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Úrovně zapojení 

Výrazy jako „participace“ nebo „zapojení“ se dlouhodobě používají samosprávě i 

v různých plánovacích situacích. Dosud jsme viděli, že existují striktně participatorní 

a deliberativní/kolaborativní přístupy k začlenění zájmových stran a veřejnosti do 

procesu rozhodování.  

Zjednodušeně řečeno, zapojit tyto strany znamená svěřit jim moc. Stupeň svěřené 

moci se může u obou konceptů výrazně lišit a neubývá pokusů předstírat 

„participaci“, které uspokojí veřejnost, ale ve skutečnosti ponechávají veškerou moc 

v rukou tradičních autorit. 

Arnsteinové žebřík 

V roce 1969 americká vědkyně a politická konzultantka Sherry Arnstein vymezila 

osm úrovní „příček na žebříku“ občanské participace.1 Její model se týká obecně 

samosprávy a je protikladem všech těch „musíš“ a „nemusíš“, které přináší moc. 

Ačkoli Arnsteinová připouští, že obě skupiny jsou zřídka homogenní, a ačkoli je její 

model nejspíš příliš zjednodušený, aby charakterizoval složitější situace jak v politice, 

tak v plánování, Arnsteinové žebřík poskytuje dobrý přehled vnímání participace 

v její době jako něčeho, co přináší moc. 

Tabulka 1: Arnsteinové tabulka občanské participace (vlevo) a moderní terminologie 

(vpravo) 

 Arnsteinové žebřík  Moderní terminologie  

 Občanská 

moc 

Řízení občany  Delegované rozhodování 

(zmocnění) 

 

Delegovaná moc  

Partnerství  Kolaborativní plánování (deliberace) 

Symbolická 

akce 

Uklidnění  Interaktivní plánování (konzultace) 

Konzultace  

Informování  Jednostranná výměna (informace) 

Neúčast Terapie    

Manipulace    

                                        

 

1 Arnstein, Sherry (1969): A ladder of citizen participation. In: Journal of the American 

Planning Association JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969. 
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Arnsteinové dvě nejnižší příčky označují pokusy „vzdělávat“ nebo „vyléčit“ veřejnost 

jednostranným procesem, který nepřiděluje žádná práva, dokonce ani ne právo být 

vyslyšen. Toto jsou formy neparticipace - neúčasti. 

Na úrovni, kterou Arnsteinová označuje jako symbolickou akci (symbolická politika), 

můžeme rozlišit několik forem interakce mezi mocnými a bezmocnými, 

jednostrannou nebo dvoustrannou, ale nezaručují právo „nemuset“ se účastnit na 

rozhodování. Veřejnost bude vyslyšena, ale nebude mít moc zajistit, aby k jejím 

názorům bylo přihlíženo. 

Na třech horních příčkách žebříku, označených jako občanská moc, najdeme 

možnosti jako „nemusíš“, ve smyslu „vyjednávat a účastnit se jednání s tradičními 

držiteli moci“. To, co je označeno jako „partnerství“ je nejblíže tomu, co dnes 

nazýváme kolaborativním plánováním, protože předpokládá pro tuto participaci rovná 

práva. Další dvě definují formy skutečné delegace rozhodování na veřejnost. 

Barevný sloupec vlevo označuje stupeň participace jako přímé měřítko množství 

moci, udělené za předchozí „nemusíš“.  

Participace a deliberace – rozdíl mezi přenecháním a sdílením moci 

Na pravé straně tabulky 1 vidíme modernější výrazy v protikladu k Arnsteinové 

žebříku, včetně konceptu kolaborativního plánování. 

Na nejnižší úrovni tohoto modelu (informace) plánovací orgán sbírá data o 

potřebách a cílech zájmových stran, a to prostřednictvím průzkumu nebo pořádání 

veřejných setkání. Naopak veřejnost může být informována o plánech a 

rozhodnutích, avšak proces je v danou dobu vždy pouze jednosměrný.  

Na úrovni „interaktivního plánování“ nebo konzultace jsou zájmové strany vyzvány, 

aby se zapojily do plánovacích skupin, které se v průběhu plánovacího procesu 

několikrát setkávají. Opakovaná setkání umožňují členům skupiny dozvědět se 

názory a vyměnit si argumenty. Rozhodnutí o tom, jak zohledňovat návrhy těchto 

pracovních skupin v konečném plánu je však vždy na plánovací autoritě. 

V rámci konceptu kolaborativního plánování (deliberace) je tato rozhodovací moc 

převedena na skupinu jako celek – nejdůležitější krok směrem k rovnoprávnosti a 

pravé participaci. Plánovací autority, plánovači a zájmové strany se zapojují do 

procesu společné tvorby plánu, na němž se následně všechny budou moci shodnout.  

Nakonec, na úrovni delegace, plánovací orgán převede svoji moc rozhodovat na 

účastníky (zájmové strany a veřejnost), a to částečně nebo zcela. 

Zatímco tyto úrovně lze měřit také podle stupně participace, tak, jako to udělala 

Arnsteinová, barevný sloupec vpravo nabízí jiné měřítko: míru deliberace. 

Participace, v doslovném smyslu, znamená převedení moci na ty, kteří původně 

„nemuseli“, deliberace znamená sdílení moci. V rámci konceptu kolaborativního 

plánování to je kvalita deliberace a společného rozhodování, na čem záleží, takže 

měřítko na pravé straně má své maximum na úrovni „kolaborativního plánování“. 

Přechod z převedení ke sdílení moci, tj. od informací, konzultací a úrovní delegace ke 
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skutečné deliberaci, je doprovázeno změnou kvality rozhodování: Není možné 

organizovat kolaborativní proces pouhým přesunem rovnováhy moci. Vyžaduje to 

jiný přístup k tomu, jak je moc uplatňována, konkrétně společným rozhodováním 

všech zapojených stran, spíše než pravidlem většiny těch, kterým byla moc přidělena 

nástroji participace.  
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