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Vychází z materiálů Arnošta Veselého, 
při další práci prosím odkazujte na primární zdroj.



SpoleSpoleččenský problenský probléémm

Rozpor  mezi ideRozpor  mezi ideáálem a realitou, mezi chtlem a realitou, mezi chtěěným a ným a 
proprožžíívanýmvaným
OznaOznaččeneníí pproblrobléému zahrnuje:mu zahrnuje:

hodnoty, normativnhodnoty, normativníí kritkritéérium (definice rium (definice žžáádoucdoucíího ho 
stavu)stavu)
posouzenposouzeníí sousouččasnasnéé ((čči budouci budoucíí) situace ) situace 

==> > propojpropojeneníí ppřředchozedchozíích ch –– vnvníímmáánníí vztahu mezi vztahu mezi 
standardem (idestandardem (ideáálem) a realitou jako rozpor, který je lem) a realitou jako rozpor, který je 
ttřřeba peba přřekonat ekonat 



ExistujExistujíí problprobléémy nezmy nezáávisle na nvisle na náás?s?

MMůžůže odborne odborníík jen na zk jen na záákladkladěě empirických dat empirických dat 
stanovit, co je vestanovit, co je veřřejnejněě politický problpolitický probléém a co m a co 
nikoli?nikoli?

Je problJe probléém objektivnm objektivníí jev nebo socijev nebo sociáálnlníí
konstrukt?konstrukt?



KterKteréé problprobléémy byly pojmenovmy byly pojmenováány ny čči oznai označčeny eny 
jako jako „„problprobléémm““ teprve nedteprve nedáávno?vno?

PPřřííklady novklady nověě formulovaných formulovaných 
problprobléémmůů



PPřřííklady novklady nověě formulovaných formulovaných 
problprobléémmůů

DomDomááccíí nnáásilsilíí
Terorismus Terorismus 
InovaInovaččnníí deficitdeficit
InformaInformaččnníí negramotnostnegramotnost



Strukturace problStrukturace probléémmůů

Strukturace problStrukturace probléému = proces konkretizace, mu = proces konkretizace, 
pojmenovpojmenováávváánníí a systematizace doposud a systematizace doposud 
nesourodých, rozptýlených nesourodých, rozptýlených čči vi váágngněě
pojmenovaných problpojmenovaných probléémových situacmových situacíí a obta obtíížžíí..
ProPročč je tje třřeba probleba probléém strukturovat? m strukturovat? 

Aby mohl být diskutovAby mohl být diskutováán a n a řřeeššen.en.
Bez poBez pořřáádndnéé formulace a specifikace se problformulace a specifikace se probléém m 
nestane sounestane souččááststíí politickpolitickéé agendy, nebývagendy, nebýváá povapovažžovováán n 
za legitimnza legitimníí, nemobilizuj, nemobilizujíí..



PovahaPovaha veveřřejnejněě politických problpolitických probléémmůů

VzVzáájemnjemnáá provprováázanost.zanost. ProblProbléémy vmy v jednjednéé oblasti oblasti 
velmi velmi ččasto ovlivasto ovlivňňujujíí problprobléémy vmy v oblasti jinoblasti jinéé..

Subjektivita.Subjektivita. StejnStejnáá data mohou být interpretovdata mohou být interpretováána na 
rrůůzným zpzným způůsobem. sobem. 

UmUměělost.lost. ProblProbléémy jsou produkty subjektivnmy jsou produkty subjektivníích soudch soudůů
o nutnosti zmo nutnosti změěnit urnit urččitý stav vitý stav věěccíí (soci(sociáálnlníí konstrukce).konstrukce).

Dynamika.Dynamika. MnohMnohéé problprobléémy nejsou vmy nejsou v podstatpodstatěě nikdy nikdy 
vyvyřřeeššeny. eny. 



Metody vymezenMetody vymezeníí problprobléémumu

Analýza aktAnalýza aktéérrůů
BrainstormingBrainstorming, brainwriting, brainwriting
MyMyššlenkovlenkovéé mapymapy
Strom problStrom probléémmůů
Analýza hranic, analýza udAnalýza hranic, analýza udáálostlostíí a a řřada dalada dalšíšíchch



HledHledáánníí problprobléémmůů (probl(probléémových mových 
situacsituacíí))

Podnět může vzniknout kdekoli (zkušenosti vlastní, 
zkušenosti ostatních; masmédia; výzkumy jiných či 
vlastní)
=>Rozpoznání, vytušení, odhalení či vytvoření
problému?
Důležitá je praktická životní zkušenost, sociální citlivost 
a schopnost „domýšlet věci“.
Hledat problémy neznamená být negativní, ale ptát se 
„co by šlo dělat lépe?“



Popis problPopis probléémumu

Co víme o problému? 
Indikátory a další data. Vývoj v čase.

Co víme o politice řešící tento problém?
Vývoj legislativy, strategických dokumentů, 
alokovaných zdrojů.

Co víme o pozornosti věnované tomuto 
problému? 

Vývoj veřejného mínění, obsahová analýza 
pozornosti médií, nastolování agend atd.



Formulace problému

Formulace problému = arbitrární přijetí určitého 
pohledu na problém
Subjektivní a tvořivý proces 
Výsledkem je stanovení „substantivního 
problému“



Nároky na vymezení společenského 
problému

Dotýká se života významného poctu příslušníku 
daného společenství, i když některých více 
a/nebo přímo a jiných méně a/nebo nepřímo.
Je analyzovatelný.
Je řešitelný veřejně politickými nástroji.
Není ani příliš široký, ani příliš úzký (některý 
problém obsahuje mnoho dílcích problému, pak 
je třeba odhalit primární příčinu či problém).
Nelze jej vyřešit snadno a rychle.



Hlavní chyby v definici problému

Přijmutí definice klienta.
Hledání pouze jednoduchých a zřejmých problému.
Příliš obecný a všeobsahující problém.
Vložení řešení do problému.

NE: „existuje příliš málo neziskových organizací
poskytujících přístřeší bezdomovcům“ (implikuje řešení: 
zvýšení jejich poctu nebo jejich kapacity).
ANO: „existuje příliš mnoho lidí bez domova“

Představa, že všechny problémy vyžadují veřejně
politické řešení.



PraktickPraktickéé radyrady

Nebojte se hodnocenNebojte se hodnoceníí (n(něěco je co je ššpatnpatněě, v nepo, v nepořřáádku).dku).
Myslete ve formMyslete ve forměě deficitdeficitůů a nadbytka nadbytkůů..
Kvantifikujte, pokud je to moKvantifikujte, pokud je to možžnnéé
Definice problému by měla obsahovat poukaz na to, 
proč problém nemůže řešit trh (

Externality, 
Selhání nebo zhroucení systému či institucí stojících mimo 
trh (např. rodiny, občanského sektoru);
Sociální nerovnosti.
Diskriminace vůči minoritám.
Neschopnost veřejného sektoru plnit funkce, o kterých se 
tradičně předpokládá, že je plnit má (školství, zdravotnictví)



Dotazy, pDotazy, přřipomipomíínky, diskusenky, diskuse
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