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1. ÚVOD 

 

 Hlavním tématem této práce je to, jakým způsobem a do jaké míry je koncept otevřené 

společnosti přítomen ve fungování a činnosti organizací českého občanského sektoru, a také 

jaké způsoby chápání konceptu otevřené společnosti lze najít u samotných představitelů 

těchto organizací. Výsledkem této práce pak má být zjištění, nakolik je koncept otevřené 

společnosti v činnosti těchto organizací a způsobu jejich fungování přítomen a uplatňován, 

nakolik napomáhá tvorbě vizí konkrétních organizací, jejich sebereflexi a přispívá k proměně 

jejich aktivit a působení. 

Toto téma zkoumání bylo vybráno z několika důvodů. Zaprvé jsem toho názoru, že 

tématem otevřené společnosti (tím, co jako koncept představuje a jaká jsou jeho kritéria a 

hodnoty otevřené společnosti) je důležité se v současné době zabývat, a to zejména vzhledem 

k období minulého komunistického režimu a jeho postkomunistické fázi, kterou Česká 

republika a česká společnost procházela a jejíž odkazy sahají i do současné doby. Organizace 

občanské společnosti jako objekt zkoumání pak byly zvoleny z toho důvodu, že dle mého 

názoru tyto organizace mohou představovat efektivní prostředek pro rozvoj otevřené 

společnosti, díky svým předpokladům, které vycházejí z jejich způsobu fungování a činnosti. 

To, nakolik je tento názor pravdivý, pak bude předmětem mého zkoumání. 

 

Tato práce je dělena na dvě části - teoretickou a výzkumnou. V teoretické části práce 

jsou představeny a vymezeny základní pojmy, se kterými budu pracovat, jako: občanská 

společnost, která je zde představena ve svých základní hodnotách a funkcích, nestátní 

neziskové organizace a jejich vlastnosti, a koncept otevřené společnosti, o kterém bude 

pojednáno dle prací zvolených autorů. Součástí teoretické části práce je také kapitola o vlivu 

komunistické minulosti na utváření občanské společnosti v České republice, o přetrvávajícím 

odkazu tohoto období a o problémech, které jsou s tímto obdobím při rozvoji občanské 

společnosti spojené. Tato problematika je zde také doložena výzkumy z 90. let 20. stol. a 

současným výzkumem vztahu veřejnosti k organizacím občanského sektoru. 

 

Ve výzkumné části práce je hlavním tématem výzkum organizací občanského sektoru 

ve vztahu k otevřené společnosti. Nejprve jsou zde představena hlavní kritéria pro otevřenou 

společnost, dle prací zvolených autorů, a poté jsou zde představeny možnosti organizací 

občanského sektoru (či jejich předpoklady) pro rozvoj otevřené společnosti. Z těchto kritérií 
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vychází také osnova rozhovorů, pomocí které byl prováděn kvalitativní výzkum – interview 

s představiteli vybraných organizací občanského sektoru. Pomocí otázek v rozhovoru je 

sledována jednak míra naplňování jednotlivých kritérií otevřené společnosti organizacemi - 

vytváření prostoru pro otevřenou diskusi, pluralitu názorů, svobodu, toleranci, odpovědnost, 

kritické zkoumání, ale také jsou získávány názory představitelů organizací na téma otevřené 

společnosti, toho, co pro ně samotné tento pojem představuje, zda si myslí, že koncept 

otevřené společnosti činnost jejich organizace nějakým způsobem ovlivňuje, či zda jsou toho 

názoru, že jejich organizace svou činností a fungováním otevřenou společnost rozvíjí. Ve 

výzkumné části práce je také představena metodologie výzkumu, kritéria pro výběr 

organizací, průběh výzkumu a jeho výsledky. Odpovědi respondentů jsou znázorněny do 

tabulek, po kterých následují analýzy odpovědí a zdůvodnění výběru otázek ve vztahu 

k hlavní výzkumné otázce. Součástí tohoto výzkumu jsou také dvě otázky týkající se důvěry 

veřejnosti k organizacím občanské společnosti a postkomunistických rysů společnosti, které 

slouží jako doplňující otázky ke zkoumání vztahu společnosti k organizacím občanského 

sektoru a problémy spojenými s rozvojem a fungování občanské společnosti v ČR z pohledu 

respondentů. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST  

 

 

2.1 VYMEZENÍ POJMŮ 

 

 

2.1.1 Občanská společnost  

 

Tématu občanské společnosti, jejímu vzniku a vývoji bylo věnováno mnoho publikací. 

Pro naše potřeby bychom se však zaměřili na stručnou definici pojmu občanské společnosti 

dle vybraných autorů, na to co představuje, z čeho se skládá a jaké jsou její hlavní funkce a 

hodnoty s tím, že se jim budeme blíže věnovat v dalších kapitolách v souvislosti s konceptem 

otevřené společnosti. 

Jako definici občanské společnosti bychom uvedli citace několika autorů, kteří se 

tomuto tématu věnovali. Občanskou společnost definuje například K. Müller  (2002:28) 

„jako prostor neomezeného a nezávislého lidského spolčování, ve kterém dochází k hledání, 

pojmenovávání a ověřování společenských hodnot, zájmů a priorit“ , k čemuž lze dle M. 

Potůčka (1997:51) dodat „…a k promítání těchto názorů a hodnot do činů.“  Tyto definice lze 

rozšířit o pojetí Habermasovo, který definuje občanskou společnost jako takovou společnost, 

která je založena na  „svobodném sdružování a komunikaci mimo trh a stát, na vůli k dohodě 

a k sebereflexi, a je prostorem pro vypracovávání individuálního a kolektivního výrazu, 

solidarit, identit a zájmů, a prostorem pro sebe-reflexi společnosti a její vědomé učení a 

sebetvorbu (Barša, Císař 2004:107). 

 

Z těchto definic občanské společnosti tak vyplývá i několik základních funkcí a 

hodnot občanské společnosti, které nám pomohou blíže určit její charakter a to, co 

představuje. Vycházet budeme z práce Češi a občanská společnost (2002) K. Müllera, který 

základní funkce a hodnoty občanské společnosti vymezuje takto: 

 

(1) Funkce obranná. Občanská společnost stojí v distinkci vůči státu, mimo sféru 

politické moci, tudíž ve své nezávislosti vytváří jakýsi „ochranný vál“ proti možné 



 8 

rozpínavosti státní moci, byť by byla mocí demokratickou.  Společnost se tedy jako celek 

může strukturovat a koordinovat svoje jednání skrze organizace občanské společnosti, které 

jsou nezávislé na státní moci a ty pak mohou chod státní moci vymezovat a ‚ohýbat‘. Proto 

jsou nutné silné instituce občanské společnosti proti zneužívání politické moci a jejímu bujení 

a pro vytváření tlaku při uplatňování lidských občanských práv (Müller 2002:29). 

 

Podobně vymezuje tuto funkci občanské společnosti i G. Ahrne (1998:84 ) který píše, 

že „občanská společnost vytváří ducha společenství v prostoru pro svobodné sdružování 

svobodných jedinců a zhrnuje vztahy, které sahají za vztahy rodinné, ale stojí mimo oblast 

státu.“ A též E. Gellner (1997:10), který vymezuje občanskou společnost jako „soubor 

nevládních institucí, který je dost silný, aby mohl fungovat jako protiváha státu, a zatímco 

ponechává státu funkce garanta míru a arbitra zásadních zájmů, zabraňuje mu atomizovat 

zbytek společnosti a ovládnout ho.“ 

 

(2) Funkce legitimizační vychází z předpokladu, že občanská společnost, jako prostor 

pro vznikání zásad a veřejného mínění, vytváří společenské zdroje moci a vlády, jímž tímto 

poskytuje morální základ a legitimitu (Müller 2002:29). Občanská společnost také vytváří 

prostředí, ve kterém se artikulují a ověřují společenské zájmy (občanské zdroje politické 

moci), a jelikož je nezávislou na politických institucích, umožňuje názorovou pluralitu a 

vytváří prostor dialogu a zapojení občanů do veřejné správy. 

 

(3) S tímto souvisí i funkce participační, jež představuje mimo jiné efektivní 

mobilizaci lidských zdrojů. Občanská společnost by totiž měla umožňovat rychlejší a 

účinnější zapojení občanů do veřejného dění, než jaké nabízejí etablované politické struktury 

samotné (Müller 2002:29).  Měla by umožňovat účast na rozhodování ve věcech veřejných, 

aniž by občané vstupovali do politických stran a měli tak možnost vytvářet tlak, který by 

zajistil, aby byly řešeny naléhavé společenské otázky. Občanská společnost tak dává prostor 

rozvoji asociací umožňujících občanům aktivně participovat na společenském životě a zde 

realizovat svou občanskou svobodu (Barša, Císař, 2004). 

 

(4) Neposlední hodnotou občanské společnosti je také její integrační funkce, kdy se 

lidé pro své cíle spojují s druhými občany, aby na veřejnosti něčeho dosáhli, a prožívají tak 

pocit sounáležitosti s určitou skupinou, či ve vyšším smyslu pocitu loajality k celé společnosti 

(Müller 2002:29).  
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Toto vše je pak možné za předpokladu, že zde bude vyzrálá občanská poltická kultura, 

jež se vyznačuje především smyslem pro zájmovou a názorovou pluralitu a s tím 

souvisejícími občanskými postoji autonomie, tolerance, odpovědnosti, nakloněnosti ke 

kompromisům či dohodě a úctou k zákonům (Müller 2002:30). 

 

 2.1.2 Nestátní neziskové organizace   

 

„Dnes vidím jasněji než dříve, že naše největší obtíže pramení z něčeho, co je stejně 

obdivuhodné a zdravé jako nebezpečné – z naší nedočkavé touhy zlepšit osud našich 

bližních.“ K.R. Popper 

 

Občanskou společnost jsme si definovali v jejích základních funkcích a hodnotách. 

V této části bychom se nyní věnovali občanskému sektoru, který je institucionalizovanou 

formou občanské společnosti a jedním z jejích segmentů. 

 Občanský sektor se dá definovat jako oblast, ve které působí nestátní neziskové 

organizace a který se nalézá mezi sektorem veřejným (obývaným státem) a soukromým 

(oblast ziskových organizací). Neziskové organizace jsou formou dobrovolného sdružování 

občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle a tvoří 

nezbytný institucionální rámec, umožňující občanům sdružování a společné ovlivňování 

veřejných záležitostí v roli partnerů institucí státu a trhu (Potůček 1997:51-52). 

Tyto organizace se vyznačují spontánností, rozmanitostí, sledováním veřejného zájmu 

a jako prostor mezi trhem a státem reagují na nedostatky obou - státu na jeho menší schopnost 

uspokojit požadavky různých menšin a řešit problémy a oproti trhu jako důvěryhodnější 

partner při poskytování veřejných statků, jehož cílem není dosažení zisku (Dohnalová 

2003:57). Lidé tak zakládají NNO, protože trh a stát jim nejsou schopny zajistit zboží a 

služby, které potřebují (Frič, Šilhánová 2001:78). 

Nestátní neziskové organizace tak přinášejí nové pohledy  a návody řešení reagující 

jak na místní potřeby a problémy, tak na globální výzvy naší doby. Působí v různých 

oblastech a mají různé formy, od občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných 

společnosti přes církve a náboženské společnosti, profesní komory, k zájmovým sdružení 

právnických osob a družstvům - zřízených k neziskovým účelům ( Potůček 1997:52). 
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Označení nestátní neziskové organizace vyplývá ze specifických vlastností těchto 

organizací, které jsou tak tímto označením z části definovány. M. Dohnalová (2003:59) tyto 

vlastnosti organizací charakterizuje a vymezuje takto: 

 

Pojem - nestátní – byl již zmíněn výše při vymezení funkcí občanské společnosti. 

Občanský sektor vzniká zdola, dobrovolným rozhodnutím a činností „obyčejných“  lidí, kteří 

zakládají organizace jenž jsou nezávislé zvláště na státních nebo jiných úřadech. (Jsou 

institucionálně oddělené od státní správy a nejsou ovládány správními radami, v nichž by měli 

převahu vládní úředníci (Potůček 1997:54). Mohou se také svobodně rozhodovat bez zásahů 

státu podle svých vlastních pravidel a postupů (jsou samosprávné). 

   

Pojem - neziskové - se vztahuje k faktu, že tyto organizace sledují jiné účely než 

opatřovat zisk pro své vedení nebo členy. “Neziskové organizace mohou nashromáždit zisk, 

ale ten musí být užit výhradně k podpoře základního poslání organizace“(Potůček 1997:54). 

Prostředky organizace jsou tak rozdělovány na aktivity organizace ve prospěch veřejnosti či 

nějaké její části v různých oblastech (v případě veřejně prospěšných organizací) a nebo na 

podporu zájmů členů organizace (v případě vzájemně prospěšných organizací). 

 

  Důležitým rysem organizací občanské společnosti je, že jsou dobrovolné – zahrnují 

určitý významný prvek dobrovolné činnosti. Tyto organizace užívají v jistém stupni 

dobrovolnou účast na svých činnostech, členství v nich není vyžadováno zákonem (Potůček 

1997:54) a lidé se v nich sdružují na základě dobrovolného rozhodnutí vzít na sebe díl 

odpovědnosti, kterou na sebe brát nemusí. Toto rozhodnutí realizují občané ve veřejném 

prostoru, kde se k uskutečnění svých záměrů sdružují s dalšími jedinci (Bergerová 2002:92). 

 S tímto souvisí také předpoklad rovnosti členů organizace jako občanů před zákonem 

(nikoliv ve smyslu rozdělení pozic uvnitř organizace). O občanském sektoru lze mluvit jen 

tam, kde se organizuje na pozadí rovnostářské a vysoce individualizované společnosti, kde se 

lidé v těchto organizacích organizují nezávisle na tradičních strukturách příbuzenských, 

místních, stavovských nebo církevních ve vzájemném respektu (Sokol 2002:5).  

Za další znaky, kterými se organizace v občanském sektoru vyznačují, M. Bergerová 

(2002:93) považuje i fragmentárnost – občanské organizace nemají potřebu řešit společenské 

problémy v jejich celistvosti a jejich přínosy a vstupy jsou dílčí. A dále různorodost – jelikož 

přístup občanských organizací k řešení problémů vychází z různých pohledů, názorů a 

stanovisek. V občanském sektoru neexistují jednotné postupy a metody, ale škála otevřených 
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možností, včetně netradičních a experimentálních s tím, že jednotlivá řešení se nemusí 

vylučovat, ale mohou se realizovat vedle sebe, vzájemně se ovlivňovat a obohacovat. 

 

 

2.2 VLIV TOTALITNÍHO KOMUNISTICKÉHO REŽIMU NA UTVÁŘENÍ 

OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

„Dědictví komunismu ovlivňuje naši současnou situaci zejména ve sféře vzorců občanské 

mentality a chování. „ P. Machonin   

 

2.2.1 Občanská společnost za komunistického režimu 

 

Občanská společnost za období komunistického režimu v bývalém Československu 

existovala, a to díky své struktuře, která byla vytvořena zejména koncem 19. století (jako 

výsledek vlasteneckých snah o kulturní a politickou emancipaci) a v období první 

Československé republiky jako mnohonárodnostního státu (který znamenal další nárůst 

spolkové a nadační činnosti). Slibný vývoj v oblasti neziskového sektoru byl však poté 

nejprve přerušen německou okupací v r. 1939 a II. sv. válkou (kdy okupační režim mnohé 

neziskové organizace zrušil, či je využil pro účely státní moci) a po krátkém poválečném 

období, ve kterém docházelo k revitalizaci demokracie společně s obnovováním občanského 

sdružování, byl uchopením moci komunistickou stranou v roce 1948 téměř naprosto utlumen. 

Po znovunastolení totalitního politického systému, který sdružování občanů omezil na 

centrálně řízené masové organizace, byl spolkový život paralyzován vytvořením akčních 

výborů, které pod záminkou očišťování veřejného života od reakčních a protisocialistických 

sil nahradily volené orgány neziskových organizací. Majetek spolků a církevních organizací 

byl zkonfiskován a jednotlivé organizace byly sloučeny do jednotných „dobrovolných 

organizací“ Národní fronty (Frič, Šilhánová 2001:19). Jak píše K. Müller (2002:190), 

občanská společnost byla za minulého režimu nefunkční a její kvalita byla nedostačující. 

Zájmová sdružení byla totiž podřízena několika politickým „masovým“ organizacím a 

zájmové aktivity byly uměle politizovány, čímž se stávaly formou kontroly a ovládání 

společnosti ze strany státu, respektive jedné strany. 
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Je však zajímavé, že organizovanost občanů byla v průběhu komunistické éry ve 

skutečnosti značná a podstatně větší než dnes. Téměř každý občan byl totiž někde 

organizován, a to často ve dvou až třech organizacích současně. Organizovanost bez 

subordinace však nebyla v totalitním režimu možná, a proto lidé paradoxně často chápou ještě 

dnes jakoukoli veřejnou angažovanost jako citelné omezení svobody (Müller 2002:190, 194). 

Všeobecná nechuť lidí organizovat se (jak bude uvedeno níže) je pochopitelná, jelikož účast v 

organizacích byla často povinná, nebyla výrazem jejich svobodného rozhodnutí a aktivity 

sdružení byly kontrolované. Občanská participace v období komunismu byla většinou jen 

formální, neautentická a vyvíjená jen za účelem projevu loajality k režimu (Frič, Šilhánová 

2001:20). 

Podobně píše o snaze komunistické strany o úplné proniknutí, dozor a kontrolu všech 

aspektů společnosti i M.Howard (2003:23). Dle práce Valerie Bounce1 zmiňuje, že ačkoliv 

autoritativní režimy berou většinou v úvahu existenci nezávislých společenských aktivit, které 

nejsou pro stát přímo ohrožující, komunistická strana zamezila existenci jakéhokoliv 

spolkového života, politických organizací, nebo společenských hnutí, které existovaly mimo 

státo-stranickou institucionální síť. Důsledkem toho bylo, že se masová veřejnost stala na 

státo-straně závislou v otázkách zaměstnání, příjmu, dostupnosti spotřebitelského zboží, 

vzdělání, bydlení, zdravotní péče i společenské a geografické mobility. A co víc, strana se ve 

skutečnosti pokusila nahradit celkovou potřebu nezávislých společenských aktivit svou hustou 

institucionální sítí skupin a organizací, ve kterých bylo členství a účast na nich obyčejně 

povinné a vynucené. Málo lidí se mohlo vyhnout této státo-stranické kontrole veřejné sféry, 

jelikož téměř každé dítě muselo vstoupit do mládežnické organizace a téměř každý dospělý 

pracující patřil do odborového svazu a jiných masových organizací.  

 

2.2.2 Odkaz komunistického režimu 

 

  Čtyřicetileté období komunistického totalitarismu tak vneslo do vztahu občan a 

občanská společnost určité rysy, které přetrvaly i po pádu režimu a v současné době stále 

ovlivňují chování občanů, jejich způsob myšlení, hodnoty i to, jak pohlížejí na dobrovolné 

organizace a jakou důvěru mají ke sdružování. Jako důkaz tohoto tvrzení je možné uvést 

několik autorů, kteří se tématu postkomunistické občanské společnosti v České republice 

věnovali.  

                                                 
1 Bounce, Valerie: Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the State. 
Cambridre: Cambridge University Press, 1999. 
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M. Potůček (1997:61) píše, že po pádu mocenského monopolu komunistické strany 

postkomunistické země zdědily „vysoce fragmentovanou a atomizovanou společnost se 

značným deficitem důvěry mezi občany navzájem i mezi jednotlivci a státem“. Obyvatelé 

postkomunistických zemí, dle Potůčka, nejsou navyklí se sami sdružovat a hájit svoje 

ohrožené zájmy a představitelé státu nejsou zvyklí vyjednávat s představiteli různých 

zájmových skupin ani s klientskou veřejností. Stále tak prý hrozí riziko nepřiměřených reakcí 

na obou stranách, vyplývající z nedostatku informací nebo z nepochopení situace partnerské 

strany. 

Dále Potůček tvrdí, že za minulého režimu vznikl v postkomunistických zemích 

„archetyp státu jako něčeho cizího, vnuceného a nepřátelského“, my versus oni (ojedinělé 

projevy občanských aktivit, které stály v opozici proti komunistickému státu a jeho institucím 

byly většinou vystaveny tvrdé represi a nenašly širší podporu veřejnosti), a ten ve společnosti 

vyvolával dvojí efekt, který v určité formě do současné doby přetrvává:  

 

(1) Za komunistického režimu docházelo k potvrzování hodnoty a ‚blahořečení‘ 

soukromí, jelikož většina lidí se v této době obracela k rodině a soukromí jako sféře 

prožívání, ochrany a kultivace národních, náboženských či jiných symbolů a tradic. Realita 

přitom vyžadovala, aby většina obyvatel do veřejné sféry z nejrůznějších důvodů vstupovala, 

ať už z profesních, či kariérních. Ve této své veřejné roli byli tito lidé příležitostně nuceni 

‚hrát‘ podle vnucených pravidel, jen aby mohli co nejdříve opět uniknout, více či méně 

zahanbeni, do svého soukromí, do své imaginární enklávy (Sztompka 1999:194). 

V komunistickém režimu také docházelo k potlačování tvořivého potenciálu lidí, jelikož 

v totalitních systémech nemají lidé dostatek prostoru pro uplatnění svých dispozic a 

schopností, což vedlo k frustracím obyvatelstva (Potůček 1997:37). 

 

(2) Dalším důsledkem komunistického období bylo ‚znehodnocení‘ veřejné sféry či 

politiky jako takové. Jakákoliv hlubší spolupráce se státními institucemi, politiky či stranou 

byla totiž považována za nemorální, stigmatizující a za blízkou velezradě. Proto ti, kteří se 

nehodlali smířit s ‚vnitřní emigrací‘ a chtěli se účastnit autentického politického života, si 

museli konstituovat svoji vlastní veřejnou sféru mimo oficiální politiku státu (Sztompka 

1999:194).   
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(3) P. Frič (2001:74) uvádí další rys dědictví komunistického režimu ve vztahu státu k 

neziskovému sektoru v ČR, který nazývá  ‚tradicí občanské pohodlnosti‘. Tu v lidech, dle 

Friče, vypěstovala po desetiletí propagandisticky zdůrazňovaná ‚omnipotentnost‘ 

socialistického státu řešit veškeré problémy občanů. Během času většina obyvatel ČR totiž 

nabyla přesvědčení, že jedině stát je schopný se o ně postarat a oni sami se mu do toho nemají 

příliš plést. Proto i nadále prý vyčkávají ve svém relativně pohodlném soukromí na to, co pro 

nápravu jejich problémů podnikne stát. A když se mu jeho aktivity nedaří, tak opětovně 

ponejvíce v soukromí nadávají, ale sami nemají vůli na řešení společných problémů 

participovat.  

 

Tématu vlivu komunistického režimu na občanskou společnost a především vztahu 

občanů postkomunistických zemí k dobrovolnickým organizacím se věnuje ve své knize The 

Weakness of Civil Society  i M. Howard (2003). Zkoumá zde zejména tři hlavní důvody toho, 

proč se mnozí obyvatelé zemí postkomunistické Evropy vyhýbají účasti v dobrovolnických 

organizacích, a tím i jaké hlavní rysy komunistického režimu ve vztahu k občanům mají vliv 

na slabou účast občanů v organizacích a jejich rozhodnutí nebýt organizován2: 

 

(1) Howard tvrdí, že většina obyvatel postkomunistických zemí stále silně nedůvěřuje 

a vyhýbá s účasti v organizacích občanské společnosti, jelikož vychází ze své předešlé 

zkušenosti s komunistickými organizacemi. V těch byla účast povinná, vynucená a tudíž 

nebyla výsledkem jejich dobrovolného rozhodnutí. Nyní po pádu komunismu tito lidé chtějí 

využít možnosti se o vstupu do organizace rozhodnout dobrovolně a volí tedy možnost 

nevstupovat. Mnozí z nich v minulosti vstupovali do komunistických organizací i dobrovolně, 

ale jelikož činnost v organizacích byla kontrolovaná, nemohli svou účastí dosáhnout změn či 

výsledků, které si předsevzali. Je též zajímavé, jak uvádí Howard, že mnozí z dotázaných 

obyvatel postkomunistických zemí nerozlišují mezi nedobrovolnými organizacemi minulého 

režimu a současnými dobrovolnickými organizacemi.  

(O tomto rysu postkomunistické občanské společnosti hovoří i P.Frič (2001:74) a 

formuluje ho jako ‚tradici nedůvěry ke smysluplnosti a k možnostem se angažovat 

prostřednictvím občanských organizací.‘ Opakovaná zkušenosti s masovým 

perzekuováním členů různých NO a s vnucovanou, neautentickou participací na aktivitách 

                                                 
2  Ve svých závěrech vychází Howard zejména ze Světového průzkumu hodnot z let 1995-97 (World Values 
Survey), dotazníkových průzkumů na téma členství v organizacích, které proběhly v Rusku a Německu a z 
vlastních hloubkových rozhovorů s obyvateli postkomunistických zemí Ruska a bývalého východního Německa. 
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komunisty kontrolovaných ‚pseudoobčanských‘ organizacích postupně přivedly obyvatelstvo 

ČR k přijetí opatrovnických životních strategií. Průměrný obyvatel ČR tak vyhledává ústraní 

veřejného dění a nemá chuť riskovat a dostat se do zbytečných problémů).  

 

(2) Howard říká, že v období komunismu se vytvořily mnohé soukromé a neformální 

řetězce (z důvodu politizace a státní kontroly veřejné sféry), které stéle přetrvávají i v dnešní 

době (ve zcela novém institucionálním prostředí) a slouží pro mnoho lidí jako překážka ke 

vstupu do formálních organizací.  Tyto neformální soukromé sítě rodiny a přátel vznikly za 

komunismu jako prostor, kam se lidé utíkali, realizovali se a stýkali se s lidmi, kterým mohli 

důvěřovat. Tyto sítě přátel však dle Howarda v současné době občanskou společnost, která má 

být prostorem mezi rodinou a státem, nahradit nemohou. 

(Tento rys postkomunistické společnosti P. Frič (2001:74) nazývá ‚tradicí 

klientelismu‘, která se v období ‚budování socialistické společnosti‘ vyvinula. Sítě 

vzájemných úsluh a protekcí se staly osvědčenou strategií jak přežít v nedostatkové 

společnosti a přežily ve společnosti i do současnosti).  

 

  (3) Howard uvádí, že mnozí postkomunističtí obyvatelé jsou vysoce nespokojeni s 

novým politickým a ekonomickým systémem, který nesplnil jejich předešlá očekávání a 

ideály, a toto zklamání způsobilo, že se odtáhli ještě dále od veřejných aktivit. 

 

Zajímavé je též fakt, který v této knize uvádí Howard jako výsledek vlastního 

výzkumu, který prováděl pomocí rozhovorů s občany postkomunistických zemí Ruska a 

bývalého NDR, že mnozí z lidí, kteří se v současné době účastní v dobrovolnických 

organizacích byli v podobných organizacích aktivní již za minulého režimu. Získali prý 

pozitivní zkušenost s komunistickými organizacemi a společně s tím si také byli schopni 

vyvinout i jisté dovednosti a znalosti, které mohou nyní využít (2003:126). Howard též uvádí, 

že v rozhovorech na téma účasti v dobrovolnických organizacích mu mnozí z dotazovaných 

sdělili své sympatie s organizacemi a ochotu se v nich účastnit, ale pouze za předpokladu 

ohrožení stávajících hodnot demokracie, v případě nebezpečí revoluce apod., a to též pouze 

jednorázově (2003:126).  
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2.2.3 Výzkumy vztahu veřejnosti k organizacím občanské společnosti  

 

V bývalém Československu bylo v období od pádu komunismu v roce 1989, a po 

rozdělení i na území České republiky, provedeno několik průzkumů v oblasti vývoje 

společenských hodnot a postojů společnosti. Pro mou práci jsou relevantní průzkumy, které se 

týkají vztahu veřejnosti k neziskovým organizacím a možnosti ovlivňovat veřejné záležitosti 

Nejprve uvedu příklady průzkumů z období okolo pádu komunistického režimu a první 

poloviny devadesátých let, a poté jeden z posledních průzkumů, který může reflektovat 

současný stav společnosti.  

 

D. Slejška ve své knize Vývojové procesy lidských hodnot a naše doba (1990) uvádí 

porovnání vybraných hodnotových orientací občanů před a po roce 1989, ze kterých vyvozuje  

několik vývojových ambivalencí utvářejících se hodnotových vztahů.  

Pro tuto práci je relevantní část výzkumu, která se věnuje hodnotám veřejného 

působení a práce pro veřejnost. Údaje prý ukazují na rychlé posilování hodnoty veřejného 

působení zejména krátce před a po roce 1989, kdy byly nové okruhy obyvatelstva vtaženy do 

nově se na demokratických základech etablující veřejné činnosti. Veřejná činnost se tak sice 

pod vlivem demokratického obratu valorizovala 3, ale zároveň klesá hodnota toho, mít 

možnost ovlivňovat veřejné záležitosti, která tak ustupuje hodnotě žít “pro sebe“, nezávisle na 

lidech a společnosti a mít možnost soukromě podnikat. (Valorizovala se sice možnost 

vlastního vlivu na veřejné záležitosti, ale naopak se spíše devalorizovala ochota podílet se 

vlastní usilovnou a nezištnou prací na rozvoji společnosti). Sdělovací prostředky přinášejí 

např. informace o tom, píše Slejška, že do vedení odborů v tom či jiném podniku byl zvolen 

dosavadní předseda jen proto, že v početném osazenstvu všech zaměstnanců se nenašel nikdo, 

kdo by byl ochoten na tuto funkci kandidovat. 

 Veřejná činnost se tak dle Slejšky stává hodnotou, od níž lidé očekávají zvýšené 

přínosy za nízké úsilí a oběti, což prý zákonitě plyne z nedostatku politické kultury po dlouhé 

době mocenského monopolu, kdy veřejná činnost vystupovala jako výrazný hodnotový 

outsider (Slejška 1990:77-78). 

 

                                                 
3 Z hlediska celkových hodnotových struktur se valorizace projevuje postupem hodnot v individuálním, 
skupinovém nebo společenském povědomí, devalorizace jejich ústupem. 
 



 17 

Další výzkum, který je zde uveden, se zabýval názory a zájmy občanů a představitelů 

lokálních samospráv České republiky v roce 1995 a přinesl několik zajímavých výsledků, 

které uvádí M. Potůček v knize Nejen trh (1997). Obecně je z výzkumu dle Potůčka patrné, 

že lidé se více zajímají o problémy, které mohou ohrozit nebo naopak zlepšit jejich 

bezprostřední životní situaci. Úspěchy či problémy spjaté s vývojem samotných nástrojů 

politické demokracie, tržního hospodářství a občanské společnosti, však tímto nemohou patřit 

a nepatří k prioritám občanů, poněvadž důsledky jejich blahodárného vlivu nebo naopak 

selhání oni sami jen málokdy bezprostředně spojují se svými každodenními problémy. Je tak 

pro nás zajímavé, že mezi problémy, které občané ČR rozhodně nevnímají jako naléhavé, se 

mimo informování občanů o veřejných záležitostech dostala i podpora svépomocných a 

neziskových organizací (1997:72). Česká veřejnost, dle Potůčka, nepřikládala (dle výzkumu 

z roku 1995) existenci neziskových organizací velký význam, jelikož mezi 17 oblastmi 

veřejné politiky se podpora neziskovým organizacím objevila až na posledním místě. Příčiny 

deficitu občanství vidí Potůček například ve: stereotypech chování, které si lidé za desetiletí 

komunismu vyvinuli; v ekonomických stresech transformace, který nutí lidi soustředit se na 

uhájení živobytí; v tom, že tradiční kanály společenské kontroly v podobě mechanismů 

reprezentativní demokracie nestačily dostatečně rychle a účinně reagovat na životní potřeby 

lidí i větších společenství; a také, že si česká vláda nebyla schopna připustit jak významné je 

cílevědomě budovat infrastrukturu občanské společnosti, představovanou občanským 

sektorem (1997:76). 

 

Z předešlých příkladů tak vyplývá, že se občanská společnost v postkomunistické 

České republice bude muset vyrovnat se sníženým zájmem občanů o aktivity občanských 

organizací a členství v nich a bude muset obnovit důvěru, která byla za minulého režimu 

zničena. Svými aktivitami a potenciálem, který organizace občanské společnosti mají pro 

vytváření prostoru pro svobodné sdružování občanů, podporu a  naplňování jejich potřeb a 

zájmů, tak zřejmě společně s časem a podporou ze strany státu budou organizace vytvářet 

oblast, kterou občané rozeznají jako důvěryhodnou pro svou účast a jako náležitý prostředek 

pro rozvíjení hodnot a funkcí, ze kterých občanská společnost vychází.  

Důležitá je však i samotná spolupráce jednotlivých organizací občanské společnosti, 

které by podle M. Potůčka (2002:401) měly „…překonat historicky vzniklé averze ke 

společnému nebo alespoň koordinovanému či konzultovanému jednání mezi subjekty 

občanského sektoru, nalézt novou generaci osobností směrující občanský sektor mimo prostor 

ryze pragmatické spolupráce vedené snahou o získání prostředků k zajištění vlastní existence 
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do prostoru dobrovolné a uvědomělé účasti na občanských aktivitách a podpory jejich 

činnosti za podmínek transparentnosti, veřejné prospěšnosti nebo veřejně užitečné vzájemné 

prospěšnosti a názorové nezávislosti při korektním tříbení názorů na věci veřejné.“ 

Tímto se pak může stát minulostí to, že nevládní organizace jsou v české společnosti 

vnímány jako něco „nadbytečného, podivného a často podezřelého…(jelikož) neziskové 

organizace jsou nástrojem změny v životě člověka jak směrem ven, k veřejnosti, tak i dovnitř, 

do organizace i každého jejího člena…a mohou sehrát důležitou roli při budoucím vývoji 

České republiky.V prvé řadě při posilování demokracie, vtahování občanů do rozhodovacích 

procesů a dále jako kvalitní oponent projektů, vycházejících ze státního či soukromého 

sektoru, ale hlavně jako realizátoři vlastních projektů a programů“ (Šremer 1999:139). 

 

V porovnání s průzkumy z 90. let zde uvedu i průzkum z nedávné doby, který ukazuje na 

to, že česká občanská společnost se vyvíjí. V práci Česká občanská společnost 2004 - po 

patnácti letech rozvoje4  Tereza Vajdová shrnuje výsledky průzkumu z roku 2004, který 

přinesl mnoho nových poznatků a zpochybnil některé tradiční názory na občanskou 

společnost v ČR. Z výsledků průzkumu bylo zjištěno (2004:6): 

   

(1) Polovina českých občanů se aktivně angažuje v občanské společnosti. 47 procent 

 občanů totiž poskytlo v posledním roce materiální či peněžní dar některé neziskové 

organizaci.  Stejný podíl občanů je členem neziskových organizací a polovina z nich je 

dokonce členem více než jedné. A již téměř 60% občanů se podílí na nejrůznějších 

společenských aktivitách v obci apod. 

 

(2) Česká občanská společnost je aktivní a různorodá , jelikož v ČR existují již tisíce 

 organizací občanské společnosti. Vedle člensky nejsilnějších sportovních a zájmových 

organizací existují také aktivní a vlivné dobrovolné organizace, z nichž mnohé nastolují 

opomíjená témata a umí dosáhnout pozitivních společenských změn. 

 

(3) V České republice existuje  podle odhadů již asi 80 zastřešujících organizací a 

 sítí, z nichž většina poskytuje svým členům úspěšně odbornou a technickou podporu a 

mnoho z nich hraje pozitivní roli v tom, že vytvářejí společná pravidla, jejichž  plnění od 

svých členů vyžadují.  

                                                 
4 Výzkum Indexu občanské společnosti v České republice, který realizovala Nadace rozvoje občanské 
společnosti /NROS/ ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2004. 
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(4) Komunikace mezi státem a občanskou společností se lepší, jelikož  existuje již 

 řada mechanismů pro tuto spolupráci. Např. poradní orgány vlády a ministerstev, komise a 

výbory krajských zastupitelstev a rad a tripartita (v ČR funguje jako Rada hospodářské a 

sociální dohody). V rámci projektu bylo ale zjištěno, že stát většinou komunikuje jen s odbory 

a hospodářskými či profesními svazy a většina jiných aktérů občanské společnosti v postavení 

respektovaných a silných partnerů zatím není. 

 

(5) Ve společnosti však stále přetrvává nízká důvěra, jelikož  jen necelá pětina českých 

 občanů souhlasí s tím, že druhým lidem se dá věřit. To vyjadřuje obecně velmi nízkou míru 

mezilidské důvěry ve společnosti, která je typická pro postkomunistické země a představuje 

překážku rozvoje občanské společnosti. Můžeme se však domnívat, že posílení občanské 

společnosti by dlouhodobě mohlo pomoci rozvoji důvěry ve společnosti obecně, čemuž 

nasvědčuje fakt, že míra důvěry mezi členy neziskových organizací je vyšší, než mezi 

nečleny. 

 

 
2.3 OTEVŘENÁ A UZAVŘENÁ SPOLEČNOST 

 

 

„ Možná, že já se mýlím, je první teze těch, kdo opravdu chtějí otevřenou společnost.“ 

 K.R. Popper  

 

2.3.1 Vymezení a počátky pojmu  

 

Pojmy otevřená a uzavřená společnost byly v průběhu dvacátého století vymezeny a 

užívány několika autory. Podrobněji se budu zabývat zejména prací Karla Poppera, Otevřená 

společnost a její nepřátelé, kterou autor dopsal krátce po druhé světové válce (v českém 

překladu vyšla v roce 1994), a s jehož jménem je chápání otevřené společnosti v posledních 

desetiletích nejvíce spojováno.  

Dále se pak budeme zabývat prací jednoho z jeho významných žáků, George Sorose 

Směnka na demokracii, která v českém překladu vyšla v roce 1991 a s jehož jménem je u nás 

spojen vznik Nadace Charty 77, Nadace OSF  a také založení Středoevropské univerzity 

v Praze.   
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V závěru této kapitoly pak budou uvedeny práce několika dalších autorů, kteří o 

otevřené společnosti napsali, či se jejich práce k tomuto konceptu vztahují. 

 

2.3.2 Otevřená společnost K.R. Poppera 

 

Poprvé byly pojmy otevřená a uzavřená společnost použity, jak zmiňuje K. Popper 

(1994: 182), Henrim Bergsonem ve Dvojím pramenu mravnosti a náboženství (1936). Zde 

bylo Bergsonovi hlavním východiskem a znakem pro vymezení otevřenosti odlišení morálky. 

Otevřená morálka je, dle Bergsona, založena na osobní odpovědnosti, tvořivosti a není závislá 

na daných společenských tlacích. Morálka uzavřená je naproti tomu spojena s automatismy 

společenských zvyklostí, s vnějšími tlaky, je neosobní a podporuje zachování daných 

společenských pravidel. Svár mezi otevřenou a uzavřenou společností je pak podle Bergsona 

určujícím rysem vývoje lidských společností ( Prudký 2002: 185).  

Dle Poppera se však pojetí otevřené a uzavřené společnosti u Bergsona liší od jeho 

vlastního pojetí, které rozpracoval v knize Otevřená společnost a její nepřátelé (1994:182): 

“Mé výrazy naznačují tak říkajíc racionalistickou distinkci; uzavřená společnost je 

charakterizována vírou v magická tabu, zatímco otevřená společnost je taková, v níž se lidé 

naučili být do jisté míry k tabu kritičtí a zakládat svá rozhodnutí na autoritě své inteligence 

(po diskusi). Bergson má naproti tomu na mysli jakousi náboženskou distinkci. To vysvětluje, 

proč může na otevřenou společnost pohlížet jako na produkt mystické intuice, zatímco já 

tvrdím (v kap. 10 a 24), že mystiku lze interpretovat jako výraz touhy po ztracené jednotě 

uzavřené společnosti, tedy jako reakci proti racionalismu otevřené společnosti.“   

 

K. Popper říká, že se ve své knize pokouší ukázat, že společnost se ještě 

nevzpamatovala z otřesu svého zrodu – z přechodu od kmenové či „uzavřené společnosti“, jež 

se podřizovala magickým silám, k „otevřené společnosti“, která uvolňuje kritické schopnosti 

člověka. Otřes tohoto přechodu je pak prý jedním z faktorů, které umožnily vznik oněch 

reakčních hnutí, která usilují o návrat ke kmenové společnosti (1994 :13). Některé z těchto 

překážek, které brání racionálnímu přístupu k problémům společenské obnovy se, jak sám 

říká, pokouší odstranit zejména kritikou těch sociálních filosofií, jež jsou příčinou rozšířené 

předpojatosti proti možnostem demokratické reformy5 (Popper 1994: tamtéž). 

                                                 
5 Nejmocnější z těchto filosofií je dle Poppera ta, kterou nazval historicismem. Popper totiž považuje historická 
proroctví za zcela mimo rámec vědecké metody. „Budoucnost závisí na nás samých a my nezávisíme na žádné 
historické nutnosti…historicistická metafyzika také zbavuje člověka břemene odpovědnosti. Víme-li, že se něco 
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„Platón: Veškerá společenská změna je zkázou, rozkladem či degenerací. Další úpadek 

v politické oblasti lze zastavit, zastavím-li každou politickou změnu“ (Popper 1994:29).  

 

V polemice především s Platónem, ale také Hegelem a Marxem vykládá Popper ideu 

otevřené společnosti jako společnosti založené na svobodě rozhodování, osobní odpovědnosti, 

kritickém rozumu, individualismu, respektu k odlišnému a otevřenosti vůči jiným, na vysoké 

schopnosti přijímat změny, tvořivosti, na vysoké  mobilitě a pluralistickém demokratickém 

systému moci. Naproti tomu je pro uzavřenou společnost příznačné autoritářství, 

kolektivismus, dogmatický způsob myšlení, strnulost, uzavírání se vůči změnám a tvořivosti, 

nepatrná mobilita, často řízená z vnějšku, obvykle totalitární, autoritářské, nedemokratické 

politické systémy (Prudký 2002:185).  

  

Popper sám píše (1994:155): „Magickou, kmenovou či kolektivistickou společnost 

budu nazývat uzavřenou společností, zatímco společnost, v níž se jednotlivci musí rozhodovat 

osobně, společností otevřenou. Uzavřená společnost pak může být přirovnána 

k organismu…připomíná stádo, či kmen tím, že je poloorganickou jednotkou, jejíž příslušníky 

drží pohromadě polobiologické svazky – příbuzenství, společný život, sdílení společných 

snah, společná nebezpečí, radosti a strasti. Je konkrétní skupinou konkrétních jednotlivců.“ 

 

Přechod od uzavřené k otevřené společnosti nazývá Popper Velkou revolucí. Datuje 

ho zpět do Řecka 6. století př.n.l., kde došlo ke zhroucení kmenového systému uzavřených 

společností. Vzniklo zde sociální napětí v důsledku populačního růstu a docházelo ke 

kontaktům s jinými kulturami obchodem a mořeplavectvím. Tento vývoj pak způsobil 

částečný rozklad starých způsobů života a vedl k vynalezení kritické diskuse a myšlení 

osvobozeného od posedlosti magií, k prosazování iniciativy a nezávislosti jednotlivce. Popper 

hovoří o generaci  velkých myslitelů před peloponéskou válkou, kdy v Aténách 5. stol. 

docházelo  k rozvoji nových hodnot, rovnostářské životní normy, individualismu a 

                                                                                                                                                         
stane, ať uděláme cokoliv, může vzniknout pocit, že proti tomu nemusíme bojovat. My uznáváme racionální 
osobní odpovědnost.“ (Popper 1994: 14).  Téma historicismu je rozpracováno v Popperově knize Bída 
historicismu vydaného česky v Praze v roce 1997 v nakladatelství OIKOYMENH.  
Jiří Musil v knize vydané k památce K. Poppera (Šance otevřené společnosti, Praha 2002: 27) píše, že : 
“/Popper/ se zaměřil vědomě, a snad jako první, na širší celospolečenské implikace přitakání 
historicismu…podařilo se mu ukázat na vnitřní spojení mezi historicismem a oběma totalitními politickými 
hnutími 20. stol, tj. komunismem a fašismem…přílišný důraz na historicismus, často spojený s relativismem, se 
může stát branou myšlenek, které mohou vést k ohrožení toho, co označoval pojmem otevřená společnost.“ 
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prosazování humanismu. Demokracie založená na víře v rozum, vyhýbání se dogmatismu 

společně se vznikem filosofie, byla reakcí na zhroucení uzavřené spolčenosti a její víry 

v magično a pokusem nahradit ztracenou víru tradicí kritiky a diskuse. „Víra otevřené 

společnosti v člověka, rovnostářskou spravedlnost a lidský rozum, oproti uzavřené 

společnosti, ve které je kmen vším a jedinec ničím, je výzvou lidem, aby respektovali jeden 

druhého a sami sebe, zájmem o jedince, výzvou pro individuální iniciativu a 

sebeprosazování“ (Popper 1994: 154-181). 

 

 Popper novým způsobem vymezuje i racionální postoj, který vychází z toho, že „já se 

mohu mýlit a ty můžeš mít pravdu, a společným úsilím se můžeme pravdě přiblížit.“ 

Předpokládá se, že existuje pravda, leč připouští se všudypřítomnost omylu a neznalost. 

Pravdu prý nemůžeme pozitivně a s konečnou platností dosáhnout, nicméně se k ní můžeme  

postupně, krok za krokem přibližovat. Cestou k tomu je spolupráce a soutěž osob, které 

v otevřené diskusi předkládají, kritizují a testují své návrhy, teorie a projekty tím, že je 

poměřují svou zkušeností (Znoj 2002:42). Racionální společnost je pak otevřená v tom 

smyslu, že není definována společným dobrem a je dle Poppera nadřazena každému 

totalitnímu režimu, jelikož snahy o důkaz pravdivosti a o dosažení jistoty vedou 

k dogmatismu, který se transformuje do podoby totalitarismu a autoritářství. Tento kritický 

racionalismus znamená ochotu podrobit kritice každou představu, každý argument, který 

hodláme považovat za platný (Znoj 2002:45). Kritická argumentace se pak může stát 

nositelem změn, které potřebují zralého a zodpovědného člověka, plně si vědomého 

otevřenosti dějin i společnosti, který je připravený k jednáním a kompromisům a je odolný 

proti doktrinalizovaným způsobům myšlení (Havelka 2002:89). S tímto souvisí i „uvědomění 

si vlastních limitů“ jako vzoru otevřeného myšlení (Parusníková 2002:68). 

 

2.3.3 George Soros a otevřená společnost 

 

Pozoruhodně rozvíjí koncept otevřené společnosti George Soros ve své knize Směnka 

na demokracii, když rozhodující rozdíl mezi oběma typy společnosti spatřuje v modelech 

myšlení (tradiční způsob myšlení, dogmatický a abstraktní). Soros také vychází 

z předpokladu, že způsob myšlení a forma společenských institucí se navzájem podmiňují a 

modely otevřené a uzavřené společnosti pak vidí jako alternativy, z nichž má lidstvo v daném 

dějinném okamžiku na vybranou.  
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Soros rozlišuje mezi původní formou ‚neměnnosti‘ organické společnosti, pro kterou 

je charakteristický tradiční způsob myšlení, a ‚neměnností‘ vnucenou později evolučním 

procesem, kterou reprezentuje společnost uzavřená společně s dogmatickým způsobem 

myšlení. Pro ‚změnu‘ je pak nutná abstrakce, používání abstraktního myšlení (které je vlastní 

otevřené společnosti). Chybí-li toto vědomí změny (používání abstrakce), může se mysl 

zabývat pouze komplexem okolností, které existují v přítomnosti. Tento způsob myšlení 

nazývá Soros tradičním. Pro tradiční způsob myšlení je charakteristická absence alternativ, je 

zakotveno v tradici, o platnosti se nepochybuje a panující ideje jsou přijímány jako realita 

sama. V organické společnosti je tak existence jejích členů plně determinována. Jedinec zde 

takřka neexistuje, jelikož jeho zájmy jsou naprosto totožné se společností a k zachování této 

situace je donucován. Dogmatický způsob myšlení má pak s tradičním mnoho společného a 

dle Sorose postuluje autoritu, jež je pramenem všeho vědění, snaží se obnovit jednoduchost 

světa, v němž převládající pohled na svět není ničím problematizován (pro uzavřenou 

společnost je typická strnulost) a má tendenci se uchylovat k nadlidské autoritě. 

Pokud se však naučíme přemýšlet o věcech nejen tak, jak jsou, ale jak by mohly být, 

tedy bereme v úvahu nekonečnou škálu možností, kterou pro její rozsah zobecňujeme a 

všechno pokládáme za možné (pokud nebyl dokázán opak), rozvíjíme myšlení, které Soros 

nazývá kritické.Volíme mezi alternativami, čelíme škále možností, ze kterých vybíráme, 

přičemž sama tato volba implikuje ustavičný proces kritického zkoumání s tím, že každý je 

svoboden vyslovovat své názory a obhajovat je proti názorům jiných. Toto je dle Sorose 

principem demokracie, za podmínek, že existuje kritérium, dle kterého lze soupeřící myšlenky 

posuzovat a dále ochota podřídit se tomuto kritériu. Demokracie pak otevírá prostor 

tvořivosti, kde lidé mohou sledovat alternativní cíle a čelit nutnosti rozhodování o tom jaké 

budou. Lidé jsou v otevřené společnosti též vpleteni do mnoha vztahů a svazků, které vznikají 

na základě individuálních rozhodnutí příslušných jedinců a na místo tradičních pout tak 

nastupují pouta smluvní. 

 

„Jestliže se však můžeme ze zkušenosti několika minulých let něčemu naučit, je to 

poznání, že neexistuje snadný způsob přechodu od uzavřené k otevřené společnosti. Nestačí 

odstranit brzdy uzavřené společnosti: je nutno zřídit instituce, vytvořit zákony, myšlenkové 

návyky, ba tradice otevřené společnosti. Otevřená společnost je složitý systém, mnohem 

složitější než uzavřená společnost, právě proto, že její struktury nejsou strnulé, nýbrž natolik 

pružné, že jsou téměř nevnímatelné. V uzavřené společnosti je místo pouze pro jednu 

koncepci, totiž pro vládnoucí dogma, které si udržuje nadvládu potlačováním nesouhlasných 
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názorů. Otevřená společnost naproti tomu nejen dovoluje, nýbrž přímo vyžaduje, aby všichni 

její členové jednali jako autonomně rozhodující jednotky“ (Soros 1991:88). 

 

2.3.4 Příspěvky k otevřené společnosti od L. Prudkého a R. Dahrendorfa  

 

L. Prudký (2002:185-188) píše, že v nejhlubších základech konceptu otevřené 

společnosti najdeme respekt k individuu a k jeho svobodě, která je podněcovaná a 

uskutečňovaná tvořivostí a která rozvíjí možnosti pro další tvořivý rozvoj. Této svobodě je 

pak vlastní rys odpovědnosti za vlastní skutky, za aktivity vycházející z tvořivosti. 

(Odpovědnost je tak zde chápána nikoliv jako protiklad svobody, ale jako její podmínka). A 

ještě hlouběji pak najdeme přesvědčení, že lidský tvor je především dobrý, naplňován láskou 

a touhou po dobru.  

Koncept otevřené společnosti se dle Prudkého orientuje na procesy a cesty vývoje 

společnosti jejíž cílové modelové varianty či účely jsou vždy dány mírou naplňování principů 

otevřené společnosti. (A naplňováním těchto principů jsou samy negovány, rozvíjeny, 

posouvány a měněny). Koncept otevřené společnosti tak neakcentuje ani materiální, ani 

institucionální, ani pouze duchovní aspekty společnosti, jejichž obsahy se zabývá a nachází je 

v míře naplňování individuální svobody, tvořivosti a odpovědnosti. Základní podmínkou a 

zdrojem úspěchu v dosahování konceptu otevřené společnosti je tedy soustavné učení ke 

svobodě a posilování takových mediátorů (činitelů sociálního učení), které k tomuto učení 

podněcují. Naopak posilování mediátorů posilující pasivitu, závislost, konformitu a spoléhání 

na vnější autoritu vede k uzavírání společnosti.  

Taková společnost, která napomáhá rozvoji podmínek pro individuální svobodu, 

tvořivost lidí a podporuje naplňování odpovědnosti za své skutky, ta podněcuje principy 

vyjadřující otevřenost (a tedy dynamiku, přijímání nového, obohacování jinakosti např. 

různými kulturami atd.). Neochota k novému, ke změnám, snahy vedoucí k  zachování pevné 

hierarchie, neměnnosti, stagnace, přináležitosti ke skupině a podpora stability, jistot, bezpečí, 

pak vytváří společnost uzavřenou. Pro uzavřenou společnost je totiž dle Prudkého určující 

lpění na stereotypech, symbolech, jistotách kmene (ale také národa, rasy apod.), na jistotách 

mimo osobní odpovědnost a na jistotách neosobní přináležitosti. Člověk v uzavřené 

společnosti je obklopen, určován a naplňován jistotami dodávanými mu zvenčí, je v síti 

přehledných pravidel daných autoritou času, symbolu a tabu. 

Konceptu otevřené společnosti je však dle Prudkého vlastní i tendence k nestabilitě, 

včetně destabilizace mezilidských vztahů, rodiny a dalších společenství, institucí a norem 
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chování. Přijmout jako fakt, že „jedinou jistotou je změna“ jinak řečeno, že “smyslem cesty je 

respektování cesty a sebe sama na ní a nic jiného“ je dle Prudkého obtížné a vyžaduje to 

trvalou aktivitu, tvořivost a vysoké nároky na hledání rovnovážného stavu pro každého 

účastníka této cesty. Druhým nebezpečím je pak deficit účelu, nedosažitelnost cílů. (Cíle jako 

skutečnosti, které jsou dosahovány tím, že je měníme a překonávání toho, co se ještě dnes 

zdálo být cílem). Možnosti a dovednosti k zvládnutí tohoto údělu je pak nutné vyhledávat, 

posilovat a cvičit. 

Míra rozvoje občanského sektoru je, dle Prudkého, jedním z nejvýznamnějších 

projevů míry usilování o otevřenou společnost, o společnost založenou na svobodné, tvořivé 

aktivitě, jejímž omezením je jen odpovědnost svobodných lidí za své skutky. Z toho vyplývá, 

že aktivity v občanském sektoru mají význam i jako aktivity dotující rozvoj otevřené 

společnosti. 

Rozvoj občanské společnosti, politické svobody (demokracie) a hospodářské svobody 

(volného trhu) je zároveň rozvojem nejvhodnějších mediátorů pro učení ke svobodě a učení se 

svobodě je nejefektivnější svobodnou aktivitou.  

 

Další z příspěvků k tématu otevřené společnosti od R. Dahrendorfa (1994:9) se týká 

rozvoje občanské společnosti, politické svobody a volného trhu. Dahrendorf říká, že 

nejvhodnějším z existujících konceptů společnosti v našem typu kultury (společnosti v tradici 

euroseveroamerické civilizace) je otevřená společnost. Za hlavní stěžejní pilíře otevřené 

společnosti Dahrendorf považuje (1) svobodný trh a (2) politickou demokracii (svobodu 

politiky) v dané zemi, přičemž míra jejich naplňování je spojena s mírou naplňování konceptu 

otevřené společnosti. Oba tyto principy otevřené společnosti však samy o sobě nemají 

schopnost rozvoje, pokud nejsou společností přijaty a pokud je nežijí členové společnosti. 

Nemohou plně existovat, aniž by nacházely svůj základ v člověku, který někam patří, je 

zakořeněný. Pouze zakořeněné bytosti mohou tyto koncepty svobodného trhu a politické 

demokracie oživovat. (Zakořeněné bytosti, neanomické, které nehledají náhradu zakotvenosti 

v autoritách). „Bez přináležitosti totiž nezvládáme svobodu a tvořivost. A přináležitost nejlépe 

zažíváme, nacházíme, ověřujeme a rozvíjíme svobodnými skutky, činy, rozhodnutími a 

spontánními aktivitami, kterými si ověřujeme dopady a odpovědnost za své skutky.“ Tento 

třetí princip rozvoje vědomí přináležitosti (princip likvidace anomie) spojuje Dahrendorf 

s pojmem občanská společnost, protože v ní je jádrem spontánní sdružování a aktivita lidí ve 

vzájemném respektu, které jsou zdrojem a nejvhodnější cestou k překonávání anomie a 

jednou ze základních cest k sebevědomým občanům (Prudký 2002:189). 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

 

3.1 PŘEDPOKLADY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROZVOJ 

OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI 

 

 

„To, že samosprávné organizace existují a úspěšně se rozvíjí, umožňuje interakci běžných 

občanů mimo síť jejich rodin a blízkých přátel, a tímto i vyvinutí větší důvěry, tolerance a 

dovednosti v jednání, které jsou prospěšné demokracii. Kromě toho zkušenost 

s organizacemi občanské společnosti umožňuje lidem získat větší porozumění svým 

vlastním funkcím a možnostem v účasti na demokratickém systému a stát se tak 

dokonalejšími a více zúčastněnými občany.“ 

M. Morjé Howard 

 

V předešlých kapitolách bylo stručně vymezeno, co představuje pojem občanská 

společnost a nestátní neziskové organizace (NNO) a jaké jsou jejich hlavní funkce a hodnoty. 

Taktéž byl proveden krátký exkurz do období minulého komunistického režimu ve vztahu 

k rozvoji občanské společnosti v ČR a byly uvedeny některé problémy, se kterými se 

občanská společnost musí v důsledku více než čtyřicetiletého trvání uzavřené společnosti 

v naší zemi potýkat.  

Byl představen též koncept otevřené společnosti tak, jak o něm píší různí autoři. V této 

kapitole bych tak nyní shrnula hlavní kritéria otevřené společnosti, dle prací výše uvedených 

autorů (Popper, Soros, Prudký, Dahrendorf) a uvedla, jaké jsou možné přínosy organizací 

občanského sektoru k rozvoj otevřené společnosti dle těchto kritérií. Tato kritéria spolu 

vzájemně souvisí a vycházejí z hlavních kritérií pro otevřenou společnost, kterými jsou 

schopnost kritického myšlení a zkoumání, svoboda, tvořivost (která je svobodou podmíněna) 

a odpovědnost (jež podmiňuje svobodu). Při výčtu možných přínosů NNO organizací 

k rozvoji otevřené společnosti budu vycházet zejména z prací autorů uvedených v teoretické 

části (Dohnalová, Müller, Potůček, Frič, Bergerová) na téma NNO, jejich vlastností, funkcí, 

výzkumů a také problémů spojených s přechodem otevřené společnosti k uzavřené. Tyto 

předpoklady NNO pro rozvoj otevřené společnosti, či možné přínosy těchto organizací 

k jejímu rozvoji, jsou v této části mé práce představeny ‚idealizovaně‘- tj. představují 
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potencionální možnosti NNO a jejich možné předpoklady, které vycházejí z jejich způsobu 

fungování, principů na kterých jsou založeny a témat, kterými se zabývají - jejich skutečné 

naplňování je pak předmětem výzkumu v této části práce.  

 

3.1.1 Hlavní kritéria otevřené společnosti 

 

Svoboda, otevřenost, rovnost  

- svoboda vyslovovat své názory,  

- svoboda rozhodování,  

- svoboda jednotlivce (prosazování iniciativy a nezávislosti jednotlivce), 

- respekt k odlišnému a otevřenost vůči jiným,  

- rovnostářské životní normy, rovnostářská spravedlnost (rovnost příležitostí, rovnost 

před zákonem). 

 

Tvořivost  

- sledování alternativních cílů a čelení nutnosti rozhodování o tom jaké budou, 

- vysoké schopnosti přijímat změny, vysoká mobilita, 

- vyhýbání se dogmatismu, ale kritickou procedurou, 

- rozvoj nových hodnot. 

 

Odpovědnost  

- přijímání odpovědnosti za své skutky a rozhodnutí,   

- odpovědnost při využití rozumu a kritického myšlení. 

 

Kritické myšlení, otevřená diskuse, rozumovost   

- spolupráce a soutěž osob kritickou procedurou (prostor pro otevřenou diskusi, kritické 

zkoumání a rozhodování založené na autoritě rozumu),  

- kritické zkoumání hodnot,  

- vyhýbání se dogmatismu,  

- sebereflexe, 

- uvědomování si omezenosti vědění. 
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3.1.2 Možný přínos organizací občanského sektoru k rozvoji otevřené společnosti 

 

Několik možností pro rozvoj otevřené společnosti vyplývá ze specifických vlastností 

organizací občanského sektoru. Tyto organizace jsou, jak již bylo zmíněno výše (dle 

Dohnalová 2003), nestátní a neziskové. To znamená, že stojí mimo státní politický aparát a 

nejsou zřízeny za účelem vykazování zisku. Jejich nestátnost jim tak může umožňovat 

svobodně kritizovat důsledky rozhodnutí politické moci a pro tuto kritiku by měly vytvářet 

prostor -  prostor pro pluralitu názorů a otevřenou diskusi (Znoj 2002:97). Jejich nestátnost 

jim též umožňuje jednat v rámci organizací dle vlastních pravidel a rozhodnutí (viz. 

samosprávnost). Tím, že jsou tyto organizace neziskové, mají také určitou ekonomickou 

autonomii, kterou jim umožňují jejich vlastní finanční zdroje, díky kterým se mohou 

svobodně věnovat aktuálním potřebám společnosti (závisí ale na příjmech formou dotací, 

darů, sbírek apod.)  

 

Z nestátnosti vyplývá i samosprávnost organizací (Dohnalová 2003). Organizace 

občanské společnosti jsou samosprávné, tudíž jsou schopné řídit samy sebe dle svých 

vlastních práv a povinností. Mají  vlastní nezávislé řídící procedury, které by měly zajišťovat 

nestranný způsobem řízení, založený na vnitřní kontrole v rámci organizací, dle daných 

pravidel (stojí mimo oblast ovládanou státem, mimo instituce státní správa a fungují dle 

vlastního institucionálního rámce).  

 

Organizace by měly být dobrovolné (Potůček 2003). Členové organizací by neměli být k 

ničemu nuceni a měli by vždy mít možnost z organizace, v rámci daných pravidel, odejít.  

Vstup do organizace a výstup z ní by tak měl být výsledkem vlastního svobodného rozhodnutí 

jednotlivých členů za které nesou odpovědnost. 

 

Organizace občanské společnosti jsou společností lidí rovných si před zákonem a 

umožňují setkávání lidí nezávisle na tradičních strukturách příbuzenských, místních, 

stavovských nebo církevních (Sokol 2002). Členové organizací by také měli mít stejná práva 

podílet se na diskusi a rozhodování, přičemž každému ze členů by mělo být umožněno 

svobodně vyslovovat své názory a obhajovat je proti názorům jiných.  

 

Předpokladem těchto organizací je také jejich otevřenost k poznávání a přijímání nového. 

Jelikož organizace často umožňují setkávání skupin a jednotlivců z různých prostředí a kultur, 
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měly by chovat respekt k odlišnému a být otevřené a tolerantní vůči jiným (rozvoj 

rozmanitosti, společenské plurality a posilování tolerance vůči různým sociálním skupinám 

občanů). 

 

Organizace jsou také dobrým prostředkem pro vytváření podmínek pro učení k svobodě 

a demokracii (organizace občanské společnosti jako školy demokracie – dle Tockevilla: 

‚schools for democracy‘). Organizace podporují svobodné sdružování občanů s různým cílem 

a měly by umožňovat diskusi o různých problematikách a tímto vytvářet podmínky 

demokratického dialogu. Organizace také mohou umožňovat získávání schopností, znalostí a 

příležitostí pro aktivní zapojení občanů do rozhodování, diskuse a ovlivňování záležitostí 

(Müller 2002). Občané mohou skrze organizace získávat informace, které se jich samotných 

týkají a které jim umožní zapojit se do rozhodování ve věcech veřejných. Některé organizace 

poskytují informace o právech a povinnostech občana a skrze tyto organizace je pak možné se 

jich také dožadovat.  Díky své nestátnosti organizace mohou umožňovat aktivní participaci 

občanů na společenském životě, kde mohou realizovat svou občanskou svobodu bez toho, aby 

vstupovali do politických stran. Tímto tak mohou vytvářet tlak, který zajistí řešení naléhavých 

společenských otázek (Potůček 1997). V neposlední řadě organizace také mohou vytvářet 

prostor, ve kterém je možné naučit se být svobodný a odpovědný za svobodně vybrané a 

rozhodnuté skutky, a také o tento prostor pečovat. Dále by měly umožňovat svobodné 

spontánního sdružování bez strachu, měly by být otevřené vůči tabu, umožňovat diskusi o 

problémech a nabízet řešení problémů, kterým se společnost obecně vyhýbá. 

 

Organizace občanské společnosti také umožňují vytváření podmínek pro tvořivý rozvoj 

jednotlivců (uvolňování a mobilizaci tvořivých sil). A to tím, že organizace mohou zajistit 

prostory a materiální podporu pro setkávání lidí,  mohou napomáhat při formování jejich idejí, 

požadavků a představ o změnách, které by bylo dobré provést (vytvářejí institucionalizovanou 

podobu idejí) a napomáhají s jejich následnou realizací (růst dispozic k dosahování, 

poskytnutí svého know-how apod.). Tímto rozšiřují prostor pro kultivaci a uplatnění lidského 

potenciálu, individuální iniciativy a sebemotivace. Mohou stimulovat předpoklady klientů 

(představitelů cílových skupin) k řešení problémů vlastními silami a umožňovat lidem 

získávat schopnosti, dovednosti a organizační zkušenosti, které mohou ve svém životě 

využívat. S tímto je spojen i rozvoj sociální funkce občanské společnosti, která souvisí s 

realizování činnosti o kterou lidé projeví zájem a jíž se chtějí aktivně účastnit. Takto 

organizace rozvíjejí i participační funkci občanské společnosti (tedy účast na rozhodování ve 
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věcech veřejných bez vstupování do politických stran a vytváření tlaku, který by zajistil řešení 

naléhavých společenských otázek atd. viz výše kapitola 1). 

 

Organizace mají větší pružnost a flexibilitu (Potůček 1997) než  byrokratické instituce 

státu. Mají schopnost reagovat na problémy a potřeby přímo, mimo složitý byrokratický státní 

aparát – měly by být schopny nalézt problémy, mít ochotu je řešit a reagovat přímo na 

potřeby, které vycházejí z lidí samotných. Umožňují rychlejší a účinnější zapojení občanů do 

veřejného dění, než jaké nabízejí etablované politické struktury samotné a mají vysokou 

schopnost přijímat změny. Mohou být také odborníky na dané problémy a měly by mít 

vysokou schopnost abstraktního a kritického myšlení při řešení problémů, zdokonalování a 

sebereflexi. 

 

Organizace nesou odpovědnost za jimi svobodně vybrané a rozhodnuté skutky (její 

členové čelí škále možností, ze kterých vybírají a tato volba implikuje ustavičný proces 

kritického zkoumání). Odpovědnost organizací je jejich nutnou podmínkou, jelikož svou 

činností mají možnost ovlivňovat své okolí (členové organizace se jednak ovlivňují navzájem 

a jednak mají vliv na lidi v okruhu jejich působení, na svou cílovou skupinu) a měly by 

odpovědně přijmout důsledky svých aktivit a nést odpovědnost za ty, kteří jsou určitým 

způsobem závislí na jejich aktivitách a podpoře. Z tohoto důvodu by také organizace měly být 

schopné zajistit pokračování svých aktivit a udržitelnost své činnosti. Odpovědnost organizací 

vyplývá i z jejich neziskovosti a samosprávnosti, tedy z vlastního řízení a rozhodování a 

nutnosti zajistit finance pro chod a aktivity organizace. Organizace mají také odpovědnost 

vyhledávat a věnovat se aktivitám, které vycházejí z potřeb ostatních, zejména takové, které 

jsou státním aparátem opomíjené.   

 

V rámci organizací je nutná sebereflexe činnosti a chodu organizací, která povede k 

případným změnám ve vnitřním uspořádání a fungování organizace a ve vztahu s vnějškem 

(komunikace s občany apod.). Je nutné, aby organizace kriticky zkoumaly, zda plní své 

původní poslání (zda svou činností rozvíjí hodnoty, které si na počátku předsevzaly nést), 

nakolik jsou ve své činnosti efektivní apod., a hledaly nejlepších cesty jak se vcítit do potřeb 

ostatních a měly ochotu jim pomoci. 

 

Organizace by svou nezávislostí od státu a trhu měly umožňovat prostor pro pluralismus 

idejí a otevřenou sféru diskuse (různorodost ve vzájemném respektu) a měly by být 
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prostorem pro jednání a komunikaci, jak uvnitř organizací samotných, tak jako mluvčí skupin 

obyvatel či jednotlivců (Potůček 1997). Diskuse o daných problematikách by organizace měly 

vést co nejvíce s občany, kterých se problém týká (být blíže lidem než státní byrokracie) a 

také vést diskusi a spolupracovat s jinými organizacemi, které se danými tématy zabývají a 

mohou poskytnout svojí perspektivu. Organizace by měly vést diskusi o tabuizovaných 

problematikách, nebo takových problémech, které stát opomíjí, ale měly by být schopné 

diskutovat i o vlastních problémech a nešvarech v rámci organizace a mít ochotu je řešit. 

Členové organizací by měli mít schopnost abstraktního myšlení při řešení problémů s tím, že 

na rozhodování a diskusi o problémech by se mělo podílet co nejvíce členů organizace. 

 

Organizace také mohou umožňovat utváření identity a přináležitosti (neanomie) 

členů, které jsou důležité pro rozvoj otevřené společnosti (viz. Dahrendorf). Tímto rozvíjejí i 

participativní funkci občanské společnosti – uspokojování potřeb lidí sdružovat se, aktivně se 

podílet na činnosti organizace a ovlivňovat ji, řešit problémy a zlepšovat podmínky pro život. 

Svými aktivitami organizace do okruhu svého působení zahrnují i lidi neznámé – umožňují 

tak lidem navzájem překračovat omezený kruh svých známých (seznámení se s jinými) a 

rozšířit si tak okruhy svého sdružování, získat sociální kontakty, partnera pro spolupráci atd. 

 

Organizace občanského sektoru mohou přispívat k obnovení důvěry v instituce 

(Potůček 1997) . Důvěra jako taková je nutná pro aktivaci občanství a občanské organizace 

mohou napomoci v její obnově. K tomu je nutné, aby zajistily svobodu kritiky a svobodu 

myšlení, byly odpovědné, stabilní a transparentní ve své činnosti, obnovily důvěru 

v abstraktní principy, které umožňují lidem spolupracovat a důvěru a otevřenost v jiné a cizí, 

a v neposlední řadě též obnovily sebedůvěru lidí jako občanů.  

 

 

3.2 OBLASTI PŮSOBENÍ NNO V ČR A JEJICH ROZDĚLENÍ 

 

„ Společně s kontrolou a omezováním moci státu, občanská společnost  povzbuzuje politickou 

účast, rozvíjí demokratickou kulturu tolerance a jednání, vytváří další cesty jak vyjadřovat a 

artikulovat zájmy, dává vzniknout prostoru pro urovnávání rozporů, nabírá a školí nové 

politické lídry, zkvalitňuje fungování demokratických institucí, rozšiřuje a obohacuje tok 
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informací směrem k občanům a vytváří podpůrná sdružení ve prospěch ekonomických 

reforem, což vše dohromady pomáhá posílení a legitimizaci demokratického státu.“ 

Larry Diamond 

 

Již bylo výše vymezeno, že „občanský sektor je spontánní a vždy dílčí sebe-organizace 

individualizované společnosti okolo veřejných zájmů“ (Sokol 2002:7). Občanský sektor u nás 

tvoří síť dílčích sdružení a organizací, která se nedá uspořádat do hierarchie a pro niž je 

charakteristické množství různých horizontálních vazeb a spoluprací.  

Vazba jednotlivých členů k jejich organizacím či sdružením je však  z povahy věci 

určena a vymezena jistým účelem nebo tématem. Občanský sektor jako název odkazuje 

k širšímu pojmu občanská společnost, ale též vyjadřuje účel aktivit tohoto sektoru - péči 

občanů o společnost. Oborové oblasti, ve kterých organizace občanské společnosti působí, 

jsou rozmanité. Po roce 1989 se v ČR stabilizovaly tyto oblasti: (1) sociální a charitativní, (2) 

zdravotní, (3) kulturní, (4) ochrana lidských práv, (5) ochrana životního prostředí, (6) 

vzdělávání, (7) rozvoj komunitního života, (8) děti, mládež, rodina, (9) ochrana nemovitých 

kulturních památek, (10) mezinárodní aktivity (Frič 2001:15-16). Do těchto oblastí vstupují 

občanské organizace ve funkci servisní. Poskytují zde služby stejně jako organizace státní a 

podnikatelské. V posledních letech došlo k rozšíření funkcí občanského sektoru o činnosti 

aktivizační, které se týkají správy věcí veřejných, politických rozhodnutí, oblasti tzv.veřejné 

politiky. Iniciují zájem občanů o veřejné dění, vyzývají je k aktivním občanským postojům, 

hrají významnou roli prostředníka při poskytování informací, zapojují občany do 

rozhodovacích procesů, pořádají fóra kandidátů, veřejné diskuse, iniciují místní referenda 

apod. Současná role občanských organizací spočívá mj. ve vytváření společné platformy pro 

všechny občany, které spojuje zájem o věci veřejné (Bergerová 2002:91). 

 

3.2.1 Základní neziskové subjekty dle české legislativy: 

 

Nadace 

Jsou definovány jako sdružení majetku určeného k obecně prospěšným účelům, které 

by  měly by představovat trvalý zdroj finančních prostředků pro občanský sektor, resp. pro tu 

jeho oblast, v níž nadace působí. Hlavním účelem nadace je spravovat majetek a poskytovat 

příspěvky (granty) třetím osobám, jak jednotlivcům, tak organizacím. Nadace mohou být 

registrovány jen za předpokladu, že současně registrují jako součást svého majetku tzv. 



 33 

nadační mění, jehož minimální hodnota je půl milionu korun českých. Pro nadace je též ze 

zákonná povinné vedení podvojného účetnictví a ověřování roční účetní uzávěrky auditorem 

(ze zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.). Statutárním orgánem nadace je 

správní rada (nejvýše 15-členné uskupení - počet má být vždy dělitelný třemi z důvodu 

cyklické obměny členů) , kontrolním orgánem dozorčí rada (nejméně tříčlenná a nejvýše 

sedmičlenná). Dále mezi orgány společnosti patří ředitel, který je však, na rozdíl od správní a 

dozorčí rady, zaměstnancem organizace (členství ve správní a dozorčí radě není finančně 

ohodnoceno, jsou to čestné funkce). 

 

Nadační fondy 

I ony jsou sdružením majetku. Na rozdíl od nadací však shromažďují majetek ke 

konkrétně definovanému, krátkodobému cíli. Nejsou tedy instrumentem vytvářejícím trvalé 

finanční zdroje, ale slouží k bezprostřednímu rozdělování získaných finančních prostředků.  

 

Obecně prospěšné společnosti 

Jsou právnickým subjektem, který zajišťuje obecně potřebné služby za rovných 

podmínek a podléhá nezávislé kontrole veřejnosti prostřednictvím správní rady a výročních 

zpráv o činnosti a hospodaření. Ze zákona je vyžadována existence správní rady organizace, 

která je min. ze dvou třetin složena z občanů ČR a podléhá pravidlu každoroční rotace jedné 

třetiny svých členů. Vedle toho zákon stanoví přísná pravidla omezení konfliktu zájmů, takže 

ani člen správní rady ani jeho rodinný příslušník nesmí být zaměstnancem o.p.s. (ze zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech). 

 

Občanská sdružení 

Jsou typem neziskové organizace, jejímž základem je členství ve sdružení. Naplňují 

tak práva občanů sdružovat se za jakýmkoliv účelem s výjimkou sdružování v politických 

stranách a hnutích, v církevních a náboženských společnostech, za účelem výdělečné činnosti 

nebo výkonu povolání. K založení občanského sdružení stačí tříčlenný přípravný výbor, avšak 

složený výhradně z občanů České republiky, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. 

Registrace občanského sdružení může být odmítnuta pokud by cílem sdružení bylo 

omezování politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, 

politické či jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Nikdo také nesmí být ke 

členství ve sdružení nucen, ani k účasti na jeho činnosti a ze sdružení může svobodně 

vystoupit (dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů). 
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Součástí nestátního neziskového sektoru v ČR jsou dále i odbory - občanská sdružení 

zakládaná za účelem ochrany zájmů zaměstnanců, či účelová zařízení církví, která jsou 

zřizována církví k realizaci humanitárních, charitativních a vzdělávacích záměrů a dále 

zájmová sdružení právnických osob a rozpočtové a příspěvkové organizace. 

 

 

3.3 VÝZKUM 

 

V předchozích kapitolách byla uvedena hlavní kritéria otevřené společnosti a možné 

přínosy a předpoklady NNO, které mají pro její rozvoj. Také byly uvedeny hlavní oblasti 

působení NNO v ČR a jejich rozdělení. V této kapitole bude představeno empirické šetření, 

které má zkoumat do jaké míry jsou vybrané NNO, dle názorů svých představitelů, 

ovlivňovány konceptem otevřené společnosti ve své činnosti a fungování, a zda jsou 

respondenti toho názoru, že organizace, které reprezentují otevřenou společnost rozvíjí. 

Vyházet přitom budeme z uvedených kritérií pro otevřenou společnost, na základě kterých 

byla vyhotovena osnova rozhovoru, podle níž byly prováděny rozhovory s představiteli NNO. 

Pomocí těchto rozhovorů jsou zkoumána zvolená kritéria pro rozvoj otevřené společnosti 

organizacemi (otevřenost organizací pro přijímání členů a spolupráce s dobrovolníky, 

hierarchizece organizací vzhledem k podílu jednotlivých členů na rozhodování a diskusi, 

komunikace v rámci organizací, spolupráce organizací s jinými organizacemi - výměna 

informací a zkušeností, sebereflexe v rámci organizace a schopnost přijímání změn, výměna 

informací mezi organizací a veřejností, přístupnost informací o organizacích veřejnosti, 

zpětná vazba od veřejnosti a přijímání vnějších impulsů a transparentnost organizace ) a také 

několik dalších doplňkových oblastí, které souvisí s rozvojem otevřené společnosti, jako je 

důvěra veřejnosti k NNO a problémy, které jsou spojené s přetrvávajícími relikty komunismu 

ve společnosti.  

V této kapitole bude nejprve představena hlavní výzkumná otázka – cíl našeho 

výzkumu. Dále bude představena metoda výzkumu, která byla použita, kritéria pro výběr 

organizací a respondentů a také bude zmíněn průběh výzkumu. Součástí této kapitoly jsou 

také profily jednotlivých organizací a samotných respondentů. Závěrem kapitoly pak je 

uvedena analýza rozhovorů a zdůvodnění výběru otázek ve vztahu k hlavní výzkumné otázce 

a kritériím otevřené společnosti. 
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3.3.1 Výzkumná otázka  

 

Hlavním cílem našeho empirického šetření je zjistit, do jaké míry vybrané NNO 

rozvíjejí otevřenou společnost v ČR (míra naplňování svobody, odpovědnosti, podpora 

tvořivosti, kritického myšlení), a to zejména svým způsobem fungování v rámci organizace 

(komunikací, vytváření prostoru pro diskuse, podílením se jednotlivých členů na rozhodování, 

schopností přijímat nové impulsy, změny, sebereflexí) a činností, kterou se zabývají – 

programy, projekty, a působením navenek - k veřejnosti a dalším subjektům neziskového či 

ziskového sektoru (přístupností informací o organizaci, výměna informací s veřejností apod.).  

Cílem našeho výzkumu je také zjistit, co pro jednotlivé respondenty pojem otevřená 

společnost představuje a zda si myslí, že organizace, jíž jsou členy, rozvoj otevřené 

společnosti podporuje a jak. Součástí tohoto výzkumu je také téma postkomunismu ve vztahu 

k občanské společnosti (zkoumání reliktů komunismu ve společnosti, které jsou v cestě 

rozvoji občanské společnosti, dle názorů respondentů) a téma důvěry či nedůvěry vůči 

organizacím, ze strany veřejnosti, státu či jiných neziskových organizací, která s tématem 

postkomunismu souvisí (viz kapitola 2.2).  

 

3.3.2 Metodologie  

 

Pro náš výzkum byla vybrána metodologie kvalitativního výzkumu6 - strukturované 

rozhovory s otevřenými otázkami. Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami se skládá 

z řady předem formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět (Hendl 

2005:173). Strukturovaný rozhovor byl zvolen proto, aby bylo možné získat odpovědi 

představitelů NNO na předem dané téma (otevřená společnosti a činnosti a fungování 

organizace) a aby bylo možné tento rozhovor se stejně formulovanými otázkami několikrát 

opakovat a odpovědi vyhodnocovat. Otevřený typ otázek byl zvolen proto, aby bylo možné 

získat vlastní odpovědi respondentů, které nebyly předem stanovené. 

                                                 
6 Kvalitativní výzkum (KV) – neexistuje jediný obecně uznávaný způsob jak vymezit nebo dělat kvalitativní 
výzkum. Jeho negativní definici podali metodologové Glasier a Corbinová (1989), kteří za něj považují 
jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace. 
Mnoho autorů nesouhlasí s tímto vymezením, jelikož jedinečnost KV nespočívá pouze v absenci čísel. 
Významný metodolog Creswell (1998, s.12) definoval KV takto: KV je proces hledání porozumění založený na 
různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří 
kompletní, holistiský obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 
zkoumání v přirozených podmínkách (Hendl 2005:49). 
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Počet dotazovaných byl dle mých časových dispozic omezen na 8 případů (domluvení 

schůzek s respondenty a samotné zpracování rozhovorů bylo časově náročné). Vybráni byli 

reprezentanti organizací dle základní škály subjektů neziskového sektoru a dle kritérií 

zvolených pro výběr organizací – viz výběr vzorku). Kvůli tomuto omezení počtu 

respondentů tak není výsledek výzkumu reprezentativní pro všechny organizace občanského 

sektoru v celé ČR, ale jen její malé části a slouží spíše jako náhled na téma otevřené 

společnosti a jejího rozvoje organizacemi občanského sektoru z pohledu několika vybraných 

reprezentantů organizací.   

 

3.3.3 Výběr vzorku  

Pro tento výzkum bylo vybráno 7 nestátních neziskových organizací. Hlavní kritéria 

pro výběr organizací byla: 1. sídlo organizace – výzkum byl zaměřen pouze na organizace 

s hlavním sídlem v Praze, a to zejména z důvodu dostupnosti organizací pro vedení 

rozhovorů, jelikož v Praze bydlím. 2. téma činnosti organizace – vybírány byly zejména 

organizace, které se zabývají rozvojem občanské společnosti a demokracie - účastí občanů na 

rozhodování, prosazováním práva na přístup k informacím a podporou účasti občanů na 

správě věcí veřejných, odstraňováním diskriminace apod., a také organizace, které se dle 

svých stanov přímo zabývají rozvojem otevřené společnosti (viz Nadace OSF, a Otevřená 

společnost o.p.s.). 

Představitelé těchto organizací jsem osobně oslovila s žádostí o rozhovor, a to 

telefonicky, či e-mailem a představila jsem jim účel rozhovoru a téma, kterého se týká. 

Nejprve jsem oslovila představitele neziskových organizací z okruhu lidí, které jsem znala 

osobně a ti pak odkazovali na další organizace, se kterými spolupracují či které se podobnými 

tématy zabývají.  

Rozhovory byly vedeny v celkem 7 nestátních neziskových organizacích, z čehož byly 

2 nadacemi, 2 obecně prospěšné společnosti a 3 občanská sdružení. Toto spektrum bylo 

vybráno z důvodu pokrytí základní škály typů neziskových organizací v ČR - nadace, o.p.s., 

občanská sdružení, přičemž počet organizací a rozhovorů byl též omezen z důvodu časové 

náročnosti rozhovorů a jejich zpracovávání.  
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3.3.4 Sběr dat  

 

Celkem bylo v organizacích provedeno 8 rozhovorů, v každé organizaci po jednom 

rozhovoru (s výjimkou jednoho případu, kde byly v jedné organizaci provedeny rozhovory 

dva). Rozhovory byly vedeny dle předem stanovených otázek otevřeného typu, kterých bylo 

celkem 9 a celý rozhovor trval vždy zhruba 50min. Většina rozhovorů byla prováděna 

v kancelářích daných organizací, jeden z rozhovorů pak v bydlišti respondenta (daná 

organizace nemá vlastní kancelář) a jeden z rozhovorů v kavárně (na vlastní přání 

respondenta). Rozhovory byly nahrávány na diktafon a každý z respondentů byl požádán o 

souhlas k tomuto způsobu záznamu. Rozhovory byly poté, pro větší přehlednost a možnost 

lepší orientace v materiálu při jeho zpracovávání, přepisovány do tištěné formy. 

V průběhu rozhovoru byly postupně kladeny jednotlivé otázky a rozhovor byl cíleně 

směřován k jejich zodpovězení. V rozhovorech byly kladeny otázky dle předem stanovené 

osnovy rozhovoru, jejíž součástí byly otázky na fungování a činnost organizace, které platily 

obecně pro danou organizaci, ale respondenti byly dotazováni i na jejich osobní názory na 

téma otevřené společnosti, důvěry apod. Každý z respondentů a respondentek byl vždy 

dotázán, zda si přeje zůstat v anonymitě (celkově, či k jednotlivým odpovědím), přičemž 

nikdo z dotazovaných této možnosti nevyužil.   

Celkem se projevila ochota respondentů rozhovory provádět a odpovídat na jednotlivé 

otázky. V každé organizaci byl vždy osloven jeden představitel organizace pro rozhovor, 

v jednom případě se však informace o rozhovoru dostala k více členům, a tak v jedné 

z organizací byly provedeny rozhovory dva, což posloužilo k porovnání odpovědí na otázky, 

které byly společné pro fungování a činnost organizace celkem.  

 

3.3.5 Zobrazení dat  

 

Jako zobrazovací prostředek odpovědí respondentů byla zvolena tabulka, do které byly 

postupně vepsány jednotlivé výňatky z odpovědí respondentů dle otázek. Tato forma byla 

zvolena pro možnost porovnání odpovědí daných respondentů na společnou otázku. Pod 

každou tabulkou je také vysvětlena volba otázky ve vztahu ke kritériím pro otevřenou 

společnost a analýza odpovědí. 
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3.3.6 Profily organizací  

 

Informace o jednotlivých organizacích byly čerpány z internetových stránek 

organizací, z posledních výročních zpráv organizací, z materiálů, které organizace o své 

činnosti vydaly a z osobních rozhovorů s představiteli organizací.  

 

NADACE VIA  

 

Nadace VIA patří mezi největší české nadace. Vznikla v roce 1997, čímž navázala na 

činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v 

České republice od r. 1990. Hlavním cílem Nadace VIA je podpora a posílení účasti 

veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice, čehož se snaží dosahovat v 

následujících programových oblastech: 

 

Podpora místních iniciativ: 

Nadace VIA podporuje činnost neziskových organizací v regionech. Pomoc se 

vztahuje na projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní i sociální oblasti realizované z 

popudu a přičiněním místních obyvatel. Podporuje hlavně projekty, které reagují na aktuální 

příležitosti a potřeby místní komunity, kde lidé přijímají odpovědnost za prostředí kolem 

sebe. Chce také budovat takový model společnosti, ve kterém soukromá iniciativa lidí a 

organizací přispívá k řešení místních problémů v celé jejich šíři. Podporuje proto rozvoj 

dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a 

podnikateli, kdy tito lidé mohou společně přemýšlet a hovořit o prostředí ve kterém žijí, 

společně plánovat změny a měnit plány ve skutečnost. 

 

Rozvoj neziskových organizací: 

Aby se občané mohli úspěšně podílet na správě věcí veřejných, je důležité podporovat 

a posilovat neziskové organizace, které jsou katalyzátory tohoto procesu. Nadace VIA se 

proto rozvojem neziskových organizací a neziskového sektoru jako celku systematicky 

zabývá (např. Program CEE Trust, který vyvrcholil rokem 2005, byl zaměřen na vytváření 

příznivého prostředí pro občanské aktivity, podporu rozvoje a infrastruktury neziskového 

sektoru a podporu dlouhodobé udržitelnosti neziskových organizací). 
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Rozvoj filantropie: 

Nadace VIA se rovněž snaží o popularizaci filantropie ve společnosti a poukazuje na 

význam firemního i individuálního dárcovství pro obecně prospěšnou činnost v České 

republice. Působí jako kvalifikovaný prostředník mezi dárci, kteří chtějí efektivně podporovat 

dobročinné projekty, a těmi, kdo věnují svůj čas a energii péči o své okolí, osudy druhých lidí 

a věci veřejné. 

 

(Zdroj informací: internetové stránky nadace - www.via.cz a výroční zpráva nadace z roku 

2005) 

 
NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA 

 

Nadace OSF byla založena v roce 1992 jako česká nadace. Jejím zakladatelem je 

americký finančník a filantrop George Soros, který v New Yorku v r. 1979 založil svoji první 

nadaci. Smyslem filantropické činnosti G. Sorose je podporovat rozvoj otevřené společnosti. 

Od roku 1980 podporoval G. Soros polskou Solidaritu a činnosti Charty 77. Dnes jsou 

prostřednictvím Open Society New York a Open Society Budapest (OSI) financovány 

jednotlivé národní nadace, networkové programy a další instituce v různých částech světa, 

jejichž cílem je poskytovat pomoc a podporu procesu transformace od komunistických režimů 

k demokracii. Nadace OSF Praha je součástí sítě nadací působících ve střední a východní 

Evropě a v posledních letech nadací vzniklých ve střední Asii (na území bývalého 

komunistického bloku a v Mongolsku). Vedle této sítě vzájemně spolupracujících nadací 

financuje G. Soros nadace v Jihoafrické republice (podporováno od r. 1979), na Haiti, 

v Guatemale a dále množství programů v USA. 

Stejně jako ostatní národní nadace, rozvíjela Nadace OSF Praha vlastní národní 

programy, které reflektovaly aktuální situaci v zemi a napomáhaly rozvoji otevřené občanské 

společnosti v ČR. V posledních letech (výroční zpráva z roku 2005) bylo základní 

programové zaměření nadace OSF Praha soustředěno na čtyři oblasti:  

 

Podpora budování a posilování právního státu 

Obsahuje programy: Opatření k odstranění korupce, který  podporuje neziskové 

organizace, které provádějí analýzu problému korupce v jednotlivých oblastech veřejného 

sektoru, navrhují legislativní opatření vedoucí k eliminaci korupčních příležitostí a prosazují 
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zavádění mechanismů přispívajících k odstranění korupce. Právní program má za hlavní téma  

přístup ke spravedlnosti a podporu aktivit k němu směřujících. Podpořené projekty zahrnují 

škálu aktivit počínaje právem na poskytování informací, přes litigační činnost až po návrhy 

legislativních změn, které by měly přispět k větší otevřenosti veřejné správy a snadnějšímu 

přístupu ke spravedlnosti. 

 

Lidská práva a boj proti diskriminaci 

Obsahuje programy: Společnost, muži a ženy z aspektu gender, který se zabývá 

tématem zvyšování politické participace žen (ve spolupráci s organizací Fórum 50 %) a 

prosazování rovných příležitostí ve společnosti (podpora projektů zaměřujících se na 

prosazování opatření vedoucích ke sladění rodinného a pracovního života) a dále na posílení 

gendrově citlivého přístupu v pedagogické praxi. Programy z oblasti zdravotnictví. Dále 

Migrační program s cílem zlepšit postavení cizinců v České republice, zlepšit jejich 

mediálního obraz a vztah české veřejnosti k nim. Rómský program slouží k podpoře rozvoje 

rómských neziskových organizací. Prolomit vlny  se zaměřuje na nerovné zacházení s muži a 

ženami na pracovním trhu a reaguje na překážky, kterým čelí ženy a muži v průběhu 

pracovního procesu.  

 

Podpora rozvoje občanské společnosti  

Obsahuje programy: East East – Program mezinárodní spolupráce, který je zaměřen 

na podporu vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zeměmi střední a východní 

Evropy a střední Asie. Má za cíl posílit roli pluralitní otevřené společnosti a občanské 

angažovanosti s tím, že přednostně podporuje projekty dlouhodobější, zaměřené na řešení 

podobných problémů postkomunistických zemí a těch, které přispívají na rozvoj a kvalitu celé 

společnosti. Neziskové organizace na cestě do Evropské unie je program, jehož cílem je 

poskytnout vybraným organizacím, jež jsou nositeli modelových projektů komunitního nebo 

mikroregionálního charakteru, všestrannou pomoc tak, aby se mohly ucházet o finanční 

prostředky z fondů EU. Podpora vzniku Think-Tanků má za cíl iniciovat vznik a rozvoj 

institucí, které se zabývají zpracováváním analýz a doporučení, týkající se závažných 

společenských témat a tím posilovat, případně vyvolávat celospolečenskou debatu o těchto 

aktuálních tématech, stimulovat vytváření politicky nezávislého, intelektuálně kritického 

prostředí, a napomáhat tak k jejich řešení v podmínkách fungující otevřené společnosti.  
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Stipendijní programy 

Stipendia pro studenty středních škol, pro studenty a absolventy pedagogických fakult 

a pro studenty magisterských nebo doktorandských studií, která slouží k financování pobytu 

studentů na zahraničních školách a podporu jejich vzdělávání. 

 

(Zdroj informací: internetové stránky nadace www.osf.cz, výroční zpráva z roku 2005 a  

publikace vydaná k výročí založení nadace - 10 let Nadace OSF z roku 2002). 

 

OTEVŘENÁ SPOLEČNOST, o.p.s. 

 

Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, je neziskovou organizací, jejíž snahou 

je přispívat ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a 

prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy 

správy státu a ochrany lidských práv. Otevřená společnost také zavádí nové přístupy a jako 

programová laboratoř poskytuje prostor novým iniciativám a funguje jako zdroj informací, 

analýz a know-how a vytváří znalostní základnu v oblastech, ve kterých přímo působí.  

Zakladatelem Otevřené společnosti o.p.s je Nadace Open Society Fund Praha, která se 

rozhodla v roce 1999 osamostatnit některé ze svých v té době realizovaných programů s cílem 

dosáhnout jejich úplné samostatnosti a finančního zajištění z dalších zdrojů. 

Prvními programy, na kterých Otevřená společnost pracovala, byly programy z oblasti 

vzdělávání - program Poryv a program Začít spolu. Oba programy se postupně osamostatnily 

a vytvořily vlastní organizace, které dodnes pracují na tématech spojených s reformou 

vzdělávání v ČR.  

V letech 1999 — 2000 poskytla Otevřená společnost prostřednictvím Internetového 

programu možnost dalším neziskovým organizacím využívat technické a znalostní zázemí 

(učebnu a grafické studio, nízkoprahová školení v práci s počítačem a počítačovými 

komunikačními technologiemi, tematicky zaměřené dílny a semináře) pro zvýšení své 

kapacity při práci s komunikačními technologiemi. Zázemí bylo také poskytnuto pro využití 

široké veřejnosti formou internetové kavárny. 
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K podpoře rozvoje neziskového sektoru sloužil program Posílení kapacity vzdělávání 

NNO, který v letech 2002-2003 formou seminářů a zprovozněním portálu www.studujte.cz 

zajišťoval pro neziskové organizace kvalitní lektorskou základnu. 

Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti,o.p.s. realizované v posledních letech: 

1. Přístup a participace občanů na správě věcí veřejných 

• Právo na informace – Otevřete se: Prosazování práva na přístup 

k informacím a podpora účasti občanů na správě věcí veřejných. 

• Community policing: Zavádění inovativních prvků spolupráce policie a 

komunity (reforma policejní služby). 

2. Kulturní politika 

• Pro Culture: Výzkumné, vzdělávací a informační centrum pro umění a 

kulturu. 

3. Sociální politika 

• Fórum pro integraci – FORINT: Vytváření nových strategií pro boj se 

sociálním vyloučením. 

• Sociální ekonomika: Podpora konceptu sociálního podnikání a rozvíjení 

kapacity poskytovatelů sociálních služeb. 

4. Rovné příležitosti pro ženy a muže 

• Gender ve škole: Zavádění konceptu gender do vzdělávání. 

• Odměňování ve školství: Analýza odměňování pracovníků a pracovnic ve 

školství. 

• Monitorovací zpráva: Zpracování monitorovací zprávy o stavu rovných 

příležitostí žen a mužů v ČR. 

• Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a 

mužů: Zpracování metodiky posuzování dopadu opatření v oblasti rovného 

zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. 
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• Prolomit vlny: Vytváření nástrojů pro odstranění genderové diskriminace na 

pracovním trhu. 

5. Publikační činnost 

(Zdroj informací: internetové stránky organizace - www.otevrenaspolecnost.cz, výroční 

zpráva organizace z roku 2005, publikace vydaná k projektu ProPolice - 21 doporučení pro 

pořádkovou policii v 21. století z roku 2007 a k projektu Otevřete se - Dalších 106 odpovědí 

na Vaše dotazy z roku 2004). 

 

ČLOVĚK V TÍSNI-SPOLEČNOST PŘI ČT, o.p.s. 

 

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s 

cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. 

Její počátky se datují do května 1992, kdy její zakladatelé realizovali první projekty na pomoc 

lidem v nouzi ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 se změnil název na 

Nadaci Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 pak byla zaregistrována jako obecně 

prospěšná společnost. 

  Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové 

projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své 

existence dopravila množství zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové 

projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, 

nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 

37 zemích světa.  

Vedle krizové pomoci a rozvojové spolupráce uskutečňuje rozsáhlé projekty také v 

České republice. Odstraňování následků ničivých povodní, jež zasáhly významnou část ČR v 

roce 2002, bylo jednou z jejich nejrozsáhlejší operací. Součástí činnosti je již několik let také 

terénní sociální práce zaměřená na řešení situace ve stále se zvětšujících českých „sociálních 

ghettech“. Prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého školského 

systému se společnost Člověk v tísni snaží podporovat toleranci a respekt k minoritním 

skupinám (vzdělávací program Varianty) a prostřednictvím programu Polis pak nabízí 

sociální služby a poradenství pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, a to ve spolupráci 

s místními institucemi a jejich pracovníky.  
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Společnost Člověk v tísni také usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o 

situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech 

současného světa. Proto úzce spolupracuje s českými médii a od roku 1999 pořádá 

každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 

Společnost Člověk v tísni také spolupracuje s širokým spektrem partnerů, institucí, kulturních 

spolků, mezinárodních agentur, nevládních organizací a médií. 

 

(Zdroj informací: internetové stránky organizace – www.clovekvtisni.cz, výroční zpráva 

organizace z roku 2005 a publikace vydaná k programu Terénní programy z roku 2006). 

 

AGORA CE, občanské sdružení  

 

Občanské sdružení Agora Central Europe (Agora CE) bylo založeno v roce 1998 s cílem 

přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Jeho 

zakladatel Eric Berman při tom vycházel ze zkušeností se zapojováním veřejnosti v Nizozemí. 

Na založení Agory CE se podílela nizozemská sesterská organizace Agora Europa a 

nizozemský Institut pro veřejnost a politiku.                                                                      

Obecným posláním Agory Central Europe je podpora demokratických procesů s 

následujícími cíli:  

• zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi, 

• rozšířit možnosti radnic otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů, 

• vzbudit zájem občanů o komunální problémy, 

• podpořit rozvoj místní demokracie v ČR, 

• přispět ke zvýšení politické kultury v ČR. 

 

Způsoby naplňování těchto cílů:  

• Agora CE vytváří, koordinuje a realizuje konkrétní projekty zapojování občanů do 

rozhodování ve městech i regionech (organizuje anketní a dotazníková šetření, 

zpracovává jejich výstupy, pořádá veřejná setkání, řídí práci pracovních skupin, 

zpracovává výsledky celého procesu a na jejich základě vytváří rozvojové plány pro 

města a regiony v konkrétních oblastech). 
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• Pořádá, organizuje a řídí veřejné debaty, setkání a diskuse ke konkrétním tématům. 

• Organizuje anketní a dotazníková šetření a zpracovává jejich výstupy (názorové 
průzkumy, telefonické ankety).  

• Moderuje (facilituje) práci pracovních skupin (porady, workshopy. apod.). 

• Pořádá semináře a konference s tématem zapojování občanů do rozhodování. 

• Pořádá kulturní a společenské akce. 

• Realizuje odborná školení s tématikou používání nových metod komunikace s 
občany v oblasti veřejné správy. 

• Poskytuje poradenství v oblasti realizace veřejných debat a diskusí a jejich forem. 

• Nabízí poradenství v oblasti zapojování občanů do rozhodování. 

•  

(Zdroj informací: internetové stránky organizace – www.agora-ce.cz a výroční zpráva z roku 

2005) 

 

OPTIM-EKO, občanské sdružení  

 

Občanské sdružení Optim-eko vzniklo v roce 1991 jako reakce na snahu vlády postavit 

dálniční okruh přes sídliště Praha-Petrovice a částečně i Horní Měcholupy (výstavba měla být 

realizována z popudu komerčních firem, které v dálniční lokalitě vlastnily pozemky určené na 

výstavbu komerčních zón). Již v roce 1990, před založením sdružení, několik občanů městské 

části Praha-Petrovice sbíralo podpisy občanů městských částí proti výstavbě dálnice. Postupně 

se tito angažovaní občané začali scházet pravidelně a v roce 1991 založili občanské sdružení. 

Cílem jejich aktivit bylo přinutit zastupitelstvo v H. Měcholupech a Petrovicích, aby dálniční 

okruh (později nazývaný JVK) odmítlo.  

V roce 1994 byly stanovy občanského sdružení Optim-eko doplněny o obecnější znění, že 

budou uplatňovat právo na příznivé životní prostředí jako na jedno ze základních práv 

člověka a chránit a podporovat oprávněné zájmy občanů v jihovýchodním sektoru Prahy a 

budou účastníkem řízení ve věcech, které se týkají jejich problému.  

Optim- eko založilo nezávislou komisi pro výběr optimální varianty dálničního okruhu, 

jehož členy byli zástupci městských částí, občanských iniciativ, magistrátu, ministerstva 

hospodářství a průmyslu. Dále Optim-eko organizovalo shromáždění občanů v Petrovicích, 

na kterých se o problému diskutovalo, protestní pochod proti dálnici, který skončil před 

domem primátora, akci zasaďte si strom v trase JVK a psalo informační letáky o vývoji 
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problému, dalších nutných krocích a plánovaných akcích, které se házely lidem do schránek. 

Iniciovalo také dopisy starostům městských částí a organizovalo meetingy s politiky a 

zástupci tisku a televize (zúčastnili se jich i např. tehdejší místopředseda vlády, poslanec 

parlamentu, náměstek ministra hospodářství, primátor, členové zastupitelstva hl.m. Prahy aj.). 

Organizovány byly i další podpisové akce proti dálničnímu okruhu (celkem se sebralo téměř 

45 000 podpisů) a občané v městských částech byli neustále informování o výsledcích 

hlasování na místních úřadech a o tom, kdo je za jaká rozhodnutí zodpovědný.  

Optim-eko se také stalo součástí SOS Praha, jehož členy byly různé pražské organizace, 

které byly nějakým způsobem postižené nově vznikajícím územním plánem. Tři volební 

období byli zástupci Optim-eka také v zastupitelstvu městské části Praha-Petrovice, 

v posledním volebním období však již nikdo nekandidoval. Důvodem je to, že na místní 

úrovni komerční zájmy začaly prosakovat do politických struktur a vznikly zde velké tlaky 

proti iniciativám členů Optim-eka. Řešení problému výstavby dálničního okruhu bylo také 

velmi zdlouhavé a pro členy občanského sdružení, kteří se této činnosti věnovali ve svém 

volném čase, také velmi náročné. Veřejnost se také z velké části více než desetiletou snahou 

výstavbu dálnice odvrátit unavila (neustálým sbíráním podpisů atd.) a mnozí z původních 

angažovaných členů se také odstěhovali. V současné době jsou tak aktivity Optim-eka velmi 

ojedinělé.   

Svou činnosti však Optim-eko dosáhlo toho, že nedošlo k výstavbě dálničního okruhu a že 

se problematika výstavby dostala do povědomí občanů a politiků. (O problematice dálničního 

okruhu JVK bylo natočeno i několik pořadů, které byly vysílány v televizi). Zastupitelé 

městských částí  Petrovice a Horních Měcholupy si také již nedovolí trasu JVK odsouhlasit a 

nesouhlas s výstavbou dálničního okruhu mají pravidelně ve svých volebních programech.  

 

(Zdroj informací: rozhovor s představitelkou organizace a materiály vydané jako součást 

podpisových akcí v roce 1999). 

 

ARNIKA , občanské sdružení 

 

Arnika je ekologické sdružení, založené v roce 2001, které se zabývá ochranou 

vodních toků a mokřadů, znečištěním životního prostředí toxickými látkami a odpady a 

podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Posláním Arniky je 

zlepšení stavu životního prostředí, jeho obrana před znečišťováním, ochrana a obnova 
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přírodních hodnot nejen na území České republiky, ale i v evropském kontextu. Arnika je 

celostátní organizací s místními pobočkami, která je členem mezinárodních nevládních sítí, 

jejichž činnost se zaměřuje na tři tématické oblasti: 

Program Toxické látky a odpady: Životní prostředí České republiky, dle Arniky,  

patří v Evropě mezi nejvíce zamořená území různými toxickými látkami, například dioxiny, 

PCB či těžkými kovy. Řada z těchto látek se do prostředí dostává z odpadů a z procesů jejich 

zpracování. Arnika se snaží o jejich omezení a usiluje o přísnější zákony a zavedení tzv. 

"čistší výroby" či důsledné recyklace odpadů. Prosazuje také právo občanů na informace o 

toxických látkách v životním prostředí, které ještě stále není v České republice 

samozřejmostí.  

Program Ochrana přírody se zaměřuje na ochranu druhově nejbohatších 

ekosystémů střední Evropy - vodních toků a mokřadů a na vztah člověka k přírodě a krajině. 

Program Ochrana přírody hledá a prosazuje takové alternativy hospodaření člověka v krajině, 

které směřují ke sladění ochrany přírody a krajiny s jejím hospodářským využitím. Arnika se 

zasazuje o šetrné hospodaření v krajině a vhodný management vodních toků. Další důležitou 

činností programu Ochrana přírody je záchrana mizejících druhů rostlin a živočichů v jejich 

původních biotopech a zachování přirozené rovnováhy krajiny.  

Centrum pro podporu občanů vzniklo v roce 1996. Od svého vzniku poskytuje 

poradenství občanským sdružením a obcím, které přesahuje klasické právní rady. Prosazují 

právo na informace a účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí a pomáhají 

občanským sdružením i obcím hájit veřejné zájmy a snaží se přispět k jejich vzájemné 

komunikaci a spolupráci. 

Pomáhají s orientací v zákonech - seznamují s možnostmi zapojení občanů do 

rozhodování a se zákony, o které je možno se opřít. Radí jak založit občanské sdružení, jak se 

účastnit správních řízení, jak sepsat upomínky, odvolání a jiné dokumenty.  

Pomáhají s odbornými problémy – poskytnou informace o tom, jaké mohou být 

ekologické důsledky stavby, která se v dané lokalitě chystá. Radí jaké odborné argumenty se 

mohou proti záměru využít. Pomohou sestavit plán podle kterého se může postupovat. 

Pomáhají s publicitou případu – mohou poskytnou kontakt na novináře. Radí jak 

sepsat tiskovou správu. Zajistí zveřejnění případu. Pomohou vytvořit informační materiály 

pro veřejnost či úřady nebo uspořádat veřejnou debatu. 



 48 

(Zdroje informací: internetové stránky organizace – www.arnika.cz, publikace vydané 

organizací v rámci řady příruček Veřejnost a životní prostředí z roku 2005). 

3.3.7  Profily respondentů  

 
Do tabulky jsou znázorněny jednotlivé organizace a představitelé těchto organizací, se 

kterými byly rozhovory prováděny. K jednotlivým respondentům je uvedena jejich funkce 

v organizaci, jejich pohlaví a věk. Věkové kategorie jsou řazeny do dvou skupin do a nad 36 

let. Toto rozhraní bylo zvoleno z toho důvodu, že pokud respondenti již dosáhli věku 36 let, 

byli v době pádu komunistického režimu v roce 1989 minimálně plnoletí. Tato informace je 

relevantní zejména ve vztahu k otázce č. 9. Kategorie pohlaví je uvedena čistě jako doplňující 

informace pro možné pozdější využití a zpracovávání dat jinými výzkumníky. 

 

Jméno organizace funkce pohlaví Věk (0-35 

let) 

Věk (36 a 

více) 

1. Nadace VIA Ředitelka pro rozvoj filantropie žena  � 

2. Nadace OSF Rozvoj programů, program 

podpory advokačních NNO 

žena �  

3. Člověk v tísni o.p.s Fundraiser programu sociální 

integrace 

muž �  

4. Otevřená společnost 

o.p.s. (1) 

Manažer projektu Community 

Policing  

muž �  

5. Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Manažerka projektu Prolomit 

vlny 

žena �  

6. Agora CE, občanské 

sdružení 

Ředitelka sdružení žena  � 

7. Optim-eko, 

občanské sdružení 

Zakládající členka sdružení žena  � 

8. Arnika, občanské 

sdružení 

Vedoucí programu Ochrana 

přírody 

žena �  

 

3.3.8 Analýza rozhovorů  

 

V této části práce jsou uvedeny jednotlivé otázky rozhovoru společně s odpověďmi 

respondentů a analýzami daných odpovědí. Výňatky z rozhovorů, které jsou nejvíce 
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relevantní k dané otázce, jsou vepsány do tabulky dle jednotlivých organizací s jejichž 

reprezentanty byl rozhovor prováděn. Odpovědi jsou většinou ponechány v takovém znění, 

jak je uvedli sami respondenti. Jednotlivé otázky 1-9 sloužily spíše jako okruhy otázek, 

jelikož v samotných rozhovorech byly otázky, které jsou zde uvedeny pod jedním číslem, 

často kladeny postupně, dle toho jak dotazovaný sám odpovídal, a směrovaly respondenta 

k odpovědi na oblasti, v rámci kterých bylo potřeba dané informace získat. Některé z otázek 

tak v sobě obsahují i podotázky, které byly kladeny v případě, že se daný respondent o dané 

věci sám nezmínil.  

Respondenti odpovídali na některé otázky jako reprezentanti celé organizace, ale 

někdy i jako reprezentanti své dílčí funkce v dané organizaci, př. jako manažeři určitého 

programu, kterým se zabývají. Některé osobní výpovědi respondentů jsou také ponechány 

v plnější šíří pro detailnější vykreslení osobního postoje. Ve vybraných částech odpovědí jsou 

zvýrazněny (podtrženy) ty pasáže, které jsou nejvíce relevantní pro danou otázku. Pod každou 

tabulkou s odpověďmi je pak výklad volby dané otázky vzhledem ke kritériím pro otevřenou 

společnost (vytváření prostoru pro otevřenou diskusi, pluralitu názorů, svobodu, toleranci, 

odpovědnost, kritické zkoumání atd.), analýza odpovědi respondenta a vyhodnocení míry 

naplňování kritérií pro otevřenou společnosti organizacemi (a také do jaké míry jsou 

organizace ovlivňovány konceptem otevřené společnosti ve svém fungování, činnosti, co pro 

jednotlivé představitele koncept otevřené společnosti představuje a zda jsou toho názoru, že 

jejich organizace otevřenou společnost rozvíjí a jak). Dvě z otázek také zkoumají důvěru 

veřejnosti vůči organizacím a relikty komunismu ve společnosti.  

 

1. Jaká jsou kritéria pro přijímání zaměstnanců – musí zaujímat určité postoje či 

zastávat konkrétní hodnoty, aby mohli ve vaší organizaci pracovat?  

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Postoje a hodnoty zkoumáme jako doplňkový element. Základem je jejich 

životopis, co mají za sebou, jaké mají vzdělání, zkušenosti, zda mají 

schopnosti pro daný post. Jejich postoj je do určité míry již daný tím, že se 

hlásí do neziskového sektoru, jelikož tuší, že se tady nenapakujou.  

Nadace OSF Programy, do kterých jsou lidé přijímání, mají samy v sobě integrované 

hodnoty a principy. 

Člověk v tísni o.p.s Nemohu mluvit za celou organizaci, nikdy jsem u žádného přijímacího 

řízení jiných zaměstnanců nebyl. Nemáme personalistku na přijímání lidí, 

takže si to vždy řídí příslušný koordinátor sám. Já sám jsem byl přímo 
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osloven pro fundraising programu sociální integrace, takže jsem klasickým 

přijímacím řízením neprocházel. V této organizaci je velmi specializovaná 

dělba práce, takže na spoustu obecných otázek Vám nemohu odpovědět.  

Otevřená společnost 

o.p.s. (1) 

Myslím si, že žádné konkrétní hodnoty pro otevřenou společnost jako 

organizaci kvůli jejímu krédu nejsou. Já osobně jsem byl osloven mým 

kamarádem konkrétně pro policejní program společně s několika dalšími 

lidmi a vybral si mne. Důležité je, aby daný člověk o danou problematiku 

měl zájem a byl schopný se dívat na téma policie z toho úhlu, který je 

potřeba, ale ne zda vnímá společnost jako něco co má být otevřené. Je 

důležité, zda chápe smysl problematiky, ale neřekl bych, že to vychází 

z otevřené společnosti jako takové, ale z toho, že musí být nalezena nějaká 

základní názorová shoda, aby člověk mohl s někým pracovat. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Tím, že se zde hodně podporují rovné příležitosti, tak se mne rozhodně 

neptali na to, jestli chci mít rodinu a kdy bych jí plánovala. Tady jsou vždy 

vypsaná výběrová řízení na určitá místa, takže se očekává, že ten který se 

na ně hlásí si zjistí něco o problematice, o projektu. Sem lidé nastupují na 

projekty, málokdo je zde na dobu neurčitou. Kdo sem nastoupí tak je zde 

po dobu trvání projektu, pak buďto přijde s návrhem, napíše nový projekt a 

ten prosadí a dostane na něj finanční prostředky, nebo odchází. Takže tady 

se hodně lidé mění. Já když jsem sem nastupovala tak to bylo na projekt, 

musela jsem si zjistit, co je to za problematiku a připravit si plán jakým 

směrem by se projekt mohl ubírat, jak bych řešila tuto problematiku, s kým 

bych komunikovala atd. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

Jsme neziskovka, takže kdyby je nezajímalo to, co děláme, tak by šli jinam. 

Mírně se ptáme na politické názory, členové nesmí být bývalí členové 

KSČ, pak je to otevřenost a věci, které se snažíme naplňovat my, tzn. 

zájem o občana a umožnění občanovi zabývat se veřejnou politikou. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Sdružení založili lidé, kteří měli chuť se angažovat proti výstavbě dálnice. 

Reagovali na leták, který o hrozbě výstavby informoval. Byli to většinou 

lidé, kteří se vzájemně znali a bydleli v sousedství. Kdo měl chuť a čas 

spolupracoval, spíše však členů postupem času ubývalo.  

Arnika, občanské 

sdružení 

Lidé, kteří zde pracují, musí splňovat osobnostní kriteria, dovednosti. 

Máme zájem o určitý typ lidí, vždy se hledá člověk do týmu a pokud je této 

práce člověk schopen tak se zbytek naučí, ty znalosti. Musí být energický, 

umět se rychle zorientovat, mít touhu dělat něco, co v podstatě změní svět, 

takový mesiášský komplex. 
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Restrikce pro přijímání zaměstnanců a kritéria, které musí zájemci o přijetí do 

organizace splňovat, byla zvolena jako jedno z témat pro zkoumání otevřenosti organizace 

(otevřenost vůči jinému apod.). Cílem bylo, pomocí otázky č. 1, zjistit, zda dochází 

v organizaci k určité formě diskriminace prostřednictvím kritérií, která zaměstnanec musí 

splňovat, aby do organizace byl přijat (a to zejména v hodnotách a postojích, které musí pro 

přijetí zastávat).  

Z odpovědí dotazovaných na tuto otázku je patrné, že pro příjem zaměstnanců do 

vybraných organizací jsou nejdůležitější osobnostní kritéria daného člověka, jako schopnost 

porozumět problematice, kterou se daná organizace zabývá, schopnost orientovat se v ní a 

rozvíjet ji potřebným směrem a dále znalosti, předchozí zkušenosti a chuť se v dané oblasti 

angažovat. V jednom z případů hrála pro přijetí zaměstnanců roli i bývalá politická 

příslušnost, a to konkrétně ke komunistické straně, která je svou činností a zejména minulostí 

v rozporu s hodnotami, které daná organizace rozvíjí. Postoj zájemců o práci v organizacích 

neziskového sektoru je dle některých z respondentů předem určován také tím, že se o 

podobnou práci zajímají, jelikož je zřejmé, že chuť podílet se na činnosti těchto organizací 

není primárně motivována vysokým finančním ohodnocením. 

Žádný z respondentů vybraných organizací neziskového sektoru tak jako restrikce pro  

přijímání zaměstnanců nezmínil jiná než osobnostní kritéria, která musí tito lidé splňovat.  

(Moje otázka však byla cílena na postoje a hodnoty daných respondentů, nikoliv na kritéria 

např. věková, či národnostní).  

 

2. Spolupracujete s dobrovolníky? Jaké jsou jejich povinnosti, závazky vůči organizaci? 

Mohou kdykoliv ukončit spolupráci s vaší organizací? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Za dobrovolníky považujeme naši správní radu, kteří nás kontrolují a 

dávají nám podněty. Na administrativu zaměstnáváme několik studentů 

nárazově na krátká období a za provedenou práci dostávají výplatu 

v korunách za hodinu. 

Nadace OSF Zahájili jsme dobrovolnický program, který je v současné době samostatná 

organizace. Nejdříve to byl program nadace, rozvoj dobrovolnictví v České 

republice, ten fenomén, který jsme zastřešili. 

Člověk v tísni o.p.s Dobrovolníky máme. Je s nimi sepsána dobrovolnická smlouva, která je 

mnohem volnější než pracovní smlouva a také nedostávají žádné peníze. 
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Takže je tam mnohem větší prostor pro to, aby odešli. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Žádné dobrovolníky jsme nesháněli na výpomoc př. s administrativou 

apod., ale v podstatě aktivita ze strany policie byla na bázi dobrovolnosti, 

protože se tomu věnovali i po své pracovní době. Motivací jim bylo to, a na 

tom i celá myšlenka stojí, na té vůli, dělat věci jinak, která se objevila 

s problémem, který má smysl řešit. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Dobrovolníci v Otevřené společnosti je tady projektem FSV, gendrové 

katedry, která napsala projekt a stážistky po jeden rok zde vykonávají praxi 

a učí se pracovat na projektu v organizacích apod. Poté z toho mají 

závěrečnou práci. Takže my tady dobrovolnictví jako takové nemáme. 

Tyto stážistky jsou placené z jejich projektu fakultou. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

Dobrovolníci se přihlásili asi třikrát, vždycky přišli a pak už ne, takže 

s nimi nespolupracujeme, ale není to vina naše, řekla bych. Většinou po 

vlně nadšení následuje fáze, kdy zjistí, že je to konkrétní otravná práce a 

tím to zkončí. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

S roznosem letáků a sbírání podpisů mi pomáhaly i moje děti a občas 

nějaký student. Pravidelné dobrovolníky jsme neměli. Nejhorší bylo, že 

když se přihlásil nějaký občan a chtěl nám pomáhat, tak když pak zjistil jak 

je to náročné, odpadnul. Bylo to strašně vyčerpávající. Dobrovolníky jsme 

byli vlastně všichni. 

Arnika, občanské 

sdružení 

Dobrovolníci jsou bolestí naší organizace, teprve se učíme s nimi pracovat. 

Vnímáme to tak, že je to naše starost, aby se u nás cítili dobře, takže se 

snažíme s nimi dostatečně komunikovat a vědět co chtějí. Nesnažíme se je 

zavázat, ale chceme, aby sami měli pocit, že se té a té práci chtějí věnovat, 

třeba i jednotu týdně. Takže zjišťujeme, jaká práce je baví a i my jim 

nabídneme, co potřebujeme udělat. Když se nám ozvou konkrétně na 

nějakou práci, tak jim rozesíláme dotazník, kde se ptáme, jak by jim to 

vyhovovalo, pravidelně či nárazově, zda chtějí, abychom jim volali či je 

kontaktovali mailem apod.   

 

Součástí činnosti většiny organizací neziskového sektoru jsou i dobrovolníci, ale většinou 

netvoří podstatnou část týmu organizace. Smyslem otázky č. 2 bylo získat více informací o 

tom, zda a jak vybrané organizace s dobrovolníky spolupracují (jak s nimi komunikují - 

výměna informací mezi organizací a dobrovolníky, diskuse nad závazky, povinnostmi 

dobrovolníků vůči organizaci) a zda mají dobrovolníci možnost spolupráci s organizací 

kdykoliv ukončit (zda se z dobrovolníků nestávají ‚nedobrovolníci‘). Většina respondentů 
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byla placenými zaměstnanci vybraných organizací, až na jeden případ, kdy dotazovaná byla 

neplacenou členkou organizace. Většina představitelů organizace měla s dobrovolníky a 

dobrovolnickou činností zkušenost a některé z nich s dobrovolníky také pravidelně 

spolupracují. Jednotlivé organizace se různily v tom, zda s dobrovolníky spolupracují 

dlouhodobě, nárazově, či s nimi v současné době nespolupracují.  

Pokud bychom rozdělili organizace dle míry spolupráce s dobrovolníky, tak nejvíce 

dobrovolnickou činnost využívají zejména dvě z vybraných organizací (Arnika, Člověk 

v tísni), jejichž činnost  je na dobrovolnících dokonce z podstatné části závislá. Tyto 

organizace s dobrovolníky pravidelně komunikují a sepisují s nimi dobrovolnickou smlouvu, 

která vyjednává základní podmínky pro spolupráci, nebo jsou podmínky vyjednávány 

prostřednictvím e-mailu, či telefonu. Respondentka z Nadace VIA za dobrovolníky považuje i 

správní radu nadace, která má přesně definované podmínky spolupráce.   

Většina ostatních organizací však s dobrovolníky spolupracuje pouze nárazově, což 

znamená, že po vykonání potřebné činnosti v daném období je spolupráce ukončena. Některé 

z organizací s dobrovolníky nespolupracují vůbec, protože jejich činnost je příliš náročná a na 

zaplacení dobrovolníků nemají dostatek financí. Motivací dobrovolníků tak je většinou chuť  

přispět svou činností k řešení problému a podpořit aktivity dané organizace. 

Celkem tedy z výpovědí vyplývá, že organizace jsou otevřené a vítají spolupráci 

s dobrovolníky, se kterými se snaží co nejlépe komunikovat a vycházet jim ve spolupráci 

vstříc. Pro spolupráci s dobrovolníky mají organizace předem stanovená pravidla a 

dobrovolníci mají možnost tuto spolupráci po vykonání domluvené činnosti ukončit. Kromě 

dobrovolnické smlouvy, která je mnohem volnější než smlouva pracovní, je dohoda mezi 

organizací a dobrovolníkem většinou ústní s tím, že v některých případech dobrovolníci 

ukončují spolupráci i náhle bez předchozího ohlášení a dokončení domluvené činnosti.  

 

3. Jaká je hierarchizace v organizaci, rozdělení pozic zejména ve vztahu k rozhodování – 

jakou měrou a jakým způsobem se jednotliví členové podílejí na rozhodování, mají 

stejná práva na rozhodování, stejnoměrný podíl na diskusi, jak spolu komunikují? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Úplně nahoře je správní rada, pod ní výkonný ředitel, pod ním senior 

managment, ten se schází každý týden a probírá plány a problémy. Dále 

jsou manažeři jednotlivých programů, kteří k sobě mají ještě dalšího 

supervizora, kteří jim pomáhají řešit problémy a hlídat termíny. Scházíme 

se každý týden na poradě. Myslím si, že komunikace je zde nastavena 
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dobře. Granty jsou schvalovány tak, že  je zde nezávislá komise, která 

hodnotí a hlasuje. My jim to připravujeme administrativně a komise 

dostane rovnou všechny projekty, kritéria, bodovací tabulku, pročtou si to, 

obodují a pošlou nám to zpátky. My body sesypem a vznikne nám pořadí, 

od nejlépe hodnoceného. Pak se komise sejde a v tomto pořadí se projekty 

projednávají a hlasuje se o výši grantu.  

Nadace OSF Jednotlivé programy jsou zastřešeny managementem nadace, který na ně 

rozděluje prostředky (vrchní grantové komise). Jinak tím, že je nás tak 

málo není problém se v rámci OSF sejít. Z New Yorku jsou schváleny tři 

hlavní oblasti a v nich se pohybujeme. Se zastřešením v New Yorku 

Sorosových nadací pravidelně komunikujeme a jednou za rok jim 

předáváme report. 

Člověk v tísni o.p.s Co se týče této otázky mohu odpovědět pouze za program sociální 

integrace (PSI). Organizační struktura je taková, že v Praze sídlí centrum 

organizace zastřešené ředitelem programu PSI a jemu jsou podřízeni 

ředitelé jednotlivých poboček a ti mají pod sebou další lidi (‚teréňáky‘ a 

jejich  koordinátora, který je vede metodicky). Tito lidé mezi sebou 

komunikují a řeší problémy na třech poradách. Každý týden se schází 

ředitel PSI se členy centrálního týmu, který je v Praze. Jednou měsíčně se 

schází ředitel PSI s řediteli jednotlivých poboček. A jednou za dva měsíce 

se scházejí všichni, jak lidé z regionů, tak lidé z centra. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

V rámci mého programu jsem jen já sám a já komunikuji v rámci 

organizace pouze s ředitelkou. Každý zde má svoji specifickou oblast a 

každý se scházíme s ředitelkou. Nemá to žádnou pravidelnou formu, spíše 

řešíme věci, které je třeba, není to formalizované. Nefungují tam měsíční 

porady nebo informování se navzájem, to informování probíhá tak, že si 

povídáme a formou výroční správy, kde si přečteme o těch ostatních co 

dělají. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Otevřená společnost má ředitelku, správní, dozorčí radu, to jsou hlavní 

rozhodovací orgány. Ředitelka dělá koncepci ve spolupráci s nadací OSF. 

Otevřená společnost o.p.s. (OS) je samostatná, ale vzhledem k tomu, že 

ředitelka nadace je ve správní radě OSF, tak koncepční náplň otevřené 

společnosti, kterým tématům se bude OS věnovat, je dělána koncepčně. Je 

to hodně volné, jelikož OS je složena z několika projektů a jednotlivé 

pracovní týmy mají za jednotlivé projekty plnou zodpovědnost - finanční, 

rozhodovací, směřování apod. Pokud by manažeři chtěli projekt 
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nasměrovat třeba na jinou cílovou skupinu, kde by bylo potřeba posvěcení 

vedení, tak se to řeší na úrovni projektový manažer a ředitel organizace. 

Většinu projektů si dělají manažeři sami a jednou ročně podávají report, 

jinak mají absolutní autonomii, protože je to většinou z evropských peněz 

tak podléhají pravidlům evropských fondů. OS je specifická v tom, že 

nemáme jedno téma, pokud bychom měli mezi jednotlivými programy 

nějakou společnou  cílovou skupinu tak mezi sebou budeme komunikovat, 

ale  jinak spolu nemáme mnoho společného, nejsou zde dva gendrové 

projekty, to už by spolu ty týmy musely spolupracovat a scházet se. Ale 

zatím OS funguje tak, že nadace si dělá každoročně analýzu situace v ČR, 

napíše obsahový plán, jaké projekty by chtěla podporovat v dalším roce. A 

protože spadá do Sorošových nadací tak dostává financování z OSI  a tento 

návrh musí projít schválením tam. Pokud někdo přijde do OS s projektem a 

nadace uzná, že vychází z nějakého problému, na základě analýzy, tak 

projekt jde do výběrového řízení oblasti a pokud člověk nemá za sebou 

organizaci tak začíná pracovat v OS, která si to téma vezme pod sebe. Jsme 

takový inkubátor, což je strategie OS. Projekty jsou vybírány správní radou 

nadace asi 5-6krat ročně, pokud návrh vychází z nějaké organizace, řeší se 

to v rámci jí, pokud je to jednotlivec a na trhu není organizace, která by 

tento problém  řešila, tak projekt přebírá OS. Pokud je projekt úspěšný a 

najde si svoje další zdroje financování, lid a rozrůstá se, tak je vypuštěn, 

zakládá se nová nezisková organizace a OS nebo OSF nadace jí dává 

institucionální podporu než se postaví na vlastní nohy. Třeba Prolomit vlny 

by měl vzniknou jako think-tank na gendrovou problematiku.  

Agora CE, občanské 

sdružení 

Je zde teoreticky nějaká struktura, kde já jsem ředitelka  a pak jsou k tomu 

dva zástupci, ale spíše máme každý pod sebou jednotlivé oblasti, kterými 

se zabýváme. Většina rozhodnutí se přijímá kolektivně, snažíme se scházet 

každé pondělí, v reálu pak jednou za čtrnáct dní, kde se probere všechno, 

co je potřeba. Ti, kteří zde jsou na půl úvazku, nemají takové rozhodovací 

slovo, ale to spíše tím, že nemají ještě takové  zkušenosti. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Rozdělení pozic jsme neměli, všichni dělali všechno. Členem sdružení byl i 

starosta jedné městské části a ten měl takové hlavní slovo. Udělal vždy 

návrh nějakého dopisu, nebo textu a my jsme se všichni sešli a 

připomínkovali to a dohadovali se na konečném znění. Pravidelně jsme se 

scházeli. Tak jednou týdně, někdy i o víkendech. Vzájemně jsme se 

obtelefonovali. Ze začátku jsme měli určený i konkrétní den, kdy jsme se 
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scházeli v jedné kočárkárně. 

Arnika, občanské 

sdružení 

Jsme tématicky rozděleni na tři programy, které mají hlavní kancelář 

v Praze. Potom máme koordinační centrum, které vystupuje na veřejnost a 

pak máme regionální strukturu, pobočky ve třech regionech a kontaktní 

centra. 4-5. ročně máme velkou radu, což jsou všichni pracovníci Arniky a 

zde rozhodujeme o nejdůležitějších věcech, které je potřeba vyřešit 

hlasováním, z této rady se také pořizuje zápis. Potom je užší rada, která je 

o pěti členech, ta je operativnější, schází se jednou za dva měsíce, 

rozhoduje a baví se o problémech, zajišťuje kontinuální jednání. Pokud má 

tato užší rada nějaké návrhy na změnu struktury, činnosti apod., tak to 

předkládá velké radě a pak se o tom hlasuje. Užší rada odráží strukturu 

organizace, jsou tam tři vedoucí programů, osoba zajištující práci 

s dobrovolníky a jeden člověk z poboček a všichni mají rozdělené 

kompetence za jakou oblast zodpovídají, v současné době nemáme ředitele. 

 

Pomocí otázky č. 3 bylo mým cílem zjistit, zda vybrané organizace vytváří prostor 

pro otevřenou sféru diskuse a pluralitu názorů (míra naplňování jednoho z kritérií pro 

otevřenou společnost), a to zejména při řešení problémů a rozhodování. Jakým způsobem jsou 

v organizaci rozděleny pozice a jaká jsou práva jednotlivých členů a jejich podíl na 

rozhodování. A také, jakým způsobem spolu jednotliví členové organizace komunikují, jak si 

mezi sebou vyměňují informace. 

Odpovědi dotazovaných se lišily zejména vzhledem k strukturám daných typů 

organizací (nadace, o.p.s., občanské sdružení). V nadacích je ze zákona daná struktura, 

hierarchizace organizace a systém, dle kterého nadace mohou své prostředky rozdělovat a o 

tomto rozdělování rozhodovat (viz. neziskové subjekty - nadace, kapitola 3.2.1). V obou 

nadacích, které byly osloveny, mají nezávislou grantovou komisi (správní radu, jejíž členové 

nejsou členy organizace a tudíž by měla být zajištěna nestrannost posuzovatelů), která 

rozděluje finanční prostředky nadace (hlasováním), ta se schází zhruba 5krát ročně. Kromě 

správní rady je nutnou součástí nadace i dozorčí rada, která kontroluje rozhodování správní 

rady a činnost nadace samotné. Dále je zde ředitel, který má hlavní rozhodovací slovo pro 

chod organizace, a dále jsou zde zástupci jednotlivých programů, kteří připravují podklady 

pro schvalování grantů a zpracovávají žádosti o projekty. Zástupci jednotlivých programů se 

v případě jedné z nadací (Nadace VIA) pravidelně scházejí jednou týdně, diskutují a zabývají 

se vzniklými problémy. Po zbytek doby se každý z nich věnuje svým oblastem a komunikují 

spolu v rámci daných oblastí. Podobný případ je i Nadace OSF, která má ale nižší počet členů 



 57 

a je specifická také tím, že má zastřešení organizace mimo území ČR (centrum Sorosových 

nadací v New Yorku), se kterým pravidelně komunikuje a vykazuje mu každým rokem svou 

činnost a žádá o schvalování při rozšiřování programů.  

V případě o.p.s. organizací je správní i dozorčí rada také ze zákona povinná, 

s představiteli Otevřené společnosti o.p.s. (OS) jsme se však bavili o komunikaci a podílu na 

rozhodování pouze mezi zaměstnanci organizace - mezi manažery navzájem a vedením 

organizace, ředitelkou. Jednotlivé programy a jejich manažeři v OS fungují jako autonomní 

jednotky, které mezi sebou nekomunikují, jelikož jejich témata se liší. Projektoví manažeři 

komunikují pouze s ředitelkou organizace, která jim schvaluje případné změny, které chtějí 

v programu provést, a konzultuje s nimi vzniklé problémy v rámci jednotlivých projektů. Tyto 

schůzky se zde ale nekonají pravidelně. V případě OS je organizace také provázána s Nadací 

OSF, která schvaluje její programy a ředitelka OS je v přímé komunikaci s Nadací OSF.  

Respondent z Člověka v tísni o.p.s. hovořil o organizaci v rámci programu, kterého se 

účastní. Zde funguje pravidelný mechanismus schůzek a jednání mezi řediteli programu 

v pobočkách a centrálou v Praze, v rámci centrály a také schůzky všech členů organizace, 

kteří na programu pracují.  

V občanských sdruženích je komunikace zajištěna a k rozhodování dochází také 

prostřednictvím pravidelných schůzek, které jsou v případě Arniky dvouúrovňové (velká a 

užší rada) a nebo se na schůzkách podílejí všichni členové sdružení (Agora CE, Optim-eko). 

 

Komunikace mezi členy organizací a jejich podíl na rozhodování se tak odvíjí od dané 

struktury organizace. Nadace a o.p.s. mají správní a dozorčí radu jako nezávislé a kontrolní 

orgány organizace, které se scházejí pravidelně na schůzích, kde prostřednictvím debaty a 

hlasování dochází k výměně informací a rozhodování. Zaměstnanci a členové organizací 

spolu komunikují prostřednictvím schůzek (mezi manažery projektů, manažeři 

s ředitelem/ředitelkou, všichni členové projektu), které se liší v každé z organizací svou 

pravidelností a na kterých se jednotliví členové podílejí různou měrou na rozhodování (dle 

toho, zda daná organizace má ředitele/ředitelku a dle oblastí, kterým se členové věnují). 

Vybraná občanská sdružení nemají ředitele (až na jednu výjimku, kde je ředitelka spíše 

formální) a na rozhodování se podílejí všichni členové sdružení.  

Všechny organizace tak mají ve svém rámci nastavený určitý mechanismus 

komunikace, buďto pravidelné nebo příležitostné, dle okruhů a problematiky, kterými se 

jednotliví členové zabývají. Dá se tedy říci, že dané organizace tímto způsobem vytváří 

otevřený prostor pro diskusi a pluralitu názorů, ke které mezi členy organizace díky 
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pravidelným schůzkám dochází. Dle hierarchizace organizace dochází k určitému podílu na 

rozhodování (v občanských sdruženích se na rozhodování podílejí všichni členové stejnou 

měrou, v nadacích a o.p.s. rozhoduje v konečné fázi ředitel) s tím, že vedení organizace je ale 

otevřeno diskusi se členy organizace (prostřednictvím schůzek). 

 

4. Spolupracujete s dalšími organizacemi, zajímáte se o více názorů na dané 

problematiky? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA S dalšími organizacemi příliš nespolupracujeme, co se týče třeba hledání 

nových témat apod. Správně bychom měli dělat výzkumy, což neděláme, 

ale podobné výzkumy a statě jsou na internetu a je jich spousta. My se 

zaměřujeme vlastně jen na tři oblasti, které máme sestudované. Vyhýbáme 

se velkým sociálním projektům a chceme dělat hlavně životní prostředí a 

místní rozvoj, který může obsáhnout úplně všechno, co napomáhá 

zlepšovat život lidí na daném místě. V podstatě se také musíme trochu 

přizpůsobovat i tomu, co chtějí firmy, které letí na děti a mládež a sociálno, 

to my dělat nechcem, ale můžeme to pojmout do místního rozvoje. Pak 

pracujeme v daném regionu a tam podporujeme vše, co je zde potřeba ve 

spolupráci s místními obyvateli. 

Nadace OSF Je prováděn průzkum v jakých oblastech je potřeba projekty podpořit. 

Organizace, které k nám podávají projekty nás pak samy oslovují. Ze 

zahraničí, z kmenové organizace, máme některé impulsy a pak na domácí 

scéně reagujeme otevřeně na potřebná témata. 

Člověk v tísni o.p.s Máme spoustu projektů a v rámci většiny z nich s nějakou další organizací 

spolupracujeme. Největší projekt je asi POLIS, který je postaven na 

partnerství neziskového sektoru a státní správy. Pak FORINT, fórum pro 

integraci, což je sdružení 7 organizací, které dělají terénní sociální práci 

v ČR a jsou právě takovou platformou pro spolupráci a výměnu informací.  

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Co se týče programu, který řídím já, tak o Community Policing (CP) u nás 

nikdo moc neví, ani instituce, které by měly, třeba policejní akademie, 

ministerstvo. Když jsme začínali, tak o tom nevěděly o moc více než my. 

Měli nějaký základní přehled, ale co konkrétně CP je a jak by se k němu 

mělo přistupovat, tak to byla naše práce v rámci projektu. Na počátku 

programu jsme se pokusili zkontaktovat některé představitele kanadské 

policie, kteří něco podobného dělali, ale ukázalo se, že to není nějaká 

specializovaná činnost, která vyžaduje specializované znalosti, ale že to je 
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takový ideální přístup k práci.  

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Samozřejmě, Prolomit vlny je evropský projekt jehož součástí je 

partnerství, takže v projektu máme dalších pět organizací jako partnery, se 

kterými to řešíme. Každý z partnerů zpracovává jinou oblast rovných 

příležitostí, takže s každou z organizací komunikuji. Pak máme povinnost 

síťování, takže musíme vyhledávat organizace, které téma zpracovávají. 

Třeba v pracovním programu vzdělávání národní sítě se snažíme 

poskytnout jim naši znalost rovných příležitostí a gender, který oni třeba 

neřeší. S organizacemi, se kterými v rámci projektu spolupracuji, máme 

pravidelné schůzky jednou měsíčně. Účastníme se konferencí, 

komunikujeme spolu e-mailem atd. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

V obci, kde projekt běží, se snažíme spolupracovat se všemi, co tam jsou a 

někdy i tupíme hrany, když je tam konflikt s jinou organizací. Snažíme se, 

aby se místní úřady bavily se všemi, projekt je pro všechny. Spolupráci 

během projektu, na věcech které děláme, nepotřebujeme, ale spolupráci na 

činnosti v městě, komunitním životě ano – od veřejnosti, úřadů, organizací, 

od všech. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Většinou ne, náš problém byl velmi specifický, omezený jen na toto území. 

Byli jsme jednu dobu součástí SOS Praha, což bylo sdružení pražských 

organizací, které byly nějakým způsobem postiženy nově vznikajícím 

územním plánem Prahy, takže jsme třeba proti němu společně protestovali. 

Spolupracovali jsme i s jedním sdružením, které řešilo problém 

v Suchdole, byli na tom ale o mnoho lépe něž my, měli lepší komunikační 

prostředky, byli lépe technicky vybaveni, to nám chybělo. Dostali jsme 

jednou i grant z NROS, ale na naši činnost sbírání podpisů a tím, že 

problém byl velmi omezený, by se nám těžko sháněly dotace. 

Arnika, občanské 

sdružení 

Jsme součástí různých organizačních sítí. Hlavní je Zelený kruh, kde se 

sdružují všechny ekologické organizace.  

 

Otázkou č. 4 se mělo získat více informací o tom, zda dané organizace vedou diskusi i 

s jinými organizacemi o problematice, kterou se zabývají. Zda spolupracují na projektech a 

ve své činnosti také s jinými subjekty neziskového sektoru a vytváří tímto prostor pro 

komunikaci názorů a zkušeností a získávají další pohled na danou problematiku. Zda 

jsou otevřené tomu, do svého vlastního tvořivého procesu zahrnout i další organizace, které se 

tak mohou na společné věci podílet a spolupracovat. (Kritérium pro otevřenou společnost – 

otevřená diskuse, více názorů na danou problematiku, kritické zkoumání z různých pohledů). 
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 Z odpovědí dotazovaných je zřejmé, že vybrané nadace s dalšími organizacemi 

nespolupracují, protože rozdělují finanční prostředky a samy žádné projekty kromě kampaní 

neprovádějí. Provádějí vlastní výzkumy, pomocí kterých získávají informace o oblastech, 

které je potřeba podpořit, a na daná témata vypisují granty. Organizace, které se těmto 

tématům věnují, k nim pak podávají žádost o finanční podporu.  

Co se týče vybraných o.p.s. a občanských sdružení, tam je spolupráce s dalšími 

organizacemi většinou pravidlem. Dané organizace se sdružují s takovými organizacemi, 

které se věnují stejnému tématu (př. Člověk v tísní - FORINT, Arnika - Zelený kruh). Tímto 

způsobem mohou mít organizace přístup k informacím a vyměňovat si takové informace 

(názory, zkušenosti), které jsou pro jejich činnost přínosné (jsou součástí různých 

organizačních sítí, organizačních sdružení, účastní se např. konferencí k danému tématu 

apod.). Mnohé organizace spolu také spolupracují na různých projektech. Na některých 

projektech je spolupráce organizací přímo vyžadována (jsou na spolupráci založené – např. 

projekty EU, Otevřená společnost - Prolomit vlny) a nebo spolupracují proto, že mají 

společný cíl a vzájemně si k dosažení cíle pomáhají (Optim-eko - SOS Praha).  

Některé organizace se zabývají problémem, který je specifický pro určitou omezenou 

oblast a nebo se zabývají tématem, kterým se jiné organizace nezabývají, v těchto případech 

pak s nikým nespolupracují (např. Projekt Community Policing - Otevřená společnost). 

Celkem jsou však organizace otevřené novým informacím a impulsům (nadace 

zkoumají oblasti, které je nutné podpořit), vytvářejí ve spolupráci s jinými organizacemi 

prostor pro diskusi o daných problematikách (konference, sdružování), vyměňují a poskytují 

si informace (v rámci organizačních sítí, organizace jako think-tanky na danou problematiku), 

názory a spolupracují na tvořivém procesu (spolupráce na projektech).  

 

5. Jakým způsobem dochází k sebereflexi v rámci organizace (diskusi nad tím, zda je 

potřeba něco změnit, kritickému zkoumání toho, zda organizace dodržuje to, co si na 

začátku předsevzala plnit, reflexi úspěchů/neúspěchů), reakcím na nové podněty, na 

změnu vnějších podmínek, na nové potřeby a zájmy společnosti. Jak poté k samotnému 

přijímání změn dochází (příklad z nedávné doby)? 
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Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Změn u nás v organizaci v poslední době proběhlo celkem dost a většinou 

to jsou změny, které souvisí s fundraisingem, že se nám podaří někoho 

‚ulovit‘, což znamená vymyslet pro něj program. Teď třeba momentálně 

máme rozpracované tři velké firmy, které mají zájem s námi spolupracovat, 

takže já se s nimi setkám, oni mi řeknou své představy, většinou žádné 

nemají, protože nevědí, co je potřeba, a říkají, že je jim to jedno, a to je pak 

to nejhorší. A teď čekají na to, jak já jim ta témata představím, mám jich 

několik a oni si pak vyberou, což je v pořádku. A když se to takhle zadaří, 

tak to je ta změna, která přichází z venku a musí se promítnout dovnitř 

v tom, že se určí, kdo to bude dělat, a pravidla. Trvá to zhruba od prvního  

setkání s tou firmou do podepsání smlouvy a dohodnutí podmínek, za 

jakých se tohle bude dít, a pro koho a jak, tak půl roku.  

Nadace OSF Máme autonomii v jednotlivých oblastech. Informovanost mezi týmy 

záleží na tom, jestli se zajímají o to, co dělají druzí, ale většinou si mezi 

sebou říkají jen pokud je potřeba něco společně řešit. 

Člověk v tísni o.p.s Oblasti působení programu vycházejí zejména z aktuálních potřeb 

v daných lokalitách, které jsou zmapované. Takže organizace reaguje na 

místě na poptávku. Co se týče fungování organizace, je potřeba určitě 

pořád něco zlepšovat, konkrétně mne ale nenapadá nic. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Scházíme se s ředitelkou pokud je potřeba něco prodiskutovat, nějaké 

změny v nastavení programu, ale jinak v rámci programu diskutuji s policií 

a s lidmi, se kterými na programu spolupracuji. Co se týče změn, tak to 

nedokážu říci, že by k nějakým v poslední době došlo. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Neziskový sektor obecně prochází obrovskou transformací, a zbývají asi již 

jen 2% neziskových organizací, které vypadají tak, jak říká náš pan 

prezident, batůžkářky v batikovaných tričkách. Neziskové organizace 

takhle nemůžou fungovat a za posledních pět let je ten trend takový, že 

mají své PR oddělení, personální strategii, musí mít daleko větší strategii 

organizace než ziskový sektor. Musí umět to téma obsahově, umět ho 

prodat, myslet strategicky. Více než státní správa používáme nástroje 

podporující rozvoje informační společnosti, různé webové portály, e-

mailové poradny, v technologiích jsme napřed. Děláme si korporátní 

identity, vymýšlíme loga a jedeme tak, abychom byli profesionální, líbiví, 

máme komunikační tréninky atd. Musíme dělat zisk, ale děláme ho tím, že 

vytváříme změny pro společnost, zisk měříme tím, kolik máme výstupů 
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v médiích, jaké máme ohlasy, podařilo-li se nám do nějakého zákona 

prosadit nějaký pohled, změnu, kterou cítíme jako potřebnou, je to neustálý 

běh. Tady, stejně jako v top managment firmách, je životnost lidí, pokud 

jedou naplno, tři roky, déle se v neziskové organizaci ani pracovat nedá, i 

my musíme být inovativní, musíme neustále problémy hledat, identifikovat 

je, popisovat, zanalyzovat, srovnávat, zda je to jen lokální problém, 

celorepublikový, zjistit podle vypsaných finančních prostředků jestli se 

s tímto tématem někde vejdeme do grantových kol. Některá témata nejsou 

líbivá, třeba rómské děti nejsou zajímavé pro PR firem. Mlékárna Kunín 

třeba zase nedá peníze na Rovné příležitosti. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

Děláme team-buildingy, jednou za půl roku jezdíme někam ven, kde se 

bavíme o tom, co děláme, jak a co je potřeba dělat jinak. A snažíme se 

každý projekt, i který nestojí za to, nebo se nepovedl, pečlivě hodnotit, 

abychom byli poučenější. Pak také reagujeme na aktuální společenskou 

poptávku, a na to když nás někdo osloví, abychom se do nějakého projektu 

zapojili. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Moc jsme samotnou činnost organizace neřešili, měli jsme pořád jen 

přípravný výbor a hlavně jsme pořád pracovali a pracovali – po večerech, 

po nocích, zadarmo, řešili jsme texty, rozesílali poštu, museli jsme neustále 

reagovat na aktuální situaci. Myslím, že náš hlavní problém byl, že jsme se 

více neprofesionalizovali, nikdo se tomu nemohl věnovat víc a všichni se 

nakonec úplně vyčerpali. Ten problém se táhnul již od roku 91 a za těch 

deset let se většina lidí unavila. 

Arnika, občanské 

sdružení 

V současné době jsme se dohodli, že bude potřeba se podívat na strukturu, 

směřování organizace, cíle atd. a k tomu máme ještě dvakrát do roka 

soustředění, kde jsme dva týdny někde zavření a tam se snažíme o 

strategické plánování, bavíme se o tom, jaké má kdo představy, jak by 

chtěl každý v organizaci fungovat, o tom co každý myslí, že by organizace 

měla dělat a jestli cíle, které jsme si v minulosti vytkli, stále platí. Z toho 

soustředění je také zápis, je to ale volnější. Změny v poslední době 

proběhly takové, že jsme rozšířili užší radu ze tří na pět, takže došlo k 

přerozdělení některých kompetencí. 

 

Kritické zkoumání činnosti organizace, sebereflexe a schopnost přijímat změny, jsou 

kritérii, která jsou důležitá pro rozvoj otevřené společnosti. Otázka č. 5 měla za úkol zkoumat 

zda a jakým způsobem dochází v organizacích k sebereflexi, ke kritickému zkoumání 
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činnosti organizací jejími členy – toho, zda se organizacím daří rozvíjet hodnoty, na kterých 

jsou založeny a zda se věnují problémům, které si předsevzaly řešit. Cílem této otázky bylo 

také získat informace o tom, do jaké míry jsou dané organizace flexibilní v přijímání změn a 

reakcích na nové podněty, nové potřeby společnosti, na změnu vnějších podmínek a do 

jaké míry jsou schopné tyto změny reflektovat v rámci organizace a být těmto změnám 

otevřené. 

   

Z odpovědí bylo zjištěno, že pouze ve dvou z vybraných organizací dochází k 

sebereflexi jejich činnosti cíleně. A to takovou formou, že dvakrát do roka opouští prostory 

svých kanceláří a jednou si povídat o činnosti organizace a o problémech, které je třeba řešit, 

reflektují výsledky programů a debatují nad změnami, které je třeba v rámci fungování 

organizace provést. Zbylé organizace se sebereflexi své činnosti v této formě nevěnují, 

přičemž o změnách a problémech respondenti diskutují buďto pouze s vedením (manažer 

projektu s ředitelem) nebo se z časových důvodů sebereflexi nevěnují vůbec. 

Co se týče reakcí na nové podněty, změny vnějších podmínek a potřeby společnosti, 

všechny dané organizace se snaží neustále reagovat na aktuální společenskou poptávku a také 

‚finanční nabídku‘ (finanční zdroje). Co se týče nadací, ty zjišťují aktuální potřeby 

společnosti prostřednictvím výzkumů a vypisují granty, které pomohou podpořit organizace, 

které se daným problémům věnují. V případě jedné z nadací (Nadace VIA) musí reagovat i na 

aktuální finanční zdroje od firem, které umožní podporovat vybranou oblast a tato nadace pak 

nabídku reflektuje v rámci  své struktury. Ostatní organizace se také snaží naplňovat svou 

činností poptávku po službách v oblastech, kterým se věnují (Člověk v tísni, Agora CE) a 

hledají nová témata a problémy ve společnosti, které je potřeba řešit (např. Otevřená 

společnost o.p.s., jejíž činnost je založena právě na vyhledávání a řešení nových témat). O.p.s 

a občanská sdružení si také musí neustále zajišťovat finanční prostředky, takže sledují 

grantové nabídky a musí vědět, na které činnosti je možné finanční prostředky získat. (Jedna 

z uvedených organizací, Optim-eko, neměla žádné finanční prostředky, které mohla využít, až 

došlo k téměř úplnému vyčerpání všech členů organizace, jelikož se dané činnosti věnovali 

mimo svá povolání a tato časová náročnost vedla téměř k zániku organizace).  

 

Na organizace celkově jsou tedy kladeny velké nároky, co se týče jejich schopnosti být 

flexibilní a reagovat na změny ve společnosti, které musí svou činností reflektovat a zajistit si 

finanční prostředky pro svou existenci. Vybrané organizace se do různé míry věnují vlastní 
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sebereflexi a snaží se o to, aby jejich činnost vycházela z aktuální společenské poptávky a 

odpovídala na potřeby společnosti.  

 

6. Jakým způsobem dochází k výměně informací mezi organizací a veřejností, vedete 

diskusi s lidmi, kterých se daná problematika týká? Jak zde funguje zpětná vazba? Jak 

zajišťujete transparentnost organizace? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Informace o nás jsou na internetu, vydáváme také různé publikace a 

sloužíme jako takový zdroj informací o neziskovém sektoru. Veřejnost nás 

ale moc nezná, jsme známí po neziskovém sektoru, pak jsme známí u 

firem, ale široká veřejnost nás nezná, protože oni znají hlavně organizace, 

které dělají veřejné sbírky, které jsou v médiích, a téma místní rozvoj a 

rozvoj neziskových organizací, to je komplikovanější než vybírat na 

ostrovy života nebo na týrané ženy. I novináři a média vyhledávají spíše 

tyto jednodušší kauzy. Transparentnost financování zajišťujeme tak, že 

granty vyplácíme ve dvou splátkách. Organizace musí dát průběžnou 

zprávu zhruba v polovině projektu o vyúčtování a pokud potřebuje něco 

v projektu změnit, tak to musí konzultovat s námi. Pokud je to v pořádku, 

tak dostanou druhou část. Občas se taky za organizacemi jezdíme podívat. 

Je pro nás důležité vidět v jakých podmínkách pracují, kdo ti lidé vlastně 

jsou a často pak z těchto setkání čerpáme podněty k tomu, jak vyhlášení 

programů upravovat. S každým se osobně nesetkáme, snažím se ale 

z každého programu, který dá v průměru 25 grantů, minimálně 5 objet. Co 

se týče transparentnosti organizace, tak každý rok vydáváme výroční 

zprávu, která do 30. června musí být hotová a schválená, pak musíme mít 

každý rok audit, což je nezávislá komora, která kontroluje, zda vše 

proběhlo dle statutu a grantových pravidel organizace. Chtějí vidět, jak 

komise hodnotila, a srovnávají to s tím, kdo ty peníze dostal. Jestli se zde 

neodehrávají netransparentní rozdělování peněz a zda je to podle těch 

pravidel, která jsme si určili. A není to myšleno tak, že když zde bude něco 

trochu špatně, že máme průšvih, je to tak, že nám řeknou, kde děláme 

chybu, a my to budeme dělat lépe. 

Nadace OSF Strategie je taková že nás reprezentuje naše práce, skrze projekty. 

Vydáváme publikace, máme webové stránky, vydáváme výroční zprávu, 

máme audity. 

Člověk v tísni o.p.s Vydáváme řadu publikací, závěrem každého výzkumu, který provádíme je 
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nějaká výzkumná zpráva. S výzkumnou skupinou pracujeme na základě 

letáků, publikací, které se mezi lidi distribuují. Na lidi hodně působí, když 

spolupracujeme s jednou rodinou v rámci lokality a pokud je to úspěšné tak 

se to velmi rychle rozšíří. To je asi nejlepší způsob jak navázat spolupráci, 

pomůžete jednomu a zajímají se o vás další. Naše cílová skupina není tak 

formalizovaná, takže letáky jsou sice dobré, ale osobní doporučení zabere 

nohem víc. Vydáváme také výroční zprávy, máme internetové stránky, 

vykazujeme pravidelně zprávy donátorům, z komunikace mezi 

jednotlivými složkami jsou zápisy, které jsou dostupné…takže tak 

zajišťujeme transparentnost. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Projekt byl v první fázi o tom, že jsme informace spíše sbírali. V druhé fázi 

informace putovaly do různých oblastí. Kromě toho byl napsán článek o 

tom, co Community Policing (CP) je, který je vlastně dodnes zásadním 

textem. Měli jsme také konferenci v senátu kde jsme se snažili diskutovat o 

systémovější úrovni ve spolupráci samospráv, policie, městských policií, 

řešení úlohy uniformovaných policajtů do budoucna apod. Ministerstvo si 

také dle našeho projektu rozjelo svůj vlastní projekt, ke kterému 

přispíváme jen expertním pohledem. Snažili jsme se celkově dosáhnout 

toho, aby si policie uvědomila, kde je problém a my jim ho pomohli řešit a 

podívat se na něj v celkovém pohledu. Jako návrhy řešení problému jsme 

pak vydali jednu publikaci s doporučením, co by policie měla udělat pro to, 

aby se mohla stát tím otevřeným sborem, která je distribuována. 

V komunikaci byl projekt nastaven tak, že byli partneři mezi policisty, 

v jejich obvodních odděleních, a pak i na vyšší úrovni na ministerstvu v 

příslušných odborech. Hodně času jsme trávili v pilotních odděleních, 

jezdili jsme tam i jednou týdně a byli jsme i na stážích policie a snažili 

jsme se nasbírat co nejvíce informací a nechat si naše názory kriticky 

ohodnotit od lidí se kterými jsme spolupracovali. Co se týče veřejnosti, tak 

zde jsme si představovali, že budeme CP propagovat, mnohem víc, ale na 

druhou stranu to má smysl, protože jsme nechtěli vyvolat velké očekávání, 

jelikož změny ze strany policie budou probíhat postupně. Veřejnost 

celkově policie příliš nezajímá a pokud na to někdo reaguje, tak spíše 

podrážděně, a to je druhý rozměr té myšlenky, že bezpečnostní 

problematika se musí stát veřejným statkem, což není úkol jen pro polici, 

ale i pro občany a policii zbývá ta iniciátorská úloha, aby občany 

přesvědčili o tom, že má smysl s nimi komunikovat a podílet se na hledání 
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řešení konkrétních problémů. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Projekty EU jsou postaveny tak, že vše co se zde vyzkoumá a vytvoří si 

nemůžeme nechat, vše je pro všechny a my se musíme snažit to dostat 

k cílovým skupinám a předat to dalším organizacím. Je to majetek státu a 

EU. Musíme to dělat aktivně - konference, všechny výstupy zveřejněné na 

internetu, poskytovat to zadarmo. K veřejnosti se ale informace o gendrové 

problematice dostávají těžko. Snažíme se šířit výstupy, dělat kampaně, 

takže plakáty, inzertní plochy, inzeráty, dostat se do novin, ale je to 

problematika, které média nejsou nakloněna a když se řekne feministka, 

tak to má negativní konotaci, takže vysvětlit jim, že to je o slaďování 

rodinného a pracovního života je těžké. Kampaň pro rovnost žen je 

zaměřena třeba jen na média, aby se téma rovných příležitostí vůbec 

otevřelo, ale média u nás v tuto chvíli nejsou tak vyspělá, hlavně 

mainstreamové deníky, aby si uvědomovala jak jsou rovné příležitosti 

důležité pro společnost. Zjistili jsme třeba, že ženy ve školství jsou placeny 

podle určitých stereotypů méně, tak potom o tom byl jedem článek 

v Mladé frontě. Je to i naše chyba, že neumíme rovné příležitosti předávat 

veřejnosti srozumitelným  jazykem.  

Agora CE, občanské 

sdružení 

Vždy uspořádáme nějakou konferenci, kde představíme ty metody, které 

děláme a praktické příklady z toho, co už jsme udělali. Na tu konferenci 

zveme představitele z celé republiky, z obcí nad deset tisíc lidí, pokud mají 

zájem o ty metody, tak se přihlásí a my se s nimi domluvíme, že u nich 

budeme dělat projekt. Takže se o nás dozvídají prostřednictvím seminářů, 

konferencí, nebo si to předávají mezi sebou. Máme top-down model, takže 

jednáme hlavně s politickou reprezentací a snažíme se je přesvědčit. 

Jednáme nejprve s radnicí, pak jsou přizvaní i VIP z místa a občané. 

Politici se na začátku musí zavázat, že to, co ti lidé na začátku navrhnou, 

budou realizovat. Jakmile se radnice rozhodne, že projekt bude dělat, tak je 

to propojení těchto tří skupin. Také se o nás lidé dozvídají z internetových 

stránek, byl o nás film v televizi a vydali jsme nějaké přílohy v novinách. 

Transparentnost zajišťujeme tak, že máme pravidelné audity, výroční 

zprávu a správní a dozorčí radu. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Organizovali jsme shromáždění občanů, různé meetingy s politiky, 

rozesílali jsme dopisy, házeli lidem letáky do schránek, spolupracovali 

jsme s médii (zástupci rozhlasu a tisku byly na meetingy zváni), bylo o nás 

i několik pořadů v televizi. Lidi jsme také při sbírání podpisů informovali 
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osobně, měli jsme také na autobusové zastávce vývěsku, kde byly 

pravidelně informace zveřejňovány. 

Arnika, občanské 

sdružení 

Vydáváme tématické letáky, máme webové stránky, vydáváme tiskové 

zprávy, máme i výroční zprávu, kterou považujeme za jeden z kanálů 

kterým můžeme informovat o tom, co jsme už všechno udělali. Často se do 

nás také naváží, že nás financují lobby, tak ve výroční zprávě je kompletní 

seznam výdajů a dárců. Mimo Prahu je PR v regionech dílem těchto 

poboček, které tam jsou vidět např. skrze různé veřejné akce. Celkově se 

snažíme, abychom byli vidět skrze média, aby byly vydány články o tom, 

že jsme se někde angažovali. Pak se o nás také lidé dozvídají skrze 

tématické semináře, kde zmiňujeme co jsme, co děláme a co nabízíme. 

Nevyhledáváme ale problémy sami. Je potřeba, aby se ozvali samotní lidé, 

aby byli aktivní, přišli s problémem, chtěli ho vyřešit a my jim s tím pak 

pomůžeme.  

 

Přístupnost informací o organizaci a možnost s organizací ze strany veřejnosti 

komunikovat jsou důležitými faktory pro otevřenost organizací. Pomocí této otázky jsem tak 

chtěla zjistit, jakým způsobem se lidé mohou o činnosti organizace dozvídat a jak s ní mohou 

komunikovat či navázat spolupráci. A také do jaké míry jsou organizace samy aktivní ve 

snaze s občany (a zejména cílovými skupinami organizací) kontakt navázat. 

Dle odpovědí respondentů se všechny vybrané organizace cíleně snaží o informování 

veřejnosti o činnosti své organizace. Jejich aktivity jsou ale na podpoře veřejnosti vlastně 

závislé. Organizace potřebují jednak podporu finanční, podporu dobrovolnickou, ale jejich 

cílem je také dostat problematiku, kterou se zabývají, do povědomí veřejnosti. Některé 

organizace vydávají výroční zprávu (ta je pro některé z nich - nadace a o.p.s. vyžadována ze 

zákona). Výroční zpráva informuje o činnosti organizace a o jejím hospodaření a slouží tak 

jako důležitý informační zdroj pro veřejnost - obsahuje informace o projektech, které v daném 

roce proběhly, ale i finanční přehledy (seznam příspěvků a nákladů) a příp. výroky auditorů. 

Kromě těchto zpráv většina z dotazovaných organizací (až na jeden případ) mají i webové 

stránky, kde je možné se o činnosti organizací dozvědět a získat telefonní, či emailové 

kontakty na jejich členy. Kromě toho organizace vydávají různé informační letáky, publikace, 

komunikují s médii a snaží se o to, aby se veřejnost o tématu, kterým se zabývají a jejich 

činnosti dověděla.  

Co se týče přímého kontaktu s veřejností a cílovými skupinami, zde se jednotlivé 

organizace liší. Činnost nadací se z převážné části odehrává v kancelářích (kde zpracovávají 
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žádosti na projekty a projednávají rozdělování finančních příspěvků) a většinu projektů, které 

schválí (př. Nadace VIA), nestihnou i osobně navštívit. Z přímých kontaktů s jednotlivými 

organizacemi ale čerpají nové podněty k úpravě vyhlášení programů. Pro ostatní organizace je 

přímý kontakt s veřejností nutností, jelikož jejich činnost je na spolupráci s veřejností 

založena a dobrá zkušenost veřejnosti s organizací také vede k předávání této zkušenosti mezi 

lidmi samotnými. Organizace také pořádají různé semináře, konference a meetingy 

s představiteli veřejnosti, cílových skupin, ale i politickými reprezentanty (místních 

samospráv, vlády apod.), kde informují o své činnosti a získávají podněty pro svou další 

činnost. Některé organizace mají situaci ztíženou typem problému, kterým se zabývají, jelikož 

daná témata mohou být pro veřejnost nezajímavá, či je pro veřejnost těžké jim porozumět. 

Jako důležitý prostředek pro informování o činnosti své organizace se respondenti snaží 

využívat média, která však, dle jejich zkušeností, nejsou vždy ochotna spolupracovat, jelikož 

daná tématika pro ně může být nezajímavá.   

Celkem tak můžeme říci, že vybrané organizace jsou otevřené komunikaci s veřejností 

a aktivně se o tuto komunikaci snaží. Zajišťují přístupnost informací o své činnosti a 

problémech, kterými se zabývají prostřednictvím různých druhů médií (výstupy v televizi, 

vydávání publikací, letáků, vedení internetových stránek apod.) a osobním kontaktem s 

cílovými skupinami (pořádání konferencí, meetingů, seminářů a pod). 

 

7. Co pro Vás představuje pojem otevřená společnost? Myslíte si, že organizace, ve které 

pracujete, rozvoj otevřené společnosti podporuje a jak? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Otevřenou společnost rozvíjíme tak, že pomáháme aktivním lidem, 

kteří chtějí něco dělat a nechtějí čekat na to, až to za ně udělá stát, 

nebo pan starosta. A to je podle mě ten základ, na takovýchto lidech 

otevřená společnost stojí, takže my jim pomáháme tím, že jim dáme 

grant na to, co chtějí dělat. Potom jim pomáháme tím, že přinášíme 

témata, jako je třeba účast lidí na rozhodování o výstavbě parku, 

komunitním plánování apod. Dají se dohromady starosta, všichni 

místní lidé a podnikatelé a společně něco udělají a nečekají, až jim 

dá peníze kraj.  

Nadace OSF Otevřená společnost je utopie. Představuje ji vzájemná tolerance, 

porozumění. Rozvíjíme ji tak, že se věnujeme oblastem, kterým se 
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stát nevěnuje a je potřeba je řešit. 

Člověk v tísni o.p.s Dnes již otevřenou společnost nedokáži definovat, znám to ze školy, 

ale teď bych teoretizoval. Líbí se mi to ale a dalo by se to využívat 

při žádání do projektů, teď si ale nevybavuji nic. Tento termín ve 

fundraisingu nepoužívám. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Otevřená společnost je dobrá značka, jsem rád, že v této organizaci  

dělám, má dobré jméno. Rozvíjim ji v tom smyslu, že jí v současné 

době hledám témata, kterým by se mohla věnovat a zároveň udržet 

tu svou vůdčí myšlenku. Přispívám jí tím, že policie je téma, které 

dlouho visí ve vzduchu a zatím ho nikdo neuchopil. Otevřená 

společnost, kdybych ji měl definovat jako koncept, tak by měla dávat 

všem lidem stejné možnosti, v péči o svoje né tak výkonné a slabé 

by měla mít zlepšovací prvek, ne jako pečovatelská společnost, ale 

primárně rozvíjející své ovečky. A vůdčím principem této 

společnosti by měla být kooperativita. K rozvoji takovéto otevřené 

společnosti přispíváme naším programem tak, že nutíme občany 

uvědomit si svůj podíl na řešení otázek, uvědomit si, že zde policie 

není od toho, aby chytala zločince, protože tím nic nevyřeší. A tím, 

že podsouvá policii iniciativní roli místo pasivního reagování na to, 

co se někde stane. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Otevřená společnost je taková, ve které se příjemně žije, je 

zodpovědná vůči svým občanům, vychází jim vstříc, nedělá nic za 

zády občanů, na prvním místě je zde občan, který se může na 

cokoliv zeptat, vyjádřit jakýkoliv svůj názor, požadovat jakýkoliv 

požadavek, protože to platí ze svých daní, a otevřená společnost 

znamená, že státní správa je tady servisní organizací, pro mne, pro 

můj život a dělá vše co chci, v rámci pravidel, která jsou nastavena, a 

vychází mi vstříc, protože ona je tady pro mě. A to tady ještě pořád 

necítim, pořád je mi ještě nepříjemné když musím jít na úřad a to až 

se změní tak budu žít v otevřené společnosti, která respektuje 

přírodu, rovné příležitosti, přijímá staré lidi 50+, váží si starých lidí, 

kteří jsou v důchodu, protože jsou moudří, milují rodiny a 

vychovávají děti tak, aby byly hraví, kreativní, sebevědomí a chtěly 
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tady žít. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

Tím, že otevíráme prostor pro lidi, aby se mohli účastnit veřejného 

dění, zapojujeme je do diskuse, organizujeme veřejná setkání a také 

se snažíme přemlouvat politiky, aby to podporovali. Nejlépe se 

přesvědčují tak, že ministerstva vypíší nějaké programy, které jsou 

podmíněny tou participací, pak to jde hned. Konfliktům se snažíme 

předcházet tak, že projekt začínáme shodou, hledáme společně vize 

budoucnosti, řešení, strategické plány, rozvojové plány území. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Otevřená společnost je možná až po změnách režimu. Právě ta 

svoboda, že se to všechno mohlo zveřejnit, zmedializovat, mohly se 

roznášet letáky, že za to nikdo nikoho nemohl zavřít, organizovat 

meetingy, diskuse.  Informovali jsme lidi o dění na úřadě, kdo jak 

hlasoval, kdo je za jaké rozhodnutí zodpovědný. To je pro mě 

otevřená společnost, když občan může říct své názory veřejně, může 

je publikovat, zasílat odpovědným politikům a nikdo ho za to 

nezavře. To je princip demokracie, že mohou vznikat iniciativy 

občanů, které mohou zvrátit nesmyslná rozhodnutí. To je společnost, 

která je otevřená iniciativám, které přicházejí zdola a musí je 

reflektovat na politické úrovni. A to jsme dělali my.  

Arnika, občanské 

sdružení 

Otevřenou společnost rozvíjíme hlavně tak, že říkáme lidem co 

všechno můžou, na co všechno mají právo. Snažíme se o 

zodpovědné občanství, aby lidé cítili nejen tu svobodu, ale i 

zodpovědnost za svoje rozhodnutí a činy, to se týká hlavně Centra 

pro podporu občanů. Stojí to hodně na informacích, jedno z velkých 

témat je pro nás právě právo na informace. 

 

Pomocí otázky č. 7 jsem se chtěa přímo dozvědět, co pro jednotlivé představitele 

vybraných organizací představuje pojem otevřená společnost, a také to, zda se, dle jejich 

názoru, organizace, ve které jsou činní, na rozvoji otevřené společnost podílí a jak.  

Prostřednictvím internetových stránek organizací či publikací, které vydávají se 

můžeme dozvědět o tématech, kterým se jednotlivé organizace věnují, které oblasti rozvíjejí a 

jaké problémy se snaží řešit. Z toho je pak možné usuzovat, které z těchto aktivit (dle výše 

zvolených kritérií- viz kapitola 3.1.1) rozvíjejí otevřenou společnost.  
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Zde bych se chtěla zaměřit na odpovědi dotazovaných na toto téma. Odpovědi 

dotazovaných se celkem lišily, ale až na jeden případ všichni představitelé organizací měli 

svou vlastní představu o tom, co otevřená společnost představuje. Všichni respondenti (až na 

jednoho) také byli toho názoru, že činnost, kterou jejich organizace vyvíjí, rozvoj otevřené 

společnosti podporuje.  

 

Odpovědi respondentů na otázku, co pro ně představuje pojem otevřená společnost, a 

jaká by, dle jejich názoru, otevřená společnost měla být, mohli shrnout takto:  

 

-  Otevřená společnost je společnost, která je tolerantní, dává všem lidem stejné 

možnosti, respektuje rovné příležitosti, má ‚zlepšovací prvek‘ v péči o svoje slabé, je 

zodpovědná vůči svým občanům a vychází jim vstříc, respektuje přírodu, váží si 

starých lidí a vychovává děti tak, aby byly hravé, kreativní, sebevědomé a chtěly v této 

zemi žít. 

- Je to společnost, ve které funguje kooperativita, ve které se příjemně žije, která je 

svobodná a je v ní možné vyjádřit jakýkoliv vlastní názor, má v ní člověk právo na 

informace, je otevřená iniciativám, které přicházejí zdola, a reflektuje je na politické 

úrovni.  

 

Na otázku, zda si představitelé vybraných organizací myslí, že organizace, ve kterých 

pracují, otevřenou společnost rozvíjí a jak, odpověděli následujícím výčtem činností: 

 

- Pomáháme aktivním lidem, kteří chtějí něco dělat tím, že jim dáme grant na to, co 

chtějí dělat. (Nadace VIA) 

- Přinášíme témata, jako je třeba účast lidí na rozhodování, otevíráme prostor pro lidi, 

aby se mohli účastnit veřejného dění, zapojujeme je do diskuse, organizujeme veřejná 

setkání a také se snažíme přemlouvat politiky, aby to podporovali. (Agora CE, Optim-

eko) 

- Věnujeme se oblastem, kterým se stát nevěnuje a je potřeba je řešit. (Nadace OSF) 

- Nutíme občany uvědomit si svůj podíl na řešení otázek, svou iniciativní roli. 

(Otevřená společnost) 

- Hledáme společně vize budoucnosti, řešení, strategické plány, rozvojové plány území. 

(Agora CE) 
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- Říkáme lidem co všechno můžou, na co všechno mají právo. Snažíme se o 

zodpovědné občanství, aby lidé cítili nejen tu svobodu co všechno můžou, ale i 

zodpovědnost za svoje rozhodnutí a činy. (Arnika) 

- Informujeme lidi o dění na místním úřadě, kdo jak hlasoval, kdo je za jaké rozhodnutí 

zodpovědný. (Optim-eko) 

 

Respondenti tak měli (až na jeden případ) určitou představu o otevřené společnosti, která 

by dle jejich názoru měla být společností tolerantní, respektující, zodpovědnou, svobodnou, 

otevřenou iniciativám (tvořivosti, změnám) a takovou, ve které má člověk právo na 

informace. 

Představitelé organizací byli také toho názoru, že svou činností jejich organizace rozvíjí 

otevřenou společnost tím, že vytváří prostor pro diskusi a setkávání lidí, podílení se lidí na 

rozhodování a zodpovědnosti za něj, zpřístupňují lidem informace a věnují se oblastem, které 

je potřeba podpořit. 

 

8. Jaká je vaše zkušenost s důvěrou či nedůvěrou ze strany veřejnosti, státu či jiných 

organizací ve vztahu k vaší organizaci a s ochotou spolupracovat? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Dvakrát jsme dali špatný grant, který jsme pak museli soudně vymáhat, ale 

jinak máme dobrou zkušenost. 

Nadace OSF Důvěra se lepší, ze strany ‚policy makers‘ i veřejnosti. 

Člověk v tísni o.p.s Ano problém nedůvěry v našem programu je. Většina našich klientů jsou 

Romové, takže větší důvěra je u teréňáků, kteří jsou sami Romové. U těch 

teréňáků, kteří Romové nejsou budování důvěry trvá delší dobu, ale zase je 

na to standardizovaná metodika, know-how, které se předává v rámci 

vzdělávání organizace.  

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Důvěru jsme si museli vydobýt tím, že jsme policii přesvědčili o tom, že 

jsme problematice schopni rozumět, že náš cíl není stavět nějaké ideály, ale 

skutečně dosáhnout toho, abych vyřešili jejich zásadní problém, který oni 

cítí, a to, že nemají žádnou podporu od veřejnosti. Chápou nás jako 

někoho, kdo jim v tom může pomoci, protože jim minimálně dáváme 

nějakou zpětnou vazbu, kterou si oni sami mezi sebou nejsou schopni dát. 

To vychází z jejich profesní kultury, že se baví hlavně mezi sebou, jsou 

hodně uzavření a světu kolem sebe nejsou schopni úplně porozumět. 

Problémem je také strach a uzavřenost ze strany veřejnosti vůči policii, ale 
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to je také problém policie, protože oni nejsou schopni svou autoritu 

v danou chvíli prosadit jinak než tím, že se chovají autoritativně.  

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

Forum dárců dělá sociální marketing, kde se snaží najít obchodní firmu a 

neziskovou organizaci, které by spojili stejnou kampaní. Firmy podpoří 

organizaci finančně a organizace jim propůjčí své dobré jméno a oni u 

zákazníků získají větší kredit, protože pomáhají. Jdou spolu a cílí na jednu 

skupinu. Když projekt sociálního marketingu vybíhal, tak bylo několik 

setkání ziskových firem a neziskových organizací a tam si říkali 

předsudky, které proti sobě mají. Ze strany neziskovek k firmách bylo, že 

firmy chtějí rozhodovat, nedůvěra k vedení, peníze jim chtěli dát za něco, 

co ta organizace nemůže splnit - my vám dáme peníze, ale vy tam tohle 

neřeknete. Ze strany firem je neziskový sektor vnímán jako 

neprofesionální, vše jim dlouho trvá, finančně nezodpovědný apod. A to 

není pravda, my si to nemůžeme dovolit, my máme tolik kontrol ročně, 

z EU, státních úřadů, pravidelné audity a fungujeme v daleko přísnějším 

režimu než firmy. A je to správně, jelikož jsme živeni z veřejných 

prostředků a veřejnost má právo vědět co děláme a vidět nám do účetnictví. 

V komunikaci se státem má hodně úspěch třeba Pro Culture, které už se 

podílí na kulturní politice státu.I Pro Polis už spolupracuje s ministerstvem 

vnitra, pomohli prosadit zákon o právu na informace a Otevřete teď 

funguje jako kontrolní orgán pro občany. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

Vůči naší organizaci není s důvěrou problém. Byla jsem překvapená, že 

jakmile se dá lidem prostor, aby se něčeho účastnili, tak oni přijdou 

v obrovských množstvích. V okamžiku, kdy je dán prostor, tak ta důvěra 

tam je a lidé mají chuť něco dělat. Vysvětlit radnicím, že se s lidmi mají 

bavit, že je mají zvát do vlastního rozhodování je ale strašně těžké. Politici 

mají vesměs pocit, že byli zvoleni pro to, aby rozhodovali, a že dají najevo 

slabost, když nechají rozhodovat někoho jiného. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Lidi nám dost důvěřovali, byli rádi, že se o to někdo stará, takže to 

podepsali, protože sami nic nechtěli moc dělat. 

Arnika, občanské 

sdružení 

Z principu jsme vnímáni jako ekoteroristi a věční kverulanti. S takovýmto 

pohledem se setkáváme zejména ze strany úřadů, které vůbec nechápou, co 

po nich chceme. Úřady na menších obcích k nám často chovají nedůvěru, 

protože po nich chceme, aby rozhodovali kvalifikovaně a nepodléhali tlaku 

investora, jelikož  stavební odbory a odbory životního prostředí často 

rozhodují špatně. My pak vstupujeme jako ti „chytří z Prahy“ a proto tam 
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také tlačíme místní lidi, aby proti nim sami vystupovali. Ze strany 

veřejnosti je nedůvěra většinou taková, že když spolupracujeme s místním 

sdružením, které třeba nechce fabriku za barákem, tak k nám mají 

nedůvěru lidé, kteří zde nemají práci. Nedůvěru k nám mají tedy většinou 

ti, kteří s naším názorem nesouhlasí, ale pak je řada lidí, kteří jsou pasivní 

a čekají jak to dopadne a mají pocit, že nemá cenu si stěžovat nebo se 

snažit něco někam dotlačit. Když se to pak podaří, tak důvěra k nám 

stoupne. Nedůvěřiví jsou z naší zkušenosti hlavně ti lidé, kteří jsou 

nerozhodní a nechtějí se moc angažovat. 

 

Otázka důvěry ve společnosti a důvěry veřejnosti vůči organizacím občanského 

sektoru je důležitá jako kritérium pro rozvoj občanské společnosti i otevřené společnosti. 

Organizace mohou svou činností důvěru ve společnosti posilovat (pomocí projektů, kterým se 

věnují a podporou aktivit neziskového sektoru). Situace organizací je však do určité míry 

ztížená problémy spojenými s obecnou nedůvěrou vůči organizacím, která vyplývá 

z minulosti (období II. sv.v. a komunismu - viz kapitola 2.2). V této době byla totiž důvěra 

veřejnosti vůči organizacím občanské společnosti do velké míry narušena a poškozena, 

jelikož tyto organizace často sloužily jako nástroje totalitní moci a jejich existence byla 

zakazována a činnost postihována. Ptala jsme se proto představitelů organizací na to, jaká je 

jejich zkušenost s důvěrou či nedůvěrou ze strany veřejnosti, politických představitelů či 

jiných organizací vůči jejich organizaci. 

 

Celkově by se odpovědi dotazovaných na téma důvěry a nedůvěry daly rozdělit na dvě 

části. První část respondentů (4 ze 7) má dobrou zkušenost s důvěrou vůči organizaci, ve které 

pracují (lidé vítají jejich aktivity a chtějí se angažovat), a nebo si myslí, že se situace důvěry 

vůči organizacím zlepšuje. Druhá část respondentů má však zkušenost s nedůvěrou, a to ze 

strany veřejnosti, ziskového sektoru či státního aparátu. Tato nedůvěra vůči organizacím 

vychází jednak z odlišnosti kulturní (pracovníci organizace versus cílová skupina), dále 

vychází z předsudků, které vůči neziskovému sektoru chová sektor ziskový (neprofesionalita, 

finanční nezodpovědnost apod.), anebo vychází od lidí, kteří jsou obecně pasivní, nerozhodní, 

nechtějí se angažovat, a také v případě, že zájmy organizace stojí proti jejich zájmům. 

Nedůvěra ze strany státního aparátu vůči organizacím pak plyne z toho, že organizace působí 

jako kontrolní element jejich rozhodování a prosazují zájmy občanů, které nemusí být 

v souladu s plány místních politiků apod. Některé z organizací si musely svou činností důvěru 
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také nejprve vybudovat. Jejich cílová skupina se musela nejprve sama přesvědčit o tom, že 

organizace konají v jejich zájmu (snaží se prosadit společnou věc), poskytují jim potřebnou 

zpětnou vazbu, jsou schopné problému porozumět a řešit ho s nimi ve spolupráci. 

 

9. Setkáváte se při Vaší práci (v komunikaci se členy organizace, dobrovolníky, státem, 

veřejností) s nějakými rysy, které by se daly označit za postkomunistické (jako následek 

předchozího období komunistického režimu) a narážíte na nějaké problémy s tímto 

spojené? 

Jméno organizace Odpověď 

Nadace VIA Ve fungování kolem nás, tam se člověk setkává s takovou bázlivostí a 

s nechutí převzít nějakou zodpovědnost na sebe. Je ještě málo lidí, kteří se 

dokážou rvát za svoje práva anebo převzít zodpovědnost za něco a nebát se 

postavit na vlastní nohy a být odpovědný za to, že mi zkrachuje podnik 

nebo organizace. A pak jsou i v menších městech a na venkově takové ty 

struktury, místní mafie, které z těch dob pocházejí a lidé se jich bojí. Co se 

týče filantropie, tak ta se hodně rozvíjí, což před tím také nebylo, ale teď 

společně s rozvojem konceptem společenské odpovědnosti firmy opravdu 

přispívají. Peníze od jednotlivců, to se také hodně lepší, protože sbírky u 

nás jsou vždy úspěšné. 

Nadace OSF Nechuť k odpovědnosti za vlastní jednání, očekávání vůči státu, nechuť být 

aktivní. 

Člověk v tísni o.p.s Postkomunismus v tom smyslu, že naše projekty jsou pořád zaměřeny na 

budování občanské společnosti, protože něco takového tady není a je 

potřeba to vytvořit, nebo neustále vytvářet a posilovat. To že existujeme 

jako velká, sebevědomá neziskovka, je nejlepším důkazem budování 

občanské společnosti. S postkomunismem souvisí i situace, ve které se 

lidé, na místech kde působíme, nachází. Ta je přímým důsledkem 

komunismu, toho, jak bývalý režim s touto cílovou skupinou zacházel, jak 

ty lidi nastěhoval, bez hlubší znalosti té problematiky a bez kontinuální 

práce a podpory ,do baráku, který oni pak vybydleli. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (1)  

Obecně nepochopení toho, k čemu je tady neziskový sektor, zejména v té 

policii je to velmi zřetelné, ale myslím si, že to je i jinde silné, že mají 

pocit, že nevládka je lobbistická organizace, která sleduje něčí zájem, a dá 

hodně práce vysvětlit, že ten zájem, který sledujeme, je možná náš zájem, 

ale je definovaný v obecně využitelných hodnotách. Že to neděláme pro 
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sebe, ale proto, že si myslíme, že tak to má být. A že to je souboj myšlenek 

a ne souboj v úsilí o finanční vliv nebo tak. A potom, přímo u policie, 

kromě podřizování se autoritám, zde není přílišná ochota, ale to nevím, 

jestli to je postkomunistický rys, nebo rys přebujelých organizací, to je 

veliká překážka pro Community Policing, ta neochota přemýšlet, hledat 

nová řešení, stavět se za svůj názor. V policii stejně jako ve všech takových 

velkých organizacích zpravidla rozhodování o konkrétním řešení padá po 

organizaci, dokud se někde nezastaví a ten člověk už to nemůže pustit  dál 

dolů a musí rozhodnout. Není to tak, že i když si policajt není jistý, tak 

rozhodne sám a řekne si, můj šéf mně podrží, protože já jsem musel jednat, 

ale řekne si, radši nebudu nic dělat a zavolám šéfovi, co mám dělat. A pak 

když musí rozhodnout, tak se bojí, že ho jeho šéf nepodrží, a tak zase radši 

zavolá, to je sice přehnané, ale obsahuje to ten princip. 

Otevřená společnost 

o.p.s. (2) 

První věc, když někdo přispěje na konto, a to se stalo i mne, tak se stydí, že 

tam dal příspěvek, byla jsem také anonymní dárce. Proto, že by to někoho 

mohlo zajímat a vypovídat  něco o mém společenském postavení. To je 

myslím z minulého režimu, není vybudováno osobní dárcovství. Druhá je 

zodpovědnost firem, hodně se to lepší, ale hodně firem si neuvědomuje, co 

neziskovky dělají, že to nejsou flákači a proč je tady potřebujeme. Jedná se 

s nimi, jako že jsou divné, když nedělají zisk, proč to teda dělají, jestli to 

není do vlastní kapsy atd. Lidi mají pořád pocit, že co je zadarmo, je buďto 

levárna nebo z toho ti lidé určitě něco mají. Jo, máme dobrý pocit a 

měníme společnost, ale stále mám pocit, že dnes to ještě není dostatečné, 

jak já bych se chtěla cítit ve čtyřiceti se svými dětmi. A tak se proto snažím 

něco udělat, ale stejně jsem podezřelá. Lidé v mém věku nechápou, proč to 

dělám, se svými znalostmi, vysokou školou, proč třeba nejdu do banky, 

nerozumí tomu, ale respektují to. Já jsem byla v 6,7 třídě, když byla 

revoluce, takže si pamatuji když jsem se těšila na Gorbačova, chtěla jsem 

být v Pionýru, rodičům v té době bylo třicet a když se otevřely hranice, tak 

mi vtloukali do hlavy, nevdávej se, neměj děti, teď můžeš cestovat, 

studovat a když to srovnávám se spolužáky, tak to tak všichni máme, 

strach, že se to může vrátit, bojíme se toho a zároveň toho ten svět nabízí 

tolik, že nemáme čas se zastavit. Moje sestra o dva roky mladší toto už 

nemá, nebojí se, že by se to mohlo vrátit, nebyla tolik zasažená. Já jsem 

ročník 77 a nebyla jsem tak stará jako třeba Šimon Pánek, který pak 

aktivně boural komunismus, já jsem byla v mezidobí, ale přesto se bojím,  
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jsem na to citlivá a vadí mi, že KSČ je v parlamentu, že ČSSD se  snaží 

prosadit věci, které jsou pro mne nemyslitelné, jakákoliv cenzura je pro 

mne bolestná a jsem ráda, že jsem v organizaci, která bojuje za přístup 

k informacím. Také chodím volit, protože vybírám podle svého svědomí a 

nechci zaprodat svůj hlas. Rovné příležitosti souvisí s postkomunismem 

tak, že máme podstatně těžší prosadit rovné příležitosti právě tím, že za 

minulého režimu byla plná zaměstnanost. Ženy po jedenácti či kolika 

měsících musely dát děti do jeslí, školek, musely chodit do práce. Takže to, 

s čím se vyrovnává zbytek západní Evropy, že tam ženy v práci nemají, to 

je opak postkomunistických zemí, my máme plnou zaměstnanost. 

V západním Německu ženy chtějí pracovat, nehledají naplnění v rodinném 

životě. Východní Němky naopak bojují za to, že nechtějí do práce, chtějí 

být s rodinou, protože vždy musely být v práci. Minulý režim napáchal 

hodně zla v tom, že feministka nebo rovné příležitosti u nás znamená, že 

chceme traktoristky, nebo aby ženy fáraly v dole, ale to je špatné mínění z 

minulém režimu, celé ženské hnutí pokroutil, protože potřeboval dělníky, 

masu, která na celý socialistický systém dělala. 

Agora CE, občanské 

sdružení 

Vnějškové rysy třeba v debatách, že politici vystupují jako kázající mesiáši 

a lidé to ještě pořád trpí. Úroveň komunálních politiků je obecně velice 

nízká, což je také relikt komunismu. A nejstrašnější relikt je, že lidé jsou u 

nás velmi pasivní. Je to tím, že lidé mají pocit, že nemohou nic ovlivnit, že 

jejich hlas není slyšet, a lidé se málo zajímají o obec, o to, koho tam volí a 

co tam ti lidé dělají. Lidé u nás prostě nemají chuť dát svůj volný čas všanc 

společné věci. 

Optim-eko, občanské 

sdružení 

Takové to zavření se do svého bytu a moc se neangažovat. Lidi vůbec 

nebyli zvyklí, že za nima někdo přijde a něco jim říká. Lidi byli zvyklí si 

dělat to svoje doma a nedávat čas věcem veřejným. Báli se i někdy pod 

něco podepsat, když byl ten dopis třeba trochu tvrdší, takže nás někdy i 

odmítali. 

Arnika, občanské 

sdružení 

Hlavně neochota se angažovat, když se mi něco nelíbí, tak pro to něco 

udělat, byť se to nemusí podařit a považovat nepodařený pokus za důležitý. 

Dále nedostatek motivace být dobrým úředníkem a sloužit lidem, to je 

nejvíce vidět právě v menších obcích.  

 

Problémy spojené s přechodem od uzavřené společnosti k otevřené se týkají i 

činnosti organizací občanského sektoru. Předchozí otázka č. 8 na téma důvěry s tímto 



 78 

tématem také souvisela. Pomocí otázky č. 9 na téma postkomunistických rysů ve společnosti, 

jsem se však chtěla dozvědět, jaké konkrétní rysy ve společnosti (při komunikaci s veřejností, 

státem, jinými organizacemi), ale i v rámci organizace, shledávají představitelé vybraných 

organizací jako postkomunistické - takové, které jsou pozůstatkem předchozího období 

komunistického režimu a jsou problematické pro činnost a fungování organizace.  

 

Bylo zajímavé zjistit, že odpovědi respondentů (z různých typů organizací) se na 

otázku postkomunistických rysů společnosti velmi podobaly. Celkem by se daly rysy 

postkomunistické společnosti a problémy, se kterými se respondenti v této souvislosti 

potýkají, shrnout takto: 

 

Obecně ve společnosti panuje nepochopení toho, proč zde neziskový sektor je, a převládá

  zde pocit, že nevládní organizace jsou lobbistické organizace, které sledují něčí zájem 

      (jsou totiž podezřelé tím, že nejsou založené za cílem vykazovat finanční zisk). 

V komunikaci s lidmi organizace narážejí na problémy spojené s tím, že : 

- Lidé jsou neochotní se angažovat, být aktivní, převzít zodpovědnost za svoje činy a 

bojovat za svoje práva.  

- Jsou neochotní přemýšlet, hledat nová řešení a stavět se za svůj názor. 

- Nechtějí věnovat svůj volný čas veřejným věcem a být otevření novým iniciativám. 

- Mají pocit, že nemohu nic ovlivnit, že jejich hlas není slyšet a nepovažují nepodařený 

pokus za důležitý. 

Ve své činnosti dále narážejí na problémy: 

- V naší společnosti není vybudováno osobní dárcovství (dárcovství firem dříve také 

nebylo, nyní se ale lepší).  

- Úroveň komunálních politiků je velmi nízká, mají nedostatek motivace být dobrým 

úředníkem a sloužit lidem, politici také obecně vystupují jako kazatelští mesiáši a lidé 

to trpí. 

- Lidé mají malý zájem o obec, o to koho do představenstva volí a co tam ti lidé pak 

dělají. 

Reliktem komunismu jsou také problémy, které dané organizace musí řešit (viz.problematika 

Romů, rovných příležitostí mužů a žen aj.) a to, že je třeba občanskou společnost 

neustále budovat.  
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4. ZÁVĚR 

 

Hlavním tématem této práce bylo zjistit, do jaké míry a jakým způsobem organizace 

občanského sektoru rozvíjí otevřenou společnost a jak jsou tímto konceptem ve své činnosti a 

fungování organizace ovlivňovány. Nutno podotknout, že již samotná existence a rozvoj 

občanského sektoru podporuje otevřenou společnost tím, že se v ní realizuje svobodná tvořivá 

aktivita. Dle Prudkého (2002:188) je míra rozvoje občanského sektoru jedním 

z nejvýznamnějších projevů míry usilování o otevřenou společnost, o společnost založenou na 

svobodné, tvořivé aktivitě, jejímž omezením je jen odpovědnost svobodných lidí za své 

skutky. Z čehož vyplývá, že aktivity v občanském sektoru mají význam i jako aktivity 

napomáhající rozvoji otevřené společnosti. Naším cílem však v této práci bylo sestavit, dle 

vybraných autorů, kritéria pro otevřenou společnost a předpoklady organizací pro rozvoj 

otevřené společnost, a prostřednictvím výzkumu pak zjišťovat jak jsou tato kritéria a 

předpoklady představiteli organizací občanského sektoru naplňována a vnímána.  

Předpokladem organizací občanského sektoru pro naplňování kritéria svobody byla 

jejich nezávislost (nestátnost - samosprávnost a neziskovost- nezávislost na vykazování zisku) 

a také vytváření prostoru pro svobodné sdružování lidí. Naplňování této svobody bylo 

zkoumáno prostřednictvím otázky na spolupráci s dobrovolníky. Organizace naplňují toto 

kritérium tím, že pro spolupráci s dobrovolníky mají předem dané podmínky spolupráce a 

dobrovolníci mají možnost tuto spolupráci kdykoliv ukončit (většinou po vykonání stanovené 

práce a někdy osobním rozhodnutím dobrovolníka před samotným dokončením). 

Naplňování kritéria otevřenosti organizací bylo zkoumáno prostřednictvím otázky na 

přijímání zaměstnanců. Z odpovědí respondentů bylo zjištěno, že pro přijímání zaměstnanců 

do organizací jsou rozhodující osobnostní kriteria daného člověka a v jednom případě hrála 

roli i politická příslušnost. V několika případech také respondenti zmínili, že již samotný 

zájem o práci v neziskovém sektoru vypovídá o postojích a hodnotách zájemců.  

Co se týče naplňování kriteria rovnosti organizacemi, toto kritérium jsme sledovali 

prostřednictvím otázky na hierarchizaci organizace a podílu členů na rozhodování. 

Z odpovědí respondentů bylo zjištěno, že organizace mají dle svého typu stanovené určité 

rozdělení pozic a podílu na rozhodování, dle funkcí v dané organizaci, podle kterého k 

rozhodování dochází (dozorčí rada, správní rada, ředitel, projektoví manažeři, členové 

organizace apod.). Ve všech organizacích však dochází k určitému, ať již pravidelnému nebo 

příležitostnému, scházení členů mezi sebou, či společně s vedením organizace, na kterých 
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k rozhodování dochází. Na těchto schůzkách také dle respondentů dochází k výměně názorů a 

diskusi nad danými problematikami (naplňování kriteria pro vytváření prostoru pro 

diskusi a pluralitu názorů).  

Toto kriterium bylo zkoumáno i prostřednictvím otázek na spolupráci s dalšími 

organizacemi neziskového sektoru, výměnu informací s veřejností a také v rámci otázky na 

sebereflexi (kritické zkoumání činnosti) organizace. 

Z výzkumu bylo zjištěno, že spolupráce organizací s jinými organizacemi souvisí 

většinou s daným typem organizace. Nadace jako rozdělovatelé financí nemají vlastní 

projekty, na kterých by spolupracovaly s dalšími organizacemi, ale zajímají se o aktuální 

potřeby společnosti, které zjišťují prostřednictvím výzkumů a tímto se snaží reagovat na 

aktuální společenskou poptávku (viz naplňování kriteria tvořivosti). Většina zbylých 

organizací naplňuje toto kritérium tím, že zpravidla spolupracuje s dalšími organizacemi, se 

kterými se sdružuje (dle oblastí, kterým se věnují) a vyměňují si informace a zkušenosti 

(meetingy, konference). A nebo spolu organizace spolupracují na různých projektech, na 

kterých jsou si partnery v řešení problémů.  

Co se týče sebereflexe organizací, ta také souvisí s naplňováním kriteria 

odpovědnosti. Sebereflexe organizací je nutná pro kritické zkoumání činnosti organizací, 

správnosti rozhodování, efektivnosti jejich aktivit a podporuje tvořivost v reakcích na nové 

podněty a společnou diskusi o problematikách. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že dané 

organizace se snaží o vlastní udržitelnost, zajištění prostředků pro svou činnost, o to být 

transparentní ve své činnosti, a to zejména v oblasti financování, a ve většině organizací 

dochází k určité formě sebereflexe. Dvě z vybraných organizací tuto sebereflexi provádějí 

cíleně tím, že mají pravidelně vyhrazený čas a prostor ke společnému setkávání mimo 

prostory kanceláře a odjíždějí vést diskusi nad fungováním a činností organizace (o tom, co je 

potřeba změnit, vize do budoucnosti a poučení z proběhlých projektů). V ostatních 

organizacích k sebereflexi v takovéto formě nedochází, ale členové organizací se také scházejí 

(většinou projektoví manažeři s vedením) a diskutují spolu o problémech, které je třeba řešit, 

a vyměňují si potřebné informace .  

Tvořivost, jako další kritérium pro otevřenou společnost, bylo jednak zkoumáno 

prostřednictvím otázky na sebereflexi organizací a jejich schopnost reagovat na aktuální 

společenskou poptávku (na změny a potřeby ve společnosti), ale také prostřednictvím otázky 

na komunikaci a výměnu informací mezi organizací a veřejností (která souvisí i s kriteriem 

pro vytváření prostoru pro diskusi a pluralitu názorů). Bylo zjištěno, že všechny organizace 

jsou otevřeny přijímání nových impulsů z venku, mají přístupné internetové stránky (až na 
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jeden případ), na kterých jsou poskytnuty informace o činnosti organizací a problematikách, 

kterými se zabývají, a jsou zde uvedeny kontakty na představitele organizací, které může 

veřejnost využívat k navázání spolupráce. Organizace také vydávají různé informační 

materiály (letáky, publikace, výroční zprávy o činnosti a fungování organizace apod.), 

pořádají meetingy, konference a semináře pro veřejnost, komunikují s médii, snaží se o 

spolupráci s politickými reprezentanty a o to, aby se problematika, kterou se zabývají, dostala 

do povědomí veřejnosti. Z komunikace s veřejností a zejména osobním kontaktem s cílovými 

skupinami organizace získávají nové impulsy pro svou činnost, které jim pomáhají (např. 

vybraným nadacím) upravovat vyhlášení programů či směřování projektů. Osobní kontakt 

s cílovými skupinami je také důležitý ve většině případů pro samotné navázání spolupráce a 

zkušenost, kterou si představitelé cílových skupin ve spolupráci s organizací učiní, pak může 

vést k šíření informace o organizaci mezi lidmi samotnými. 

 

Součástí rozhovorů s představiteli NNO byla také otázka na otevřenou společnost (co pro 

dotazované tento pojem představuje a zda si myslí, že jejich organizace otevřenou společnost 

rozvíjí a jak). Z odpovědí je patrné, že až na jeden případ všichni představitelé organizací jsou 

toho názoru, že jejich organizace rozvíjí otevřenou společnost a také měli určitou představu o 

tom, co otevřená společnost představuje. Jejich představa byla do určité míry podobná 

kritériím, která byla v této práci sestavena (viz kapitola 3.1.1). Otevřená společnost je pro 

představitele organizací společností, která je:  

- tolerantní, dává všem lidem stejné možnosti, respektuje rovné příležitosti, 

(ROVNOST) 

- funguje v ní kooperativita, příjemně se v ní žije, je společností zodpovědnou vůči 

svým občanům a vychází jim vstříc, respektuje přírodu, váží si starých lidí a 

vychovává hravé, kreativní a sebevědomé děti,  

(ODPOVĚDNOST, TVOŘIVOST) 

- je svobodná, je v ní možné vyjádřit jakýkoliv vlastní názor, člověk v ní má právo na 

informace, je otevřená iniciativám, které přicházejí zdola a reflektuje je na politické 

úrovni. (SVOBODA, TVOŘIVOST, VYTVÁŘENÍ PROSTORU PRO DISKUSI) 

 

Vybrané organizace, dle názorů svých představitelů, rozvíjejí otevřenou společnost tím, že: 

- podporují aktivity občanského sektoru a věnují se oblastem, které jsou opomíjené a 

problematické, 
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- vytvářejí prostor pro setkávání občanů, účast na veřejném dění, komunikaci veřejnosti 

s politickými představiteli a umožňují zapojování veřejnosti do procesů rozhodování,  

- nutí občany uvědomit si svůj podíl na řešení otázek, svou iniciativní roli a  

odpovědnost za rozhodnutí a činy a poskytují občanům informace o jejich právech i o 

rozhodování politických reprezentantů. 

 

Součástí našeho výzkumu byla i otázka na zkušenosti s důvěru či nedůvěrou 

veřejnosti vůči organizacím. Důvěra byla zkoumána jako důležité kriterium pro rozvoj NNO 

organizací a jako taková souvisí i s rozvojem otevřené společnosti. Z odpovědí respondentů 

bylo zjištěno, že většina respondentů má dobrou zkušenost s důvěrou veřejnosti vůči 

organizacím, kdy veřejnost vítá aktivity organizací a je ráda, že se někdo dané problematice 

věnuje. Tyto odpovědi jsou v rozporu s výsledky průzkumu občanské společnosti v ČR roce 

2004 (Vajdová 2004:6), ve kterém bylo zjištěno, že ve společnosti obecně přetrvává nízká 

míra mezilidské důvěry, která je typická pro postkomunistické země (viz také Potůček 

1997:61). Výsledky toho průzkumu ale potvrdili ve svých odpovědích 3 z respondentů, kteří 

mají zkušenosti s nedůvěrou ve společnosti vůči své organizaci. Tito dotazovaní uvedli, že 

vůči neziskovému sektoru panují předsudky zejména ze strany sektoru ziskového, ale také ze 

strany cílových skupin organizací, kde se setkávají s nedůvěrou veřejnosti, která je pasivní a 

nechce se angažovat. Nedůvěra vůči organizacím byla zaznamenána taky ze strany státního 

aparátu, zejména místních úřadů, kterými jsou organizace vnímány nelibě jako kontrolní 

elementy, které se snaží prosazovat zájmy občanů proti zájmům místního zastupitelstva apod. 

Důvěru si také některé organizace museli postupně získávat, čímž potvrzují předpoklad NNO 

pro obnovu důvěry ve společnosti a zejména v instituce.  

 Problematika důvěry veřejnosti a státu vůči organizacím souvisí také s otázkou na 

postkomunismu a relikty ve společnosti spojené s předchozím obdobím komunistického 

režimu. Respondenti byli toho názoru, že neziskové organizace nejsou v české společnosti 

dosud vnímány jako rovnocenní partneři trhu a státu. Jsou podezřelé tím, že nejsou zakládány 

za účelem zisku a jsou podezřívány z lobbistických zájmů a ‚obohacovacích‘ praktik. Dalším 

reliktem komunismu je prý také nedostatečně vybudované dárcovství – jak firemní, tak 

osobní, a také to, že státní úřednici mají malou motivaci být dobrými úředníky, sloužit lidem a 

s organizacemi spolupracovat (viz nedůvěra ze strany státního aparátu k organizacím). Za 

relikt komunismu považují dotazovaní i neochotu lidí angažovat se a být aktivní (věnovat svůj 

volný čas společné věci), stavět se za své názory (a mít pocit, že mohu něco ovlivnit) a také 

převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. (Tyto odpovědi se shodují s pracemi: Potůček 
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1997:61 – znehodnocení veřejné sféry, Frič 2001:74 – tradice občanské pohodlnosti a Howard 

2003:26 – vyhýbání se účasti v organizacích občanské společnosti, viz kapitola 2.2.2). Lidé 

také mají obecně malý zájem o dění v obci a o to, koho tam volí. Pasivní občané jsou ze 

zkušenosti respondentů také ti nejvíce nedůvěřiví. Reliktem komunismu jsou také mnohé z 

problémů, kterými se organizace ve své činnosti zabývají –viz problematiky Romů, rovných 

příležitostí a pod. 

 

Celkem tak byl v této práci představen malý vzorek organizací občanské společnosti 

v ČR a toho, jakým způsobem tyto organizace naplňují zvolená kriteria otevřené společnosti a 

jakou mají představu o otevřené společnosti a jejím rozvoji. Výsledek svým omezením  počtu 

a typu organizací může sloužit jako náhled na danou problematiku z pohledu několika 

respondentů a jako podnět pro další výzkumy či studie. Bylo by zajímavé provést tento 

výzkum, dle dané osnovy rozhovorů, za dalších např. dvacet let a sledovat proměnu odpovědí 

respondentů nejen na téma otevřené společnosti, naplňování zvolených kritérií a jejího 

rozvoje, ale zejména odpovědi na téma důvěry ve společnosti a  reliktů komunismu. Tuto 

snahu přenechám svým nástupcům.  
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