
Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 1 

 

OBSAH / TABLE OF CONTENTS

MEZINÁRODNĚPOLITICKÝ  VÝZNAM  VYBRANÝCH LÁZEŇSKÝCH MĚST  

V ČECHÁCH (V. Rouč) ............................................................................................. 2 

KYBERNETICKO-NEURÁLNE PREPOJENIE A ĽUDSKÉ PRÁVA (M. Kostrec) ......... 17 

HISTORICAL SOURCES OF GIANT MOUNTAINS – SOLUTION FOR DIGITAL 

ARCHIVES (P. Hoffmannová – J. Kocián).................................................................. 33 

EVROPSKÉ FONDY V ČESKÉ EKONOMICE (O. Nebeská) ....................................... 51 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE CONFRONTAINMENT JAKO JEDNA Z PODOB 

SOUČASNÝCH MEDIÁLNÍCH DIALOGŮ (I. Žantovská) .......................................... 75 

STAKEHOLDERS V UNIVERZITNÍM PROSTŘEDÍ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO 

MANAGEMENTU V OBLASTI SPORTU (D. Opelík – M. Kaprálková) ........................ 86 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE VE SPORTU (J. Voráček) ................................................ 95 



Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 2 

 

MEZINÁRODNĚPOLITICKÝ  VÝZNAM  VYBRANÝCH 

LÁZEŇSKÝCH MĚST  V ČECHÁCH  

THE INTERNATIONAL SIGNIFICANCE OF CHOSEN SPA TOWNS IN 

BOHEMIA 

Vít Rouč*  

ABSTRAKT  

Předkládaný příspěvek „mezinárodněpolitický význam vybraných lázeňských měst v Čechách“ 

se zabývá zejména vývojem, rolí a klíčovými mezinárodněpolitickými a diplomatickými 

mezníky, ve kterých tato vybraná lázeňská města v průběhu dějin figurovala. Rovněž jsou 

přiblíženy nejvýznamnější osobnosti politického a kulturního života, které v těchto lázeňských 

městech pobývaly a během své přítomnosti formovaly běh událostí. Vzhledem ke svému 

léčebnému poslání se lázeňská města díky koncentraci vládnoucích vrstev, zejména v 18. a 19. 

století, stala místem důležitých diplomatických jednání, která ovlivňovala mezinárodní vztahy. 

Současně atmosféra těchto míst a koncentrace umělců vytvářela pro tato jednání příznivé klima. 

Ve 20. století význam lázeňských měst vzhledem k proměně mezinárodních vztahů v rovině 

politické poklesl, ale jejich vliv na kulturu a z ní plynoucí kulturní diplomacii přetrval a do 

popředí se dostal se změnou politické orientace po roce 1989. Metodou zpracování se stal popis 

a zejména analýza zdrojů zabývajících se zkoumanou problematikou.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Teplice, diplomacie, mezinárodní vztahy 

ABSTRACT 

The presented summary of  „the international significance of chosen spa towns in Bohemia“ 

describes  the development, rule and the most important of the international  and diplomatical 

points in chosen Bohemian spa towns during the history appeared. The most important persons 
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of the diplomatical and cultural life are mentioned. These persons visited these spa towns and 

during their accommodation influenced the main events. Mostly during 18th and 19th century 

spa towns were the center of the important diplomatical talks because a lot of representatives 

of states spent some time there too. The environment and a lot of artists created a positive 

atmosphere for these talks. During 20th century the international relations and diplomacy were 

changed and the importance of the spa towns fell down. But their influence in the cultural 

diplomacy was kept and after the political changes in the year 1989 grew up. The description 

and analysis of the sources connected with this theme are used in the article.  

KEYWORDS 

Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Teplice, diplomacy, international 

relations

Úvod  

Lázně již od starověku sloužily k očistě těla a tím i povznesení duše. V minulosti poskytovaly 

ještě celou řadu dalších služeb, ale to není předmětem tohoto příspěvku. V novodobé historii se 

lázně a lázeňská města nestávaly pouze místy, kde probíhaly léčebné procedury, ale začaly mít 

i svoji roli společenskou, kulturní a z hlediska klientely se staly místem, kde se mohly setkávat 

hlavy států, a tím ovlivňovat v rovině formální i neformální diplomacie mezinárodněpolitický 

vývoj. Tato charakteristika odpovídá zejména druhé polovině 19. století a počátku století 20. 

V tomto období se pobyt v lázních stává preferovanou a společensky vysoce hodnocenou 

aktivitou, kterou podstupovali i nejvyšší představitelé států.  

Patrně nejznámější roli v diplomacii a mezinárodních vztazích sehrály francouzské lázně 

Biaritz, které mnohokrát hostily císaře Napoleona III. Právě při jednom z jeho pobytů v roce 

1865 proběhla diplomatická jednání o neutralitě Francie v očekávaném rakousko-pruském 

konfliktu. Iniciátorem jednání byl Otto von Bismarck, kancléř Pruska, který v souladu s výše 

uvedeným cílem podnikl tuto cestu a během setkání s Napoleonem III. dosáhl požadovaného 

stavu. Tato návštěva změnila osud nejenom Pruska a Rakouska, včetně Francie, ale lze říci, že 

i celé Evropy a následného vývoje v první polovině 20. století. Pokud by Napoleon III. výše 

uvedenou garanci neposkytl, mohly se evropské dějiny ubírat jiným, možná méně tragickým 

směrem. 
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Hlavním  cílem níže uvedeného příspěvku je však přiblížení role vybraných českých  

lázeňských měst z hlediska problematiky mezinárodních vztahů a diplomacie a roli 

významných osobností, které v nich pobývali nebo událostem, které v nich proběhly a měly 

vliv na výše uvedené.   

Článek je rozšířeným pokračováním příspěvku předneseného na mezinárodní konferenci 

Partnerství měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO 

konané v prosinci 2020 v Mariánských Lázních.  

Použitou metodou bude popis a zejména analýza dostupných zdrojů, které se zabývají 

zkoumanou problematikou.  

1 Historické kořeny a souvislosti 

1.1 Františkovy Lázně 

Lázeňství ve Františkových Lázních spadá do konce 18. století. Je však skutečností, že již 

v období středověku bylo povědomí o léčebném prameni v této oblasti. Avšak vzhledem 

k blízkému městu Chebu byl tento pramen označován jako chebská kyselka. (Dvořáček 2010) 

Zlom v tomto vnímání přišel s návštěvou císaře Františka II. v roce 1793, který založil Ves 

císaře Františka, a tak vznikly nejstarší slatinné lázně  na světě. Člověkem, který stál u zrodu 

lázeňství však byl lékař dr. Bernhard Adler, který již o dva roky dříve před návštěvou císaře 

nechal vyčistit a zastřešit léčebný pramen.  

V roce 1812 se znovu objevil císař František (tentokrát již jako císař rakouský a toho jména I.) 

Výsledkem této návštěvy bylo pojmenování osady i pramene po císaři. Františkovy Lázně na 

statut města dosáhly v roce 1865. Od 60. let 19. století také došlo k jejich bouřlivému rozvoji, 

který vycházel z objevů dalších léčebných pramenů, což vedlo k rozvoji města a lázeňství jako 

takového. Nařízením místodržitelství v roce 1853 byla stanovena jednotná sjednocující 

žlutobílá barevnost fasád, což odkazuje i na dynastické barvy Habsburků.  

Město prošlo během své historie bouřlivým rozvojem, během kterého se však nevyhnulo ani 

komplikovaným momentům, souvisejícími se změnami politických režimů i mezinárodní 

situace.  

Před rokem 1989 město a lázně byly ohroženy aktivitami těžby hnědého uhlí, které pro tehdejší 

režim byly prioritou. V této souvislosti se jednalo o množství ochranných pásem, které byly 
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zásadní pro lázeňskou činnost. Změna politického režimu po revoluci v roce 1989 znamenala 

jasnou prioritu z hlediska lázeňské péče a ochrany tohoto unikátního místa. Tato politika byla 

úspěšně završena vyhlášením Františkových Lázní za městskou památkovou rezervaci.  

Jestliže můžeme hovořit o 19. a počátku 20. století jako o klíčovém období rozvoje 

Františkových Lázní z hlediska léčebného a architektonického, tak to rovněž platí i v rovině 

společenské. Lázně se staly místem odpočinku a léčby například Ludvika van Beethovena, 

Johana Wolfanga Goethea nebo také Boženy Němcové. Františkovy Lázně však navštěvovali i 

nejvýše postavení političtí představitelé států. Kromě již výše zmíněného císaře Františka II. to 

byl  například srbský kníže Milan a také poslední císař Rakouska-Uherska Karel I. Pro 

budoucího posledního císaře Karla I. měly Františkovy Lázně osudový význam. V roce 1909 

se zde, ještě jako nadporučík dragounského pluku, seznámil se svojí budoucí manželkou Zitou. 

Na stejném místě se potkali ještě následujícího roku a v roce 1911 uzavřeli sňatek.  

1.2 Karlovy Vary 

Počátky Karlových Varů spadají do jednoho z nejvýznamnějších období českých dějin, které 

jsou spojeny s osobností českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV.  Oporou panovnické 

moci v této oblasti byl královský hrad Loket, který Karel IV. během svých cest navštěvoval. 

Při jedné z loveckých výprav v roce 1350 měl císař narazit na zdejší horké prameny. Vzhledem 

ke svým pobytům ve Francii a v Itálii znal význam takového objevu a o dvacet let později udělil 

Horkým Lázním městská práva. Z Horkých Lázní se posléze staly Karlovy Vary.(Dvořáček 

2010) Na tehdejší poměry se Karlovy Vary staly brzy známými a to zejména díky knize lékaře 

Václava Payera, která vyšla začátkem 20. let 16. století v Lipsku a popisovala léčebné vlastnosti 

karlovarských zřídel.  

Následující staletí se na Karlových Varech podepisovala jak nepříznivými dopady v rovině 

živelných katastrof, jako byly požáry nebo povodně. Rovněž Karlovy Vary pociťovaly dopady 

politické a mezinárodněpolitické, mezi které nejvíce patřilo období třicetileté války v letech 

1618-1648. Po tomto konfliktu nastává pro město klidnější období, které je poznamenáno 

mohutnou architektonickou činností. Karlovy Vary se staly místem působení minimálně dvou 

vrcholných architektů 18. a 19. století. Byl to zejména Kilián Ignác Dientzenhofer se svým 

kostelem sv. Máří Magdaleny a dále architekt Národního divadla v Praze  a autor Mlýnské 

kolonády v Karlových Varech Josef Zítek.  
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Město bylo v těchto obdobích spojeno samozřejmě i s dalšími významnými jmény a aktivitami, 

jako byla například rodina Puppů nebo Becherů.  

Význam Karlových Varů v Rakousku- Uhersku ještě vzrostl po napojení města na železniční 

síť. Tím se využití lázeňské léčby ještě více přiblížilo jak domácím, tak zahraničním klientům.  

Stejně jako ostatní západočeské lázně musely i Karlovy Vary projít mnohdy náročnými 

obdobími, která přineslo 20. století. Stejně jako Františkovy Lázně, tak i Karlovy Vary byly 

v době komunistického režimu ohroženy extenzivní těžbou hnědého uhlí, což se negativně a 

nevratně projevilo na vydatnosti karlovarských léčebných pramenů.  

Stejně jako jiná lázeňská města, tak i Karlovy Vary byly místem, kde se léčila celá řada 

významných osobností. Vedle výše zmiňovaného Johanna Wolfganga Goetha, tak to byly 

Karlovy Vary, které hostily ve své době mocné panovníky. V letech 1711-1712 v Karlových 

Varech dvakrát pobýval ruský car Petr I. Veliký, který stál u modernizace Ruska a jeho 

mocenskopolitického vzestupu na evropském kontinentě. S pobyty Petra Velikého je spojena 

celá řada historek o jeho schopnostech – střeleckých, jezdeckých i řemeslných.  

Mezi další významné panovníky můžeme zařadit pruského krále Fridricha Viléma, císaře Karla 

VI. nebo jeho manželku Alžbětu Kristinu  Brunšvickou. Během jedné z těchto návštěv proběhla 

mezi císařem Karlem VI. a pruským králem Fridrichem Vilémem diplomatická jednání. 

(Čechura, Hlavačka, Maur, Mikulec 2016)  

Dalším panovníkem, který navštívil Karlovy Vary, byl pro tehdejší společnost exotický a 

vzdálený císař Brazílie Pedro II. Ten v Karlových Varech pobýval s manželkou Terezou 

Cristinou na léčebném pobytu  v září 1871. Během svého pobytu v Karlových Varech 

uskutečnil Pedro II. i návštěvu Prahy, kdy „Josef Holý z Národního divadla napsal na počest 

brazilského panovníka oslavnou skladbu.“ (Klíma 1998:364). 

1.3 Mariánské Lázně 

Počátky Mariánských Lázní a tohoto lázeňského prostoru byly již od doby středověku spojeny 

s existencí premonstrátského kláštera v Teplé. Byli to právě tepelští premonstráti, kteří léčebné 

prameny zpřístupnili veřejnosti. Dlouhá staletí však měly tyto léčebné prameny pouze lokální 

význam. Od roku 1710 však již byla léčivá voda exportována do Německa a do Vídně. 

(Večeřová 2005) Změna přišla až během vlády Marie Terezie. V tomto období byl opatem 

(1767-1789) Kryštof Heřman, hrabě Trauttmannsdorf-Weinsberg, který „pověřil průzkumem 
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pramenů klášterního lékaře dr. Jana Nepomuka Josefa Nehra.“ (Večeřová 2005:149) O dvanáct 

let později, v roce 1791 již existovala první lázeňská budova. Lázně se staly součástí klášterního 

majetku a ve své době doplňovaly velice široké služby, které řád nabízel. Kromě léčebných 

aktivit se řád ještě zaměřil na vzdělávání, kdy kromě klášterní školy existovala rozsáhlá 

knihovna a byl založen fyzikální kabinet a mineralogická sbírka. Klášter byl významný i 

z hlediska tehdejší aristokracie, neboť v jeho prostorách působila akademie pro mladé šlechtice. 

(Ježková 2013) V následujících letech se začala budovat infrastruktura a v roce 1818 získaly 

Mariánské Lázně (Marienbad) lázeňský statut.  

Rozvoj Mariánských Lázní jako lázeňského města byl nadále spojen s komunitou tepelských 

premonstrátů, kdy opat Karel Kašpar Reitenberger byl na začátku 19. století klíčovým aktérem 

budování lázeňské výstavby.  

První velký vzestup Mariánských Lázní nastal na přelomu 19. a 20. století, což bylo opět 

zásluhou tepelských premonstrátů, kteří stáli u vzniku tzv. Nových lázní. (Ježková 2013) Ve 

20. století bylo město a lázně ovlivňovány danou dobou a politickým vývojem. Po určité krizi 

během první světové války přichází opětovný rozkvět v období trvání první republiky. 

Mnichovská zrada a nové geopolitické uspořádání přinášejí začlenění do Říše, což s sebou nese 

na konci druhé světové války rozsáhlé dopady demografické, související s odsunem německého 

obyvatelstva. Záhy došlo i k zásadní změně politické orientace dané únorem 1948. Mariánské 

Lázně nadále poskytovaly lázeňskou péči, ale nedosahovaly v tomto období lesku éry 

Rakouska-Uherska nebo první Československé republiky. Změna přišla až po listopadu 1989, 

kdy došlo zejména k architektonickému oživení města.  

Velkým obdivovatelem Mariánských Lázní a současně i jejich propagátorem byl opět německý 

básník Johann Wolfgang Goethe. Další významnou osobností byl britský panovník Edward 

VII., nástupce královny Viktorie, který Mariánské Lázně od roku 1897 navštívil devětkrát. 

V roce 1904 zde došlo i k vrcholnému politickému setkání s císařem Františkem Josefem I. 

(Dvořáček 2010). 

1.4 Teplice 

Známky osídlení současných Teplic jsou na základě archeologických nálezů datovány ještě do 

období pravěku. První zlom, podobně jako v případě výše zmiňovaných Mariánských Lázní, 

přišel také v souvislosti s církevním řádem. V případě Teplic se však jednalo o ženský 

benediktínský klášter sv. Jana Křtitele, který byl založen manželkou krále Vladislava II Juditou  
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ve třetí čtvrtině 12. století. (Dějiny města: Teplice) Královna byla také v klášteře, který založila, 

pohřbena. Svoji roli z hlediska místa založení kláštera nepochybně sehrály také léčivé prameny, 

které byly známy již v období pravěku a po nichž Teplice rovněž získaly své jméno. Význam 

léčivých pramenů souvisel i s náplní činnosti benediktinského řádu, a to péčí o nemocné.  

Přesné datum založení města není známo, s největší pravděpodobností se tak stalo ve druhé 

polovině 13. století. Teplice patřily mezi poddanská města a vrchnostensky spadaly pod 

zmíněný klášter. Zatěžkávací zkouškou se pro klášter a město staly husitské války, ve kterých 

došlo ve druhé polovině 20. let 15. století k vyplenění kláštera i města. Zajímavostí je, že první 

vyplenění neprovedli husité, ale křižáci. Klášter s městem se nakonec stal majetkem husitského 

hejtmana Jakoubka z Vřesovic.  

Po smrti Jakoubka z Vřesovic, v době vlády krále Jiřího z Poděbrad, se město stalo věnným 

městem Jiříkovy manželky Johany z Rožmitálu.  Toto období bylo spojeno s rekonstrukčními 

pracemi a celkovou obnovou města i kláštera. V období do roku 1453 se město postupně dostalo 

do rukou několika šlechtických rodů. V roce 1453 se však majitelem stal Volf z Vřesovic, který 

znovu pozvedl význam města a léčivých pramenů. V této souvislosti již lze hovořit o 

plánovitém podnikání v lázeňské péči, (Dějiny města: Teplice) které bylo vyhledáváno z obou 

stran hranice.  

V období třicetileté války bylo město postiženo konfesními i politickými dopady té doby. Město 

a panství se v roce 1634 dostalo do rukou císařského polního maršála Jana Aldringena. Po 

spojení s rodem Clary (Clary-Aldringenové) začal tento rod pracovat na obnově města i 

samotných lázní. Velice specifickou situaci sehrály Teplice v období sedmileté války a války 

bramborové, kdy se Marie Terezie dohodla s Fridrichem Velikým na zvláštním statutu Teplic: 

„…Teplice budou vedle Karlových Varů, lázní Warmbrunnu v Sasku a Landeggu ve Slezsku, 

chráněnými lázněmi, ve kterých se mohli léčit vojáci obou znepřátelených stran.“ (Dějiny 

města: Teplice) 

V období „dlouhého“ 19. století se Teplice dostaly na vrchol svého lázeňského rozvoje i 

politického významu, neboť hostily několik klíčových kongresů, kde se rozhodovala některá 

nejdůležitější témata evropské politiky. Z výše uvedených důvodů byly Teplice místem, kde se 

setkávali političtí představitelé řady evropských států. Mezi nejvýznamnější návštěvníky 

Teplic, ať již z důvodů lázeňské léčby nebo politických, patřila například rodina saského 

kurfiřta, která v 18. století vládla i v Polsku. Dále to byli ruští carové Petr Veliký, Alexander I. 



Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 9 

 

a Mikuláš I.. V 19. století si Teplice mimořádně oblíbil i pruský král Fridrich Vilém III. Rovněž 

ze strany habsburské vládnoucí dynastie byly Teplice oblíbeným místem pobytu všech 

panovníků, počínaje Marií Terezií a konče Karlem I. Mezi návštěvníky můžeme zařadit dále 

bývalé panovníky Holandska Ludvíka Bonaparta a Francie Karla X. a celou řadu dalších 

významných politiků i členů aristokratických rodin. Ještě početněji byli v Teplicích zastoupení 

umělci – například J.W. Goethe, L. van Beethoven, R. Wagner, F. Chopin, H. Ch. Andersen, 

W. Grimm nebo H. Sienkiewicz a řada dalších. 

2 Lázeňská města a jejich role v mezinárodních vztazích a diplomacii 

Pokud se budeme zabývat otázkou rolí západočeských měst v mezinárodních vztazích a 

diplomacii, dojdeme k zajímavému  a v řadách široké veřejnosti k ne příliš známému faktu, že 

zejména některá tato města sehrála klíčovou roli nejenom ve vnitropolitickém životě země, ale 

i v mezinárodním měřítku a stala se pro dané období místem, které určovalo kurz 

v mezinárodněpolitickém vývoji. Tato skutečnost vycházela z podstaty fungování tehdejšího 

systému mezinárodních vztahů a diplomacie, kdy jednak hovoříme o tzv. vestfálském systému 

mezinárodních vztahů a éře šlechticko-dynastické diplomacie.  

Pokud se na oba termíny podíváme blíže, vestfálský systém vycházel z mírových smluv, které 

ukončily třicetiletou válku v roce 1648. Podstatou tohoto systému bylo oslabení role císaře a 

papeže a naopak posílení role států v mezinárodních vztazích. Současně byl zaveden systém 

mocenské rovnováhy, který na pole evropské a posléze světové politiky přivádí několik 

klíčových mocností. Další důležitou skutečností v mezinárodních vztazích bylo prosazování 

politiky ve státním zájmu. Pokud se podíváme na změny v diplomacii, začala se rodit idea 

mezinárodního společenství. Je prosazováno stálé diplomatické zastoupení a diplomatickou 

formou se stávají kongresy. Kongresy jsou pak až do začátku první světové války klíčovou 

platformou, kde se rodí mezinárodněpolitické uspořádání. V této souvislosti je právě pro dané 

období důležitý princip šlechticko-dynastické diplomacie, kdy diplomacie je v rukou 

aristokracie a reprezentantem státu je panovník, vycházející z kontinuity panovnické moci 

v dané zemi. A jsou to právě lázeňská města, která se vzhledem ke svému zaměření a 

společenskému významu stávají místem, kde se schází evropská aristokracie, včetně 

panovníků. Na základě této skutečnosti zde probíhají jak formální diplomatická jednání, tak 

mnohem více i neformální jednání. V této souvislosti můžeme zcela otevřeně hovořit o 

personální diplomacii (Veselý 2011), kdy velkou roli hrají osobní vazby mezi osobnostmi. 

Současně lze prostředí lázeňských měst považovat za ideální místo k projednání klíčových 
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otázek, neboť určitý genius loci vytvářel pro tato jednání vhodnou atmosféru. Této skutečnosti 

si byl samozřejmě vědomý již v úvodu zmiňovaný Bismarck, ale nebyl jediný. K lázeňským 

městům měl velmi vřelý nejenom osobní, ale i politický vztah další z velikánů diplomacie 19. 

století – kancléř Metternich. Osobnost kancléře Metternicha je pro nás důležitá i z toho důvodu, 

že v blízkosti sledovaných lázeňských měst měl svoje letní sídlo na zámku Kynžvart. 

S osobností kancléře Metternicha a jeho rolí v evropské diplomacii a mezinárodních vztazích 

jsou v politické rovině však nejvíce spojena lázeňská města  Teplice a Karlovy Vary. Obě tato 

města sehrála v určitých okamžicích zásadní roli v tehdejších vztazích. Psal se rok 1813 a 

Napoleon I. utrpěl těžkou porážku v Rusku, jeho „Velká armáda“ byla zničena. On sám armádu 

opustil, neboť si uvědomoval bezvýchodnost dané situace a snažil se zachránit svoji říši. 

Představitelé ostatních evropských mocností si uvědomili,  že nastala ideální příležitost 

k Napoleonově porážce. Rozhodujícím faktorem se stal čas. Podaří se zformovat novou 

protinapoleonskou koalici nebo se Napoleonovi podaří vybudovat novou armádu a zabránit 

vzniku a zejména spojení ostatních evropských mocností zabránit? Na tuto otázku jsou 

odpovědí diplomatická jednání, která proběhnou v září 1813 v Teplicích. Jednání se zúčastnili 

klíčoví představitelé diplomacie Ruska, Pruska a Rakouska - Nesselrode, Hardenberg, 

Metternich. Výsledkem tohoto jednání byl podpis spojenecké smlouvy, která přinášela 

následující ujednání: „1. připravit k boji armádu v počtu 150 000 mužů; 2. vrátit Rakousku a 

Prusku hranice z roku 1805; 3. rozpustit Rýnský spolek; 4. vrátit dynastii Braganza na trůn 

v Portugalsku a Bourbony na trůn ve Španělsku; 5. neuzavírat separátní mír.“(Adamová, 

Křížkovský 2002:149) Teplická jednání se pro další vývoj a osud Evropy ukázala jako klíčová. 

Během několika týdnů se k Teplické smlouvě připojila i Velká Británie. Přes některá dílčí 

Napoleonova vítězství se rozhodujícím střetem stala bitva u Lipska, která předznamenala konec 

prvního císařství. Při bližším pohledu na ustanovení Teplické smlouvy můžeme konstatovat, že 

reflektovala principy, které se následně staly klíčovými pro vrchol diplomatických jednání po 

napoleonských válkách na kongresu ve Vídni v letech 1814-1815. Zejména princip restaurace 

předrevolučních dynastií, zrušení Rýnského spolku  nebo nové geopolitické uspořádání Evropy, 

byly mezi jinými důležitými otázkami výše uvedeného kongresu. Samotná myšlenka 

spolupráce mezi mocnostmi byla rovněž dále rozvíjena na kongresu ve Vídni, ať již v podobě 

tzv. Svaté aliance nebo na shodě v klíčovém principu rovnováhy sil v Evropě. Základem tohoto 

principu bylo rakousko-pruské spojenectví „a zároveň obrana proti eventuálním tlakům 

z východu i ze západu.“ (Halada 1985:186) 
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Podruhé se Teplice staly důležitým místem diplomatických jednání o několik let později, 

konkrétně v roce 1819, kdy hostily setkání rakouského kancléře Metternicha a pruského krále 

Fridricha Viléma III. Hlavní náplní diplomatických jednání se stala situace v Německém 

spolku, ve kterém docházelo k revolučním aktivitám spojených s 300letým výročím vystoupení 

a prezentací tezí kněze Luthera. V kontextu 19. století se hlavním tématem však stala otázka 

německého sjednocení. Oba představitelé se dohodli na potlačování revolučních a národních 

aktivit  a zejména naplánovali další schůzku v Karlových Varech za účasti dalších představitelů 

států Německého spolku.  

Další mezinárodněpolitická událost se v Teplicích udála v roce 1835 při příležitosti setkání 

rakouského císaře Ferdinanda V., ruského cara Mikuláše I., pruského krále Fridricha Viléma 

III. a saského krále Antonína, při příležitosti vzniku ruského památníku věnovaného bitvě u 

Chlumce. (Dějiny města: Teplice) 

Klíčové postavení mezi sledovanými lázeňskými městy však měly Karolovy Vary. Důvodů 

bylo více – byly nejstarší, byly největší a také nejznámější. Rovněž zde byl velmi významný 

faktor náboženský, ve smyslu tolerance k jiným vyznáním. Přes krátké období první poloviny 

17. století, kdy v Karlových Varech převážil protestantismus, tak město zůstalo za všech 

okolností katolické. Na druhé straně však vzhledem k blízkosti německého prostoru, kde byly 

i silné protestantské německé státy, byly Karlovy Vary místem, kam přijížděla i protestantská 

aristokracie na léčení a tudíž byl zájem, aby konfesní otázky nebyly překážkou lázeňského 

podnikání. (Mařík 1997) Tato vstřícnost potom přinášela svá pozitiva zejména v období válek. 

„Když za sedmileté války pruští vojáci vymáhali na Karlových Varech výpalné, obrátili se 

měšťané na Fridricha II., jenž prý v Karlových Varech častěji pobýval, jako na svého dobrého 

známého. Ten obratem přikázal vrátit peníze a vystavil pro Karlovy Vary listinu Salva guardia, 

která je měla uchránit od válečných škod.“ (Mařík 1997:263) Na tomto prostém příkladu je 

vidět, jaké faktory mohou hrát v politice rozhodující úlohu a ovlivnit životy tisíců lidí.  

V diplomatické rovině se pro Karlovy Vary staly klíčové události spojené s vývojem 

v Německém spolku po napoleonských válkách. Velká francouzská revoluce, myšlenky 

osvícenství, moderní nacionalismus  a liberalismus přicházející s 19. stoletím zažehly i v oblasti 

Německého spolku aktivity, které volaly zejména po sjednocení Německa. Hybnou silou tohoto 

hnutí se staly univerzity a jejich studenti. V této době však již v evropské diplomacii platily 

principy Vídeňského kongresu a fungovaly Svatoalianční vazby. Navíc rakouský císař byl 

hlavou Německého spolku a nemohl dopustit, aby se tento prostor vydal na cestu revoluce. 
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Hlavním diplomatickým aktérem byl kancléř Metternich, který nejdříve na jednáních 

v Teplicích s pruským králem Fridrichem Vilémem III. dosáhl podpory Pruska pro rakouskou 

politiku a následného svolání konference do Karlových Varů. Kongresu v Karlových Varech 

v roce 1819 se kromě zástupců Rakouska a Pruska zúčastnili ještě představitelé devíti 

německých států. Výsledkem jednání bylo přijetí tzv. Karlovarských dekretů. „Týkala se 

zrušení studentských spolků, zaváděla cenzuru tisku a zřizovala dohled na univerzitami.“ 

(Sladkovská 1998:245) Díky tomuto úspěchu rakouské diplomacie se podařilo konzervativním 

silám záhy potlačit revoluční hnutí v německých zemích  a oddálit samotné sjednocení 

Německa.  

Další výrazný vstup Karlových Varů do mezinárodní politiky a diplomacie souvisel s vývojem 

v meziválečném Československu a tzv. sudetoněmeckou otázkou. Dopady velké hospodářské 

krize na Československo zasáhly všechny vrstvy obyvatelstva a zejména pohraniční oblasti, 

kde byl soustředěn především lehký průmysl. Tato krize, zpomalená reakce tehdejší 

československé vlády týkající se kompenzací a nástup nacistů k moci v Německu, vedly 

posléze k vyhrocení vztahů mezi Čechy a Němci. Klíčovým aktérem v tomto konfliktu se stala 

Henleinova SHF-SdP. „Plně orientovanou na politiku Německa a s ní zcela spojenou se SdP 

stala od podzimu 1937: v listopadu 1937 Henlein Hitlerovi napsal, že touží po včlenění do říše  

nejen pohraničí, ale celých Čech a Moravy.“ (Kvaček 1993:255) Taktika, která z této politiky 

vzešla by šla stručně charakterizovat jako taková, která neustále kladla československé vládě 

požadavky, které ale byly pro ni nepřijatelné. Vyvrcholením tohoto politického nástroje byl tzv. 

karlovarský program, který na sjezdu strany v Karlových Varech 24. dubna 1938 Henlein 

předložil. Jednalo se o „….soubor dodatečných požadavků, jejichž splněním by čeští Němci 

vytvořili  takřka stát ve státě.“ (Klimek, Kubů 1997:273) Dále bylo „….cílem narušit integritu 

Československa a vytvořit tak předpoklady pro připojení těchto oblastí k Německu. Navíc byla 

požadována změna dosavadní zahraničněpolitické orientace Československa, včetně 

vypovězení jeho spojeneckých smluv a jeho připoutání k Německu.“(Veselý 2013:225) Tato 

nátlaková politika jen celkově zhoršila politické a národnostní klima ve státu a vedla 

československou vládu 21. května 1938 k vyhlášení částečné mobilizace. Následný běh událostí 

je dostatečně znám a tato předzvěst budoucího vývoje se naplno negativně projevila 

v následujících letech ve všech rovinách života tohoto významného lázeňského města.  
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3 Kulturní diplomacie a západočeská lázeňská města 

Kulturní diplomacie je jedním z oborů veřejné diplomacie, jejímž cílem je „…zahraniční 

veřejnosti přiblížit kulturu daného státu v nejširším slova smyslu.“ (Veselý 2011:31)  Tento cíl 

má především vytvářet určité pozitivní klima mezi národy, prohlubovat vzájemné poznání a 

případně připravovat prostor pro politická jednání.  

Lázeňská města jsou pro tento typ diplomacie stvořená, vzhledem k vysoké koncentraci lidí 

z různých států a kultur a rovněž vzhledem ke své specifické atmosféře. Jak již bylo výše 

poznamenáno, západočeská lázeňská města byla a i v dnešní době jsou  cílem celé řady 

významných uměleckých osobností. Tyto osobnosti do lázní přijíždějí nejenom z důvodů 

léčebných, ale rovněž z důvodů své účasti na řadě významných kulturních podniků.  

Lázeňská města jsou spojena s pořádáním celé řady koncertů, divadelních představení, výstav, 

festivalů, workshopů atd., což jsou všechno pozitivní aktivity, které naplňují výše uvedené 

definice.  

Za vyvrcholení procesu kulturní diplomacie můžeme považovat karlovarský filmový festival, 

který patří k jedněm nejstarším v Evropě i ve světě. První ročník proběhl již v roce 1946, ale 

nikoliv v Karlových Varech, ale v Mariánských Lázních Až druhý ročník byl v roce 1947 

přesunutý právě do Karlových Varů (MFF Karlovy Vary), kde zůstal až do současnosti. 

Mariánské Lázně se nicméně ještě několik let v rámci MFF angažovaly. Festival je nejenom 

velkou kulturní událostí, která přibližuje  nové filmy všech možných žánrů takřka z celého 

světa. Ale rovněž má obrovský význam diplomatický. Samozřejmě v době po roce 1948 měl 

tento festival i význam ideologický, neboť byl propagandisticky využíván pro potřeby 

tehdejšího československého režimu. Nicméně si udržoval svoji odbornou úroveň a jeho hlavní 

poslání – tedy jednak přibližovat novou tvorbu a vytvářet mezinárodní kulturní vazby a 

povědomí, bylo stále udržováno. Od roku 1948 také začala být udělována cena Křišťálový 

glóbus. (MFF Karlovy Vary) V roce 1956 byl festival zařazen do nejprestižnější skupiny „A“ 

a toto postavení si udržel do současnosti. V roce 1994 se začala psát nová historie festivalu, 

neboť v jeho čele stanuli noví organizátoři – herec Jiří Bartoška a filmová publicistka Eva 

Zaoralová. Mezinárodní význam a prestiž festivalu ještě vzrostla i v souvislosti se změnou 

politických poměrů po roce 1989. 

Mezi další významné kulturní mezníky západočeských měst dále patří Mezinárodní festival F. 

Chopina, který se koná v Mariánských lázních a je zaměřen na komorní a symfonickou hudbu.  
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Hudebně laděný je i Festival Johanna Strausse, pořádaný v sousedních Františkových Lázních, 

s odkazem na tohoto hudebního velikána a hudbu 19. století. Tyto hudební festivaly mají rovněž 

mezinárodní – evropský význam a jsou další ukázkou naplňování kulturní diplomacie v praxi. 

Teplice jsou dalším lázeňským městem, které je známo i svými kulturními aktivitami, zvláště 

ve spojení s hudbou. Severočeská filharmonie Teplice má hluboké historické kořeny, které 

sahají až k roku 1838. Právě toto hudební těleso je od roku 1964 garantem Hudebního festivalu 

Ludwiga van Beethovena (Severočeská filharmonie: Teplice), který má význam nejenom pro 

město samé a daný region, ale z hlediska kulturní diplomacie i pro celou ČR.  

Závěr  

Západočeská lázeňská města – Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Teplice 

– od minulosti představovala důležitá místa nejenom z hlediska zdravotního, ale rovněž i 

politického a kulturního. Velmi často ve své historii byla spjata s významnými představiteli 

politického, ekonomického i kulturního života. Proto se v nich také odehrávala celá řada 

významných událostí, které neměly jenom regionální charakter, ale velmi často také celostátní 

a mezinárodní. Rovněž tato lázeňská města byla již ve své minulosti mezinárodním centrem, 

kde se scházeli příslušníci různých států, národů, kultur i náboženství. Vzhledem ke svému 

účelu poslání a svému geniu loci vytvářela v zásadě nekonfliktní atmosféru, kde tato 

rozmanitost nebyla překážkou a spíše vytvářela mezi různými entitami spojovací články. Za 

zlatou éru západočeských lázeňských měst můžeme označit zejména dlouhé 19. století, které 

vedlo nejenom k jejich maximálnímu vzestupu coby lázeňských center, ale rovněž byla 

významným bodem společenského, kulturního i politického života. Tento stav přinášela 

klientela, která do lázeňských měst jezdila – vládnoucí kruhy, aristokracie, umělci. Tato 

koncentrace mocenské a kulturní elity Evropy pak byla velmi vhodným prostředím pro formální 

i neformální diplomatická jednání, uměleckou činnost a vytváření nových vazeb a podnětů mezi 

státy a národy.  

Krátké 20. století přineslo západočeským lázeňským městům celou řadu nepříznivých situací, 

daných mezinárodněpolitickým i vnitropolitickým vývojem. Toto období lze bez nadsázky 

přirovnat k jízdě na horské dráze, jak o části 20. století píše současný britský historik Ian 

Kershaw. Období první světové války, poválečná krize, pouze krátké meziválečné oživení, 

okupace a druhá světová válka, odsun německého obyvatelstva a následná totalita, se neblaze 

odrazily na prosperitě lázeňských měst. Zásadním způsobem poklesl jak jejich význam kulturní, 
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tak zejména politický, neboť systém mezinárodních vztahů a diplomacie 20. století byl nastaven 

naprosto odlišně od systému 19. století.  

Politické změny pro roce 1989 přinesly lázeňským městům nové impulzy, oživení, rekonstrukci 

a zejména návrat na přední místa center kultury, umění a místa setkávání lidí z různých států, 

kultur, náboženství, civilizačních okruhů atd. Lze tedy konstatovat, že kruh se pozvolna uzavřel 

a západočeská lázeňská města hrají opět úlohu nejenom léčebných, ale i kulturních center, jak 

tomu bylo v době jejich rozkvětu na přelomu 19. a 20. století a jsou tím i důležitým nástrojem 

kulturní diplomacie České republiky.  
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KYBERNETICKO-NEURÁLNE PREPOJENIE A ĽUDSKÉ PRÁVA 

CYBERNETIC-NEURAL INTERCONNECTION AND HUMAN RIGHTS 

Matej Kostrec* 

ABSTRAKT 

Predkladaný článok sa zaoberá vplyvom umelej inteligencie na integritu osobnosti a poukazuje 

na potrebu ochrany jej práv. Umelá inteligencia, ako jedna z kybernetických vied, predstavuje 

schopnosť počítačom riadeného zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú 

uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť. Vývoj v tejto oblasti napreduje raketovým tempom, 

a to čo bolo ešte nedávno iba v kategórii sci-fi, je dnes už realita. Avšak hrozba, že sa umelá 

inteligencia vymkne z rúk je pre ľudstvo väčšia, ako hrozba nukleárnej vojny. Zabudované 

zariadenie v našich hlavách nám má v budúcnosti pomôcť nielen pri zvyšovaní vzdelanosti, ale 

aj pri zdravotných problémoch. Neurón, ktorý je základnou bunkou ľudského mozgu, sa stal 

podnetom pre vytvorenie obdobnej štruktúry v oblasti umelej inteligencie v podobe umelej 

neurónovej siete. Táto sieť je softvérovou simuláciou, ktorá napodobňuje biologické procesy 

prebiehajúce v ľudskom mozgu. Pomocou kyberneticko-neurálneho prepojenia, t. j. prepojenia 

medzi počítačom a ľudským mozgom, sú mapované myšlienkové pochody, ktoré sú následne 

v praxi využívané v medicíne, súdnictve, ale aj v marketingu a v oblasti zábavy. Dáta preberané 

z mozgu ľudského jedinca patria k citlivým údajom, a preto je nevyhnutné chrániť ich 

prostredníctvom legislatívnych textov pojednávajúcich o ľudských právach.     

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Kyberneticko-neurálne prepojenie, ľudské práva, neuroprávo, neurotechnológie, medicína, 

súdnictvo, zobrazovanie aktivity mozgu, kognitívna sloboda, duševná dôvernosť, duševná 

integrita, psychologická kontinuita 

ABSTRACT 

The presented article deals with the influence of artificial intelligence on the integrity of the 

personality and points to the need to protect its rights. Artificial intelligence, as one of the cyber 
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sciences, represents the ability of a computer-controlled device to exhibit human-like abilities 

such as thinking, learning, planning, and creativity. Developments in this area are advancing 

at a rocket pace, and what was until recently only in the sci-fi category is now a reality. 

However, the threat of artificial intelligence getting out of hand is greater for humanity than 

the threat of nuclear war. The built-in device in our heads should help us in the future not only 

to increase education, but also to health problems. The neuron, which is the basic cell of the 

human brain, became the impetus for the creation of a similar structure in the field of artificial 

intelligence in the form of an artificial neural network. This network is a software simulation 

that imitates the biological processes taking place in the human brain. Using a cyber-neural 

connection, thus connection between the computer and the human brain, are mapped thought 

processes, which are then used in practice in medicine, the judiciary, but also in marketing and 

entertainment. Data taken from the brain of a human being belong to sensitive data, and it is 

therefore necessary to protect them through human rights legislation. 

KEYWORDS 

Cyber-neural connection human rights, neuro-law, neurotechnology, medicine, judiciary, brain 

activity imaging, cognitive freedom, mental confidentiality, mental integrity, psychological 

continuity 

Úvod 

Hranice lebky sa už dlho považujú za deliacu čiaru medzi pozorovateľnou a nezistiteľnou 

dimenziou živej ľudskej bytosti. Aj keď primitívne formy neurochirurgie používané v 

starodávnych spoločnostiach mohli umožniť pozorovanie a dokonca manipuláciu s mozgovým 

tkanivom, nervové a mentálne procesy, základné emócie, uvažovanie a správanie zostali 

nedotknuteľné. 

Moderný pokrok v neurovede a neurotechnológii však ľudský mozog postupne odomkol a 

umožnil pochopiť procesy v mozgu, ako aj ich prepojenie s pozorovateľnými duševnými stavmi 

a správaním. V roku 1878 bol Richard Canton prvý, kto objavil prenos elektrických signálov 

mozgom zvieraťa.1 

                                                 

1 Zdroj: https://up-magazine.info/le-vivant/neurosciences/6642-face-aux-neurotechnologies-de-nouveaux-droits-

de-l-homme-s-averent-necessaires/  
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O štyridsať šesť rokov neskôr bola zaznamenaná prvá ľudská elektroencefalografia (EEG). 

Odvtedy sa nielen v medicíne, ale aj mimo nej uskutočnila neurotechnická revolúcia. V 90-tych 

rokoch, niekedy označovaných ako „desaťročie mozgu“, sa používanie zobrazovacích techník 

pre neurobehaviorálne štúdie dramaticky zvýšilo. Dnes už je na trhu k dispozícii široké 

spektrum zobrazovacích technológií. Bežnou praxou sa napríklad stalo neinvazívne 

zaznamenávanie a zobrazovanie modelov mozgovej činnosti, často spojené s vykonávaním 

fyzických alebo kognitívnych úloh. 

Ďalšia technika, ako je funkčné zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MR), nepriamo meria 

elektrickú aktivitu mozgu, a to pomocou hemodynamických reakcií (prietok krvi v mozgu) ako 

nepriamych indikátorov. Súčasné techniky zobrazovania pomocou MR môžu lokalizovať 

mozgovú aktivitu, graficky zobrazovať modely aktivácie mozgu a určovať intenzitu aktivačnej 

sily kódovaním farieb. Techniky MR sa používajú na rôzne účely, vrátane hodnotenia rizika 

pred chirurgickým zákrokom a funkčného mapovania oblastí mozgu s cieľom pozorovať 

zotavenie po mŕtvici alebo po chirurgickom zákroku. Okrem toho je v súčasnosti možné 

pomocou MR diagnostikovať celý rad neurologických stavov, vrátane depresií a Alzheimerovej 

choroby. 

Schopnosť neuro-zobrazovacích (neuro imaging) techník mapovať fungovanie mozgu bola tiež 

efektívne testovaná za účelom získania predstavy o úmysloch ľudí, o ich názoroch a postojoch. 

Skenovanie mozgu nielenže umožňuje „čítať“ konkrétne úmysly a spomienky súvisiace so 

zážitkom, ale zdá sa, že dokonca dokáže dekódovať všeobecnejšie preferencie. Jedna americká 

štúdia ukázala, že analýzy RM sa môžu použiť na úspešné zistenie politických názorov, a to 

prostredníctvom identifikácie funkčných rozdielov v mozgu demokratov a republikánov. 

Podobne časté uprednostňovanie športových áut u mužov súvisí so špecifickými funkčnými 

rozdielmi v mozgoch mužov v porovnaní s mozgami žien.2 

Kyberneticko-neurálne prepojenie 

Kyberneticko-neurálne prepojenie (KNP), alebo rozhranie mozog-stroj, je priame spojenie 

medzi mozgom a počítačom, ktoré umožňuje jednotlivcovi vykonávať úlohy bez pôsobenia 

periférnych nervov a svalov. Tento typ zariadenia umožňuje ovládať počítač, protézu alebo 

                                                 

2 Zdroj: https://up-magazine.info/le-vivant/neurosciences/6642-face-aux-neurotechnologies-de-nouveaux-droits-

de-l-homme-s-averent-necessaire 
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akýkoľvek iný automatizovaný systém bez toho, aby boli potrebné jeho ruky alebo nohy. 

Koncept sa datuje od roku 1973 a prvé ľudské pokusy pochádzajú z polovice 90. rokov.3 

V rôznych laboratóriách na celom svete sú vyvíjané rozhrania mozgu a stroja (KNP) v podobe 

zariadení, ktoré by mali ľuďom s vážnym postihnutím umožniť získať určitú autonómiu. 

Jedinci, ktorí majú syndróm štvorhlavého srdca alebo uzamknutý syndróm (pacient síce myslí, 

ale môže iba pohybovať viečkami), môžu napríklad kontrolovať robotický exoskelet4 pomocou 

myšlienkového pohybu. Ľudia s amputáciami končatín môžu ovládať pohyby svojej protézy 

myslením a ľudia, ktorí stratili reč, by mohli hovoriť prostredníctvom počítača, a to vždy iba 

vďaka myšlienkam (konanie myšlienkou). Iné aplikácie technológie KNP je možné využívať 

aj u zdravých ľudí, napríklad v oblasti videohier. 

Ako funguje KNP? Štruktúra KNP obsahuje systém na získavanie a spracovanie mozgových 

signálov, systém na klasifikáciu a následný prenos týchto signálov do riadenia (písanie na 

obrazovke, pohyb invalidného vozíka alebo protézy atď.). Konkrétne používateľ zameriava 

svoju pozornosť na vonkajšiu stimuláciu podľa svojho výberu, alebo si predstaví vykonanie 

pohybu. To generuje charakteristickú a merateľnú mozgovú aktivitu pomocou senzorov. Tieto 

signály sa prenášajú do počítača, ktorý ich analyzuje, aby z nich extrahoval užitočné údaje, a 

potom ich transformuje na príkazy pre stroj (protéza, exoskelet, invalidný vozík, softvérové 

rozhranie, umelý hlas, atď.). 

Tieto systémy najčastejšie pracujú v uzavretej slučke (alebo slučke spätnej väzby), čo umožňuje 

užívateľovi napredovať vo zvládnutí technológie KNP. Užívateľ sleduje výsledok svojho 

mozgového príkazu, potom prispôsobuje svoje myšlienky a postupne vylepšuje presnosť akcie, 

                                                 

3 Zdroj: https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/interface-cerveau-machine-icm  

4 Robotický exoskelet je zariadenie určené na podporu svalov človeka pri chôdzi alebo práci, napríklad pre 

zdravotné účely. Skladá sa z vonkajšieho rámu (kostry), ktorá je ovládaná človekom pomocou hydrauliky a 

motorov. Na univerzite v Michigane bolo vyvinuté zariadenie, ktoré môže slúžiť pre účely rehabilitácia pre 

pacientov po mozgovej mŕtvici, dopravných nehodách alebo jednoducho tam, kde je potreba obnoviť funkčnosť 

končatiny. Používanie je pomerne jednoduché, prístroj sníma nervové signály vysielané mozgom, ktoré určujú 

aký sval sa má zmrštiť, napnúť, o koľko, kam, a pod. Tieto signály potom príjme samotný prístroj a pomocou 

týchto "príkazov" sa pohybuje za pomoci valcov s piestami. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Robotick%C3%BD_exoskelet  
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ktorú systém vytvára. Výskum je tiež inšpirovaný algoritmami strojového učenia, ktoré robia 

stroj adaptívnym a schopným časom vylepšiť interpretáciu mozgových aktivít používateľa. 

Používanie týchto rozhraní nie je vždy intuitívne a fáza adaptácie a učenia môže byť dlhá na 

zvládnutie nástroja. Niektoré štúdie odhadujú, že podiel populácie, ktorá nemôže úspešne riadiť 

súčasné systémy, by mohla dosiahnuť 30%. To čiastočne vysvetľuje, prečo napriek 

najnovšiemu pokroku v tejto oblasti výskumu tieto aplikácie ešte nie sú na trhu k dispozícii. 

 

Obrázok 1: Grafická reprezentácia kyberneticko-neurálneho prepojenia 

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/zdravie/medicina/hlbsie-k-tajomstvam-mozgu/  

[Available on line 22/1/2021] 

Zaznamenávanie elektrických signálov 

Prvým krokom pri spustení KNP je zaznamenanie mozgovej aktivity. Najčastejšie sú elektródy 

umiestnené na lebku, na mozgovú kôru alebo priamo do mozgu, aby zaznamenávali elektrické 

signály emitované neurónmi počas konkrétneho myslenia. 

Existujú tri spôsoby záznamu: 

1. Invazívny - Do kôry je implantovaná mriežka elektród, ktorá zaznamenáva signály 

z populácie neurónov s veľkou priestorovou presnosťou. Tento spôsob je spojený 

s rizikom komplikácií a stratou signálu v dlhodobejšom časovom horizonte. Doteraz bol 

testovaný iba u veľmi malého počtu dobrovoľných pacientov v Spojených štátoch. 

2. Polo-invazívny - Pod dura mater, membránu, ktorá obklopuje mozog tesne pod lebkou, 

je umiestnená mriežka elektród. Priestorové rozlíšenie je o niečo menej dobré ako pri 

implantácii v kôre, ale riziká komplikácií sú nižšie a je možné rýchle využitie v oblasti 

medicíny. 
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3. Neinvazívny - Pacient má na sebe elektrickú prilbu vybavenú viacerými elektródami na 

meranie elektroencefalogramu (EEG). Priestorové rozlíšenie je obmedzené a dĺžka 

doby záznamu nepresahuje jeden deň. Tento systém je však lacný, ľahko použiteľný a 

umožňuje predvídať mnoho aplikácií, a to aj pre širokú verejnosť. V skutočnosti je to 

dnes najpoužívanejší režim záznamu. 

Výber spôsobu nahrávania závisí od požadovaného cieľa a aplikácie. Vo všetkých prípadoch 

môžu byť elektródy v prípade problému odstránené. 

 

Obrázok 2: Invasive vs. non-invasive KNP 

Zdroj: Chaudhary U., Birbaumer N., Ramos-Murguialday A., Brain-computer interfaces for communication and 

rehabilitation, Nature Reviews Neurology 12, 513-525(2016) [Available on line 22/1/2021] 

Softvér pre interpretáciu signálu 

Elektródy použité na zaznamenávanie sú spojené s externým softvérom, ktorý klasifikuje, 

analyzuje a interpretuje mozgové signály a potom ich vydáva vo forme príkazov, ktoré sú 

následne vykonávané riadeným strojom. 

V závislosti od úlohy, ktorá sa má vykonať pomocou KNP, sú zaznamenané početné mozgové 

signály, ktorých spracovanie nie je jednoduché. Pri analýze sa zohľadňuje niekoľko dimenzií, 

a to trvanie signálov, ich frekvencia a ich distribúcia v priestore. Predbežné spracovanie a 

filtrovanie sa používa na odstránenie zaznamenaných signálov šumu v pozadí. Signál 

charakterizujúci zámer je potom extrahovaný a jeho komponenty sú klasifikované tak, aby 

uchovávali iba užitočné informácie. 
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Medicínske aplikácie KNP 

Početné výskumné tímy pracujú na vývoji KNP pre manipuláciu s exoskeletónmi - podpornými 

zariadeniami pre ľudí, ktorí sú úplne ochrnutí, aby im pomohli vstať, pohybovať sa a vykonávať 

rôzne pohyby. Existuje však aj mnoho ďalších aplikácií, napríklad ovládanie invalidného 

vozíka alebo protézy končatiny alebo počítača, ktorý by hovoril alebo písal. 

Vo Francúzsku vedci vyvinuli KNP umožňujúci písať pomocou myšlienkového výberu písmen 

prezentovaných na obrazovke. Riadky a stĺpce písmen sú postupne zobrazené na obrazovke, a 

keď sa objaví požadované písmeno, predmetná osoba naň zameriava svoju pozornosť. Softvér 

vie, ako interpretovať mozgové signály vysielané touto osobou a po zániku koncentrácie 

vyberie príslušné písmeno. 

Spätná väzba vytvorená KNP môže používateľovi umožniť uvedomiť si svoju mozgovú 

aktivitu, a pokúsiť sa naučiť sa ju ovládať. Toto je všeobecný princíp biofeedbacku alebo 

neurofeedbacku pri aplikácii na mozog. Tento princíp by, okrem liečebných prístupov pri 

psychiatrických poruchách, mohol viesť aj k novým terapeutickým prístupom, najmä k zníženiu 

poruchy pozornosti. Vedci plánujú začať klinické štúdie s cieľom vyhodnotiť účinok 

biofeedbacku a neurofeedbacku u detí s poruchou pozornosti. 

Ďalší smer vývoja KNP 

Jedným z cieľov rozhraní mozog-stroj je aj obnovenie funkcie človeka stratenej po nehode. Či 

už sa jedná o obnovenie používania nôh alebo ramien po poranení miechy alebo o zlepšenie 

chôdze u pacientov s Parkinsonovou chorobou, prípadne iných nevyliečiteľných diagnóz. Čo 

znamenajú slová „rozhranie mozog-stroj“? Je to doslova spojenie medzi mozgom a 

elektronikou a nadviazanie dialógu medzi týmito entitami s cieľom napraviť stratu funkcie? 

Výzvy, ktoré stoja v súčasnosti pred výskumníkmi, spočívajú najmä v zlepšení biologickej 

kompatibility a integrácie implantátov do mozgu. V súčasnosti dostupné invazívne elektródové  

siete nie sú biokompatibilné. Po implantácii do kôry vyvolávajú obrannú reakciu tkaniva. 

Gliové bunky enkapsulujú implantát, čo má po chvíli za následok stratu signálu. Použitím 

nanotechnológií a špecifických materiálov, ako sú diamant alebo grafén, sa vedci snažia 

dosiahnuť, aby bol tento typ zariadenia symbiotický s mozgovou kôrou. Súčasné zariadenia 

navyše zosilňujú signály prijímané na diaľku, čím vytvárajú šum na pozadí, ktorý ovplyvňuje 

kvalitu spracovania záznamov. Vedci sa snažia zlepšiť integráciu elektród v kôre. Jedným z 

projektov je aj vývoj flexibilných elektród, ktoré by sa zabudovali do mozgu pomocou 
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biologicky odbúrateľných mikroihiel. Zároveň výskumné tímy pokračujú v práci na 

miniaturizácii elektród. 

Tieto výskumné práce budú mať klinický význam iba vtedy, ak zlepšia každodenný život ľudí 

so zdravotným postihnutím. Konečným cieľom je okrem technologickej zdatnosti, ktorú 

predstavuje možnosť pilotovania objektu myšlienkou, aj požiadavka, aby sa títo ľudia nakoniec 

mohli samostatne pohybovať, komunikovať a byť nezávislí. Z tohto dôvodu musí byť zlepšenie 

implantátov a softvéru na spracovanie mozgových signálov sprevádzané aj vylepšením 

nástrojov poskytovaných pacientom, napríklad úplným exoskeletom pre kvadriplegických5 

ľudí. 

Nové etické dilemy pre využívanie KNP 

Tieto nové rozhrania medzi ľuďmi a strojmi vyvolávajú mnoho etických otázok. Ako zaručiť 

rovnaké zaobchádzanie s týmito zariadeniami u všetkých pacientov vzhľadom na ich 

predvídateľné vysoké náklady a ťažkosti s prístupom? Ako rozlíšiť zodpovednosť ľudí od 

zodpovednosti stroja v prípade poruchy KNP? Má neurofeedback vedľajšie účinky a vieme si 

predstaviť systémy, ktoré by nežiaducim spôsobom ovplyvnili mozog? Vedci si už kladú takéto 

otázky a diskutujú o nich mimo svojich komunít. Tieto otázky, ktoré by sa mohli stať čoraz 

naliehavejšími, vyvolávajú potrebu prijatia jednoznačných pravidiel  a odporúčaní, čo je eticky 

prijateľné, a čo nie.6 Preto je dôležité zaoberať sa dopadom využívania KNP technológií na 

ľudského jedinca a ochranu jeho identity i súkromia. 

Neurotechnológie si vyžadujú revíziu zákonov o ľudských právach 

Vývoj nástrojov na zobrazovanie mozgu a sofistikovaných rozhraní medzi mozgom a 

počítačom presúva tieto technológie z klinických skúšok medicínskeho prostredia do 

praktických a všeobecných aplikácií. Existuje preto riziko zneužitia technológie, čo predstavuje 

                                                 

5 Kvadruplegia je úplné alebo čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín a trupu, spôsobené poškodením 

miechy v dolnej krčnej oblasti. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvadruplegie  

6 Zdroj: https://theconversation.com/linterface-cerveau-machine-un-dialogue-pour-reparer-le-corps-

101558?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=

1534770778  
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bezprecedentnú hrozbu pre osobnú slobodu jednotlivca. Môžeme si to zdokumentovať 

pomocou nasledujúcich príkladov: 

• Posúdenie trestnej zodpovednosti alebo rizika recidívy zločinca pomocou KNP nástroja. 

• Použitie zobrazovania mozgu pre neuromarketing na porozumenie spotrebiteľského 

správania a vyvolanie požadovaných reakcií zákazníkov. 

• Preloženie mozgových vĺn do obrázkov, textov alebo zvukov. 

• Hacknutie počítača s dátami prečítanými z mozgu a umožnenie tretej strane načúvať 

niekoho myslenie. 

Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv v súčasnosti neuvádza žiadnu špecifickú zmienku 

o neutechnológiách, ani o neurovede. Aj aktivity spojené s návrhom na inovovanie 

legislatívnych textov v tejto oblasti sú zatiaľ ojedinelé. 

Dvaja švajčiarski vedci, vo svojom príspevku pre vedecké periodikum Life Sciences, Society 

and Policy7, požadujú vytvorenie „neuropráv“ na ochranu jednotlivcov pred rozvojom 

neurovedy a neurotechnológií. Špecialista na neuroetiku na Bazilejskej univerzite, Marcello 

Lenca, a Roberto Anderno, advokát pre ochranu ľudských práv pôsobiaci na univerzite 

v Zürichu, navrhli začleniť prvky ľudskej mysle do ľudských práv, aby ich chránili pred 

rýchlym pokrokom v umelej inteligencii.8 Expresné napredovanie rozvoja neurovedy skutočne 

poskytuje bezprecedentné možnosti prístupu k údajom z ľudského mozgu. Existujú rôzne 

techniky praktikované v tejto oblasti na ľudských jedincoch. Medzi ne patria napríklad 

                                                 

7 Cieľom tohto vedeckého periodika je analyzovať sociálne, etické a právne dimenzie najdynamickejších odvetví 

biologických vied a technológií a diskutovať o spôsoboch podpory inovácie, trvalo udržateľného rozvoja a 

sociálnych politík zameraných na užívateľa. Life Sciences, Society and Policy poskytuje akademické fórum pre 

príspevky zaoberajúce sa priesečníkmi vied o živote, filozofii, bioetike, pre vedecké štúdie a politický výskum a 

pokrýva širokú oblasť výskumu v rozvíjajúcich sa aj aplikovaných výskumných oblastiach. 

8 Zdroj: https://www.silicon.fr/face-au-hacking-du-cerveau-de-nouveaux-droits-de-lhomme-173491.html 

[Available on line 14/1/2021 



Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 26 

 

neurozobrazovanie (neuro imaging)9, neurostimulátory10 a používanie mozgovo-počítačových 

rozhraní pre rôzne účely, napríklad lekárske, marketingové a dokonca aj vojenské. 

Obaja vedci odôvodňujú potrebu vytvorenia nového druhu ľudských práv pod názvom 

„neuroprávo“ rýchlosťou využívania a rastom technológií pre skúmanie fungovania mozgu. 

Metódy „čítania“ dát z mozgu ľudského jedinca vyvolávajú právne, etické a sociálne výzvy, 

ktoré si môžu „vynútiť rekonceptualizáciu určitých ľudských práv“.11 Vo svojom príspevku 

uvádzajú najmenej 4 práva: 

• právo na kognitívnu slobodu12, 

• právo na duševnú dôvernosť13, 

• právo na duševnú integritu14, 

• právo na psychologickú kontinuitu15. 

                                                 

9 Neurozobrazovanie je súbor techník a metód pre zobrazenie štruktúry a funkčnosti mozgu. Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neurozobrazov%C3%A1n%C3%AD  

10 Neurostimulácia miechy alebo neuromodulácie miechy sú techniky používané na liečenie určitých 

chronických bolestí. 

11 Zdroj: https://www.silicon.fr/face-au-hacking-du-cerveau-de-nouveaux-droits-de-lhomme-173491.html  

12 Kognitívna sloboda alebo právo na duševné sebaurčenie je súčasťou práv a slobôd ovládať vlastné poznanie a 

vedomie. Jedná sa o rozšírenie základného princípu slobody myslenia. Aj keď ide o pojem definovaný v 

relatívne nedávnej dobe, je čoraz viac podporovaný v dôsledku technologického pokroku v oblasti neurovedy, 

ktorý umožňuje a bude čoraz viac umožňovať priame ovplyvňovanie vedomia a kognitívnych procesov človeka. 

Zdroj: https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_cognitive  

13 Ľudia s duševnými poruchami majú právo na zachovávanie dôvernosti informácií o sebe a svojej chorobe. 

Zdroj: https://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=2&codcol=15&codcch=611  

14 V súvislosti s medicínou a biológiou sa musia v rámci tohto páva rešpektovať najmä nasledujúce skutočnosti: 

a) slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby v súlade s postupmi stanovenými zákonom; 

b) zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na výber ľudí k zlepšovaniu genofondu; 

c) zákaz robiť z ľudského tela a jeho častí zdroj zisku; 

d) zákaz reprodukčného klonovania ľudí. Zdroj: https://fra.europa.eu/fr/eu-charter/article/3-droit-lintegrite-de-la-

personne  

15 Je právo pacienta, aby napríklad po operácii mozgu, počas ktorej prebehne v mozgu séria postupných zmien, 

bol pacient po psychologickej stránke tou istou osobou a nie niekým iným, napríklad Napoleonom. Zdroj: 

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/26770/1/Jakub%20Sestak%20BC%20final.pdf  
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Ľudia s duševnými poruchami majú právo na zachovávanie dôvernosti informácií o sebe a 

svojej chorobe. Kognitívna sloboda sa vzťahuje na právo jednotlivcov zvoliť si, či budú alebo 

nebudú používať neurotechnológie. Žiadna osoba nemôže byť nútená používať tieto 

technológie. Prostredníctvom tohto práva by sa malo zabezpečiť, aby nikto nemohol zmeniť 

duševný stav jednotlivca. Konkrétne by sa toto právo mohlo uplatniť v prípadoch stimulácie 

mozgu, ktorá sa používa na pomoc pri obnove pamäte. Cieľom uznania takéhoto práva by bolo 

zamedziť škodlivým úmyslom možným hackerom mozgu. 

Právo na duševnú dôvernosť si vyžaduje rozšírenie práva na súkromie a ochranu údajov o 

činnosti mozgu. V rámci tohto práva, by bolo nezákonné „čítať myšlienky“ jednotlivca alebo 

presnejšie využívať údaje z jeho mozgu bez jeho súhlasu. V Spojených štátoch napríklad 

armáda v novembri 2016 uskutočnila stimuláciu mozgu u niektorých svojich zamestnancov. Jej 

cieľom malo byť zlepšenie ich kognitívnej výkonnosti. Uznanie týchto práv by podľa vedcov 

umožnilo zamestnancom, ktorí sú vystavení tlaku ich hierarchie, odmietnuť účasť na týchto 

experimentoch, ktorých dlhodobý vplyv zostáva neznámy.16 

Právo na zachovanie duševnej integrity je potrebné uplatňovať najmä pri používaní rozhraní 

mozog – stroj (Brain Computer Interface). Výskumné tímy pracujú na neinvazívnych 

senzoroch, ktoré by umožňovali dešifrovanie myšlienok. Skúšobné prototypy by už mali byť 

k dispozícii na testovanie. V rovnakom duchu pracujú iné vedecké tímy na možnostiach 

implantácie umelej inteligencie priamo do ľudského mozgu. Existuje tu však obava, že tieto 

rozhrania budú manipulované a zneužité pre škodlivé účely. Preto je potrebné chrániť duševnú 

integritu ľudí. Cieľom uznania takéhoto práva by malo byť znemožnenie škodlivých úmyslov 

možným hackerom mozgu. Táto myšlienka môže znieť futuristicky, ale mozgové implantáty sa 

dnes už stali populárnymi. Napríklad mozgový čip, vďaka ktorému sa človek môže stať 

inteligentnejší, ktorý zlepšuje pamäť, bojuje s tikmi alebo bojuje proti depresii, pričom ďalšie 

možnosti jeho využitia neustále rastú. V tejto oblasti je možné čokoľvek, pokiaľ hacker, ktorý 

ovláda čip, dokáže zmeniť oblasť mozgu a spôsobiť kognitívne poruchy. 

Právo na psychologickú kontinuitu sa týka schopnosti jednotlivca udržať si osobnú identitu aj 

po zmenách vykonaných v jeho mozgu tretími stranami. Jedná sa najmä o určité terapeutické 

                                                 

16 Zdroj: https://www.france24.com/fr/20170427-face-developpement-neurotechnologies-chercheurs-defendent-

reconnaissance-nouveaux-droits-fondamentau  
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aplikácie založené na intrakraniálnych17 stimuláciách. V tejto súvislosti bude súhlas dotknutej 

osoby s takýmto zásahom povinný, rovnako ako aj zachovanie a ochrana základných nervových 

funkcií. Účelom tohto práva je chrániť identitu jednotlivcov prostredníctvom zákazu 

akéhokoľvek vniknutia do ich mozgu, ktoré by ovplyvnilo ich individuálne vedomie. Obzvlášť 

sa to týka lekárskych praktík, známych ako hlboká mozgová stimulácia, počas ktorých sú 

elektródy implantované pod kožu alebo do mozgu človeka, aby dodávali elektrické šoky a liečili 

choroby, ako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo dokonca anorexia. 

Považujú sa za účinné aj napriek tomu, že nie sú celkom známe ich účinky na pacienta. Viac 

ako polovica pacientov s Alzheimerovou chorobou po liečbe uviedla, že „už sa viac necítim 

byť sám sebou“, „cítim sa ako robot“ alebo „po operácii som sa znova nenašiel“18. Právo na 

psychologickú kontinuitu by chránilo subjekty pred liečbou, ktorá by mohla poškodiť ich pocit 

identity. 

Mozog a zákon - analýza vzniku neuropráva 

Systém obžalúvacích konaní, v ktorom znalec hrá veľkú úlohu pri interpretácii vedeckých 

dôkazov, uľahčil vstup vedy na americké súdy a na súdy krajín Commonwealth. Takýmto 

spôsobom neuroveda vstúpila na súdy v Spojených štátoch amerických, Kanade a Izraeli už 

pred viac ako 35 rokmi, a to prostredníctvom anatomických skenerov, najmä ako dôkaz 

obhajoby. Medzi najznámejšie prípady patrí prípad Johna Hinckleyho, ktorý sa v roku 1981 

pokúsil zavraždiť prezidenta Reagana. Obhajoba priniesla sken mozgu, ktorý ukázal atrofovanú 

oblasť naznačujúcu, že Hinckley trpí schizofréniou. Zdá sa však, že termín neuroprávo 

(neurolaw) sa objavil až v roku 1991, a za jeho pôvodcu sa považuje vedec a právnik J. Sherrod 

Taylor. V skutočnosti je spojený s dynamickým rozvojom neurovedy, podporovaným rozvojom 

funkčného zobrazovania magnetickou rezonanciou (MR) v 90. rokoch. Rovnako ako pojmy pre 

jeho sesterské disciplíny - neuroteológia, neuroekonómia a neuroetika, ktoré sa objavili okolo 

roku 2000 alebo neurofilozofia dátovaný od roku 1986 – sa pojem neuroprávo presadil ako 

oblasť aplikácie poznatkov získaných z fungovania mozgu, s cieľom objasniť nové zločinné a 

                                                 

17 Vnútrolebečné stimulácie 

18 Uvádza sa na webovej stránke Gizmodo v príspevku Proposed Human Rights Would Protect Your Mind. 

(Gizmodo je webová stránka venovaná dizajnu, technológii, vede a sci-fi).  Zdroj: 

https://gizmodo.com/proposed-human-rights-would-protect-your-mind-from-the-1794690549  
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protispoločenské správanie, a tým aj novú kriminológiu. Ba dokonca, neuroprávo by svojím 

radikálnym zaobchádzaním so zásadnými otázkami determinizmu a slobodnej vôle 

spochybňovalo klasické súdne predstavy o zločine a treste.19 

V Spojených štátoch neologizmus „neuroprávo“ označuje aktivity, ktoré skúmajú využitie 

neurovedy vo forenzných vedách, cieľom ktorých je vrhnúť nové svetlo na využitie neurovedy 

v rôznych fázach súdneho konania, ako aj na to, čo môže jednotlivcov viesť k porušeniu zákona. 

Výskumná sieť v oblasti práva a neurovedy, podporovaná nadáciou Johna D. a Catherine T. 

MacArthur, sa zameriava na súbor úzko súvisiacich problémov na priesečníku neurovedy a 

trestného súdnictva. Medzi jej ciele patrí: „Pomáhať justičnému systému pri predchádzaní 

zneužívaniu neurovedeckých dôkazov v kontexte trestného práva“ a „skúmať spôsoby, ako 

rozvíjať vedomosti v neurovede s cieľom zlepšiť spravodlivosť a efektívnosť justičného 

systému."20 

V skutočnosti sú ciele neuropráva súčasne represívne (zmiasť zločincov), preventívne (určiť 

nebezpečnosť jednotlivca) a terapeutické (vyvinúť metódy liečby). 

Záver 

Môže sa zdať, že je trochu skoro definovať tieto práva, princípy a pravidlá, keď všetky 

technológie, ktoré sú do nich zapojené, sú ešte stále v ranom experimentálnom štádiu. 

Nezabúdajme však, že neboli stanovené žiadne základné pokyny pre neutralizáciu dopadov 

využívania zariadení KNP na človeka predtým, ako mnohé korporácie investovali do 

neurotechnológií veľký objem peňazí i kapacít, a zdá sa, že to nemôže fungovať v praxi, pokiaľ 

to nebude v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami prijatými v oblasti ochrany 

ľudských práv. Zatiaľ to však v súlade nie je, a preto je potrebné začať s prijatím nových 

ľudských práv, čo možno najskôr. 

                                                 

19 Zdroj: DARTIGUES Laurent: Une irrésistible ascension ? Le neurodroit face à ses critiques. In: Zilsel 2018/1 

(N° 3), s 63 až 103. Dostupné na: https://www.cairn.info/revue-zilsel-2018-1-page-63.htm?try_download=1 

[Available on line 4/12/2020] 

20 https://www.lawneuro.org/mission.php [Available on line 9/12/2020] 
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Zatiaľ musíme jasne rozlišovať medzi rôznymi prístupmi, ktoré všetky majú záujem o 

autonomizáciu pacienta pomocou najmenej viditeľného materiálu pre dosiahnutie lepšieho 

spoločenského života. Tieto výskumné aktivity zaznamenávajú veľké pokroky a môžeme 

dúfať, že ich výsledky budú k dispozícii v nemocniciach najneskôr v nasledujúcich desiatich 

rokoch. Dovtedy je aktualizácia príslušných legislatívnych rámcov a ustanovení nevyhnutná. 

Pri tejto aktualizácii netreba zabúdať, že zásada nediskriminácie jednotlivcov výlučne na 

základe neurobiologických údajov musí byť jadrom každého vedeckého, inštitucionálneho a 

neurobiologického prístupu, ktorý sa zaoberá využívaním neurovied, najmä v súvislosti s 

bioetikou, a to aj vtedy, keď predmetný prístup ešte nebol zahrnutý do najnovšej verzie zákona 

o bioetike. 

V starších vedných disciplínach, ako sú medicína, ekonómia, psychológia alebo sociológia, 

budú výsledky aplikované do týchto disciplín z mozgových vied užitočné, ak budú porovnané 

s inými oblasťami skúmania a doplnené ďalšími pozorovaniami. 

Určite nie je možné spochybniť skutočnosť, že želaním každého jednotlivca našej planéty je, 

aby vývoj neurovied a neurotechnológií napredoval, pričom jeho hlavným cieľom musí zostať 

rešpektovanie platných zákonov a ľudskej dôstojnosti. 

Reference: 

Knihy, monografie: 

ALLISON Brendan, WOLPAW Elizabeth Winter and WOLPAW Jonathan. (2007). Brain–

computer interface systems: progress and prospects, Expert Review of Medical Devices, vol 

4, 2007 - Issue 4, 463-474. DOI: 10.1586/17434440.4.4.463 [Available on line 14/11/2020] 

CLERC, Maureen, BOUGRAIN, Laurent and LOTTE, Fabien. (2016). Brain-computer 

interfaces, 2, Technology and applications (Cognitive Science). Editor: Wiley-ISTE, London. 

364 p. ISBN 978- 1-848-21963-2 

CLERC, Maureen, BOUGRAIN, Laurent and LOTTE, Fabien. (2016). Brain-computer 

interfaces 1: Methods and perspectives (Cognitive Science). Editor: Wiley-ISTE, London. 330 

p. ISBN 978-1-848-21826-0 



Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 31 

 

DARTIGUES Laurent. (2018). Une irrésistible ascension ? Le neurodroit face à ses 

critiques. In: Zilsel 2018/1 (N° 3), p. 63 - 103. https://www.cairn.info/revue-zilsel-2018-1-

page-63.htm?try_download=1 [Available on line 14/11/2020] 

HALADOVÁ Eva, NECHVÁTALOVÁ Ludmila. (2010). Vyšetřovací metody hybného 

systému. Editor: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno. 

135 p. ISBN 978-80-7013-516-7. 

KRAJČA, Vladimír, MOHYLOVÁ Jitka. (2011). Číslicové zpracování neurofyziologických 

signálů. Editor: Česká technika-nakladatelství ČVUT, Praha. 167 p., ISBN 978-80-01-04721-

7. 

NÁVRAT Pavol, BEŇUŠKOVÁ Ľubica, BIELIKOVÁ Mária, KAPUSTÍK Ivan, 

KOSKOVÁ Gabriela, POSPÍCHAL Jiří. (2006). Umelá inteligencia. 2.. Vydavateľstvo STU 

Bratislava. Edícia učebných textov informatiky a informačných technológií. ISBN 80-227-

2354-1 

PÁNEK, David. (2016). Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní 

zátěže. Editor: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha. 105 p. ISBN 978-80-

246-3435-7. 

RICHMOND Sarah, REES Geraint and EDWARDS Sarah. (2012). I Know What You're 

Thinking: Brain imaging and mental privacy. Editor: Oxford University Press. 288 p. ISBN 

978-0199596492 

ŠILHAVÝ Radek, ŠILHAVÝ Petr, PROKOPOVÁ Zdenka. (2017). Cybernetics Approaches 

in Intelligent Systems. Editor: Springer. 408 p. ISBN 978-3319676173 

ŽÁK, Roman. (2013). Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových center. Editor: Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně. 61 p. ISBN 978-80-7454-685-3 

Internetové zdroje: 

• https://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=2&codcol=15

&codcch=611 [Available on line 15/12/2020] 

• http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/cas-dqs_dt-

neurodroit_11septembrereduit_0.pdf [Available on line 7/1/2021] 



Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 32 

 

• https://www.cairn.info/revue-zilsel-2018-1-page-63.htm?try_download=1 [Available 

on line 8/12/2020] 

• https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/26770/1/Jakub%20Sestak%20BC%20final.pdf 

[Available on line 31/10/2020] 

• https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200827STO85804/umela

-inteligencia-definicia-a-vyuzitie [Available on line 8/12/2020] 

• https://fra.europa.eu/fr/eu-charter/article/3-droit-lintegrite-de-la-personne [Available 

on line 28/10/2020] 

• https://www.france24.com/fr/20170427-face-developpement-neurotechnologies-

chercheurs-defendent-reconnaissance-nouveaux-droits-fondamentau [Available on line 

4/10/2020] 

• https://gizmodo.com/proposed-human-rights-would-protect-your-mind-from-the-

1794690549 [Available on line 1/12/2020] 

• https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/interface-cerveau-

machine-icm [Available on line 1/12/2020] 

• https://www.lawneuro.org/mission.php [Available on line 8/11/2020] 

• http://paris-singularity.fr/in-a-neurotechnology-future-human-rights-laws-will-need-

to-be-revisited/ [Available on line 16/11/2020] 

• https://www.silicon.fr/face-au-hacking-du-cerveau-de-nouveaux-droits-de-lhomme-

173491.html [Available on line 17/9/2020] 

• https://theconversation.com/linterface-cerveau-machine-un-dialogue-pour-reparer-le-

corps-

101558?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_

source=Twitter#Echobox=1534770778 [Available on line 14/10/2020] 

• https://techguru.sk/12744/neuralink-prepojenie-mozgu-a-pocitaca-prichadza/ 

[Available on line 8/10/2020] 

• https://techguru.sk/10208/singularita-sa-blizi-zanik-ci-vzostup/ [Available on line 

25/11/2020] 

• https://up-magazine.info/le-vivant/neurosciences/6642-face-aux-neurotechnologies-

de-nouveaux-droits-de-l-homme-s-averent-necessaires/ [Available on line 2/10/2020] 



Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 33 

 

HISTORICAL SOURCES OF GIANT MOUNTAINS – SOLUTION FOR 

DIGITAL ARCHIVES 

PRAMENY KRKONOŠ – ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ ARCHIVY 

Petra Hoffmannová* 

Jiří Kocián† 

ABSTRAKT  

Krkonoše jsou region postižený ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné 

radikální politické a sociální transformace místní společnosti. Snahy rozpoznat a analyzovat 

historické a kulturní identity regionu značně komplikuje především místní, jazyková a 

institucionální roztříštěnost informačních zdrojů. Vzhledem k rostoucímu významu 

počítačových technologií ve všech oblastech, včetně kultury, je třeba digitalizovat zdroje, ale 

také metazdroje a vytvořit sjednocené archivy, kde lze všechny tyto informace shromáždit ve 

vhodné struktuře a dále s nimi pracovat. Cílem článku je představit návrh a vývoj 

specializované databáze pro projekt „Prameny Krkonoš: Vývoj systému evidence, zpracování 

a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci“. - 

Specializovaná databáze bude prostřednictvím svého inovativního softwarového řešení 

zaznamenávat, zpracovávat a prezentovat, shromažďovat a analyzovat reprezentativní 

corcontica (včetně anotace upozorňující na regionální zvláštnosti) a odkazující na jejich fyzické 

umístění a případně na jejich digitální verze. Zaměřujeme se především na popis jednotlivých 

databázových modulů a jejich propojení. 
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ABSTRACT  

The Giant Mountains is a region affected by a loss of historical and cultural memory due to the 

post-war radical political and social transformation of the local society. Efforts to recognize 

and analyze the historical and cultural identities of the region are greatly complicated 

primarily by the local, linguistic, and institutional fragmentation of the information sources. 

With the growing importance of computer technology in all fields, including social sciences, 

history and cultural studies, there is a need to digitise sources but also metasources and to 

create unified archives where all this information can be collected in an appropriate structure 

and then further worked with. The objective of the article is to present the design and 

development of a dedicated database for the project “Historical sources of Giant Mountains: 

Development of a system of record keeping, processing and presentation of (historical) sources 

for the history and for the culture of Giant Mountains and its use in research and in education”. 

The specialized database will, through its innovative software solution for recording, 

processing and presenting, gather and analyze the representative sources - corcontica 

(including annotations highlighting regional peculiarities), and refer to their physical location 

and to their digital versions where relevant. Accordingly,  the article focuses primarily on 

describing individual database modules and their interlinks. 

KEYWORDS 

digital humanities, Giant Mountains, cultural heritage, software development, specialized 

database

Introduction 

The Giant Mountains (in German “Riesengebirge”, in Czech “Krkonoše”) is an area that shows 

signs of discontinuity of development in much of its territory and disconnectedness  of the local 

society's contact with its own history. After World War II, a major population shift took place 

in most of the territory of the Giant mountains, with the forced displacement of the German 

ethnic group, which until 1945 represented the majority population in two-thirds of its area. 

With the forced departure of the local Germans, not only memory but, to a large extent, physical 

documents have disappeared from the region. As part of the project of the Czech Ministry of 

Culture - NAKI II: “Prameny Krkonoš” (NAKI II: Sources of the Giant Mountains), we create 

a digital archive to collect, centralize and make available metadata records describing data about 

the history of the Giant Mountains to the general public, thus contribution to its preservation. 
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The historical and cultural identity of the Giant Mountains is unique within the Czech Republic, 

shaped by the high-altitude natural environment and several colonization waves and 

consequently by a multilingual community that inhabited the area. The need to rediscover local 

identity has come out very strongly in recent years especially among the third generation of 

post-war settlers who already consider the Giant Mountains their home. A major barrier for 

advancing research into these issues is foremostly represented by the German language and the 

fragmentation of the information sources (called corcontica; a term derived from latin or abroad. 

These are, in particular, the personal testimonies of witnesses, private archives and collections, 

which, moreover, are largely in personal and federal ownership in Germany. 

Another source group that requires special attention consists of journals published by regional 

memory institutions in the Czech Republic and Germany, popular-science journals published 

by various interest groups, but also non-academic periodicals (typically compatriot journals, 

municipal and interest bulletins, websites of regional enthusiasts, etc.) with often contain 

information that is indispensable for research of the regional history. These periodicals are 

seldomly accessible even in their physical form (for non-academic  ones, for example, 

compulsory copies for library archivation are often not produced), let alone virtually searchable 

for more detailed information about their sub-sections (article, chapter, note, editorial, etc.) or 

by article authors. 

Through a public dedicated database (base of analytical metadata), the project will make 

available information sources on the history and cultural memory of the Giant Mountains (so-

called corcontica) from the period of the existence of Czechoslovakia (1918-1992), regardless 

of their physical location, thus contributing to a specific methodological view of regional 

history in terms of information sources of different types. It will also capture the current state 

of research at a given time through the thematic presentation of secondary sources and their 

unique connection to primary sources, creating a systematic basis for further research. These 

sources will be made available to a wide community of users, especially researchers (whose 

work is complicated by the difficult accessibility of the historical and cultural memory of the 

German-speaking inhabitants of the Giant Mountains and the discontinuity of the development 

of most of the region), using an innovative software system of registration, processing and 

presentation. Major advantage of the implemented technological solution lies within the 

interconnection of the sources, their virtual centralisation, an analytical description (including 

an annotation highlighting regional specificities) and the presentation of a reference to the place 
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of their physical storage, or their availability in digital form. The project employs all these in 

the analysis, popularization and expert presentation of the resulting database and its usage 

possibilities. Among them a traveling exhibition entitled "Giant Mountains in sources, sources 

in the Giant Mountains: a painting of Giant Mountains in the sources of the 20th century" 

launched in 2021 serves as a showcase of the technological possibilities of presenting 

corcontica in their digital form as well as their processing through various methods of digital 

humanities and computational sciences. 

1 Databases as a remedy for forgotten regional histories 

The historical region of Giant Mountains has not yet been a target of any such project, which 

would provide researchers with an apparatus, which would consistently support their activities  

and lead to a deepening of knowledge about existing sources. 

The Giant Mountains is the only region among the border areas of the Czech Republic without 

a significant thematic project shared on the Internet, such as the Znovuobjevené Krušnohoří1 

(“Rediscovered Ore Mountains”) or Regiskop2 related to the “Šumava” range. Extensive 

database systems have been developed for these projects, mapping the history of the region 

from various aspects. Thus, only the websites of German compatriots Risengebrigler.de3 lay 

maps of Giant Mountain´s history. The aim of the project is therefore to create an interactive 

environment for searching information sources on the history of the Giant Mountains to 

facilitate the exploration of the 20th century's history. 

When undertaking the endeavouring to dive into regional history, a major obstacle is 

represented by the fact that certain types of documents for research are neglected because their 

existence is not obvious or they are difficult to access. Our project aims to eliminate the problem 

of re-finding the existence of information sources relating to the history of the Giant Mountains 

by providing information on their existence, type and availability. An excellent example of such 

                                                 

1 https://www.znkr.cz/ 

2 http://regioskop.eu/ 

3 http://www.riesengebirgler.de 
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a thematic database  is the virtual National sound recordings library4. Like our project, it 

mentions the existence of a phonogram, regardless of its physical storage in a similarly 

standardised fixation. 

Besides historical sources, there is also a lack of metasources guiding the researchers. For 

instance in the case of the Giant Mountains, there is no publicly available inventory of local 

names, the creation of which is an essential source for exploring the regional history. As part 

of the project, the Register of Geographical Names of the Bibliography of History of Czech 

Countries5 operated by the Institute of History of the Czech Academy of Sciences will be 

expanded with regional local names according to the bibliographic methodology. 

Typical thematic databases can process only a few standardized types of sources, or they can 

point to different types of sources and their importance for researchers and the general public. 

Lately a trend of multimodal approach has manifested in the field. The Czech Amateur Theatre 

database6 is a prime example of the processing of mainly non-standardized information sources 

(leaflets, chronicles, yearbooks, programs, bulletins, federal prints, local newsletters, shows, 

photographs, videos, interviews) for detailed mapping of the history and present of the amateur 

theatre in Bohemia. The Prameny Krkonoš project highlights the importance of diverse 

historical sources as well, it aims at promoting the awareness of their existence and highlights 

the importance of exploring them. 

Among the examples from abroad, the VifaMusik7 database is similar to our project in terms of 

its approach to data, which defines and presents selected important collections, strives to 

connect and share records, provides standardized records, presents various types of data, creates 

virtual thematic collections, and offers expert and general user access to sources. Although the 

subject matter is quite different, the form and presentation of the resources represents current 

trends. 

                                                 

4 https://narodnifonoteka.cz/ 

5
 https://biblio.hiu.cas.cz 

6 http://www.amaterskedivadlo.cz 

7 http://www.vifamusik.de 
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The level of technological solutions available for digitized collections is sometimes ahead of 

the possibilities for their actual use - it is still necessary to examine most of the sources at the 

place where they are stored. The reason for this is quite simplistic,  the actual process of 

transferring the sources from physical to digital form is extremely time consuming and costly. 

Hence, efforts are currently underway at all levels to make better use of the results of the 

massive digitisation, primarily through the flat-out, virtual interconnection of metadata via 

various portals. But even in these cases, the regional focus our project pursues  is often lost as 

it is considered a marginal question in the general context. Prameny Krkonoš therefore gathers 

information on relevant documents, their existence, type, content and availability in one 

centralized repository in the LINDAT/CLARIN8 infrastructure. Thus, the project generates  a 

platform that allows for rich, analytical records to remain traceable  even in large data structures 

and also implementation of advanced digital humanities and computational linguistics tools. 

The above described data can vary in nature: from articles, chronicles and books, to image and 

audio documents, as well as various physical objects. Digitization of this data takes place by 

predominantly manual creation of metadata sets accurately describing these objects, which are 

then stored in a dedicated digital repository. As a result, collected and uniformly stored 

metadata can easily be made available to the general public and  information that represents the 

original data. There are a large number of digital systems in existence  that address this issue, 

but they often suffer from some shortcomings, the biggest being their technological inefficiency 

and the lack of user-friendliness of the working environment. 

The resulting software consists of a dedicated database for data and metadata storage and a user 

interface accessible through a web application that will enable users to perform both basic and 

advanced operations with the data - searching, creating and editing it based on state-of-the-art 

technology, which introduces new approaches and possibilities outside of the scope of existing 

systems and thus extends and surpasses them in certain areas such as the interactiveness, speed, 

readability and size of records. This article presents fundamental methods and technological 

solutions which constitute the key elements of “Prameny Krkonoš” software and make it stand 

out from among its peers. Taking into account the overall end-user-oriented mindset, our efforts 

might produce a considerable impact on the users, raising the general knowledge of digital 

                                                 

8 https://lindat.mff.cuni.cz 
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catalogue of sources operation, the impact the sources make themselves in various field of 

social sciences and humanities research in the Czech Republic and abroad as well as generating 

an active community of contributors, both professionals and hobbyists engaged in the 

interaction between the sources and our system.  

2 Current state-of-the-art 

Existing digital archives are created for one (or several) typified data types. Most of these 

systems are in fact open source frameworks for digital repositories providing forms for 

inserting, editing and displaying metadata sets, a database for storing them, as well as a user 

environment for working with data. In terms of technology, these repositories are created in 

complex programming languages, run over the MySQL database and use the Zebra or 

ElasticSearch search engine. 

A great number of repositories  in Czech environment are built on an open source tool - DSpace. 

It  is a software package typically used for creating (open access) repositories for scholarly 

digital content. The DSpace serves a specific need as a digital archives system, focused on the 

long-term storage, access and preservation of digital content. It can manage and preserve all 

formats of digital content. DSpace is constructed with Java web applications and an associated 

metadata store,  providing interfaces for administration, saving, using, search, and access. The 

metadata, including access and configuration information, is stored in a relational database. 

Recent versions of DSpace also support faceted search9 and browse functionality using Apache. 

When it comes to concrete applications of various technologies, we might distinguish two 

prevalent main types of “digital archives” - thematic and institutional and thematic. The most 

well-known famous examples of such thematic repositories in the Czech environment are NDK 

and Manuscriptorium. 

                                                 

9 Faceted search, sometimes called multi-aspect search, is a search technique that is built on the principle of 

extending traditional search techniques to a "navigation system" that allows the user to narrow search results by 

using multiple filters based on an object's explicit properties. Each object can be categorized when inserted into 

the system. Facetes match the properties of the object. These properties may be related to both the content of the 

described object and its form. 
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The first one is NDK10 - the National Digital Library (Národní digitální knihovna), which 

contains several million digitized pages of monographs and periodicals from the collections of 

the National Library of the Czech Republic. It is therefore a digital library of exclusively printed 

documents. NDK contains full texts of documents of Czech origin of the 19th-21st century 

digitized within the realization of the as part of the National Digital Library project itself. It 

also provides access to publications from 1801 to the present day and historical documents until 

1801, including full text transcriptions. Newly digitized documents are being added to NDK 

continuously. Documents are made available through the Kramerius11 system. 

The latter of the above mentioned examples of a digital libraries, is the European digital library 

of written cultural heritage - Manuscriptorium12. The Manuscriptorium digital library forms a 

virtual research environment that provides access to existing digital documents in the field of 

historical funds (manuscripts, primary prints, early modern prints, maps and other kinds of 

documents). These historical resources are available in a uniform interface, with a quality 

search system, a number of virtual tools and presentation modules. The service provides easy 

access to more than 360,000 descriptive records and 33 million digitized pages (130,000 

digitized documents) from about 130 institutions, half of which are from abroad (over 20 

countries). 

The biggest weakness of the existing systems is that each of the digital repositories is defined 

for the very narrow profile of the objects it receives. Another indisputable drawback is that most 

of these systems reflect only one type of norms for processing or storing objects - either library 

(NDK) or archival (Manuscriptorium) standards. In our system, we need to take into account 

both library standards (for "common" types of documents, such as books, periodicals, magazine 

articles), archival standards for archive collections or archival documents, as well as museum 

standards for describing 3D objects (or museum exhibits). 

                                                 

10 https://ndk.cz 

11 Kramerius is a digital library providing access to digitized cultural heritage. It is an open-source program 

based on the GNU GPL license, which is used to present documents on local networks and the Internet. - More 

info here: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kramerius_(digit%C3%A1ln%C3%AD_knihovna) (in Czech) 

12 https://www.manuscriptorium.com 
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Another issue  troubling these systems is that the insertion of individual objects  is carried out 

by trained staff of institutions participating in the project. That greatly limits both scope and 

amount of data that the resulting database holds. Our project is addressing these factors, which 

we consider a major hindrance for the database versatility and usability.  In theory, our system 

should allow anyone to insert objects and their descriptive data. This means that inserting 

individual objects must be kept as simple as possible, but at the same time we need to maintain 

consistency and validity of the data. Therefore, the required inputs are kept minimalistic, and 

working with the system must be intuitive, with an elaborate help system at hand. 

3 Solutions of “Prameny Krkonoš” 

As mentioned above, existing systems process a specific one or limited number of object types. 

Searching above objects can thus be simple on a search basis for a string from a specific field, 

possibly augmented by full-text search capabilities. The purpose of our system is not to gather 

all objects in one place, but to provide information about objects related to the topic of the Giant 

Mountains. Regardless of their location. Therefore, we combine the functions of 

"bibliographic" and "digital library". This combination is quite innovative and in addition to the 

usual search methods - facet, full-text - we add a map search. 

Besides the core functionalities, among the most important benefits of our software is the 

possibility of collecting, centralizing and digitizing data about the history of the Giant 

Mountains from different resources and contributors, and unifying, clarifying and visualizing 

them. This makes it possible to preserve the cultural heritage of the area and to present it to the 

general public so that the necessary knowledge and facts can be drawn from this information. 

At the same time, we are creating a database directly configured by the needs of these particular 

data sources and a working environment for processing the data - inserting, editing and viewing 

them, based on the most up-to-date web, database and data processing technologies, 

guaranteeing speed, sustainability and clarity required from similar projects. 

We accentuate the possibility of simultaneous implementation of various data format standards 

and thus satisfy requirements of different partner institutions such as libraries, archives or 

museums. As we are moving towards complex object descriptions, we have decided to use 
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INTERPI13 as a baseline methodology to define the structure and links between the objects, 

encompassing all the above noted standards. INTERPI defines what metadata to store for what 

type of objects, to what extent, and in what form.The main advantage of this methodology is 

that in its complexity, it defines metadata sets even for non-standard document types, and also 

processes metadata sets for descriptive index keywords in detail. As a result, INTERPI and 

therefore also our project operates with a maximum set of permissible metadata for each object 

type and also links between them. 

Following these principles, “Prameny Krkonoš” produces as its main output a database and web 

application for storing data conforming to generally accepted technological requirements in the 

field.14 However, the project generates other secondary outputs  such as the editable 

representative static pages informing the public about the project, a rich search and display 

environment facilitating access and retrieval of data stored in the database including 

geographical maps with a visualization of population changes and cadastral properties used to 

observe the development of the settlements of Giant Mountains. 

Besides the content-based data, it is also necessary to create and store the metadata on 

operations performed with stored digital objects during their preservation, such as their actual 

creation, the conditions of access and the context of their use. In order to fulfil this 

multidimensional set of tasks, we have adapted the further described KOHA system as the 

"base" over which we will create the superstructure and connect it to other modules (plug-ins) 

via the API representing our system and its tools.  These tools are of various kinds such as 

possibilities of searching (other search tools in addition to standard search methods, iterating 

queries via graphic tools, ability to search through maps, voice search) and  or use of artificial 

intelligence based modules such as machine translation and question answering (based on 

language models adapted primarily from LINDAT/CLARIAH). The fact that  the foundation 

of the system was designed with these intentions presents an opportunity to connect additional 

                                                 

13
 INTERPI is an acronym of the project name "Interoperability in Memory Institutions" which was approved 

under the Identification Code DF11P01OV023 under the Program of Applied Research and Development of 

National and Cultural Identity (NAKI) announced and funded by the Ministry of Culture of the Czech Republic. 

14
 The basic requirements for building a digital archive are defined by the OAIS (Open Archival Information 

System) model (also known as ISO 163), which determines its basic assembly and the functions to be fulfilled by 

the archive for all digital data manipulation. - see https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf 
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computational linguistic based modules to the superstructure in the coming years and that will 

make it easier for historians and users to work with the stored data and metadata. For instance 

the system  development will involve HTR15 technology, specifically for Czech and German 

manuscripts. In final practice the HTR represents a computer's ability to read and recognize text 

in photographs or scans of handwritten documents. Users will be presented with a possibility 

to upload a scanned document, and a trained model running in the background will be able to 

return its textual form. 

3.1 The digital archive and its components - Database 

The database environment stores not only the metadata labels or the digitised data, but also all 

the data for the site itself and its representative pages. The part of the database designed to 

manage and store metadata consists of several collections containing interlinkages between the 

objects. First of them is a collection of metadata that contains various metadata types of 

documents that may exist among historical sources: archive document, archive collection, 

audiovisual document, articles, electronic sources, chapter form, picture document, periodical, 

volume and 3D object. Each of these objects is specific in its set of metadata with which we 

can describe it, from name, to author, place and date of publication, language, publishing data, 

publishing data, location and physical description, content and thematic characteristics and any 

other comments on the work. 

Another of these crucial type of resources implemented into the system are several collections 

of registers: the register of persons, the register of corporations, the register of families, the 

geographical register, the work/creation register, the event register and the keywords register. 

The register of persons serves as a repository for eminent personalities of predominantly authors 

of digital objects, while the register of corporations encompasses corporations as authors. The 

geographical register stores significant places, such as where is the object located, from where 

did it originate, or to where does it specifically connect to. The event register describes events 

that led, for example, to the creation or demise of an object, or had a different effect on it. A 

                                                 

15
 HTR technology is based on deep neural networks.The handwritten text recognition process consists of two 

parts. In the first part, the model is trained to recognize where the text is in the image and to recognize individual 

letters. For this, so-called convolution methods are used, which receive the image and return the identified 

letters. The second part is a language model that takes letters with their probabilities and makes them meaningful 

text, which is based on recurrent neural networks and language models. 
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work/creation register, describes other works not specified in the metadata and the keyword 

register stores significant items linking to, for example, a topic, content or document. 

Each register is specific in its set of fields that describe the object and the indexes, including 

metadata, contain interlinkages. These include, in the case of persons and lineage, biographical 

data such as first name and surname, place and date of birth and death, various variant names 

and other general, geographical or chronological additions, as well as data such as sex, scope, 

country affiliation, determination of language area, related relationships and events, depictions 

of the person and CV and other annexes. In the case of other object-oriented registers, these are 

the preferred name and variant name designation, a description of the object with its possible 

hierarchical relations reference, time and geographic data on the origins and elimination that 

may be associated with other parts of a larger unit (object) and co-relevant events and other 

notes of the object, if applicable, details of any other source from which the object was received 

and attachments to the object is also registered. In the case of the geographical register, we also 

maintain statistical data that is used as the basis for geographical maps. 

Every single field containing variables forming the metadata in the database carries an 

indication of what type data does it contain (any text, number, reference to another index, or 

selection from a predetermined value menu), whether the field is mandatory, and since our 

database supports repeatability of fields or field blocks (multiple items of the same kind of 

information), also an indication whether the specific field is repeatable. In addition, the database 

also checks for duplicate records and controls the accuracy of information in certain fields. All 

of these microtools are immensely helpful for the contributors who are not trained librarians or 

archivists to successfully create complete and standardized records of objects while reducing 

the necessary supervision to minimum. In addition to the metadata storage and registry parts, 

the database also contains other important collections for the proper functioning of the data 

management interface, where, for example, all users who have access to the web interface for 

working with data, including their login details, are stored. 

Our choice of core database technology was intended to make the system efficient and to best 

meet the requirements of the systemic design, both in terms of speed and user-friendliness. 

After detailed analysis, we decided to use an open-source library system KOHA16 that allows 

                                                 

16 More information here: https://www.koha.cz (in Czech) or http://koha-community.org (in English) 
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us to preserve the embedded data in a consistent form while providing sufficient space for 

customization. In addition, this system has a broad support of the international user community. 

KOHA is primarily a web-based library system with backend for cataloguing data stored in 

MARC and accessible via Z39.50 (Picture 1). The user interface is very configurable and 

adaptable and has been translated into many languages. Koha has most of the features that 

would be expected in library systems, including various Web 2.0 facilities like tagging, 

comment, social sharing and RSS feeds. Moreover, it uses Zebra or ElasticSearch search engine  

and allows inserting JavaScripts and CSS templates. 

 

Picture 1:  KOHA environment (displaying of a geographical keyword) 

3.2 Web Environment 

The web environment is divided into two main parts: static pages serving as a representative 

part of the project and an interface for displaying data. The first part is a set of static pages used 

to promote and share basic information about the project, its objectives and importance, the 

participating investigators, contacts, updates and basic information about the Giant Mountains 

region. In addition, the site is multilingual and linked to social networks such as Facebook and 

Instagram, which serve as another tool for the project outreach (Picture 2). Static pages were 

designed on the basis of WordPress editorial system. It is a widely used web design platform, 

the biggest positive of which is its ease of operation, owing to pre-set templates easy to adapt 
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to the needs of the project. Another of its undisputed advantages is the ability to implement 

customized graphics. The web pages have to meet requirements for mobile and tablet 

compatibility, connecting the web to a database and securing interfaces and databases against 

possible attack, linking the web to social networks, breaking the site down into individual 

modules and switching between them as well as a display module to view stored metadata, all 

in several languages (Czech / German / English). 

 

Picture 2: Web page of the project 

The second part of the web is the data display interface, which is used to access and visualize 

metadata describing the historical data itself. In addition, this interface allows for the 

implementation of additional extensions - output modules such as geographical maps, smart 

search or a tool for digitizing texts, which will be presented in the next section. The interface 

will allow viewing and displaying individual records stored in a database, their sorting and 

filtering, and narrowing the data selection to facilitate searches by authors, names including 

their variants, languages, different areas where they originate, disappear, or other associated 

location. Time, topical and other search refinements relevant to the content of the document are 

applicable as well, together with additional properties and other criteria. The system also allows 

usage of groupings and visualization, displaying individual relationships, hierarchies, works 

associated with, for example, other works, authors, or areas, themes, keywords, etc. In addition, 

the web can store history, i.e. it contains different auto-complete or a history of user behavior, 

i.e. the ability to search for the most sought-after records, etc. Last but not least, the export of 
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data to MARC21, XML and json formats and the export of citations is made possible. Other 

representative parts published on the web include output maps - mapping coordinates, links, 

statistical and demographic data and smart text searches, which will be described further in the 

module section. 

When inserting data into the database (through KOHA), each new entry has to go through 

several stages of approval before publishings in order to guarantee double checking of the 

accuracy of the entries. To ensure a proper function of the procedure, there  are relevant modules 

and a system of supervision rights implemented in the web environment. The interface contains 

a custom form for each type of inserted object, where a user with input permission can fill in 

the corresponding field and save the record, either manually or import the data from another 

source in MARC21, XML or json formats. Each field is accompanied by a brief help, and there 

is also a complete manual on the web for working with the interface at the user's disposal. In 

addition, the frontend field check includes various useful small functions, such as a reference 

validity check, a type check, and a duplicate check. The minimum record standard is ensured 

by the field requirements and the impossibility of submitting the record without completing all 

of these. 

As mentioned in the introduction to this article, the project realization also includes a 

representative traveling exhibition. Due to the epidemiological situation over the last year, we 

have decided to move part of the exhibition to the virtual sphere. We have prepared several 

tools for the exhibition, which will become part of one of the modules of the database. Several 

applications were developed for the purpose of demonstration of our technologies at the 

exhibition. Specifically, an application for displaying holograms of exhibited objects and an 

application for automatically extracting named entities from text and displaying them for 

instance in heat-maps based on statistical analysis of their occurence (Picture 3).17 

                                                 

17 From among other LINDAT/CLARIAH tools, NameTag2 software is used for extracting named entities, 

https://ufal.mff.cuni.cz/nametag/2. The heatmap script based on adapted Google Maps open source code is 

publicly accessible, https://jsfiddle.net/Jiri_Kocian/08tpsqa3/4/. 
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Picture 3: Example of a “heat-map” based on geographical named entities 

3.3 Maps 

Interactive maps are both part of the search interface and a separate database module. The 

system implements an object map search into the interface so that the user will be able for 

example to easily display what sources are available in a physical form in a selected location or 

institution. The geographical module in the database will present interactive maps displaying 

content-based data. These multi-layered maps show, for example, the population composition 

of a particular municipality in a given year (or a given census). 

While in the first case, we use a rather  simplistic connection of maps to the search interface, 

the  latter  is quite complex and innovative in its own way. To view maps, all of the data has to 

be stored in a table (database) structure. The entire map is then modelled through a specialized 

geographic software - ArcGis, whereupon each place in the map must be linked to the 

appropriate row in the database. Separate tables are compiled for each specific county, and each 

of the tables contains several hundreds rows and several dozen columns. Each data field in the 

table represents an indication of what local name which year it originates from and as well as 

detailed information from the census conducted since the early 20th century until about 1990. 

All information can then be displayed in temporal stages, showing the changes in the 

municipality's name, its national composition, the number of houses, etc. As a result, the map 
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module will generate three specialized maps, showing population and administrative changes 

in the Giant Mountains region between 1918 and 1992, along with the above mentioned live 

search for the location of corcontica and their typologies. As already mentioned, the Giant 

Mountains are a specific research case because very turbulent demographic and social 

developments (emigration of part of the Czech population at the time of the Second World War, 

subsequent forced displacement of the German population, ensuing settlement actions), 

economic restructuring (mainly related to fundamental changes in the economy of the whole 

country after the communist takeover), but also changes of  administrative nature, which tend 

to be neglected in the narrative of national histories, but remain highly relevant to regional 

history. The project will therefore aim to present these transformations to both the professional 

and general public. 

Conclusion 

Our solution for creating a widely usable holistic system for aggregating and representing  

sources of Giant Mountains regional history rely on several key components. The presented 

systemic design consists primarily of a database, built upon adapted KOHA infrastructure 

linked to a dedicated LINDAT/CLARIAH repository and a unified web interface providing 

global and specialized functionalities for working with the sources. The combination of both 

components will enable users to carry out operations related to  searching, visualising, creating 

and editing data based on state-of-the-art technologies, which exceeds the capabilities of 

comparable existing systems in this domain. The fact that the system is placing special emphasis 

on readiness for coherent collaborative work of both professionals, such as historians, archivists 

and librarians, as well as private source holders and hobbyists is a notable stand-out feature. In 

addition, the fact that the system employs innovative features generates a specifically  tailored 

platform which will represent the regional history of the Giant Mountains in one virtual locus.  

Producing uniform formats for aggregation of vastly diverse resources, bringing new 

possibilities to access and retrieve information from them, using different smart searches and 

user-friendly visualizations guarantees the highest possible level of universality for both those 

who want to share previously unknown or neglected sources and share them with those who 

would operationalize these in their research practice. In an overview, “Prameny Krkonoš”  thus 

covers the functionality of similar library systems, plus others that offer a more welcoming 

environment with a greater range of resources and better opportunities to make the user's 

interface work clearer and easier. 
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EVROPSKÉ FONDY V ČESKÉ EKONOMICE 

EUROPEAN FUNDS IN THE CZECH ECONOMY 

Olga Nebeská* 

ABSTRAKT 

Politika soudržnosti funguje v EU po celá desetiletí a postupem času se mění. V článku jsou 

shrnuty základní milníky existence této politiky. V novém tisíciletí se objevují zřetelné snahy o 

reformu kohezní politiky, vznikají nové prvky, které přinášejí více prostoru pro konvergenci, 

ale stále existuje prostor pro zjednodušení stanovených podmínek. Dopady evropských fondů 

jsou pro Českou republiku velkým přínosem, je však nutné pracovat na zefektivnění samotného 

nastavení - nikoli na evropské úrovni, ale na české straně. Navržená doporučení vychází 

zejména z praktických zkušeností při provádění kohezní politiky a vycházejí z údajů známých 

ke květnu 2021, kdy text vznikl. Velkou výzvou budou změny, které do systému vnáší pandemie 

COVID-19, resp. návrhy unijních institucí na řešení dopadů pandemie právě pomocí kohezní 

politiky. Přidaná hodnota zvoleného řešení se projeví až v průběhu času.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Evropské fondy, politika soudržnosti, dotace, HDP, priority, cíle, Dohoda o partnerství, územní 

dimenze, víceletý finanční rámec 

ABSTRACT 

Cohesion policy has been in place in the EU for decades and has changed over time. This article 

summarises the main milestones of the policy. In the new millennium, there are clear efforts to 

reform cohesion policy, new elements are emerging that bring more room for convergence, but 

there is still room for simplification of the conditions set. The impact of European funds is a 

great benefit for the Czech Republic, but it is necessary to work on streamlining the set-up itself 

- not at the European level, but on the Czech side. The proposed recommendations are mainly 

based on practical experience in the implementation of cohesion policy and are based on data 

known as of May 2021, when the text was drafted. A major challenge will be the changes 
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introduced into the system by the COVID-19 pandemic, or the proposals of EU institutions to 

address the impact of the pandemic through cohesion policy. The added value of the chosen 

solution will only become apparent over time. 

KEY WORDS 

European funds, Cohesion Policy, grants, GDP, priorities, objectives, Partnership Agreement, 

territorial dimension, multiannual financial framework 

Úvod 

Evropské fondy hrají v evropských ekonomikách významnou úlohu. Jedná se o důležitý zdroj 

veřejných prostředků zejména na investice, které by členské státy EU hledaly jinak velmi 

obtížně. I proto se o výši prostředků na kohezní politiku a jejich rozdělení mezi členské státy 

vedou se schvalováním každého víceletého finančního rámce náročná vyjednávání.  

Za dobu své existence si evropské fondy našly své příznivce i odpůrce, a to nejen na úrovni 

evropské, ale i na úrovni národní. I přes nepopiratelné pozitivní dopady kohezních dotací 

dokážeme najít i celou řadu kritických míst, se kterými bude nutné do budoucna určitě pracovat.  

1 Stručná historie kohezní politiky a její význam 

Kohezní politika má za sebou řadu dekád existence a mohlo by se zdát, že zde byla od samého 

začátku Evropské unie, resp. Evropských (hospodářských) společenství, ale opak je pravdou. 

Již v roce 1958 byl zřízen první ze strukturálních fondů - Evropský sociální fond (dále jen 

„ESF“) - a v roce 1962 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond, přesto každý z těchto 

fondů měl zpočátku blíže k jiným politikám než k politice soudržnosti. Zaměření ESF bylo od 

počátku na zaměstnanost, podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce 

(mladistvých, žen, ...) - v poválečném období v souvislosti s migrací obyvatel Evropy, později 

jako běžné součásti fungování ekonomik, ale nejednalo se o nástroj, který by byl zacílený přímo 

na regionální problémy (Zahradník 2017: 39).  Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 

měl být po svém vzniku zaměřen na financování společné zemědělské politiky, přesto 

v některých obdobích bývá zařazen do rodiny fondů financujících kohezní politiku, proto je i 

zde zmíněný. Už poměrně záhy po vzniku Evropských společenství byly vytvořeny tyto dva 

zdroje finanční podpory, přesto cílená politika na strukturální nerovnosti jako taková zatím 

neexistovala.  
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Od 60. let 20. století už můžeme zmínky o regionálních rozdílech, nerovnováze a nutnosti tento 

problém řešit najít v expertních dokumentech Evropské komise, jako byla např. v roce 1965 

uveřejněná zpráva se závěry tří skupin expertů (First Communication on Regional Policy: 

conclusions of three groups of experts). I když vznik politiky soudržnosti datujeme do 70. let 

minulého století, kdy se součástí Evropského společenství staly tři státy (Velká Británie, 

Dánsko a Irsko) s méně rozvinutou ekonomikou nebo většími regionálními disparitami, 

srovnáváme-li je s původní šesticí zakládajících zemí, už o čtyři roky dříve došlo k významné 

události - bylo založeno Generální ředitelství pro regionální politiku (1968). Ve stejném roce 

pronáší Jean Rey, tehdejší prezident Evropské komise (1967-1970), ve svém projevu vůči 

Evropskému parlamentu památná slova „Regional Policy in the Community should be as the 

heart is in the human body... and should aim to reanimate human life in the regions which have 

been denied it“ (Evropská komise 2010. History and Evolution of EU Regional and Cohesion 

Policy: 5). Tato slova předurčila důležitost kohezní politiky na několik desetiletí. Na konci 60. 

let ale ještě nemůžeme hovořit o politice. Podpora, kterou Evropské společenství poskytovalo 

členským státům, měla charakter spíše dílčích opatření, která byla regionálně zaměřená, než že 

by se jednalo o cílenou regionální podporu. Zpočátku byla tato opatření orientovaná na 

strukturální problémy, které v té době byly aktuální, zejména řešení negativních důsledků 

v regionech postižených utlumením těžby a těžkého průmyslu a problémů zaostalých odlehlých 

regionů (Zahradník 2017: 39).  

Jako důležitý milník můžeme označit rok 1975, kdy byl vytvořen Evropský fond pro regionální 

rozvoj (dále jen „ERDF“). Počítalo se s tím, že bude fungovat nejprve na tři roky a po uplynutí 

této doby bude rozhodnuto, zda se stane trvalým nástrojem. V prvních letech podporoval malé 

podniky a investoval do infrastruktury s nimi spojené a také do infrastruktury v horských 

oblastech, které byly způsobilé k financování i pod zemědělským podpůrným fondem. Dnes 

tento fond tvoří téměř pětinu evropského rozpočtu a z pohledu využití strukturálních fondů je 

z nich nejvýznamnějším, neboť financuje širokou škálu investičních aktivit (životní prostředí, 

doprava, podpora malých a středních podniků, rozvoj technologií, výzkum a vývoj, podpora 

inovací, infrastruktura do vzdělávání, regenerace brownfieldů atd.), pro všechny typy území, 

formou návratnou i nenávratnou, a je tak klíčovým nástrojem pro vyrovnávání územních 

disparit.  

Přistoupení dalších členských zemí - Řecko, Španělsko a Portugalsko (1981, 1985) - potřebu 

řešit regionální nerovnosti ještě zesílilo. Rozhodnutím Evropské rady došlo v roce 1988 
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k navýšení rozpočtu na strukturální fondy a poprvé byla přijata i legislativa speciálně pro 

strukturální fondy v podobě, v jaké ji známe dodnes - koordinační (obecné) nařízení a 

implementační (prováděcí, specifické) nařízení. Poprvé byly definovány principy pro provádění 

kohezní politiky - zaměřovat se na nejchudší regiony (princip koncentrace), zapojovat i místní 

partnery (princip partnerství), programovat na více let (princip programování) a nenahrazovat 

evropskými zdroji zdroje národní (princip adicionality). 

Od konce 80. let můžeme v kohezní politice nacházet snahy o reformní úsilí, o více strategický 

přístup a víceleté plánování. Posun přináší tzv. Delorsův plán v únoru 1987, kdy vzniká první 

víceletá finanční perspektiva (víceletý finanční rámec) jakožto nástroj pro lepší rozpočtování. 

První pětileté rozpočtové období bylo schváleno v roce 1988 na roky 1989-1993. 

První finanční perspektiva s sebou přináší i první inovativní prvky. Kohezní politika se 

orientuje na cíle stanovené pro dané finanční období, mající základ v unijních strategických 

dokumentech. Doplňkově jsou vytvářeny i různé iniciativy, které mají řešit specifické problémy 

typické jen pro určité území či odvětví. Některé z těchto iniciativ, které vznikly v 90. letech, 

fungují do dnešních dnů, např. INTERREG nebo LEADER.  

V 90. letech se ke strukturálním fondům přidává i poslední z fondů, které v uplynulých třiceti 

letech financují kohezní politiku - Fond soudržnosti (1993). Původně měl za úkol pomoci 

čtyřem nejchudším členským zemím (Španělsko, Řecko, Irsko, Portugalsko) zlepšit jejich 

ekonomickou situaci, aby mohly přistoupit do měnové unie za lepších podmínek.  Postupně se 

z něj stal nástroj financující nejméně rozvinuté regiony EU (způsobilé je území členských států, 

které mají hrubý národní důchod na obyvatele nižší než 90 % průměru EU) a zaměřuje se 

především na oblast dopravy a životního prostředí. V oblasti dopravy financuje transevropské 

dopravní sítě (zejména v rámci Nástroje pro propojení Evropy - CEF) a v oblasti životního 

prostředí projekty v oblasti energetiky a dopravy, vše, co prospívá životnímu prostředí (úspory 

energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, větší využívání veřejné dopravy atd.). 

Z původně nevýznamné politiky se na přelomu tisíciletí stává jedna z rozpočtově největších 

politik1, kdy je na ni vyčleněno již 32 % v evropském rozpočtu a tento podíl má pořád tendenci 

                                                 

1 První místo zaujímá tradičně společná zemědělská politika. V programovém období 2007 - 2013 tvořila 43 % z 

celkového rozpočtu EU, v současném programovém období její podíl na společném evropském rozpočtu činí 38,9 

%. Zdroj: Víceletý finanční rámec 2007 - 2013 a 2014 - 2020.  
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růst. Vrcholu dosahuje v programovém období 2007-2013, kdy podíl na politiku soudržnosti 

tvoří v evropském rozpočtu téměř 38 %2. Toto programové období je v celé historii kohezní 

politiky naprosto výjimečné - nejen co do výše podpory, ale i míry, s jakou jsou prostředky 

koncentrovány do nejméně rozvinutých regionů. Míra, kterou se unijní rozpočet podílí na 

spolufinancování podporovaných aktivit, je na svém historickém maximu - dosahuje 85 % a 

více než 80 % prostředků vyčleněných na kohezní politiku v tomto období jde do zemí střední 

a východní Evropy (z toho jen Polsko čerpá téměř 20 %) (Zahradník 2017: 70), jedná se o 

projev výrazné solidarity členských zemí EU, ve svém rozsahu opět v evropské historii 

nevídaný.  

Zároveň v této době sílí hlasy o nezbytnosti reformy jednotlivých prvků politiky, ale i celého 

systému, jakým politika soudržnosti funguje. Systém se stává zatížený velkou byrokracií a 

taková situace není udržitelná, neboť pozornost věnovaná administrativním obtížím 

mnohonásobně převyšuje povědomí o přínosech a reálném dopadu poskytnuté podpory. 

Evropská unie tedy investuje velké množství prostředků do rozvoje území svých členských 

států, ale reálná přidaná hodnota za investované peníze je zpochybňována. Toto není politicky 

přijatelné sdělení. I pod tlakem doznívající ekonomické krize z let 2008-2009 se snižuje ochota 

bohatších členských zemí takovou měrou financovat politiku na vyrovnávání regionálních 

rozdílů. Objevují se nové silné priority jako inovace, výzkum, environmentální témata (sucho, 

boj s klimatickými změnami...) apod. Pod ESF stále zůstávají tradiční priority směřující do 

celoživotního vzdělávání, podpory rozvoje trhu práce, podpory uplatňování znevýhodněných 

skupin na trhu práce, sociálního začleňování, snižování genderových rozdílů apod. se silným 

finančním základem. Přesto celkově převažuje názor, že finanční perspektiva 2014-2020 bude 

muset být výrazně odlišná od předchozích.  

Příprava programového období 2014-2020 je proto ve znamení zapojení expertů napříč EU. 

Evropská komise se snaží získat maximum informací, jaká opatření mohou členským státům - 

ale zejména žadatelům a příjemcům - ulevit a zbavit evropské fondy negativní nálepky složitosti 

a nepřehlednosti. Tato finanční perspektiva se připravuje pod silným tlakem úspor, většího 

zacílení prostředků na omezený okruh priorit, menší míry spolufinancování z evropského 

rozpočtu. Dokonce se uvažuje i o zkrácení víceletého finančního rámce na pět let, tzn. 

                                                 

2 Nařízení č. 1311/2013 - víceletý finanční rámec 2014 - 2020   
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o modelu, který byl použit pouze jednou z počátku 90. let. Nejvýrazněji k formování současné 

podoby kohezní politiky přispěla spolupráce s Fabriziem Barcou3, jejímž výsledkem byla 

expertní práce Agenda pro reformovanou kohezní politiku. Barca silně prosazoval myšlenku, 

kterou posléze převzala i Evropská komise a promítla ji do svých pravidel a postupů, která 

spočívala na premise, že aby kohezní politika dokázala překonat problémy, se kterými se dané 

území potýká, musí cílit na určité místo. Pro tento princip se vžil název "územní (teritoriání) 

dimenze". Samotná Barcova zpráva obsahovala celou řadu dalších prvků.   

Můžeme je shrnout do zhruba deseti zásad: 

1. zaměřovat se na 3 - 4 klíčové priority, kterým bude přiděleno cca 60 % prostředků 

2. vztah mezi EK a členskými státy bude upravený smluvním dokumentem založeným na 

výkonnosti, aby bylo dosaženo větší efektivity 

3. smluvní dokument mezi EK a členskými státy musí být živým dokumentem, smlouvou 

o závazných cílech a prostředcích k jejich dosažení 

4. pro řízení kohezní politiky vytvořit manažersky adekvátní systém spolehlivě 

fungujících úřadů, které budou systém efektivně řídit, monitorovat pokrok a ověřovat 

výkonnost - základem systém ukazatelů a cílů v nové kvalitě 

5. podporovat nové a doplňkové finanční prostředky 

6. vytvářet stimuly a aktivizovat místní aktéry, což pomůže vyšší efektivitě a zároveň 

zvyšování povědomí o možnostech kohezní politiky 

7. podporovat proces učení a vzdělávání se s ohledem na autentické hodnocení budoucích 

dopadů 

8. posílit roli Evropské komise coby centra kompetence 

9. zjednodušení systému a zesílení kontrol povede k lepšímu čerpání 

10. vyvážit kontrolní a kompetenční mechanismy mezi hlavními institucemi EU. 

Některé z těchto zásad již byly použity pro programové období 2014-2020, jiné ještě na své 

využití čekají. 

                                                 

3 Fabrizio Barca (*1954), italský úředník, senior expert, ministr pro územní kohezi ve vládě M. Montiho, politik. 

Jako zvláštní poradce komisařky D. Hübner autor zprávy „Agenda pro reformovanou kohezní politiku“ (duben 

2009, tzv. Barcova zpráva).   
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Programové období 2014-2020 přineslo celou řadu novinek4, které do velké míry mají svůj 

původ v myšlenkách obsažených v Barcově zprávě. Ke zvýšení účinnosti a efektivnosti 

finančních intervencí byly použity tzv. ex-ante kondicionality neboli předběžné podmínky. 

Jejich podstatou bylo, že musí být splněny, než členský stát začne reálně čerpat evropské fondy. 

Tyto podmínky byly obecné, které se dotýkaly všech operačních programů, i specifické, které 

se vázaly pouze k některým nebo pouze jednomu programu. Byly vybrány jak z oblasti 

legislativní (přijmout určitou legislativu), strategické (pokrýt určitou oblast odpovídajícími 

strategickými dokumenty), či směřovaly k přijetí určitých opatření (např. nediskriminace, 

úprava střetu zájmu, stabilita a odpolitizování státní správy atd.). Stejně tak novým nástrojem 

byl koncept tzv. výkonnostní rezervy, která má zajistit plynulé čerpání. Podstata spočívá v tom, 

že část alokace ERDF, ESF i FS ve výši 6 % byla blokována a uvolnění těchto prostředků bylo 

navázáno na splnění milníků ke konci roku 2018. Návazně byl ze strany Evropské komise 

proveden tzv. přezkum výkonnosti, kdy se porovnaly hodnoty milníků plánované a dosažené a 

programy, které milníky v daném čase naplnily, získaly i těchto 6 % alokace k využití. Tam, 

kde milníky naplněny nebyly, umožnila EK, aby byly převedeny do jiných částí programu, kde 

je dostatek projektů, příp. byly vyvedeny do jiných operačních programů.  

Velkým tématem se stal silný územní přístup, naplnění principu územní dimenze, který umožnil 

koncentrovat prostředky evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech 

území a cílit je podle potřeb daného území se zohledněním komplexnosti problémů, se kterými 

se daná území musí potýkat - jde o promítnutí tzv. place-based approach (přístup založený na 

identifikaci a uspokojování místních potřeb) (MMR 2013. Strategie regionálního rozvoje na 

období 2014-2020: 4). Zapojení místních partnerů se ukázalo jako klíčové při nastavení, jak s 

územní dimenzí pracovat. V této souvislosti hovoříme o tzv. integrovaných přístupech, kdy 

jedním ze způsobů je zapojení místních partnerů do strategického plánování (tzv. princip 

partnerství), druhým pak plánování a realizace obsahově propojených a vzájemně provázaných 

rozvojových cílů v konkrétních územních úrovních. Právě tím, že propojíme tyto dva pohledy, 

vzniká integrovaný přístup, kterým podporujeme větší uvažování místních aktérů nad tím, čeho 

                                                 

4 Nařízení EP a Rady (EU) 1303/2013ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
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chtějí v území dosáhnout, do čeho investovat čas i finanční prostředky, přináší prohlubování 

spolupráce napříč všemi úrovněmi a samozřejmě také větší synergické efekty. 

2 Evropské fondy v České republice 

Jak již bylo výše řečeno, kohezní politika dosáhla svého pomyslného vrcholu v době, kdy 

zároveň čelila největším výzvám, a to obhájit svoji existenci, pojmenovat a prezentovat 

dosažené výsledky a identifikovat, kde je prostor pro zlepšení. 

Česká republika se zapojila do čerpání evropských fondů již před svým vstupem do EU. Spolu 

s ostatními kandidátskými zeměmi měla možnost využívat předvstupní nástroje - Phare, ISPA, 

SAPARD. Po vstupu se samozřejmě začlenila mezi země využívající prostředky politiky 

soudržnosti na vyrovnávání regionálních rozdílů.  

Během tří programových období, po které měla možnost tyto prostředky zatím čerpat, získala 

mnoho cenných zkušeností, ale i mnoho důležitých investic, které pomohly k růstu české 

ekonomiky.  

V prvním - po Českou republiku zkráceném - programovém období 2004-2006 měla ČR 

možnost využít více než 1,69 mld. €. Zájem o dotace ze strany českých žadatelů překonal tento 

objem téměř šestkrát. Během programového období bylo předloženo necelých 25 tisíc žádostí 

o podporu v objemu za více než 6,5 mld. €, podpořeno mohlo být samozřejmě méně, dostalo se 

na téměř 13,5 tisíce projektů. Největší a zároveň nejdéle realizované projekty byly v oblasti 

dopravní infrastruktury (budování silniční a železniční sítě) a infrastruktury v oblasti životního 

prostředí (např. čistírny odpadních vod). Naopak nejmenší projekty byly v oblasti vzdělávání, 

sociální integrace, nejkratší pak v oblasti podpory podnikání (téměř o polovinu oproti 

dopravním projektům). V souhrnu bylo v tomto období založeno s podporou fondů EU přes 

1500 podniků, vybudováno přes 370 km kanalizace, vybudováno nebo modernizováno přes 400 

km dálnic/silnic I. třídy, vzniklo 46 tisíc pracovních míst a bylo vytvořeno přes 5500 lůžek v 

ubytovacích zařízeních (MMR. Strukturální fondy v ČR 2004-2006, Výsledky a vliv na 

současné programové období 2007-2013). Více než 99 % prostředků se podařilo vyčerpat, a to 

i díky prodloužení programovému období v reakci na hospodářskou krizi 2008-2009, kdy EK 

umožnila členským státům dočerpat v dodatečné lhůtě (6 měsíců) prostředky, které by jinak 

zůstaly nevyužity. V případě České republiky se jednalo o dodatečných přibližně 190 mil. €.  
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Prostředky byly rozdělovány přes sedm programů, pět jich bylo určeno pro území celé ČR s 

výjimkou hlavního města Prahy, a dva programy byly určeny pouze pro Prahu. Největším byl 

tzv. Společný regionální operační program, který držel podíl 27 % celkové alokace pro ČR.  

Programové období 2007-2013 bylo prvním celým programovým obdobím, kdy ČR prostředky 

kohezní politiky čerpala. Oproti prvnímu období získala možnost využít až 26 mld. €. V 

průběhu sedmi let se podařilo rozdělit 91,5 % z tohoto objemu na téměř 50 tisíc projektů. Stejně 

jako v předchozím období směřovala podstatná část prostředků do oblasti dopravní 

infrastruktury - podařilo se nově postavit / rekonstruovat téměř 37 km dálnic a 287 km 

rychlostních silnic a silnic I. třídy, takže došlo k napojení více krajských center na páteřní 

silniční síť. Prostředky byly investovány i do rekonstrukce železničních tratí (332 km), bylo 

podpořeno více než 6 tis. malých a středních podniků, vybudováno 8 evropských center 

excelence a 40 regionálních center VaV, vzniklo více než 81 tis. pracovních míst s podporou 

EU fondů. V oblasti vzdělávání byla podpora poskytnuta více než 90 % všech základních a 

středních škol. I v oblasti veřejné správy se podařily mnohé investice - nejvíce viditelné pro 

veřejnost je zcela určitě vybudování více než 6,5 tis. kontaktních míst CzechPointů nebo 

spuštění základních registrů. Část prostředků směřovala i do oblasti životního prostředí, kde 

rovněž byl zaznamenán pokrok - na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, výstavbu 

/ rekonstrukci čistíren odpadních vod (podpořeno 121 čistíren), protipovodňová opatření atd. 

(MMR 2014. Výsledky intervencí ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dosažené v 

tematických oblastech v letech 2007-2013). 

Oproti prvnímu programovému období značně narostla implementační struktura úřadů, které 

prostředky rozdělovaly. Vedle již vyzkoušených sektorových / tematických programů, kterých 

bylo osm, bylo nově vytvořeno sedm regionálních operačních programů, a ještě dva samostatné 

programy pro Prahu. Sektorové programy byly spravovány ministerstvy, pražské programy 

magistrátem hl. m. Prahy a regionální operační programy tzv. regionálními radami. Regionální 

rady byly uměle vytvořené subjekty sui generis5. Česká republika je členěna do krajů, nicméně 

pro evropský monitoring a sledování úrovně vyspělosti musely vzniknout regiony soudržnosti, 

které sdružovaly dva nebo tři kraje, aby bylo dosaženo úrovně odpovídající NUTS II, tzn. 

                                                 

5 § 15 an. zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 
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statistické jednotce na úrovni srovnatelné napříč EU. Na úrovni NUTS II byly tedy vytvořeny 

regionální operační programy a nové subjekty, odpovědné za jejich provádění - regionální rady.  

Logika na počátku byla správná - ze sektorových programů financovat průřezové intervence, 

na které pak bude navazovat podpora z regionálních operačních programů. Kvůli zcela 

odlišnému prostředí, v němž fungují ústřední orgány státní správy (ministerstva) a regionální 

rady, však tento koncept ve většině případů nemohl fungovat. Hlavním rizikem bylo hledisko 

času. Příprava intervencí na úrovni ministerstev trvala nesrovnatelně déle a složitěji než u 

regionálních rad a realizace tak nabírala zpoždění. V mnoha případech regionální rady už 

nečekaly na centrální intervenci ze sektorového operačního programu, na kterou by pak 

navazovaly, ale spustily dílčí intervence na svém území dříve. To vedlo k roztříštění logiky 

programování, nicméně alespoň dílčí části se podařily a o prostředky Česká republika nepřišla. 

Množství operačních programů s vlastními pravidly a postupy (mnohdy i terminologií) 

vytvářelo velmi matoucí prostředí pro žadatele, kteří se měli zorientovat, jaké možnosti, kde a 

v jakém čase jsou dostupné. Chyběla předvídatelnost, kdy by se žadatelé mohli včas a v klidu 

připravit, že za určitý čas bude otevřená výzva, do které se budou moci přihlásit se svým 

projektovým záměrem. Synergie a komplementarity byly spíše náhodným jevem nežli 

výsledným produktem cílené vzájemné spolupráce subjektů implementační struktury. V tomto 

období se začala velmi silně utvářet aura kolem evropských fondů, že jsou plné nekalých 

praktik, zneužívané, a hlavně nesrozumitelné a dost možná i zbytečné.  

Navazující programové období 2014-2020, které je aktuálně ve své poslední fázi, hospodaří s 

objemem prostředků ve výši téměř 24 mld. €. Zaměření (MMR 2014. Dohoda o partnerství) je 

obdobné jako v předchozích letech, byť je důraz kladen na  

a) zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky,  

b) rozvoj páteřní infrastruktury,  

c) zvyšování kvality a efektivity veřejné správy,  

d) podporu začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví 

e) integrovaný územní rozvoj. 

Struktura pro rozdělování prostředků je složena z osmi operačních programů - pěti tematických 

/ sektorových, jednoho regionálního (integrovaného) a jednoho programu pro hl. město Prahu. 

Viditelnou změnou v českém prostředí je zjednodušení implementační struktury - byl opuštěn 

koncept regionálních operačních programů a regionálních rad. Toto rozhodnutí bylo politicky 
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velmi citlivé a trvalo řadu měsíců, než o něm vláda rozhodla. De facto znamenalo odebrání 

vlivu územních samospráv na rozhodování o výběru projektů z pozice řídících orgánů, jejich 

role však zůstala zachována u integrovaných nástrojů, aby byla zajištěna participace územních 

partnerů na komplexních a integrovaných řešení specifických potřeb území. Regionální 

operačních programy nahradil jediný regionální program - Integrovaný regionální operační 

program (IROP). Dva pražské programy byly nahrazeny jedním vícefondovým programem. 

Sektorové programy byly redukovány spíše přechodem na vícefondové programy než reálnými 

škrty.  

Důraz na viditelnost přínosů kohezní politiky provází veškeré konání subjektů implementační 

struktury. Obecné nařízení6 stanovuje členským státům povinnost vypracovat komunikační 

strategii na celé programové období, která zastřeší všechny programy pod Dohodou o 

partnerství. Pozitivní propagace přínosů evropských fondů je bezesporu potřebná a nikdy 

nekončící činnost.  

3 Přínosy kohezní politiky v ČR 

Jaké ale jsou skutečné dopady kohezních fondů? Když se podíváme na čísla, jaký vliv měly 

prostředky kohezní politiky na českou ekonomiku, je nepopiratelné, že svoji pozitivní roli 

sehrály.  

Podíváme-li se na programové období 2007-2013, které zatím jediné ČR měla možnost čerpat 

celé a je již ukončené, podle dat MMR - NOK (MMR 2018. Přínosy ESI fondů a jejich 

budoucnost po roce 2021) vlivem evropských fondů byl v roce 2015 nárůst HDP o téměř 4 % 

vyšší, reálná mzda byla rovněž vyšší o 3 %, stejně tak produktivita práce. Evropské fondy tvoří 

téměř pětinu růstu HDP v ČR. Podíváme-li se na vyspělost jednotlivých regionů v ČR, je 

zřejmé, že tři regiony by nebyly schopny samy konvergovat bez evropských fondů, a to region 

                                                 

6 čl. 116, Nařízení EP a Rady (EU) 1303/2013ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
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Severovýchod (kraj Liberecký, Pardubický a Královéhradecký), Severozápad (kraje Ústecký a 

Karlovarský) a Střední Čechy (kraj Středočeský) – viz obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Dopad EU fondů na konvergenci regionů ČR (HDP/ obyv. jako % průměru EU) 

Zdroj: MMR - NOK. 2018. Přínosy ESI fondů a jejich budoucnost po roce 2021. 

 Podle údajů prezentovaných ve studii Úřadu vlády k dopadům evropských a strukturálních 

investičních fondů na hospodářství ČR (Žáček a kol. 2018) bylo v letech 2007-2016 proplaceno 

zhruba 928 mld. Kč na projekty financované z ESI fondů a dosahovaly v průměru 2,21 % HDP 

ročně. K vývoji HDP krátkodobě nejvíce a nejrychleji přispěly investice do infrastruktury, dále 

investice do lidského kapitálu, soukromého sektoru, výzkumu a vývoje. Největší dopad na HDP 

byl zaznamenán v roce 2015, a to 3,5 %. V dlouhodobém horizontu pak největší dopady 

vykazovaly investice do lidského kapitálu. Autoři ve studii docházejí k závěru, že klíčem 

k dlouhodobému udržitelnému růstu ekonomiky je vhodné nastavení priorit.  

Zajímavá data přinesla analýza zaměřená na vztah veřejných výdajů a EU fondů (MMR 2017. 

Veřejné výdaje a fondy EU v letech 2007-2015). Tato analýza zkoumala, jak prostředky z ESI 

fondů vstupují do výdajů státního rozpočtu (obrázek 2).  
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Obrázek 2: Celkové výdaje národní a z EU, 2007-2015 

Zdroj: MMR - NOK. 2017. Veřejné výdaje a fondy EU v letech 2007-2015. 

Výraznější vývoj je patrný u kapitálových výdajů, kde podíl EU fondů za sledované období 

rostl rychleji než u běžných výdajů (obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Běžné a kapitálové výdaje: národní a z EU, 2007-2015 

Zdroj: MMR - NOK. 2017. Veřejné výdaje a fondy EU v letech 2007 - 2015. 
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V roce 2015 EU fondy tvořily přes polovinu kapitálových výdajů a celkový nárůst kapitálových 

výdajů v posledních dvou letech byl jednoznačně zapříčiněný právě EU fondy. Výrazný podíl 

na výdajích lze vysledovat i u ústředních orgánů státní správy. Fondy EU financují celou řadu 

oblastí kapitálových výdajů. U některých dosahuje podíl EU fondů i více než 90 %, jinde se 

drží stabilně na desítkách procent (obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Podíl EU na kapitálových výdajích v rozpočtových oddílech 2007-2015 

Zdroj: MMR - NOK. 2017. Veřejné výdaje a fondy EU v letech 2007-2015 
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U běžných výdajů se EU fondy zapojují u většiny oblastí jen velmi málo, méně než 10 % 

(obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Podíl EU na běžných výdajích v rozpočtových oddílech 2007-2015 

Zdroj: MMR - NOK. 2017. Veřejné výdaje a fondy EU v letech 2007-2015. 

Tyto údaje jsou pro zcela zásadní pro přípravu nových programových období. Zejména u 

oblastí, kde lze vysledovat silnou závislost na evropských dotacích, je potřeba pracovat s fondy 

tak, aby se závislost snižovala a ideálně se EU fondy využily na vybudování nástrojů nebo 

systému, který bude závislost na veřejných (evropských) prostředcích snižovat. 

4 Doporučení na větší efektivitu využívání evropských fondů do budoucna 

Evropské fondy tvoří výraznou část investic, které jsou poskytovány ze strany státní a veřejné 

správy, a proto je třeba hledat způsoby, jak tyto prostředky využívat efektivně, s co nejmenší 
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administrativní zátěží a zároveň s co nejmenšími riziky, že investice nebudou ze strany 

Evropské komise refundovány a zůstaly by tak k tíži českého státního rozpočtu.  

Na další nastavení a využívání evropských fondů můžeme nahlížet ze tří stran:  

a) rozhodnutí o počtu operačních programů 

b) nastavení implementační struktury 

c) provázání ESI fondů s národními politikami 

Rozhodnutí o počtu operačních programů a kdo bude zodpovědný za jejich řízení bylo od 

vstupu ČR do EU velmi citlivou politickou otázkou. S odpovědností za čerpání se pojí i moc 

rozhodovat o projektech, které budou podpořeny. Logicky byly proto vždy silné tlaky, aby 

programů bylo hodně a tato "moc rozhodovat o projektech" byla přístupná mnoha partnerům. 

Odhlédneme-li od této politické roviny, lze přijmout premisu, že čím více operačních programů, 

tím složitější řízení alokace, pokud všechny prioritní osy nečerpají srovnatelným a uspokojivým 

tempem. Vnější realokace (= přesuny prostředků mezi programy) jsou časově i administrativně 

náročným procesem, který trvá řadu měsíců. Přesuny prostředků v rámci programu jsou 

jednodušším a rychlejším procesem. S otázkou počtu programů souvisí i otázka jejich zacílení. 

ČR od počátku směřovala k tomu, aby mohla financovat co nejširší škálu aktivit, a tudíž 

nemusela přistupovat k jakékoli koncentraci a úvahám, jaké efekty (zejména v dlouhodobějším 

horizontu) z evropských fondů získává. Tento postoj může být i důsledkem chybějící 

národohospodářské strategie, která by měla přesah větší, než je jedno funkční období vlády a 

na které by byla průřezová shoda napříč politickým spektrem. Existence takové strategie by 

umožnila lépe plánovat priority a přiřazovat k nim dostupné finanční zdroje. Zacílení 

evropských fondů by bylo proveditelnější.  

Současné pokoronavirové období je ve znamení mnoha nových nástrojů, které EK nyní 

představuje ještě pro současné programové období (CRII a CRII+, REACT-EU) a řadou nových 

pro období 2021-2027 (REACT-EU, FST, RRF). V těchto nástrojích budou obsaženy velké 

objemy finančních prostředků. O to více bude ČR muset učinit kvalitní rozhodnutí, jak s nimi 

naložit, aby nepromarnila příležitost.  Cesta vytvoření velmi omezeného počtu operačních 

programů - např. jeden program neinvestiční (ESF) a druhý program investiční (ERDF, FS, 

FST atd.) - se může jevit jako radikální, ale přinesla by viditelné zjednodušení a zároveň by 

umožnila flexibilní čerpání v průběhu období. Za současné situace by znamenala znovu projít 

auditem designace, neboť by se jednalo o nové implementační nastavení, což by přineslo určité 

zpoždění v zahájení čerpání, ale vzhledem ke kulminaci současného programového období 
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(stále ještě je možnost do roku 2023 čerpat z období 2014-2020) by se nejednalo o výrazně 

negativní aspekt.  

Implementační struktura zejména investičního programu by byla sice velmi robustní, ale při 

správném nastavení rolí a procesů (analogie k IROP) proveditelná a funkční.  

Základem úspěchu čerpání členských států je fungující implementační struktura, která je 

schopna poskytovat účinnou podporu a pomoc žadatelům a příjemcům. EU přispívá 85 % na 

financování nákladů implementační struktury (osobních i provozních), tudíž tato zatěžuje 

národní státní rozpočet v malé míře ve srovnání s ostatními částmi státní a veřejné správy. V 

uplynulých letech vláda opakovaně přistupovala k plošnému škrtání 10 % systemizovaných 

míst. Pokud tyto škrty nastávají plošně bez jakéhokoli zhodnocení rizik a dopadů, které to v 

dlouhodobém horizontu může přinést, může takové opatření plynulost čerpání ohrozit a 

zpomalit a rovněž přispěje k tomu, že úřady méně hledí na smysluplnost a efektivitu, 

vyhledávají jednoduché a rychlé projekty, typově takové, které už znají a mají vyzkoušené 

(tudíž minimální prostor pro inovativní řešení), protože na nic dalšího kapacity nejsou. 

Fungování evropských fondů můžeme přirovnat ke dvěma křivkám, které se odvíjejí paralelně 

- druhá začíná s cca dvou až tříletým odstupem za první. Náběhová křivka programového 

období stoupá a kulminuje v jeho závěru, pak klesá. Zároveň se začíná připravovat nové 

programové období, vyjednávat evropská legislativa a tento proces začíná zhruba ve třetím roce 

implementace současného období. Křivka opět stoupá a svého vrcholu dosahuje v závěru 

období. Vždy se překrývají z pohledu činností dvě programová období a na to je potřeba mít 

kapacity.  Pokud se plošnými škrty zbavuje státní správa lidí, do kterých investovala vzdělání 

a prostředky a které bude potřebovat v krátkém horizontu znovu, logicky ztrácí know-how a 

začíná stále znovu, což se pak projeví na kvalitě jejího fungování. Efektivnějším řešením by 

byla práce s plány rozvoje zaměstnanců, které by umožňovaly předvídatelným a transparentním 

způsobem pracovat s kapacitami dle fáze programového období, posilovat typové pozice, které 

jsou v daném čase potřeba, takže by se kapacity plynule rozprostřely. Nelze opomenout i 

motivační prvek pro zaměstnance, kteří získají představu o vývoji své profesní kariéry a také 

získají široké zkušenosti napříč různými pozicemi v rámci implementační struktury. 

Vazba na schválené strategické dokumenty je pravidelně sledovaná a vyhodnocovaná, ale ČR 

se stále nenaučila nahlížet na evropské fondy jako na prostředky, které mají být určitým 

bonusem nad běžné investice, které státní a veřejná správa musí činit bez ohledu na to, zda má 
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či nemá evropské fondy, investice do základní infrastruktury. To omezuje ČR v chytrém 

(smart)7 využívání.  

5 Pokoronavirové období 

Návrh nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027 byl oficiálně představen již 

v květnu 2018. Jednání o jeho výši a parametrech probíhala od té doby intenzivně a pravidelně, 

velkým tématem bylo, jak se postavit k výpadku na příjmové straně po vystoupení Velké 

Británie z EU, neboť od začátku bylo zřejmé, že nového VFR se již účastnit nebude a její 

odchod bude znamenat snížení příjmů o cca 75 mld. €. Návrh zveřejněný EK počítal se stropem 

pro závazky na úrovni 1,1 % HND EU. Škrty měly proběhnout v do té doby nejvíce 

podporovaných oblastech - kohezní politice a společné zemědělské politice. Posílit měla 

naopak témata jako ochrana hranic, migrace, obrana, bezpečnost nebo výzkum.  

Jednání mezi unijními institucemi a členskými státy probíhala velmi intenzivně téměř dva roky 

bez posunu v jednání. Evropský parlament od začátku signalizoval, že nepodpoří snížení 

rozpočtu tradičních politik (kohezní politika, společná zemědělská politika), zároveň volal po 

nových zdrojích příjmů. Členské státy se rozdělily na dva tábory, resp. spíše potvrdily existenci 

dvou názorových proudů - čistí plátci požadující škrty v návrhu EK a zachování objemu 

rozpočtu na úrovni 1 % HND EU a čistí příjemci, kteří prosazují zachování dostatečných zdrojů 

na tradiční politiky. Tyto diskuse se protáhly i do mandátu nové EK pod vedením Ursuly von 

der Leyen. Poslední předkoronavirový návrh počítal s 1,074 % HND EU, a i ten nebyl na 

Evropské radě v prosinci 2019 přijat. Evropský parlament přišel po únorové Evropské radě 

(únor 2020), která opět nepřinesla žádný posun, s návrhem rozpočtu ve výši 1,3 % HND EU a 

vyzval EK, aby do poloviny června 2020 předložila krizový návrh příštího VFR, neboť 

zpoždění ve schvalování VFR již bylo značné.   

Posun přinesla až koronavirová krize, která v Evropě udeřila v březnu 2020. Razantní útlum 

veškerého ekonomického i společenského života napříč EU, resp. potřeba přinést oživení zpět 

do evropského života ve všech jeho oblastech, posunul jednání významně kupředu. V červenci 

                                                 

7 Za chytré (smart) řešení je míněno zpravidla takové, které pracuje s moderními trendy, informačními 

technologiemi, nepoškozuje životní prostředí, pracuje s udržitelností atd. Je šité na míru svému příjemci, jeho 

potřebám.  
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2020 se sešla první prezenční pokoronavirová Evropská rada a po více než 90 hodinách jednání 

přijala závěry, kde byla vyslovena mj. shoda na VFR pro nové období ve výši 1,0743 bil. €. Po 

téměř 26 měsících jednání se podařilo najít shodu mezi unijními zeměmi, což bylo historicky 

nejdelší projednávání VFR od 90. let, kdy byl tento nástroj vytvořen.  

Závěry Evropské rady z července 2020 se netýkaly ale pouze víceletého finančního rámce. Část 

závěrů se věnovala i novému nástroji Next generation EU (dále jen „NGEU“), který by měl být 

(cit.) „rychlou a účinnou reakcí na dočasnou výzvu, avšak kýžený výsledek a udržitelný stav se 

dostaví pouze tehdy, bude-li toto úsilí svázáno a sladěno s tradičním víceletým finančním 

rámcem (...)“ (Evropská rada 2020. Závěry z mimořádného zasedání 17.-21.7.2020). V rámci 

tohoto nástroje zmocnila Evropská rada EK půjčit si jménem EU až 750 mld. € na finančních 

trzích, a to maximálně do roku 2026. Nástroj NGEU má být zaměřen převážně na řešení dopadů 

COVID, ale některé nástroje jsou provázány i do Zelené dohody pro Evropu, která se stala 

vlajkovou lodí nové EK. Například v novém fondu obnovy a odolnosti je na klimatický cíl 

vyčleněno 30 %. Evropská rada schválila tedy dva významné finanční objemy - NGEU ve výši 

750 mld. € a VFR ve výši 1,0743 bil. €. Konečné sumy budou známy až po dokončení 

vyjednávání s Evropským parlamentem a legislativního procesu jako takového8.  

Po vlně kritiky, že Unie zaspala a nedokázala reagovat na koronavirovou krizi včas, nyní EK 

představuje nové nástroje a obrovské objemy prostředků, které zamýšlí pustit do evropské 

ekonomiky. Navyšuje současné nástroje a vytváří nové. Výsledkem je poněkud nepřehledné 

schéma, kde různé nástroje mají různé podmínky, podmíněnosti i pravidla. Obsahově (co je 

možné z nich financovat) se do určité míry překrývají. Spustit je zcela určitě nebude rychlou a 

lehkou záležitostí. Na jedné straně mají umožnit plynout rychle prostředky do ekonomiky, na 

straně druhé tlačí členské státy k tomu, aby moc nepřemýšlely, jak tyto prostředky využijí a šly 

cestou nejrychlejších a nejjednodušších projektů. Členské státy sice musí vytvořit plány obnovy 

a odolnosti, strategie pro transformaci území a odvětví zatíženého těžbou uhlí nebo závislého 

na uhlíkově náročných procesech apod., ale nemají z časového hlediska příliš prostor vést 

řádnou diskusi i s partnery tak, aby tyto plány a strategie nevznikaly v převážné míře od stolu. 

Finanční obálky pro jednotlivé státy byly komisaři E. Ferreirou a N. Schmitem sděleny 

členským zemím v listopadu 2020 s výhradou, že se nejedná o konečné alokace vzhledem k 

                                                 

8 Stav ke konci května 2021. 
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tomu, že probíhají jednání s Evropským parlamentem. Podle předběžných kalkulací může 

Česká republika na nadcházejících přibližně sedm let9 získat minimálně 35 mld. € v podobě 

dotací, dalších zhruba 15 mld. € by si mohla za zvýhodněných podmínek půjčit. Část prostředků 

z dotací bude muset být vyčerpána zhruba do poloviny programového období10, takže tlak na 

rychlost může znamenat horší kvalitu a zcela určitě menší promyšlenost investic.  

Odhadovaný objem 35 mld. € je nepředstavitelně velký objem finančních prostředků. Lze se 

domnívat, že Česká republika bude mít problém absorbovat všechny prostředky, které bude mít 

k dispozici. Trh je jednak dotacemi relativně saturovaný z předchozích let, v mnoha oblastech 

bude možné podpořit pouze projekty, které už dneska jsou v pokročilé fázi připravenosti 

(vydaná stavební povolení atd.), ekonomická krize může snižovat zájem příjemců, ale i jejich 

možnosti zapojit se vlastními prostředky do spolufinancování projektů (potřeba uvažovat o 

možnosti kombinace dotací a zvýhodněných úvěrů či záruk) apod. Důvodů pro nižší absorpci 

je celá řada. Vláda by měla jít množství nových podmínek a pravidel naproti co nejjednodušším 

nastavením na národní úrovni, tzn. pokud to bude možné, využít současné zavedené struktury. 

Naopak čas by měl být věnován přípravě strategických dokumentů, o které se budeme opírat 

v nadcházejících letech a také seznamu projektů, které u některých nástrojů musí být od samého 

počátku čerpání taxativní. Politická vyjednávání by se neměla soustředit již tolik na objem 

prostředků, který, jak se lze domnívat, převyšuje potřeby (za současných podmínek, za nichž je 

čerpání EU fondů umožněno) České republiky, ale více se zaměřit na efektivní využití a 

přidanou hodnotu investovaných prostředků - i když EU zvyšuje spolufinancování na 

současných 85% (někde i 100%), přesto do investic budou zapojeny i prostředky státního 

rozpočtu, což je v kombinaci s enormním schodkem11  českého rozpočtu velmi vážná otázka. 

Vzhledem k vysokému deficitu státního rozpočtu za rok 2020 by již nadále neměl stoupat státní, 

potažmo i veřejný, dluh.  

                                                 

9 Některé nástroje jsou na delší období - např. Modernizační fond (až do roku 2030). 

10 Fond pro spravedlivou transformaci - národní obálka musí být ze 70 % vyčerpána do konce roku 2024, v CEF 

musí být národní obálka zazávazkována do konce roku 2023, dotace poskytované z Fondu odolnosti a obnovy 

musí být zazávazkovány ze 70 % do roku 2022 a zbylých 30 % do 2023 atd. 

11 Zákon č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu. Schválena výše deficitu státního rozpočtu 500 

mld. Kč. Dle vládního návrhu ze dne 8.6.2021 schodek pro rok 2022 ve výši 390 mld. Kč. 
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Po prvotní kritice tedy přichází Evropská komise s reakcí - s rozsáhlým a finančně velmi 

objemným plánem na obnovu evropské ekonomiky. Pokud návrh najde oporu i v Evropském 

parlamentu a dojde-li k tomu, že EK využije své zmocnění k půjčkám na finančních trzích ve 

vyšší míře, bude to bezprecedentní zadlužení unijního společenství. Půjčky by měly být 

splaceny během první poloviny 21. století. Počítá se i s pomocí nového zdroje příjmu - poplatků 

za nerecyklované plasty, účinnost se očekává již začátkem roku 2021. Zřetelně je cítit, že 

množstvím nových nástrojů a finančních prostředků se snaží EK vyslat jasný signál, že je 

akceschopná a že se stará o fungování evropské ekonomiky. Tento signál má zřetelný politický 

podtext, neboť kdyby šlo pouze o pomoc ekonomikám, nejjednodušším způsobem by bylo 

navýšit alokace stávajících nástrojů, rozšířit jejich věcný záběr, popř. prodloužit jejich využití 

v čase. Toto řešení by bylo rychlé, efektivní a spolehlivé, byť nikoli tolik politicky viditelné. 

Evropa se nachází s mimořádné situaci. Je otázka, zda více potřebuje viditelné politické signály 

nebo spíše praktická řešení.  

Závěr 

Politiku soudržnosti můžeme vnímat jako jednu z nejdůležitějších politik EU, neboť umožňuje 

členským státům, aby se dostaly na srovnatelnou ekonomickou úroveň. Učí členské státy 

solidaritě a sounáležitosti. Umožňuje členským státům vybudovat infrastrukturu a zázemí, které 

by si třeba v daném čase nemohly dovolit. Přesto nesmíme zapomínat, že růst je možný pouze 

s novými prvky. Udržováním a prostou reprodukcí růstu nedosáhneme, proto je tak velký důraz 

kladen na inovace a chytrá řešení. 

Oproti jiným politikám je kohezní politika v úzkém hledáčku médií kvůli kauzám, které 

devalvují pozitivní přínosy, které tato politika bezesporu má. Prostor pro zlepšení je velký - jak 

na úrovni evropské, tak národní. Zjednodušení pravidel, předvídatelnost, transparentnost, to 

jsou výzvy, kterým se Evropská komise musí věnovat i nadále. Užší zacílení programů a jejich 

redukce, posunout se v čerpání ještě více k chytrým a udržitelným řešením a v neposlední řadě 

lépe a kvalitněji pracovat s administrativní kapacitou v implementační struktuře, aby lidské 

zdroje byly využívány efektivně, zamezilo se vyšší fluktuaci a práce ve fondech umožňovala 

lidem růst a být základem moderní, kvalitní a pro-klientsky orientované státní správy. 

Speciální kapitolou v unijních dějinách bude pokoronavirové období. Lídři evropských zemí 

označují dosaženou červencovou shodu na Evropské radě jako potvrzení silné a jednotné 
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Evropy12, protože dokázali propojit podporu pro ekonomiky členských států zasažené 

opatřeními proti šíření viru COVID-19, klimatické cíle EU a další podporu regionální 

konvergence. Co je klíčové, je stabilita. Stabilita ekonomik napříč Unií, jen tak mohou 

jednotlivé ekonomiky členských států udržitelně a trvale prosperovat. Disproporce mezi 

zejména „jihem“ EU a ostatními členskými státy byla zřetelná již několik let před 

koronavirovou krizí. Nové nástroje na oživení ekonomik by se neměly stát zdrojem, který 

umožní dlouhodobé fungování těchto zemí pomocí dalšího zadlužování, ale měly by být 

využívány racionálně a v míře, která je potřebná a nezbytná. Jen tak může Evropská unie udržet 

svou pozici silné světové ekonomiky.   
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE CONFRONTAINMENT JAKO JEDNA 

Z PODOB SOUČASNÝCH MEDIÁLNÍCH DIALOGŮ 

CONFRONTAINMENT COMMUNICATION STRATEGY AS ONE OF 

THE TYPES OF CONTEMPORARY MEDIA DIALOGUES 

Irena Žantovská* 

ABSTRAKT 

Tento článek se zabývá fenoménem confrontainmentu v současné moderátorské praxi zejména 

v televizní komunikaci, na jednotlivých příkladech dokládá užívání jednotlivých technik a 

postupů, které souvisejí se sledovanou konfrontační komunikační strategií. Zároveň si klade 

otázku o možné souvislosti s rozšířením tohoto trendu ve zpravodajských a publicistických 

pořadech v návaznosti na klesající trend důvěry veřejnosti v televizi jako médium. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

This article deals with the phenomenon of confrontainment in current moderating practice, 

especially in television communication, on individual examples demonstrates the use of 

individual techniques and procedures that are related to the observed confrontational 

communication strategy. At the same time, it questions the possible connection with the spread 

of this trend in news and journalistic programs in connection with the declining trend of public 

confidence in television as a medium. 

KEYWORDS 

communication strategy, confrontainment, media dialogue, communication style, moderation
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Jedním z nejčastěji vyslovovaných pojmů ve veřejné komunikaci je v současnosti sousloví 

„rozdělená společnost“. Zpravidla se tím míní, že ve veřejnosti existují na podstatné věci 

(politika, ekonomika atd.) rozdílné až protichůdné názory a tyto názory že společnost rozdělují 

na dva antagonistické a navzájem spolu nekomunikující tábory. Obvykle v té souvislosti 

zaznívá – z politických či mediálních úst, že je třeba toto „rozdělení“ překonat, znovu navázat 

vnitrospolečenský dialog, který je podmínkou soudržnosti jakékoli society. Jenomže velmi 

často právě titíž, kdo mluví o potřebě soudržnosti, jsou zároveň těmi, kdo nejaktivněji rozdělují 

společnost na nespojité nádoby a staví jedny „pravdy“ nad druhé. Zpravidla se to děje 

v prostředí médií, zejména tzv. tradičních či mainstreamových. Co je však nezbytnou 

podmínkou navázání dialogu – mezi lidmi a společenstvími? Především důvěra jedněch 

v poctivé úmysly druhých a naopak. Z toho pak může vyrůst obecnější důvěryhodnost určitých 

enkláv či institucí působících ve veřejném prostoru. 

Od února roku 1994 provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při 

Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky dvakrát ročně výzkum, jehož cílem je 

zjistit výši důvěry občanů ČR vůči vybraným veřejným institucím. Jsou to armáda, policie 

soudy, odbory, církve, sdělovací prostředky. K těmto původním kategoriím postupně přibyly 

banky, politické strany a hnutí, neziskové organizace či samotné výzkumy veřejného mínění. 

V roce 2004 se souhrnné dotazování v kategorii „sdělovací prostředky“ začalo postupně členit 

na jednotlivé nově sledované kategorie tisk, rádia, televize a internet. Výsledky těchto výzkumů 

zveřejňuje CVVM na svých webových stránkách1. Tyto výzkumy poskytují velmi dobrý obraz 

dynamiky veřejného mínění ve vztahu k jednotlivým institucím. 

Pro účely našeho zkoumání jsme si vybrali pouze kategorii „televize“, a to v časové úsečce 

ohraničené roky 2005, 2010 a 2020. Důvodem tohoto výběru je skutečnost, že ze všech tzv. 

tradičních médií se v minulém století právě „televize stala „metamédiem“ – prostředkem, který 

ovládá nejen naše povědomí o světě, ale i o způsobech, jak tento svět poznávat“ (Postman 1999: 

97) a představovala i médium dominantní. Je pravdou, že internetová média současnosti 

přinesla řadu nových a dosavadními médii zdaleka ne tak (pokud vůbec) frekventovaných 

novinek a možností – interaktivitu, hypertextualitu, stálé online inovované obsahy, kombinaci 

slova, zvuku a obrazu atd., nicméně televize jako do té doby (cca do počátku milénia) patrně 

                                                 

1 https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ 
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nejvlivnější médium najednou byla vystavena nečekaným a mnohasměrným výzvám, na něž 

musela zareagovat. Činila to mnoha způsoby, které poznamenaly vysílané obsahy i formu jejich 

podání. Nicméně nedokázala zastavit postupně klesající míru důvěry v ni ze strany veřejnosti. 

Pro srovnání – v roce 2005 bylo těch, kdo televizi důvěřovali (rozhodně, nebo spíše – výsledky 

v obou kategoriích se sčítají), bylo 73%. V roce 2010 toto číslo kleslo na 58% a v roce 2020 

(na sklonku toho roku se konalo zatím poslední šetření) dokonce na 42%.  

Tabulka 1 – Vývoj míry důvěryhodnosti televize ve veřejnosti v letech 2005-2020: 2 

Rok               2005  2010             2020 

Rozhodně důvěřuje     9    6 

Spíše důvěřuje   49  36 

Spíše nedůvěřuje  30 38 

Rozhodně nedůvěřuje  10 17 

Celková míra důvěry 

resp. nedůvěry (D/N)* 

73 D / 27 N 58 D / 40 N ** 42 D / 55 N** 

*V roce 2005 se zkoumala pouze celková výše důvěry a nedůvěry 

**Zbytek procent do sta je v kategorii „neví“ 

Znamená to tedy, že v současnosti více občanů televizi nedůvěřuje, než důvěřuje, komunikační 

informační funkce – a zejména její efektivita, je tedy patrně posunuta v neprospěch mediálního 

televizního prostoru, což pro vývoj společnosti, která média chápe jako integrální součást 

komplexu budování demokratické moci, není příliš povzbudivý jev. Nad jednou z možných 

příčin tohoto trendu, která by mohla k této skutečnosti, byť pravděpodobně nepřímo přispívat, 

se zamyslíme v této stati. 

Důvodů, proč k tomu jevu dochází, je jistě mnoho, protože se jedná o mnohovrstevnatý 

fenomén, který je navíc propojen s řadou faktorů v těchto letech velice dynamického 

společenského vývoje. Nicméně jednou z dominantních funkcí médií od prvopočátku je jejich 

úloha sdělovat informace, takže podoby a úroveň televizních zpravodajských a publicistických 

produktů, konkrétně mediálních dialogů, které budou nadále předmětem naší úvahy, 

nepochybně patří k těm aspektům, které se na budování důvěryhodného vztahu mezi 

                                                 

2 Tabulku zpracovala autorka článku na základě údajů z https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ 
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potencionálními mediálními konzumenty, tedy v našich podmínkách velmi širokou veřejností, 

a mediálními institucemi nepochybně z neopomenutelné míry podílejí. 

Mediální dialogy (interview, debaty, polemiky, besedy, diskuse, talk show, atd.), patří ze své 

podstaty mezi charakteristické představitele pořadů faktuálního mediálního obsahu, primárně 

se tedy prezentují jako reprezentace reality, samozřejmě s vědomím, že „realismus se už 

nenachází uvnitř televizního obrazu, ale uvažuje se o něm spíše jako o konstrukci vznikající 

mezi tvůrcem pořadu, zobrazovaným subjektem a publikem.“(Orlebar 2011: 85) K jejich 

specifickým rysům, na rozdíl od komunikace probíhající např. interpersonálně patří to, že 

představují institucionalizovanou formu, ve které je přirozený půdorys dialogu regulován 

moderátorem, který ve své osobě přijímá dominantní komunikační roli a je tak primárně 

odpovědný za průběh a řízení vedení rozhovoru.  

„Devadesátá léta vtiskla veřejnému projevu ráz interview, dialogu, debaty, diskuse, polemiky. 

Už sama proměna monologického půdorysu v dialogický ovlivnila žánr veřejného projevu 

velmi výrazně. Mluvčí pronáší svůj projev přetržitě, a navíc jej musí neustále přizpůsobovat 

nově vznikající komunikační situaci, jejíž charakter je velmi často konfrontační až 

kontroverzní. K profilaci tohoto žánru přispělo i to, že se díky svému konfrontačnímu 

charakteru stal oblíbeným druhem mediální zábavy (infotainment, confrontainment). Valnou 

část mediálních dialogů tvoří v současné době ty, v nichž jde o ostrý a často nesmlouvavý střet 

osobností.“ (Čmejrková 2003: 80) První desetiletí současného století tento posun a profilaci 

ještě zvýraznilo, patrně i v souvislostech rozšíření různých typů médií a boji o každého diváka. 

Pojetí zpravodajství a publicistiky dokonce i na poli tzv. seriózních, mainstremových či 

veřejnoprávních médií pracuje cíleně a soustavně i s prvky a technikami infotainmentu, který 

vychází z představy, že „infotainment znamená do jisté míry kompromis, tj. více nebo méně 

vydařenou kombinaci zábavy a informace.“(Pravdová 2003)  

Konfrontační charakter, jako možný zdroj stupňujícího se napětí – a tím i možné zvyšující se 

atraktivity pro potencionálního diváka – se pravidelně posiluje využíváním prvků, souvisejících 

s druhým výše uvedeným jevem, a sice confrontainmentem, to znamená, že dialogy velmi často 

– a někdy téměř od počátku – nabírají výrazné polemické rysy, replikové výměny argumentů a 

protiargumentů se odehrávají na poli – občas až hypertrofovaného inscenovaného konfliktu a 

právě moderátor je tím, kdo tuto strategii nastoluje, udržuje, případně akceleruje. „Moderátoři 

pak usilují o rovnoměrné rozdělování času pro repliky diskutujících, zároveň ovšem kladou i 
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dotazy, následné otázky a námitky a ještě nezřídka usilují o to, aby vháněly debatéra do úzkých 

a do vzájemných střetů, aby debata byla zajímavou podívanou.“(Havlík 2013: 207)  

Moderátorské přístupy se samozřejmě liší případ od případu a také v závislosti na žánru a typu 

mediální instituce, přesto můžeme shrnout, že se znaky proměny z hlediska strategií 

informování v televizní praxi posouvají stále více od stylu dokumentárně realistického 

k esteticko strategickému (podle Stoehrelové) (Stoehrel 1994). Techniky confrontainmentu se 

promítají zejména do:   

- způsobů, jak vstupují do dialogu (kooperativní či konfrontační styl) 

- frekvence, se kterou vstupují do dialogu 

- typu užívaných otázek a prohlášení (otázky zjišťovací, komentáře, námitky, atd.) 

- volby prostředků, které mohou vytvářet napětí v komunikaci 

- toho, jak moc naplňují svoji komunikační roli řízení a usměrňování průběhu dialogu 

vzhledem ke zvolenému tématu (do jaké míry „povolí“ nebo i umožní přechod od 

diskuse ad rem k ad hominem) 

- toho, do jaké míry setrvávají na očekávané neutralistické pozici (např. v rovnoměrné 

distribuci času, kladení tzv. nepříjemných otázek, atd.) 

- toho, zda uplatní možnosti využití – až zneužití  - mediálního prostoru a své role 

k vlastní sebeprezentaci a propagaci.  

Připomeňme, jak se žánry mediálních dialogů vyvíjely v čase na příkladu vývoje 

nejvýraznějšího diskusního pořadu veřejnoprávní České televize. Ten měl od roku 1989 několik 

názvů, na počátku Debata či Co týden dal, dnes Otázky Václava Moravce. Pořad je vysílán po 

celou tu dobu ve stabilním čase kolem nedělního poledne a je považován za prestižní jak pro 

moderátora, tak pro zúčastněné hosty, většinou příslušníky politické elity, špičkové odborníky 

nebo zástupce státní správy, kteří se mají relevantně vyjádřit k aktuálním tématům. Výše 

uvedené parametry můžeme vysledovat na řadě faktorů – od posunu ve vizuálech studia, (tzn. 

od prostředí útulného pokoje, který esteticky navozuje atmosféru přátelské rozpravy až po 

abstrahovaný, strohý, výtvarně výrazně pojednaný prostor, který se pomyslně „sám o sobě stává 

jakýmsi řečnickým kolbištěm, ringem“ – viz obr. 1), přes způsoby formulování hlavních témat, 

výběr hostů, až po stylotvorné prvky užívané moderátorem, přičemž „řečnický styl můžeme 

definovat jako specifický a jednotný princip výstavby řečnických projevů, který je založen na 

výběru a uspořádání jak jazykových proměnných (stylistických variant), tak s nimi spjatých 

neverbálních prostředků. Ať je tento výběr spontánní či uvědomělý, vždy je ovlivněn 
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vlastnostmi komunikantů (zejména řečníka), komunikačním cílem a komunikační 

situací“.(Lotko 2004: 25)     

 

Obrázek 1: Pořady Co týden dal a Otázky Václava Moravce 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 

„Mezi nejčastěji vysledované komunikační strategie confrontainmentu patří v první řadě 

nastolování situace výslechu zejména pomocí užití otázek – uzavřených, sugestivních, 

alternativních, vylučovacích, zjišťovacích. Ještě v devadesátých letech byla pro moderátora ČT 

Otu Černého v debatním pořadu Co týden dal typická charakteristická otevřená otázka, např. 

„Jak z toho ven, pane ministře?“, kterou hosta motivoval a pobízel k vyjádření a ponechával 

poměrně široké pole pro odpověď. Naproti tomu v Otázkách Václava Moravce používá Václav 

Moravec ve zvýšené frekvenci ve své jedné replice celou baterii otázek – nejčastěji kombinaci 

otázky zjišťovací a doplňovací - vylučovací typu např. „Co vlastně chcete?..Je to 

splnitelné?..Může to splnit navrhovaná osoba?“; snaží se tedy hned zpočátku jednak zúžit a 

jednak přesně nasměrovat hostovy odpovědi a ovšem zároveň i omezit otevřenost, případně 

zacílení, odpovědi. 

Dalším způsobem, který může spustit konfliktní naladění situace hned od jejího počátku – 

pokud pomineme některé nevhodné způsoby představování hostů – je nastolení tématu za 

pomoci intertextů – tedy citací výroků, dokumentů, materiálů z internetu, ale také z jiného 

televizního vystoupení hosta nebo např. jeho stranických kolegů, (např. ČT často cituje úryvky 

z replik hostů, které pronesli právě v pořadu Otázky Václava Moravce opět na ČT, proto také 

moderátor někdy své hosty velmi tlačí do oznamovacích prohlášení a konkrétních 

jednoznačných postojů).“ (Žantovská 2016) 

Důvody tohoto postupu jsou obvykle projevem potřeby opřít se o autoritu, identifikovat se 

s určitým názorem, použít intertext jako argumentační východisko, eventuelně upoutat či 
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dokonce pobavit diváka i hosta. V posledních letech ovšem vidíme i v tomto jevu posun –  

použití intertextu jako východiska pro konfrontaci, zesměšnění, ironizování nebo zástupné 

vyjádření moderátorova vlastního názorového hodnotícího postoje – např. „Opravdu jsem 

nečekal… Myslíte, že je to míněno vážně… Překvapil mě výrok…“ U hostů, kteří volí při 

odpovědích opatrnou formu, se pak většinou dočkáme opět únikových komunikačních strategií 

typu „Já bych to takto neřekl…K tomu se nebudu vyjadřovat… Na to se musíte zeptat někoho 

jiného..“. Někteří respondenti naopak konfrontaci přijímají, obvykle však místo věcné 

argumentace se uchylují k napadání výběru citátu, neuvedení souvislostí citátu, případně 

posunutí jeho významu.  

Konfrontační přístup mediálního dialogu může tedy být posílen i řečnickým stylem hosta, v 

rámci procesu re-positioningu může dokonce někdy dojít i k tomu, že host sám převezme 

dominantní komunikační roli od moderátora a styl confronteinmentu nastolí. Příkladem může 

být interwiev na TV CNN Prima 25.4.2021, kdy tuto řečovou strategii využil prezident Zeman 

vůči moderátorce Tománkové. Na níže uvedených výňatcích z přepisu televizního rozhovoru 

vidíme příklady stupňovaného konfrontačního asertivního stylu: 

„Tománková: Cítil jste se tím jako prezident dotčený, tou reakcí Ruska, která byla 

podle premiéra i podle ministra zahraničí nepřiměřená a agresivní? 

Zeman: Před jednou minutou jsem Vám řekl, že jsem touto reakcí Ruska byl dotčený a 

že jsem ji považoval za negativní. Proč se mě na to ptáte podruhé?“ 

Nebo převedení komunikace k argumentaci ad hominem: 

„Tománková: Jak vypadala ta Vaše absolutní podpora, o které pan premiér mluvil? 

Zeman: O tom jsem Vám řekl před jednou minutou. Já Vás nechci trápit, ale Vy dneska 

nejste ve formě.“ 

Případně dehonestace za užití sarkasmu a ironie:  

„Tománková: Můžete být konkrétnější? 
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Zeman: Důvěrné materiály se většinou nezveřejňují ani půvabným moderátorkám, 

zvláště když by je stejně nepochopily, protože už jsem si všiml, že jsem třikrát říkal 

jednu a tutéž věc, a Vy jste se mě zeptala počtvrté.“3  

V každém zmíněném případě obecně dochází k tomu, že se rozhovor vedený v konfrontačním 

duchu, stává emotivnější, často se odklání od tématu příklonem k osobním konverzačním 

výměnám či vzájemným reformulacím nebo se předvádí celá škála únikových nebo útočných 

technik. Následující modely komunikačních interakcí patří mezi další nejtypičtější příklady 

takovéhoto přístupu: 

- moderátoři přistupují na „poziční hru“, tento přístup dříve odpovídal spíše žánru talk 

show a vyžaduje osobnostní komunikační rétorickou obratnost a lehkost, která je pro 

tuto roli nezbytná; dialog pak může místo ohlášenému tématu směřovat spíše k  

ukazování demonstrativního přetlačování se při vymezování vzájemných pozic; 

naplnění informační funkce pro diváka je tak téměř nulové, protože ustupuje funkci 

zábavní, 

- moderátor mění spolu s různými podobami své role; střídají se např. vyšetřovatel, 

soudce, provokatér, komentátor, konzultant, školitel, atd. – nastolování komunikačních 

stylů se může střídat tak často a tak rychle, že pozvaní hosté nedokážou na tyto 

komunikační proměny odpovídajícím způsobem reagovat a struktura rozhovoru se 

drolí, stává se chaotickou. Pro diváka to může představovat překážku v porozumění 

významu, 

- moderátor užívá názorné řečnické prostředky indukce a analogie, často ve formě 

metafor, přirovnání a symbolů, jejichž relevance může být problematická ať již ve 

smyslu kontextuálního zařazení, nebo z hlediska schopnosti diváka porozumět smyslu. 

Na naší politické scéně se objevila řada takto nevhodných přirovnání (např. Mirek 

Topolánek a jeho přirovnání Noc dlouhých nožů), neadekvátní analogie můžeme 

vystopovat i ve vystoupení některých moderátorů; toto opět může vést k naprostému 

znejistění hosta)   

-  vědomý ústup moderátorů z neutrální objektivizující pozice k rolím, které programově 

zdůrazňují subjektivní názory a postoje moderátorů a redaktorů – příklad: „Toto není 

                                                 

3 Citace jsou vybrány z interview dostupného na https://www.hrad.cz/cs/video/partie-s-prezidentem-republiky-

nedele-25.-dubna-2021-15910 
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názor České televize“. Vedle otázek se v replikách moderátorů stále více objevují 

hodnotící komentáře, kterými moderátoři své hosty přerušují, aby nasměrovali výpověď 

hosta jiným směrem, aniž dokončil předchozí myšlenku.  

- Hodnotící a názorové postoje se promítají též do neverbálních složek a způsobu snímání 

konkrétní teleudálosti. Stává se, že mluví host, ale kamera zabírá v detailu neverbální 

reakci moderátora nebo druhého účastníka diskuse, čímž se nabízí televiznímu divákovi 

způsob interpretace a neverbální komentář „názoru televize zastoupeného 

moderátorem“ sugestivním způsobem, protože neverbální signály většinou nabývají 

v komunikaci vyšší závažnosti než slovo samotné. Na obrázku č. 2 vidíme, že tento 

způsob snímání je charakteristický i pro rozhovor, kdy jeden host je mimo televizní 

studio. (Žantovská 2016 ) 

 

Obrázek 2: Situační neverbální reakce 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 

Celkový styl a divácký dojem z mediálního produktu – v tomto případě dialogu – se ovšem 

skládá z více faktorů, než jen z práce moderátora, výslednou podobu tvoří několik do sebe 

zapadajících a vzájemně se ovlivňujících rovin, mezi které vedle komunikačního stylu 

moderátora patří též komunikační styl hosta či autenticky zpovídané osoby, komunikační styl 

pořadu včetně jeho žánrového ukotvení a zejména komunikačního stylu příslušné mediální 

instituce, která je vždy přirozeně determinačně nadřazena. Pro moderní styl rétorických 

vystoupení se (podle Lotka a dalších odborníků) často obecně doporučovalo, aby se vyznačoval 

určitou jazykovou střídmostí, přiměřenou jednoduchostí a srozumitelností, adresností a 

konkrétností, případnou emocionální sugestivitou, osobním stylem, přesunem od poetizace k 

faktografickým prvkům a racionalitě argumentace. 

 Dnešní charakter mediálního dialogu, který dříve býval jedním z nástrojů informací a poznání, 

se ve zpravodajském prostředí sledovaného televizního média zpravidla mění v agresivní 

confrontainment, vedený buď formou výslechu, nebo za pomoci jiných komunikačních technik, 
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a to ještě často s útočně ironickým, povýšeným přístupem. V závěrečném shrnutí lze 

konstatovat, že mezi ty nejvýraznější rysy tohoto procesu patří mimo jiné obecně 

vysledovatelné posuny, které vedou k tomu, že (Žantovská 2016): 

- jazyková střídmost je nahrazována  ikonizací až zprimitivněním jazyka 

- jednoduchost a srozumitelnost se mění v trivializaci 

- adresnost a konkrétnost je střídána buď bulvární detailností (zejména týkající se osob 

dehonestovaných nebo adorovaných zpravodajstvím), nebo naopak zamlžující 

obecností, (z níž má příjemce ovšem získat dojem, že charakteristika se týká celé 

konkrétní skupiny osob či vybrané instituce, firmy atd.), 

- emocionální sugestivita bývá dovedena až do extrému – k bulvární útočnosti a k 

označením balancujícím na hranici žalovatelnosti, (např. výrazy typu lhář) 

- osobní styl bývá doveden rovněž k extrému, jenž nabývá podobu neopodstatněné 

subjektivity, kdy podstatné už přestává být to, co je sdělováno, nýbrž to, kdo to sděluje 

- argumentace indukcí – příkladem nejčastěji z analogie – často nabízí nevhodné 

konotativní roviny (např. nový Mnichov, atd.) 

- faktografické prvky mizí nebo jsou nahrazeny ironizací na hranici bulváru, 

-  publicistický styl vede až k hovorovému výrazivu, „řeči ulice“ 

- logické řetězce a racionální argumentace ustupují klamným argumentům, zdánlivě 

věrohodně vypadajícím, ale v podstatě jen sofistickým konstrukcím, které mají nikoli 

rozumovou analýzou prokázat nějaké tvrzení, nýbrž apodikticky podpořit nějaký již 

utvořený soud. 

Proměny podoby konkrétní dobové rétoriky byly zpravidla spojeny se způsobem komunikace 

věcí veřejných. Současné moderátorské přístupy v televizní komunikaci, zejména v různých 

dialogických formátech, dnes obsahují řadu charakteristických aspektů, jež odkazují k 

razantnímu a autoritativnímu persvazivnímu komunikačnímu stylu, včetně technik a postupů 

confrontainmentu. Tím v řadě případů dochází k posunu moderátorského přístupu od 

objektivního neutrálního nezaujatého pozorovatele k prezentátorovi názorového úhlu pohledu 

až po reprezentanta vyhraněného zájmového postoje a vyžadovanému formalismu a unifikaci. 

Je však otázkou zda tento přístup bude nadále v době post post moderní širokému mediálnímu 

publiku vyhovovat, nebo zda spíše ještě přispěje k dalšímu rozevření pomyslných nůžek mezi 

mainstreamovou televizní komunikací a novými médii, či alternativními přístupy a zda je tou 

správnou cestou, která může přispět k opětovnému navýšení důvěry občanů – konzumentů 

mediálních televizních dialogů – v televizi jako médium. 
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STAKEHOLDERS V UNIVERZITNÍM PROSTŘEDÍ V RÁMCI 

PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU V OBLASTI SPORTU 

STAKEHOLDERS IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT WITHIN 

PROJECT MANAGEMENT IN THE FIELD OF SPORTS  

Daniel Opelík* 

Michaela Kaprálková† 

ABSTRAKT 

Cílem tohoto článku je pohlédnout na problematiku stakeholders v rámci projektu ve 

sportovním odvětví. Jedná se o pohled zaměřený na jednotlivé stakeholders v rámci tvorby 

kvalifikační práce u absolventů studia sportovního managementu. V článku je využito 

kvalitativních i kvantitativních metod, včetně principu triangulace. Výsledky šetření naznačují 

sílu, zájem a prioritizaci stakeholderů při tvorbě kvalifikační práce z pohledu absolventů. Pro 

zobrazení výsledků a závěrů jsou využity metody běžně využívané ve stakeholder managementu 

jako například matice zájmu a síly. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

stakeholder management, matice síly a zájmu, kvalifikační práce 

ABSTRACT 

The aim of this article is to look at the issue of stakeholders in a project in the sports sector. 

This is a view focused on individual stakeholders in the creation of a qualification thesis for 

graduates of the study of sports management. The article uses qualitative and quantitative 

methods, including the principle of triangulation. The results of the survey indicate power, 

interest and prioritization in the creation of a thesis from the perspective of graduates. Methods 
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commonly used in stakeholder management, such as matrices of interest and strength, are used 

to display results and conclusions 

KEY WORDS 

stakeholder management, power-interest matrix, thesis

Úvod  

V posledních letech je snahou většího počtu organizací, sportovních subjektů a řady projektů 

mapovat vzájemné vztahy jednotlivých participantů a určovat typy jejich vzájemných vztahů. 

Právě zkoumání vzájemných vazeb a vztahů mezi jednotlivými zájmovými skupinami je 

součástí tzv. stakeholder managementu. Stakeholder management již v dnešní době není 

záležitostí pouze velkých korporátních organizací, ale i menších organizací, společností či 

dokonce projektů. Právě analýzy a mapování v rámci stakeholder managementu pomáhají 

organizacím či projektům lépe růst a mapovat potřeby jednotlivých účastníků daných procesů 

a taktéž lépe směřovat a optimalizovat komunikaci s jednotlivými zúčastněnými zájmovými 

skupina.  

V této studii je stakeholder management, respektive jeho vybrané metody, zaměřen právě na 

nejmenší možnou jednotku, ve které je běžné analýzy provádět, a to na projekt ve sportovní 

sféře. V tomto kontextu je tvorba kvalifikační práce chápána jako projekt, který autor realizuje 

k ukončení a absolvování svého studia Managementu tělesné výchovy a sportu.  

Stakehodlers lze volně překládat jako zainteresované strany či subjekty. Jsou tím míněni 

všichni, kteří přímo nebo nepřímo ovlivňují chod organizace či jsou sami ovlivňováni jejím 

fungováním (Kunz, 2018). Nejedná se pouze o subjekty, které ovlivňují organizace, ale i o 

subjekty, kteří ovlivňují či jsou určitým způsobem ovlivňováni projektem (Winch, Morris, 

Pinto, 2007). Na stakeholdery tak můžeme, ať již v případě organizací nebo projektů, nahlížet 

jako na subjekty, které jsou na organizaci (projekt) určitým způsobem navázány (Freeman, 

Harrison, Wicks, 2008; Freeman, 2010).  

Ve stakeholder managementu je využíváno pro práci se stakeholder, jejich měření a analýzy 

mnoho modelů. V případě této studie byla vybrána jako primární matice síly a zájmu (angl. 

Power-interest matrix) definována autory Edenem a Ackermannem (2013). Matice ve své ryzí 

podobě je vyobrazena na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Matice síly a zájmu 

Zdroj: EDEN, ACKERMANN, 2013 

1 Cíl 

Cílem tohoto článku je zmapování stakeholders v rámci tvorby kvalifikačních prací.  

Dílčími úkoly, které povedou ke splnění cíle článku, jsou: 

• Zvolit na základě hloubkových rozhovorů stakeholders, kteří mají vliv v rámci tvorby 

kvalifikační práce 

• Za pomoci dotazníkového šetření zjistit míru zájmu a síly jednotlivých skupin 

stakeholders 

• Sestavit na základě dotazníkového šetření: matici síly a zájmu; optimalizovaný 

Mitchellův model soustřeďující se na prioritizaci stakeholders 

• Navrhnout a naznačit možnosti dalšího šetření a práce či komunikace se skupinami 

stakeholders 

2 Metodika 

V rámci průzkumu je využita kombinace kvalitativního i kvantitativního přístupu, jedná se tak 

o průzkum smíšený. Dvě využité metody v tomto článku jsou kvalitativního charakteru. Jedná 

se o hloubkové rozhovory a o metodu řízeného brainstormingu. V případě kvantitativní metody 

bylo využito elektronické dotazování.  
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První realizovanou metodou byly hloubkové rozhovory. Oba hloubkové rozhovory byly 

polostrukturovaného typu, a to především proto, aby nebylo zamezeno vstupu dodatečných 

myšlenek a podnětů. Základní soubor v tomto případě tvořili odborníci z oblasti managementu 

sportu, kteří se zároveň hojně věnují studentským kvalifikačním pracím. Samotné hloubkové 

rozhovory byly posléze provedeny se dvěma akademickými odborníky. 

Druhá realizovaná část byla provedena formou již zmíněného kvantitativního elektronického 

dotazování. Dotazování proběhlo skrze platformu Click4survey.cz. Základní soubor byl tvořen 

absolventy studijního programu Management tělesné výchovy a sportu UK FTVS, kteří mezi 

lety 2019-2020 obhájili svoji závěrečnou práci, ať již bakalářskou či diplomovou. Dotazníkové 

šetření probíhalo mezi 14.-21. květnem 2021. Výsledný vzorek činil 42 respondentů. 

Poslední fází výzkumu bylo využití metody brainstormingu pro vhodnou optimalizaci 

Mitchellova modelu (Mitchell, Agle, Wood, 1997), jenž se zabývá prioritizací stakeholderů. 

Řízený brainstorming byl aplikován dle Štědroně a kolektivu (2015), a to za účasti 4 odborníků 

na rozhodovací procesy a stakeholders.  

3 Výsledky 

Prvotní zjištění týkající se stakeholderů, kteří mohou ovlivňovat či ovlivňují tvorbu závěrečné 

práce, jsou ta, jež vyvstávají z hloubkových rozhovorů s odborníky, jak je uvedeno v části 

Metodika. Na základě zmíněné metody byli vybráni tito nejpodstatnější stakehoders: 

• Autor závěrečné práce 

• Vedoucí závěrečné práce 

• Konzultant závěrečné práce 

• Rodina 

• Partner 

• Spolužáci 

• Přátelé (mimo spolužáky) 

• Univerzita/fakulta 

• Etická komise 

Vybraní stakeholders jsou dle odborníků těmi, kteří mají neoddělitelné vazby a vztahy 

k závěrečné práci. Právě s těmito stakeholders je následně pracováno v rámci dalších metod a 

analýz.  



 
Journal of Diplomatic and Social Studies / ISSN 2570-9844 (online) / http://jdss.vsmvv.cz 

 

Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021 ● 90 

 

V následující části jsou představeny nejdůležitější závěry, které vyplývají z realizovaného 

dotazníkového šetření. Z části metodika vyplývá, že se dotazníkového průzkumu zúčastnilo 42 

respondentů, přičemž 23 z nich vypovídalo o stakeholders při tvorbě bakalářské práce, 

v případě 19 respondentů se jednalo o práci diplomovou. Procentuální vyjádření zmíněného 

rozdělení je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Diplomové a bakalářské práce 

Zdroj: vlastní zpracování autorů 

Jedním z primárních závěrů provedeného průzkumu je sestavení matice zájmu a síly, která je 

graficky vyobrazena na obrázku 2 níže. 
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Obrázek 3: Matice zájmu a síly 

 Zdroj: vlastní zpracování autorů 

Obrázek 2 je možno rozdělit do 4 kvadrantů, z nichž každý je označen písmenem (A, B, C, D). 

Na ose x je uvedena míra zájmu daného stakeholdera na tvorbě kvalifikační práce z pohledu 

studentů tvořících kvalifikační práci. Naproti tomu na ose y je zobrazena míra síly, kterou je 

schopen daný stakeholder vyvinout na studenta, který zpracovává svou závěrečnou práci.  

Kvadrant A, do kterého spadají 3 stakeholders – autor práce, vedoucí práce a rodina – je možno 

označit za nejpodstatnější vzhledem k tomu, že u těchto stakehodlerů existuje nejvyšší míra 

kombinace zájmu a síly. Stakeholders v kvadrantu A je možno označit jako klíčové. Velmi 

dominantně se z matice jeví autor práce, následovaný právě vedoucím kvalifikační práce.  
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I přesto, že je kvadrant B tvořen pouze jedním stakeholderem, je možno polemizovat o jeho 

pozici ve vztahu k rodině, která je umístěna v kvadrantu klíčových hráčů. Větší sílu partnera 

nežli rodiny, ve vztahu k tvorbě kvalifikační práce, lze považovat za zajímavou, avšak je zřejmě 

třeba vnímat partnera jako subjekt, který je schopen vyvinout větší tlak na autora práce i přesto, 

že jeho zájem na tvorbě samotné práce je nižší. Satkeholdeři spadající do kvadrantu B je potřeba 

vždy udržovat spokojené (Eden, Ackermann, 2013). 

V případě předposledního kvadrantu C, není uveden žádný stakeholder, kterého by bylo třeba 

v kontextu tvorby kvalifikační práce analyzovat. Ovšem zcela opačně je tomu u matice 

v kvadrantu D, který skýtá pět stakeholderských skupin. Stakeholdeři přátelé, konzultant a 

spolužáci jsou hodnoceni relativně obdobně, ovšem lze konstatovat, že větší zájem a sílu ve 

vztahu ke kvalifikační práci zaujímají právě přátelé. Velmi nízkou sílu se středně vysokým 

zájmem lze sledovat u stakeholdera univerzita/fakulta. Stakehodlerem, který se, dle 

respondentů a vyobrazení v matici, jeví jako marginální, je etická komise. I přes její umístění 

ji není možno opomenout z hlediska určitého ovlivnění tvorby závěrečné práce.  

Posledním, ale taktéž důležitým výstupem realizovaného průzkumu, byl model prioritizace 

stakeholderů. Tento výstup byl vystavěn na základech Mitchellova modelu, ovšem byl pro 

účely tohoto průzkumu zjednodušen pouze na prioritizaci stakeholderů a nikoliv na členění dle 

síly, legitimity a urgentnosti. Na obrázku 3 je znázorněn model prioritizace stakeholderů dle 

hodnocení respondentů. Za první místo bylo uděleno 9 bodů, za poslední místo 1 bod.  

 

Obrázek 4: Prioritizace stakeholders 

 Zdroj: vlastní zpracování autorů 

Z uvedeného obrázku a z přiděleného skóre vyplývá, že tzv. dominantním stakeholderem je 

v případě tvorby kvalifikačních prací autor závěrečné práce, který je následován vedoucím 
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závěrečné práce. S mírným odstupem je umístěn stakeholder rodina, od které je relativně 

vzdálen stakehodler partner, což reflektuje informace uváděné u matice síly a zájmu.  

Pořadí, dle uvedené prioritizace, které následuje, je ovšem velmi pozoruhodné. Spolužáci zde 

mírně převyšují nad přáteli, což nebylo případem matice síly a zájmu. Zajímavostí je, že na 

posledním místě v uvedené prioritizaci respondenti uvádí konzultanta závěrečné práce. Toto 

tvrzení se také odráží na umístění partnera na čtvrté pozici ve vyobrazené prioritizaci 

stakeholderů.  

Závěr 

Představený průzkum byl realizován na absolventech studijního programu Management tělesné 

výchovy a sportu. Je možné se domnívat, že výsledky by mohly být odlišné v případě realizace 

průzkumu na odlišném vzorku respondentů, jelikož se jedná o specifické prostředí sportu. Toto 

šetření tak není možné generalizovat. 

V případě stakeholdera partnera je nutné uvést, že síla a zájem tohoto stakeholdera mohla býti 

ovlivněna jeho nižším počtem, jelikož celkem 14 dotazovaných uvedlo, že partnera nemá a tím 

pádem na tvorbě jejich kvalifikační práce nemá žádný vliv. Dále je nutno zmínit, že autor práce 

by také stanoven jako stakeholder, i přesto, že respondenty byli právě autoři kvalifikačních 

prací. Tento fakt vychází z realizované kvalitativního šetření s vybranými odborníky, jelikož 

sám autor práce kvalifikační práci do velké míry ovlivňuje. Bylo možno predikovat, že autor 

práce bude dominantním stakeholderem, ale jeho vyčlenění ze skupiny stakeholderů by mohlo 

vést ke zkreslení realizovaného šetření.  

Je možno namítat, že stakeholderů kvalifikační práce existuje více, a že jejich začlenění do 

průzkumu by přineslo odlišné výsledky. Ovšem i tak lze konstatovat, že provedený průzkum 

byl, co se týče obsahové validity, konzultován s odborníky. V budoucích průzkumech autoři 

doporučují provést průzkum na místo hloubkových rozhovorů, jinými slovy tak vystavět 

výzkum na názoru většího vzorku. Takový průzkum by mohl odhalit další stakeholders, kteří 

jsou relevantní vzhledem ke kvalifikační práci a vytvořit tak ještě relevantnější seznam 

stakeholders pro obdobné typy výzkumu. Vše zmíněné povede k vyšší míře objektivizace dané 

problematiky, a to i v případě, že ve stakeholder managementu je v počátcích analýz vždy 

převážně vycházeno ze skupinového brainstormingu. Stejně tak byla ovlivněna důležitost 

konzultanta, kterého nemělo přes polovinu respondentů. Tento fakt je dále promítnut i do 

souhrnných výsledků v rámci prioritizace.  
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Důležité je zmínit i to, že respondenti měli v rámci tohoto průzkumu možnost v každé z otázek, 

ať již šlo o sílu, zájem nebo prioritizací stakehodlerů doplnit dalšího stakeholdera, který měl 

v rámci tvorby jejich práce vliv. Nicméně v případě ani jednoho z respondentů k tomuto 

doplnění dalšího stakehodlera nedošlo.  
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KRIZOVÁ KOMUNIKACE VE SPORTU 

CRISIS COMMUNICATION IN SPORT 

Josef Voráček* 

ABSTRAKT 

Článek je zaměřen na krizovou komunikaci ve sportovním odvětví. Zabývá se různými typy 

krizových situací, které mohou ve sportu nastat, dále prezentuje doporučené postupy a kroky 

krizového řízení a plánování. Zaměřuje se také na strategie pro krizovou komunikaci a 

vyplývající pravidla a postupy pro komunikaci zejména s masmédii. Článek je zpracován jako 

teoretická literární rešerše s některými vlastními praktickými poznatky ze sportovního 

prostředí. Přináší ucelený a komplexní pohled na důležitá východiska pro krizové situace a 

následnou krizovou komunikaci, se kterou se musejí často sportovní organizace vypořádat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

krizová situace, krizový plán, konflikt, katastrofa, strategie krizové komunikace 

ABSTRACT 

The article is focused on crisis communication in the sports sector. It deals with various types 

of crisis situations that may occur in sport, and presents recommended procedures and steps 

for crisis management and planning. It also focuses on crisis communication strategies and the 

resulting rules and procedures for communication, especially with the mass media. The article 

is processed as a theoretical literature review with some own practical knowledge of the sports 

environment. It provides a comprehensive view of important starting points for crisis situations 

and subsequent crisis communication, which sports organizations often have to deal with.  
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crisis situation, crisis plan, conflict, disaster, crisis communication strategy
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Úvod 

Život organizace či podniku není vždy jen pozitivní, neprobíhá vždy podle plánu 

a ve sportovním prostředí to platí dvojnásob. Na jedné straně se oslavují vítězové, úspěšní, 

skvělé sportovní výkony, dobře zorganizované sportovní akce, dosažené rekordy, silné 

sportovní příběhy, apod. Na straně druhé je třeba se vypořádat i s nepříliš pozitivními situacemi, 

které taktéž ke sportu neodmyslitelně patří. Vzhledem k celkové mediální popularitě 

sportovního odvětví je každá významná událost týkající se sportu komunikována skrze 

sportovní masmédia a nejrůznější další komunikační nástroje, zejména online. Tento 

drobnohled médií a veřejnosti pak vytváří výzvy pro komunikační a PR oddělení a manažery 

sportovních organizací a individuálních sportovců. Krizová komunikace je jednou z hlavních 

disciplín public relations, a jako taková vyžaduje pečlivý a promyšlený postup a systém. 

Krizové situace ve sportu mohou mít velmi silný vliv na image organizace či individuálního 

sportovce, stejně tak následně na samotnou sportovní výkonnost a možné odchody obchodních 

partnerů. Samozřejmě některé situace jsou natolik závažné, že ani dobře zvládnutá krizová 

komunikace nezabrání vzniku silných negativních důsledků. „Z hlediska PR je každá negativní 

událost týkající se organizace spojena se zhoršením image subjektu, které může vést až 

k závažným důsledkům v jeho existenci, ne-li k jeho zániku“ (Svoboda, 2009, s. 74). 

V některých případech však krizová komunikace může pomoci zvládnout, či překlenout 

krizová či nepříliš úspěšná období tak, aby si sportovní organizace či individuální sportovec 

udržel image, důvěryhodnost a přízeň veřejnosti a různých zájmových skupin. 

Různé krizové situace, vyžadující následnou krizovou komunikaci ze strany sportovních 

subjektů, mohou vznikat postupně, pomalu, někdy až skrytě než tzv. „vyplují na povrch“. 

Některé naopak mohou vznikat velmi náhle a neočekávaně. Taktéž má každá krizová situace 

různou intenzitu a tím pádem různý dopad na život sportovních organizací. Společným rysem 

všech krizových situací je však jejich dopad na povědomí a vnímání zájmových skupin, které 

jsou mnohem více ovlivněny či zasaženy negativními a krizovými situacemi, než těmi 

pozitivními či neutrálními. O to více je třeba věnovat pozornost právě krizové komunikaci, na 

jejíž důležitá východiska v oblasti sportu je zaměřen tento článek.      

Krizové situace ve sportu 

Jasně vymezit a definovat krizovou situaci ve sportu je velmi obtížné, protože se v podstatě 

jedná o jakoukoliv situaci, která může sportovnímu subjektu negativně ohrozit současný image, 
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reputaci, povědomí a vnímání zájmovými skupinami a veřejností. Stoldt, Dittmore, Branvold 

(2006) k tomu dále dodávají také negativní vliv na finanční stabilitu a situaci sportovní 

organizace. Stoldt, Dittmore, Branvold (2006) dodávají, že ne vždy každou negativní situaci 

lze kvalifikovat jako krizi. Dále uvádějí, že se může jednat o pouhý drobný konflikt, popřípadě 

stav pohotovosti, ale i tak se nemusí vždy jednat o krizi. 

Podle Connaughton, Spengler, Bennett in Stoldt, Dittmore, Branvold (2006) mají krizové 

situace následující charakteristiky: 

• Jsou často neočekávané. 

• Obvykle jsou velmi rušivé a způsobují problémy. 

• Často vedou k obvinění či nařčení sportovní organizace, i přesto, že obvinění neberou 

v potaz celkovou situaci. 

Jak již bylo uvedeno, všechny negativní události však nemusejí okamžitě znamenat krizi. 

Z hlediska intenzity krizové situace existují tři základní stupně událostí, které se negativně 

mohou projevit na image firmy: 

1. Konflikt  

2. Krize 

3. Katastrofa 

Stupně mohou být vzájemně provázány, pokud se jedná o dlouhodobější postupný rozvoj krize, 

popř. i katastrofy. Taková situace může vzniknout v případě, že se zdánlivě malý konflikt 

neřeší. Konflikt přeroste v krizi, která se v případě nezvládnutí může transformovat až do 

podoby katastrofy. Krize i katastrofa mohou však vzniknout i bez předchozího konfliktu náhle, 

neočekávaně a samostatně. Ve sportu se lze setkat téměř každý den s nějakou krizí, konfliktem 

či přímo katastrofou. 

Krizové situace ve sportu lze také obsahově klasifikovat dle Favorita in Jordan, Smith (2013) 

na: 

• krize spojené s fyzickým prostředím (physical plant) – přírodní katastrofy, teroristické 

útoky, bezpečnostní hrozby, konstrukční problémy 

• krize spojené s událostmi na sportovišti (on-field events) – těžká zranění, či smrt 

sportovců nebo diváků a fanoušků 

• rodinné krize – mimosportovní (after-hours issues) skandály a aféry včetně problémů 

se zákonem 

• firemní či organizační krize - propouštění, finanční selhání, přestupky v oblasti 

dodržování předpisů a akce způsobující politický protest 

• personální krize – transfery a uvolňování důležitých hráčů a trenérů 
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Zajímavý pohled na klasifikaci krizových situací poskytuje studie Kitchin, Purcell (2017), kde 

jeden z respondentů (zkušený PR a mediální konzultant) uvádí tzv. banana index (banánový 

index): 

• zelený banán – náhlá a neočekávaná krize, která vyžaduje k ochraně předem stanovené 

postupy, plán krizové komunikace, krizový management. Takto se lze chránit pře 

zeleným banánem, protože se neví, co to je. 

• žlutý banán – postupně se rozvíjející a nastupující krize. Organizace by je měly 

plánovat dopředu a mít připravené odpovědi napsané a na místě. 

• hnědý banán – tzv. plesnivé krize, kdy se staré hříchy a činy posuzují novými 

normami a standardy. Dříve však na tyto činy bylo nahlíženo jinak, odlišně, dle jiných 

standardů a je tedy obtížné se s nimi vypořádat.  

I přes různé klasifikace a stupně intenzity se ve sportu vyskytují specifické situace, které mohou 

znamenat někdy jen drobný konflikt či přestupek, někdy však mohou dosáhnout až podoby 

katastrofy. Nejčastějšími krizovými situacemi, které vyžadují následně krizovou komunikaci, 

jsou následující: 

• Nevhodný komentář v komunikaci s masmédii či na sociálních sítích 

• Nečekaná prohra a její následky 

• Dlouhodobě špatné sportovní výsledky 

• Konflikt sportovců (mezi sebou, s trenérem, s divákem, fanouškem, s masmédii, atd.) 

• Porušení pravidel, podvod 

• Selhání sportovního vybavení 

• Selhání sportovního zařízení (konstrukce, poškození, atd.) 

• Zranění, úmrtí sportovců, trenérů, funkcionářů, diváků, fanoušků 

• Nezvládnutí managementu (finance, organizace, akce, klub,…) 

• Mimosportovní aféra (tzv. off-field behaviour, nebo after-hours issues) 

• Doping 

• Korupce 

• Problémy s nevhodně se chovajícími fanoušky, diváky 

• Terorismus 

• „Zásah vyšší moci“ – nepřízeň počasí, přírodní podmínky, epidemie/pandemie, státní 

zákaz či omezení, apod. 

Krizový management a plán 

Každá z uvedených krizových situací ve sportu vyžaduje specifický způsob komunikace právě 

dle intenzity negativního vlivu na sportovní organizaci. V ideálním případě organizace proto 

určují krizový management, který má za úkol komunikaci řídit tak, aby došlo k co nejmenším 

negativním dopadům na image. Mezi hlavní cíle krizového managementu patří: 
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• počítat s nepředvídatelnými situacemi, 

• uklidnit situaci v době krize, 

• zamezit možné ztrátě důvěry organizace. 

Specifický způsob přístupu ke krizové komunikaci je znázorněn na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Schéma přístupu ke krizové komunikaci 

Zdroj: Stoldt, Dittmore, Branvold (2006, s. 171) 

Podobně Hopwood, Skinner, Kitchin (2012) uvádějí tzv. Crisis Management Model (původně 

Gonzalez-Herrero, Pratt’s Integrated Symmetrical Model for Crisis Communications 

Management), který zahrnuje taktéž čtyři základní fáze: 

1. Issues management – identifikace možných situací, které mohou negativně ovlivnit 

sportovní oprganizaci, sběr a analýza dat pro možnou prevenci či přesměrování krize 

než opravdu vznikne 

2. Plánování-prevence – rozpoznání situace, která již ústí v krizovou situaci a volba 

před-krizové strategie 

3. Krize – reakce organizace na krizi, aplikace krizové komunikace a zabránění negativní 

publicity, nápravná opatření 

4. Po-krizová fáze – vyhodnocení použitého krizového plánu a jeho účinnosti. 

Modifikace a zdokonalení plánu pro další budoucí krizové situace. 
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Již tvorba krizového managementu je ukázkou skutečnosti, že organizace počítá s možností 

vyskytnutí krizové situace. Předpovídání potenciálních krizí je důležitým krokem k jejich 

pozdějšímu zvládnutí. Na základě těchto předpovědí je nezbytné vypracovat plány krizové 

komunikace pro jednotlivé předpovídané potenciální krize. Samotný krizový plán je tvořen 

následujícími klíčovými prvky (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006): 

1. Krizové scénáře 

• Předpokládané možné krizové situace a možný scénář jejich řešení. 

2. Spuštění plánu 

• „Každý zaměstnanec musí vědět, jakým způsobem začít procedury krizové 

komunikace, jestliže krize vyvstane.“ (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006, s. 

176) 

• Důležité je znát informace pro aktivování krizového managementu a týmu 

a samozřejmě o všem informovat PR manažera. 

3. Definování zodpovědného týmu 

• Krizový manažer určuje, kdo bude tvořit krizový tým pro danou vzniklou 

krizovou situaci.  

• Pro různé krizové situace mohou být různé krizové týmy. 

4. Definování klíčových zájmových skupin 

• Určení nejdůležitějších zájmových skupin, se kterými je nutné komunikovat 

v době krize. 

5. Interní komunikační odpovědnost 

• Vedení firmy, popř. krizový management musí informovat své zaměstnance 

a další interní zájmové skupiny o vzniklé krizi a dalších činnostech, které 

s touto krizí vyvstávají. 

6. Filozofie externí komunikace 

• „Sportovní organizace musí občas postavit zájmy ostatních nad zájmy své 

vlastní.“ (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006, s. 177) 

• Sama sportovní organizace musí být původním zdrojem informací a „příběhu“, 

ne média. 

7. Taktiky a procedury externí komunikace 

• Mass media jsou nejdůležitější zájmovou skupinou, se kterou musí sportovní 

organizace komunikovat v době krize. Přes média se dostane k veřejnosti 

nejvíce informací. 

• Musí se stanovit strategie, jak s médii v době krize komunikovat, jaké 

informace jim poskytnout, prostřednictvím jakých prostředků a nástrojů PR. 

Je však dobré mít na paměti, že pokud média chtějí, dokážou získat informace 

z různých zdrojů a vytvořit tak medializovanou pravdu. 

8. Identifikace krizového mluvčího 

• V krizi touto osobou nemusí nutně být stálý tiskový mluvčí organizace, 

ale občas je vhodné zvolit zástupce vyšší pozice v organizaci.  
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• Takovou osobou může být CEO (Chief executive officer), generální manažer, 

ředitel, atp. 

• Tato osoba však musí mít dobré komunikační dovednosti. 

9. Volba informací a komunikačního kanálu 

• Zde je nutné určit, co všechno chce organizace poskytnout za informace 

a jakými komunikačními kanály. 

Strategie a postupy krizové komunikace 

I přes všechna plánování a předvídání, krizové situace občas vznikají naprosto nečekaně a 

překvapivě. Volba strategie krizové komunikace se stává klíčovým prvkem, který může pomoci 

nejenom zabránit negativním dopadům na sportovní organizaci (jak již bylo uvedeno), ale 

vhodně zvolená a dobře zvládnutá krizová komunikace může přispět naopak ke zlepšení image, 

reputace, důvěryhodnosti, apod. Je třeba také klást důraz na udržení a budování silných vztahů 

s důležitými zájmovými skupinami, jako jsou fanoušci, dobrovolníci, média a sponzoři (Bruce, 

Tini, 2008). Vzhledem k velkému množství potenciálních krizových situací ve sportu je velmi 

obtížné stanovit jednoznačný přehled nejlepších komunikačních strategií. I přes různorodé 

situace, je důležité dodržet odpovídající tok informací směrem k veřejnosti či žádoucím 

zájmovým skupinám. Tento tok informací je přehledně znázorněn na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Tok informací směrem k veřejnosti 

Zdroj: Stoldt, Dittmore, Branvold (2006, s. 178) 
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Důležitou skupinou jsou zde masmédia, která dokáží zasáhnout informacemi velkou část 

veřejnosti. Některé zájmové skupiny, jako např. členové rodin nebo obchodní partneři, však 

vyžadují přímý komunikační kanál ohledně vývoje krizové situace, jak naznačuje uvedený 

obrázek 2.  

Zajímavý přístup ke krizové komunikaci uvádí a prezentuje Manoli (2016), která orientuje 

postup na sportovní prostředí, konkrétně pak na fotbal. Její přístup využívá dvě hlavní fáze, a 

to proaktivní komunikaci a reaktivní komunikaci, jak naznačuje obrázek 3. 

 

Obr. 3 – Řízení krizové komunikace ve fotbale 

Zdroj: Manoli (2016, s. 348) 
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Proaktivní komunikace zahrnuje především pravděpodobné budoucí krize, které mohou nastat. 

Ve sportovním prostředí lze některé krizové situace skutečně předvídat, či na ně být připraven, 

protože se opakují jak u jedné či více sportovních organizací. Reaktivní komunikace pak 

přichází dle vyhodnocení závažnosti krizové situace. U krizových situací, kde se dá spíše 

hovořit o malém konfliktu, či nedorozumění, lze využít i postup bez počáteční externí 

komunikace a nechat uklidnit situaci. V případě závažnějších krizí je již nutné volit následné 

strategie externí komunikace. Důležité jsou však v obou případech dobré vztahy s médii, které 

mohou v krizové situaci pomoci, či naopak uškodit sportovní organizaci. 

V každé situaci PR oddělení organizací, či manažeři pro komunikaci volí z mnoha různých 

přístupů a strategií. Různí autoři volí různá hlediska a různé přístupy ke klasifikaci strategií 

krizové komunikace. 

Svoboda (2009) uvádí čtyři základní obecné strategie krizové komunikace bez ohledu na 

odvětví. Těmito strategiemi jsou – Přizpůsobení se, uzavření se, spolupráce a odpor (viz 

tabulka1). 

Tabulka 1 – Alternativy strategie krizové komunikace, zdroj: Svoboda (2009, s. 76) 

1. Přizpůsobení 

se 

Organizace nehodlá krizi řešit, ustupuje a splní požadavky protistrany. 

Jde-li např. o konflikt s úřady nebo odbory, může být takový postup 

výhodný. 

2. Uzavření se 

V tomto případě nevede tento druh strategie k vyřešení situace nebo 

krize a neposlouží ani k vytváření dobrých vztahů organizace s jejími 

partnery. Tento postup je oprávněn tehdy, chce-li organizace „zmlknout“ 

proto, aby přehodnotila svá stanoviska. Z Této alternativy bude správné 

přejít k alternativě „spolupráce“. 

3. Spolupráce 

V tomto případě je strategie zaměřena na řešení konfliktu nebo krize. 

To ovšem nemusí být pro organizaci vždy nejlepší alternativa. 

4. Odpor 

Je nejlepší alternativou tehdy, když se jeví možnost uzavřít alianci 

zejména se zainteresovanými skupinami konfliktu nebo krize. 
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Coombs (2007, s. 170) vychází ze svého modelu SCCT (Situational Crisis Communication 

Theory), kde klasifikuje komunikační strategie takto: 

• Primární strategie krizové reakce 

o Strategie odporu 

- Útok na žalobce: krizový manažer konfrontuje skupinu či osobu 

tvrzení, že něco není v pořádku 

- Odmítnutí: krizový manažer tvrdí, že žádná krize neexistuje 

- Obětní beránek: krizový manažer viní z krize nějakou jinou osobu či 

skupinu mimo organizaci 

o Strategie zmírnění krize 

- Výmluva/omluva: krizový manažer minimalizuje odpovědnost 

organizace tím, že popírá úmysl ublížit a/nebo tvrdí, že nebylo možné 

ovládat události, které krizi vyvolaly 

- Odůvodnění: krizový manažer se snaží minimalizovat vnímané škody 

způsobené krizí 

o Strategie obnovení z krize 

- Odškodnění: krizový manažer nabídne obětem peníze nebo jiné dary 

- Omluva: krizový manažer připouští plnou odpovědnost za krizi a snaží 

se o odpuštění ze strany zájmových skupin 

• Sekundární strategie krizové reakce 

o Strategie posílení 

- Připomenutí: informování o minulých úspěších a dobrých počinech 

organizace 

- Gratulace: krizový manažer chválí zájmové skupiny a/nebo jim 

připomíná minulé úspěchy organizace 

- Oběť: krizový manažer připomíná zájmovým skupinám, že i organizace 

je obětí krize 

Coombs (2007) se zaměřuje především na již nastalou krizi a na reakci ze strany organizace. 

Sato (2015) však zdůrazňuje nutnost primárně budovat pozitivní asociace a povědomí o 

organizaci u sportovních zájmových skupin dříve, než krize nastane. Jako důležité nástroje zde 

vidí: 

- corporate ability (CA) – asociace sportovních zájmových skupin spojené se 

schopností organizace poskytnout excelentní produkt a služby 

- corporate social responsibility (CSR) – asociace sportovních zájmových skupin 

spojené s dobročinností, sociálními a společenskými aktivitami organizace 

Specificky pro sportovní prostředí doplňuje uvedené komunikační strategie Bruce, Tini (2008) 

o strategii přesměrování, která se snaží odvrátit negativní dopady od některých zájmových 

skupin. Příkladem může být komunikace ze strany vedení sportovní organizace, že hráči, či 
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sportovci neudělali nic špatně a neměli by být trestáni fanoušky, médii či veřejností. 

Odpovědnost je přesměrována např. na samotný management organizace. 

Shrnutí a zásady pro krizovou komunikaci ve sportu 

Pokud je krizový plán dostatečně detailně a důkladně připraven, je pak pro organizace mnohem 

snazší s krizí se vypořádat. I přesto je dobré držet se několika pravidel pro reakce v krizové 

situaci: 

1. „Reagujte okamžitě a uveďte do činnosti krizový plán vedení organizace. 

2. Pokuste se zajistit, aby se předseda představenstva společnosti nebo její generální 

ředitel či nejvyšší výkonný představitel objevil na místě co nejrychleji. 

3. Sdělte médiím tolik, kolik je možné. Držte se však přesně známých skutečností, 

nedělejte odhady o možných příčinách krize či o možných ztrátách. 

4. Mějte připraveny základní informace pro média v době, kdy jim ještě nemůžete podat 

důvěryhodné informace o nehodě samotné. 

5. Taktně se věnujte příbuzným nebo přátelům případných obětí. Zveřejněte zvláštní 

linky, na kterých se mohou zájemci dozvědět o možných ztrátách na životech. 

6. Jakmile se dají sdělit ověřené informace, svolejte tiskovou akci. Předtím je nutné: 

a) ujistit se, že zvolený prostor je odpovídající velikosti, aby stačil pojmout 

všechny zástupce lokálních a celoplošných médií; 

b) zvolit (pokud možno) místnost o více východech, aby řečníci mohli opustit 

prostor bez případného obtěžování novináři, kdyby to situace vyžadovala. 

7. Snažte se dosáhnout toho, aby na tiskové akci vystoupil předseda představenstva 

společnosti nebo její nejvyšší výkonný ředitel. 

8. Při tiskové akci se vyhýbejte zbytečným odborným termínům. Dávejte pozor, aby 

novináři neměli dojem, že je chcete zaslepit odborností. Jasně ukažte svojí lítost nad 

neštěstím a ujistěte novináře, že podniknete všechny možné kroky k nápravě. 

9. Mějte na paměti, že sdělovací prostředky se mohou zajímat o případ dlouhou dobu. 

Kritické komentáře v tisku se mohou objevit ještě po delším čase a je vhodné na ně 

reagovat.“ (Svoboda, 2009, s. 78) 

Z různých dalších odborných zdrojů (Hopwood, Skinner, Kitchin, 2012; Stoldt, Dittmore, 

Branvold, 2006; Tomandl, 2011) je dále sestaven výčet pravidel a postupů pro komunikaci 

s masmédii: 
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1. Stanovit základní „key message“ pro použití v různých masmédiích (audio, video, tisk) 

2. Být responzivní pro masmédia z hlediska poskytování informací 

3. Být hlavním zdrojem informací 

4. Důvěryhodnost osob, komunikujících s masmédii (nejen tiskový/krizový mluvčí, ale i 

ostatní zástupci organizace) 

5. Informací médiím tolik, kolik je možné 

6. PR pracovník – instrukce pro osoby komunikující s masmédii ohledně odpovědí (které 

budou v duchu nastavené „key message“) na pravděpodobné otázky, které masmédia 

mohou mít 

7. Vyvarovat se vyjádření „no comment“, „bez komentáře“. Snažit se vždy odpovědět, 

nebo odkázat na kompetentní osobu, popřípadě odůvodnit nemožnost odpovědi 

8. V případě tiskové konference – zopakovat položenou otázku (tiskovým/krizovým 

mluvčím). Pro ostatní zástupce masmédií srozumitelně formulováno, na co je sportovní 

organizace tázána. Pro zástupce sportovní organizace pár sekund navíc na rozmyšlení 

odpovědi. 

9. Živý rozhovor – efektivní způsob pro šíření a sdílení „key message“ 

10. Nebagatelizovat, nezlehčovat dopady krizové situace – bagatelizace působí necitlivě, 

bezcitně a bezstarostně 

11. Nedělat odhady, nespekulovat, držet se známých skutečností 

12. Vyhýbat se odborným termínům 

13. Neposkytovat vyjádření, odpovědi ani informace „mimo záznam“ 

14. Neobviňovat jiné osoby, organizace. Přijmout zodpovědnost, uznat chybu. 

15. Vyvarovat se humoru 

16. Nepokoušet se během krizové komunikace „prodávat“ produkt organizace 

17. Nepožadovat po masmédiích, aby zadržovala škodlivé informace 

18. Zachovat „chladnou hlavu“, klid a profesionalismus 

19. Očekávat možné jiné zastoupení masmédií, která se aktuálně zabývají nastalou krizí, 

než během normální komunikace sportovní organizace s „obvyklými“ zástupci 

masmédií 

20. Sledovat, monitorovat výstupy masmédií ohledně dané sportovní organizace – důležité 

pro přehled, případnou další reakci, možné doplnění informací pro masmédia a dopad 

krizové komunikace 

21. Vztahy a komunikace s masmédii před krizí se projeví i ve vztahu masmédií ke 

sportovní organizaci během krize 
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22. Vyhodnotit krizovou komunikaci a vyvodit z toho následná opatření do krizového plánu 

pro budoucí krizi 

Bajčan (2003, s. 73) na závěr shrnuje důležitá východiska pro krizovou komunikaci: 

• Krize přichází rychle a neočekávaně 

• Nejdůležitější pro efektivní řešení krizové situace je okamžitá reakce 

• Aktivně monitorujme sdělovací prostředky, konkurenci, vlastní pracovníky,… 

• Ve firmě musí existovat závazná pravidla interní komunikace 

• Vypracujme modelové tiskové informace 

• Nominujme do krizového týmu výkonné pracovníky 

• Tiskový mluvčí nebo agentura musí být aktivní složkou krizového týmu 

• Tiskový mluvčí musí mít operativní přístup k vrcholovým představitelům firmy 

• Předávání informací musí probíhat v reálném čase 

• Krize mnohem méně postihují firmy, které průběžně aktivně komunikují 

Závěr 

Krizové situace jsou ve sportovním prostředí velmi časté. Vždy však záleží na intenzitě takové 

situace, protože k drobným konfliktům a rozporům dochází ve sportu téměř každý den. Navíc 

je to mnohdy i součást komplexního sportovního produktu, který tak vytváří neustálé silné 

emoce. Ne vždy však jsou krizové situace ve sportu pouze na úrovni „nevinných“ konfliktů. 

Ani sportovnímu odvětví se nevyhýbají závaznější krizové situace a mnohdy i katastrofy. 

Vzhledem k mediálnímu zájmu a zájmu veřejnosti celkově o sport, sportovní akce, kluby, 

organizace a sportovce, je třeba o to více věnovat pozornost oblasti krizové komunikace.  

Článek shrnuje nejdůležitější aspekty krizové komunikace ve sportovním prostředí. Sportovní 

organizace jsou však někdy v situaci, kdy nemají kapacitu personální, ani finanční na plánování 

krizové komunikace a respektování uvedených postupů. I proto jsou na závěr formulovány 

nejdůležitější rady, tipy a pravidla pro krizovou komunikaci s masmédii.  
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