
SOUDRŽNOST V LARPOVÉ 
KOMUNITĚ



O ČEM TO BUDE?

 úvod
 ukotvení problematiky a její důležitost
 představení konceptu

 diskuse



ÚVOD

 2009: vývoj komunity + otázka pro zlepšení
 Soudržnost jako možný recept
 Cíl: nikoliv manifest ale úvodní teze

 Co je to „soudržnost“?



PROČ?

1. vyšší efektivita díky nižším nákladům na 
komunikaci

2. zmírňování konfliktů a jejich otevřená diskuse. 

3. udržování akceschopnosti komunity. 

4. šíření informací. 

5. schopnost komunity prezentovat sebe samu jako 
celek navenek 

6. větší možnost získat podporu z veřejných zdrojů. 

7. sdílení znalostí a zkušeností



ZÁKLADNÍ RYSY

 dlouhodobost
 reálné vazby
 přináležitost
 dobrovolnost

 x  „karnevalová soudržnost“



ÚROVNĚ SOUDRŽNOSTI

 skupiny, region, komunita

 klíčová role již etablovaných uskupení
 dominantní konsensus x deviantní 

konsensus
 nikoliv jedinci, ale celé skupiny



CO TO TEDY JE?

 komplexní a složitý pojem
 je třeba ho rozložit tak, abychom s ním mohli 

pracovat
 dimenze:

1. společné hodnoty a kultura

2. řád a kontrola

3. solidarita

4. sociální sítě a kapitál

5. sounáležitost a identita.



SPOLEČNÉ HODNOTY 
A KULTURA

1. shoda na společných cílech ven i dovnitř

2. společné kódy chování

3. otevřená podpora vzniku nových institucí x 
zbytečné duplikovat instituce stávající

4. zvýšení participace jednotlivých členů 
komunity



SOCIÁLNÍ ŘÁD 
A KONTROLA

1. vyvarovat se obecných konfliktů

2. zefektivnit neformální sociální kontrolu

3. tolerance a respekt k odlišnosti

4. kooperace mezi jednotlivými skupinami, 
která se v posledních letech poměrně 
úspěšně rozvíjí



SOLIDARITA

1. ochotný pomoci druhým

2. redistribuovat příležitosti, kterých neumím 
úplně využít, či je možné je sdílet 

3. ochota přijmout závazek i za ostatní

 žádný z předchozích bodů není 
samozřejmostí a mělo by to tak být vnímáno



SOCIÁLNÍ SÍTĚ
 A KAPITÁL

1. vysoký stupeň interakce uvnitř komunity

2.  angažovanost

3. překonávat potíže při uskutečňování těchto 
společných (kolektivních) akcí.  



SOUNÁLEŽITOST 
A IDENTITA

1. otázka identity

2. sounáležitost

 hodnota je symbolická: přináší pocit bezpečí, 
pouto mezi lidmi, posiluje sebeúctu, nese 
společné zkušenosti



SHRNUTÍ

1. dosáhnout určitých obecných principů, na 
kterých komunita může fungovat

2.  formulovat normy a pravidla 

3. podporovat vzájemnou solidaritu

4. zintenzivnit setkávání a komunikaci

5. budovat identitu komunity
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