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Regionální spolupráce (COŽP UK) 

• University outreach (projekt MOSUR) 
• Institucionální zázemí (RCE) 
• Podpora lokálních znalostí  

(vztah UR k proměně vědy jako takové) 
• Metody překonávání bariér: nástroje  
 Hraniční objekty 
 Nové rámce (reframing)  

http://mosur.czp.cuni.cz/
http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/seminare/66-prezentace-z-mezinarodniho-seminare-k-ustaveni-rce-regionalniho-centra-expertizy?highlight=YToyOntpOjA7czozOiJyY2UiO2k6MTtzOjQ6InJjZXMiO30=


Předmět a způsob spolupráce 

• Případové studie (CS) = hraniční objekt pro 
komunikaci 
 každý aktér přispěje svým úhlem pohledu 

• Cíl: identifikovat konflikty mezi aktéry a možnosti 
(témata) dialogu 

• Metoda výzkumu CS:  
popis situace (objektivní & subjektivní) 
analýza aktérů 

 



Případové studie (CS) – metodika  

 
 

Výukové materiály v otevřeném prostoru na bázi wiki (Open Educational Resources) 

http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Case_study_development
http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Case_study_development
http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Case_study_development
http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Case_study_development


Případové studie (CS) – příklad 

 

Materiály mezinárodní letní školy programu ISPoS 

http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/New_Zealand_2010:_Mining_in_Schedule_4_Conflict
http://mosur.czp.cuni.cz/ispos/


Analýza aktérů (AA) 

• Participativní metody: změna pojmu „cílová 
skupina“ na pojem „aktér“ (stakeholder) 

 řešení  emergentní povaha 
• Především v místním kontextu, kde probíhá 

nějaká konkrétní intervence (i globální kauzy) 
 výzkumný nástroj  určit slabá místa a 
 příležitosti spolupráce  

praktický prostředek  podpora 
demokratizace 

 
ZIMMERMANN, A., MAENNLING, C. (2007) Mainstreaming participation. Multi-stakeholder 
management: Tools for Stakeholder Analysis. Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn. 

 

http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf


Kroky AA 

• určení a vymezení role aktérů, vztahů mezi sebou 
navzájem; 

• určení jejich profilu a strategických zájmů; 
• nalezení zdrojů „moci“ a popis mocenských vztahů 

mezi těmito hráči, vlivu a zapojení do rozvojových 
aktivit; 

• sledují se vztahy důvěry, vyloučení, vzájemné 
podpory; 

• analyzují se předpoklady pro uplatnění změn 
(rozložení sil pro a proti). 

 



Podle Zimmermann, A., Maennling, C. (2007) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Paris Declaration and Accra Agenda for Action: http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm



Case study regionu Ústí 

• Vliv těžby uhlí (globální mechanismy v lokálním 
měřítku) 

• Hypotéza: vliv narušených sociálních vztahů 
(historie)  

• Praktický problém: posílit vliv místních aktérů 
(spektrum zájmů) 

• Výzkumná otázka: identifikace zájmů (místních, 
národních, globálních); nalezení zdrojů konfliktu 

• Nový rámec: role sociálního kapitálu (SC) 
v regionu; SC jako cíl (udržitelného) rozvoje 

 



CS metodologie pro region Ústí 

http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Case_study_methodology


CS vliv těžby uhlí v regionu Ústí 

http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Final_outcome_of_student_stakeholder_mapping_and_analysis_in_the_Ore_Mountains


Profily aktérů – kritéria  
Kritérium Aktér jej naplňuje, pokud je schopen… 
Tvorba vize …mít konstruktivní vize & demokraticky vyvažovat zájmy 

Efektivita v činnostech …pracovat k cíli a sledovat jeho naplňování 

Flexibilita a inovace …otevřenosti k novým přístupům a jejich využití, podpora různorodosti 
Spolehlivost ...dodržovat závazky a plnit včas požadavky 
Komunikace …informovat ostatní, rychle odpovídat, vyměňovat si zkušenosti 

Vztahy 
…udržovat vztahy, otevírat nové prostory spolupráce, přizpůsobovat se 

možnostem druhých 
Management …držet se strategií, dodržovat jasná pravidla, rozdělit role,… 

Důvěra …informovat ostatní o záměrech a očekáváních, zajímá se o druhé 

Konflikty 
…rychle zjišťovat potenciální konflikty a účinně, konstruktivně a 

otevřeně jim čelit 

Poučení ze zkušeností 
…vyhodnocovat zkušenosti, být otevřený ke kritice, být ochotný se učit z 

chyb 
Transparentnost …předcházet či omezovat nekalé praktiky 

Zdroje …vytvářet/čerpat zdroje 



Profily aktérů regionu Ústí 



Určení 
klíčových 
aktérů 
(S1 – S4) 

Podle Zimmermann, A., Maennling, C. (2007) 



Mapa aktérů 

Podle Zimmermann, A., Maennling, C. (2007) 



Analýza vztahů mezi aktéry 

Podle Zimmermann, A., Maennling, C. (2007) 







Analýza pilířů udržitelnosti v regionu 



Navrhovaná rozvojová řešení 



1. Evropské demokratické 
mechanismy na všech úrovních 

2. Vytvoření CHKO Krušné hory 
3. Posilování regionální identity 
4. Regionální výrobky – podpora produkce & značek (obr.) 
5. Rekultivace a dialog zainteresovaných aktérů („design“ 

krajiny jako společné rozhodnutí) 
6. Vytvořit mikroregionální sítě spolupráce 
7. Změnit tradiční přístupy  inovace, změna myšlení 
8. Posílení kapacit v oblasti managementu (vzdělání) 
 
 
 

Navrhovaná rozvojová 
řešení (práce studentů) 



Sociální kapitál – vliv na rozvoj regionu 

Nová rozvojová řešení: koncentrují se kolem vztahů a 
iniciativ nad rámec „základní životní nutnosti“ 
– apel na „přežití“ – nepřináší ekonomický rozvoj 

Výsledek analýzy:  
• příčiny rozvojových problémů: sociální vztahy  
• oblasti narušení vztahů & některé příčiny 
• dominantní aktéři  malá iniciativa ostatních 
• menší aktéři  mají rozvojový potenciál (inovace) 
• řešení: rozvíjet vztah k místu, demokratické 

mechanismy, vzdělání,… 
 
 



Závěr  

Kde vstupuje (reflexivní) věda? 
Hledání možností transformace: ne pouhé jednání 

podle předem stanoveného plánu, ale též 
hodnocení výsledku procesu a na tomto základě 
změna jeho parametrů včetně jisté proměny 
účastníků  

 



Děkujeme Vám za pozornost 
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