnosti znamená, že členské státy budou svými 
národními procedurami a národními institucemi sle-
dovat stejné cíle a chránit zájmy unijní stejně jako bez-
pečnostní zájmy národní.

Prostor spravedlnosti jakožto poslední z dané 
trilogie směřuje k zintenzívnění spolupráce soudních 
orgánů jednotlivých členských států, a to za respekto-
vání všech specifi k národních soudních systémů.

Exkurz do geneze politiky justice a vnitra
Budování prostoru svobody, bezpečnosti a spra-

vedlnosti, kterýžto pojem uvedla v život v roce 1999 
Amsterdamská smlouva, nebylo pochopitelně posta-

SVOBODA, SPRAVEDLNOST A BEZPEČNOST V EU
Freedom, justice and security in the EU

Bublan František 
ministr vnitra ČR

interior minister of the Czech Republic

(Přednáška v rámci stejnojmenného semináře VŠERS pořádaného 13. září 2005 v Českých Budějovicích)
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veno „na zelené louce“, nýbrž navazovalo na oblasti 
spolupráce, které mezi sebou členské státy tehdy již 
Evropské unie provozovaly dlouhou dobu, byť mimo 
institucionální a právní rámec Unie. Všechno začalo 
v podobě spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, kte-
rá ani zdaleka není tak mladá, jak by se mohlo zdát ze 
znění zřizovacích smluv.

Byť se totiž evropská integrace ve své prvotní fázi 
zaměřovala na odbourávání v nejširším slova smyslu 
ekonomických bariér mezi zúčastněnými státy, bylo 
nechtěným důsledkem tohoto vývoje i rozvíjení a mezi-
národní prostupování nelegálních aktivit. Bezpečnost-
ní rizika uvnitř ES/EU se ukázala být nedílně spojena 
s pokračující integrací a proto v této souvislosti hovoříme 
o tzv. „kriminogenním charakteru“ evropské inte-
grace.

Otázky vnitřní bezpečnosti se postupně dostaly 
původně na mezivládní úroveň spolupráce bez výslov-
ného právního základu, později na mezivládní úro-
veň spolupráce s právním základem ve zřizovacích či 
jiných mezinárodních smlouvách, až k dnešní pokra-
čující a stále se rozšiřující komunitarizaci“ některých 
z dotčených politik.

Původní Římské smlouvy (1957), které založily 
Evropská společenství, žádná výslovná ustanovení 
pokrývající oblast vnitřní bezpečnosti neobsahovaly 
a společná komunitární kompetence v tomto smyslu 
tudíž založena nebyla. V případě, že jednotlivé člen-
ské státy chtěly upravit vzájemné vztahy v této oblasti, 
musely využít standardních instrumentů mezinárod-
ního práva veřejného.

Bez jakékoliv právní legitimizace se s ohledem na 
zkušenosti některých členských států s teroristickými 
útoky (Velká Británie/ETA či Itálie/Rudé Brigády) 
jako první oblast vzájemné spolupráce vyprofi loval 
problém terorismu – zejména z dnešní perspektivy 
jde o vážnou paralelu. Tato kooperace se začala etablo-
vat mimo komunitární kompetenční a institucionální 
rámec a jejím vyjádřením se stala tzv. „skupina TRE-
VI“.

Rozhodnutí o zřízení skupiny TREVI (akro-
nym slov „Terorismus, Radikalismus, Extremizmus 
a Mezinárodní Násilí“) přijala Evropská rada v r. 1975 
a TREVI tak od června 1976 sloučila tehdejších 9 člen-
ských států do platformy diskutující otázky boje proti 
terorismu, otázky zajištění vnitřní bezpečnosti a posi-
lování policejní spolupráce v těchto specifi ckých otáz-
kách společného zájmu. 

Pochopitelně, že s ohledem na již řečenou absenci 
právního základu toto uskupení nemohlo mít a nemě-
lo status Rady ministrů jakožto orgánu Společenství; 
fungovalo na čistě mezivládní rovině, bez jakékoliv 
participace Komise či parlamentního Shromáždění 
Společenství a bez vazby na komunitární procedurální 
pravidla.

Jednání skupiny TREVI na všech úrovních pro-
bíhalo velmi důvěrným způsobem, výsledky nebyly 
veřejnosti standardně sdělovány a jakákoliv kontrola 

způsoby obvyklými v demokratických formách rozho-
dování (parlamenty, soudní instance) byla vyloučena.

Je nicméně nezpochybnitelné, že jednání členských 
států v rámci struktury TREVI pomáhalo posilovat 
vzájemnou důvěru v přijímaná opatření v tak citli-
vé oblasti jako je vnitřní bezpečnost coby předmětu 
především národního zájmu (terorismus, organi-
zovaný zločin, policejní spolupráce). Skupina TREVI 
– navzdory všem nedostatkům a demokratickým defi -
citům – pomohla mezi státy tehdejších Evropských 
společenství vybudovat jasné představy o podobě 
institucionálního zajištění a o mechanismech vzájem-
né spolupráce.

Jen pro zajímavost mohu uvést, že činnost skupi-
ny TREVI měla velký význam i na založení evropské 
policejní spolupráce, resp. samotný vznik Europolu. 
Ministři účastnící se jednání skupiny TREVI se totiž 
shodli v r. 1993 na založení tzv. „Drogové jednotky 
Europolu“, do jejíhož čela byl postaven Jürgen Stor-
beck, vyšší německý policejní úředník, který se později 
stal ředitelem Europolu.

Původní zaměření na otázky boje proti teroris-
mu a otázky vnitřní bezpečnosti bylo v r. 1985 v sou-
vislosti se znovu probuzenými snahami vedoucími 
k zajištění volného pohybu osob (Jednotný evropský 
akt a navazující dokumenty) rozšířeno o ilegální imi-
graci a organizovaný zločin.

Činnost TREVI pokračovala až do přijetí Maast-
richtské smlouvy (1993), kdy byla překonána novým 
právním prostředím a na jeho základě vzniklými pra-
covními strukturami.

Jakkoliv spolupráce mezi členskými státy v oblas-
ti vnitřní bezpečnosti (jak je zřejmé s dosavadního 
textu) nezačala formálním ukotvením třetího pilíře 
v Maastrichtské smlouvě, byla Maastrichtská smlou-
va v dotčených politikách evidentním přelomem.

Jednak se začíná měnit samotný koncept evropské 
integrace (přeměna hospodářsky zaměřených Evrop-
ských společenství do politického a též bezpečnost-
ního celku Evropské unie), jednak se dosti podstatně 
změnilo prostředí obklopující tyto členské státy (pád 
totalitních režimů ve střední a východní Evropě a s tím 
související rozmach organizovaného zločinu).

Maastrichtská smlouva představuje první pokus 
o založení všeobecného právního rámce pro spolupráci 
členských států v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnos-
ti, neboť v jedné ze dvou svých politických nadstaveb 
k hospodářské integraci vydefi novala „Ustano-
vení o spolupráci v oblastech justice a vnitřních 
záležitostí“ (Hlava VI Smlouvy o Evropské unii). 
Teprve tímto aktem se unijní orgány a jejich nástroje 
začlenily do budování politik vnitřní bezpečnosti. 

Danou skutečnost lze charakterizovat jakožto 
evidentní pokrok i přesto, že příslušná ustanovení 
v žádném případě nepředstavují ucelenou úpra-
vu politik vnitřní bezpečnosti (mnohem spíše jde 
o výčet několika konkrétních oblastí vzájemné 
mezivládní spolupráce, jež jsou spojeny hlavičkou 
„společného zájmu“).
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Přijetím Maastrichtské smlouvy došlo k zásad-
ním změnám nejen pokud jde o kompetenční rámec, 
ale také pokud jde o rámec institucionální. Byla zří-
zena Rada ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí, 
Výbor podle čl. K.4 a řada nižších pracovních expert-
ních skupin, a celá oblast spolupráce v oblastech spra-
vedlnosti a vnitra dostala nová pravidla.

Amsterdamská smlouva (1999) v koncepčních 
změnách pokračovala a přinesla do spolupráce v oblas-
tech spravedlnosti a vnitra celou řadu dalších zásad-
ních změn. (1) do plné komunitární (nadnárodní) 
kompetence se po jistém přechodném období začlení 
volný pohyb osob, azylová a migrační politika a soudní 
spolupráce v civilních věcech; (2) celé tzv. schengen-
ské acquis bylo zvláštním protokolem začleněno do 
zřizovací smlouvy a (3) třetí (mezivládní) pilíř se nově 
zaměřil na policejní a soudní spolupráci v trestních 
věcech.

Do projektu budování prostoru svobody, bez-
pečnosti a spravedlnosti spadá celá řada oblastí. Jde 
o volný pohyb osob, vízovou politiku, politiku ochrany 
vnějších hranic Evropské unie, schengenský prostor, 
imigrační a azylovou politiku, koordinaci protidrogo-
vé politiky, policejní a celní spolupráci, boj proti orga-
nizované kriminalitě, politiku prevence trestné čin-
nosti, boj proti rasismu a xenofobii, soudní spolupráci 
v civilních i trestních věcech, institut občanství EU, 
ochranu osobních dat, ochranu základních lidských 
práv a vnější vztahy v oblasti justice a vnitra.

Rozvoj tohoto prostoru byl jedním z nejkontro-
verznějších projektů, které Amsterdamská smlouva 
zakotvila. Vztah mezi suverenitou jednotlivých národ-
ních států a kompetencemi Evropské unie se dostal do 
nové fáze, a to – jak je zřejmé – ve velmi vnitropoliticky 
citlivých otázkách. Z řady oblastí, které původně spa-
daly do výlučné národní kompetence, se staly oblas-
ti, v nichž byla odpovědnost i pravomoc sdílená mezi 
členskými státy a Evropskou unií, nebo které se do 
současnosti plně přesunuly do kompetence Evropské 
unie.

Deset let budování prostoru svobody, 
bezpečnosti a spravedlnosti – program 
z Tampere a Haagský program

Úplně první zasedání Evropské rady, které se výluč-
ně zaměřilo na budování oblasti svobody, bezpečnosti 
a spravedlnosti, se konalo v říjnu 1999 ve fi nském Tam-
pere. Úkolem Evropské rady bylo stanovit věcný i časo-
vý rozvrh legislativních a nelegislativních priorit, jejichž 
konečným výsledkem bude, že se Evropská unie stane 
oním prostorem svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

Hned v úvodu závěrů této Evropské rady stojí, že „...
evropská integrace je od počátku založena na společném 
uznávání lidských práv, demokratického zřízení a vlá-
dě práva...“ a že „...tyto svobody mohou být požívány 
v podmínkách bezpečnosti a spravedlnosti...“. Z pohledu 
dalšího rozvoje prostoru svobody, bezpečnosti a sprave-

dlnosti se jednalo o klíčový politický signál, jelikož veš-
kerá činnost všech pracovních úrovní Evropské komise 
i Rady ministrů bude muset pro danou oblast využívat 
odpovídající legislativní nástroje a legislativní procedury, 
a spolupráce členských států v dané oblasti se posune od 
dosavadních mezivládní dohod, smluv o operativní spo-
lupráci či dokonce kvasiprávních dokumentů do jasných 
a zejména jednotných pravidel.

Plnění priorit pětiletého programu z Tampere skon-
čilo k 1. květnu 2004 a následné období vyhodnocování 
vyústilo do přijetí dalšího, tzv. Haagského programu.

Na Haagském programu, opět koncipovaném pro 
období následujících pěti let (tj. do r. 2010), se usnesla 
Evropská rada v listopadu 2004.

Jako klíčová hodnota dalšího postupu prací již není 
výslovně zmíněn obecný pojem „vláda práva“, jako tomu 
bylo v programu z Tampere. Již se zde konkrétněji hovoří 
o tom, že „...občané Evropské unie očekávají, že tato při 
respektování všech jejich lidských práv a základních svo-
bod zajistí efektivnější a společný přístup k přeshranič-
ním problémům, jako jsou ilegální migrace, obchodování 
s lidmi, terorismus a organizovaný zločin...“.

Oba zmíněné pětileté programy stanovují politické 
priority pro jednotlivé oblasti prostoru svobody, bezpeč-
nosti a spravedlnosti, nikoliv konkrétní opatření, která 
mají být přijata. Proto byly nezbytně tyto programy dopl-
něny o tzv. „akční plány“, jež kasuistickou formou uvádí, 
jaká legislativní a nelegislativní opatření mají být v rámci 
Evropské unie přijata, a v jakém časovém horizontu.

V současnosti aktuální Haagský program – metafo-
ricky řečeno – předjímá naši budoucnost v podmínkách 
demokratické stability a demokratické bezpečnosti, a do 
jisté míry je paralelou historie. Budování integrované 
Evropy v podobě Evropských společenství začalo po 
druhé světové válce společným odhodláním nikdy nezo-
pakovat tragedie, k nimž na evropské půdě došlo. Haag-
ský program je pak vyjádřením společného odhodlání 
čelit současným bezpečnostním hrozbám a chránit lid-
ská práva a bezpečnost všech. Souhrn opatření musí být 
schopen čelit teroristickým útokům, musí zajistit efektiv-
ní výměnu informací mezi relevantními složkami, musí 
respektovat vyváženost zájmů na bezpečnosti a zájmů 
na ochraně práv jednotlivce, musí zajistit lepší přístup ke 
spravedlnosti, musí zajistit jednotný přístup k imigrační 
politice apod.

Jak je všeobecně známo, žádný pokrok nemůže nastat 
bez odpovídajících fi nančních prostředků. V současné 
fázi propojení členských států je nemyslitelné, že opat-
ření prováděná na území jednoho nebudou promítnuta 
na území ostatních členských států. Proto je nutné, aby 
v problémech společného zájmu existovaly unijní fondy 
přispívající k rovnoměrnému vývoji v celé Evropské unii.

Státy Evropské unie mohou spolupracovat při napl-
ňování důležitých priorit především prostřednictvím 
komunitárních programů. Projekty do těchto programů 
většinou předkládá  několik států společně, čímž se dosa-
huje přidané hodnoty oproti individuální akci. Například 
program AGIS je určen pro policejní a soudní spolupráci, 
programy ARGO a AENEAS spadají do migrační a azy-
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lové oblasti. Nové členské státy také již před vstupem čer-
paly prostředky programu PHARE, který pomáhá kan-
didátským zemím v přejímání standardů EU, a to včetně 
bezpečnostní oblasti. Policie ČR využila z PHARE kolem 
čtvrt miliardy korun. Nyní pro nové členy EU dobíhá 
nástupce PHARE, program Transition Facility (Přecho-
dový nástroj), zatímco pomoc PHARE se přesouvá dále 
na východ (státy Balkánu, Turecko).   

Důležitost fi nančního krytí priorit vnitřní bezpeč-
nosti lze nejlépe ilustrovat na faktu, že v rámci příští 
fi nanční perspektivy se této tematice bude věnovat pod-
statně více prostředků než nyní (přesné číslo zatím není 
známo), počínaje rokem 2007 dojde k zavedení několika 
fi nančních rámcových programů, které jsou postaveny 
na principu solidarity a sdílené odpovědnosti mezi člen-
skými státy.

Soudní spolupráce v trestních a civilních 
věcech

Pokud se týče soudní spolupráce v trestních i civil-
ních věcech, do popředí vystupuje zejména zásada 
vzájemného uznávání rozhodnutí, která se stala uhel-
ným kamenem soudní spolupráce v rámci EU. V sou-
vislosti s budováním prostoru, svobody a bezpečnosti 
bylo přijato velké množství instrumentů směřujících 
ke zlepšení civilní i trestní soudní spolupráce mezi 
členskými státy EU. V trestní oblasti se jedná přede-
vším o rámcová rozhodnutí, tedy obdobu směrnic ve 
III. pilíři, zaměřující se na zefektivnění poskytování 
vzájemné právní pomoci mezi jednotlivými členskými 
státy v průběhu trestního řízení. V civilních věcech je 
nejčastěji využíváno instrumentu nařízení, tedy pří-
mo účinného nástroje, a to především v souvislosti se 
zefektivněním fungování vzájemné právní pomoci 
v civilních věcech v přeshraničních případech a snazší 
vymahatelností práva v těchto záležitostech. 

Opomenout nelze ani oblast trestního práva hmot-
ného; k harmonizaci skutkových podstat a sankcí za 
závažné trestné činy s přeshraničním dopadem jako 
je obchodování s lidmi, terorismus, korupce či obcho-
dování s pornografi í, se využívá rovněž instrumentu 
rámcového rozhodnutí.  

Schengenská spolupráce a vízový 
informační systém (VIS)

Dne 14. června 1985 uzavřely vlády Belgie, Nizo-
zemí, Lucemburska, Francie a Německa v lucembur-
ském městě Schengen mezivládní „Dohodu o postup-
ném odstraňování kontrol na společných hranicích“, 
známou jako Schengenská dohoda. Cílem této dohody 
bylo vytvoření zóny volného pohybu osob a zboží bez 
kontrol na společných, tj. vnitřních hranicích. K prove-
dení této základní dohody byla sjednána dne 19. červ-
na 1990 „Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě“, 
která obsahuje opatření, jenž mají zajistit, aby zrušení 

kontrol na vnitřních hranicích nevedlo ke zneužívání 
svobody pohybu, nelegální migraci a pro cíle organi-
zovaného zločinu. K 1. květnu 1999 byla schengen-
ská spolupráce protokolem Amsterodamské smlouvy 
začleněna do institucionálního rámce EU. 

V současné době jsou do schengenské spolupráce 
zapojeny všechny státy evropské „patnáctky“ s výjim-
kou Velké Británie a Irska, které se podílejí nebo hodla-
jí podílet pouze na některých částech této formy spolu-
práce. Kromě toho, na základě smlouvy o přidružení, 
provádějí schengenské acquis i nečlenské země Nor-
sko a Island. V říjnu 2004 podepsalo asociační doho-
du o implementaci, aplikaci a rozvoji schengenského 
acquis i Švýcarsko. 

K zajištění prostoru bezpečnosti, svobody a práva 
přispívá Schengenský informační systém (SIS), jehož 
prostřednictvím  jsou poskytovány informace k vyhle-
dávání osob a věcí. Údaje v něm obsažené mohou být 
důležité pro udělování různých povolení a víz. 

V souvislosti s rozšířením Evropské unie o nové 
členské státy vyvstala potřeba zásadní přestavby 
stávajícího Schengenského informačního systému. 
Dosavadní Schengenský informační systém lze zjed-
nodušeně označit za komplexní evropský pátrací 
systém vybudovaný na obdobných principech jako 
jednotlivé národní policejní systémy jeho členských 
států. Hlavním účelem Schengenského informačního 
systému je usnadnit jeho členským státům pátrání po 
osobách a věcech v podmínkách zrušení vzájemných 
hraničních kontrol. K realizaci tohoto účelu jsou do 
systému  vkládány  záznamy k osobám hledaným pro 
účely předání nebo vydání k trestnímu stíhání nebo 
výkonu trestu, k osobám pohřešovaným s důrazem 
na děti nebo lidi, kterým je třeba poskytnout pomoc, 
k osobám, u kterých je třeba zjistit adresu pro potřeby 
trestního řízení, k hledaným věcem  a záznamy k oso-
bám nebo k věcem, u kterých je třeba skrytě zjišťovat, 
kde se pohybují. Zavedení tohoto systému přineslo 
v jeho stávajících státech významné zlepšení policejní 
a justiční spolupráce. 

V České republice nebyl dosud Schengenský 
informační systém zaveden. Současný systém předá-
vání informací je tak velmi těžkopádný a neefektivní, 
protože pátrání se do ostatních států rozesílá cestou 
jednotlivých žádostí, kterou je třeba v dožádaných 
státech manuálně zadat do národních patrácích sys-
témů, což je navíc komplikováno i tím, že dožádané 
státy ani nemají povinnost uvedené osoby do svých 
národních patrácích systémů vkládat. Uvedené pro-
blémy Schengenský informační systém jednoduše řeší 
tím, že přebírá informace přímo z národních databází 
a zpřístupňuje je během maximálně 2 minut všem poli-
cistům členských států stejným způsobem, jako jejich 
vlastní národní data.

Reakcí na požadavek rekonstrukce shora popsané-
ho stávajícího Schengenského informačního systému 
je zřízení tzv. Schengenského informačního systé-
mu II, jenž umožní připojení nových členských států 
a zároveň poskytne další služby pro uživatele. Uvedený 
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systém je budován Evropskou komisí. Činnost zmíně-
ného systému je podmíněna řádným právním zakotve-
ním, tento proces právě probíhá. Česká republika usi-
luje o brzké plné zapojení do schengenského prostoru 
a odstranění kontrol na vnitřních hranicích.

Nástrojem pro podporu společné vízové politiky 
a pro výměnu vízových dat mezi členskými státy bude 
Vízový informační systém (VIS). Usnadní kontroly 
na vnějších hranicích i na území členských států, uplat-
ňování dublinského nařízení určujícího členský stát 
zodpovědný  za projednání žádosti o azyl a identifi kaci 
a navracení ilegálních migrantů. VIS se bude skládat 
z centrální evropské databáze, která bude napojena 
na národní systémy, prostřednictvím národních roz-
hraní. Konzulární úřady a další kompetentní orgány 
členských států budou tak moci vkládat a prohlížet 
data týkající se žádostí o krátkodobá víza v centrálním 
systému. 

VIS se bude podílet na zajištění celkové bezpečnos-
ti prostoru Schengenu prostřednictvím možnosti kom-
plexní kontroly osob, kterým je vydáním schengenské-
ho víza umožněn vstup do tohoto prostoru. VIS bude 
tedy spolu se Schengenským informačním systémem 
jedním z nástrojů vytváření prostoru svobody, bezpeč-
nosti a práva, nikoli pouhým nástrojem vízového pro-
cesu. Bude založen na jednotné technické platformě se 
SIS druhé generace.  Oba systémy budou mít oddělená 
data a přístupy.

Dne 8.6.2004 byl přijat první právní nástroj urču-
jící právní základ VISu, rozhodnutí Rady z 8.6.2004 
o zřízení Vízového informačního systému (VIS) 
(2004/512/ES). Tento předpis vytvořil nezbytný práv-
ní rámec umožňující zahrnutí VISu do rozpočtu ES.

 Dne 28.12.2004 přijala Evropská komise návrh 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Vízovém 
informačním systému a výměně údajů o krátkodobých 
vízech mezi členskými státy. Pro nové členské státy 
Evropské unie by mělo toto nařízení vstoupit v plat-
nost nejdříve dnem odstranění kontrol na vnitřních 
hranicích. Cílem tohoto návrhu nařízení EP a Rady je 
vymezit účel a funkce VIS, určit odpovědnost za VIS, 
dát Komisi mandát k vytvoření a údržbě VIS a stano-
vit postupy a podmínky pro výměnu údajů mezi člen-
skými státy při žádostech o krátkodobá víza. Česká 
republika vytvoření Vízového informačního systému 
kontinuálně podporuje.

Vnější dimenze

Je pochopitelné, že velká část aktivit, které Evrop-
ská unie v rámci budování prostoru svobody, bezpeč-
nosti a spravedlnosti podniká, by byla z větší či menší 
míry neúčinná, pokud by neexistovala spolupráce s  
externími subjekty, tj. třetími státy a mezinárodními 
organizacemi.

Z tohoto důvodu jsou vnější vztahy nedílnou sou-
částí politiky justice a vnitra a jako takové sledují celou 
řadu cílů. V obecné rovině mají pomoci vybudovat 

(nejen) v bezprostředním okolí Evropské unie oblast 
politické stability a hospodářské prosperity a posílit či 
dokonce vytvořit standardy demokratické společnosti 
a vlády práva. V konkrétní rovině pak jsou zaměřeny 
na všechny politiky, pro které je mezinárodní spolu-
práce klíčová – takovými jsou např. kontrola migrač-
ních toků, boj proti organizované a přeshraniční kri-
minalitě, posilování kapacit krizového řízení v třetích 
státech, mezinárodní policejní spolupráce, soudní 
spolupráce v trestních věcech apod.

O tom, že jsou externí aspekty politik justice a vni-
tra klíčové i v porovnání s ostatními kompetencemi 
Evropské unie svědčí mj. i následující příklady:
(1) splnění dlouhé řady povinností v oblasti justice 

a vnitra je předpokladem vstupu nového členského 
státu do Evropské unie;

(2) dokumenty o spolupráci z oblasti justice a vnitra 
jsou uzavřeny s řadou zemí či dokonce celých regi-
onů (Západní Balkán, země Středomořské oblasti, 
Rusko a Ukrajina jakožto klíčové země z hlediska 
bezpečnosti Evropské unie);

(3) v otázkách bezpečnosti je veden intenzívní dialog 
mezi Evropskou unií jako celkem a USA/Kana-
dou;

(4) členské státy Evropské unie vystupují jednotně 
v rámci jiných mezinárodních organizací (př. OSN, 
Rada Evropy) nebo vůči mezinárodním subjektům 
(UNHCR apod.)
Koherence vnějšího a vnitřního aspektu budo-

vání prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 
je zvlášť zdůrazněna v rámci Haagského programu, 
jelikož – jak jsem již naznačil – bezpečnost uvnitř 
Evropské unie nemůže být do značné míry dosažena 
bez toho, že by došlo k „exportu“ společně sdílených 
hodnot a standardů i do oblastí s Evropskou unií sou-
sedících či i oblastí, jejichž situace se na území Evrop-
ské unie promítá.

Priority současnosti

Jednou z hlavních současných priorit akcento-
vaných i Velkou Británií v rámci jejího předsednictví 
v Radě EU je boj proti terorismu. Ten spočívá zejmé-
na v přeshraniční a mezinárodní spolupráci, budování 
důvěry mezi bezpečnostními, represivními a zpravo-
dajskými složkami, ve výměně informací, v potírání 
fi nancování terorismu, rozvíjení kapacit ke stíhání 
teroristů, ochraně infrastruktury, rozvíjení kapacit 
ke zvládání následků teroristických útoků a v akcích 
zacílených na určité země či regiony zaměřených na 
prevenci a boj proti různým formám organizovaného 
zločinu (obchod s drogami, zbraněmi, lidmi) včetně 
terorismu. 

Dalším souvisejícím aktuálním tématem je pokra-
čující hledání nástrojů pro efektivní zvládání ilegální 
migrace a všech jejích negativních aspektů. V navrho-
vaných a přijímaných opatřeních vedoucích k dosažení 
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těchto cílů je kladen zvláštní zřetel na jejich soulad 
s lidskými právy.

Důležitým aktuálním návrhem, jehož charakter 
a projednávání výstižně ilustruje citlivé balancování 
mezi hledáním nových způsobů potírání kriminality 
a lidskými právy (v tomto případě na ochranu osobních 
údajů) je Návrh Rámcového rozhodnutí o uchovává-
ní dat získaných a uložených v souvislosti provozem 
veřejně dostupných elektronických komunikačních 
služeb nebo dat ve veřejných komunikačních sítí 
pro účely prevence, vyšetřování, zjištění a stíhání 
trestné činnosti včetně terorismu, jehož přijetí je 
očekáváno letos v říjnu.

 Návrh tohoto rámcového rozhodnutí si klade za 
cíl vymezit možnost využití dat a informací získaných 
soukromými subjekty provozujícími veřejné elektro-
nické komunikační sítě či služby pro účely justiční spo-
lupráce trestní. V tomto případě bude uvedený nástroj  
realizován postupně, první krok by měl být zaměřen 
na uchovávání komunikačních dat souvisejících s pro-
vozem pevných a mobilních sítí. Ohledně internetu 
a neúspěšných odchozích hovorů by měla existovat 
pro státy, které nebudou schopny ihned uchovávat 
relevantní data, možnost přechodného období. Kro-
mě technických problémů a fi nančních aspektů je při 
této příležitosti diskutována otázka rozsahu seznamu 
uchovávaných dat a také lhůty jejich uchovávání.

Mezi relativně  nejvýraznější úspěchy v trestní 
oblasti patří přijetí rámcového rozhodnutí Rady  ze 
dne 13. června o evropském zatýkacím rozkazu 
a procesu předávání mezi členskými státy. Evrop-
ský zatýkací rozkaz ve vztazích mezi členskými státy 
EU nahrazuje dosavadní extradici dle příslušných 
mezinárodních smluv institutem předání, přičemž se 
jedná o rychlejší a efektivnější proces, kdy spolupráce 
probíhá přímo mezi justičními orgány a o předání roz-
hodují přímo soudy. Toto rámcové rozhodnutí přináší 
tři základní nové prvky. Jedná se o zrušení rozhodova-
cí pravomoci ústředního správního orgánu, prolomení 
zásady dvojí trestnosti u vymezených jednání a prolo-
mení zásady nevydávání vlastních občanů (s možností 
jejich návratu k výkonu trestu). I přes problematický 
proces implementace tohoto instrumentu lze jeho při-
jetí hodnotit jako výrazný posun usnadňující postiho-
vání ilegálních aktivit.

Souvisejícím doplňkem „eurozatykače“ je návrh 
rámcového rozhodnutí o evropském příkazu 
k zajištění věcných důkazů, dokumentů a údajů 
pro využití v trestním řízení, který je také založen 
na principu vzájemného uznávání justičních rozhod-
nutí v trestních věcech. Vývoj tohoto instrumentu má 
postupovat dle nastíněného záměru Komise obdob-
ným způsobem (tedy „step by step“) a jednotlivé dílčí 
úpravy mají postupně zcela nahradit vzájemnou práv-
ní pomoc tak, jako evropský zatýkací rozkaz nahradil 
vydávací řízení. Předložený návrh úpravy o důkazním 
příkazu je prvním krokem v tomto úsilí a je určen jen 
k získávání věcných důkazů, písemností a údajů, které 

v době vydání tohoto příkazu již existují a jsou přímo 
dosažitelné. 

Nedílnou součástí vytváření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva je efektivní zvládání negativních 
aspektů spojených s globálním fenoménem migrace, 
včetně migrace ilegální. 

Jedním ze způsobů, jak jim čelit, je sjednávání 
readmisních dohod se třetími státy/útvary. Evrop-
ská komise je Radou EU pověřena dle smlouvy o ES 
sjednáním readmisních dohod s jedenácti z nich 
(Marokem, Srí Lankou, Ruskem, Pákistánem, Hon-
gkongem, Macaem, Ukrajinou, Albánií, Alžírskem, 
Čínou a Tureckem). V platnost již vstoupila readmisní 
dohoda s Hongkongem, Macaem a Srí Lankou. I z hle-
diska ČR je důležité současně projednávané nastavení 
odpovídajících smluvních vztahů s Ruskem, Ukra-
jinou a Čínou. Není bez zajímavosti, že průvodním 
jevem probíhajících jednání je paralelní řešení vízo-
vých vztahů s těmito zeměmi, kterým jejich představi-
telé podmiňují svoji ochotu k jednání a uzavření read-
misních dohod.

Různorodost vznikajících migračních tlaků vytváří 
v rámci EU nerovnoměrně rozložené břemeno. Typic-
kým příkladem je v tomto ohledu přetížení států  jižní 
Evropy, které jsou první destinací početné migrace 
zejména ze severoafrických států. Za účelem základu 
řešení tohoto problému byl v rámci fi nanční perspekti-
vy pro období 2007-2013 připraven Rámcový program 
solidarity a řízení migračních toků. Vedle Evropského 
fondu pro uprchlíky a Evropského fondu pro integ-
raci státních příslušníků třetích zemí zahrnuje tento 
Rámcový program i Evropský návratový fond. Jeho 
vytvoření je navrhováno za účelem podpory členských 
států v boji proti nelegální migraci, resp. v jejich úsilí 
efektivně realizovat návraty příslušníků třetích stá-
tů, kteří nesplňují nebo již nadále nesplňují podmín-
ky k pobytu na území členského státu. Mezi základní 
cíle tohoto fondu patří zavedení a zlepšení organizace 
a implementace uceleného návratového managemen-
tu v členských státech, zlepšení spolupráce v rámci 
tohoto managementu mezi členskými státy a zavedení 
efektivního a jednotného používání společných stan-
dardů v případě návratu.  

Je důležité mít na paměti, že otázka schválení 
fi nanční perspektivy pro období 2007-2013 nebyla 
dosud uzavřena.

Všechna zmíněná pro příklad uvedená opatření 
mají zajistit skutečný výkon práva, což je nezbytným 
prvkem pro oblast svobody, bezpečnosti a spravedl-
nosti.

Člověk vs. stát

Jak plyne z textů zřizovacích smluv, je přísné 
respektování lidských práv, demokratických principů 
a vlády práva imperativem pro jakoukoliv rozhodovací 
činnost Evropské unie, zvláště pak pro oblast justice 
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a vnitra, v jejímž rámci se upravuje oblast osobní bez-
pečnosti obyvatel Evropské unie.

Ochrana jednotlivce a jeho práv je ústředním 
motivem a současně regulátorem vývoje politik justi-
ce a vnitra v rámci Evropské unie a proto se všechny 
rozhodovací orgány Evropské unie snaží koncipovat 
připravované předpisy takovým způsobem, aby nech-
těným vedlejším produktem vývoje nebylo posilování 
kontrolních a bezpečnostních kompetencí jednotli-
vých států či Evropské unie jako celku, nýbrž aby se 
využívaly nástroje již existující.

Debaty v této oblasti se vedou za přísného respek-
tování principu subsidiarity, přiměřenosti a ochra-
ny osobních práv občanů. Pokud by tomu bylo jinak, 
těžko bychom před domácím veřejným míněním obhá-
jili legitimitu nově přijímaných opatření.

Jako aktuální příklad, kde se debaty o ochraně 
bezpečnosti občanů Unie vedou ruku v ruce s debata-
mi o současné ochraně jejich osobních práv, je možno 
uvést zpřísňování standardů pro podobu cestovních 
dokladů a zavádění tzv. biometrických prvků (elektro-
nický čip obsahující fotografi i a otisky prstů držitele, 
otisk oční duhovky) do nich. 

Svobody jednotlivce nemohou být chápány jakožto 
překážky pro budování vnitřní bezpečnosti, ale jako 
standard, s nímž musí všechna bezpečnostní opat-
ření konvenovat. Bezpečnost totiž není prostředkem 
k dosažení svobody a spravedlnosti, ale výsledkem 
garantování základních lidských práv a svobod pro-
střednictvím vlády práva.

Závěr

Z historického hlediska je evidentní, že oblast svo-
body, bezpečnosti a spravedlnosti prochází soustav-
ným a kontinuálním vývojem s tím, že kromě rozvoje 
dlouhodobě stanovených priorit dochází i k ad-hoc 
zaměření na konkrétní okruhy otázek, což je podmíně-
no novými okolnostmi, událostmi či prioritami jednot-
livých předsednictví (př. teroristické útoky).

Původně se v této oblasti realizovaly jen politiky 
spadající do maastrichtského třetího pilíře. Dnes jsou 

součástí prostoru svobody, bezpečnosti a spravedl-
nosti též oblasti z prvního i druhého pilíře.

Od okamžiku nabytí účinnosti Amsterdamské 
smlouvy bylo dosaženo v oblasti budování prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva celé řady hmatatelných 
úspěchů a pokroků. Evropská unie prokázala, že je 
schopna reagovat i na nepředvídatelné situace, jakými 
byly tragické události ze září roku 2001, března roku 
2004 a července roku 2005. Evropské veřejné míně-
ní kladně hodnotí vývoj činnosti na evropské úrovni 
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. 

Na druhé straně však nelze opomenout, že se 
v praxi objevují i překážky účinného a rychlého usku-
tečňování některých politických závazků v této oblas-
ti. Nebylo vždy možné se na evropské úrovni dohod-
nout na přijetí některých citlivých opatřeních majících 
vztah k politikám, které i nadále spadají pod svrcho-
vanost členských států. V oblasti III. pilíře EU stále 
existuje pravidlo jednomyslného rozhodování v Radě 
EU, což někdy vede k těžkostem při diskusích a schva-
lování jednotlivých instrumentů EU. Mimo to je třeba 
zmínit pouze omezenou úlohu Evropského soudního 
dvora a omezenou pravomoc Komise v oblasti policej-
ní a soudní spolupráce. Tyto problematické aspekty 
rozhodovacích a kontrolních pravomocí v rámci III. 
pilíře by měly být zhojeny v rámci Ústavy pro Evropu, 
pokud se podaří úspěšně dokončit její ratifi kační pro-
ces v členských státech EU.

Zmíněný prostor je oblastí, jejíž dynamika rozvo-
je nemá v ostatních politikách Evropské unie obdoby, 
a jejíž rozvoj, který po stránce kvalitativní i kvantita-
tivní posunul v posledním desetiletí Evropskou unii 
kupředu, nesnese srovnání. Její komponenty prostu-
pují do řady jiných klíčových politik Evropské unie a je 
evidentní, že budování prostoru svobody, bezpečnosti 
a spravedlnosti, byť z časového hlediska velmi mladý, 
se stává – pokud se tak již nestalo – nejsledovanější 
a nejdůležitější agendou celé Unie.

Address:
Mgr. František Bublan
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
e-mail: omsred@mvcr.cz



23

AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

KYBERNETICKÝ ZLOČIN
Cybercrime

Insp. P. Caruana 

Cybercrime Unit, Police Corps of the Republic  Malta

First published in/Původně publikováno v:
il-Pulizija / The Police, July 2005, Vol 12, No.: 2, 
vydává „ il-Pulizija“, C.M.R.U., Police Headquarters, Floriana CMR 02, Malta

Preface, Introductory Remarks and Translation/Úvodní slovo a překlad do češtiny
Petr P. ( 2,3,5 ), Kalová H. ( 2,3,4 5), Dolista J. ( 3,4).

2) Pracoviště klinické farmakologie, GŘ Nemocnice České Budějovice a.s.,B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
3) Vysoká škola Evropských a Regionálních studií o.p.s., Žižkova 6, 370 01  České Budějovice
4) Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví , Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university, Staroměstská 16, 
370 04 České Budějovice
5) Nadační fond EMA- Euroepan Medical Agency,  České Budějovice 

Souhrn:
Autor předkládá defi nici a vymezení pojmů cybercrime , a computer-related crime a podrobně diskutuje úlohu 
policie při prevenci a represi tohoto druhu trestné činnosti.
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Summary:
The author presents the defi nitions of cybercrime and computer-related crime. The meticulous discussion of the 
role of the Police corps in prevention and represion of those crimes is presented.

Key words: Cybercrime,computer related crime, Police Corps.

Úvodní slovo k českému vydání.

V květnu  2005 uplynul právě jeden, první, rok od 
vstupu České republiky do Evropské unie. Prakticky 
ve stejné době jako my  se plnoprávným členem EU 
stala i Malta. Přes zeměpisnou odlehlost a rozdílnost 
našich států, -  vnitrozemská Česká republika a ost-
rovní Malta, co by zdánlivě mohlo být odlišnějšího, 
nacházíme tolik podobností jak v našich úkolech, tak 
v cílech, že se neubráníme pocitu sounáležitosti. Ten je 
silně umocněn i málo známými historicko-kulturními 
vazbami mezi Maltou a Českou republikou, na kterých 
se podílel zejména řád rytířů sv. Jana – Johanitů, Mal-
tézských rytířů.

Bezprostředně po návratu z Malty předkládáme 
českému čtenáři odborný článek na téma nejsoučas-
nější a dá se říci žhavé,  cybercrime – kybernetický 
zločin. Autor, pan policejní inspektor P. Caruana, je 
příslušníkem Policie Maltské republiky, a jak dou-
fáme, naším  perspektivním zahraničním spolupra-

covníkem. Jím zpracovaná thematika má obrovský 
a zásadní význam jak pro přístup k organisované-
mu zločinu obecně, tak k boji proti drogám  (drug 
enforcement ) zvláště.

Je důležité připomenout hned na začátku, že pro 
označení zločinného použití počítačových technolo-
gií existuje mnoho termínů. Čtenářům velmi pomůže, 
pokud tyto termíny na úvod zopakujeme. Termíny 
„computer crime- komputerový zločin“, „high-tech 
crime – zločin s použitím špičkových technologií“, 
„IT (rozuměj Information Technologies, pozn. Pře-
kladatelů) crime – IT zločin“, a „cybercrime- kyber-
netický zločin“ jsou používány promiscue, jsou různě 
zaměňovány a mezi sebou propleteny. Existence více 
termínů vede či může vést k nedorozumění a zmatku. 
Podle Oxford Reference Online je „ cybercrime“ defi -
nován jako trestný čin/zločin spáchaný po Internetu. 
Webopedia defi nuje cybercrime jako „jakýkoliv kri-
minální čin, týkající se počítačů a sítí “. Navíc, obec-
ně je do pojmu „ cybercrime“ zahrnován a jakýkoliv 
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„ tradiční“ trestný čin/zločin, pokud byl proveden po 
Internetu.  Praktické příklady toho, co se má a může 
jako cybercrime označovat podává manuál  OSN „ 
United Nations  Manual on Prevention and Control 
of Computer-Related Crime“. Podle tohoto manuálu 
se do pojmu cybercrime zahrnuje zejména : podvod, 
padělání, sabotáž computerů, neautorisovaný přístup 
ke computerovým programům a neautorizované kopí-
rování  computerových programů, jako nejčastější pří-
klady.

Cybercrime a jeho vyšetřování.

Použití computerů a dalších zařízení ( dále techno-
logie) zločincem a význam zajistitelných dat pro poli-
cejního vyšetřovatele můžeme seřadit  následujícím 
způsobem:
technologie je cílem zločinného útoku:
toto je tradičně považováno za „ opravdový compu-
terový “ zločin, patří sem hackeři, dále útok mající za 
následek odepření služby a také rozšiřování virů;
technologie je pomocným prostředkem k provedení 
trestného činu/ zločinu:
tento stav nastane, pokud jsou computery  nebo jiná  
související zařízení  použity k provedení tradičních 
trestných činů, například k výrobě padělaných doku-
mentů, k odeslání výhružky smrtí,  k odeslání vyděrač-
ských požadavků, nebo k vytvoření a distribuci ilegál-
ního materiálu, jako kupř. dětské pornografi e;
technologie jako svědek trestného činu/zločinu:
k tomu dochází, když průkaznost nějakého faktu 
obsažená v zařízeních informační technologie může 
sloužit jako podpůrný průkaz pro jev, se kterým nesou-
visí s tímto faktem  přímo, kupř.  k potvrzení  nebo 
popření alibi podezřelého, nebo tvrzení svědka;  
technologie jako nástroj komunikace:
zločinci užívají technologie ke vzájemné komunikaci, 
aby snížili pravděpodobnost odhalení, například tím, 
že používají šifrování;
technologie jako skladovací medium:
je to úmyslné či neúmyslné uchovávání  informací na tech-
nologiích/zařízeních zmíněných v kterémkoliv z před-
chozích odstavců, typicky jde o data obsažená v počítačo-
vých systémech obětí, pachatelů a podezřelých.

Vyšetřování ve spojení s cybercrime-kybernetic-
kým zločinem- má společné základní principy prů-
kaznosti, které se vztahují na celou oblast počítačů 
a dalších špičkových technologií.Ať už je medium 
uchovávající informace jakékoliv, vyšetřovatelé tako-
výchto trestných činů/zločinů sdílejí tytéž zásady. 
Sdružení velících policejních důstojníků ( Associacion 
of  Chief Police Offi cers) formulovalo v roce 2001 tyto 
zásady následujícím způsobem (1):

1. žádná akce podniknutá orgány činnými v trest-
ním řízení nesmí vést ke změně dat uchovávaných 
v počítači či na jakémkoliv mediu, které by mohly 
být spolehlivě použity během soudního řízení;

2. ve výjimečných případech, kdy je nezbytné přistou-
pit přímo k originálním datům uloženým v compu-
teru nebo na nějakém mediu, musí tak učinit osoba 
kompetentní (míněno technicky kompetentní) 
a musí být jednoznačně patrno, že tato aktivita 
byla relevantní, jak proběhla a jaké jsou její důsled-
ky a dopady;

3. je nezbytné vytvořit a uchovávat podrobný záznam 
všech procedur (ve formě podkladů pro audit), 
kterým byla data uložená v computerisované elek-
tronické  formě vystavena.  Nezávislá třetí strana 
musí být schopna sledovat tento proces, a dojít ke 
stejnému výsledku;

4. osoba mající zodpovědnost za případ ( pověřený 
vyšetřovatel - case offi cer) má osobní zodpověd-
nost za dodržení zákonnosti a těchto principů, 
během vyšetřování.
Zásady, tak jak jsou zde vytčeny Sdružením velí-

cích policejních důstojníků, zdůrazňují, že vlastně nee-
xistují rozdíly mezi tradičním vyšetřováním a vyšetřo-
váním kybernetického zločinu. Vyšetřování může, již 
pro samu podstatu věci, zahrnovat odlišné techniky 
nezbytné k prozkoumání technologií, ale základní 
principy zůstávají tytéž. Hlavní požadavek kladený na 
vyšetřovatele a současně hlavní břemeno na něj kla-
dené je nezbytnost současně nashromáždit důkazy, 
a současně pečovat o neporušenost důkazů a o zajiš-
tění dostatečné průkaznosti důkazů před soudem. 
Toto je zřejmě ten největší rozdíl mezi vyšetřovatelem 
a správcem sítí/systémů či technikem. Zatímco ti poz-
ději jmenovaní se snaží vyřešit problém způsobený 
útokem kybernetického zločinu, vyšetřovatel se snaží 
rekonstruovat místo/ scénu trestného činu a rekon-
struovat modus operandi. Navíc, zatímco jakákoliv 
akce a aktivita vyšetřovatele musí být před soudem 
dokumentovatelná a vysvětlitelná,  není správce sítí/
systémů či technik tímto povinován. Naneštěstí mno-
ho případů bylo ztraceno v důsledku intervence osob 
neškolených, což vedlo k nepoužitelnosti shromáždě-
ných důkazů pro soudní účely.

Shromažďování důkazů při vyšetřování kyberne-
tických trestných činů/zločinů je obtížné zejména také 
proto, že tyto případy neberou ohled na národní hrani-
ce ani na národní zvyklosti. 

Útoky kybernetického zločinu jsou prováděny přes 
Internet což je celosvětově rozšířená síť, která propoju-
je miliony computerů, a to od malých domácích note-
booků a stolních počítačů až po průmyslové počítače. 
Koncept místa činu, jak jej používá klasická krimino-
logie, se posouvá z fyzikální do virtuální úrovně. Oso-
by používající Internet mohou komunikovat s dalšími 
uživateli bez ohledu na čas a prostor. Uživatel Interne-
tu navíc má prospěch z určité anonymity, a možnosti 
zůstat skryt. Tento scénář je používán osobami či orga-
nizacemi s nelegitimními záměry. Zdá se že tento fakt, 
totiž takto pojaté místo činu, je to hlavní, co odlišuje 
vyšetřování „ kybernetického trestného činu/zločinu“ 
od tradičního vyšetřování  trestné činnosti.
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Sběr dat

Jako určitá předehra k jakémukoliv útoku kyber-
netického trestného činu/zločinu musí nastat zajiště-
ní přístupu na Internet pro jednotlivce či organizaci, 
- budoucího pachatele.

Přístup k Internetu lze docílit pouze prostřednic-
tvím nějakého poskytovatele internetových služeb- 
tzv.  ISP- Internet Services Provider.  Vlastní přístup 
k Internetu pak probíhá buďto skrze otevřený účet 
o některého komerčního ISP ( 2), nebo je pachatel 
sám vlastníkem  nebo provozovatelem ISP. ISP má 
schopnost uchovávat u sebe data, která mohou být 
při vyšetřování kybernetického trestného činu/zloči-
nu považována za velmi důležitá. Takováto informa-
ce může zahrnovat údaje o uživateli, typ internetové 
komunikace která  byla poskytnuta, a místo, kde byla 
služba nainstalována (3). Naneštěstí je tato informace 
nepoužitelná, pokud nejsou k disposici současně data 
o přenosu, tzv. traffi c data. Data/údaje o přenosu, tedy 
traffi c data zahrnují všechnu informaci nashromáždě-
nou u ISP, která  se vztahuje ke dni, času a typu spoje-
ní, k trvání spojení, zahájení a ukončení každé komu-
nikace, a kategorie informace,  ke které byl během této 
doby zjednán přístup. Kvality informací uchovávaných 
jednotlivými ISP se liší od  jednoho poskytovatele  
k druhému. Údaje o přenosu/ traffi c data  se obecně 
v teorii vyšetřování považují za ekvivalent otisků prstů 
v klasickém vyšetřovacím schématu ohledání a zajiš-
tění místa činu. Naneštěstí tyto informace nejsou 
(povinně) uchovávány všemi ISP. Nedostatečné sla-
dění ( harmonizace) legislativy vede k tomu, že orgány 
činné v trestním řízení nemohou zaručit stejnou úro-
veň pro všechna vyšetřování. Ve většině případů jsou 
tyto orgány vydány „ na milost a nemilost“  jednotli-
vým ISP, pokud se týče toho jaká data jsou vůbec ucho-
vána a tedy k disposici, a jaká data budou vyšetřovateli 
předána. Data o přenosu/traffi c data jsou pro vyšetřo-
vání kybernetického zločinu naprosto vitální.Obecně 
řečeno, data od ISP většinou umožní orgánům činným 
v trestním řízení vyšetřování započít.

Závěr.

V dnešní době hrají počítače důležitou roli téměř 
při každém spáchaném trestném činu/zločinu. To 
však neznamená že každý takovýto čin je automatic-
ky i „computerovým zločinem“.  Znamená to však, že 

orgány činné v trestním řízení musejí být mnohem více 
„počítačově gramotné“ už jen proto, aby vůbec udržely 
krok s kriminálními živly. Komputerová soudní věda, 
(Computer forensic)  je proces zahrnující  získání, pro-
šetření a uchování elektronických dat získaných z růz-
ných typů ukládacích medií, a to způsobem vhodným 
pro následnou presentaci  během soudního jednání. 
Zahrnuje v sobě dovednosti, techniky a speciální pro-
gramové vybavení-software, vyvinuté pro následnou 
presentaci složek ( fi les), a fragmentů složek fi les frag-
ments), založených ve známých formátech pod rozlič-
nými operačními systémy.

Zatím neexistuje jednoduchá jednotná metodo-
logie pro provádění computerového soudního vyšet-
řování a analysy. Přesto je computerová soudní věda 
- Computer forensic-vědou exaktní. Je obtížná a detail-
ně pečlivá. Pro omyl zde není žádný prostor (5). Jaký-
koliv omyl vede totiž k tomu, že průkazní materiál se 
stane nepoužitelným pro soudní jednání.

Poznámky a odkazy:
1) ACPO ( 2002), Good Practice Guide to Computer Based 

Evidence. Associacion of Chief Police Offi cers (UK)
2) For the purpose of this article a commercial ISP is taken 

to include access to Cyber Kiosks and and cafés. Pro účely 
tohoto článku se pod pojem komerční ISP zahrnují i Cybe-
kiosky a počítačové- Internetové kavárny.

3) Toto se týká zejména širokopásmových spojení, jako jsou 
ADSL a kabelová připojení.

4) Po tragediích z 11. září a po teroristických útocích v Madri-
du se jednotlivé národní legislativní sbory snaží uvést v život 
zákony, které by zavazovaly ISP uchovávat přenosová data. 
Příkladem tohoto procesu je CyberCrimeConvention( 
Budapest, 2001) a připravovaná směrnice EU -  Proposed 
Draft Framework Decision regarding the Retention of Traff-
ic Data, která se v současnosti široce diskutuje.

5) Vaca R. John (2002), Computer Forensics-Computer Crime 
Scene Investigation. Charles river Media ( USA). 

Address:
Úvodní slovo a překlad do češtiny
Petr P. ( 1,2,3 ), Kalová H. ( 1,2,3,4), Dolista J. ( 2,3).
1) Pracoviště klinické farmakologie, GŘ Nemocnice 
České Budějovice a.s., B. Němcové 54, 370 87 České 
Budějovice
2) Vysoká škola Evropských a Regionálních studií o.p.s., 
Žižkova 6, 370 01  České Budějovice
3) Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, 
Zdravotně sociální fakulta  Jihočeské univerzity, 
Staroměstská 16, 370 04 České Budějovice
4) Nadační fond EMA- Euroepan Medical Agency,  
České Budějovice 



26

CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH MODELOV MERANIA 
KREDITNÉHO RIZIKA ZALOŽENÝCH NA PORTFÓLIOVOM PRÍSTUPE

Characteristics of selected measuring models of credit risks based on profi e approach

Ľubomíra Gertler
Katedra fi nancií, Národohospodárska  fakulta EU, Bratislava, SR

Souhrn:
Základným predpokladom použitia modelov merania kreditného rizika je analýza rozdelenia očakávaných strát pri 
stave defaultu. Zostavenie rozdelenia strát vyplývajúcich z kreditného rizika aktív v portfóliu je založené na analýze 
veľkého počtu stavov defaultu aktív, vzájomných korelácií nastatia stavov defaultu a pohybov rizikových faktorov, 
ktoré ovplyvňujú vývoj mier ozdravenia, alebo expozícií. Príspevok sa zameriava na jednoduché priblíženie 
a všeobecné popísanie viacerých prístupov merania kreditných rizík.

Kľúčové slová: kreditné riziko, modely merania kreditných rizík, default, riziko defaultu

Summary: 
The basic assumption of using the models of credit risk measurement is the analysis of the division of the expecting 
losses by the certain state of default. Setting up the division of losses which follows the credit risk in portfolio is 
based on the analysis of large amounts of status of defaults of assets, mutual correlation of happening the state of 
default and movements of risk factors that infl uence the development of rates of sanation or expositions. The article 
focuses on simple approaching and general description of more attitudes to credit risk measurements.  

Key words: credit risk, models of credit risk measurement, default, risk of default 
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České Budějovice, Česká republika

Meranie kreditného rizika portfólia pomocou 
modelov je založené na viacerých prístupoch:
- modely „top-down“ (zhora nadol), alebo „bottom-

up“(zdola nahor); Top-down modely zoskupujú 
jednotlivé kreditného riziká pomocou jednoduché-
ho štatistického prístupu a agregujú viacero zdro-
jov rizikových faktorov do celkového portfólia, bez 
toho aby sa podrobnejšie venovali analýze jednot-
livých transakcií, ako nositeľov kreditného rizika. 
Modely bottom-up sa zaoberajú najprv charakte-
ristikami jednotlivých aktív, ako nositeľov kredit-
ného rizika, a následne analyzujú komplexné port-
fólio. 

- modely zamerané na stavy defaultu (zohľadňujú 
len stav defaultu ako udalosti nesúcej kreditné 
riziko), alebo modely založené na trhovej hodnote 
aktív (zohľadňujú zmeny v trhových ukazovateľoch 
a zmeny v rizikovej klasifi kácii aktív, a následne 
aj stavy defaultu); Modely založené na stanovení 
trhovej hodnoty aktív poskytujú lepší odhad kre-
ditného rizika.

- modely založené na podmienečnej a nepodmie-
nečnej pravdepodobnosti; Modely založené na 
podmienečnej pravdepodobnosti obsahujú zmeny 
makroekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyv-
ňujú stav defaultu (napríklad zvýšenie pravdepo-
dobnosti defaultu v stave recesie). Modely založené 

na nepodmienečnej pravdepodobnosti defi nujú 
fi xné hodnoty pravdepodobností stavov defaultu 
a sú zamerané na analýzu špecifi ckých informácií 
o dlžníkovi (niektoré zmeny v makroekonomic-
kých ukazovateľoch je možné uskutočniž len zme-
nou parametrov).
Vzájomné porovnanie jednotlivých modelov mera-

nia kreditného rizika z hľadiska vyššie uvedených fak-
torov je uvedené v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka 1
Porovnanie modelov merania kreditného rizika

CreditMetrics CreditRisk+ KMV 
kto vyvinul model JP Morgan Credit Suisse KMV 
Druh modelu zdola nahor zdola nahor Zdola nahor 
definícia rizika trhová hodnota aktív straty zo stavu defaultu straty zo stavu defaultu 
zdroj rizika aktíva ocenené na 

základe trhovej 
hodnoty 

pravdepodobnosti 
defaultu a miery 
defaultu 

Hodnoty aktív 

Stavy zmena ratingu/default Default spojitá miera 
pravdepodobnosti 
defaultu- pravdepodobnos  nepodmiene ná nepodmiene ná Podmiene ná

- volatilita Konštantná Variabilná Variabilná 
- korelácie rizikových 
faktorov 

vypo ítané zo 
vzájomného pohybu 
aktív 

vypo ítané z procesu, 
resp. zo stavov 
defaultu 

vypo ítané zo 
vzájomného pohybu 
aktív 

miery ozdravenia Náhodné konštantné v rámci 
ur itého pásma 

Náhodné 

Prevedenie modelu simulácia/analytické Analytické Analytické 

Metóda CreditMetrics publikovaná v roku 1997 
J.P.Morganom predstavovala prvý model merania 
kreditného rizika portfólia. Tento model je založený na 
budúcom odhade zmien hodnôt portfólia aktív, ktoré 
sú nositeľmi kreditného rizika, t.j. úverov alebo dlho-
pisov, za určité obdobie, zvyčajne jeden rok. Zmeny 
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v hodnotách portfólia aktív sa vzťahujú k zmenám ich 
rizikovej klasifi kácie. Model obsahuje dva základné 
predpoklady:
- všetky podniky klasifi kované v rovnakej rizikovej 

kategórii majú rovnakú mieru pravdepodobnosti 
defaultu a rovnakú krivku úrokového spreadu; To 
isté platí aj pre pravdepodobnosti presunu dlžní-
ka v rámci rôznych rizikových kategórií, rating sa 
zmení okamžite akonáhle sa zmení pravdepodob-
nosť defaultu.

- súčasná miera pravdepodobnosti defaultu je rovná 
historicky vypočítanej priemernej hodnote z roz-
delenia pravdepodobností podľa jednotlivých rizi-
kových kategórií; 
Model CreditRisk+ je jednoduchým modelom pre 

výpočet očakávaných strát v stave defaultu (nezohľad-
ňuje trhovú hodnotu aktív), to znamená, že predpo-
kladá, že existujú len dva stavy, default a nie default, 
pričom intenzita nastatia stavu defaultu je meniaca 
sa v čase a je modelovaná ako funkcia meniacich sa 
vybraných rizikových faktorov. Ak sú stavy defaul-
tu nezávislé, rozdelenie pravdepodobností defaultu 
nasleduje tzv. Poissonove rozdelenie. Na rozdiel od 
metódy CreditMetrics, tento model je zameraný na 
určenie objemu rizikového kapitálu aktív (na stanove-
nie opravných položiek pre úvery bez ohľadu na vývoj 
vonkajšieho trhového prostredia). Popri rozdeleniu 
očakávaných strát, výsledkom tejto metódy je aj odhad 
expozícií, hodnôt v riziku. Nie ako pri KMV, pri tomto 
modeli nie je cieľom vzťahovať riziko defaultu ku kapi-
tálovej štruktúre podniku. Taktiež sa pri tomto modeli 
nevyjadrujú predpoklady o príčinách defaultu: dlžník 
A je buď v defaulte s pravdepodobnosťou PA, alebo nie 
je v defaulte s pravdepodobnosťou 1 - PA. 

Model KMV poskytuje odhady pravdepodobností 
nastatia stavu defaultu na základe Mertonovho mode-
lu merania kreditného rizika, v ktorom je trhová hod-
nota imania podniku chápaná ako call opcia na hodno-
tu aktív podniku. 

Táto metóda sa najľahšie aplikuje na verejne 
obchodovateľné podniky, u ktorých je hodnota aktív 
determinovaná akciovým trhom. Informácie obsiah-
nuté v trhovej cene akcie a súvahe daného podniku je 
možné potom transformovať na odhad pravdepodob-
nosti nastatia defaultu podľa nasledovných krokov:
- odhad trhovej hodnoty a volatility aktív podniku
- výpočet zostávajúceho času, t.j. „vzdialenosti“ do 

nastatia defaultu, ktorý predstavuje vlastne riziko 
defaultu

- odhad pravdepodobností rizika defaultu podľa 
databázy defaultu
Pravdepodobnosť nastatia stavu defaultu je tak 

funkciou kapitálovej štruktúry podniku (ktorého úver 
alebo dlhopis sa nachádza v portfóliu), volatility výno-
sových aktív a súčasnej hodnoty aktív, t.j. na základe 
vopred vyšpecifi kovanej kapitálovej štruktúry podni-
ku, t.j. štruktúra pasív – imanie, záväzky, krátkodobý 
a dlhodobý dlh, a stochastického procesu vývoja hod-
noty aktíva je možné odvodiť pravdepodobnosť nasta-
tia stavu defaultu v akomkoľvek časovom horizonte.  

Záver

Súčasná teória ponúka celý rad metód a postu-
pov určených na meranie  kreditného rizika portfólia. 
Cieľom príspevku bolo porovnať jednotlivé modely 
merania kreditného rizika, poukázať na ich výho-
dy a nevýhody vo vzťahu k stanoveným kritériám 
a cieľom a ukázať niektoré aspekty ich aplikácie v pod-
nikateľských aktivitách a strategických rozhodnutiach 
manažmentov podnikov.

Poznámky:
1 táto metóda bola založená Kealhoferom, S., McQuown-

om, J., a Vasicekom, O. – skratka KMV. V roku 1989 bola 
založená  spoločnosť KMV v San Franciscu, neskôr v roku 
2002 bola táto kúpená Moody’s;
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Cizojazyčné přejímky v současné spisovné ruštině

Fremde lehnwörter in der gegenwärtigen schriftlichen russischen sprache

Borrowed foreign vocabulary in contemporary written russian

Jan Gregor
Filozofi cká fakulta UP, Olomouc, ČR

Souhrn:
Článek se zabývá komplexním popisem nejvýraznějšího procesu probíhajícího v současné spisovné ruštině 
– přejímáním slov cizího původu. Popisují se rozličné obecné i specifi čtější příčiny a faktory aktivizace tohoto 
procesu, jakož i podmínky, které stojí v jeho pozadí.
Většinu přejímek v současné ruštině tvoří slova z americké varianty anglického jazyka. Do ruštiny se dostávají 
zvláště prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, především tisku; v určitých odborných sférách se 
jich užívá téměř výlučně (fi nance, výpočetní technika …). Některá cizí slova jsou z hlediska komunikace zcela 
nezbytná a jejich užití nanejvýš oprávněné (např. телефон, брокер, акция, компьютер ...); mnohá lze však 
nahradit ruským ekvivalentem: k tomu však často z mnoha důvodů nedochází, mluvčí rádi preferují anglicismy a 
amerikanismy před domácími slovy, ačkoli jim nezřídka oni sami a zvláště jejich posluchači ne (zcela) rozumějí.
Současná ruština se vyznačuje přesyceností cizími slovy v důsledku jejich hromadného přejímání z jediného 
zdroje – USA: jde o důsledek amerikanizace ruského života. V souvislosti s celospolečenskými procesy jde 
jistě v případě cizojazyčných přejímek o normální jev. Nicméně jejich užívání není často opodstatněné, zvláště 
existuje-li ruský ekvivalent stejné sémantické a stylistické platnosti.

Klíčová slova: cizojazyčné přejímky v současné ruštině; příčiny a podmínky; anglicismy a amerikanismy

Zusammenfassung
Der Artikel befasst sich mit einer Komplexbeschreibung des charakteristischsten Prozesses, der im gegenwärtigen 
Russischen erfolgt, und zwar mit Entlehnen der Wörter fremder Herkunft . Es werden verschiedene allgemeine 
sowie spezifi schere Ursachen, Faktoren und Bedingungen beschrieben, die im Hintergrund dieses Prozesses 
stehen.
Die Mehrzahl der Lehnwörter im heutigen Russischen bilden Wörter, die aus der amerikanischen Variante der 
englischen Sprache stammen. Ins Russische gelangen sie besonders mittels der Massenmedien, vorwiegend 
durch die Presse; in bestimmten Fachgebieten werden die Fremdwörter fast ausschließlich benutzt (Finanzen, 
Berechnungstechnik ...). Einige der Entlehnungen sind im Russischen von Gesichtspunkt der Kommunikation 
aus ganz unentbehrlich und ihre Verwendung höchstens berechtigt (z. B.: телефон, брокер, акция, компьютер 
...); viele von ihnen können jedoch mit einem russischen Äquivalent ersetzt werden: Dazu kommt es allerdings 
aus vielen Gründen oft  nicht. Die Sprecher ziehen gern Anglizismen und Amerikanismen den einheimischen 
Wörtern nicht selten vor, obwohl sie selbst und besonders ihre Zuhörer sie oft  nicht (ganz) verstehen.
Das gegenwärtige Russisch zeichnet sich mit Übersättigung von Fremdwörtern infolge deren Massenentlehnen 
aus einziger Quelle – den USA – aus: es handelt sich um die Folge der Amerikanisierung der russischen 
Lebensweise. Im Zusammenhang mit den gesamtgesellschaft lichen Prozessen geht es im Falle der 
fremdsprachigen Lehnwörter zweifellos um eine normale Erscheinung. Nichtsdestoweniger ist die Anwendung 
von fremden Entlehnungen oft  nicht begründet, besonders bei der Existenz eines russischen Äquivalents von 
dergleichen semantischen und stilistischen Geltung.

Schlüsselwörter: fremdsprachige Lehnwörter im gegenwärtigen Russischen; Ursachen und Bedingungen; 
Anglizismen und Amerikanismen
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Практически все языки мира заимствуют 
слова из других языков. Ведь народы не живут 
изолированно, они постоянно общаются между 
собой, обмениваются научными, культурными и 
техническими достижениями, торгуют – и, к со-
жалению, воюют. Россия не исключение.

В настоящее время процесс появления но-
вых слов заметно активизировался. Это харак-
терно не только для русского языка, но и для мно-
гих других языков мира. (Мже – Сте) Происходят 
активные процессы пополнения лексического 
запаса и забвения неактуальной лексики. Это 
закономерный процесс воздействия обществен-
ных явлений на язык. 

Одним из видов неологизмов являются за-
имствования. «Заимствование» - термин мно-
гозначный. В широком смысле заимствованиями 
считают «все слова, взятые из какого-либо язы-
ка» и при таком понимании термин «заимствова-
ние» равнозначен термину «иноязычное слово». 
В узком смысле заимствование – это иноязычное 
слово, отвечающее критериям освоенности, раз-
работанным рядом учёных. (Мже – Сте) (Кры)

Заимствование иноязычной лексики – про-
цесс, в значительной мере подверженный воз-
действию внешних факторов. Он может то ак-
тивизироваться, то ослабевать в зависимости 
от целого комплекса политических, социальных, 
культурных и иных факторов (напр., открытость 
политики государства, её ориентированность на 
всесторонние контакты с другими странами и 
др.). Колебания в течение процесса заимствова-
ния иноязычной лексики можно наблюдать и в 
истории русского языка как последних столетий, 
так, конечно, и в течение последнего полустоле-
тия и десятилетия. 

В. Г. Костомаров в своей монографии пишет 
(с. 110): «Заимствования из американского вари-
анта английского языка многие считают самой 
яркой чертой нашего сегодняшнего языкового 
развития, сравнивая их поток с французским на-
воднением, пережитым в XVIII веке.»

Принятие языком иноязычных заимствова-
ний является одним из способов обогащения его 
словарного запаса. Различают два типа заимс-
твований: 1) из иностранного языка заимству-
ется новое понятие и соответствующее наимено-
вание для обозначения новых реалий (банк, чек, 
мобильный телефон), 2) обозначение уже сущест-
вующего наименования заменяется или уточня-
ется новым иностранным словом (председатель 
→ мэр, магазин → шоп). 

Многие заимствованные слова хорошо освое-
ны языком; некоторые – настолько, что их иноя-
зычное происхождение уже не осознаётся совре-
менным человеком (напр., актёр, газета, группа, 
дата ...). Однако всё же большое количество ино-
язычных слов обозначает абстрактные понятия и 
относится к книжному стилю речи, требующему 

определённых усилий от любого человека при ос-
воении таких понятий и слов. (Неч)

С исторической точки зрения выделяются в 
современном русском литературном языке два 
основных пласта слов: слова исконно русские и 
слова заимствованные. В русском имеется таких 
слов значительное количество: заимствованные 
слова составляют около 10 % словарного соста-
ва СРЛЯ. Они были заимствованы из языков тех 
народов, с которыми русские имели разного вида 
связи (торговые, военные, политические, куль-
турные). (Kopec)

В русском языке (РЯ) заимствований больше, 
чем в чешском. Это вызвано, конечно, историчес-
кими условиями, особенно тем, что в развитии 
РЯ пуризм проявлялся не так часто и сильно, как 
в чешском. Большинство таких слов представля-
ют специальные, часто интернациональные тер-
мины. (Kopec, Мал, Кор, Жаж)

Заимствование слов происходило в древние 
времена главным образом устным путём; с рас-
ширением письменности чаще через письмен-
ность. 

Среди заимствований, в силу особенностей 
исторического развития РЯ особое место зани-
мают слова из старославянского языка (ста-
рославянизмы), далее заимствования из клас-
сических языков (греческого и латинского), из 
тюркских языков, из живых славянских языков 
(польского, украинского, чешского), слова из за-
падноевропейских и других языков (немецкого, 
французского, английского, итальянского и др.), 
есть также лексические кальки (словообразова-
тельные и семантические) и интернациональ-
ные слова (в европейских языках так наз. европе-
измы). (Kopec, Мал)

На формирование многих, если не всех ев-
ропейских языков огромное вляние оказали два 
древних языка: латинский и греческий. Несмот-
ря на то, что это мёртвые языки, они продолжают 
служить источником создания слов, особенно в 
сфере научной терминологии (генетика, метеор, 
неологизм ...). 

Едва ли не бóльшая часть всех иноязычных 
слов в русском языке – французского происхож-
дения (витрина, каприз, пари, резон, респекта-
бельный, сюрприз, этаж и мн. др.). 

Стремительное развитие науки и техники в 
20 в. привело к возникновению множества новых 
понятий и слов. США и другие англоязычные 
страны выдвинулись вперёд на международной 
арене в сфере экономики и политики. Английс-
кий язык становится языком международного 
общения. 

Один из наиболее живых и социально значи-
мых процессов, происходящих в современной 
русской речи – процесс активизации употреб-
ления иноязычных слов. Надо говорить имен-
но об активизации употребления этих слов, а не 
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только о новых заимствованиях, поскольку наря-
ду с появлением заимствований-неологизмов 
наблюдается расширение сфер использования 
специальной иноязычной терминологии, отно-
сящейся к экономике, финансам, коммерческой 
деятельности и некоторым другим областям.

Что касается источников иноязычной лек-
сики – заимствованных слов – в СРЛЯ, их эти-
мологии, то, во-первых, речь будет дальше идти 
преимущественно о «свежих» заимствованиях, 
этимология которых не представляет больших 
трудностей, и, во-вторых, подавляющее боль-
шинство иноязычных слов заимствуется сей-
час из английского языка, главным образом из 
его американского варианта: его влияние на 
русский язык наших дней является преоблада-
ющим, в сравнении с влиянием других языков. 
Резкое увеличение потока заимствованных слов, 
г. о. американизмов, – одна из самых заметных 
черт современного русского языка в целом. (Кры, 
Кос, Сте, Вав, Ога, Ржи и др.)

Традиционно главным условием заимство-
вания иноязычных слов считается наличие 
контакта языка-реципиента с языком источни-
ком (напр., такие виды речевой деятельности, как 
чтение и перевод иностранной прессы, научной и 
публицистической литературы, участие в интер-
национальных конференциях и конгрессах и др.). 
Немаловажна тоже расположенность общества 
к принятию иноязычных средств коммуника-
ции. (Кры)

В конце 80-х – начале 90-х гг. возникли такие 
политические, экономические и культурные 
условия, которые определили предрасположен-
ность российского общества к принятию новой 
иноязычной лексики. Среди наиболее значи-
тельных и влиятельных процессов и тенденций 
можно привести, напр., открытую ориентацию 
российского общества на Запад в областях куль-
туры, спорта, торговли, моды; активизировались 
деловые, научные, торговые, культурные связи, 
расцвёл зарубежный туризм, международное со-
трудничество. Т. о., произошла интенсификация 
коммуникативных контактов носителей рус. язы-
ка с носителями иных языков. (Кры)

Чем больше вовлечена та или иная сфера де-
ятельности в международное сотрудничество, 
в более или менее длительные международные 
связи, тем более открыта лексика и терминоло-
гия этой сферы иноязычным инновациям. Так, 
специалисты в области компьютерной техники 
и работающие на ЭВМ используют для профес-
сиональных коммуникативных нужд почти ис-
ключительно английскую терминологию: ком-
пьютер, дисплей, файл, бит, байт, винчестер, 
принтер и др. То же можно наблюдать и в области 
спорта (виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, 
овертайм и др.), коммерции и финансов (бар-
тер, ваучер, дилер, клиринг, лизинг, маркетинг и 

др.) и в других сферах человеческой деятельнос-
ти (имидж, консенсус, саммит, электорат, трил-
лер, римейк, хит, киллер и др.). (Кры)

В XX в. на первое место в иерархии сфер, про-
водящих в язык новые заимствования, выходит 
пресса, а с середины столетия – ещё и радио и 
телевидение (соответственно, такие социальные 
группы носителей языка, как журналисты-меж-
дународники, радио- и телекомментаторы и ре-
портёры, переводчики-синхронисты своей ре-
чевой практикой способствуют проникновению 
в общий оборот новых иноязычных слов). Роль 
периодической печати в популяризации новых 
иноязычных слов универсальна для многих сов-
ременных обществ и языков. (Кры)

Общие причины заимствования:
• потребность в наименовании (новой 

вещи, нового явления и т. п.); ср. слова 
типа кино, радио, компьютер, гамбургер, 
грант, эвтаназия ...;

• необходимость разграничить содержа-
тельно близкие, но всё же различающи-
еся понятия; ср., напр., пары слов типа 
страх – паника, обслуживание – сервис, 
сообщение – информация и т. п.;

• необходимость специализации поня-
тий – в той или иной сфере, для тех или 
иных целей; особенно многочисленны в 
специальных терминологиях; ср., напр., 
пары типа предупредительный – превен-
тивный, вывоз – экспорт и под.; эвфемис-
тические, вуалирующие замены, напр., в 
области анатомии, физиологии, медици-
ны: канцер вместо рак, гениталии вместо 
половые органы и др.;

• тенденция к соответствию нерас-
членённости, цельности обозначаемо-
го понятия с нерасчленённостью (од-
ноэлементностью, однолексемностью) 
обозначающего: замена описательного 
наименования (словосочетания) одно-
словным (одним словом); ср., напр., сло-
ва спринтер (бегун на короткие дистан-
ции), сейф (несгораемый шкаф), саммит 
(встреча в верхах) и др.;

• наличие в заимствующем языке сло-
жившихся систем терминов, обслу-
живающих ту или иную тематическую 
область, профессиональную среду и т. п. 
и более или менее единых по источнику 
заимствования этих терминов; нагляд-
ный, классический пример – (постоянно 
пополняющаяся новыми иноязычными 
(английскими по происхождению) тер-
минами) система номинаций, обращаю-
щаяся в вычислительной технике;

• социально-психологические причины 
и факторы заимствования: восприятие 
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иноязычного слова как более престиж-
ного (по сравнению с исконным или 
ранее заимствованным и обрусевшим 
(консалтинг вместо консультирование)), 
«учёного», «красиво звучащего» и т. п.; 
иноязычное слово связано с книжнос-
тью; вследствие иноязычности, «непро-
зрачности» формы смысл его для многих 
говорящих нередко оказывается как бы 
зашифрованным, непонятным; в то же 
время эта непонятность служит сим-
волом недоступной учёности, почему 
и речь, содержащая иноязычные сло-
ва, часто расценивается как социально 
престижная. Кроме того, иностранное 
слово фиксирует на себя внимание но-
сителей языка. (Ром, Коз) Бóльшая со-
циальная престижность иноязычного 
слова вызывает иногда явление, которое 
может быть названо повышение в ранге: 
слово, которое в языке-источнике име-
нует обычный объект, в заимствующем 
языке прилагается к объекту, в том или 
ином смысле более значительному, более 
престижному и т. д. (напр., фр. boutique 
значит «лавочка, небольшой магазин», в 
русском же языке заимствование бутик 
обозначает магазин модной одежды). 
(Кры)

  
Другим, также социально-психологичес-

ким по своей природе, фактором заимство-
вания и активного вхождения иноязычного 
слова в речевой оборот является коммуни-
кативная актуальность обозначаемого им 
понятия (коммунизм x приватизация). Их 
намеренно искажённая форма (делаются 
объектом сознательного употребления и свя-
занных с этим обыгрываний, каламбуров, 
структурных переделок) используется для 
снижения социальной ценности обозначае-
мых ими объектов  или просто для иронии, 
шутки: дерьмократы, демокрады, прихвати-
зация, волчеризация и др. (Кры)

Перечисленные причины и факторы 
воздействовали и продолжают воздейство-
вать (в разной степени) и на процесс освое-
ния русским литературным языком новой 
иноязычной лексики в конце XX и начале 
XXI столетия.

Обращает на себя внимание то обстоятельс-
тво, что многие из приведённых примеров могут 
быть интерпретированы в связи с иными опи-
санными причинами и факторами, обусловли-
вающими иноязычное заимствование. Это объ-
ясняется тем, что они действуют, как правило, 
комплексно, во взаимодействии друг с другом; 
однако при этом какой-либо один фактор явля-
ется определяющим, ведущим.

Особенности функционирования иноязыч-
ной лексики в совр. русской речи

Для употребления иноязычных слов на стра-
ницах печати, в устной публичной речи характер-
ны две противоположные тенденции: с одной 
стороны, новое заимствование или термин, до 
этого известный главным образом специалистам 
(напр., бартер, импичмент, лобби, спичрайтер 
и др.), употребляются без каких бы то ни было 
«переводов» на русский язык, комментариев, 
оговорок и т. п., а с другой, такие же слова и даже 
давно функционирующие в русском языке за-
имствования могут становиться объектом ком-
ментариев и авторских рассуждений (напр., . . . 
профессиона льный киллер.  По-русски – 
убийца.; Дословно «зомби» означает «живой 
мертвец». Спонсоры, или, по-русски говоря, 
меценаты .).

Колебания в написании, употребление то в 
кавычках, то без них, объяснение иноязычного 
слова авторами статей – всё это характерно для 
использования иноязычных слов, стоящих на 
пути проникновения в язык, который со време-
нем может заимствовать эти слова. 

В то же время происходит процесс детермино-
логизации части иноязычной лексики благодаря 
её широкому употреблению в средствах массо-
вой информации (бизнес, приватизация и др.). 

Пожалуй, никогда прежде так широко не 
вливалась в общий речевой оборот иноязыч-
ная лексика, обозначающая реалии, которые до 
недавних пор считались принадлежностью ино-
го, «буржуазного» мира, – теперь же эта лексика 
наполняется своим, «отечественным» содержа-
нием: ср. такие слова, как казино, кабаре, мафия, 
мафиози, наркомания, порнобизнес и т. п. Отно-
шение общества к иноязычным лексическим 
элементам в настоящее время очень толерантно, 
терпимо. 

Одним из свидетельств широкой употреби-
тельности и успешного вхождения в русский язык 
иноязычных слов, в том числе и специальных 
терминов, являются случаи переносного, мета-
форического использования их в необычных 
контекстах. Такого рода употребление иноязыч-
ной лексики характерно прежде всего для языка 
газеты. Ср. словосочетания типа: телевизионный 
марафон, реанимация российской экономики, па-
кет программ, пакеты предложений и др. (Кры)

Зарождение новых лексических единиц свя-
зано довольно часто также с словообразователь-
ной и семантической деривацией. Наблюдается 
прежде всего аффиксальная деривация, вклю-
чая разные аффиксы иностранного происхож-
дения: антиинфляционный – antiinfl ační, необоль-
шевизм – neobolševizmus, демонтаж – demontáž и 
др. (Кор)

По моде дня английские слова заимствуют-
ся, даже когда налицо не менее точные русские 
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эквиваленты, например: конверсия (преобразо-
вание), стагнация (застой), консенсус (согласие, 
соглашение) и др. В данном случае создаётся из-
быточность наименований, что нарушает онома-
сиологическое развитие и, в конечном счёте, про-
тиворечит коммуникативной целесообразности. 
Забавно, что подобными варваризмами (термин 
В. Г. Костомарова) часто заменяются обрусевшие 
французские слова (аниматор → мультипли-
катор, дисплей → экран, рейтинг →  авторитет, 
популярность; сленг → жаргон, шоу → спектакль и 
др.). Заменяются и немецкие по происхождению 
слова, напр., сэндвич → бутерброд, бестселлер, 
хит → шлягер, прайс-лист → прейскурант.

Жизненно оправданными представляются 
обозначения новых (или прочно забытых, вроде 
акция, акционер, биржа, маклер ...) явлений ры-
ночной экономики, а также новой техники и 
технологии. (Кос)

Интернационализация проявляется не толь-
ко в прямом лексическом заимствовании, но и в 
возникновении у русских слов новых значений 
под влиянием их английских эквивалентов. Это 
произошло, например, со словами обвал, обваль-
ные цены («быстро растущие» ← by landslide) и 
крутой («богатый, решительный, умный, но и 
опасный человек» и др. значения ← tough). (Кос, 
Сте)

В современной русской речи достаточно от-
чётливо проявляются две противонаправлен-
ные тенденции, к огрубению речи и к её эвфе-
мизации. Эвфемизация касается и некоторых 
видов профессий, эвфемистическое обозначение 
которых имеет целью повысить престиж этих 
профессий или скрыть («камуфлировать») нега-
тивное впечатление от обозначаемого «прямым» 
наименованием рода занятий, напр., оператор 
машинного доения, оператор на бойне и др. 

В общем и целом, иноязычные слова и тер-
мины, употребляемые как обозначения, более 
пригодные для вуалирования сути явления, 
чем исконная лексика, ср., напр.: либерализация 
(цен), канцер (вместо рак), деструктивный (раз-
рушительный), конфронтация (противостояние, 
столкновение) и др. Иногда иностранные слова 
используются для того, чтобы камуфлировать 
страшные понятия: экспроприация (грабеж), ил-
люминация (поджог), ликвидация (расстрел) и др. 
(Кры)

Подытоживая сказанное, можно сказать, что 
в текстах американизмы и англицизмы выпол-
няют несколько функций: оценочная функция 
(ф. положительной оценки, связанная с престиж-
ностью таких слов, в текстах газетной, теле- и 
радиорекламы (секретарь-референт); создание 
местного колорита – варваризмы, экзотизмы, 
при описании английской, американской дейс-
твительности (паркинг); социальная и речевая 
характеристика – в речи молодёжных группиро-

вок (мани), музыкальных субкультур, в речи биз-
несменов, экономистов, программистов; элемент 
языковой игры – употребление англицизмов 
приводит к созданию комического эффекта (де-
мокрады); функция эвфемизмов – англицизмы 
позволяют выразиться завуалированно, напи-
сать или сказать то, что было бы неприлично или 
неприемлемо, используя русские слова (санация 
предприятия); эффект информационной опус-
тошенности текста – при употреблении малопо-
нятных англицизмов.  (Ром)

Приведённые примеры могут создать впечат-
ление перенасыщенности совр. русской речи 
иноязычными словами. На первый взгляд это 
действительно так. Недаром носители языка не-
редко остро реагируют на появление в употреб-
лении незнакомых им слов и терминов, протестуя 
против «засилья иностранщины» (что, кстати, 
было во все эпохи значительных социальных 
преобразований, в периоды хаотичной бурной 
интернационализации в русском языке, начиная 
с времён Петра Первого и кончая нашими дня-
ми). Безусловно, заимствования из иностранных 
языков неизбежны и в конечном счёте отражают 
контакты русского народа с другими странами, 
развитие экономики и техники. (Кры, Сте)

На самом деле надо говорить об известной 
распределённости иноязычных слов – по фун-
кциональным стилям и речевым жанрам. В на-
ибольшей степени ими насыщены газетные и 
журнальные тексты, в особенности те, что ка-
саются экономики, политики, спорта, туризма, 
культуры, искусства, моды ... В устной публич-
ной речи – например, в радио- и телеинтервью, 
выступлении в парламенте – употребление иноя-
зычных слов-неологизмов (или недавних специ-
альных терминов) чаще, чем в письменных тек-
стах. (Кры)

Обиходная речь не испытывает сколько-
нибудь заметного наплыва иноязычных слов, и 
это понятно: будучи по большей части словами 
книжными, заимствования и употребляются г. 
о. в жанрах книжной речи. 

Что касается различий в отношении к иноя-
зычным словам, особенно новым, то здесь имеют 
значение такие характеристики говорящих, как 
возраст, уровень образования, род профессио-
нальных занятий. Наблюдения показывают, что 
имеется некоторая зависимость между разными 
значениями этих характеристик, с одной сторо-
ны, и оценками иноязычной лексики с другой, 
напр., с возрастом уменьшается терпимое отно-
шение к заимствованиям, возрастает вероят-
ность резко отрицательной оценки иноязычных 
инноваций. 

По сложившейся традиции оценка заимство-
ваний в России по большей части отрицатель-
ная, даже раздражённо-язвительная примени-
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тельно и к отдельным словам, и к процессу как 
таковому. 

В отличие от русского характера, который 
традиционно противится любым новшествам, 
русский язык с обилием в нём приставок и окон-
чаний, удивительно подходит для восприятия 
словесного импорта. И всё же правы те, кто на-
зывает такие заимствования засоризмами, видя в 
них проявления эпидемии чужебесия. Дело даже 
не только в их смысловой идентичности, сколько 
именно в иностранности, неосвоенности и, со-
ответственно, не полной понятности. (Кос)

Английские слова получают распростра-
нение (может быть, вместе с ростом интереса к 
изучению английского языка, который сейчас 
в апогее моды) не только в русских, но и в ори-
гинальных записи и произношении, напр., 
ноу-хау, фулл контакт каратэ, паблик-релейшн, 
он-лайн и др. В старании показать свою широту 
и учёность, точнее – свою приобщённость к аме-
рикано-западному миру, журналисты нередко 
создают причудливую смесь иностранных слов, 
грубого просторечия и жаргона. (Кос, Рык)

Заимствованные слова сначала имеют ок-
раску «чуждости», позже эту черту теряют и ос-
ваиваются. Они представляют собой более или 
менее бесформенный кусок лексического мате-
риала, получающий новую оформленность лишь 
в системе и средствами другого языка, языка за-
имствующего. 

Сегодня американизмы ведут наступление по 
всему фронту, ибо отвечают ценностным ориен-
тациям и влиятельных в сегодняшнем обществе 
кругов, и простых людей, одинаково уставших от 
идеологического разнобоя после обвала держав-
ного здания у себя дома и ищущих спасения в 
заокеанских идеалах. Среди них и жаргонизмы, 
и научные термины, бытовые реалии и полити-
ческие абстракции, охватывающие все сферы. 
Они ярко иллюстрируют совмещение сегодняш-
ним вкусом разговорности и книжности. 

Некоторые частные выводы
Главными общими причинами неологи-

зации обычно указывают расширение между-
народных связей, расширение и возрастающую 
роль СМИ, научно-техническую революцию. К 
традиционным формам контактов добавились 
электронная почта и Интернет. 

Немаловажное значение для появления в ли-
тературном языке новых слов и значений имеют 
внутриязыковые процессы, такие как возник-
новение переносных, образных, метонимических 
и т. п. употреблений, появление стилистически 
дифференцированных вариантов обозначения, 
синонимов. 

Появление неологизмов в языке связано в 
первую очередь с необходимостью обозначения 
новых предметов и понятий, требующих номи-
нации. Номинативную функцию выполняют 

прежде всего существительные со своими лекси-
ко-грамматическими свойствами. 

Основным путём перехода слов из одного 
языка в другие является путь письменный (че-
рез разного рода тексты).

Убедительнее всего процесс пополнения сло-
варного состава новыми словами можно просле-
дить на страницах прессы, так как в первую оче-
редь она освещает новые события жизни. 

В общем можно отметить тенденцию к 
бóльшему внедрению иноязычных заимствова-
ний в русском языке по сравнению с чешским. 

Интернациональные термины облегчают 
общение, принадлежат к числу интегрирующих 
факторов. Большая часть интернационализмов 
принадлежит к именам существительным. (Коз) 
В словаре Ожегова существительные составляют 
¾ всех иноязычных новообразований; на долю 
новых глаголов в словаре Ушакова приходится 
всего около 5 % из общего количества новообра-
зований. (Боя)

Английский язык играет важнейшую роль 
в международном бизнесе, является средством 
усиления процесса интернационализации. Ав-
торитетность английского языка в мире сравни-
вается с функциями латинского языка в средне-
вековье.

Нет сегодня никакой серьёзной конкуренции 
англизации не только в области электроники, но 
и в мире российской коммерции. Заимствования 
из других языков единичны. И в иных сферах 
жизни и деятельности много англицизмов.  

В эпоху XVIII – XIX веков поставщиком за-
имствований была Франция, а сегодня – США, 
и имена, естественно, идут оттуда, откуда берём 
навыки, вещи и моду. Констатируя неизбежность 
заимствований, многие лингвисты призывают к 
очень осторожному отношению к ним, утверж-
дают принципиальную возможность и жела-
тельность любое понятие выразить средствами 
русского языка. 

О чрезвычайном наплыве «англицизмов-
американизмов» и о злоупотреблении ими в 
русской речи на современном этапе говорит и Ф. 
П. Филин.

Однако, Л. П. Крысин считает, что «по пово-
ду интенсификации процесса заимствования: 
не надо паниковать. ... Язык – и литературная его 
форма в особенности – умеет самоочищаться, 
избавляться от функционально излишнего, не-
нужного.» (Gaz)

В. Г. Костомаров подчёркивает (с. 139 – 140), 
что «чувствительная во всём мире американиза-
ция у нас сейчас достигла размеров мании, или, 
если вспомнить русский перевод, бесия. ... Гало-
пирующая американизация нашей жизни оче-
видна повсюду – на университетских лекциях и 
в магазинах, в научных трудах и по радио, теле-
видению, в культуре и быту, в русском языке. ... 
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Этот дух сильнее всего в молодёжных слоях, оп-
ределяя их психологию, притязания, их вкус, в 
том числе и языковой. Язык здесь ясно отражает 
и, отражая, сильнее укрепляет ... новую менталь-
ность современного поколения. Очень многие 
люди настроены сейчас не на возмущённо-безап-
пеляционное отвержение иностранщины, а на 
её принятие, пусть и не всегда безоговорочное. 
И в речи американизмы вызывают, скорее, доб-
родушное посмеивание, нежели непримиримое 
осуждение.»

В принципе иноязычные слова – нормальное 
явление, заимствование слов – естественный 
и необходимый процесс языкового развития, и 
без них трудно приобщаться к мировой культу-
ре. Нельзя не упомянуть и то, что эти слова часто 
содействуют интернационализации – процессу, 
несомненно, прогрессивному, пока он не поку-
шается на этническую самобытность. Разумеет-
ся, иностранные слова засоряют речь, особенно 
если есть им очевидные русские аналоги, если 
значение их неясно, необщеизвестно и когда их 
употребляют для ради моды и по худому знанию 
родного языка, неосмысленно, без надобности 
или, того хуже, чтобы замаскировать псевдоучё-
ностью недоумие. 

Мнение, что могучий от природы русский 
язык от вторжения иноземных слов становится 
лишь более гибким и соотносительным с совре-
менной действительностью, разделяется многи-
ми. (Кос)

 
Существует, видимо, некая норма поглоще-

ния иностранных слов русским языком, и если 
она соблюдается, процесс идёт естественно, неза-
метно. Сегодня она, несомненно, превышена, к 
тому же заимствованиями из одного источника. 
Язык не успевает создавать им противоядие или 
перерабатывать их, частично осваивать, частич-
но отсеивать. Такая же обработка к тому же не 
просто стихийна, она нуждается в сознательном 
управлении людьми. (Кос)

Несомненно, поток заимствований значи-
тельно более интенсивен, чем в предшествую-
щие десятилетия. Однако необходимо иметь в 
виду, что в наибольшей степени насыщены новы-
ми иноязычными словами газетные и журналь-
ные тексты, в особенности те, которые касаются 
экономики, политики, спорта, искусства, моды. 
(Кры)

Особенностью лексики, заимствованной в 
наблюдаемый период, является её массовость, 
новизна, однородность по отношению к языку-
источнику: подавляющее большинство слов за-
имствуется из английского языка.

Процесс заимствования и его результаты 
– иноязычные слова – активно изучаются в сов-
ременной русистике, чему свидетельство – мно-
гочисленные работы как специального, так и 

научно-популярного характера. Многие заимс-
твования, вошедшие в русский язык за послед-
ние полвека, отражены в нескольких изданиях 
Словаря иностранных слов, а также в ряде других 
словарей. 
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K POJMU DYNAMICKÁ BEZPEČNOST VE VĚZEŇSTVÍ
Zum Begriff Dynamische Sicherheit im Gefängniswesen
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Souhrn
Moderní vězeňství ctí principy humanizace, účinnosti a bezpečnosti. Postupující globalizace akcentuje princip 
bezpečnosti. Pojetí pouhé pasivní bezpečnosti je překonáno. Vyžaduje doplnění o systém dynamické bezpečnosti 
založené na správné komunikaci mezi vězeňským personálem a vězni. Svoji profesní roli zde musí sehrát každý 
zaměstnanec vězeňské služby. Zvýšené nároky jsou kladeny na psychology a management.

Klíčová slova: humanizace, účinnost, dynamická bezpečnost, komunikace.

Zusammenfassung
Modernes Gefängniswesen achtet die Prinzipien der Humanisierung, Wirksamkeit und Sicherheit,. Die 
zunehmende Globalisierung akzentuiert das Prinzip der Sicherheit. Die Konzeption der blossen passiven Sicherheit 
ist überwunden. Sie erfordert die Ergänzung um das System der dynamischen Sicherheit, die auf der richtigen 
Kommunikation zwischen dem Gefängnispersonal und den Gefangenen gegründet wird. Jeder Beamte des 
Gefängnisdienstes muss hier seine professionelle Rolle spielen. Erhöhte Ansprüche werden an Psychologen und 
Management gestellt.

Schlüsselwörter: Humanisierung, Wirksamkeit, dynamische Sicherheit, Kommunikation

AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

Soudobá evropská teorie a praxe vězeňství vychá-
zí z integrativního sepětí tří principů – humanizace, 
účinnosti a bezpečnosti. Požadována je právě ona inte-
grativnost, nikoli pouhé kladení „vedle sebe“ či dokon-
ce izolované chápání naprosté samostatnosti a nesou-
vztažnosti uváděných principů. To ovšem na druhé 
straně neznamená, že by historický vývoj nepřinášel 
jistá oprávnění ke zdůraznění některého z nich, která 
ale nesmí znamenat upřednostňování jednoho na úkor 
druhého nebo třetího.

     Roku 1984 byla v New Yorku (symbolicky v čase 
blížících se křesťanských vánočních svátků) sjedná-
na a řadou států (včetně tehdejšího Československa) 
podepsána Úmluva proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Sil-
ná multinárodní politická lobby dala tehdy celému svě-
tu jednoznačně najevo, že bude nekompromisně pro-
sazovat princip humanizace, a to v zacházení s každým 
lidským jedincem, byť by to byl i pachatel nejzávažněj-
ších trestných činů. Nový impulz dostalo humanizující 
penitenciární myšlení a jednání v roce 2000, kdy papež 
Jan Pavel II. vložil do tohoto záměru svoji velkou auto-
ritu a vyhlásil devátý červenec  jako Světový den vězně. 
Jsme lidé, vězení (i přes velmi obtížnou realizaci toho-
to principu v současné celosvětové praxi) má jen tehdy 
nárok  na přívlastek moderní, jedná-li se o humánní 
vězení.

     Druhým principem je účinnost. Moderní věze-
ní je bezesporu rovněž efektivní vězení. Úspěšně se 

prosazující princip účinnosti nelze před odbornou ani 
laickou veřejností prokazovat přesvědčivěji, než dlou-
hodobými výzkumnými projekty nacházejícími sig-
nifi kantně nižší podíly recidivy trestné činnosti těch, 
kteří ve výkonu trestu odnětí svobody prošli kvalitní-
mi programy zacházení, a to v porovnání s kontrolní-
mi skupinami neovlivňovanými v průběhu uvěznění 
těmito programy. Výzkumy tohoto druhu se v USA       i 
v Evropě realizují (Rehn et al., 2001), předpokládají 
ovšem dobrou výzkumnou základnu, která u nás od 
doby ukončení činnosti Výzkumného ústavu peno-
logického (Bajcura et al., 1999) dlouhodobě chybí. 
Vězeňská služba České republiky sice ve svých základ-
ních dokumentech penologický výzkum deklaruje 
(Úkoly Vězeňské služby – www.vscr.cz - 21.2.2005), 
bohužel ho však zatím seriózně a v potřebném rozsahu 
neprovádí. Přitom právě rozvoj procesu hledání, utvá-
ření a evaluace takových programů zacházení, které 
by byly účinné i ze zde diskutovaného „dynamicky bez-
pečnostního“ hlediska, by mohl přispět k tolik potřeb-
né fi nanční i morální podpoře managementu českého 
vězeňství ze strany veřejnosti, médií i státu. Koncepce 
rozvoje českého vězeňství do roku 2015 (Generální ředi-
telství Vězeňské služby ČR, 2005) naznačuje v tomto 
směru pro blízkou budoucnost zlepšení, když před-
pokládá transformaci dosavadního Institutu vzdělá-
vání VS ČR na penologický institut a iniciaci zřízení 
samostatné  katedry penologie na některé z vysokých  
škol. V této souvislosti lze s jistou jihočeskou hrdostí 
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poznamenat, že vysokoškolská výuka penologie a s ní 
spojený výzkum jsou již od školního roku 1995 – 1996 
rozvíjeny při Katedře právních oborů, řízení a ekono-
miky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, 
od 1996 – 1997 též na Teologické fakultě JU a počí-
naje 2005 – 2006 rovněž na Vysoké škole evropských                 
a regionálních studií, o.p.s., v Českých Budějovicích 
( www.zsf.ju.cz ; www.tf.ju.cz ; www.vsers.cz ; www.
sweb.cz/penologie.hala ).

     Začátek třetího milénia přináší (nejen) pro teorii 
a praxi vězeňství nové zásadní podněty, jejichž důsled-
ky postupují jakoby v protisměru k humanizačním 
snahám světového společenství. Nutnost spolehlivě 
věznit dopadené teroristy, která sice již existovala dříve 
(minimálně třicetiletá je v tomto ohledu německá pra-
xe – Schumacher, 2002), ale naléhavě vyvstala teprve 
po 11. září 2001, stupňující se boj proti mezinárodně 
organizovanému zločinu opět spojený s náročným 
vazebním řešením řady případů, v neposlední řadě pak 
ve vězeňské populaci narůstající podíl obtížně se adap-
tujících cizinců, vyvolávají potřebu znovu a důrazněji 
akcentovat princip bezpečnosti. Moderní vězení je bez-
pečné vězení, a to jak z pozice veřejnosti (chápáno pře-
devším tak, že výkon vazby nebo trestu odnětí svobody 
nejen nesmí ohrožovat, ale ani nadbytečně zneklid-
ňovat nebo obtěžovat řádné občany pobývající v blíz-
kosti vězeňských zařízení – je např. známo, že ČR má 
v porovnání s ostatními zeměmi EU minimum vězeň-
ských útěků a na tomto příznivém faktu nic nemění ani 
nedávný případ útěku dvou vězňů z plzeňské věznice), 
tak ve vztahu k vězeňskému personálu (má právo na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a konec konců 
vztaženo i k vězňům (také oni, přestože sami zákon 
porušovali, mají nezadatelné právo na osobní bezpeč-
nost a další lidská práva).

     Dnes je ve vězeňství vyspělých států již překoná-
na koncepce pouhé pasivní, technickými prostředky, 
tj. vysokými betonovými zdmi, drátěnými překážkami 
a především důmyslně konstruovanými elektronický-
mi signálními a střežícími systémy zajišťované bez-
pečnosti (Dünkel & Snacken, 2001). Stále více se uka-
zuje jako nezbytné doplňovat ji aktivní, dynamickou 
bezpečností, kterou můžeme defi novat jako bezpečnost 
dosahovanou průběžným monitorováním a pozitivním 
ovlivňováním psychosociálního klimatu konkrétní věz-
nice zejména prostřednictvím intenzívní a všestranné 
komunikace vězeňského personálu s vězněnými osobami 
zaměřené na prevenci a řešení problémů. Tato komuni-
kace by měla vycházet z poznatků penitenciární psy-
chohygieny (tu lze chápat jako postupně se utvářející 
soubor zkušeností a výzkumem dobře podložených 
pravidel, rad a doporučení orientovaných k uchování, 
případně i zlepšení duševního zdraví vězněných osob) 
a současně být dobře začleněna do systému zacházení 
s vězni. V zásadě jde o to, včas zachytit, správně dia-
gnostikovat a poté účinně regulovat vnitřní dynamiku 
celého vězeňského společenství i jeho jednotlivých 
podskupin, totiž právě ony reálně působící psychoso-
ciální síly, které jsou v případě ponechání živelnosti 

schopny nasměrovat vývoj až k nežádoucím a vyso-
ce nebezpečným mimořádným událostem, jako jsou 
vzpoury, útěky a další  (Hála, 2000, 2005). 

     V diskusi odborníků z Německa, Švýcarska a 
České republiky, působících v oblasti teorie a pra-
xe vězeňství, která se v rámci konference Gewalt in 
der Gesellschaft – Auswirkungen auf den Strafvollzug 
uskutečnila v září roku 2004 v německém Bad Boll 
( www.ev-akademie-boll.de )., se dle mého mínění 
podařilo výstižně zformulovat aktuální stav dynamic-
ké bezpečnosti ve vězeňství středoevropského regionu 
a naznačit žádoucí směr vývoje této specifi cké oblasti 
(Goderbauer, 2005):  

- Nová legislativa regulující na přelomu milénií 
oblast vězeňství (v České republice byl např. 
velmi progresivní  zákon o výkonu vazby  přijat 
již v roce 1993, tedy v začátcích celospolečen-
ské transformace – do té doby byla závažná 
problematika výkonu vazby právně ošetřena 
pouhou podzákonnou normou) přinesla ve 
svých důsledcích významné snížení případů 
nutného použití síly (tzv. donucovacích pro-
středků) ze strany vězeňského personálu při 
zacházení s vězněnými osobami, rovněž tak 
minimalizaci počtu napadení personálu věz-
ni. Byl tím zahájen proces odmítnutí pojetí 
vězení jako „totale Institution“ a jeho násled-
ného „otevírání se“ vůči svobodné společ-
nosti, vyznačující se hledáním a nacházením 
humánnějších, současně účinnějších bezpeč-
ných forem zacházení.

- K dosažení dynamické bezpečnosti ve stře-
doevropském vězeňství významně přispívá 
zkvalitňování výběru personálu (zejména 
přicházejícího do přímého kontaktu s věz-
ni), na který navazuje jeho důkladná a peč-
livá pregraduální i postgraduální příprava           
(referát o českém systému celoživotního 
vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby, 
který jsem měl čest přednést v roce 2003 na 
konferenci ve švýcarském Freiburgu        (v 
sídle Schweizerisches Ausbildungszentrum für 
das Strafvollzugspersonal), se setkal s živým 
zájmem účastníků, rovněž podmínky pro 
vzdělávání českého vězeňského personálu 
jsou dnes již s vyspělou Evropou srovnatelné 
– www.europaforum-kriminalpolitik.org ; 
www.ivvs.cz ; www.prison.ch ).  Zlepšuje se 
vedení personálu     i supervize jednotlivých 
profesí ve Vězeňské službě. Pozornost je 
věnována psychologické péči o zaměstnan-
ce, a to zejména po traumatizujících zážit-
cích souvisejících s výkonem jejich nároč-
ného povolání (rozumí se tím např. zákroky 
při pokusech vězňů o útěk nebo suicidium). 
To vše posiluje korektní jednání personálu 
s vězni vyznačující se správnou komunika-
cí (oproštěnou od extrémů familiérnosti na 
straně jedné i militantního přístupu na straně 
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druhé) zaměřenou na věcná  a včasná řešení 
nejrůznějších problémů za současného přís-
ného respektování všech zákonných ustano-
vení (určujícími jsou zejména zákon o výkonu 
vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody 
a navazující vyhlášky ministerstva spravedl-
nosti, kterými se pro uvedené typy uvěznění 
provádějí příslušné konkretizace).

- Své specifi kum má fenomén dynamické 
bezpečnosti při zacházení se zvlášť nebez-
pečnými pachateli sexuálních a jiných nej-
závažnějších násilných trestných činů. Zde 
je velmi důležité, aby zkušení profesionálové 
(začátečníci se pro práci s těmito vězni oprav-
du nehodí) měli interiorizovánu fi lozofi i 
pojímající i nejtěžšího  zločince jako člověka, 
nikoli nějaké divoké zvíře či obludné mon-
strum – ovšem člověka s velmi výraznými 
osobnostními poruchami a s tím související-
mi riziky chování         a jednání vyžadujícími 
zvláštní programy zacházení. Pouze přijetí 
a zvnitřnění této fi lozofi e umožní vybraným 
schopným a připraveným specialistům 
dosáhnout ve svém přístupu k nejtěžším zlo-
čincům oné žádoucí integrace zmiňovaných 
tří penitenciárních principů a „ustát“ i obhájit 
tento postoj před veřejností, která celou pro-
blematiku často monitoruje a komentuje na 
vzedmuté hladině emocionality (svoji nega-
tivní roli zde sehrává ne vždy vhodná činnost 
zejména bulvárních médií – tvorba aktivní 
mediální strategie evropských Vězeňských 
služeb je proto i z těchto důvodů   na pořadu 
dne; mezinárodní společnost Europäisches 
Forum für angewandte Kriminalpolitik e.V., 
sdružující odborníky ze zemí Evropské unie 
zabývající se kriminalitou a vězeňstvím, při-
pravuje pro rok 2006 setkání a výměnu infor-
mací právě k této ožehavé problematice).

- Proniknout do vnitřní dynamiky vězeň-
ské subkultury a účinně ji v bezpečnost-
ním smyslu pozitivně ovlivňovat je složité a 
obtížné zvláště tehdy, jsou-li společně uby-
továvané skupiny vězňů příliš velké. Vězeň-
ská architektura je proto dnes (samozřejmě 
v závislosti na fi nančních možnostech jed-
notlivých zemí) stavěna před úkol dosáhnout 
ve vězeňských zařízeních lepší přehlednosti, 
a to jak po stránce prostorové, tak početní. 
Co nejmenší, navzájem (především v noč-
ních hodinách) oddělené skupinky vězňů 
s přidělením dostatečného počtu pracovníků 
Vězeňské služby, to je zřejmě cesta, na jejímž 
konci je (v nejvyspělejších zemích Evropy již 
dnes uplatňovaný) separační systém, totiž 
samostatné ubytování každého vězně dopl-
něné možností individuálně (v závislosti na 
chování a jednání) měnit dobu a druh jeho 
setkávání s ostatními.

- Vše dosud diskutované platí vyhroceně při 
výkonu vazby a trestu odnětí svobody cizin-
ců, zvláště osob přicházejících do Evropy 
ze vzdálených, velmi odlišných kulturních 
okruhů. Snížení bezpečnostních rizik při 
dosažení efektivních změn v adjustaci na 
platné evropské společenské normy, to před-
stavuje – nikoli pouze pro vězeňství – velkou 
výzvu celé společnosti.

- Zacházení s vězni musí směřovat k reinte-
gračnímu cíli, tj. ke znovuzačlenění člověka 
propuštěného z vězení do svobodné spo-
lečnosti, a to po stránce profesní, sociální i 
další. Aby se tento záměr dařil, je třeba oso-
bám nacházejícím se ve výkonu trestu odnětí 
svobody postupně pomoci nalézat hodnotné, 
smysluplné alternativy k jejich dosavadní-
mu neutěšenému, neúspěšnému, k uvězně-
ní vedoucímu životu.  Specifi cké uplatnění 
Franklovy logoterapie ve vězeňských pod-
mínkách je bohužel zejména v České repub-
lice teprve v začátcích (Frankl, 1990).

- Uplatňování dynamické bezpečnosti (v rámci 
komplexu bezpečného, humánního a efektiv-
ního zacházení s vězni) předpokládá v každé 
konkrétní věznici součinnost celé řady pra-
covních skupin vězeňského personálu, jejich 
interdisciplinární spolupráci založenou jak 
na pevně stanoveném strukturování celé-
ho systému, tak na všestranném průběž-
ném komunikování mezi jeho jednotlivými 
složkami v návaznosti na komunikaci s věz-
ni. Pro současnost i budoucnost nelze slevit 
z požadavku, aby se na vhodné komunikaci 
s vězni podílel každý zaměstnanec Vězeňské 
služby. Rozdíly mohou a musí být v míře a 
obsahu těchto kontaktů. Jiné komunikační 
algoritmy pro stálé, spolehlivě predikovatel-
né situace budou vyžadovány od strážných či 
dozorců, vysoká kreativita ( a ovšem i patřič-
ná osobní zodpovědnost) je také v tomto smě-
ru výsadou a povinností specialistů (zejména 
psychologů) a managementu. Je třeba se na 
proměnlivou situaci nadcházejícího období 
dobře připravovat – speciální výcviky komu-
nikačních dovedností v členění podle jednot-
livých profesí jsou k vlastnímu sebezdokona-
lování v teorii i praxi vězeňství podmínkou 
nutnou, nikoli však dostačující.
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Souhrn
Vstup ČR do EU je šancí a příležitostí k docílení žádoucí sociální a ekonomické úrovně také na regionální úrovni 
a  venkovském prostoru. Tento článek uvádí část výzkumu a přehledu statistických údajů demografi cké struktury  
Jižních Čech a venkovských obcí. Monitoring a analýza sociální a ekonomické situace  v regionu a venkovském 
prostoru  je první z kroků procesu  usměrnění a rozvoje regionů České republiky.

Klíčová slova Regionální rozvoj, monitoring a analýza, demografi cká struktura, EU - politika regionálního 
a strukturálního rozvoje

Summary
The Czech Republic accession to the European Union is the chance and opportunity to achieve suitable social and 
economic level also at the regional and rural area. The article is based on research and performed statistic analysis 
of the demographic structure of the South Bohemia rural villages. The monitoring and analysis of the social 
and economic situation at the regional and rural area is the fi rst of the steps in the process of the regulation and 
development of the Czech regions.

Key words Regional development, monitoring and analysis, demographic structure, EU- regional and structural  
development policy 

AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

Úvod 

Článek uveřejňuje část výsledků zpracovaných 
v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky č. 1 J016/04-DP2: Socio-ekonomický 
vývoj českého venkova a zemědělství, jehož nosite-
lem je prof. Věra Majerová, CSc., ČZU v Praze. Před-
mětem projektu je komplexní a systematické shro-
mažďování a vyhodnocování informací, týkajících se 
socio-ekonomických a demografi ckých jevů a procesů 
českého venkova. Výzkum je prováděn s ohledem na 
podmínky života ve venkovských oblastech, stabilizaci 
venkovského osídlení, vytvoření předpokladů pro eko-
logicky udržitelný, sociální a ekonomický rozvoj úze-
mí. Význam projektu koresponduje se vstupem Čes-
ké republiky jako nového člena do společenství států 
Evropské unie. Reaguje na skutečnost, že problema-
tika venkova a zemědělství patří v evropském i celo-
světovém měřítku k velice důležitým a preferovaným 
okruhům. Politiky Evropské unie a její programy v této 
oblasti jsou návazně konkretizovány a uplatňovány 
v rámci národních politik a jejich programů. Koncep-
ce a konkrétní kroky musí být založeny na kvalitních 
a aktuálních informacích.

Východiska 

Rozšíření Evropské unie o nové členy a diskuse 
o dalším rozšiřování je realitou. Evropská unie proží-
vá řadu změn. Jednou z nich je i změna směru evrop-
ského zemědělství v souladu s myšlenkou procesu 
soudržnosti evropského teritoria, ekonomiky a soci-
ální politiky. V tomto trendu a pokračujícím procesu 
transformace dochází i v České republice ke změnám. 
Dokončení restrukturalizace podniků zemědělské 
prvovýroby, dořešení některých vnitřních vývojových 
problémů českého agrárního sektoru, venkovského 
prostoru  a  vytvoření prostoru pro zapojení se do živo-
taschopného evropského modelu jsou nejdůležitější 
body, které jsou stále řešeny. Změny se dotýkají nejen 
zemědělských trhů, ale také místních ekonomik ven-
kovských oblastí. Politika venkova  a zemědělství se 
stala prioritou. Strukturální politiku lze defi novat jako 
vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního 
fungování tržních sil. Cílem je dosáhnout takových 
strukturálních změn,  které by autonomní trh vytvořil  
buď příliš pozdě, nebo  které jsou při této autonomii 
trhu vyloučeny [1]. Významnou úlohu hraje regionál-
ní hledisko a regionální politika. Regionální politika 
EU se snaží  v zájmu celkové stability snižovat hos-
podářské a sociální rozdíly, zaměřuje se na zmenšo-
vání nerovnoměrnosti mezi různými regiony a jejich 
zaostalosti. Regionální politika hraje významnou roli 
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v dlouhodobém procesu odstraňování ekonomických 
a sociálních rozdílů nejen  mezi členskými zeměmi, 
ale i mezi jednotlivými regiony v rámci jednotlivých 
zemí[2].

Jedním z východisek  pro analýzu a řešení těch-
to problémů se stávají demografi cké charakteristiky 
zkoumaných regionů. V měnících se podmínkách 
dochází návazně i ke změnám trhu práce a tím i ke 
změnám demografi ckých parametrů. V rámci výše 
uvedeného projektu je jedním z dílčích cílů i analýza 
demografi ckých charakteristik obyvatel v Jihočeském 
kraji jako celku, v jeho obcích a speciálně v obcích do 
2000 obyvatel. Zdrojem dat demografi cké analýzy 
byla periodická i neperiodická šetření Českého statis-
tického úřadu; Statistické ročenky Jihočeského kraje  
2001, 2002, 2003, 2004; Statistická ročenka České 
republiky 2004; Statistický průvodce obcemi Jihočes-
kého kraje 2004, internetové zdroje a další.

Předmětem zkoumání jsou obce venkova  v Jiho-
českém kraji, a to do velikosti 2000 obyvatel, jejichž 
počet se ve sledovaných letech 1999 – 2003 pohyboval 
v rozmezí  573-574 obcí. Venkov je charakterizován 
počtem obyvatel v obcích, a to do 2000. Vymezení 
venkova a venkovského prostoru je charakterizováno 
např. v materiálech VŠE v Praze, internetových zdro-
jích [3]. V subjektivním a objektivním vymezení ven-
kova  jsou uvedeny jednotlivé ukazatele a určující body. 
Zdroj dále uvádí, že k 1.1.2004  zastoupení venkova 
v České republice činilo  89,6 % obcí, 73,6 % území, 
26,2 % obyvatel. 

Výsledky a vybrané charakteristiky 

Administrativně se Česká republika (dále jen 
ČR) dělí na 14 samosprávných krajů, a 6 248 obcí 
(k 1.1.2005). Populačním a velikostním kritériím pro 
vymezení statistických regionů soudržnosti odpovídá 
8 regionů úrovně NUTS 2. Výlučné postavení v ČR má 
hlavní město Praha, které se řídí zvláštním zákonem 
o hlavním městě Praze.

Tabulka 1: Charakteristika krajů ČR – vybrané 
faktory 

Kraje Po et
obyvatel

Celková
vým ra

území v km2

Hustota
obyv. na km2

Po et
venkov.

obcí

Podíl venkov. 
obyvatel. v 

%
Hl. m sto Praha 1170571 49590 2361 - - 
St edo eský 1144071 1101450 104 1063 43,0 
Jiho eský 625712 1005685 62 573 33,3 
Plze ský 549618 756121 73 459 32,8 
Karlovarský 304588 331454 92 106 20,1 
Ústecký 822133 533492 154 304 19,1 
Liberecký 427563 316293 135 185 24,4 
Královehradecký 547296 475818 115 405 31,1 
Pardubický 505285 451850 112 420 38,0 
Vyso ina 510114 679582 75 673 41,8 
Jihomoravský 1130240 719538 157 593 29,8 
Olomoucký 639423 526703 121 351 33,8 
Zlínský 590706 396389 149 252 29,3 
Moravskoslezský 1253257 542723 231 227 14,7 

eská republika 10220577 7886688 130 5612 26,3 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Více než milion obyvatel žije v Moravskoslezském 
kraji, Praze, Středočeském a Jihomoravském kra-

ji. Naopak Karlovarský kraj je co do počtu obyvatel 
málo osídlen. Vysokou hustotu obyvatelstva má (kro-
mě Prahy)  Moravskoslezský kraj, kterému také patří 
poslední místo co se týče podílu venkovského obyva-
telstva (pouhých 14 %). Nízkou hustotu, která splňuje 
i kritéria OECD pro venkovský region (méně než 100 
obyvatel na km2), mají 4 kraje, z nichž nejnižší má Jiho-
český kraj (62 obyv. na km2). 

Nejvíce venkovských obcí se nachází ve Středo-
českém kraji, tento kraj spolu s Vysočinou má nejvyšší 
podíl venkovského obyvatelstva v ČR (více než 41 %) 
– viz tabulka 1. Jedním z kritérií, které se používají pro 
vymezení venkovských obcí, je počet obyvatel v obci. 
Obec, ve které je počet trvale bydlících obyvatel nižší 
než 2000 lidí, se považuje za venkovskou. Venkov-
ských obcí je v ČR celkem 5 612, což je 90 % ze všech 
obcí a pokrývají území v rozloze 3/4 našeho státu. Žije 
v nich však pouze čtvrtina obyvatel, tj. téměř 2 690 tisíc 
osob. Téměř 1/3 obcí spadá do velikostní kategorie 
200-499 obyvatel. Při srovnání s jinými evropskými 
zeměmi se u nás nachází velké množství co do počtu 
malých obcí. Tato rozdrobená sídelní struktura je však 
dána historickým vývojem. Průměrná venkovská obec 
má tedy 480 obyvatel. 

Venkovské obce lze také vymezit pomocí krité-
ria hustoty zalidnění, které je v souladu s metodikou 
OECD a metodikou Eurostatu. Dle této defi nice jsou 
za venkovské pokládány ty obce, které vykazují hus-
totu menší než 100 obyv./km2. Uplatnění takovéto 
defi nice může být sporné. Existují venkovské obce 
s malým počtem obyvatel, které se mohou nacházet na 
velmi malém území, takže hustota obyvatelstva v těch-
to obcích může překonat povolenou hranici a naopak. 
Strukturu sídelní soustavy podle velikostních katego-
rií ukazuje následující tabulka.

Tabulka 2: Struktura sídelní soustavy podle 
velikostních kategorií obcí

Po et obcí Po et obyvatel Velikostní kategorie  
n v % n v % 

do 199 1633 26,1 200534 2,0 
200 - 499 2012 32,2 653740 6,4 
500 - 999 1293 20,7 901546 8,8 
1 000 - 1 999 674 10,8 933856 9,1 
Celkem venkovské obce 5612 89,8 2689676 26,3 

2 000 - 4 999 368 5,9 1122262 11,0 
5 000 - 9 999 137 2,2 932726 9,1 
10 000 - 19 999 68 1,1 955227 9,4 
20 000 - 49 999 42 0,67 1250363 12,2 
50 000 - 99 999 16 0,25 1157242 11,3 
100 000 a více 4 0,06 942510 9,2 
Praha 1 0,02 1170571 11,5 
Celkem m sta 636 10,2 7530901 73,7 

Celkem R 6248 100,0 10220577 100,0 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Při analýze demografi ckých faktorů bylo zjištěno, 
že v průběhu roku 2004 se v ČR živě narodilo 97,7 tisíce 
dětí, což je nejvíce od roku 1995, kdy poprvé klesl počet 
živě narozených dětí pod sto tisíc. Téměř 31 % z nich 
se však narodilo mimo manželství. Počty narozených 
dětí se tedy již třetím rokem zvyšují. Vzestup byl oče-
káván, neboť ve věku nejvyšší plodnosti jsou ženy ze 
silných populačních ročníků 70. let. Počet zemřelých 
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v roce 2004 (107,2 tisíce) byl o 4,1 tisíce nižší než v roce 
předchozím. V daném roce zemřelo nejméně lidí v his-
torii ČR, obdobný počet byl zaznamenán i v roce 2001.

Tabulka 3: Vybrané demografi cké údaje za celou 
Českou republiku v letech 1993 – 2004 v absolutním 
vyjádření

1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004Ukazatel 
po ty

Živ
narození 

121025 90446 89471 90910 90715 92786 93685 97664 

Zem elí 118185 112782 109768 109001 107755 108243 111288 107177 
S atky 66033 53896 53523 55321 52374 52732 48943 51447 
Rozvody 30227 33113 23657 29704 31586 31758 32824 33060 
P ist hovalí 12900 10857 9910 7802 12918 44679 60015 53453 
Vyst hovalí 7424 728 1136 1263 21469 32389 34226 34818 
P irozený 
p ír stek

2840 -22336 -20297 -18091 -17040 -15457 -17603 -9513 

P ír stek
st hováním

5476 10129 8774 6539 -8551 12290 25789 18635 

Celkový
p ír stek

8316 -12207 -11523 -11552 -25591 -3167 8186 9122 

Zdroj: ČSÚ

Počet uzavřených sňatků překročil v uplynulém 
roce 2004 opět hranici padesáti tisíc, v daném roce 
bylo zaznamenáno 51,4 tisíce nových manželství, což 
bylo zhruba o 2,5 tisíce více než v předcházejícím roce. 
Tato dosažená hodnota byla druhou nejnižší v hodno-
ceném období. Roční počty rozvodů se po krátkém 
a mírném přerušení v letech 1999 – 2000, způsobe-
ném přijetím novelizace zákona o rodině, opět rychle 
vrátily na hodnoty před přijetím zákona. V roce 2004 
bylo ukončeno téměř 33,1 tisíc manželství, tj. o 236 
více než v předchozím roce. Tento dosažený počet byl 
druhým nejvyšším v historii samostatné ČR (nejvíce 
bylo rozvedeno párů v roce 1996).

V roce 2004 se do ČR přistěhovalo o 7,2 tisíce lidí 
méně než v roce 2003. Oproti situaci v roce 1993 to 
však je stále více než 4násobek. Počet vystěhovalých 
se každým rokem zvyšuje, ale stále je nižší než počet 
přistěhovalých (opakem byl rok 2001). Nejpočet-
nější skupinou cizinců s povolením k pobytu v ČR 
jsou: Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Poláci a Rusové. 
Ve srovnání s rokem 2003 se přírůstek stěhováním 
(zahraniční migrací) v loňském roce snížil  o 7,2 tisíce 
na 18,6 tisíce, menší byl také přirozený přírůstek. Jeho 
dosažená výše –9,5 tisíce byla zhruba o polovinu (o 8,1 
tisíce) nižší než v roce předchozím.

Po několika letech záporného celkového přírůst-
ku obyvatelstva ČR se v roce 2004, stejně jako v roce 
předchozím, zvýšil počet obyvatel. V roce 2003 přiby-
lo 8,2 tisíce obyvatel, v následujícím roce to již bylo 9,1 
tisíce obyvatel, celkem tedy téměř 17,3 tisíce. V období 
populační ztráty (1994 - 2002), kdy kladné saldo mig-
race (s výjimkou roku 2001) již nevyrovnávalo úbytek 
přirozenou měnou, ubylo 96,2 tisíce obyvatel – viz 
tabulka 3 .

Při komparaci počtu obyvatel v České republice 
a v jeho jednotlivých krajích v roce 1993 a roce 2004 
byly zjištěny následující skutečnosti (viz tabulka 4): 
celkový přírůstek obyvatelstva byl záporným saldem 
a to ve výši  113 436 obyvatel. V roce 2004 činil celkový 
počet obyvatel v ČR 98,90 % úrovně celkového počtu 
obyvatel v roce 1993.

Tento trend kopírovaly všechny kraje České repub-
liky s výjimkou kraje Středočeského a kraje Vysočina, 
v nichž za sledované období vzrostl celkový počet oby-
vatel na 103,2 % (kraj Středočeský ) a 100,3 % (kraj 
Vysočina) úrovně roku 1993.

Jihočeský kraj a kraj Karlovarský  zůstaly 
s celkovým  počtem obyvatel v roce 2004 prakticky na 
stejné úrovni jako v roce 1993. Jihočeský kraj vykázal 
v uvedeném období pokles počtu obyvatel pouze na 
úroveň 99,89 % celkového počtu obyvatel a Karlovar-
ský kraj vykázal pokles pouze na 99,95 % úrovně roku 
1993. Při hodnocení přirozeného přírůstku na 1000 
obyvatel v roce 2004 nebyla zaznamenána ani v jed-
nom kraji České republiky kladná hodnota. Jihočes-
ký kraj se zařazuje na 5.místo v žebříčku přirozeného 
přírůstku na 1000 obyvatel s hodnotou – 0,8 obyv. na 
1000 obyvatel. V období před 10 lety byl tento přírůs-
tek záporný jen u 4 krajů.

Tabulka 4: Vybrané demografi cké údaje za kraje ČR 
v letech 1993 a 2004 

P ír stky na 1000 obyvatel 
P irozený 
p ír stek

P ír stek
st hováním

Celkový
p ír stek

Stav obyvatel k 31.12. 
(absolutní vyjád ení)

Kraj

1993 2004 1993 2004 1993 2004 1993 2004
Praha -2,9 -1,5 2,7 5,8 -0,2 4,3 1217023 1170571 
St edo eský -1,6 -1,1 0,5 8,4 -1,1 7,3 1108935 1144071 
Jiho eský 0,9 -0,8 1,2 1,1 2,1 0,3 626391 625712 
Plze ský -0,6 -1,7 1,1 0,8 0,4 -0,9 557080 549618 
Karlovarský 2,4 -0,4 0,1 1,5 2,5 1,1 304733 304588 
Ústecký -0,2 -0,4 0,1 1,9 -0,2 1,5 825257 822133 
Liberecký 1,3 -0,1 1,4 -0,3 2,7 -0,4 428546 427563 
Královehradecký 0,5 -1,0 0,3 0,5 0,8 -0,5 554500 547296 
Pardubický 0,8 -0,8 0,4 0,4 1,2 -0,4 510906 505285 
Vyso ina 2,0 -0,5 -0,7 -0,2 1,2 -0,7 515556 517153 
Jihomoravský 0,3 -0,8 0,5 1,4 0,8 0,5 1148580 1123201 
Olomoucký 0,7 -0,7 0,4 -1,2 1,1 -1,9 650468 635126 
Zlínský 1,0 -2,3 1,2 -0,7 2,2 -2,0 600915 590706 
Moravskoslezský 1,8 -1,6 -0,6 -1,2 1,2 -2,2 1285105 1257554 

R 0,3 -0,9 0,5 1,8 0,8 0,9 10334013 10220577 

Zdroj: ČSÚ

V roce 2004 se v 9 krajích ČR zvýšil migrací cel-
kový počet obyvatel. Nejvíce je tento nárůst vidět ve 
Středočeském kraji (8,4 obyv. na 1000 obyvatel). Mezi 
úbytkové kraje naopak patří Moravskoslezský kraj, 
dále Olomoucký, Zlínský, Liberecký a Vysočina – viz 
následující tabulka. 

Z tabulky níže uvedené vyplývá, že rozdíly mezi 
zahraniční a vnitřní migrací jsou mnohem výrazněj-
ší. Vnitřní migrací bylo ztrátových 10 krajů, zatímco 
zahraniční migrací pouze 4 kraje. Vnitřní migrací nej-
více získal Středočeský kraj (6,5 obyv. na 1000 obyv.), 
zahraniční migrací si ponejvíce polepšila Praha (7,7) 
a Karlovarský kraj (5,5 obyv. na 1000 obyvatel). Pouze 
tři kraje (Středočeský, Jihočeský a Pardubický) získaly 
obyvatele díky kladnému saldu migrace.   
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Tabulka 5: Saldo migrace v krajích ČR v roce 2004
Saldo

vnit ní
migrace

Saldo
zahran.
migrace

Saldo
celkové
migrace

Saldo
vnit ní
migrace

Saldo
zahrani ní

migrace

Saldo
celkové
migrace

Kraj

n Na 1000 obyvatel 
Praha -2209 8917 6708 -1,9 7,7 5,8 
St edo eský 7400 2184 9584 6,5 1,9 8,4 
Jiho eský 239 431 670 0,4 0,7 1,1 
Plze ský 582 -124 458 1,1 -0,2 0,8 
Karlovarský -1222 1678 456 -4,0 5,5 1,5 
Ústecký -469 2059 1590 -0,6 2,5 1,9 
Liberecký -82 -40 -122 -0,2 -0,1 -0,3 
Královehradecký -423 713 290 -0,8 1,3 0,5 
Pardubický 54 132 186 0,1 0,3 0,4 
Vyso ina -493 390 -103 -1,0 0,8 -0,2 
Jihomoravský -174 1737 1563 -0,2 1,5 1,4 
Olomoucký -497 -246 -743 -0,8 -0,4 -1,2 
Zlínský -322 -77 -399 -0,5 -0,1 -0,7 
Moravskoslezský -2384 881 -1503 -1,9 0,7 -1,2 

R x 18635 18635 x 1,8 1,8 

Zdroj: ČSÚ

Územní rozdíly ve věkovém složení obyvatelstva 
mezi kraji ČR hodně ovlivňuje hlavní město Praha. 
V Praze je dlouhodobě nejméně zastoupena dětská 
populace a naopak zde žije nejvyšší podíl osob v popro-
duktivním věku. Hlavní město Praha je jediným kra-
jem, ve kterém je podíl dětí v populaci nižší než je podíl 
osob ve věku nad 65 let. Jestliže tedy pomineme Prahu 
při hodnocení věkové struktury, tak se územní diferen-
ciace zmenší.

Tabulka 6: Věkové složení obyvatelstva v krajích ČR 
v letech 1993 a 2004 v %

Podíl obyvatel ve v kové skupin  (%) 
0-14 15-64 65+

Pr m.v kKraj

1993     2004 1993      2004 1993      2004 1993        2004 
Praha 16,8       12,5 67,4        71,8 15,7        15,7 39,3          41,7 
St edo eský 18,8       15,1 67,4        70,8 13,8        14,1 37,5          39,8 
Jiho eský 20,0       15,3 67,4        70,8 12,6        13,9 36,4          39,5 
Plze ský 18,8       14,6 67,9        70,8 13,3        14,6 37,3          40,2 
Karlovarský 20,1       15,6 69,5        71,8 10,4        12,6 35,4          38,8 
Ústecký 20,0       15,9 68,4        71,7 11,6        12,4 35,8          38,8 
Liberecký 20,0       15,7 67,7        71,4 12,3        13,0 36,1          39,2 
Královehradecký 19,2       15,1 67,2        70,1 13,6        14,7 37,1          40,1 
Pardubický 20,0       15,6 67,1        70,0 12,9        14,4 36,5          39,6 
Vyso ina 20,7       15,8 66,5        70,0 12,7        14,3 36,1          39,3 
Jihomoravský 19,5       14,7 66,8        70,7 13,6        14,6 37,0          40,0 
Olomoucký 20,0       15,1 67,3        70,9 12,7        14,0 36,3          39,6 
Zlínský 20,1       15,0 67,4        70,7 12,5        14,3 36,3          39,6 
Moravskoslezský 20,5       15,5 68,3        71,6 11,2        12,9 35,6          39,1 

R 19,4       14,9 67,6        71,0 13,0        14,0 36,8          39,8 

Zdroj: ČSÚ

Na prvním místě podle procenta zastoupení dětí 
do 15 let je Ústecký kraj, následuje Vysočina (tento 
kraj byl počátkem 90. let na prvním místě). Ústecký 
kraj se stal od přelomu století krajem s nejvyšší úrov-
ní plodností žen. Nižší procento zastoupení dětí než 
je republikový průměr vykazují kraje (kromě Prahy) 
Jihomoravský a Plzeňský.

Regionální rozdíly v zastoupení osob ve věku nad 
65 let jsou o trochu výraznější než je tomu u podílu dětí 
v obyvatelstvu. Přehlédneme-li Prahu, tak nejvyšší 
podíl osob v poproduktivním věku vykazují kraje: 
Královehradecký, Plzeňský a Jihomoravský (okolo 
14,6 %). Na opačné straně žebříčku hodnot pak stojí 
kraje: Ústecký a Karlovarský (okolo 12,5 %). Z hle-
diska vývoje se rapidně snížil podíl dětí v populaci, za 
období delší než 10 let je tento podíl nižší zhruba o 5 %. 
Největší pokles zaznamenaly kraje Moravskoslezský 
a Jihočeský. V dané dekádě vzrostlo obyvatelstvo 
v produktivním věku (o 4 %) a také se zvýšil podíl osob 

ve věku nad 65 let (o 1 %). Průměrný věk obyvatelstva 
ČR se také zvýšil a to zhruba o 3 roky. Ústecký kraj 
má vzhledem k největšímu podílu dětí a nejmenšího 
podílu starších osob nejmladší populaci v ČR, násle-
dován je krajem Karlovarským.  Podíl dětských obyva-
tel a obyvatel starších 65 let je zhruba stejný v krajích 
Plzeňském a Jihomoravském, podíl dětí je zde o trochu 
vyšší než obyvatel starších 65 let.

  Problém ubývání obyvatelstva je průvodním 
jevem transformujících se zemí [4]. Česká republika 
zaznamenává absolutní pokles  obyvatelstva od roku 
1994. Výsledky ukazují, že nedochází k vylidňování 
regionu Jihočeského kraje. Naopak, trvalým trendem 
je jak migrace do regionu, tak i přirozený přírůstek 
obyvatelstva. Jihočeský kraj je vnímán jako kraj, ve 
kterém jsou jak ekologické podmínky, tak i podmínky 
ekonomické příznivé regionálnímu rozvoji [5]. 

Závěr

Provedené analýzy jsou pouze malou částí prová-
děného výzkumu: Socio-ekonomický vývoj českého 
venkova a zemědělství.  Informace a podklady jsou 
nezbytné pro kvalitní rozhodovací procesy, pro tvor-
bu dalších programů obnovy a realizaci udržitelného  
rozvoje. Majerová [6] potvrzuje, že rozhodujícím fak-
torem dlouhodobých vývojových procesů bude kva-
lita těchto informací a analýz, vztah České republiky 
k Evropskému společenství a její místo v ekonomické 
a sociální struktuře Evropské unie. Ve své monografi i  
klade otázky k zamyšlení a diskusi. 

Podpora a posílení sociální a ekonomické soudrž-
nosti je podpořeno mimo jiné i prostřednictvím struk-
turálních fondů [7], protože hlavními nástroji pomoci 
Evropské unie zaostávajícím regionům jsou právě 
strukturální fondy [8]:

Evropský fond regionálního rozvoje;
Evropský sociální fond;
Evropský zemědělský, orientační  a záruční fond;
Finanční nástroje pro usměrňování rybolovu.
Česká republika se zapojuje do procesu soudrž-

nosti, který úzce souvisí se směrem politiky Evropské 
unie a musí být realizována pomocí státní politiky. 
V tomto směru by mělo dojít i k efektivnímu využívání 
fondů EU, které přispívají a budou přispívat k tvorbě 
a realizaci programů a projektů zaměřených právě do 
oblasti hospodářského a sociálního rozvoje  venkova.  
Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky 
na období 2000-2006 se týká např.:

venkovských oblastí, ve kterých dochází k vylidňo-
vání;

venkovských oblastí, ve kterých dochází k rychlé 
transformaci zemědělského sektoru;

venkovských oblastí, které jsou z hlediska sociál-
ně-ekonomického převážně  zemědělské;

venkovských oblastí, které čelí tlakům městských 
center a další.
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V národním měřítku tuto činnost podporuje 
operační program „Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství“ [9], „Společný regionální a operační 
program“.  Společný regionální a operační program se 
zaměřuje na podporu aktivit spadajících především do 
působnosti krajů a obcí s cílem dosáhnout vyváženého 
rozvoje regionů [10].
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AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

Úvod

Problematika romského etnika je mnohostranná 
a jednotlivé stránky navzájem propojené – kulturní, 
výchovná a vzdělávací, ekonomická, sociální, enviro-
mentální i politická. Návrh na vytvoření samosprávné 
struktury spadá do politického řešení problematiky 
Romů.

Návrh vychází z konkrétních systémových opatře-
ních, kterými je řešena problematika Sámů v Norském 
království, systém samospráv národnostních menšin 
v Maďarsku a návrhu pro Slovenskou republiku Petera 
Lieskovského z Fakulty politických věd a mezinárod-
ních vztahů UMB v Banské Bystrici.

Politická stránka Romského problému

Problém Romské menšiny není problémem pouze 
Romů samotných, ale je to problém celé společnosti, 
ve které Romové žijí. Politické aspekty Romského pro-
blému můžeme charakterizovat tím, že Romská národ-
nostní menšina:
1. Nežije v České republice v žádném konkrétně 

vymezeném regionu. Žije roztroušeně po celém 
území Jihočeského kraje i České republiky. 

2. Splňuje všechny podmínky zákona o národnost-
ních menšinách -  tvoří početní menšinu obyva-
telstva, která se utvořila historicky. Projevuje vůli 
být považována za národnostní menšinu za účelem 
vyjádření a ochrany zájmů svého společenství. 

3. Má problémy s nedostatkem národního uvědomo-
vání, jehož důsledkem jsou asimilační snahy s čes-
kou majoritou, především těch Romů, kteří získají 
vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Podle 
sčítání obyvatel v roce 2001 se k romské národnos-
ti přihlásilo 618 Romů, což je pouze necelých 7% 
z jejich pravděpodobného počtu.

4. Má nedostatek vlastní politické elity. Stále hledá 
reálnou a relativně stabilizovanou romskou poli-
tickou reprezentaci. Podle výzkumu Inštitútu pre 
verejné otázky z roku 2001 slovenští Romové ve 
24% si myslí, že je nejlépe reprezentují jejich romští 
lídři (to vychází z romských tradic a kultury).  Poli-
tické strany v 7,6%. Lze předpokládat, že v České 
republice je situace obdobná.  (3)

5. Politickou reprezentaci Romů suplují nepolitic-
ká romská občanská sdružení a iniciativy, jejichž 
autorita bývá zpochybňována, mimo jiné i pro její 
nepolitický charakter.

6. Je organizována ve velkém množství společen-
ských organizací, které jsou často vytvářeny úče-
lově a jejich organizační i obsahová činnost není 

NÁVRH NA VYTVOŘENÍ SAMOSPRÁVNÉ STRUKTURY ROMSKÉHO 
ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE

Proposal for creating an autonomous self-governing structure 
of the gipsy ethnic minority in the Czech Republic

Lubomír Pána
Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, ČR

Souhrn: 
Návrh na vytvoření samosprávné struktury romského etnika v české republice je návrhem politického řešení 
problematiky Romů. Obsahuje charakteristiku politických aspektů řešení vzniklých problémů a navrhuje vytvoření 
samosprávného orgánu pro romskou menšinu žijící v ČR. V textu jsou jen základní nástiny řešení. Detailní 
rozpracování návrhu by bylo vhodné zpracovat v samostatné studii, či vědecké práci.

Klíčová slova: politická reprezentace, politické řešení, romové, romský sněm, sámové, volební právo

Sumary:
The proposal for creating an autonomous self-governing structure of the Gipsy ethnic minority in the Czech 
Republic is a proposal for a political solution to problems related to the Gipsies. It contains a description of political 
aspects of solutions to aroused problems and it proposes creating an autonomous self-governing organ for the 
Gipsy ethnic minority in the Czech Republic. The text consists only of basic drafts of these solutions. It would be 
appropriate to work out a detailed elaboration of this proposal in an independent study or theses.

Keywords: political representation, political solution, Gypsies, Gypsy assembly, the Sams, the right to vote
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na dobré úrovni. Tyto subjekty navíc jsou málo 
stabilní a navzájem nespolupracují, pokud ano, tak 
minimálně.

Tyto politické problémy, kterými trpí vztah Romů 
k české společnosti a naopak, je možné řešit vytvořením 
Romského sněmu, jako orgánu politické reprezentace 
Romského národa.

Romský sněm

Posláním návrhu je vytvořit v Romské menšině 
samosprávnou strukturu orgánů s vrcholným orgánem 
„Romským sněmem“. Struktura samosprávných orgá-
nů by měla získat autoritu uvnitř etnika i navenek k čes-
ké majoritě. Po svém vytvoření převezme zodpovědnost 
za proces postupné integrace menšiny do české společ-
nosti při zachování kulturní svébytnosti Romů.

Romský sněm bude víceúčelovým řešením politické 
stránky romského problému. To řešení bude obsahovat 
následující přednosti: 
1) V politickém systému České republiky vznikne 

nový prvek, který bude politicky reprezentovat 
romskou populaci.

2) Při tvorbě Sněmu budou Romové spolupracovat 
s politickými institucemi České republiky, avšak při 
pravidelném obnovování složení své samosprávní 
struktury budou nezávislí na české majoritě.

3) Delegované pravomoci, ale také zodpovědnost při-
spějí k vytváření romské politické elity a zvyšování 
její kompetentnosti.

4) Ve věcech týkajících se Romů bude Sněm postup-
ně přebírat větší a více rozhodovacích pravomo-
cí. To je potřebné pro další rozvoj a upevňování 
demokracie v České republice a pro zvyšování vli-
vu Romů na rozhodování o vlastních kulturních, 
vzdělávacích, ale také sociálních a hospodářských 
záležitostech. Tak se postupně vytvoří a upevní 
postoj zodpovědnosti Romského národa za vlastní 
vývoj.

5) Sněm bude reprezentativním orgánem Romů vůči 
všem politickým i společenským institucím v České 
republice. Bude zdrojem a tvorbou podnětů, připo-
mínkovou institucí, bude delegovat své zástupce do 
poradních a rozhodovacích orgánů České republi-
ky. Výběr zástupců do orgánů tak nebude probíhat 
jako dosud, tj. voluntaristicky a subjektivně.

6) Různých občanských iniciativ a mimovládních 
organizací, které se věnují práci a pomoci Rom-
ské menšině je v České republice několik desítek. 
Protože nemají pevně kodifi kovanou strukturu 
a postavení, bývá tak často zpochybňována jejich 
kompetentnost a jejich kompetence. „Romský 
sněm“ by ale vznikl na základě zákona, přijatého 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

7) Zákon, který by upravoval postavení a tvorbu 
„Romského sněmu“, by tento volený orgán vyba-

vil konkrétními pravomocemi a zodpovědností, 
například:  
a) Bude soustavně sledovat a vyhodnocovat 

proces integrace Romů do české společnosti 
a svojí činnosti bude tomuto procesu napomá-
hat.

b) Bude posuzovat a navrhovat programy roz-
voje podporující integraci a všestranný rozvoj 
romské menšiny.

c) Bude spravovat fondy pro občanský, kulturní 
a vzdělanostní rozvoj romské menšiny. Popří-
padě další fondy, například pro rozvoj tradič-
ních romských řemesel, pro podporu a rozvoj 
drobného a středního podnikání.

d) Bude zdrojem osob a skupin, které by se měli 
podílet na činnosti těch politických orgánů 
státu, ve kterých se rozhoduje o věcech národ-
nostních menšin.

e) Bude obligatorním připomínkovatelem záko-
nů, opatřeních vlády a vyhlášek ministerstev, 
které mohou ovlivnit životní podmínky rom-
ské menšiny.

f) Bude iniciátorem zákonných a dalších práv-
ních norem pro oblast národnostních menšin.

g) Bude navrhovat vládě ČR zástupce do přísluš-
ných orgánů evropského či světového význa-
mu.

 Tyto návrhy musí byt samozřejmě dále 
podrobně rozpracovány a vzájemně sladěny. Násled-
ně musí být projednány jak s odbornou veřejností, tak 
především s romskou veřejností. Bez aktivního přístu-
pu samotných Romů není možné dosáhnout žádného 
výsledku.

Postup při realizaci volby a fungování 
Romského sněmu

V současné době jsou z množství dílčích politických 
řešení romského problému pojmenovány a formulová-
ny některé otázky a problémy. Principiální podmínkou 
úspěšného zřízení a fungování „Romského sněmu“ je, 
aby všechna navržená, popřípadě již realizovaná řeše-
ní v Evropě byla odborně zpracována se závěry možné 
aplikace v České republice. Další podmínkou je násled-
né projednání řešení s veřejností a především s romskou 
veřejností. Bez aktivního přístupu samotných Romů 
není možné dosáhnou žádného úspěchu.

Nejdříve je nutné zpracovat studii uskutečnitelnos-
ti celého projektu „Romský sněm“, zpracovat rozbor 
řešení politické stránky postavení tradičních národ-
nostních menšin. Rozbor by měl mimo jiné obsahovat: 
rozbor situace v Norsku, kde Sámové mají Sametinget, 
a v Maďarsku,  kde Slováci mají orgány národnostní 
samosprávy, podrobný přehled o dosavadním vývo-
ji pravomocí a zodpovědnosti orgánů národnostních 
menšin, důvody případných změn, efektivnost či nee-
fektivnost některých řešení, vliv řešení na národnostní 
vývoj menšin, na proces jejich adaptace na život s vět-
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šinou, možnosti včlenění Romského sněmu do poli-
tických či jiných struktur České republiky, možnosti 
včlenění vzniklých samospráv do kontinentálních poli-
tických či jiných struktur. V případě schválení „Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu“ (1) nebo podobného dokumentu 
provést v tomto směru rozbor schváleného dokumentu. 
Ke zpracování rozboru využít zkušenosti, které v tom-
to směru získala a zpracovala Fakulta politických věd 
a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici.

Se zpracováním rozboru souvisí i zpracování návr-
hu zásad zákona o Romském sněmu. Tento návrh by 
měl mimo jiné obsahovat:
1) Místo sněmu v politické struktuře České republi-

ky (pravomoci a zodpovědnost sněmu), vztah ke 
krajským samosprávám, popř. krajské struktury 
sněmu, jejichž reprezentace by vytvářela sněm 
celostátní.

2) Možnosti vystupovat ve vztahu k zahraničním 
a mezinárodním institucím, zejména obdobného 
charakteru.

3) Defi nici Roma – voliče, tj. občana ČR, kterého 
bude sněm zastupovat.

4) Politické a právní postavení voleného zástupce 
ve sněmu, funkční období sněmu a jeho případné 
doplňování, rozpočet pro práci sněmu a zastupite-
lů.

5) Ekonomické a technické zabezpečení zastupite-
le ve sněmu, jejich počet, který by měl vycházet 
z počtu voličů v tom kterém kraji.

6) Případné orgány sněmu a organizační řád sněmu.
7) Vztah sněmu k samosprávným orgánům České 

republiky.

Důležité bude defi novat aktivní a pasivní volební 
právo pro účast ve volbách do Romského sněmu. Urči-
tým problémem se bude jevit případná podmínka při-
hlášení se k Romské národnosti při minulém sčítání 
lidu. Tato podmínka by vytvoření sněmu prakticky zne-
možnila, protože například v Jihočeském kraji z odha-
dovaného počtu necelých 10 000 Romů se jich při sčítá-
ní obyvatel v roce 2001 přihlásilo k romské národnosti 
pouze 618, tj. zhruba 7% z odhadovaného počtu Romů. 

Kdo by mohl získat aktivní volební právo? Například 
občan České republiky, který má aktivní volební právo 
v ČR, prohlásil se za Roma, prokázal znalost Romského 
jazyka a má na území České republiky trvalé bydliště.

Pasivní volební právo by mohl mít nositel pasivního 
práva do zastupitelských orgánů v ČR, který je zároveň 
nositelem aktivního volebního práva do Romského sně-
mu, má čistý trestní rejstřík a není proti němu veden 
soudní proces pro trestný čin, kandiduje v kraji (obvo-
dě), ve kterém má trvalé bydliště a předloží přihlášku se 
stanoveným počtem podpisů voličů z kraje (obvodu), ve 
kterém chce kandidovat. Například v Norsku zastupuje 
35 zastupitelů v Sametingete 45 000 Sámů .

S tím také souvisí stanovení pravidel pro regis-
traci voličů a kandidátů před volbami, způsob vzniku 
a složení volebních komisí (zde by mohli významně 
napomoci pracovníci státní správy), závazných pravi-
del volební kampaně, statutu pozorovatele při volbách 
a statutu rozhodčího orgánu pro případné volební spo-
ry, mechanismu pravidel náhradních a mimořádných 
voleb.

Složité bude vybrat a stanovit volební systém pro 
volby do Romského sněmu. Řešením by pravděpodob-
ně byl většinový volební systém modifi kovaný do podo-
by s dvojmandátovými obvody. Ten by mohl eliminovat 
mezirodovou animozitu. Umožnil by kandidovat zná-
mým Romským osobnostem a umožňuje uplatňovat 
regionální zájmy. 

Neméně důležitá bude práce terénních asistentů, 
kteří by měli za úkol zpracovat soupis voličů v dané 
lokalitě, zorganizovat vzdělávání romských voličů 
i kandidátů. Při prvních volbách by měli napomoci sta-
novit volební obvody. Na základě podkladů terénních 
asistentů by byly zpracovány krajské soupisy voličů 
a potažmo celostátní soupis.

Shrnutí

Z uvedených námětů vyplývá, že případná realiza-
ce tohoto projektu bude velmi obtížná a náročná nejen 
co do teoretického rozpracování a časové náročnosti, 
ale zejména svou ekonomickou náročností. Ale protože 
řešení romského problému do budoucnosti bude stále 
naléhavější jak pro Českou republiku, tak ostatní evrop-
ské státy, kde neadaptovaní Romové žijí, je pravděpo-
dobné, že naše společnost dříve nebo později k řešení 
politické stránky romského problému přistoupí. Proto 
je potřebné uvedené náměty prodiskutovat, rozpraco-
vat po teoretické stránce a projednat se všemi zainte-
resovanými tak, že jakmile nastane politická vůle tento 
problém uvedeným způsobem řešit, budou teoretické 
předpoklady řešení připraveny. 
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Souhrn:
Autoři podávají přehled příznivého  dopadu fermentovaných produktů obecně, a fermentovaných suchých masných 
produktů zvláště, na obranyschopnost organismu u člověka. Zvláštní zřetel je brán na buněčnou imunitu a její 
posilování.

Klíčová slova:  fermentované suché masné produkty, buněčná imunita, obranyschopnost organismu, probiotika, 
prebiotika, synbiotika.

Summary:
 Authors present the survey of the impact of fermented products in general, and fermented dry meat products in 
particular, on human self-defence mechanisms. systém. The main stres is put upon the role of cellular immunity and 
it ś enhancement.

Key words:
Fermented dry meat products, Cellular immunity, Self-defence mechanisms in humans, Probiotics, Prebiotics, 
Synbiotics.

Úvod

V návaznosti na naše  dvě předchozí sdělení (29,30)  
ve kterých diskutujeme pojmy probiotika, prebiotika 
a synbiotika (29,6,10,15, 31,33, 34)  a podáváme pře-
hled jejich jak prokázaného tak potenciálního přízni-
vého vlivu na lidský organizmus,  (a také na kolonisaci 
Helicobacterem pylori (30,) přistupujeme nyní k další 
oblasti.

Tato oblast  je, dá se říci, v samém středu zájmu  jak 
výzkumníků, tak výrobců potravin  a celé široké veřej-
nosti. 

Jde  o  vliv probiotik, zejména ve fermentovaných 
produktech, na obranyschopnost lidského organizmu, 
zejména na jeho imunitní  schopnosti, reservy a vlast-
nosti. Velký  a soustředěný zájem trvá v těchto souvis-
lostech zejména   o  nutraceutický vliv fermentovaných 
masných produktů na lidské lymfocyty, na jejich abso-

lutní počty i na počty jejich specifi ckých subpopulací. 
(21, 2, 37, 39).

Probiotika, prebiotika a synbiotika, zejména ve 
formě fermentovaných mléčných, (4, 26,30) a nově-
ji i fermentovaných sušených masných produktů, 
(17, 24, 27)  jsou studována a hodnocena co do jejich 
schopnosti příznivě ovlivnit a snížit frekvenci výsky-
tu dysmikrobiálních průjmů, laktosové intolerance, 
zácpy, projevů dráždivého tračníku (5)  a  přítomnosti 
kolonisace trávicího traktu Helicobacterem pylori (H. 
pylori) (1, 2, 4, 5, 6, 7, 11,17, 30). Tyto úvahy logicky 
vedou ke snahám, z větší části  úspěšným, prokázat 
příznivý vliv požívání těchto produktů i na imunitní 
systém, na prevenci zhoubných nádorových onemoc-
nění a to zejména kolorektálního karcinomu.(39)

Zdá se, že společným jmenovatelem většiny (pakli 
ne všech) těchto pozitivních jevů je vliv probiotik, prebi-
otik a synbiotik na obranyschopnost (zejména na imu-
nitu)  člověka.
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Probiotika, prebiotika a synbiotika  a jejich 
předpokládaný prospěšný vliv na lidskou 
imunitu.   Očekávání která vzbuzují ve 
všeobecné populaci- tedy u konzumentů. 
Jaké je postavení fermentovaných masných 
produktů v těchto souvislostech.

Prospěšný vliv na lidskou imunitu
Za určitý předěl, zlomový bod, ve studiu vlivu pro-

biotik na obranyschopnost  člověka a na jeho imunitu 
možno považovat jednání a výsledky 26. Světového 
kongresu mlékárenského průmyslu, konaného ve 
dnech 24.-27. září v roce 2002 v Paříži.

Symposium , kterému předsedal prof. Dr. J.L. 
Bresson (1)  podává souhrnný pohled na zdravotní 
přínos fermentovaných produktů s obsahem probio-
tik a možnost konfrontovat tyto znalosti, tento „ state 
of the art “ jednak s platnými právními a regulačními 
normami v různých státech, jednak s očekáváním ve 
všeobecné populaci. 

V podrobném referátu předložil Dr. Eduardo 
Schiffrin (1) ze Švýcarska komplexní pohled na inter-
akci mezi probiotiky a lidským imunitním systémem. 
Zdůraznil fakt, že na střevní mikrofl oru u savců 
a zejména u člověka nutno nahlížet jako na „orgán své-
ho druhu“, který je nadán schopností  vykonávat roz-
ličné činnosti. Tyto činnosti jsou pak modulovány fak-
tory prostředí, enviromentálními faktory, a to zejména 
stravou. Jedinečnost tohoto „ orgánu“ tkví v tom, že 
jej jedinec získává až po narození, neboť v okamžiku 
narození je jedinec zcela bez mikrofl ory. (1). Dnes je již 
známo, že určité mikroorganizmy, zejména lactobacil-
lus a bifi dobacterium, se podílej v samém prvopočátku 
při vyzrávání střevní tkáně novorozených savců. Tytéž 
mikroorganizmy se podílejí na dalších prospěšných 
vlivech na své hostitele, jako jsou udržování intesti-
nální integrity, ochrana tkání a zejména sliznic před 
pathogenními agens, a modulování imunitních pocho-
dů.

Zdá se, že mikrofl ora hraje rozhodující roli při 
regulaci homeostasy střevní imunity, a při prevenci 
zánětu. Mikrofl ora a neporušené epitheliální buňky, to 
jsou dva faktory, které  společně tvoří první linii obra-
ny jak proti pathogenním bakteriím, tak proti mikro-
biálním antigenům.

Intervenční studie. Korelace mezi výsledky pokusů 
in vitro, pokusů na  zvířeti a klinickým hodnocením 
na lidských jedincích.

Po celém světě můžeme zaznamenat vzrůstající 
vědecký zájem o roli a postavení probiotik v modulo-
vání lidské obranyschopnosti a imunity . (1, 6, 8, 14, 
16, 21, 2, 31, 37) V současnosti se již prosadil názor, že 
určité probiotické mikrobiální linie hrají významnou 
pozitivní roli jak v modulaci imunitních pochodů ve 
střevě, tak v modulování celkového imunitního statu-
su svého hostitele (1,6)

Karen Collinsová (6) referuje v roce 2004 o sys-
tematickém studiu vlivu frekventního podávání pro-
biotik u osob s předpokládaným snížením imunitních 
obranných schopností, totiž u starší populace (elder-
ly). Nejběžnější design takovýchto protokolů spočívá 
v krmení studovaného vzorku mlékem s přidanými 
kulturami probiotických mikroorganizmů, přičemž 
kontrolní skupinu tvoří jednici krmení mlékem bez 
přídavku mikrobů. Jako rozhodující sledovaný para-
metr- tzv. endpoint- slouží většinou absolutní počty 
lymfocytů, případně absolutní počty lymfocytárních 
subpopulací.  Tento trend  vedl k zatím zřejmě nej-
propracovanější intervenční studii v tomto směru, 
kterou provedla Marcos-ová a spol. v roce 2004 (22). 
O výsledky práce této barcelonském výzkumné skupi-
ny se opírají i současné  experimentální aktivity autorů 
tohoto sdělení. 

Dalším významným výzkumným centrem je  pra-
covní skupina,  kterou vede R. Critenden (8), která 
soustřeďuje výzkumníky z Nového Zélandu, Australie 
a Singapuru.

Zdůrazňují, že imunitní systém lze považovat za 
klíčový indikátor celkového zdravotního stavu, neboť 
je zodpovědný za obranu organizmu jak proti infek-
cím, tak proti malignitám. (8).

V pokuse na zvířeti sledovali u myší vliv frekvent-
ního krmení preobiotickými mikroorganizmy v dávce 
řádově  9log10, a výsledky získávali  buďto 10 nebo 28 
den trvání intervence. Sledovali fagocytární aktivitu 
leukocytů z krve pokusných zvířat, dále fagocytární 
aktivitu jejich peritoneálních makrofágů, proliferač-
ní odpověď slezinných buněk na concavallin A (což je 
mitogen účinných na T-buňky) a odpověď na lipopoly-
sacharid (což je mitogen pro B-buňky) . Dalším sledo-
vaným parametrem je v jejich sestavách protilátková 
odpověď patrná v seru pokusných zvířat na perorálně 
nebo systémově podané antigeny, a konečně sledování 
produkce cytokinů, zejména interleukinu 4. a interfe-
ronu gama.

K. Arunachalam a spol (8) podávali v randomiso-
vaném, double-blind uspořádaném  a placebem kont-
rolovaném  protokolu perorálně B. lactis HN019. Sle-
dovanou populací byli senioři, medián věku probandů 
byl 69 let. Autoři sledovali vliv této intervence na tvor-
bu interferonu, fagocytární aktivitu leukocytů, a fago-
cyty zprostředkovanou baktericidní aktivitu. V další 
studií této pracovní skupiny byla intervence perorálně 
podanými B. lactis HN019 provedena u 50 zdravých 
taiwanských dobrovolníků. Buněčná imunita byla sle-
dována a hodnocena ve dvou parametrech a sice jako 
aktivita polymorfonukleárů (PMN) a jako aktivita 
přirozených zabíječů –natural killer cells (NK). Autoři 
dokumentují signifi kantní zlepšení faktorů imunity po 
provedené intervenci perorálně podanými  probiotiky.

H.S.Gill a spol.  (citováno dle 8) též sledují syste-
maticky impact podávání Bifi dobacterium lactis na 
imunitu u člověka. V roce 2001 provedli u 30 proban-
dů intervenční studii, ve které sledovali vliv frekvent-
ního podávání mléka obohaceného Bifi dobacterium 
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lactis na subpopulaci lymfocytů-pomahačů (helper 
CD4) a n jejich aktivovanou formu (CD25). Výsledky 
byly vyhodnocovány z materiálu získaného před a po 
intervenci, kterou představovalo frekventní podává-
ní mléka suplementovaného Bifi dobacterium lactis, 
v koncentraci jednak 9 log10, jednak 10 log10.Největší 
stupeň příznivého efektu byl zaznamenán u těch jedin-
ců, kteří měli před intervencí výsledky nejhorší, ve 
smyslu chabé imunitní aktivity.  Gill a spol (8) dospěli 
dále  k velice podobným výsledkům i s použitím Lacto-
bacillus rhamnosus, jak dokumentují ve své studii 
provedené též  roku 2001. V následně provedených 2 
studiích v témže roce se zaměřili výslovně na sledová-
ní fagocytární aktivity leukocytů  a poté na imunitní 
parametry u starší populace.(8)

Protinádorový vliv probiotik, prebiotik a synbiotik.
Zvláštní samostatnou zmínku si zasluhuje, a sou-

středěnou pozornost výzkumníků a odborné veřej-
nosti vyvolává zjištění, že bakterie mléčného kvašení 
z fermentovaných masných produktů mají velkou 
protinárodovou aktivitu. Ana Isabel Haza-ová  a spol 
(16). prokazují od dubna roku 2005 v eperimentálním 
uspořádání  inhibici životaschopnosti myelomových 
buněk, pokud jsou vystaveny bakteriím mléčného 
kvašení z fermentovaných suchých salámů. Toto zjiš-
tění zásadním kladným způsobem posiluje postavení 
fermentovaných suchých salámů jako zdroje proti-
nádorově aktivních probiotik.(16) V této souvislosti 
připomínáme zjištění Dr. Jana van der Loo, který je 
koordinátorem projektu SYNCAN (39), a referuje 
o významném snížení výskytu kolorektálního karci-
nomu při podávání probiotik, prebiotik a synbiotik. 
Připomíná, že syntbiotické kombinace jsou zřejmě 
účinnější, nežli jejich samostatně podané  probiotické 
a prebiotické komponenty. Zdůrazňuje že fermento-
vané masné produkty jsou  zdrojem jak probiotik, tak 
prebiotik- ve formě prebiotických karbohydrátů. (39). 
Fermentované masné produkty jsou tedy z tohoto 
celostního pohledu zdrojem synbiotik  (29).

Ve všech citovaných pracích byly nashromážděny 
poznatky, které umožňují uzavřít, že

Bifi dobacterium lactis i Lactobacillus rhamnosus 
a Lactobacillus sakeí prokazatelně zvyšují parame-
try buněčné imunity u člověka, a to jak protiinfekční, 
tak protinádorové , a že tento jev je velmi dobře patrný 
i u seniorů (nad 65 let věku) Dosažené zlepšení je tím 
větší, čím byl výchozí stav jedince horší (parametry 
buněčné imunity nižší).

Výsledky projektů provedených na in vitro, na  zví-
řeti a na člověku spolu dobře korelují, jsou naprosto 
koherentní a konsistentní.

 Očekávání konzumentů ve vztahu k probiotikům 
a funkční stravě.

Požadavek, aby funkční strava „zvyšovala imu-
nitu“ se dostává do popředí uvažování konzumentů, 

a tedy zákazníků , prakticky ve všech zemích vyspělé-
ho světa.

Dr. Elisabeth Sloan-ová (37) podrobně referuje 
o celkem 11 oblastech klinické mediciny, ve kterých 
bude hrát funkční strava velkou roli, a ve kterých kli-
enti/pacienti budou poučenými konzumenty a tedy 
ochotnými zákazníky. Jde o výhled v trvání do roku 
2010, který spojuje očekávání konzumentů a názory/
konsensus odborníků

Těmito oblastmi jsou, seřazeno podle předpoklá-
daného v % vyjádřeného podílu na obratu potravin:

Chorobný stav  %
Kardiovaskulární/srdečně-cévní onemocnění 49
Rakovina 37
Obezita 37
Osteoporosa 27
Střevní onemocnění, a „ zdravé trávení“ 21
Imunita 17
Nervová vlákna, nervy periferní 8
Nálada a kognitivní poruchy 7
Kloubní onemocnění  3

Z hlediska preferencí samotných potenciálních 
konzumentů, zjišťovaných dotazníkovými akcemi ve 
všeobecné populaci v Evropě, je však patrno naprosto 
vedoucí  dominantní postavení požadavku, aby „stra-
va posilovala imunitu“.

Tento požadavek je na 1. místě u respondentů 
v Německu a na 2. místě u respondentů ve Francii (37).  
Marketingoví odborníci hovoří v těchto souvislostech 
o  „ hotové věci“ , že tyto mezinárodní megatrhy jsou 
připraveny absorbovat produkty funkční stravy/func-
tional food marketované a promované cíleně na „ posi-
lování imunity“.(37)

Význam fermentovaných suchých masných pro-
duktů jako zdroje probiotik.

Zatímco fakt, že fermentované mléčné produkty 
(jogurty, jogurtové mléčné nápoje atd.) obsahují pro-
biotika je dnes všeobecně znám a marketingově využí-
ván, zůstávaly fermentované masné produkty dlouho 
v pozadí.

Přitom již od roku  1995 existuje solidní vědec-
ká báze pro zvažování příznivého vlivu probiotik 
z ušlechtilých suchých salámů na lidský organizmus. 
(32). Rodriguez a spol. podali již před deseti lety (32) 
podrobný průkaz o produkci důležitých antimikrobiál-
ních působků, které vznikají při výrobě a zrání ušlech-
tilých suchých salámů. Jak jsem již dříve referovali 
(29,30), systematicky se touto  problematikou  zabývá 
Christina Caseová (4) a pracovní skupina Gruder A., 
spol. (13). Protinádorové působení fermentovaných 
masných produktů, zejména suchých salámů, zdůraz-
ňují Haza-ová (16) a van derLoo(39) 

Schillingerovi a Kröckelovi se podařilo v roce 2002 
objevit a popsat nový typ Lactobacilla, který by mohl 
být typický pro fermentované masné produkty. Je jím 
Lactobacillus versmoldensis, který se v ušlechtilých 
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suchých salámech  Provensalského typu a Milanské-
ho typu vyskytuje v koncentracích až 7,8 – 8 log 10 na 
gram produktu. (35).

Nowroozi a spol. (23) zdůrazňují význam fermen-
tovaných masných produktů jako zdroje probiotik 
zejména svými pracemi  o Lactobacillus plantarum 
v ušlechtilých suchých fermentovaných masných pro-
duktech .

Závěr

Z dosud shromážděných poznatků můžeme uza-
vřít, že probiotika mají příznivý vliv na zdravotní stav 
i v oblasti ovlivnění lidské obranyschopnosti, a to 
zejména zlepšením imunity místní i celkové,  protilát-
kové i buněčné, protiinfekční i protinádorové.

Působí příznivě jak v tlustém střevě, kde snižují 
přítomnost mikrobů nežádoucích a zejména snižují 
stupeň jejich adheze ke sliznici,  tak v žaludku. V žalud-
ku a  dvanáctníku navíc  snižují přítomnost a  života-
schopnost Helicobactera pylori, spolupůvodce vředo-
vé nemoci žaludku a dvanáctníku a rizikového faktoru 
pro nádorová onemocnění žaludku. Probiotika zvyšují 
u člověka absolutní počty lymfocytů, a absolutní počty 
subpopulace CD 4 lymfocytů.

Zlepšují/zvyšují  fagocytární aktivitu  polymor-
fonukleárů a aktivitu  NK- natural killers cells (lymfo-
cytů). Schopnost NK – natural killers ničit nádorové 
buňky je u člověka po konzumaci lacotobacilových 
probiotik prokazatelně zvýšena.  

Jako zdroj těchto probiotik může účelně sloužit 
komerčně dostupná potrava.

Vedle širší veřejnosti již známých fermentovaných 
(kysaných) mléčných produktů jsou to zejména fer-
mentované suché ušlechtilé salámy (u nás tzv. uherské-
ho typu), které představují organolepticky vynikající 
a přitom nesmírně vydatný zdroj probiotických člově-
ku prospěšných mikroorganizmů a jejich produktů.
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JIHOČESKÝ KRAJ – VYBRANÉ DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY
South Bohemia – chosen demografi c aspects

Petr Řehoř, Darja Holátová
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Souhrn
Příspěvek se zabývá analýzou a hodnocením vývoje vybraných demografi ckých ukazatelů jako je např. přírůstek 
stěhováním a přirozený přírůstek obyvatel v Jihočeském kraji, jeho okresech a obcích, specielně se zaměřením 
na venkovské obce. V současné době je nutné věnovat rozvoji venkova náležitou pozornost, a právě jedním ze 
základních prvků, který v rozvojovém potenciálu hraje významnou roli, je lidský faktor, jeho kvalita a aktivita.
Výstupy jsou dílčí částí výzkumného projektu 1J016/04-DP2 s názvem: Socio-ekonomický vývoj českého venkova 
a zemědělství.

Klíčová slova: Demografi cké ukazatele, přírůstky, venkovské obce, analýza, migrace 

Summary
The article deals with analysis and evaluation of chosen demographic indicators development e.g. net migration 
and natural increase in South Bohemia, in his districts and rural municipalities. At prezent time is necessary to pay 
appropriate attention to development countryside and just one from the basic elements that in developing potential 
plaies signifi cant role, is human factor, his quality and activity.
Results are sublayer of research project 1J016/04 - DP2 with the title: Social and economic development of Czech 
countryside and agriculture.

Keywords: Demographic indicators, increases, rural municipalities, analysis, migration

Úvod

V Evropské unii se pro nejrůznější vzájemná porov-
návání regionů využívá tzv. nomenklatura územních 
statistických jednotek – NUTS. Zásadní význam má 
jejich vymezení pro statistické potřeby EU a pro úče-
ly zařazení regionů různé úrovně pod jednotlivé Cíle 
s regionálním dopadem strukturální politiky EU. 
V České republice bylo ustanoveno 8 regionů spadají-
cích pod NUTS II. Jihočeský kraj spadá spolu s Plzeň-
ským krajem pod NUTS II – Jihozápad.

Takovéto vymezení regionů je důležité pro uplatňo-
vání regionální politiky, která by měla ve své podstatě 
vést ke snižování velkých rozdílů v socio-ekonomické 
úrovni jednotlivých regionů. V této souvislosti je pod-
statné hledat prostřednictvím regionální politiky sku-
tečné předpoklady hospodářského rozvoje každého 
regionu, zejména aktivizováním jeho vlastních zdrojů 
a obyvatel, kteří tam žijí, s cílem snižovat ekonomic-
ké a sociální rozdíly mezi nimi a podpořit ty aktivity, 
které nejvýrazněji zajistí budoucí rozvoj regionu [3]. 
Příznivý demografi cký vývoj v daném regionu se stává 
jedním z klíčových faktorů v jeho rozvoji. V první fázi 
výzkumného projektu jsme se tedy zaměřili na zhod-
nocení vývoje obyvatelstva v daném regionu. 

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především 
jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím 

a lesnictvím. Až v průběhu minulého století se zde roz-
vinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnos-
ti. V České republice patří se svojí rozlohou k největším 
a k nejméně zalidněným krajům. K 1.1.2005 v kraji 
žilo více než 625 tisíc obyvatel, což představuje 6,1 % 
z celkové populace ČR, tedy zhruba 62,2 obyvatel na 
1 km2. Oproti roku 1993 zde došlo k mírnému snížení 
počtu obyvatel. 

Jihočeský kraj je charakteristický oproti ostatním 
krajům ČR rostoucím počtem obyvatel v posledních 
letech, vysokou nerovnoměrností osídlení a nejnižší 
hustotou osídlení ze všech krajů. 

Cíl a metodika

Cílem příspěvku je analýza vybraných demografi c-
kých ukazatelů v Jihočeském kraji, v jeho jednotlivých 
okresech a obcích a zhodnocení jejich vývoje. 

Z demografi ckých ukazatelů jsme se zaměřili na 
vývoj počtu obyvatelstva, přirozený přírůstek (živě 
narození vs. zemřelí), přírůstek stěhováním (přistě-
hovalí vs. vystěhovalí) a na celkový přírůstek. Jako 
vstupní údaje byly použity informace a data Českého 
statistického úřadu. 
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Výsledky a diskuse

Přirozený přírůstek je od roku 1995 záporný, tzn. 
že v Jihočeském kraji umírá více lidí než se jich naro-
dí. Nejnižší hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 1996 
(-1,6 obyv. na 1000 obyvatel) Přírůstek stěhováním 
se naopak za posledních sledovaných 11 let pohybuje 
v kladném vyjádření. Nejvyšších hodnot dosáhl v roce 
2003 (2,0 obyv. na 1000 obyvatel). Celkový přírůstek 
obyvatel se v uplynulých třech letech opět dostal do 
kladných hodnot. Obyvatelstvo Jihočeského kraje se 
tedy rozrůstá a přibývá díky vyššímu počtu přistěho-
valých osob z jiných krajů či ze zahraničí.

Na obrázku 1 je znázorněn vývoj ukazatelů oproti 
předcházejícímu roku. Projevují se zde jednoznač-
ně vyšší hodnoty přírůstku stěhováním a dochází 
i k pomalému zvyšování hodnot u přirozeného pří-
růstku. 

Obrázek 1: Vývoj vybraných demografi ckých údajů 
za Jihočeský kraj v letech 1993 – 2004 ( na 1000 
obyvatel)
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Věkové složení obyvatelstva v Jihočeském kraji 
v letech 1999 až 2003 je uvedeno v tabulce 1. V letech 
1999 - 2003 dochází v Jihočeském kraji ke snižování 
počtu obyvatel ve věkové skupině 0 – 14 let, k mírnému 
zvyšování počtu obyvatel ve věkové kategorii 15 - 59 
let, a to jak ve skupině mužů, tak i ve skupině žen. 
Největší  absolutní přírůstek počtu obyvatel vykazuje 
věková kategorie 60 let a více (60+) a to nárůst 5,6 % 
oproti roku 1999.

Tabulka 1: Věkové složení obyvatelstva v Jihočeském 
kraji v letech 1999 až 2003 (absolutní počet)

Rok / V k 0-14 15-59 ženy 15-59 muži 60+
1999 106530 200715 206734 112133 
2000 104095 201196 207150 113433 
2002 99557 201883 207538 116119 
2003 97330 201890 207867 118454 

Zdroj: ČSÚ

Celkem je v Jihočeském kraji v současné době 
623 samosprávných obcí s téměř 2 tisíci osadami 
– z toho obcí do 2000 obyvatel je celkem 573, ve kte-
rých k začátku roku 2005 žila 1/3 obyvatel z celkového 
počtu obyvatel.  Kraj má tedy rozsáhlé venkovské osíd-
lení. Nejvíce obcí spadá pod okres Strakonice (112), 
naopak nejméně jich nalezneme v okrese Český Krum-
lov (46). Nejlidnatějším okresem jsou České Budějovi-
ce, stotisícovou hranici těsně překračuje i okres Tábor.

Z jeho 7 okresů (dle ČSÚ) má největší hustotu oby-
vatelstva okres České Budějovice (110 obyv./km2), kde 
žije více než 1/4 obyvatel kraje. Je to dáno především 
soustředěním do samotného města České Budějovice, 
ve kterém bydlí více než 95 000 osob. Okresy Český 
Krumlov a Prachatice pak patří v celé ČR k nejméně 
osídleným oblastem (37 obyv./km2) – viz tabulka 2.

Tabulka 2: Počet obcí a obyvatel v Jihočeském kraji 
a jeho okresech* za rok 2004

Rok / V k 0-14 15-59 ženy 15-59 muži 60+
1999 106530 200715 206734 112133 
2000 104095 201196 207150 113433 
2002 99557 201883 207538 116119 
2003 97330 201890 207867 118454 

* Pozn.: okresy dle výkaznictví ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Komparace vývoje počtu celkového přírůstku 
obyvatel Jihočeského kraje, obcí do 2000 a obcí se 
2000 a více obyvateli v letech 1999 – 2004 je znázor-
něn na obrázku 2. Z údajů vyplývá trvalý růst  počtu 
obyvatel v obcích do 2000 obyvatel a návazně i pokles 
počtu obyvatel v obcích s 2000 obyvateli a více. Celko-
vý počet obyvatel Jihočeského kraje po vysokém ná-
růstu v roce 2002 vykazuje mírně klesající tendenci.

V celé ČR bylo v roce 2004 dosaženo kladného cel-
kového přírůstku obyvatelstva, a to zejména díky vyš-
šímu kladnému migračnímu saldu; v Jihočeském kraji 
byla situace stejná. Přirozený přírůstek byl v uplynu-
lém roce kladný v jeho 3 okresech - Český Krumlov 
(0,7 obyv. na 1000 obyv), Prachatice (0,3 obyv. na 
1000 obyv) a České Budějovice (0,2 obyv. na 1000 
obyv). V těchto okresech bylo dosaženo též kladného 
salda migrace a tedy i celkového přírůstku obyvatel-
stva. Kromě těchto okresů bylo kladné saldo migrace 
zaznamenáno i v okrese Písek (přirozený přírůstek byl 
ve sledovaném roce záporný). Pozitivní bilanci stěho-
váním (počet obyvatel se migrací zvýšil) mělo celkem 
5 okresů Největší pokles počtu obyvatel je charakte-
ristický (a nejen v daném roce) pro okresy Strakonice 
(-2,6 obyv. na 1000 obyv.), Tábor (-1,3 obyv. na 1000 
obyv.) a Jindřichův Hradec (-1,1 obyv. na 1000 obyv.). 

Obrázek 2: Komparace vývoje počtu obyvatel 
Jihočeského kraje, obcí do 2000 a obcí nad 2000 
obyvatel ( absolutní počet)
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Situace je dle velikostního členění obcí různá – viz 
následující tabulka. Ve všech jihočeských obcích nad 
2000 obyvatel se snižuje celkový počet obyvatel (mar-
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kantní ztrátu pociťuje okres Strakonice, -7,1 obyv. na 
1000 obyv.). Naopak všechny obce do 2000 obyvatel 
zaznamenávají kladné a mnohonásobně vyšší hodnoty 
celkového přírůstku obyvatelstva – velmi vysoké hod-
noty tohoto ukazatele vykazují okresy České Budějovi-
ce (18,5 obyv. na 1000 obyv.) a Český Krumlov (15,5 
obyv. na 1000 obyv.). Vyšší hodnoty přirozeného pří-
růstku jsou typické pro venkovské obce v okresech 
Český Krumlov a České Budějovice, v ostatních okre-
sech je tento přírůstek vyšší ve městech. 

Venkovské obce se rozrůstají především díky 
migraci obyvatel. Nejpatrnější je to v okresech České 
Budějovice a Český Krumlov, kde hodnoty sledova-
ného ukazatele vysoce přesahují průměr Jihočeského 
kraje (10 obyv. na 1000 obyv.). Města migrací ztrácí 
své obyvatele.

Tabulka 3: Vybrané demografi cké údaje v obcích 
Jihočeského kraje a jeho okresech za rok 2004

P irozený p ír stek P ír stek st hováním Celkový p ír stekOkresy 
Obce do 
1999
obyv.

Obce nad 
2000
obyv.

Obce do 
1999
obyv.

Obce nad 
2000
obyv.

Obce do 
1999
obyv.

Obce nad 
2000
obyv.

eské
Bud jovice

1,2 -0,2 17,3 -3,4 18,5 -3,6 

eský Krumlov 1,1 0,5 14,4 -4,9 15,5 -4,4 
Jind ich v
Hradec

-2,4 -1,1 8,4 -3,5 6,0 -4,6 

Písek -4,0 -1,2 5,4 0,5 1,4 -0,7 
Prachatice -1,4 1,9 7,8 -6,0 6,4 -4,1 
Strakonice -2,8 -1,9 6,4 -5,2 3,6 -7,1 
Tábor -4,4 0,1 6,6 -2,8 2,2 -2,7 

Jiho eský kraj -1,7 -0,4 10,0 -3,3 8,3 -3,7 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Vývoj věkových kategorií ve venkovských obcích 
Jihočeského kraje kopíruje vývoj ve všech věkových 
kategoriích v Jihočeském kraji. Největší přírůstek 
počtu obyvatel vykazují ženy ve věkové kategorii 
15 - 59 let a to 105,2 % ve vývoji let 1999 až 2003, dále 
muži v téže kategorii vykazují přírůstek 104,4 %. Vývoj  
počtu obyvatel v kategorii 60+ činí pouze 1,1 % oproti 
5,6 % vykazovaným za Jihočeský kraj – viz obrázek 
3. Sledování vývoje dle výše uvedených kategorií bylo 
provedeno pouze do roku 2003, vzhledem k tomu, 
že Český statistický úřad změnil v roce 2001 věkové 
intervaly. 

Obrázek 3: Vývoj zastoupení věkových skupin v obcích 
do 2000 obyvatel v letech 1999 – 2003 ( absolutní 
hodnoty)
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Z hlediska vývoje vybraných ukazatelů v letech 
1999 - 2004 lze konstatovat, že v Jihočeském kraji 
dochází u téměř 2/3 vesnických obcí k nárůstu obyva-
tel nebo zůstává setrvalý stav. Celkový přírůstek v těch-
to obcích činil v roce 2004 s porovnáním s rokem 1999 
zhruba 11 tisíc obyvatel. Ve zbylé 1/3 venkovských 
obcí se snížil počet obyvatel pouze o 3300 obyvatel. 
V 45 % jihočeských obcí se snížily počty obyvatel a to 
zhruba o 13 700 – nejvíce ztrácí obce nad 2000 oby-
vatel (město České Budějovice přišlo o 4 300 obyvatel, 
Strakonice o 1 000 obyvatel). Počet obyvatel narůstá 
v převážné míře ve venkovských obcích soustředěných 
okolo velkých měst. 

 
Tabulka 4: Dynamika vývoje vybraných ukazatelů 
v Jihočeském kraji dle obcí

Ukazatel n
Po et obcí, kde dochází k poklesu obyvatel (do 2000 obyv.) 206 
Úbytek obyvatel v t chto obcích  -3272 
Po et obcí, kde dochází k poklesu obyvatel (celkem) 236 
Úbytek obyvatel v t chto obcích -13664 
Po et obcí, kde dochází k nár stu obyvatel nebo z stává setrvalý stav (do 2000 
obyv.)

367

P ír stek obyvatel v t chto obcích 11027 
Po et obcí, kde dochází k nár stu obyvatel nebo z stává setrvalý stav (celkem) 387 
P ír stek obyvatel v t chto obcích  13264 

Zdroj: vlastní výpočty

Kladné migrační saldo nebo neměnný stav vyka-
zovalo v roce 2004 zhruba 2/3 obcí Jihočeského kra-
je z jejich celkového počtu. V roce 1999 to bylo jen 
58 % z nich. Za celé období 5 let v kraji převládají obce 
(63 %), které zaznamenaly nárůst nebo setrvalý stav 
přistěhovaných obyvatel (z toho do 43 % tvořily obce 
do 499 obyvatel). Ve všech okresech Jihočeského kraje 
převažují obce s kladným migračním saldem (nejvyšší 
poměr byl dosažen v okrese České Budějovice – 84 % 
z jejich celkového počtu obcí Jihočeského kraje).

Téměř 2/3 obcí vykazovalo za hodnocené obdo-
bí záporný přirozený přírůstek. Na tomto poměru se 
nejvíce podílí obce do 499 obyvatel (zhruba polovina). 
Nejvíce obcí se záporným přirozeným přírůstkem za 
období 1999 – 2004 je v okresech Jindřichův Hradec, 
Písek, Strakonice a Tábor. V jediném okrese Český 
Krumlov převládá počet obcí s  kladným nebo nulo-
vým přirozeným přírůstkem. 

V roce 2004 byl v 364 obcích Jihočeského kraje 
dosažen kladný nebo nulový celkový přírůstek oby-
vatel (téměř 59 %); oproti období před 5 lety došlo ke 
zvýšení těchto obcí v průměru o 8 %. V souhrnu za 
celé období převládá o trochu více obcí s kladným 
celkovým přírůstkem (nejvíce těchto obcí je s počtem 
obyvatel 200 - 499 a to 37 %). V okresech České Budě-
jovice (4/5) a Český Krumlov (2/3) výrazně převyšují 
obce s kladným celkovým přírůstkem. V ostatních 
okresech je situace opačná, je zde více obcí, kde tento 
ukazatel vychází záporný (nejpočetnější skupinou, ve 
které dochází ke snižování populace, patří obce do 199 
obyvatel).



56

Řehoř Petr, Holátová Darja: Jihočeský kraj – vybrané demografi cké Aspekty

  Závěr

Obyvatelstvo kraje má proti republikovému prů-
měru poněkud mladší věkovou strukturu (průměrný 
věk je 39,3 roku). V posledních letech se však zvyšu-
je podíl obyvatel nad 60 let. Tento počet v roce 2004 
vzrostl oproti roku 1999 téměř o 6 %. Dlouhodobě 
nižší je zde rovněž úmrtnost (10,4 úmrtí na 1 000 oby-
vatel) a naopak vyšší porodnost (9,2 živě narozených 
na 1 000 obyvatel). Od demografi cké struktury kraje 
se výrazněji odlišuje pohraniční okres Český Krumlov 
s pestřejším národnostním složením. Je zde mladší 
věková struktura, nejvyšší hodnoty porodnosti, rela-
tivně nízká úmrtnost. V posledních letech trvale ubý-
vá obyvatel okresů Tábor a Písek. Naopak růst trvale 
zaznamenávají pouze okresy České Budějovice a Čes-
ký Krumlov. 

Z výsledků vyplývá, že celkově dochází ve ven-
kovských obcích (obcích do 2000 obyvatel) k nárůstu 
počtu obyvatel. Na tomto trendu se zejména podílí 
imigrace obyvatel do obcí v blízkosti větších měst. 

Pro další rozvoj Jihočeského kraje je důležité 
umět správně a efektivně využít fi nanční prostředky 

ze strukturálních fondů EU či operačních programů. 
Různé projekty či programy fi nancované z těchto fon-
dů by měly přispět nejen k sociálnímu ale i k hospodář-
skému rozkvětu regionu. 
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Perceiving of public administration by civil servants and citizens
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Souhrn
Příspěvek shrnuje část tří marketingových výzkumů realizovaných Vysokou školou evropských a regionálních 
studií ve spolupráci s dalšími organizacemi. Cílem marketingových výzkumů bylo porovnat názorové diference 
úředníků (představitelů) veřejné správy a obyvatel České republiky, určit faktory, které mají vliv na tyto rozdíly, 
trend těchto názorů a vysvětlit objevené rozdíly.

Klíčová slova: veřejná správa, úředníci, obyvatelstvo

Summary
The contribution deals with the part of results of three marketing researches, which were realized by College of 
European and Regional Studies in co-operation with other organizations. The aim of the marketing research was 
to compare differences in opinions of civil servants and citizens of the Czech Republic, determine factors that 
infl uence the differences among civil servants and inhabitants, defi ne trends of their opinions and explain the found 
differences.

Key words: PUBLIC administration, civil servants, citizens

Úvod

V České republice má již více než dvě století tradici 
zastupitelská demokracie. Řada odborníků a politiků 
si začíná pohrávat s myšlenkou, zda tento zaběhnutý 
systém ponechat či změnit, například na systém parti-
cipační nebo přímé demokracie.

Zastupitelská demokracie je systém politických 
stran, které se ucházejí ve volbách o přízeň voličů, a lidé 
si svobodně zvolí několik svých zástupců, kteří jsou 
posléze zmocněni rozhodovat o veřejných záležitos-
tech jménem svých voličů. V současné době se však 
zastupitelská demokracie potýká s řadou problémů. 
Přestává být dost demokratická. Ačkoliv občané mají 
možnost hlasovat a ve volbách máme možnost vybírat 
mnohdy i z několika desítek stran, v praxi je mezi jejich 
programy stále menší rozdíl. To samozřejmě vede 
k tomu, že lidé chodí k volbám méně a méně.

Klesající účast ve volbách dokládá i statistika Českého 
statistického úřadu (1):

Volební ú ast (%) 1994 1996 1998 2000 2002 2004 
Poslanecká sn movna Parlamentu R - 76,41  74,03  - 58,00 - 
Zastupitelstva kraj  - - - 33,64 - 29,62 
Zastupitelstva obcí 62,3  - 45,9 - 43,4 - 
Evropský parlament - - - - - 28,32 

Navíc je tu třeba problém fi nancování volební kam-
paně korporacemi a jejich stále větší komercionaliza-
ce. Mezi často uváděné problémy také patří: 

Politická elita začíná sama sebe chápat jako skupinu 
povolanou k tomu, aby určovala, co je a co není pro 
společnost dobré. 
Vytvořila se stabilní skupina několika málo politic-
kých stran, které se střídají u moci a i pouhá účast 
v opozici je pro ně dostatečným zdrojem moci, vlivu 
a ekonomického prospěchu. To však snižuje motiva-
ci respektovat požadavky veřejnosti. 
Občané nemohou rozhodovat o konkrétních kau-
zách, pouze si volí abstraktní balíky koncepcí 
v podobě jednotlivých politických stran. Často tedy 
musí s tím, co chtějí, hlasovat i pro to, co nechtějí. 
Korupce – je-li rozhodování v otázce veřejného 
zájmu výhradně v kompetenci úzké skupiny jedinců, 
přičemž celá řada informací podléhá různým for-
mám utajení, otvírá se tak doširoka brána různým 
zájmovým skupinám, které prostřednictvím korup-
ce a manipulace s informacemi prosazují svoje zájmy 
na úkor zájmů veřejnosti. (2)
Nemožnost zasahovat do aktuálního veřejného dění 
vede obyčejné občany k pocitu, že nemají na nic vliv 
a nemohou nic změnit. A to je hlavní důvod klesající 
volební účasti. Důsledkem je posilování moci radi-
kálních a jinak nevolitelných stran, jako tomu bylo 
například v Nizozemí, Francii, Rakousku a dalších 
státech. Dalším důsledkem je i možnost dlouho-
dobého paralyzování fungování exekutivy, zvláště 
pokud vládní i opoziční strany mají stejný či téměř 
stejný počet hlasů.

•

•

•

•

•
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Zkušenosti z mnoha zemí ukazují, že příznivým 
prostředím pro řešení těchto problémů je tzv. partici-
pativní demokracie, nazývaná též jako přímá demo-
kracie. Nejde o čistou přímou demokracii, ale uplat-
ňuje se tzv. demokracie polopřímá, kdy je rozhodování 
zvolených zastupitelů doplněno metodami přímé účas-
ti občanů. (2)

Ve fungující demokracii mají občané prostředky, 
jak se mohou zapojit do rozhodování, jako jsou např. 
petice, místní referendum či účast ve správním řízení. 
Ve většině případů ale občané využívají těchto pro-
středků až jako projev nespokojenosti s rozhodnutím 
svých volených zástupců. Často však selhávají kvůli 
nezájmu i tyto prostředky přímé demokracie – splnění 
podmínky pro vyhlášení místního referenda na návrh 
přípravného výboru, kdy musí návrh podepsat např. 
u části obce o velikosti do 3000 obyvatel alespoň 30 % 
oprávněných osob, se může ukázat jako nemožné. (3)

Nejefektivnějším způsobem rozhodování samo-
zřejmě je, když volení zástupci rozhodují ve shodě 
s názory obyvatelstva. To se však často neděje, a tak se 
nám zde otvírá zajímavá oblast zkoumání pro porov-
nání názorů představitelů veřejné správy a občanů na 
stejnou problematiku.

Metodika

V roce 2004 VŠERS, o.p.s. realizovala marketingo-
vý výzkum „Dotazníkové šetření zaměřené na analýzu 
vybrané problematiky obcí a měst Jihočeského kraje“ 
(4), kterého se zúčastnili představitelé jihočeských 
měst a obcí  I. – IV. kategorie (dle působnosti veřejné 
správy). Na projektu se podílely  Vysoká škola evrop-
ských a regionálních studií, KÚ Jihočeského kraje, 
ČSAD Jihotrans a.s., České dráhy a.s., Jednota spo-
třební družstvo České Budějovice, Úřad práce Písek, 
SMOJK České Budějovice, městské a obecní úřady, 
RERA a.s, Západočeská univerzita v Plzni a Česká 
zemědělská univerzita v Praze. V rámci šetření bylo 
v roce 2004 z celkového počtu 623 obcí v Jihočeském 
kraji osloveno 200 měst a obcí. Na výzkum odpovědě-
lo celkem 140 měst a obcí.

Na přelomu roku 2004-2005 realizovala VŠERS, 
o.p.s. spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
a ve spolupráci s Jednotou, spotřební družstvo, České 
Budějovice „Marketingový výzkum chování spotřebi-
telů“ (5) – dále jen „výzkum I.“, kterého se na území 
Jihočeského kraje, Středočeského kraje a hlavního 
města Prahy zúčastnilo 974 respondentů.

V květnu 2005 VŠERS, o.p.s. realizovala spolu 
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze „Marketin-
gový výzkum nákupního chování spotřebitelů a vzta-
hu občanů k veřejné správě“ (6) – dále jen „výzkum 
II.“, kterého se na území Jihočeského kraje, Středo-
českého kraje a hlavního města Prahy zúčastnilo 489 
respondentů. 

Všechny tyto tři výzkumy obsahovaly i části zamě-
řené na hodnocení veřejné správy – a to jak z vlastní-

ho pohledu veřejné zprávy (viz „Dotazníkové šetření 
zaměřené na analýzu vybrané problematiky obcí 
a měst Jihočeského kraje“), tak i z pohledu jednotli-
vých občanů („Marketingový výzkum chování spotře-
bitelů“ a „Marketingový výzkum nákupního chování 
spotřebitelů a vztahu občanů k veřejné správě“).

Cílem výzkumu bylo shromáždit data jak od před-
stavitelů měst a obcí v Jihočeském kraji, tak i od „oby-
čejných“ občanů, která by byla základem pro porovná-
ní názorů jednotlivých stran a analýzy výše uvedené 
problematiky v oblasti dopravní obslužnosti, dostup-
nosti základního zboží a služeb, legislativy a efektivity 
veřejné správy a jejich souladu s komunitním plánová-
ním služeb.

Výsledky a diskuse

V příspěvku jsou analyzovány názorové shody 
a neshody představitelů měst a obcí s responden-
ty dvou marketingových výzkumů pro spotřebitele 
v těchto oblastech:

legislativa a efektivita veřejné správy
doprav ní obslužnost
dostupnost základního zboží a služeb.

Legislativa a efektivita veřejné správy

Dotazy na legislativu pro výkon veřejné správy 
a samosprávy se týkaly názorů na nepřehlednost legis-
lativy, ucelenost a složitosti legislativy.

Legislativa pro výkon veřejné správy a samosprá-
vy je nepřehledná (velké množství změn a doplňků…) 
– tento názor zastává většina obcí (46 % rozhodně ano, 
31 % spíše ano). Lze vyjádřit i statistickou závislost 
určitého názoru na kategorii obce – čím větší obce či 
město, tím více jejich představitelé podporují názor, 
že legislativa je nepřehledná. S názorem představite-
lů měst a obcí, že legislativa je nepřehledná, souhlasí 
i respondenti I. a II. výzkumu pro spotřebitele – v I. 
výzkumu 49 % respondentů uvedlo rozhodně ano, 40 
% spíše ano a ve II. výzkumu 45 % respondentů uvedlo 
rozhodně ano, 40 % spíše ano.

Na otázku týkající se ucelenosti legislativy (neře-
ší jen výjimečné situace) odpovědělo „spíše ne“ 31 % 
představitelů měst a obcí, jen 15 % odpovědělo „spí-
še ano“. Zároveň ale 44 % měst a obcí na tuto otázku 
neodpovědělo!!! Při bližším pohledu na odpovědi 
obcí dle jejich kategorie zjistíme, že se jejich odpovědi 
poměrně shodují bez ohledu na velikost města či obce.

Respondenti I. i II. výzkumu odpověděli na otázku 
ucelenosti legislativy „spíše ne“ ve 49 % (I. výzkum) 
a 45 % (II. výzkum), odpověď „spíše ano“ uvedlo jen 
23 % (I. výzkum), respektive 22 % respondentů (II. 
výzkum).

Názor, že je legislativa složitá (jednu problemati-
ku řeší více práv. předpisů nezávisle na sobě), zastává 
„rozhodně ano“ 42 % obcí a 26 % „spíše ano“ (názor je 

•
•
•
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v rozsahu ± 1 % shodný téměř u všech obcí). Na otázku 
neodpovědělo celkem 27 % respondentů.

Názor jednotlivých respondentů na složitost legis-
lativy je u odpovědi „rozhodně ano“ obdobný jako 
u obcí (42 % v I. výzkumu a 41 % v II. výzkumu). Vel-
mi velká diference je u odpovědi spíše ano – zatímco 
u obcí se % odpovědí pohybuje kolem 26 %, u občanů 
je to již 44 %, respektive 42 %.

Graf 1 (Graph 1)
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Zlepšení efektivnosti práce úředníků 
a služby občanů

Obce I. kategorie a II. kategorie uvádí shodné 
názory na problematiku zlepšení práce úředníků 
a služby občanům. 26 % měst a obcí uvádí sloučení 
několika řízení v jedno řízení, 28 % sloučení několi-
ka řízení v rámci jednoho úřadu, další návrhy – 15 %. 
Neodpovědělo 31 % představitelů měst a obcí (u obcí 
III. kategorie dokonce 100 %). Odpovědi občanů 
v rámci marketingového výzkumu jsou analogické 
k odpovědím představitelů obcí II. kategorie. V I. i II. 
výzkumu spotřebitelů se lidé domnívají, že nejvíce by 
ke zlepšení efektivnosti práce úředníků a služby obča-
nům by napomohlo „sloučení několika řízení v rámci 
jednoho úřadu“ (32 %, respektive 30 %), nebo mají 
občané „další návrhy“ (43 %, respektive 38 %), jako 
je např. snížení počtu pracovníků, propojení institucí, 
zjednodušení administrativy, slušnost či spolupráce.

Graf 4 (Graph 4)

Zlepšení efektivnosti práce ú edník  - Improvement of civil servants´ 
productivity
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Systémové potřeby občanů

Většina měst a obcí podle jejich představitelů zjišťu-
je systémové potřeby občanů – ať už pravidelně (29 %) 
nebo nepravidelně (47 %), pouze 9 % představitelů se 
domnívá, že to není třeba, a 9 % také že na to není čas. 
Celkově neodpovědělo 6 % představitelů měst a obcí. 
Nejvíce pravidelně zjišťují systémové potřeby obce III. 
kategorie (43 %), nepravidelně obce I. kategorie (48 
%). Na problematiku zjišťování systémových potřeb 
odpověděli respondenti obou výzkumů pro spotře-
bitele opět téměř shodně – 12 % a 14 % se domnívá, 
že potřeby jsou zjišťovány pravidelně; 33 % a 34 % se 
domnívá, že potřeby jsou zjišťovány nepravidelně. 24 
% a 19 % občanů je názoru, že zjišťování systémových 
potřeb občanů není třeba, 26 % a 20 % respondentů, že 
na to není čas. Vyšší je zde i % zastoupení responden-
tů, kteří na tuto otázku neodpověděli – 6 % a 13 %.

Graf 5 (Graph 5)

Zjiš ování systémových pot eb v obci - Searching for system needs in 
municipality
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Současný model veřejné správy

Současný model veřejné správy považuje větši-
na představitelů měst a obcí jako model principielně 
správný, nutné jsou ale významné změny (44 % cel-
kem). 33 % představitelů měst a obcí chce vytvořit 
nový model, protože současný model považuje za fak-
tor brzdící hospodářský a občanský rozvoj. Všechny 
obce a města se tedy ve své  podstatě shodují na tom, 
že nějaké změny jsou nutné. Neodpovědělo 13 % před-
stavitelů měst a obcí. Názory občanů na současný 
model veřejné zprávy jsou opět téměř stejné. 48 % (I. 
výzkum) a 49 % (II. výzkum) respondentů považuje 
model za principielně správný, nutné jsou ale význam-
né změny. 30 % (I. výzkum) a 29 % respondentů (II. 
výzkum) chce vytvořit nový model, protože současný 
model považují za faktor brzdící hospodářský a občan-
ský rozvoj. Pouze 19 % (I. výzkum) a 18 % respondentů 
(II. výzkum) se domnívá, že současný model je základ 
dalšího pozitivního vývoje.
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Graf 6 (Graph 6)
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Dostupnost služeb

Největší stupeň naléhavosti (= 1) služeb v obci při-
řazují představitelé měst a obcí zdravotní službě, jiným 
službám, dopravním a sociálním službám. Odpovědi 
odpovídají velikosti jejich obce – např. u menších obcí 
je vyšší naléhavost dopravních služeb, jiných služeb 
a naopak; obce I. kategorie – mají nejvyšší naléhavost 
u jiných služeb, až na druhém místě jsou zdravot-
ní služby. Nejmenší stupeň naléhavosti zaznamenal 
internet (4,9).

Občané vždy preferují na prvním místě v obci jak 
v I. i ve II. výzkumu zdravotní služby (1,9 a 1,8 bodu), 
dále to jsou služby dopravní (2,6 a 2,3 bodu) a dostup-
nost základ. sortimentu (3,2 a 3,1 bodu). Nejmenší 
naléhavost zaznamenal, stejně jako u představitelů 
měst a obcí, veřejně dostupný internet pro občany (4,8 
a 4,6 bodu).

Pokud jde o naléhavost obecně – všichni představi-
telé měst a obcí přikládají důraz na prvním místě zdra-
votní službě – 1,6 bodu (což u předchozích odpovědí 
A – v obci není), další místa obsahují v podobném pořa-
dí u všech obcí služby dopravní, jiné a sociální.

Občané stejně tak preferují v I. i II. výzkumu na 
prvním místě dostupnost zdravotních služeb (1,4 
a 1,5 bodu). Zajímavostí je, že obecně přiřazují obča-
né zdravotním službám vyšší prioritu, než tomu bylo 
u konkrétní obce I. – III. kategorie. Na dalších místech 
nalezneme dopravní služby (2,8 a 2,4 bodu), sociální 
služby (2,8 a 2,7 bodu). Priorita sociálních služeb je 
u občanů obecně vyšší než priorita sociálních služeb 
v obci, kde má vyšší prioritu dostupnost základního 
sortimentu.
Graf 7 (Graph 7)

Stupe  naléhavosti služeb v obci - Precedence rating of services in 
municipality 
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Dostupnost základního sortimentu v obci

Téměř 79 % všech představitelů měst a obcí se 
logicky domnívá, že dostupnost základního sortimen-
tu je přiměřená velikosti jejich obce. Největší dostup-
nost základního sortimentu je v obcích III. kategorie 
(100 %), naopak obce II. kategorie ve 29 % uvádí, že 
zde chybí základní sortiment.

Občané hodnotí v obou výzkumech dostupnost 
základního sortimentu jako přiměřenou velikosti obce 
proti představitelům měst a obcí jako vyšší (85 % a 88 
%). Pouze 8 % a 5 % respondentů se domnívá, že chy-
bí nějaký základní sortiment. Názor, že v obci nabídka 
zboží neexistuje, zastává v obou výzkumech shodně 6 
% respondentů. Respondenti podrobně nespecifi ko-
vali konkrétně chybějící sortiment.

Mnoho představitelů měst a obcí nekonkretizo-
valo, stejně tak jako občané v I. a II. výzkumu, jaký 
základní sortiment jim chybí (celkem 90 %, obce III. 
kategorie dokonce 100 %!). Jako příklady chybějícího 
základního sortimentu uvedlo několik málo představi-
telů např. průmyslové a domácí potřeby, maso a uzeni-
ny, textil a obuv.

Graf 9 (Graph 9)
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Distribuce hotových jídel či jejich částí do 
obcí

63 % představitelů měst a obcí by nepřivítalo pra-
videlnou distribuci hotových jídel (nejvíce je to u obcí 
III. kategorie – 71 %). Největší zájem o distribuci je 
v obcích II. kategorie (36 %) a I. kategorie (19 %). 
V obcích III. kategorie je zájem 0 % nebo jen za urči-
tých podmínek (29 %). Obecně lze konstatovat, že 
myšlence pravidelné distribuce představitelé měst 
a obcí mnoho nakloněni nejsou.

Opačný postoj zaujímají občané v I. výzkumu 
– 26 % by distribuci hotových jídel nepřivítalo, ale 61 
% občanů ano, 10 % respondentů pouze za určitých 
podmínek. Respondenti II. výzkumu se naopak sho-
dují s představiteli měst a obcí – 56 % by pravidelnou 
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distribuci hotových jídel nepřivítalo, „pouze“ 30 % 
ano. Velmi významný statistický rozdíl mezi I. a II. 
spotřebitelským výzkumem, který se při komparaci 
objevil poprvé, je zapříčiněn hlavně odlišnou sklad-
bou respondentů zejména v oblasti příjmů a pohlaví 
(respondenti II. výzkumu mají vyšší průměrný měsíč-
ní příjem a je zde o 6 % vyšší zastoupení mužů než v I. 
výzkumu).

Většina respondentů ve všech třech výzkumech 
opět spíš blíže nespecifi kovala podmínky pravidelné 
distribuce jídel. Z představitelů měst a obcí – 100 % 
respondentů z obcí II. a III. kategorie a 91 % z obcí I. 
kategorie neodpovědělo, za jakých podmínek by tuto 
distribuci přivítalo. Celkově 5 % uvedlo za dobrou 
cenu. Ostatní názory se pohybovaly kolem 1 %.

Graf 10 (Graph 10)

Pravidelná distribuci jídel - Regular distribution of meals
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Dopravní obslužnost

Pouze 9 % představitelů měst a obcí ve výzkumu 
uvádí, že dopravní obslužnost je optimální. 41 % před-
stavitelů si myslí, že je dostatečná a 47 %, že vyhovuje 
jen v některých časech. Statisticky významná skuteč-
nost je, že respondenti z obcí III. kategorie hodnotí 
dopravní obslužnost nejkladněji (71 % – dostatečná).

Diametrálně odlišně odpověděli na problematiku 
dopravních služeb občané v I. a II. výzkumu spotře-
bitelů – 20 % a 18 % respondentů hodnotí dopravní 
obslužnost jako optimální, což představuje proti odpo-
vědím představitelů měst a obcí téměř 10 % rozdíl. 
Dalších 42 % (I. výzkum), respektive 40 % respon-
dentů (II. výzkum) hodnotí dopravní obslužnost jako 
dostatečnou. Pouze 10 % (I. výzkum) a 9 % respon-
dentů (II. výzkum) hodnotí dopravní obslužnost jako 
naprosto nevyhovující.

Graf 11

Dopravní obslužnost v obci - Traffic services in municipality
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Závěr

Na základě porovnání názorových diferencí před-
stavitelů veřejné správy a občanů lze konstatovat, že 
v některých oblastech, jako je například oblast sociální 
péče či dopravní obslužnosti, nalezneme významné 
názorové rozdíly mezi míněním volených zástupců 
a jednotlivých občanů. Lze široce polemizovat o tom, 
jak k tomuto fenoménu dochází a proč právě v těchto 
oblastech. Těmto názorovým diferencím na úrovni 
lokálních i vládních autorit lze předejít přiblížením 
veřejné správy a jejích úředníků blíže k občanům. Větší 
zapojení občanů, například zjišťováním jejich potřeb, 
a jejich participace na řízení obcí, měst, krajů a státu 
bude prospěšné oběma stranám. Zjišťování potřeb či 
vyjádření občanů k aktuální problematice lze v dneš-
ní době realizovat jakoukoli formou (elektronickou, 
písemnou atd.). Výsledek je jednoznačný – lidé cítí 
možnost, že mohou konečně něco reálně změnit, a tím 
dochází i k posílení demokracie a zlepšení komunikace 
mezi veřejnou správou a jejími občany.

Poznámky:
1  Komunitní plánování sociálních služeb je plánování soci-

álních služeb na místní a regionální úrovni. Rozumí se tím 
otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a hle-
dání řešení nejlépe odpovídajících místním podmínkám 
a potřebám lidí. (7)
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ETICKÉ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Ethic competences in social work

Ethische Kompetenzen in der sozialen Arbeit

Eva Sotoniaková
Filozofi cká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR

Zpracování příspěvku bylo podpořeno projektem GAČR č. 406/03/0535 s názvem „Profesní kompetence sociálních 
pracovníků a jejich hodnocení klienty.“

Souhrn:
Sociální práce je etickou profesí jak na úrovni společnosti, tak na úrovni jedince. Tato profesionální pomoc se děje 
na horizontální úrovni (organizace – sociální pracovník – kolegové) a na vertikální úrovni (společnost – sociální 
pracovník – klient). Fáze etického rozhodování sociálního pracovníka jsou: stanovení problému, analýza situace, 
alternativy jednání, prozkoumání norem, rozhodnutí a volba jedné strategie jednání a kontrola přiměřenosti 
jednání. 

Klíčová slova: sociální práce jako etická profese – horizontální a vertikální úroveň profesionální pomoci – fáze 
etického rozhodování.

Zusammenfassung:
Soziale Arbeit ist ethische Profession sowohl auf der Ebene der Gesellschaft, als auch auf der Ebene des 
Individuum. Dieses professionelle Helfen geschieht auf der horizontalen Ebene (Organisation – Sozialarbeiter 
– Kollegen) und auf der vertikalen Ebene (Gesellschaft – Sozialarbeiter – Klient). Die Etappen des  ethischen 
Entscheidungsprozesses sind: Problemfeststellung, Situationsanalyse, Verhaltensalternativen, Normenprüfung, 
Entscheidung und Wahl einer Handlungsstrategie und Kontrolle der Angemessenheit einer Entscheidung.

Schlüsselworte: Soziale Arbeit als ethische Profession – horizontale und vertikále Ebene des professionellen Helfens 
– Etappen des Entscheidungsprozesses.

Sociální profese jsou pomáhajícími profesemia 
Každá profese má svou etiku. Čím je povolání zodpo-
vědnější, tím má svou deontologii rozvinutější a kva-
lifi kovanější. V sociální práci se považovala etika 
dlouhou dobu za vedlejší věc – snad proto, protože se 
eticko-mravní postoje při pomoci jiným lidem předpo-
kládaly eo ipso. Profesionalizace sociální práce vyrost-
la vlastně z ženských, mateřských a pedagogických 
„povolání“. Na počátku se myslelo, že stačí nekriticky 
přebírat již v těchto povoláních existující mravní hod-
noty.b

Etika mi předepisuje, co mám dělat. V tomto smys-
lu je sociální pracovník etik. Dnes se hovoří o krizi 
etiky. Ve společnosti zaměřené zcela na výkon se stále 
více odbourávají etické hranice.c Devíza dneška zní: 
Co je dobré pro Microsoft, to je dobré pro svět. Toto 
dosvědčuje utilitaristickou, egoistickou a autokratick-
ou domýšlivost. Přesto, bez ohledu na společenský ro-
zvoj globalizace a pluralizace, zůstali lékařští, vědečtí 
a pedagogičtí etikové ve svých základních rysech in-
taktní. Hippokratova přísaha je ještě i dnes stále plat-
ná, zasazování se za pravdu ve vědě je ještě i dnes za-
vazující, pedagogická etika požaduje ještě i dnes stejné 

zacházení se žáky ve vyučování. Pomáhající profese 
jsou eo ipso etické profese jak na úrovni společnosti, 
tak na úrovni individua. Minimální požadavky, které 
musí splnit každé pomáhající povolání, jsou:
- pomoci co největšímu počtu lidí potřebujících po-

moc,
- musí se učinit vše pro to, aby se pomoc stala 

zbytečnou.
Profesní pomáhání je úkolem sociální práce 

a zaměřuje se na problémy, které jsou pro klienty exis-
tenciální povahy, neboť tito ještě nejsou nebo už nejsou 
schopni řešit své problémy vlastními silami.d Potře-
bují pomoc druhých. Tedy profesní pomáhání sociál-
ních pracovníků se dotýká existence lidí. Rozhodnutí 
v rámci této pomoci tak mají nesporně etickou váhu. 

Ve schématu vidíme dvě dimenze – horizontální 
a vertikální. 

Horizontální rovina: organizace – sociální pracov-
ník – kolegové = funkční  dimenze.

Vertikální rovina: společnost – sociální pracovník 
– klient = dimenze jednání.
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Vertikální linie schématu zdola nahoru: společnost 
– sociální pracovník – klient reprezentuje nejdynamič-
tější a zároveň nejvypjatější část sociální práce. Obsa-
huje dvojitou strukturu úloh sociální práce, totiž

- nárok klienta a 
- očekávání společnosti. 

Konkrétně pro sociální práci je významná „pomoc 
k svépomoci“, která z etického hlediska obsahuje tyto 
čtyři prvky:

1. pomoc,
2. schopnost sebeurčení,
3. důstojnost člověka,
4. spolupůsobení.

Ad 1) Pomoc: jedná se o profesionální činnost 
a tak se toto „pomáhání“ ocitá v napětí mezi egois-
mem a altruismem nebo mezi vlastním prospěchem 
a nezištností. Zároveň zde hrají roli vnitřní postoje jako 
soucit, empatie, připravenost ke spolupráci, připrave-
nost na konkurenci. Nakonec následuje profesionální 
„pomáhání“ po etickém úsudku, počínaje schopností 
subjektivního přijetí přes vlastní přiřazení kompetencí 
a schopnost zátěže až k převzetí zodpovědnosti. 

Ad 2) Schopnost sebeurčení: „Pomoc k svépomo-
ci“ má potřebného člověka zase uschopnit k samostat-
nému vedení života. To vyvolává antropologické otáz-
ky, které mají velký význam pro praktické jednání:

Vidíme člověka jako osobu, jako aktéra svého života?
Uznáváme, že každý člověk je osoba nebo to přiřazuje-
me jen některým?

Na tyto otázky si nemusí odpovědět pouze sociální 
práce, ale i jiné obory (medicína apod.).e Samozřejmě 
by bylo zapotřebí také blíže určit, co taková pomoc 
konkrétně je. Stačí peněžitá, věcná, organizační 
pomoc nebo je nutná také pomoc při vzdělání, orien-
taci ve smyslu života apod.? Vyhroceně pak tato otáz-
ka zní: Tkví sociální pomoc v obrazu o člověku, který 
defi nuje jednotlivého potřebného člověka podle jeho 
společenské funkčnosti, jeho hospodářské „využitel-
nosti“ a „použitelnosti“, jeho „hospodářských nákla-
dů“ nebo tkví sociální jednání také (příp. v první řadě) 
v obraze o člověku, který vidí jednotlivého potřebného 
jako toho, kdo hledá radu, kdo hledá smysl a jako toho, 
kdo samostatně utváří své sociální a osobní jednání 
– a který se přitom může také mýlit a ztroskotat?

Ad 3) Důstojnost člověka: Co označujeme jako 
„život, který odpovídá lidské důstojnosti“? Stačí zde 
dostatečná účast na materiálních zdrojích (např. prá-
ce, fi nanční prostředky, byt), dostačující šance na 
vzdělání (školní kariéra, možnosti vzdělávání) a napo-
jení na instituce – i přes rozpadající se sociální pro-
středí (jako je manželství, škola, strana, církev, trh)? 

•
•

Přísluší člověku důstojnost „narozením“ nebo proto, 
že vůči ostatní přírodě má díky své schopnosti myslet 
„zvláštní postavení ve světě“ nebo proto, že je „stvořen 
Bohem na jeho obraz“? Které základní garance musí 
platit pro lidsky důstojný život v takových podmínkách 
jako je nesvoboda, násilí, vyloučení (počínaje vězením 
přes nezaměstnanost až k segregaci v nemocnicích 
a domovech důchodců), v oněch klasických životních 
situacích, v nichž se člověk, který potřebuje pomoc 
sociálního pracovníka, nachází?

Ad 4) Spolupůsobení: Potřebný člověk má podle 
svých sil participovat na procesu pomáhání. Jaká jsou 
kritéria, která stanoví, že a zda potřebný člověk spolu-
působí dostatečně?

Principy sociální etiky a normy individuální etiky, 
jakož i standardy úloh „pomoc k svépomoci“ tvoří sice 
obsahový rámec sociální práce, ale vyžadují stálou 
interpretaci.f

Sociální pracovník je pověřen odborně kompe-
tentním a zpravidla samostatným jednáním v praxi 
a v souvislosti s tím musí převzít i odpovědnost. Kli-
enti od něj očekávají profesionální a osobně spolehlivý 
„výkon pomoci“, zvláště když si obvykle nemůže volit 
nebo libovolně měnit místo pomoci. Klienti sázejí na 
osobní integritu sociálního pracovníka a zodpovědné 
používání bezesporu daného „mocenského postave-
ní“, zkrátka očekávají od něj spolehlivost a důvěry-
hodnost. I když podle smlouvy se sociální pracovník 
soustřeďuje nejprve na klienta, příp. klienty, zároveň 
je v několikanásobných, profesně i eticky stejně nároč-
ných vztazích: ve vztahu sociální pracovník a klient, 
ve vztahu sociální pracovník a organizace, ve vztahu 
sociální pracovník a kolegové, ve vztahu sociální pra-
covník a společnost/veřejnost a také ve vztahu sociál-
ní pracovník jako zaměstnaná osoba a jako soukromá 
osoba.g  Proto musí sociální pracovník zdolat posuzo-
vací a rozhodovací proces na několika úrovních.

Jeho etické rozhodování pak prochází těmito fáze-
mi:

1. Stanovení problému: Je v konkrétním přípa-
du (také) etický problém a když ano, jaký? Je 
také otázka, co je zde lepší a horší, správné 
nebo nesprávné, „dobré“ nebo „zlé“ jednání, 
do jaké míry se tento etický problém dotýká 
sociálního pracovníka, jakou má odpověd-
nost, před kým a za co.

2. Analýza situace: Co je kontextem problému? 
Důvody, okolnosti, souvislosti, vývoj problé-
mu, zdroje svépomoci (empowerment) nebo 
nízkoprahová podpora (rodina, neziskové 
instituce), postavení sociálního pracovníka 
v rámci organizace, jeho časové možnosti 
apod.

3. Alternativy jednání a rozhodování:  Co by 
se dalo dělat? Jde zde o posouzení známých 
a alternativních konceptů jednání podle kva-
litativních předpokladů, podle situace zájmů 
a podle podobných normativních souvislostí. 

klient
sociální pracovník jako 

profesně
organizace jednající a jako kolegové

reprezentant své profese

společnost
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4. Prozkoumání norem: Co chci, mám a mohu 
dělat? Zde se prozkoumávají cíle, prostřed-
ky a reálné způsoby jednání. Přitom je nutné 
refl ektovat jak subjektivní kritéria (chtění), 
„objektivní“ normy (povinnost), tak skuteč-
ně realizovatelné možnosti jednání (vědo-
mosti a dovednosti) v dané situaci.

5. Rozhodnutí a volba jedné strategie jed-
nání: Po svědomitém a věcném prozkou-
mání situačních požadavků  a převzetím 
(spolu)odpovědnosti za následky jednání 
se zvolí alternativa, která se stane vlastním 
názorem sociálního pracovníka, i když tento 
si je vědom, že absolutně správné a „dobré“ 
rozhodnutí normálně není možné. Proto je 
zapotřebí připojit k tomu šestý bod.

6. Kontrola přiměřenosti rozhodnutí: Vyžaduje 
od jednotlivého sociálního pracovníka ote-
vřenost a připravenost k inovačním a mění-
cím se korekturám.

Souhrnně tedy lze říci, že sociální pracovník je 
poslední odpovědně rozhodující a konkrétně jedna-
jící osobou v sociálním pomáhajícím procesu. Musí 
provést svědomitou a důkladnou analýzu situace. Na 
to působí také profesní standardy. Velký význam tady 
mají také 4 principy (ctnosti) individuální etiky:

- „Moudrost“ jako nalezení osobně a věcně 
správné defi nice cíle.

- „Míra“ ve smyslu volby prostředků, přiměře-
ných situaci.

- „Statečnost“, tzn. zastávání odůvodněného 
stanoviska včetně výdrže při možné kolizi 
zájmů a přestání konfl iktů.

- „Spravedlnost“, která není v první řadě ori-
entována na platné zákony, ale myslí se zde 
spravedlnost jako uznání druhého člověka 
jako osoby s vlastními právy  a zájmy. Spra-
vedlnost staví na zásadním „ano“ vůči druhé-
mu jako partnerovi v právu a jako na rovném 
v lidské důstojnosti. To ale zahrnuje také prá-
vo klienta na odmítnutí a na odpor.h 

Dosavadní etické úvahy lze závěrem shrnout následovně:
• Vertikální dimenze jednání označuje na 

úrovni společnost – sociální pracovník – oso-
ba nepostradatelné úkoly sociální práce, aby 
každé jednání bylo také eticky prozkoumáno 
vzhledem k cílům, použitým prostředkům 
a postojům, a to ve zcela konkrétním význa-
mu pro praktickou činnost. Takové procesy 
refl exe se konají v rozhovorech s kolegy o pro-
fesních kodexech a o přiměřenosti institucio-
nalizace organizací. Ale tyto procesy refl exe 
dělají i samotní sociální pracovníci jako bez-
prostředně odpovědné jednající osoby v kon-
krétních analýzách situací.

• V horizontálně označené funkční dimenzi od 
profesního kodexu – přes sociálního pracov-
níka – k instituci charakterizuje eticky rele-
vantní vztah zase kooperace a loajalita.
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EVENT A EVENT  MARKETING  - MODERNÝ KOMUNIKAČNÝ 
NÁSTROJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE

Event and event marketing – a modern communicatin tool for marketing communication

(Čo ukázal prieskum o využívaní eventov a event marketingu v slovenských podnikoch cestovného ruchu a reklamy)

Miroslava Szarková
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, Bratislava, SR

Souhrn:
Hoci problematika využitia emócií a emotívnych zážitkov v marketingovej komunikácii je v podstate taká stará 
ako obchod sám, pojmy event a event marketing sa začali objavovať v marketingovej literatúre až koncom 90-tych 
rokov minulého storočia a do súčasnosti nemožno povedať, že sú teoreticky obsahovo vymedzené a v podnikateľskej 
praxi známe. Poukazujú na to viaceré výskumy, ktoré boli v poslednej dobe zrealizované vo viacerých európskych 
krajinách, napríklad v roku 2002 v Českej republike, v roku 2004 v Belgicku, Nemecku a v Slovenskej republike. 
Príspevok syntetizuje poznatky z oblasti používania event marketingu  v slovenských podnikoch cestovného ruchu 
a reklamných agentúr, ktoré boli získané prieskumom v rokoch 2003 – 2004.

Kľúčové slová: event, event marketing, komunikačný nástroj, marketingová komunikácia,

Summary:
However, the problemacy of using emotions and emotional experience in marketing communication is as old as the 
trade itself, the defi nitions event and event marketing started to appear in the marketing literature by the end of the 
nineties of the last century but till today they are not defi ned and well-known in the entrepreneurs practice. 
Several researches are pointing at this topic, which have been done in more European countries, e.g. in 2002 in the 
Czech Republic, in 2004 in Belgium, Germany and the Slovak Republic. The article links the theoretical knowledge 
and introduces achievements from the mentioned research of event marketing in the Slovak Republic in the years 
2003-2004.

Key words: event, event marketing, communication tool, marketing communication

Úvod

Event a event marketing sa sformoval v americkom 
prostredí ako odpoveď na potreby konzumnej spoloč-
nosti. Koncom minulého storočia klasické komunikač-
né nástroje  marketingovej komunikácie už neposta-
čovali na získavanie nových konzumentov. Trh žiadal 
vytvoriť nový marketingový prístup, resp. nájsť nový 
komunikačný nástroj, ktorý by oslovil zákazníkov 
a spotrebiteľov čo najširších cieľových skupín a moti-
voval ich ku kúpe produktov, hlavne služieb. Je to ob-
dobie, pre ktoré je charakteristický prelom v spotrebi-
teľskom chápaní produktov. Spotrebiteľ od produktov 
už neočakáva len uspokojenie materiálnych potrieb, 
ale stále viac sa kyvadlo posúva smerom k uspokojo-
vaniu aj citových potrieb, ktoré sa nástupom techniky 
a vedeckých poznatkov akoby dostávali na okraj záuj-
mu spoločnosti. V tomto období sa re/formuje event 
a event marketing, ako komunikačný nástroj, ktorého 
základnou charakteristikou je „pribaliť„ ku každému 
produktu emotívny zážitok, resp. prežitok. 

V súčasnosti sa v obchodnej praxi stretávame so 
širokým využívaním eventov. Eventy ako komunikač-
ný nástroj sú často vhodne kombinované v rámci event 
marketingu s inými komunikačnými nástrojmi, nap-
ríklad s reklamou, PR, imidžom a podobne, pričom sa 
aplikujú aj v podmienkach vnútropodnikovej komuni-
kácie (interný event marketing).

1) Teoretické vymedzenie event 
a event marketingu

Event a event marketing je historicky pomerne sta-
rý komunikačný nástroj, ktorý využíva emocionálnu 
podstatu a emocionálne zainteresovanie spotrebiteľa 
v kúpno – predajnom akte. V procese vývoja marke-
tingovej komunikácie  sa aj event a event marketing  
prispôsoboval potrebám a marketingovým cieľom 
záujmových skupín a preto v niektorých historických 
etapách je jeho používanie veľmi nevýrazné, resp. po-
užíva sa málo. K jeho opätovnému rozvoju dochádza 
v 80-90 tych rokoch minulého storočia.
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Východiskom  teoretického vymedzenia eventu 
a event marketingu sú  výskumy z oblasti marketingo-
vej komunikácie a spotrebiteľského správania, ktoré 
sa uskutočnili jednak v európskom priestore a jednak 
v americkom prostredí. Na základe nich sa v zásade 
event chápe ako komunikačný nástroj a event marke-
ting ako špecifi cký typ dlhodobej - strategickej mar-
ketingovej komunikácie využívajúcej v určitom čase 
viacero eventov súbežne.

Prieskum [5], ktorý s cieľom obsahovo vymedziť 
pojem eventu a event marketingu uskutočnila  v Ne-
mecku v roku 1996 agentúra Vok Dams, ukázal na 
zložitosť uvedenej problematiky. Výsledky ukázali, 
že  51% respondentov spájalo eventy s incentívnymi 
akciami, 44% s vnútrofi remnými konferenciami, 42% 
s podporou predaja, 38% s veľtrhmi a 23% so škole-
niami. Každý z respondentov, ktorými boli top mana-
žéri významných nemeckých spoločností, mal svoju 
predstavu o evente a event marketingu, a v konečnom 
dôsledku považoval všetko event  zároveň aj za event 
marketing. Získané informácie sa odrazili jednak v ne-
jednoznačnom preklade a výklade anglického slova 
event a v zotrvaní v používaní pôvodného anglického 
výrazu a jednak vo formulácii  prvej defi nície eventu, 
ktorej autormi sú B. Russell a A. Whitehead. Vyme-
dzujú event ako situáciu, ktorá sa odohráva v určitom 
čase na určitom mieste a obsahuje emocionálne prvky, 
ktoré môžu  aktivizovať jej účastníkov k prežívaniu si-
tuácie [1]. Neskoršie teoretické práce, napríklad prá-
ce P. Weinberga [4], charakterizujú event ako vopred 
vymedzenú konkrétnu ohraničenú situáciu, ktorá ob-
sahuje mnohoraké emocionálne podnety a aktivizuje 
jej účastníkov k emotívnemu prežívaniu alebo k emo-
tívnemu zainteresovaniu na jej priebehu. Výsledkom 
dobre aplikovaných eventov je konkrétny emocionál-
ny zážitok účastníka, ktorý sa v danej situácii ocitol 
a emocionálne ju prežíval a prežil. Tento emocionálny 
zážitok [2], vyvolaný eventom sa fi xuje v pamäti jed-
notlivca vo forme pozitívnej alebo negatívnej emo-
cionálnej skúsenosti, ktorú jednotlivec v budúcnosti 
chce zopakovať, alebo sa jej chce účelovo - racionálne 
vyhnúť. 

V súvislosti s prienikom psychologických poznat-
kov do marketingu sa podstata eventu  vymedzuje 
ako zážitok, resp. prežitok určitej udalosti. Napríklad 
W. Kinnebrock   vymedzuje event ako zvlášne pred-
stavenie (udalosť)  alebo výnimočný zážitok, ktorý je 
prežívaný všetkými zmyslovými orgánmi vybraných 
recipientov na určitom mieste a slúži ako platforma 
pre fi remnú komunikáciu. Dôraz kladie na emocionál-
ne prežívanie, ktoré tvorí základ pozitívnych/nega-
tívnych vzťahov tak k produktu ako aj podniku, ktorý 
produkt produkuje alebo ponúka. 

Autori [1,2], ktorí vychádzajú pri vymedzení pod-
staty eventu a event marketingu s teórie spotrebiteľ-
ského správania, vymedzujú eventy  ako trojdimen-
zionálne zinscenované obrazy, ktoré pôsobia naraz 
na všetky ľudské zmysly. Podľa nich podstatou event 
marketingu vo všeobecnosti je zinscenovanie zážitkov, 

ich plánovanie a organizovanie  s cieľom vyvolať u jed-
notlivcov alebo cieľových skupín  spotrebiteľov emo-
cionálne pojítka medzi  konkrétnym podnikom a jeho 
produktmi. Predstaviteľom tejto skupiny autorov je F. 
Sistenich, ktorý pod pojmom event a event marketing 
rozumie také predstavenie či akciu, ktoré majú adre-
sátom (zákazníkom, obchodným partnerom, názo-
rovým vodcom a spolupracovníkom) sprostredkovať  
fi remnú, prípadne produktovú informáciu prostred-
níctvom zinscenovania výnimočného zážitku. Pritom 
tvorba  jednotlivých emocionálnych podnetov a zážit-
kov je obsahom jednotlivých eventov, ktoré sú v rámci 
event marketingu poskladané tak, aby nielen vyvolá-
vali emocionálne zážitky, ale aby ich aj prekrývali a fi -
xovali v emocionálnej pamäti spotrebiteľa. Podobne 
charakterizuje event marketing aj nemecký psychológ 
O. Nickel [3]. Event marketing je podľa neho súbor zin-
scenovaných emocionálnych podnetov, ktorých cie-
ľom je vyvolať/sprostredkovať všetkým zúčastneným 
jednotlivcom alebo cieľovým skupinám emocionálne 
zážitky, vyvolať u nich emócie, ktoré aktívne prispejú 
k presadeniu zvolenej marketingovej stratégie. Pritom 
tak, ako predošlý autor vychádza z poznania teórie 
spotrebiteľského správania, jej záverov o význame 
emócií v rozhodovacom rpocese spotrebiteľov ako aj 
v konkrétnom  kúpno – predajnom akte.

V súčasnej teórii marketingu  sa často eventu 
a event  marketing  chápe buď vo význame synoným 
alebo vo význame dvoch obsahovo odlišných pojmov. 
Je viacero autorov [2], ktorí vymedzujú event marke-
ting ako marketing zložený z jednotlivých eventov, 
pričom niektorí zdôrazňujú, že toto „zloženie“ ak má 
byť účinné a naplniť  ciele marketingovej komuniká-
cie, nemôže byť mechanické, ale musí rešpektovať 
psychologické zákonitosti vzniku, tvorby a fi xovania 
emocionálnych zážitkov/prežitkov. Z tohto hľadiska  
možno na záver uviesť názor F. Sistenischeho [1], pod-
ľa ktorého „nie každé predstavenie (udalosť) možno 
považovať za event a taktiež nie každý, kto organizuje 
event, robí event marketing“. Táto formulácia veľmi 
jasne zhrňuje a vystihuje podstatu problému. V zásade 
však tak event ako aj event marketing je v súčasnosti 
považovaný za netradičný komunikačný nástroj so 
silným emocionálnym nábojom. Event ako komuni-
kačný nástroj môžu byť vhodne kombinovaný v rámci 
event marketingu s inými komunikačnými nástrojmi, 
napríklad s reklamou, PR, imidžom a podobne.

2) Prieskum vnímania a používania 
eventu a event marketingu v slovenských 
podnikoch cestovného ruchu a reklamy

So vstupom  zahraničných investorov na Sloven-
ský trh a zároveň vstupu Slovenskej republiky do Eu-
rópskej únie, sa zvýšil tlak na slovenské podniky skva-
litniť marketingovú komunikáciu, nájsť alebo osvojiť 
si moderné, netradičné účinné komunikačné nástroje 
presadzovania svojich strategických marketingových 
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zámerov a cieľov.  V intenciách potrieb zvýšenia kon-
kurencieschopnosti, aj slovenské podniky prejavili zá-
ujem o event a  event marketing.  

Prieskum, ktorý bol uskutočnený v rokoch 2003 
– 2004 monitoroval  názory a zámery týkajúce sa vy-
užívania eventov a event marketingu marketingovými 
manažérmi  v slovenských podnikoch  cestovného ru-
chu a reklamy.  Cieľom prieskumu bolo v prvom rade 
zistiť:

Znalosti marketingových pracovníkov a špecialistov 
na komunikáciu o event marketingu,
Postoje a názory marketingových pracovníkov a špe-
cialistov na komunikáciu na event marketing,
Mieru využívania event marketingu v marketingovej 
komunikácii,
Postupy vyhodnocovania účinnosti  marketingovej 
komunikácie vrátane event marketingu.

V druhom rade cieľom prieskumu bolo porovnať 
získané výsledky z dostupnými údajmi výskumov zre-
alizovaných v tejto oblasti.

Kvalitatívneho prieskumu sa zúčastnilo 15 mar-
ketingových pracovníkov slovenských cestovných 
kancelárií a 5 špecialisti na komunikáciu z reklamných 
agentúr. Vzorka respondentov bola cielene vybraná 
z hľadiska stanovených strategických úloh cestovného 
ruchu v SR. Ako metóda prieskumu bol  použitý osob-
ný štruktúrovaný rozhovor, ktorého scenár  tvorili zos-
kupenia základných a  doplnkových otázok. Na vyhod-
notenie boli použité matematicko-štatistické metódy 
a metóda obsahovej a kvalitatívnej analýzy.

Z výsledkov, ktoré boli v prieskume získané,  za po-
zornosť stoja nasledujúce:

Komplexné znalosti o event marketingu malo 40 % 
respondentov. Ostatní  respondenti
„tušili“, že existuje komunikačný nástroj, ktorý 
využíva emocionálny vplyv zážitkov v marketingovej 
komunikácii. V porovnaní s niektorými výsledkami 
získanými v iných prieskumoch, napríklad v Českej 
republike, podstatne vyššie percento respondentov 
malo pomerne komplexné znalosti o evente a event 
marketingu.
Druhá oblasť prieskumu bola zameraná na zistenie 
postojov a názorov respondentov
na eventy a event marketing. Všeobecne sa zistilo, 
že respondenti v zásade nemajú negatívny postoj 
k využívaniu eventov a event marketingu v marke-
tingovej komunikácii. Ten je však podmienený níz-
kou mierou vedomostí o uvedenom komunikačnom 
nástroji. V prípade osvojenia si základných znalostí 
o používaní uvedeného komunikačného nástroja, by 
väčšina respondentov  vyskúšala presadiť používa-
nie eventov a event marketingu v podnikoch, v kto-
rých pracujú. 
Z analýzy názorov respondentov na úlohu emócií 
v marketingovej komunikácii
vyplynulo, že respondenti si uvedomovali význam 
emócií v komunikácii s klientmi, nechápali ich však 
ako možnú konkurenčnú výhodu marketingovej 
komunikácie fi rmy. Na priamu otázku posúdenia 
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miery využívania eventov a event marketingu  až 
85 % respondentov uviedlo, že eventy bežne v mar-
ketingovej komunikácii používa, avšak len 45 % 
respondentov  vedelo opísať postup plánovania 
a organizovania event marketingu, prípadne uviesť 
konkrétny projekt event marketingovej komuniká-
cie podniku, v ktorom pracovali na pozícii marketin-
gového manažéra.
K otázkam vyhodnocovania účinnosti event marke-
tingu v marketingovej komunikácii
podniku vedelo zaujať kvalifi kovaný postoj iba 35 % 
respondentov. Ostatní respondenti skôr uvažovali 
o možnostiach zaviesť v podnikoch, v ktorých pra-
cujú, marketingový controling.
Cieľom druhej časti prieskumu bolo všeobec-
né porovnanie  výsledkov získaných v prieskume 
s výsledkami získanými v prieskumoch v iných kra-
jinách, kde event a event marketing je používaný ako 
bežný, vysoko efektívny komunikačný nástroj mar-
ketingovej komunikácie a zároveň je aj priebežne 
hodnotený nielen z ekonomického ale aj psycholo-
gického prínosu/straty. Porovnanie ukázalo na via-
cero problémov, z ktorých za dôležité považujeme 
nasledovné:
V Slovenskej republike, v oblasti cestovného ruchu, 
ktorá je najviac z rozvojového
hľadiska vystavená záujmu štátnych a európskych 
orgánov a kde event marketing môže značne zvýšiť 
obrat ako aj prestíž daného odvetvia, je v súčasnosti 
nedostatočná poznatková úroveň marketingových 
pracovníkov v oblasti profesionálneho používania 
netradičných komunikačných nástrojov vrátane 
používania eventov a event marketingu. Prieskum 
ukázal na vysokú mieru laického prístupu k marke-
tingovej komunikácii všeobecne. Kým v zahraničí
využívanie eventov vzrástlo a rozvinulo sa ako súčasť 
marketingového mixu fi riem a zmenili sa aj ciele, 
ktoré chcú marketingoví manažéri prostredníctvom 
interných a externých eventov dosiahnuť, v Sloven-
skej republike je využívanie eventu ako efektívneho 
komunikačného nástroja marketingovej komuniká-
cie v prvopočiatkoch.
Ďalším významným rozdielom medzi zahraničnými 
a slovenskými marketingovými
manažérmi v chápaní event marketingu bola oblasť 
ekonomickej efektívnosti jednotlivých komunikač-
ných nástrojov, ktorá sa všeobecne  vyjadruje koe-
fi cientom návratnosti investícií.  Podľa výsledkov 
prieskumov realizovaných v zahraničí sa event mar-
keting z hľadiska dosahovania návratnosti investícií 
zaradil  na popredné miesto [tabuľka 1].  Respon-
denti slovenských cestovných a reklamných agentúr 
pri požiadavke kategorizovať najefektívnejšie komu-
nikačné nástroje marketingovej komunikácie, na 
prvé miesto zaradili reklamu, direkt marketing, web 
marketing, PR, podporu predaja a imidž podniku. 
Externé eventy označili len ako podporný komuni-
kačný nástroj využívaný najmä na veľtrhoch /trade-
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shows/. Tento výsledok prieskumu bude predmetom 
ďalších analýz. 

Tabuľka 1: Marketingové komunikačné nástroje 
zoradené podľa návratnosti investícií [4]

Roky 

Marketingový nástroj 2002 2003 2004 

Direct marketing   34% 15% 
Event marketing 47% 29% 43,50% 
Reklama (rozhlasová/tlačená) 31,70% 32% 18% 
Podpora predaja 28,30% 16% 6% 
Public relations 15% 24% 6% 
Internetová reklama 5% 12% 7,50% 

Tretím dôležitým poznatkom, ktorý vyplynul 
z porovnávacej analýzy bolo, že tak ako zahraniční 
marketingoví manažéri aj slovenskí respondenti 
rozlišovali medzi externými a internými eventmi 
a tiež považovali interné eventy za významný faktor 
zvyšovania povedomia značky zvnútra (from the 
inside out). 45 % slovenských respondentov pripísa-
lo vysokú významnosť používaniu interných eventov 
v budovaní zamestnaneckej lojality k podniku ako aj 
v budovaní partnerstiev a „internej“ klientely.

Záver

Pre súčasný trh je charakteristická vysoká nasýte-
nosť výrobkami a službami, čo núti podniky hľadať 
a rozvíjať nové komunikačné nástroje využívajúce psy-
chologické poznatky a skúsenosti, kombinovať a na-
hrádzať funkčne orientované komunikačné nástroje 
s takými, ktoré spájajú daný výrobok, službu alebo 
značku s emóciami koncových spotrebiteľov. K takým-
to komunikačným nástrojom patrí event a event mar-
keting, ktorý efektívne reaguje na zmeny prebiehajúce 
jednak na trhu a jednak v spotrebiteľskom správaní. 
Rast jeho významu v marketingovej komunikácii je 
podmienený najmä celkovým skracovaním životného 
cyklu výrobkov a služieb, čo vyžaduje  výber a kombi-
novanie intenzívnejších a sofi stikovanejších komuni-
kačných marketingových nástrojov. I pre slovenských 
podnikateľov platí, že ich úspech tkvie v používaní 
moderných komunikačných nástrojov marketingovej 
komunikácie. Pre moderný marketing dnes už nie je 
otázkou, či komunikovať, problémom je rozhodnúť, 

•

koľko venovať na komunikačný proces a akým spôso-
bom komunikovať.  Event a event  marketing je v sú-
časnosti považovaný medzi komunikačnými nástroj-
mi marketingovej komunikácie za vodcu  v návratnosti 
investícií. I keď v slovenských podnikoch orientujúcich 
sa na predaj služieb, patrí v súčasnosti ako vyplynulo 
z prieskumu, medzi málo známe a tým aj medzi málo 
profesionálne používané komunikačné nástroje v mar-
ketingovej praxi, neznamená to, že budúcnosť nepri-
nesie jeho rozvoj. Záverom tiež treba konštatovať, že 
poznatky, ktoré sú v príspevku prezentované,  nemu-
sia korešpondovať s výsledkami používania eventu 
a event marketingu  slovenskými podnikmi so zahra-
ničnou účasťou pôsobiacich na Slovenskom trhu.

Poznámky:
1) Event je anglické slovo, ktorého preklad do iného jazyka je 

veľmi obtiažny a komplikovaná je aj jeho interpretácia.
2) Už v starom Ríme sa mnohé akcie, preteky, súboje, hry  ne-

zaobišli bez aplikácie eventu a event marketingu. V stre-
doveku dochádza k zmene vnímania a posudzovania 
emotívneho života preto aj event a event marketing akoby 
z obchodu vypadol. K obnoveniu eventu a event marketin-
gu dochádza až koncom minulého storočia, kedy  sa „zno-
vuobjavuje“ citový, emotívny náboj obchodno-kúpneho 
aktu a jeho význam  z hľadiska konkurenčnej stratégie 
podniku.
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AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

17. LISTOPAD 1989
17th November 1989

(Úvod k besedě na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, dne 15. listopadu 2005)

Čestmír Císař

Dovolte mi, abych poděkoval za pozvání k tomuto 
vzpomínkovému shromáždění ke státnímu svátku 17. 
listopadu. Jako pamětník původního zvýraznění toho-
to dne, spojeného s tragickými událostmi roku 1939, 
chtěl bych z pohledu historie, sociologie a politiky 
poukázat na proměnlivé osudy zmíněného data v prů-
běhu dnes už 66 let. 

Studentská demonstrace 28. října 1939 v Praze 
přivedla do ulic stovky vysokoškoláků i jiné mládeže 
s trikolorami na oděvu. Ve střetu s německými oku-
panty byl smrtelně zraněn jeden z nás, Jan Opletal.

Při jeho pohřbu se utvořilo nové shromáždění 
s opětnými střety, po kterých následoval tvrdý úder 
nacistických orgánů. Rozhodly popravit 9 představi-
telů studentské organizace, pozatýkat a odvézt kolem 
dvou tisíc obyvatel universitních kolejí do koncentrač-
ních táborů a zavřít všechny české vysoké školy.

V celé Evropě, kde již trval válečný stav mezi západ-
ními velmocemi a hitlerovským Německem, vyvolaly 
pražské události velký ohlas.

V Londýně, kde dlela v emigraci početná skupina 
našich politiků v čele s Edvardem Benešem, vznikla 
iniciativa prohlásit 17. listopad za Mezinárodní den 
studentstva. Tak se i stalo.

Po osvobození v květnu 1945 jsme se vrátili na své 
fakulty a s námi i další opožděné ročníky adeptů studia. 
Záhy se zrodila myšlenka učinit ze 17. listopadu víc než 
jen vzpomínku na minulé tragedie a obohatit Meziná-
rodní den studentstva světovým kongresem, na který 
by se dostavily delegace vysokých škol z mnoha zemí. 
Kongres se konal v roce 1946 v Praze a rozhodl založit 
mezinárodní svaz studentstva, označovaný zkratkou 
IUS (International Union of Students). Sídlem jeho 
sekretariátu se stala Praha a prvním předsedou byl 
zvolen Čech Josef Grohman.

Lze litovat, ze rozpad válečné koalice spojenců 
a rozpoutání tzv. studené války způsobily odchod něk-
terých studentských svazů z IUS, přesto v něm zůsta-
lo více než 60 národních organizací. Je s podivem, že 
v 90. letech, kdy studená válka odumřela, mezinárod-
ní unie se již neobnovila v původní podobě, naopak 
zanikla. V jejím palácovém sídle v sousedství právnic-
ké fakulty UK se dnes točí rulety jednoho z největších 
kasin v našem hlavním městě.

Nově se den 17. listopadu zvýraznil opět v Praze 
roku 1989, kdy jsme si připomínali 50. výročí událostí 
roku 1939, ale tentokrát ve zcela jiných souvislostech. 
Nyní vrcholila krize autoritářského režimu, vzniklého 

po vojenské intervenci proti demokratizační politice 
období Pražského jara 1968. Již od roku 1985, kdy se 
hnuly ledy v Moskvě a v čele s Gorbačovem byla zahá-
jena tzv. perestrojka s programem demokratizace, 
obdobné Pražskému jaru, sílila aktivita opozičních 
skupin proti totalitně zvrácenému režimu v mnoha 
místech naší republiky. 

Přední místo zaujímala Charta 77 a vedle ní vlivný 
klub Obroda, v němž se sdružili zastánci reforem roku 
1968, k nimž jsem patřil i já.

Marné bylo úsilí mocenského aparátu zostřit perse-
kuci těchto i dalších opozičních sdružení, která získá-
vala stále širší ohlas ve veřejnosti, zatímco přívrženců 
režimu kvapně ubývalo a po reformách volalo i nemálo 
členů KSČ, inspirovaných sovětskou perestrojkou.

Krizi nepodléhal jen diskreditovaný systém tzv. 
reálného socialismu u nás, ale i ve všech dalších zemích 
sovětského bloku. Ten náš utrpěl poslední ránu právě 
po střetu policejních sil s demonstrací studentů a mlá-
deže, konané pod záštitou SSM, tedy legální organi-
zace čs. mládeže k poctě památného dne 17. listopa-
du. Střet se stal rozbuškou, která přeměnila latentní 
napětí v celé společnosti ve skutečný proces masového 
hnutí za svržení režimu a zahájení převratných změn 
směřujících k demokracii se zárukami lidských práv 
a občanských svobod.

V následujících šesti týdnech se odehrávala jed-
nání o pokojném předání moci dosavadním opozič-
ním silám, jimž dominovaly disidentské osobnosti 
sdružené v Občanském fóru s vůdčí postavou Václava 
Havla. Ten byl zvolen 29. prosince 1989 presidentem 
republiky, potom byl rekonstruován parlament dopl-
něný poslanci z opozičních řad a zahájeny přípravy 
k prvním svobodným volbám.

Je tomu již 16 let, co má nová mocenská garnitura, 
obměněná několika dalšími volbami, volné pole působ-
nosti, aby uskutečnila své představy o pluralitní demo-
kracii, o tržním hospodářství v soukromém vlast-
nictví, o správě státu a samosprávě zastupitelských 
orgánů v krajích a obcích,o postavení vědy a výzkumu, 
o celospolečenských službách ve zdravotnictví, škol-
ství a kultuře atd. Vystřídalo se několik vlád se střídá-
ním ministrů, odehrály se programové i osobní změny 
v politických stranách, konaly se několikeré volby, roz-
vinula se činnost záplavy médií formulujících veřejné 
mínění, upevnily se základy nového politického a stát-
ního systému.
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Čestmír Císař: 17. listopad  1989

Velké obtíže, provázené i chybami a neuvážený-
mi improvizacemi, postihly přestavbu ekonomiky, 
což přivodilo neúměrné fi nanční a materiální ztráty. 
Prohrou byl též rozpad čs. federace, litovaný valnou 
částí českého i slovenského národa, jehož negativní 
důsledky a škody překonává až současné společenství 
v Evropské unii. Odsunutí do jakési čekatelské katego-
rie byla poškozena sféra intelektuální povahy, zejména 
materiální základna její úrovně, potřebná k žádoucí 
modernizaci. Teprve v současném politickém kontex-
tu svítá této sféře jistá naděje na rovnoprávnou pozor-
nost, ne – li prioritu státní politiky.

Pozitivním prvkem zůstává trpělivost a dobrá vůle 
většiny naší společnosti nedat se chybami a obtížemi 
přechodného období odradit od humánních cílů, které 
již nejsou uzavřeny do národního rámce, nýbrž zakot-
veny v rozvojových procesech evropské integrace. 
K těmto cílům nezbytně patří určení a tvorba nového 
životního stylu, který nebude propadat lákadlům bez-
břehého růstu konzumu, spojeného s drancováním 
přírodních zdrojů i lidských kapacit. Na cestě k vysně-
nému blahobytu, zbaveného nesmyslného plýtvání 
a přepychu, není už potřebí krvavých válek a revolu-
cí, neboť věda a technika, tok informací a osvojování 
znalostí jsou s to nasytit a zušlechtit veškeré lidstvo, 
pokud bude ctít humanitní ideály velkých myslitelů, 
mezi nimiž má pro nás mimořádný význam stále aktu-
ální dílo T. G. Masaryka.

Jsem zastáncem co nejvyšší aktivity všech našich 
občanů v profesní výkonnosti i ve veřejné zainteresova-
nosti, včetně účasti ve volbách, což by mělo být věcí cti 
a odpovědnosti. Potřebujeme vytvořit vskutku schop-

nou a v dobrém smyslu údernou garnituru osobností, 
které zvolíme za své představitele doma i v orgánech 
Evropské unie, kde dosáhnou uznání svými kvalitami. 
Při jejich přípravě máme z čeho čerpat ve svých star-
ších i novodobých dějinách.

Svým vlastním životním příběhem, který jsem 
zaznamenal ve svých nedávno vyšlých pamětech na 
pozadí dějin 20. století, mohu se považovat za jakéhosi 
veterána české politiky. Prožil jsem nejeden vzestup 
i nezdar. A tak s jistým nadhledem chápu dnešní náš 
národní osud, svázaný s postupujícím globalizačním 
procesem v jeho prospěšném působení i v možných 
nebezpečných fázích, na něž varovně poukazují špič-
koví badatelé a prognostici. Snažím se vidět budouc-
nost optimisticky a věřím v úspěšné porozumění 
a spolupráci všech souběžných generací bez ohledu na 
minulé či nynější politické šarvátky. jen lituji, že jsou 
někdy malicherné až směšné a prozrazují na aktéry 
chatrnost znalostí a děravost charakteru.

A ještě na závěr: Věřím v naši mládež, fandím její 
studentské avantgardě a přeji nám všem, aby obstála 
ve zkouškách času a pochopila své poslání. Dědové 
a otcové postupně odcházejí, ale jejich nedokončené 
dílo potřebuje pokračovatele. Tož zdravé tělo a bystré-
ho ducha.

Address:
Císař Čestmír
Chabařovická 1333/1
Praha 8
tel.: 286 581 704
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AUSPICIA
recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice, Česká republika

K ZAMYŠLENÍ…
For consideration…

Josef Dolista
Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, ČR

V jižní Itálii nebo v Izraeli jsem pozoroval ve sva-
tebních přípravách, že budoucí novomanželé přijímají 
zodpovědnost za celý rodinný „klan“ obou stran. Bylo 
příjemné si všimnout v jednotlivých rodinách, že hod-
noty „rodinného života“ jsou nejvyšší prioritou. Prová-
zanost generací byla samozřejmostí, péče o nemocné 
babičky a dědečky byla projevem vědomého příbuzen-
ství. Žité a provázané vztahy rodinných příslušníků 
dávají tušit, že manželství není soukromým a izolova-
ným vztahem dvou lidí. Lidé vstupující do manželství 
jsou přijímáni velkou rodinou a novomanželé přijímají 
velkou rodinu jako vklad, ke kterému budou přikládat 
další příspěvky. Velká rodina obohacuje život a nechá-
vá se obohacovat duševními, intelektuálními i přiro-
zenými hodnotami nových rodinných příslušníků. 
V takových rodinách pulzuje život, existuje sociální 
kontrola, nevěra je odmítána a existence děti je radostí 
celé velké rodiny. Pro rodinu se pracuje, žije, tvoří se 
nové hodnoty a vytvářejí se podmínky k zajištění ve 
stáří a nemoci, v nezaměstnanosti a v době nouze. 

Situace rodiny v české společnosti může být zříd-
ka podobná, ale více je nepodobná, přihlédneme-li 
ke statistikám rozvedených manželství. Nestabilní 
manželství, často chápaná jen jako soukromá věc dvou 
jedinců, nemají silný pozitivní vliv na generaci praro-
dičů z obou stran, rozpadlé manželství pak negativně 
zasahuje do výchovy dětí narozených v tomto roze-
vlátém vztahu. Kde jsou rozvody, tam se vždy vztahy 
mezi generacemi zhoršují i umírají. Láska je citlivá 
květinka. Nepečujeme-li o ni, vadne. Moderní společ-
nost nezná stabilní vztahy, na které se lze spolehnout 
tak, že jen smrt lidi odloučí. V současné společnosti 
jsou vztahy pragmatické a nemají ideu. Neplní-li tyto 
vztahy, kdysi posvátné, často jen biologické potřeby, 
rozpadají se. Rodiče nemohou být dobrými rodiči, 
neposkytnou-li dětem důvěryhodný vzájemný vztah, 
na kterém mladý život staví pocit bezpečí a jistoty. Dar 
dítěti je dar manželské lásky. Ptáme-li se, zda dnes 

jsou rodiče dobrými rodiči, můžeme odpovědět takto: 
Poskytují-li rodiče dětem pevnost a lásku vyplývající 
ze vzájemného vztahu, pak svou rodičovskou úlohu 
plní dobře. Dítě nepotřebuje jen jednostrannou lásku 
otce a jednostrannou lásku matky, dítě potřebuje jejich 
vzájemnou lásku. Tuto skutečnost si dnes uvědomuje 
málo budoucích rodičů. Postrádá-li mladý člověk vzá-
jemnou lásku svých rodičů, je pro svůj budoucí part-
nerský a rodičovský život znevýhodněn, protože se mu 
zamlží dobré vzory manželské lásky i rodiny samotné. 
Agresivita dětí a mladých lidí narůstá s odkazem na 
nedobré vztahy mezi rodiči. Jistě to není jediná příči-
na, ale určitě jedna z hlavních a závažných. 

Ministryně školství Petra Buzková se musela 
v tomto roce mnohokrát zabývat otázkou, jak má 
vypadat ústav pro mladistvé vrahy z bezpečnostních 
hledisek. Jak bude uspořádán v takové budově či systé-
mu budov kamerový systém a zda nebudou narušena 
práva na soukromí těchto mladých, agresivních a bez-
citných mladých lidí. Pokud sondujeme situaci „rodin“ 
těchto delikventů, vždy zjistíme těžké narušení sociál-
ních a rodinných vazeb. Rodina byla a stále bude učiliš-
těm sociálního chování mladé generace. Dítě a mladý 
člověk nepotřebuje jen věci, ale trvalou blízkost svých 
rodičů. Cenným pokladem daný dítěti je čas strávený 
s nimi. O co více se pokoušíme získat větší blahobyt, 
o to méně věnujeme čas svým dětem. To je příčina dal-
ších mnoha nesnází ve výchově mladé generace. Ne 
nadarmo psychologové volají po tom, aby si rodiče se 
svými dětmi více hráli a trávili s nimi svůj čas. Třeba 
tento čas není zrovna volný pro jejich rodiče, ale je pro-
stě pro jejich dítě potřebný a má výchovný charakter. 

Address:
prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.
VŠERS, o.p.s. ,Žižkova 6, České Budějovice
e-mail: dolista@vsers.cz
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Úvod do sociálnej politiky
Introduction into social politics

Vorobel, J., Prešov: Univerzita v Prešove, 2005, s. 104. 
ISBN 80-8068-360-3.
Prešov: University in Prešov, 2005,
s. 104. ISBN 80-8068-360-3.

Autor publikace J. Vorobel předkládá vysoko-
školskou učebnici pro studijní obor sociální práce. 
Publikace je výsledkem řešení vědeckovýzkumného 
projektu pod názvem Charitatívna a sociálna služba 
v společnosti a Cirkvi / VEGA č. 1/249/05. J. Vorobel 
přednáší obor sociální práce na Pravoslavné bohoslo-
vecké fakultě Prešovské univerzity.

Učebnice „Úvod do sociálnej politiky“ je logic-
ky členěna na jedenáct kapitol. Kapitola „Vysvětlení 
pojmů“ klade otázku po podstatě pojmu „sociální“ 
a „politika“, vysvětluje pojem „sociální politika“ 
a „pojem „welfare state“. Další kapitola „Principy 
sociální politiky“ se vyrovnává s vysvětlením a analý-
zou velkých témat, jako jsou spravedlnost, solidarita, 
subsidiarita, participace a zásluhovost. Třetí kapitola 
„Funkce sociální politiky“ vymezuje význam ochran-
né funkce, rozdělení funkcí, stimulační funkce, pre-
ventivní funkce a homogenizační funkce. Kapitola 
„Subjekty a objekty sociální politiky“ právem předklá-
dá významné pojmy pro sociální politiku, to je jednot-
livec, rodina, obec, občanská sdružení, církev, charita 
a řehole, odbory, zaměstnavatelé, stát, mezinárodní 
organizace. Kapitola „Sociální událost“ vysvětluje, co 
je tímto pojmem vlastně míněno: chudoba, invalidita, 
nemoc, dětství a mládí, mateřství a rodičovství, stáří, 
smrt živitele, nezaměstnanost. Autor rozlišuje mezi 
sociální událostí a kritickou situací a sociální kata-
strofou až exkluzí. Tato kapitola předkládá také deset 
zásad pro politiku zaměstnanosti na Slovensku. Šestá 
kapitola „Formování základů evropské sociální politi-
ky“ nabízí text k formování základů evropské sociál-
ní politiky, poukazuje na německý, britský a švédský 
sociální model. „Vývoj sociální politiky na Sloven-
sku od r. 1918“ tvoří sedmou kapitolu, kde se čtenář 
seznámí s množstvím důležitých zákonů na Sloven-
sku v oblasti sociální politiky. Čtenář obdrží infor-
mace o sociální politice na Slovensku po r. 1948 a po 

r. 1989. V r. 1993 byla přijata nová strategie sociální 
reformy na Slovensku, proto „nová sociální politika“ 
na Slovensku nabízí podněty občanům, kteří na tuto 
situaci nejsou ještě zvyklí. Osmá kapitola „Sociální 
pojištění“ se zaměřuje na výklad sociálního pojištění, 
důchodové reformy, důchodového pojištění a spoření 
na starobní důchod. Devátá kapitola „Státní sociální 
podpora“ nabízí charakteristiku státní sociální pod-
pory, jejího systému a vysvětluje s odvoláním se na pří-
slušné zákony přídavky na dítě, rodičovský příspěvek 
a zaopatřovací příspěvky, příspěvky na pěstounskou 
péči a příspěvek na pohřeb. Desátá kapitola „Sociální 
pomoc“ vysvětluje charakteristiku sociální pomoci, 
nabízí řešení hmotné a sociální nouze a klade důraz na 
sociálně právní ochranu a prevenci. Významné posta-
vení zde mají nestátní subjekty poskytující sociální 
pomoc a občasní sdružení, nadace, neinvestiční fondy 
a neziskové organizace poskytující všeobecně pro-
spěšné služby. Financování sociální pomoci je v této 
kapitole přehledně členěno. Závěrečnou kapitolu tvoří 
„Sociální pomoc Pravoslavné církve na Slovensku“.  
J. Vorobel sděluje čtenářům, že Pravoslavná církev na 
Slovensku je fi lantropicky orientovaná a vykazuje její 
konkrétní sociální činnost. Pak následuje závěr, použi-
tá bibliografi e a v příloze nalezneme přehled sociálních 
dávek a česko-anglický slovník, důležitý pro pojmoslo-
ví v daném oboru.

Závěrečné zhodnocení publikace: Autor J. Vorobel 
prezentuje skutečně úvod do sociální politiky a nel-
ze tedy očekávat od této publikace hlubší vědecké 
pojednání. Sám autor v textu uvádí, že jeho cílem je 
„pomoci“ lidem vyznat se ve spletitých norem sociální 
politiky a motivovat pomoc lidem v nouzi. Studentům 
sociální práce tato publikace určitě pomůže při studiu, 
také ale těm, kteří se profesionálně sociální práci věnu-
jí nebo se na tuto práci připravují. 

Josef Dolista

Mgr. Jozef Vorobel 
vorobelj@zoznam.sk
pracuje na Pravoslavné bohoslovecké fakultě jako 
odborný asistent
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce,
Masarykova 15, 080 01 Prešov

Prezentace prací TF JU 
a vědeckých prací jihočeských 
teologů v Polsku
Presentation of work done by the TF JU and of scientifi c 
work of south bohemian theologists in Poland

Teologická fakulta Poznaňské univerzity vydala 
nedávno ve své edici „Studijní materiály“ publikaci M. 
Mikanovičové s názvem Česká teologie dnes. Autor-
ka v ní na stovce stran přináší stručný přehled histo-
rie i současnosti českého křesťanství a následně pak 

prezentuje vědecké i pedagogické aktivity Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Současně charakterizuje významné vědecké práce 
předních českých teologů. Je potěšitelné, že se v tom-
to výběru výrazně objevují i profi ly a prezentace děl 
předních vysokoškolských pedagogů prof. Dr. Josefa 
Dolisty, Th.D., Ph.D.  a prof. Dr. Karla Skalického, 
Th. D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Čtenářům je představena např. Dolistova publikace 
s názvem „Perspektivy církve“ a Skalického kniha 
„Za naději a smysl“.

Josef Havlík
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Praktický pomocník 

Rameš Václav, Slovník pro historiky a návštěv-
níky archivů, nakladatelství Libri, Praha 2005, ISBN 
80-7277-175-2, str.432

Již proslulý řečník Cicero nazval historii svědkem 
času, světlem pravdy, živou pamětí, poslem minulosti 
a učitelkou života. Aby se toto rčení mohlo i v součas-
nosti naplnit, je nutno poukázat dnešní generaci na 
fakt, že historie není pouhý souhrn suchopárných dat 
a nic neříkajících jmen ze školních hodin dějepisu, 
nýbrž stále živý a někdy i dobrodružný příběh pozná-
vání minulosti v celé její šíři, souvislostech i „drobnos-
tech všední každodennosti.“  Jistě tento příběh začíná 
pro zájemce o poznání minulosti u děl odborně popu-
larizujících a vede přes díla odborná a čistě vědecká až 
k návštěvě  archivů, aby se milovník historie z čtenáře 
a studenta stal badatelem. 

Pro zájemce o bádání v archivech je určena velmi 
potřebná příručka „Slovník pro historiky a návštěvní-
ky archivů“, kterou sestavil odborník nadmíru povo-
laný PhDr. Václav Rameš, ředitel oblastního archivu 
v Třeboni. Zájemce o hlubší studium historie a bádá-
ní v archivních pramenech v této příručce nalezne 
milé a povzbudivé úvodní slovo, které je vystřídáno 
kratším exkurzem do studia pramenných edic a uvá-
dí nejvýznačnější edice diplomatické povahy, studie 
kodikologické, paleografi cké, epigrafi cké, chronolo-
gické, historické metrologie, sfragistické a heraldické, 
numismatické, genealogické a latinské mediavelistiky. 
Největším co do obsahu – cca 300 stran, je oddíl kni-
hy, který je slovníkového charakteru a v abecedním 
pořádku jsou zde vysvětlena hesla z dějin světových, 
českých i církevních. Taktéž zde nalezneme i vysvět-
lení četných pojmů z pomocných věd historických a 
archivní terminologie.

Začínající badatel ale zřejmě nejvíce ocení jaký-
si „úvod do studia archivních materiálů“ ve kterém 

se vlastně dočte, co lze nalézt v archivech, jak jsou 
archivní materiály zpracovány, co je to inventář, kata-
log, rejstřík ... a jak s nimi zacházet. Pokud se rozhod-
ne zájemce o historii archiv skutečně navštívit a začít 
bádat, jistě mu bude dostatečným průvodcem také 
vzorový badatelský řád, výběr z nového zákona č. 499 
o archivnictví a spisové službě a v neposlední řadě tak-
též i adresář archivů včetně telefonních čísel a e-mailo-
vých adres.

Velkou službu čtenáři také prokáže detailní seznam 
zkratek historických sborníků a časopisů a slovníček 
německých názvů některých knih a účtů uložených 
v archivech.

Každý kdo má zájem poznat minulost svého rodu 
a sestavit rodokmen nalezne v této příručce i praktic-
ké pokyny pro sestavení rodokmenu a popis matrik 
pokřtěných (narozených), oddacích a zemřelých. Je 
samozřejmé, že tato příručka i při svém úctyhodném 
rozsahu 432 stran nemůže obsáhnout úplně vše, co by 
zájemce o hlubší studium historie potřeboval a proto 
na cca šedesáti stranách je uveden soupis pramenných 
edic, bibliografi e a literatury, které autor skromně 
označil jako výběr s menšími přesahy od roku 1990 do 
roku 2004. 

Vřele tuto knihu doporučuji všem zájemcům o his-
torii, zejména pak studentům, kteří budou psát z his-
torie své seminární, bakalářské, diplomové či disertač-
ní práce. V jejich knihovně by tato praktická příručka 
opravdu neměla scházet.

Martin Weis

Address:
doc. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Katedra církevních dějin TF JU
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
e-mail: weis@tf.jcu.cz

Polozapomenutá kapitola 
košických dějin
A half-forgotten chapter from the history of Košice 
– review

Peter Zubko, Dejiny Košickej kapituly (1804 – 2001), 
v edici Dejiny Košického arcibiskupstva sv. I., Vydava-
teľstvo Michala Vaška, Prešov, 2003, ISBN 80-7165-
383-7 , 294 str. včetně fotografi ckých příloh

Neodmyslitelnou součástí dějin určitého regionu či 
města jsou i dějiny církevních institucí tam působících. 
Doba čtyř desítek let před rokem 1989, jak v Čechách, 
tak i na Slovensku, příliš nepřála zevrubnému zkoumá-
ní místních církevních dějin a publikace na toto téma 
byly vskutku ojedinělé. Proto je velice chvályhodné, že 
při příležitosti dvoustého výročí založení Košického 
biskupství, byla ustanovena komise církevních histo-
riků, která si klade za cíl podrobně zmapovat po všech 
stránkách dějiny Košické diecéze respektive od roku 
1995 arcidiecéze. První komise historiků  byla zříze-

na biskupem A. Tkáčem již v roce 1994 při příležitosti 
sympózia k 190. výročí Košického biskupství. Bohužel 
tato iniciativa „nenalezla očekávaný ohlas u odborné 
veřejnosti, protože její požadavky byly pro biskupství pří-
liš velké“. Proto byla roku 1997 ustanovená nová komi-
se pro výzkum dějin Košického arcibiskupství složená 
z  členů diecézního kléru, kteří se věnují vědecky cír-
kevním dějinám.1

Od roku 1998 se v Košicích začaly pořádat mono-
tématické vědecké semináře věnované dějinám Košic-
kého arcibiskupství a roku 2000 bylo rozhodnuto, že 
při příležitosti 200. výročí bude vydáno několik knih 
v edici „Dejiny Košického arcibiskupstva“. V předcho-
zím čísle Auspicie jsem recenzoval třetí svazek z této 
edice a to monografi i Petera Sedláka „Kresťanstvo na 
území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 
1804“.2 Kniha Petera Zubka „Dejiny Košickej kapituly 
(1804 – 2001)“ je prvním svazkem v této edici. 

K dějinám, obzvláště k dějinám nějaké církevní 
instituce v konkrétním regionu, lze buď zaujmout 
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sympatizující postoj, nebo dát najevo antipatii; postoj 
neutrální lze zaujmout velice těžko, protože každý his-
torik nutně ve větší či menší míře do své práce vkládá 
i citovou stránku. Již po přečtení několika stran čtenář 
pozná, že dílo „Dejiny Košickej kapituly (1804 – 2001)“  
Petera Zubka je psáno perem hluboce věřícího katolic-
kého kněze a od samého začátku je prodchnuto láskou 
k Církvi. To ovšem nikterak neznamená, že by se autor 
nesnažil o poctivý a pravdivý obraz daného tématu, 
protože z celého díla promlouvá kromě lásky k Církvi 
i vědecká erudovanost autora, který se v heuristické 
fázi přípravy své monografi e musel potýkat s nejednou 
překážkou. A podotýkám, že úspěšně, vždyť svědomitě 
zvládl archivní průzkum pramenů a to ve více jak dva-
ceti archivech, církevních i státních a osobních. Nejví-
ce fundamentálních poznatků získal přímo v samot-
ném Archivu Metropolitní kapituly v Košicích a to ve 
fondech věnovaných administrativním spisům, hos-
podářským záležitostem, kanonickým vizitacím, kni-
hám, majetku, personáliím, statutům a dalším. Další 
důležité prameny poznání minulosti Košické kapituly 
pro svou monografi i získal ve fondech Košického arci-
biskupství. Jelikož tyto fondy dosud nejsou zcela zpra-
covány, byla práce badatele velmi náročná a jak sám on 
přiznává, po jejich zpracování bude možné obohatit 
mozaiku dějin Košické kapituly o další fakta a podrob-
nosti.3 Za velmi cenné je nutno označit i skutečnost, 
že autor neopomenul začlenit do pramenů i osobní 
svědectví pamětníků. Tištěných pramenů autor použil 
více než osmdesát a seznam citované literatury dalece 
přesahuje úctyhodného číslo 200 monografi í, sborní-
ků, jednotlivých vědeckých studií a článků.4

Celou práci autor rozdělil do jedenácti částí, a to 
tak, aby jednotlivé kapitoly monografi e na sebe nava-
zovaly a seznámily čtenáře se všemi oblastmi existence 
Košické kapituly. Autor je koncipoval tak, aby i laický 
čtenář pochopil vnitřní záležitosti kapituly v rámci celé 
Církve. Po předmluvě arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča  
a úvodu následuje kapitola spíše teoretického uvedení 
do tématu, ve které autor se zaobírá všeobecně půvo-
dem kanovnických kapitul  a pokusem o jejich defi nici. 
Na tuto kapitolu navazuje pojednání o dědictví jiných 
kapitul v košickém prostředí a to zejména Jágerské 
kapituly a Spišské kapituly. Třetí kapitola přináší vel-
mi důležité informace o vzniku Košické katedrální 
kapituly v souvislosti se založením  Košického biskup-
ství. Zde je v jedné podkapitole i velmi zajímavý vhled 
do problematiky nejvyššího královského patronátu 
v Uhersku. Čtvrtá, pátá, šestá a sedmá kapitola pojed-
návají o organizaci kapituly, jejích právech a povin-
nostech a členech kapituly - kanovnících a to včetně 
jejich tabulkových přehledů a biografi e sídelních (gre-
miálních) kanovníků. Osmá kapitola přibližuje čtenáři 
liturgické záležitosti Košické katedrální kapituly a to 
včetně instalace kanovníků, biskupů a pohřbu kanov-
níků a biskupů. Devátá a desátá kapitola se zaobírá 
činností kapituly v letech 1804 – 2001. Jedenáctá kapi-
tola pak připomíná často pohnuté osudy hospodář-
ského zázemí Košické kapituly. Po nezbytném závěru 

následují přílohy, ve kterých je možné se seznámit 
s doslovním  zněním statutů kapituly a to z let 1810, 
1925 a 1997. O bohaté bibliografi i jsem se již zmínil 
výše a po seznamu zkratek následuje krátký abstrakt 
díla v maďarštině, němčině a angličtině. Velkou službu 
čtenáři zajisté prokáže také rejstřík jmen a míst, který 
je umístěn v samotném závěru knihy.5

Některé z kapitol přesahují i rámec regionálních 
církevních dějin. Rád bych v této souvislosti poukázal 
a vyzdvihl význam kapitoly pojednávající o ostřihom-
ském kanovníkovi Dr. Markovi Križinovi. Vždyť pat-
ří mezi tři mučedníky, které kanonizoval Svatý Otec 
Jan Pavel II. v neděli 2. června 1995 na území města 
Košic a dalo by se říci, že tento mučedník rekatoli-
začního úsilí 17. století, by mohl být v určitém smyslu 
slova i jakýmsi nebeským patronem současné Košické 
katedrální metropolitní kapituly. Též osobně považuji 
za velice zajímavé a velmi přínosné i pojednání o osu-
dech kapituly a Církve v období komunistické perzeku-
ce. Nutno ale podotknout, že je velmi těžko hodnotit, 
která z kapitol recenzované monografi e je přínosnější 
či zajímavější. Vždyť snad z každé věty je patrné s jakou 
láskou a péčí autor svou publikaci sestavoval. A více 
než čtyřleté namáhavé úsilí je korunováno úspěchem. 
Čtenář dostává do rukou velmi obsažnou a fundova-
nou publikaci, která je psána čtivým a svěžím slohem. 
Publikace je zároveň i výpravná, neboť je tištěna na kří-
dovém papíře a doprovází ji velmi bohatý fotografi cký 
materiál černobílých a barevných fotografi í, několik 
schémat a reprodukcí historických map. Kniha je dle 
přání Petera Zubka určena nejenom zájemcům o cír-
kevní historii, nýbrž i všem obyvatelům starobylého 
města Košic a proto je nutno ji považovat i za  příspě-
vek k poznání jedné z význačných oblastí dějin města 
Košic.

Autor knihy doc. ThDr. PhDr. Peter Zubko, Ph.D. 
(*1972) pochází z obce Nižný Hrabovec. Po maturitě 
na gymnáziu studoval katolickou teologii na Teolo-
gickém institutu RK CMBF UK v Spišskom Podhradí 
– Spišskej Kapitule. Na kněze byl vysvěcen roku 1997 
a poté působil jako katolický duchovní v několika far-
nostech Košické diecéze. Postgraduální studia absol-
voval mimo jiné na Papežské akademii v Krakově a RK 
CMBF UK v Bratislavě. Roku 1999 byl pověřen vede-
ním Arcibiskupského archivu v Košicích a téhož roku 
v Košicích začal působit i jako vysokoškolský pedagog. 
Roku 2004 se  úspěšně habilitoval na Teologické fakul-
tě Košice Katolické univerzity v Ružomberku a byl 
jmenován docentem. Je členem několika slovenských 
učených společností a autorem respektive spoluauto-
rem četných publikací, odborných a vědeckých článků 
a studií. 

Martin Weis
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Poznámky:
1)  Srov.  Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita  

„Pozdrav čitateľovi“ in ZUBKO, P.: Dejiny Košickej kapitu-
ly. Prešov Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003.  s. 9. 

2)   Srov. WEIS, M.: Mimořádné dějiny. Auspicia. České Budě-
jovice VŠERS 2005, roč.2, č.1, s. 87-88

3)  Srov. ZUBKO, P.: Dejiny Košickej kapituly. Prešov Vydava-
teľstvo Michala Vaška, 2003.  s. 239

4)  O vědecké erudovanosti Petera Zubka svědčí i skutečnost, 
že v recenzované monografi i je vskutku bohatý poznámkový 
aparát - na 294 stranách celkem 1248 poznámek. 

5)   Srov. Obsah in ZUBKO, P.: Dejiny Košickej kapituly. Pre-
šov Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003.  s. 5-7

Address:
doc. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Katedra církevních dějin a patristiky TF JU v Č. 
Budějovicích
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
e-mail: weis@tf.jcu.cz 
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Časopis AUSPICIA je recenzovaným periodikem pro 
otázky společenských věd Vysoké školy evropských 
a regionálních studií v Českých Budějovicích. Uveřej-
ňuje jednak původní vědecké práce s danou problema-
tikou, podléhající oponentnímu řízení. V tomto smyslu 
akceptuje pouze příspěvky, které nebyly dosud publi-
kované a nejsou přijaty k publikování v jiném časopi-
se, o čemž autor předloží prohlášení. Dále uveřejňuje 
práce odborné a informativní, anotace, recenze, kritiky 
knih a statí i drobné zprávy z dané oblasti.

Rukopisy zasílejte na  adresu: 
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 
o.p.s., Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, e-
mail: berova@vsers.cz, předmět: Auspicia, tel.: 
 +420 386 116 816, fax: 386 116 824

Struktura příspěvku

Představuje formální členění v souladu s konvencí pro 
vědecké (odborné) sdělení.
Nadpis (název práce) v českém (slovenském) jazy-
ce - stručný, výstižný, poskytující jasnou informaci 
o obsahu článku (do deseti slov). Použít velká písme-
na, začínat od levého okraje. Jako první se uvede název 
práce v českém (slovenském) jazyce, pak název práce 
v anglickém (německém) jazyce.
Název práce v anglickém (německém) jazyce
Jméno autora (autorů) se uvádí bez titulů, v pořadí - 
jméno, příjmení, např. Josef Novák. Příjmení se v pří-
padě potřeby opatří indexem.
Summary (krátký souhrn) nejprve v anglickém 
(německém) jazyce. Jasně se stanoví cíl výzkumu, 
stručný popis pokusů, průzkumů, výsledky a závěry. 
Rozsah 100 až 200 slov (Word-panel nabídek-nástro-
je-počet slov). Neopakujte  název článku, neuvádějte 
všeobecně známá tvrzení.
Key words - klíčová slova v angličtině (němčině) 
nemají přesáhnout 5 slov, řadí se od obecnějších ke 
konkrétnějším, navzájem se oddělují středníkem.
Souhrn v českém (slovenském) jazyce. Platí stejná 
pravidla jako pro summary v anglickém (německém) 
jazyce, stejně tak i pro klíčová slova v českém (sloven-
ském )jazyce
Klíčová slova v českém jazyce (slovenském jazyce).
Úvod - obsahuje nejnutnější údaje k pochopení téma-
tu, krátké zdůraznění proč byla práce uskutečněna, 
velmi stručně stav studované problematiky. Je mož-
né uvést citace autorů vztahující se k práci, zejména 
z posledních let. Doporučuje se vyhnout rozsáhlým 
historickým přehledům.
Materiál a metodika umožňuje zopakování popsa-
ných postupů. Podrobný popis metodiky se uvádí teh-
dy, je-li původní, jinak postačuje citovat autora metody 
a uvést případné odchylky. Způsob získání podklado-
vých dat se popisuje stručně.

Výsledky - zahrnují věcné, stručné vyjádření výsledků, 
zjištění, nálezů a pozorovaných jevů. Vedle tabulek se 
doporučuje používat grafů. Graf nemá být kopií tabul-
ky, má vyjadřovat nové skutečnosti. Tabulky mají shr-
novat výsledky statistického vyhodnocení (ne být pře-
hledem jednotlivých měření). Popis výsledků má být 
věcný, obsahovat pouze faktické nálezy, nikoliv závěry 
a dedukce autora.
Diskuse vyhodnocuje zjištěné výsledky, konfrontuje 
je s literárními údaji, zaujímá stanoviska, diskutuje 
o možných nedostatcích. Srovnává je s dříve publiko-
vanými údaji. Vyžaduje-li to charakter práce, je možné 
popis výsledků a diskusi spojit do jedné stati „Výsledky 
a diskuse“. Pokud autoři považují za účelné, může být 
do příspěvku zařazen závěr.
Závěr zahrnuje základní informace o materiálu 
a metodice, stručně vystihuje nové a podstatné znaky. 
Je nekritickým informačním výběrem významného 
obsahu příspěvku, včetně statistických dat, nikoliv jen 
jeho pouhým popisem. Má být psaný celými větami (ne 
heslovitě) a nemá překročit 10 řádků.
Podle uvážení autora je možné na tomto místě uvést 
poděkování spolupracovníkům.
Literatura - se uvádí pouze ta, která byla skutečným 
podkladem pro napsání příspěvku. Musí odpovídat 
současné platné normě.
Způsoby citace: 
Jako poznámky pod čarou mohou být na konci pří-
spěvku uváděny jen poznámky obsahové, naopak 
odkazy na literaturu musí být zahrnuty v textu pří-
spěvku. Odkazy musí být uvedeny v kulatých závor-
kách obsahujících příjmení autora, datum publikace 
příspěvku, případné číslo strany za dvojtečkou, např. 
(Novák 2004: 344 ). Pokud je odkazováno ke zdro-
ji se třemi a více autory, uvede se odkaz v této formě: 
(Novák et. al. 2003: 344 ). V seznamu literatury se pak 
uvedou všechna jména. K odlišení různých publikací 
téhož autora ze stejného roku se použijí malá písmena 
a, b, atd., např. ( Novák 2003a: 344 ). Citované pasáže, 
k nimž se odkazy vztahují, musí být uvedeny ve stejné 
podobě, v níž se objevují v původním textu ( tj. nezdů-
razňují se kurzívou ) a musí být ohraničeny uvozovka-
mi. Pokud je citován dokument, jehož autorem není 
fyzická osoba, uvede se její název na místě jméno auto-
ra, např. ( Evropská komise 2000 ).
Stejná pravidla platí pro dokumenty, které jsou k dispo-
zici jen v elektronické verzi na internetu.Pokud je odka-
zováno k internetové stránce, která má jasně identifi -
kovatelného autora, odkazuje se výše specifi kovaným 
způsobem. Pokud autor specifi kován není, na místě 
autora s objeví název organizace poskytující stránku 
v rámci své webové prezentace, např.(Transparency 
International 2003).
Na závěr příspěvku je nutno uvést seznam použité 
literatury a dalších pramenů. Seznam literatury musí 
být seřazen podle abecedy a každá položka musí obsa-
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hovat plnou informaci o použitém zdroji. Následující 
vzory specifi kují závazný způsob práce s prameny:
Monografi e (jeden autor):
Příjmení, jméno. Rok. Název. Místo vydání: vydavatel.
Např. Novák,Josef. 1999. Politické organizace v Evro-
pě. Praha: Nezávislé nakladatelství
Monografi e (dva autoři):
Příjmení, jméno a příjmení, jméno. Rok. Název. Místo 
vydání: vydavatel.
Např. Novák, Josef a Harfa, Pavel. 1999. Politické orga-
nizace v Evropě. Praha: Nezávislé nakladatelství
Editovaný svazek:
Příjmení, jméno, ed. Rok. Název. Místo vydání: vyda-
vatel.
Např. Novák, Josef, ed.  1999. Politické organizace 
v Evropě. Praha: Nezávislé nakladatelství
Příspěvek ve sborníku:
Příjmení, jméno.  Rok. ,,Název příspěvku.“In: Název 
sborníku. Ed. Jméno, příjmení editora. Místo vydání: 
vydavatel, stránkování.
Např. Novák, Josef. 1999. ,,Nevládní organizace v Pol-
sku.“ In : Zájmové skupiny v Evropě. Ed. Klaus Winsch. 
Praha: Elefant, 54-70.
Příspěvek v odborném periodiku:
Příjmení, jméno. Rok. ,,Název příspěvku:“ Název peri-
odika ročník, číslo, stránkování.
Např. Novák, Josef. 1999. ,,Nevládní organizace v Pol-
sku.“ Politologický časopis 10, č. 4, 34-60.
Dokument organizace:
Název organizace. Rok. Název dokumentu. Místo 
vydání: vydavatel
Např. Evropská komise. 1998. Report on the Czech 
Republic. Brusel: EU Publishing.
Dokument organizace na internetu:
Název organizace. Rok. Název dokumentu. Místo 
vydání: vydavatel (internetová adresa).
Např. Evropská komise. 1998. Report on the Czech 
Republic .Brusel: EU Publishing (http://www.eu.int/
reports/cr).

Technická úprava rukopisu

Způsob záznamu:
Rozsah: max. 5 stran
Elektronická podoba: .txt, .doc, .rtf na disketě PC 3,5“ 
nebo CD
Tištěná podoba: k disketě či CD nutno přiložit dva 
vytištěné exempláře
Způsob psaní textu:
Velikost písma: 12 pt, řádkování 1, 5, formát A4, okra-
je 2,5 cm

Neformátovat !!, neboť veškeré formátování se v sáze-
cím programu ruší.
 Entrem oddělovat pouze odstavce, odstavce neod-
rážet, ani neoddělovat mezerami.
Nestránkovat, čísla stránek zaznamenat na doprovod-
ný vytištěný text.
Mezititulky neoddělovat mezerami. Názvy kapitol 
a mezititulky psát minuskami / malými písmeny/. 
Text nesmí obsahovat žádné efekty, nepoužívat pís-
mena tučná, podtržená či barevná. Nutnost těchto 
efektů vyznačte ve vytištěném dokumentu. Jména pište 
v plném znění. Nadpisy či potřebu zvýraznění  textu - 
nepodtrhávejte.
Odkazy neuvádějte pod čarou na té samé straně, ale na 
konci rukopisu!!

Fotografi e, ilustrace, loga:
Fotografi e a kresby předávejte:
a) v originále, ostré a nepoškozené, očíslované na zadní 
straně tužkou. Obrázky převzaté z časopisů (výstřižky 
apod.) nebudou přijímány
b) v elektronické podobě, skenované na rozlišení 300 
DPI, uložené ve formátech .tif nebo .eps pod čísly, 
např. foto-1.tif
loga: předávejte ve vektorových formátech .ai, .eps, 
.cdr, .wmf
Obrazové dokumenty nezařazujte do textového soubo-
ru, uložte je do zvláštního souboru. Na konec textové-
ho souboru však zařaďte seznam popisek k fotografi ím, 
např. Foto 1: popisek Na fotografi i musí být odvolávka 
v textu.

Tabulky:
Tabulky uvádějte na závěr rukopisu. Vodorovnými 
linkami oddělte pouze záhlaví a konec tabulky, nikoliv 
řádky. Sloupce se linkami neoddělují. Vysvětlivky pište 
pod tabulkou. Na tabulku musí být v textu odvolávka.

Závěrečné pokyny:
Autor odpovídá za jazykovou a gramatickou správnost 
textu. Redakce má právo podrobit rukopis recenzi dle 
vlastního uvážení. Rukopisy, jejichž úprava nesplní 
uvedené požadavky nebo budou v rozporu s etickými 
zásadami pro publikování, nebudou přijaty. Přijetím 
a otištěním rukopisů nebere na sebe redakce žádné 
fi nanční závazky vůči autorovi.
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