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Kritika kolaborativního plánování 

V mnoha případech je možné zlepšit plánování přírodních zdrojů prostřednictvím 

využití kolaborativního přístupu. Řešení plánovacích problémů společně téměř vždy 

přinese zvýšení počtu lidí, kteří mohou brainstormovat nápady a vzájemně rozvíjet 

své myšlenky. Kolaborativní plánování by mělo podporovat důvěru a participaci 

zájmových stran a zároveň posílit pocit odpovědnosti za dokončení konkrétních úkolů 

a cílů. 

Kolaborativní plánování se však často střetává s kritikou a je velmi důležité jí 

věnovat pozornost. Některé z údajných nedostatků přístupu, jak je vyjadřuje  

Fainstein1, jsou uvedeny níže:  

● Skutečné problémy se obcházejí, aby se dosáhlo nominálního konsenzu, který 

neodráží realitu. 

● Akce/realizace je často problémem, protože strany, zapojené do procesu, 

nejednají upřímně ohledně svých záměrů a cílů. 

● Ignoruje roli mocných a jejich schopnost prosadit realizaci schválených činností. 

● Jestliže plánovač působí pouze jako facilitátor, může být nové a kreativní myšlení 

potlačeno a prosadí se pouze řešení skokové povahy.  

● Proces je zpravidla příliš zdlouhavý a chudý na zdroje, což může vést k cynismu 

a označení za „plkárnu“. 

● Efekt NIMBY (Not In My Back Yard – ne na mém dvorku) může ovládnout 

zájmové strany a cokoli, co by změnilo status quo příliš extrémním způsobem, 

bude vyloučeno.  

● Existují důkazy, že samostatně pracující experti často přijdou s lepšími řešeními 

než zájmové strany pracující v kolaborativním procesu.  

Veškerá tato kritika je vcelku oprávněná a měli bychom se nad ní zamyslet. 

Kolaborativní problém však není prezentován jako lék na každý problém. Neexistují 

žádné záruky, že přinese nejlepší možné řešení a že každý bude s jeho výsledkem 

souhlasit. Některé možné protiargumenty na Fainsteinovu kritiku jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

 

 

 

                                        

 

1 Fainstein, Susan. S. (2000): New Directions in Planning Theory. In: Urban Affairs 

Review, 35 (4) (March 2000), 451-78. 
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Tabulka 1: Možné odpovědi na Fainsteinovu kritiku 

Kritika Protiargument 

Skutečné problémy se obcházejí, aby se 

dosáhlo nominálního konsenzu, který 

neodráží realitu. 

Diskuse a hledání konsenzu může vést 

k vytvoření komunit a vytvořit novou 

realitu pro plánování a jednání. 

Akce/realizace je často problémem, 

protože strany, zapojené do procesu, 

nejednají upřímně ohledně svých 

záměrů a cílů. 

Tento problém existuje i bez 

kolaborativního plánování, pouze 

s méně překážkami realizaci řešení, 

která nejsou vedena upřímnou snahou 

řešit problémy.  

Ignoruje roli mocných a jejich 

schopnost prosadit realizaci 

schválených činností. 

Bez kolaborativního plánování by takové 

mocné strany měly ještě mnohem větší 

vliv. 

Jestliže plánovač působí pouze jako 

facilitátor, může být nové a kreativní 

myšlení potlačeno a prosadí se pouze 

řešení skokové povahy. 

Kreativní myšlení není výsadou 

plánovačů. Na druhou stranu je 

plánování v malých krocích vhodnější 

s ohledem na potřeby lidí.  

Proces je zpravidla příliš zdlouhavý a 

chudý na zdroje, což může vést 

k cynismu a označení za „plkárnu“. 

 

Totéž se často týká formální plánovací 

politiky. Co se týče „plkárny“ 

v kolaborativním plánování, jde o to, že 

se tak do diskuse mohou zapojit běžní 

lidé.  

Efekt NIMBY (Not In My Back Yard – ne 

na mém dvorku) může ovládnout 

zájmové strany a cokoli, co by změnilo 

status quo příliš extrémním způsobem, 

bude vyloučeno. 

Toto je jediná námitka s reálným 

podkladem. Kolaborativní plánování je 

ve své podstatě snahou překonat NIMBY 

myšlenku. Může však selhat.  

Existují důkazy, že samostatně pracující 

experti často přijdou s lepšími řešeními 

než zájmové strany pracující 

v kolaborativním procesu.  

Existují také důkazy, že lidé přímo 

zapojení a znalí svého prostředí mají 

mnohem lepší znalosti než experti 

zvenčí.  
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