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Tisková zpráva 

Mladí lidé si vyzkoušeli práci zastupitelů města 

Praha, 31. 7. 2022 

Více než 540 studentů středních škol a žáků ZŠ si v projektu „Studenti v regionech 

diskutují se zastupiteli“ zkusilo vystupovat v roli zastupitelů, debatovali o problémech, 

které v kraji vnímají i o tom, jak by navrhovali je řešit, a naučili se, jak funguje 

komunální politika. 

Projekt „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“, spolufinancovaný programem Evropské 

unie Erasmus+ byl organizací Agora CE realizován od srpna 2019 do července 2022. Do 

projektu se zapojilo více než 540 mladých lidí ve věku 13 – 19 let ze středních a základních 

škol jako účastníci vzdělávacích workshopů, 16 mladých lidí ve věku 18 – 30 let v roli lektorů 

a více než 55 osob s rozhodovací pravomocí – zastupitelů, starostů, místostarostů i zástupců 

městských úřadů. V rámci projektu se uskutečnila 3 školení pro lektory a programy pro 21 

skupin mladých účastníků z různých měst, škol a tříd.  

Co si účastníci z programů odnesli aneb dopady projektu 

Projektem se podařilo rozšířit znalosti a dovednosti mladých lidí v oblasti praktického 

fungování politiky na místní úrovni. Účastníci se naučili o fungování místní samosprávy, zjistili 

a vyzkoušeli si, jak probíhá jednání zastupitelstva, jak mají občané možnost zapojit se do práce 

zastupitelstva nebo jako aktivní občané i jinak, poznali místní zástupce města i jejich agendu, 

podrobně se seznámili také s vybranými konkrétními tématy, která je ve městě zajímala i s tím, 

jak zjišťovat názory veřejnosti i vyhledávat informace potřebné pro řešení konkrétních 

problémů. 

Účastníci na závěr projektu hodnotili nabyté znalosti a dovednosti následovně: „Zjistila jsem 

spoustu nových věcí v politice obcí a měst. Odnesla jsem si informace, které bych sama od 

sebe nejspíš nikdy nezjišťovala.“ „Byla to dobrá zkušenost, díky které mi bylo osvětleno, jak 

funguje politika v praxi a dokonce jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je být v zastupitelstvu.“ 

„Získali jsme jiný náhled na problémy v našem městě včetně průběhu řešení, rozpočtu a 

časové náročnosti. Zjistili jsme, na koho se s takovými problémy obrátit a jak tyto situace řešit.“ 

„Mám více informací o fungování zastupitelstva, rady a aspoň vím, že vše zařídit není tak 

jednoduché.“ „Ukázalo mi to, že komunální politika není úplně nuda a je důležitá.“ 

Mladí účastníci programu měli možnost také rozvinout své komunikační dovednosti. 

Vyzkoušeli si, jak kultivovaně vyjadřovat svůj názor a vyjednávat a jak získávat informace o 

reálné situaci nebo problému v obci. Vyzkoušeli si také diskutovat se svými vrstevníky i 

představiteli města.  

Účastníci popsali nácvik a rozvoj svých komunikačních dovedností v projektu následovně: 

„Naučila jsem se a vyzkoušela si mluvit před cizími lidmi.“ „Ověřila jsem si, že diskuse mezi 

lidmi s naprosto opačnými názory může být vedena na úrovni.“ „Díky simulovanému 

zastupitelstvu jsem si uvědomil, že mluvený projev před lidmi není jednoduchý a je třeba na 

něm zapracovat a zdokonalit ho.“  
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Pomocí projektu se podařilo také zprostředkovat dialog mezi osobami s rozhodovací 

pravomocí a mezi mladými lidmi v jejich městech. Mladí účastníci vždy měli prostor seznámit 

osoby s rozhodovací pravomocí se svými myšlenkami, následně s nimi debatovali možnosti 

řešení vybraných problémů ve svých městech. Zastupitelé tak zjistili, jaký je pohled mladých 

občanů jejich města, na aktuální místní situace nebo problémy. 

Účastníci hodnotili své zkušenosti z komunikace s osobami s rozhodovací pravomocí takto: 

„Ocenil jsem dotazy na starostu, protože to byla příležitost zjistit si něco o městě, skutečné 

problémy.“ „Bylo příjemné setkat se se starostou a zastupiteli města.“ „Debata a přítomnost 

starosty nám dala nový náhled na situaci.“ „Velký zážitek pro mě byl setkat se s naším 

zastupitelstvem a mít možnost hlasovat.“ „Bylo dobré, že přišel i místostarosta města a 

zastupitelé, že jsme mohli slyšet názory i od nich, jak to skutečně probíhá, když byl nějaký náš 

návrh.“ 

Mladí lidé dostali díky účasti v projektu příležitost na vlastní kůži si zažít, jak lze přemýšlet nad 

problémy ve městě, když nechci jen nečinně přihlížet, ale když se chci do jejich řešení také 

aktivně zapojit. Získali zkušenost s tím, jak prosazovat svůj názor a nápad ve městě. Většinově 

byli účastníci programu po jeho absolvování otevřenější k aktivnějšímu zapojení do občanské 

společnosti.  

Posun ve svých postojích popisovali účastníci po programu následovně: „Motivovalo mě to 

v rozhodnutí něco řešit a potěšilo mě, že můj hlas je slyšet a mám možnost ho využít. Začal 

jsem i přemýšlet o budoucí účasti v zastupitelstvu. “Komunální politika není vůbec nudná a 

mnoho věcí lze změnit díky zapojení se do ní. V budoucnu se určitě plánuji zapojit více.“ „Budu 

chodit častěji na zastupitelstvo.“ „Odnesla jsem si nový pohled na politiku (kladný).“ „Celá akce 

i s teorií byla přínosná a přesvědčila mě k zajímání se o politiku.“  

Zúčastněné osoby s rozhodovacími pravomocemi se v rámci spolupráce s mladými lidmi na 

programu dozvěděly, jaká témata a problémy zajímají mladé občany jejich obcí, zjistili jejich 

názory i návrhy řešení, vyzkoušeli si tak naslouchat mladým lidem. Zúčastnění zastupitelé 

ocenili nápady mladých a v některých případech se vyjádřili, že některé myšlenky by mohly 

být uskutečnitelné v praxi a uvedli, že se pokusí je zařadit do reálných plánů města.   

Lektoři si na školení i v průběhu realizace aktivit rozvinuli vlastní faktické znalosti z oblasti 

komunální politiky, zlepšili ale také své lektorské dovednosti v práci se skupinou a facilitaci. 

Díky projektu také došli do kontaktu s mnohými učiteli i politiky, jednání s rozlišnými cílovými 

skupinami jim může také být dobrou průpravou do budoucího studia, povolání i života.   

Výstupy projektu 

S průběhem projektu a jednotlivých programů je možné se blíže seznámit v dalších výstupech 

a materiálech na webu Agory CE: https://www.agorace.cz/vzdelavani/studenti-v-regionech-

diskutuji-se-zastupiteli/. Pro vzdělavatele a učitele jsou zde k dispozici metodické materiály a 

pracovní listy ke všem aktivitám programu. Vzdělavatelé i studenti si mohou stáhnout příručku 

přibližující komunální politiku. A konečně souhrnný dokument představuje témata a problémy, 

které zajímaly mladé lidi v zapojených městech – může tak být užitečným zdrojem informací o 

tom, co je pro dnešní mládež důležité v oblasti komunální politiky.  

https://www.agorace.cz/vzdelavani/studenti-v-regionech-diskutuji-se-zastupiteli/
https://www.agorace.cz/vzdelavani/studenti-v-regionech-diskutuji-se-zastupiteli/
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Kontakty: 

Mgr. Pavla Bednáriková, AGORA CE o.p.s. 

koordinátorka projektu Simulačních her a projektu Studentská agora 

+420 737 040 888 

pavla.bednarikova@agorace.cz 


