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Proč klíčoví aktéři? Proč instituce? 

Technické/přírodovědně (či jiné exaktní) informace jsou 
důležité. Ale (!!): 

– jsou obvykle dostupné a srozumitelné pouze úzkému okruhu 
expertů

– neposkytují vodítko, jak prosadit určitá opatření např. v 
prostředí města (veřejné rozhodování, diverzifikované vlastnické 
vztahy, regulace, zájmy apod.)

Institucionální analýza = kvalitativní postup, který napomáhá:
 zmapovat právní, zvykové a politické prostředí, ve kterém se 

snažíme dosáhnout změny (např. implementovat opatření)

 zohlednit nejistotu dopadů a budoucího vývoje

 identifikovat zájmy a hodnoty různých aktérů, kteří ovlivňují 
veřejný prostor



Terminologie

Kdo jsou klíčoví aktéři? 

• Volení představitelé státní 
správy a samosprávy

• Úředníci magistrátu a 
městských částí

• Zaměstnanci expertních 
státních organizací, univerzit a 
technických služeb města

• Pracovníci nestátního 
neziskového sektoru

• Podnikatelé a podnikatelské 
svazy, aj.

Co jsou instituce? 

INSTITUCE = pravidla „hry“ 
(legislativa, organizace a 
jejich reprezentanti + 
neformální pravidla a 
zvyky)



Brno: Jaká 
opatření?
Zmírnění dopadů 
vln horka: 
• Hodnocení 

účinnosti
opatření z 
pohledu 
respondentů

• Jaká opatření 
jsou nejlépe 
realizovatelná z 
veřejných a 
neveřejných 
zdrojů? 
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Světlé nátěry
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Vodní plochy

Městské zemědělství



Brno: vazba mezi mírou podpory zeleným střechám a vlivem nutným 
k jejich reálné prosaditelnosti

Související 
témata/připomínky: 
• Soukromým 

vlastníkům nelze nic 
nařídit

• Realizace na 
sedlových střechách 
není možná

• Lidé zelené střechy 
nechtějí, obávají se 
kvality provedení

• Pro investora jde vždy 
o vícenáklad, užitek 
sklízí okolí

• Neexistuje evidence, 
kde zelené střechy 
jsou

• Zelená střecha nejsou 
jen vzrostlé stromy z 
estetickou funkcí pro 
okolí
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