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Abstrakt 

Diplomová práca spája dve rozličné oblasti, a to neziskový sektor s politikou riadenia 

ľudských zdrojov, ktorej sa v minulosti prikladal význam predovšetkým v ziskovej sfére. 

V súčasnosti množstvo neziskových organizácií prešlo procesom profesionalizácie, čím sa 

hranica medzi ziskovým a neziskovým sektorom zužuje a platení zamestnanci tvoria 

dôležitú súčasť neziskových organizácií. Práca pojednáva o neziskových organizáciách 

v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, ktoré sú v Českej republike, na základe 

legislatívnej úpravy, súčasťou celku sociálne služby. Jedným z cieľov práce je priniesť 

pohľad na to, z akých dôvodov zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií 

zameraných na sociálnu starostlivosť, a taktiež aké typy motivačných zamestnaneckých 

benefitov využívajú k tomu, aby predchádzali neželanej fluktuácií svojich zamestnancov. 

Kľúčové slová: neziskové organizácie, sociálne služby, sociálna starostlivosť, ľudské 

zdroje, fluktuácia zamestnancov, motivačné benefity 

Abstract 

The diploma thesis connects two different areas, namely the non-profit sector with the 

human resources management policy, which in the past has been particularly important in 

the profit sector. Nowadays, a number of non-profit organizations have undergone a process 

of professionalization, thereby narrowing the boundary between the profit and non-profit 

sectors and paying employees an important part of non-profit organizations. The diploma 

thesis deals with non-profit organizations in the area of social care provision, which are part 

of the whole social service in the Czech Republic, based on legislation. One of the goals of 

the work is to look at the reasons why employees leave non-profit organizations focused on 

social care and also what types of motivational employee benefits they use to prevent 

unwanted fluctuations in their employees. 

Keywords: non-profit organizations, social services, social care, human resources, 

employee turnover, motivational benefits 
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ÚVOD 

Motivácia zamestnancov v ziskovej sfére je diskutovanou témou, ktorej je venované 

množstvo knižných publikácií, článkov v periodikách, vedeckých prác, či rôznych školení, 

seminárov a konferencií. V prípade neziskového sektora je situácia mierne problematická. 

V spoločnosti pozorujem dva zásadné problémy. Prvý problém, ako z pozície nezaujatého 

pozorovateľa, že spoločnosť pokladá neziskový sektor za oblasť, ktorá stojí výlučne na 

darcovstve a dobrovoľníckych pracovníkoch, bez nároku na odmenu. Druhý problém, a to 

z pozície študentky Studia občanského sektora, kde som spozorovala, že v rámci 

neziskového sektora je vysoká miera pozornosti venovaná dobrovoľníckym pracovníkom, 

avšak plateným zamestnancom je záujmu venovaného pomenej. Neziskové organizácie, ale 

tvoria aj platení zamestnanci, ktorí sú ich dôležitým ľudským kapitálom.  

V Českej republike prešlo množstvo neziskových organizácií procesom profesionalizácie 

a managerizácie, čím sa hranica oddeľujúca ziskové a neziskové organizácie zužuje. Tento 

trend nahrádzania dobrovoľníckych pracovníkov prostredníctvom platenej pracovnej sily 

bol spôsobený predovšetkým vstupom Českej republiky do Európskej Únie. V českom 

neziskovom sektore tvorí najvyšší podiel platených zamestnancov oblasť sociálnych služieb 

(Prouzová 2015: 13). Nárastom počtu platených zamestnancov sa začali neziskové 

organizácie stretávať s problémami, ktoré boli v minulosti špecifické skôr pre ziskový 

sektor. Jedným z problémov je aj fluktuácia zamestnancov. 

Na jednej strane stojí silný motivujúci faktor, a to celá podstata práce v neziskovom sektore, 

ktorá sa netýka len dobrovoľníkov, ale aj platených zamestnancov, ktorí by rovnako mali 

vykonávať svoju prácu z presvedčenia a ochoty zmeniť niečo v spoločnosti. Zamestnanci sú 

občas „ochotní obetovať nízku úroveň mzdy za zaujímavú, niekedy netradičnú prácu a za 

vlastné uspokojenie jej zmysluplnosti“ (Dvořáková 2007: 468). Na druhej strane tu zostáva 

otázka, na koľko si neziskové organizácie vážia svojich zamestnancov, ba dokonca, nakoľko 

si zamestnanci vážia samých seba na to, aby mohli viesť plnohodnotný život a nie obetovať 

svoj pracovný život na úkor nižšej životnej úrovne len preto, že pracujú v neziskovej sfére. 

U zamestnancov, ktorí sú nedostatočne motivovaní dochádza k pracovnej nespokojnosti, 

ktorá môže vyústiť až k neželanému odchodu zamestnancov v neziskových organizáciách. 
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Jedným z nástrojov, ako predchádzať odchodu zamestnancov, a taktiež aj prilákaniu nových 

zamestnancov, sú motivačné benefity.  

Cieľom práce je kvantitatívne zmapovať, aké dôvody vedú zamestnancov neziskových 

organizácií poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v Českej republike k odchodu 

z organizácie, pričom v rámci výskumnej otázky sú testované hypotézy, ktoré vychádzajú z 

uskutočneného výskumu Salamon a Geller (2007), v neziskových organizáciách v USA. 

Tvrdením prvej hypotézy je, že v priemere 50% zamestnancov neziskových organizácií 

poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR, odchádza kvôli nevyhovujúcej výške 

mzdy. Druhá hypotéza tvrdí, že v priemere 70% zamestnancov neziskových organizácií 

poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR, odchádza kvôli neatraktívnym 

motivačným benefitom. K testovaniu hypotéz je využitý Z-test, ktorý je doplnený 

podpornou analýzou – koreláciou. Druhou výskumnou otázkou stanovenou v práci je zistiť, 

aké motivačné benefity využívajú neziskové organizácie zamerané na sociálnu starostlivosť 

v Českej republike.  

Prínosom diplomovej práce je nie len prepojenie neziskových organizácií s oblasťou 

riadenia ľudských zdrojov, ale aj uskutočnenie výskumu v oblasti, ktorej nie je venovaná 

dostatočná vedecká pozornosť – oblasti sociálnych služieb (konkrétne služieb sociálnej 

starostlivosti) v kontexte dôvodov odchodu zamestnancov a motivačných benefitov so 

zameraním na platených zamestnancov organizácií. 
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1. SOCIÁLNE SLUŽBY AKO SÚČASŤ NEZISKOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

Úvodom k neziskovým organizáciám v Českej republike 

Pojem neziskové organizácie má heterogénnu povahu, a to z hľadiska prístupov 

k definovaniu tohto termínu, jeho vnímania a posudzovania občianskej spoločnosti na 

základe charakteru organizácií, ktoré sú v rámci nich zahrnuté. Existuje niekoľko tradičných 

prístupov (Anheier 2005: 39), ktorými autori definujú neziskové organizácie, napr. 

z právneho či ekonomického hľadiska. Okrem tradičných prístupov k definovaniu 

neziskových organizácií sa v literatúre vyskytujú aj novšie prístupy, napr. štrukturálne-

operacionálna definícia (Anheier 2005: 39). Súčasťou štrukturálne-operacionálnej definície 

je päť definičných znakov, ktorými sa organizácie vyznačujú, a to: organizovanosť 

(inštitucionalizovanosť); samosprávnosť; súkromnosť povahy (nezávislosť na štáte); 

neprerozdeľovanie zisku medzi svojich členov a dobrovoľnosť (dobrovoľníci, dary a pod.) 

(Salamon, Anheier 1998: 216). Za neziskovú organizáciu1 je teda možné považovať taký 

subjekt, ktorý je zriadený napr. za účelom poskytovania služieb, avšak táto služba neslúži 

ako zdroj zisku a výnosu pre osobu, ktorá tento subjekt založila, riadi, prípadne financuje. 

Táto definícia súčasne platí pre rôzne pomenovania neziskových organizácií, ako: 

organizácie občianskeho sektora, nevládne neziskové organizácie, dobrovoľné organizácie, 

organizácie tretieho sektora, neštátne neziskové organizácie a súkromné neziskové 

organizácie (ČSÚ 2017). 

Z hľadiska práva sa táto práca opiera o tzv. tradičné formy súkromného práva, ktoré 

reprezentujú neziskové organizácie v Českej republike. Právnymi formami v tomto prípade 

sú: nadácie, nadačné fondy, spolky (vrátane pobočných spolkov), obecne prospešné 

spoločnosti, ústavy, školské právnické osoby, cirkevné právnické osoby, resp. účelové 

zariadenia cirkví (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 2015: 26-27). 

                                                 
1  V diplomovej práci bude používaný termín „neziskové organizácie“, v zmysle neštátnych 

neziskových organizácií (NNO) 
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Pomocou procesu kategorizácie je možné neziskové organizácie triediť podľa rozličných 

špecifík. Spojením funkcie organizácie so záujmom, ktorý organizácie sledujú, Frič  ([2015]: 

3) determinuje štyri typy neziskových organizácií v Českej republike (viď. tabuľka č. 1). 

Jedná sa o: (1) servisné tradičné záujmové organizácie, ktorých hlavným rysom je vzájomne 

prospešný záujem; (2) tradičné advokačné organizácie, ktoré taktiež sledujú vzájomne 

prospešný záujem, avšak sú organizáciami, ktoré sú zriadené k ochrane práv cieľovej 

skupiny; (3) nové servisné organizácie, ktoré poskytujú služby klientom a súčasne vytvárajú 

obecný prospech; a posledným typom sú (4) nové advokačné organizácie, ktoré majú taktiež 

obecný prospech, ale riešia ochranu nových globálnych problémov spoločnosti. 

Tabuľka č. 1 – Typológia neziskových organizácií v ČR 

Funkcia 

Sledovaný záujem 

Vzájomne prospešný Obecne prospešný 

Servisná 

Servisné tradičné záujmové organizácie 

(komunitné organizácie, športové kluby, 

záujmové organizácie) 

Nové servisné organizácie (organizácie 

zamerané na sociálnu a zdravot. 

starostlivosť; humanitárnu pomoc či 

charitu; výchovno-vzdelávacie aktivity) 

Advokačná 
Tradičné advokačné organizácie 

(odborové zväzy, profesné komory a pod.) 

Nové advokačné organizácie (ľudsko-

právne organizácie, environmentálne 

organizácie a pod.) 

Zdroj: Spracované na základe Frič ([2015]: 3), upravené 

V rámci tejto diplomovej práce sú významné práve servisné organizácie, ktorých cieľom je 

poskytovanie sociálnych služieb, zameriavajú sa na sociálnu starostlivosť, či poskytujú 

služby v oblasti zdravotnej starostlivosti. Sociálne služby v Českej republike, ale 

i v zahraničí si prešli v minulosti rôznymi zmenami, rozličným vnímaním a postavením v 

spoločnosti. 

  



 

 - 17 - 

Legislatívne ukotvenie sociálnych služieb v Českej republike 

Na území Českej republiky prevládal v minulosti v oblasti sociálnej sféry paternalizmus, 

ktorý bol však v polovici dvadsiateho storočia potlačený, čím nastala systémová zmena 

v sociálnych službách. K dôležitému kroku došlo, keď bol Inštitút domovského práva 

zrušený, pričom ho nahradil Inštitút československého občianstva. Zmena sa prejavila najmä 

v tom, že zodpovednosť prebral štát, čím došlo k výraznej centralizácii a zrušeniu 

neštátneho neziskového sektora. Sociálne služby v podobe, akej ich poznáme v súčasnosti, 

sa stali formálne ukotvenými a akceptovanými až v roku 2006 prostredníctvom Zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, čo bolo pre danú oblasť prelomové (Pevná, Petrželka 

2014 :75). 

„Tento zákon upravuje podmienky poskytovania pomoci a podpory osobám v nepriaznivej 

sociálnej situácií [...], prostredníctvom sociálnych služieb a príspevkov na starostlivosť, 

podmienky pre vydanie oprávnení k poskytovaniu sociálnych služieb, výkon verejnej správy 

v oblasti sociálnych služieb, inšpekciu poskytovania sociálnych služieb a predpoklady pre 

výkon činnosti v sociálnych službách.“ (Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Zákon taktiež upravuje, kto je poskytovateľom sociálnych služieb. Môžu nimi byť územné 

samosprávne celky spolu s právnickými osobami, ktoré si samospráva zriadila, organizačné 

zložky štátu alebo príspevkové organizácie, ktoré boli zriadené ministerstvom, ale taktiež aj 

iné fyzické či právnické osoby (Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Formy poskytovania sociálnych služieb v Českej republike 

Základnými formami poskytovania sociálnych služieb sú služby ambulantné, pobytové 

a terénne, pričom ich rozloženie v rámci typov zariadení poskytujúcich sociálne služby 

v Českej republike je relatívne rovnomerné (18 typov organizácií poskytuje ambulantné 

služby, rovnako tak 18 typov organizácií poskytuje terénne služby, a 14 typov organizácií 

poskytuje pobytové služby, viď. graf č. 1). Ambulantnou formou poskytovania sociálnych 

služieb sa rozumie taká služba, za ktorou klient dochádza, prípadne je transportovaný 

k takejto forme služby. Jedná sa o krátkodobé2 poskytnutie služby nepresahujúce nutnosť 

                                                 
2  Krátkodobosť je myslená v rámci intervalu 24 hodín. Službu je možné opakovať dlhodobo. 
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ubytovania klienta. Príkladom sú napr. centrá denných služieb či kontaktné centrá. Naopak, 

pobytová forma je poskytovaná sústavne v určitom časovom intervale, presahujúcom 24 

hodín, kedy služba vyžaduje poskytnutie ubytovania. Pobytové formy poskytovania 

sociálnych služieb poskytujú napr. domovy pre osoby so zdravotným postihnutím, domovy 

pre seniorov, a iné. Poslednou formou sú terénne formy poskytovania sociálnych služieb, 

ktoré sú klientom poskytované v prostredí ich prirodzeného výskytu. Terénne služby majú 

uplatnenie najmä v oblasti osobnej asistencie (Pevná, Petrželka 2014: 79). 

Služby, ktoré tieto zariadenia poskytujú sa týkajú predovšetkým: pomoci vo výkone 

každodenných rutinných činností osoby; pomoci pri osobnej hygiene; zabezpečenia 

stravovania či ubytovania; pomoci pri chode domácnosti; zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti, poskytovaní sociálneho poradenstva; pomoci v ľudsko-právnej oblasti 

a krízovej pomoci; zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím, napr. komunikácia 

s úradmi a iné (Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Graf č. 1 – Početnosť foriem poskytovania sociálnych služieb v ČR v rámci typov organizácií 

 

Zdroj: Spracované na základe Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

Služby sociálnej starostlivosti a služby sociálnej prevencie

Organizácie zabezpečujúce sociálne služby v českom prostredí poskytujú služby v dvoch 

sférach, a to v oblastiach sociálnej starostlivosti a sociálnej prevencie. Cieľom služieb 
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sociálnej starostlivosti je zabezpečenie fyzickej aj duševnej sebestačnosti predmetných 

osôb takým spôsobom, aby sa prispelo k ich integrácii do spoločnosti, a to vtedy, ak to ich 

osobný stav neumožňuje (medzi služby sociálnej starostlivosti sa zaraďujú napr. sociálne 

služby poskytované v zdravotníckych zariadeniach lôžkovej starostlivosti, domovy pre 

seniorov, domovy pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.). Služby sociálnej 

prevencie sa predovšetkým usilujú o elimináciu zlej sociálnej situácie jednotlivcov či 

skupiny osôb (zariadenia služieb sociálnej prevencie tvoria napr. azylové domy, intervenčné 

centrá, nocľahárne a pod.). Zákon spolu definuje až 32 typov zariadení poskytujúcich služby 

v rámci sociálnych služieb (viď. tabuľka č. 2). 

Najväčší počet zariadení poskytujúcich sociálne služby v Českej republike tvoria 

organizácie poskytujúce opatrovateľské služby (708); ďalej domovy pre seniorov (534) 

a odborné sociálne poradenstvo a lôžková starostlivosť (531), (viď. graf č. 2). Cieľovou 

skupinou sociálnych služieb sú prevažne osoby zdravotne ťažko postihnuté a seniori, pričom 

niektoré zariadenia sa orientujú na viacero skupín súčasne (viď. tabuľka č. 2 a graf č. 3). 
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Tabuľka č. 2 – Sumarizácia typov zariadení poskytujúcich sociálne služby v ČR 
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Typ služby v rámci zariadenia 
Forma 

služieb 
Činnosti Cieľová skupina 

Osobná asistencia Terénne Opatera osôb, zabezpečenie osobnej hygieny, zabezpečenie 

stravy, pomoc v domácnosti, kontakt so spoločenským 

prostredím 

Seniori, dlhodobo chorí, osoby zdravotne 

ťažko postihnuté 

Opatrovateľská služba 
Ambulantné Seniori, dlhodobo chorí, osoby zdravotne 

ťažko postihnuté, rodiny s deťmi Terénne 

Tiesňová starostlivosť Terénne  
Pomoc v krízových situáciách, terapeutická činnosť, kontakt so 

spoločenským prostredím, pomoc pri uplatňovaní práv 
Osoby vystavené ohrozeniu života a zdravia 

Sprievodcovské a predčítateľské služby 
Ambulantné Kontakt so spoločenským prostredím, pomoc pri uplatňovaní 

práv 
Seniori, osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Terénne 

Podpora samostatného bývania Terénne 
Kontakt so spoločenským prostredím, pomoc pri uplatňovaní 

práv, zaistenie chodu domácnosti 
Osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Odľahčovacie služby 

Ambulantné Opatera osôb, zabezpečenie osobnej hygieny, zabezpečenie 

stravy, terapeutická činnosť, kontakt so spoloč. prostredím, 

pomoc pri uplatňovaní práv, vzdelávanie, zabezpečenie 

ubytovania 

Seniori, dlhodobo chorí, osoby zdravotne 

ťažko postihnuté 
Pobytové 

Terénne 

Centrá denných služieb Ambulantné Opatera osôb, zabezpečenie osobnej hygieny, zabezpečenie 

stravy, výchovno-vzdelávacie činnosti, kontakt so spoločenským 

prostredím, terapeutická činnosť, pomoc pri uplatňovaní práv 

Seniori, osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Denné stacionáre Ambulantné Seniori, osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Týždenné stacionáre Pobytové 

Opatera osôb, zabezpečenie osobnej hygieny, zabezpečenie 

stravy, kontakt so spoločenským prostredím, pomoc pri 

uplatňovaní práv, terapeutická činnosť, poskytnutie ubytovania 

Seniori, osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Domovy pre osoby so zdravotným 

postihnutím 
Pobytové Osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Domovy pre seniorov Pobytové Seniori 

Domovy so zvláštnym režimom Pobytové 

Seniori, Osoby zdravotne ťažko postihnuté, 

osoby závislé na návykových, omamných 

a psychotropných látkach 

Chránené bývanie Pobytové Osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Odborné sociálne poradenstvo a lôžková 

starostlivosť 
Pobytové Dlhodobo chorí 
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Ranná starostlivosť 
Ambulantné Vzdelávanie, kontakt so spoločenským prostredím, terapeutická 

činnosť, pomoc pri uplatňovaní práv 

Rodičia s deťmi so zdravotným postihnutím 

do veku 7 rokov Terénne 

Telefonická krízová pomoc Terénne Krízová pomoc, pomoc pri uplatňovaní práv 
Osoby ohrozené na zdraví a živote, osoby 

v ťažkej sociálnej situácii 

Tlmočnícke služby 
Ambulantné Kontakt so spoločenským prostredím, pomoc pri uplatňovaní 

práv 
Osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Terénne 

Azylové domy Pobytové 
Zabezpečenie stravy, poskytnutie ubytovania, pomoc pri 

uplatňovaní práv 
Osoby v nepriaznivej sociálnej situácií 

Domy na pól ceste Pobytové 
Poskytnutie ubytovania, kontakt so spoločenským prostredím, 

terapeutické činnosti, pomoc pri uplatňovaní práv 

Osoby, ktoré sa potrebujú zaradiť do 

spoločnosti (po opustení nápravných 

zariadení, detských domovov a pod.) 

Kontaktné centrá 
Ambulantné Osobná hygiena, terapeutická činnosť, pomoc pri uplatňovaní 

práv 

Osoby závislé na návykových, omamných 

a psychotropných látkach Terénne 

Krízová pomoc 

Ambulantné 

Poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy, terapeutické 

činnosti, pomoc pri uplatňovaní práv 

Osoby vystavené ohrozeniu života a zdravia Pobytové 

Terénne 

Intervenčné centrá 

Ambulantné 

Osoby ohrozené násilím Pobytové 

Terénne 

Nízko-prahové denné centrá 
Ambulantné Zabezpečenie osobnej hygieny, zabezpečenie stravy, pomoc pri 

uplatňovaní práv 
Osoby bez domova 

Terénne 

Nízko-prahové zariadenia pre deti a 

mládež 

Ambulantné Výchovno-vzdelávacie činnosti, kontakt so spoločenským 

prostredím, terapeutické činnosti, pomoc pri uplatnení práv 

Deti a mládež zo sociálne slabých 

podmienok pre život Terénne 

Nocľahárne Ambulantné 
Zabezpečenie osobnej hygieny, poskytnutie prenocovania 

(krátkodobého) 
Osoby bez domova 

Služby následnej starostlivosti 

Ambulantné 
Terapeutické činnosti, kontakt so spoločenským prostredím, 

pomoc pri uplatňovaní práv 

Osoby zdravotne ťažko postihnuté, osoby 

závislé na návykových, omamných 

a psychotrop. látkach, abstinujúce osoby 
Pobytové 

Sociálne aktivizačné služby pre rodiny s 

deťmi 

Ambulantné Výchovno-vzdelávacie činnosti, aktivizačné činnosti, kontakt so 

spoločenským prostredím, terapeutické činnosti, pomoc pri 

uplatňovaní práv 

Rodiny s deťmi v ťažkej sociálnej situácii 
Terénne 

Sociálne aktivizačné služby pre seniorov 

a osoby so zdravotným postihnutím 

Ambulantné Kontakt so spoločenským prostredím, terapeutické činnosti, 

pomoc pri uplatňovaní práv 

Seniori, osoby zdravotne ťažko postihnuté, 

osoby sociálne vylúčené Terénne 

Sociálne terapeutické dielne Ambulantné 
Zabezpečenie osobnej hygieny, zabezpečenie stravy, sociálne 

začleňovanie, pracovné návyky 
Osoby zdravotne ťažko postihnuté 

Terapeutické komunity Pobytové 

Zabezpečenie stravy, poskytovanie ubytovania, kontakt so 

spoločenským prostredím, terapeutické činnosti, pomoc pri 

uplatňovaní práv 

Osoby závislé na návykových, omamných 

a psychotropných látkach, osoby ťažko 

zdravotne postihnuté 

Terénne programy Terénne 
Kontakt so spoločenským prostredím, pomoc pri uplatňovaní 

práv 

Osoby závislé na návykových, omamných 

a psychotropných látkach, osoby bez 

domova, osoby žijúce v sociálne vylúčených 

skupinách 

Sociálne rehabilitácie 

Ambulantné Osobná starostlivosť, kontakt so spoločenským prostredím, 

výchovné a vzdelávacie činnosti, aktivizačné činnosti, pomoc pri 

uplatňovaní práv, poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy, 

zabezpečenie osobnej hygieny 

Neurčené Pobytové 

Terénne 

Zdroj: Spracované na základe Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, upravené 
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Graf č. 2 – Celkový počet organizácií poskytujúcich sociálne služby v ČR 

 

Zdroj: Spracované na základe Registra poskytovatelů sociálních služeb, upravené (dáta k roku 2019) 

Graf č. 3 – Početnosť cieľových skupín organizácií poskytujúcich sociálne služby v ČR 

Zdroj: Spracované na základe Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách  
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Sociálne služby a princíp subsidiarity 

Jedným z kľúčových významov, ktorý neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby 

v spoločnosti predstavujú, je ich princíp subsidiarity. Subsidiarita ako princíp „byť k ľuďom 

bližšie“ sa v prípade sociálnych služieb prehlbuje. Tomeš (2011: 96) hovorí o tom, že 

neziskové organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby sú schopné oveľa vyššej efektivity 

práce, s rovnakým finančným kapitálom, než v prípade poskytovania sociálnych služieb 

štátom. Neziskové organizácie teda nahrádzajú štát v oblastiach, v ktorých zlyháva, čím štát 

nie je v pozícií jednoznačného vykonávateľa sociálnej politiky, ale len istým koordinátorom. 

K tomu, aby neziskové organizácie mohli vykonávať princíp subsidiarity, sú neoddeliteľnou 

súčasťou ľudské zdroje, ktorým je potrebné venovať zvýšenú mieru pozornosti. Najvyšší 

podiel zamestnancov, v rámci neziskového sektora, pracuje ako v domácom, tak aj 

v zahraničnom prostredí, práve v sociálnych službách. Nasledujúca kapitola sa venuje 

riadeniu ľudských zdrojov v neziskových organizáciách, konkrétne motivácií a fluktuácií 

zamestnancov, ale taktiež aj motivačným benefitom. 
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2. RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV V KONTEXTE 

NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Riadenie ľudských zdrojov ako slabina neziskových organizácií 

Neziskové organizácie v rámci svojho fungovania čelia rôznym typom problémom. Jedná 

sa zvyčajne o existenčné a organizačné problémy ekonomického, právneho, 

technologického či manažérskeho charakteru (Pynes 2013). Riadenie ľudských zdrojov ako 

organizačný problém je slabinou množstva neziskových organizácií. I keď si neziskové 

organizácie uvedomujú potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v úlohe personalistu, 

nepripisujú tejto oblasti dostatočnú pozornosť, pričom sa jedná o politiku a postupy, ktoré 

vplývajú na fungovanie celej organizácie. Ako uvádza Parsehyan (2017: 141-143), riadenie 

ľudských zdrojov zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní a zlepšovaní organizačnej kultúry. 

Pynes (2013) taktiež uvádza, že riadenie ľudských zdrojov je žiadúce k tomu, aby mohla 

organizácia ako v ziskovom, neziskovom, tak aj vo verejnom sektore efektívne fungovať. 

Pozitívnym zistením je, že neziskové organizácie sa pomaly začínajú zaujímať 

o problematiku riadenia ľudských zdrojov (čo dokazuje aj prieskum VEGA)3, avšak 

personálne oddelenie, prípadne personálny pracovník existovali aj pred niečo viac ako 

dvadsiatimi rokmi len výnimočne a boli súčasťou zväčša len veľkých organizácií. 

V menších organizáciách často krát túto funkciu zastával iný poverený zamestnanec či 

riaditeľ organizácie (Duben 1996: 193). S podobným tvrdením sa zhoduje aj Dvořáková 

(2007 :463), ktorá rozlišuje neziskové organizácie v Českej republike na malé, stredne veľké 

                                                 
3 Cieľom riešenia projektu VEGA z roku 2005 bolo zistiť mieru administratívnej personálnej práce 

neziskových organizácií v Slovenskej republike. Vybraná vzorka pozostávala z počtu 101 neziskových 

organizácií, ktoré boli vybrané náhodným výberom a dotazované prostredníctvom rozhovorov. Výsledky 

výskumu preukázali nárast záujmu neziskových organizácií o riadenie ľudských zdrojov s porovnaním 

podobného výskumu z rokov 1998-1999. Zozbierané dáta ukázali, že 58% neziskových organizácií využíva 

personálne stratégie, i keď prevažne administratívne – až v 85% z neziskových organizácií, ktoré využívajú 

personálne stratégie. Najzaujímavejšie údaje v rámci štúdie vzhľadom k tejto diplomovej práci sú práve údaje 

týkajúce sa náboru a adaptácie zamestnancov (80%), odchodu zamestnancov (71%) a starostlivosti 

o zamestnancov, kde výsledok predstavuje len 38%. Zaujímavým zistením bolo taktiež, že až 15% neziskových 

organizácií nevenuje pozornosť motivovaniu svojich zamestnancov a iba 19% neziskových organizácií 

pokladá za dôležité motivačné formy nepeňažnej povahy (Seková 2007: 79). 
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a veľké neziskové organizácie. Malé neziskové organizácie, disponujú nízkym rozpočtom, 

zamestnávajú do cca. 9 zamestnancov4 a zamestnanci nemajú jasne definovanú náplň práce, 

nakoľko zastávajú viacero pozícií súčasne, jedná sa teda o tzv. kumuláciu pozícií. Stredne 

veľké neziskové organizácie zamestnávajú približne od 10 do 19 zamestnancov, pričom 

každý zamestnanec má jasne určenú svoju zodpovednosť v organizácii, avšak aj tieto 

organizácie sú zväčša bez personálneho oddelenia (personalistu). Veľké neziskové 

organizácie zamestnávajú 20 a viac zamestnancov a ich súčasťou býva zväčša aj existencia 

personálneho oddelenia, prípadne zodpovedného personalistu (Dvořáková 2007: 463). 

Parsehyan (2017: 141) aj v súčasnosti zhodne uvádza, že väčšie neziskové organizácie skôr 

disponujú personálnym oddelením, než je tomu tak v malých organizáciách. V ich prípade 

sa jedná prevažne o kumuláciu s inými manažérskymi úlohami, čím sa riadenie ľudských 

zdrojov dostáva na perifériu organizácií. Zatiaľ čo pracovníci v ziskovom sektore sú obvykle 

považovaní za fyzický kapitál, tak pre neziskový sektor sú jednou z najdôležitejších hodnôt 

organizácie a základom jej udržateľnosti. Prečo je teda oblasť riadenia ľudských zdrojov 

v neziskovom sektore zanedbávaná? Jedným z možných dôvodov je, že množstvo 

neziskových organizácií nedisponuje tak rozsiahlym manažmentom, ktorý si po finančnej 

stránke ziskové organizácie môžu dovoliť (Parsehyan 2017: 143). 

Keďže personálna práca v neziskových organizáciách je nutnou súčasťou fungovania 

organizácií, a je vykonávaná bez ohľadu na to, či organizácie disponujú personálnym 

oddelením, prípadne kompetentným pracovníkom pre danú oblasť, tak je možné v 

kontexte neziskových organizácií hovoriť o nedostatkoch, ktoré sú spojené s riadením 

ľudských zdrojov. Dôležitým deficitom je absencia jasného definovania ľudskej práce 

a náplne pracovných pozícií, na čo by mali nadväzovať aktivity spojené s potrebami 

zamestnancov, čo vidia ako problematické viacerí autori, napr. Parsehyan (2017: 141-143), 

Seková (2007: 75-76), Duben (1996: 195). Ide najmä o tie aktivity, ktoré sú priamo 

zamerané na potreby zamestnancov, teda hodnotenie, vzdelávanie, ale taktiež mzdová 

politika a odmeňovanie, kde absentuje prepojenosť jednotlivých nadradených útvarov 

(Seková 2007: 75-76). Politiku odmeňovania v neziskových organizáciách považuje za 

problematickú aj Dvořáková. „Odmeňovanie v súkromných neziskových organizáciách patrí 

k najproblematickejšej časti managementu ľudských zdrojov. Všeobecne známe stanovisko, 

                                                 
4  Číslo je doplnené odhadom, nakoľko autorka uvádza, že malé neziskové organizácie vytvoria 

približne 1-2 platené pracovné miesta ročne, a pri stredne veľkých neziskových organizáciách hovorí 

o zamestnávaní od 10 platených pracovných miest celkovo. 
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príznačné nie len pre české nevládne organizácie, zdôrazňuje fakt, že úroveň miezd 

pracovných funkcií v súkromnom neziskovom sektore zrovnateľných s pozíciami 

v podnikateľskej sfére je niekoľkonásobne nižšie.“ (Dvořáková 2007: 468). 

Ľudská pracovná sila: zamestnanec vs. dobrovoľník 

Súčasťou neziskových organizácií sú často krát vysoko profesionálni kvalifikovaní ľudia 

(Kang, Huh, Cho, Auh 2014: 1) (manažéri, vedúci zamestnanci a pod.), ktorí do organizácií 

prichádzajú s vysokou mierou vnútornej motivácie a odhodlania, a preto ostáva 

k zamysleniu, či by práve do takýchto zamestnancov nemali organizácie investovať viac 

času a financií (Dvořáková 2007: 468), i keď ako už bolo spomenuté, tak jedným 

z problémov neziskových organizácií je finančný aspekt. 

Okrem riadiacich a vysoko kvalifikovaných zamestnancov, disponujú neziskové organizácie 

aj zamestnancami, ktorí vykonávajú technicko-hospodárske aktivity. Takéto zloženie 

ľudských zdrojov je bežné aj pre organizácie vyskytujúce sa v iných sektoroch. Avšak zatiaľ 

čo ziskový alebo verejný sektor tvoria len zriedka kedy neplatení zamestnanci5, tak povaha 

neziskového sektora je založená aj na dobrovoľníckej práci. Duben (1996: 191) tiež uvádza, 

že to, čím sa ľudské zdroje neziskových organizácií najviac odlišujú naprieč sektormi je 

práve ich dobrovoľnícka zložka. Keďže je diplomová práca primárne zameraná na 

zamestnanecké benefity a fluktuáciu zamestnancov, tak dobrovoľníci nie sú predmetom 

výskumu tejto práce, pretože zamestnancom nie je možné považovať každého človeka, ktorý 

funguje v organizácií. Podľa § 6, Zákona č.262/2006 Sb., zákonník práce, „zamestnancom 

je fyzická osoba, ktorá sa zaviazala k výkonu závislej práce v základnom pracovnoprávnom 

vzťahu.“  Znenie § 6, Zákona č.262/2006 Sb., zákonník práce, vylučuje akýkoľvek iný vzťah 

medzi zamestnancom a zamestnávateľom, než zamestnanecký, čo znemená, že 

dobrovoľnícka práca nie je súčasťou tohto vzťahu, pretože za dobrovoľnícku prácu 

neprináleží bežná mzda. Podľa § 2, Zákona č.262/2006 Sb., zákonník práce, „závislou 

prácou je práca, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa 

a podriadenosti zamestnanca, menom zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa 

a zamestnanec ju pre zamestnávateľa vykonáva osobne“ a „závislá práca musí byť 

vykonávaná za mzdu, plat, alebo odmenu za prácu, na náklady a zodpovednosť 

                                                 
5 Neplateným zamestnancom neprináleží obvyklá mesačná mzda za vykonanú prácu 
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zamestnávateľa, pracovnej dobe na pracovisku zamestnávateľa, poprípade na inom 

dohodnutom mieste.“ Avšak je potrebné zmieniť, že dobrovoľnícka práca môže byť 

vykonávaná za odmenu. Ako uvádzajú Frič a Pospíšilová (2010: 9), odmenou sa považuje 

aj finančná kompenzácia v podobe príspevku na stravu či cestovné, ale taktiež sa môže 

jednať ojedinele aj o rôzne „benefity“, i keď tento trend je bežný skôr v zahraničí. „Otázkou 

je platenie mzdy pod tržnú hodnotu, čo môže podľa Dekkera a Halmana viesť až 

k reformulácií kritéria neplatenej práce na „prácu vykonávanú primárne pre finančnú 

odmenu.“ (Frič, Pospíšilová 2010: 9). 

Pod zastrešujúcim termínom riadenie ľudských zdrojov je možné si predstaviť množstvo 

čiastkových tém, ktoré sú súčasťou riadenia ľudských zdrojov. Spadá sem okrem iných napr. 

výber zamestnancov, ich hodnotenie, koučovanie, odmeňovanie, motivovanie či 

vzdelávanie. Problémom, s ktorým sa neziskové organizácie stretávajú je fluktuácia 

zamestnancov, čo môže byť spôsobené viacerými faktormi, pričom jedným z nich je 

nedostatočná motivácia. 

2.1. Motivácia 

Motivácia ako dôležitá súčasť riadenia ľudských zdrojov je veľmi komplikovanou a stále 

diskutovanou témou. V kapitole sa venujem dvom protichodným, súperiacim a často 

pozitívne dopĺňajúcim sa typom motivácie, a to: vonkajšej a vnútornej motivácií, ale taktiež 

aj motivačným teóriám. 

Čo je motivácia a aký má význam v pracovnom prostredí? 

Motivácia je jeden zo základných elementov, ktorý ovplyvňuje správanie ľudí. V pracovnom 

prostredí je dôležitým prvkom, pretože je potrebná k tomu, aby bol jedinec v práci 

produktívny. Ak zamestnanec nie je dostatočne motivovaný, dochádza k množstvu 

nepriaznivých situácií. Jednou z nich je aj jeho možný odchod zo zamestnania. 

Podpora motivácie u zamestnancov by nemala byť jednorazovou aktivitou zo strany 

manažmentu, ale malo by sa jednať o dlhodobý, nepretržitý proces, ktorý bude súčasťou 

správne nastavenej pracovnej politiky (Parsehyan 2017: 148). Vedieť správne motivovať je 



 

 - 27 - 

náročné, pretože stimuly, ktoré podporujú motiváciu, sú u každého jedinca odlišné 

a subjektívne. To, aký význam má pre jedinca motivácia síce vychádza z vnútra, avšak je 

možné prispôsobovať intenzitu tohto pocitu buď vonkajšími motivačnými faktormi, akými 

sú napr. mzda, plat alebo motivačné benefity, ale aj tým, že jedinec dostane možnosť 

sebarealizácie či pocitu uznania. Armstrong (2015: 218-219) rozlišuje dva typy motivácie, 

a to vnútornú a vonkajšiu motiváciu. 

Vnútorná a vonkajšia motivácia v neziskových organizáciách 

Vnútorná motivácia vychádza z podstaty vnútorného presvedčenia zamestnanca, ktorý 

pociťuje dôležitosť a význam svojej úlohy či postavenia v zamestnaní. Takýto druh 

motivácie dáva zamestnancovi určitú mieru slobody, možnosti sebarealizácie 

(sebaaktualizácie), naplňovanie vlastných túžob a očakávaní, a participáciu na fungovaní 

organizácie. Armstrong (2015: 219), uvádza podľa Pink, tri nástroje pracovnej motivácie pre 

manažérov: (1) autonómiu, ktorá umožňuje ľuďom nezávislosť a možnosť prioritne sa 

zamerať na dosahovanie výsledkov; (2) dokonalosť, ktorá má za úlohu synergiu manažéra 

a zamestnanca a jej výsledkom je nájdenie najvhodnejšej cesty k úspechu; a (3) účel, ktorého 

podstatou je nie len zadať zamestnancovi inštrukcie, ale je potrebné aj vysvetliť hlbší 

význam toho, prečo má danú činnosť vykonať a aký bude mať táto činnosť prínos pre 

organizáciu. Jednými z najdôležitejších potrieb zamestnanca, z pohľadu vnútornej 

motivácie, je možné považovať najmä vykonávanie takých činností, ktoré sú zmysluplné 

a prinášajú určitý úžitok nie len jednotlivcovi, ale aj celej spoločnosti. Dôraz je potrebné 

klásť jednak na heterogenitu zadávaných úloh, prípadne vytvárať také pracovné prostredie, 

aby sa rozvíjali schopnosti zamestnanca, ale taktiež aby bol schopný sa zžiť s kultúrou 

a poslaním organizácie a získal možnosti kariérneho rastu v organizácii (Legnerová, 

Dohnalová, Deverová, Pospíšilová 2015: 117). 

Mzda, plat, pochvala, motivačné benefity či iné formy odmeňovania sú externými faktormi, 

ktoré vplývajú na vonkajšiu motiváciu zamestnancov. Vonkajšie motivátory by mali byť 

neoddeliteľnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov v každej organizácií, pretože sú rýchlym 

spôsobom ako vyvolať motiváciu u zamestnanca. Faktory vonkajšej motivácie majú význam 

najmä v situáciách, ak sa jedinec rozhoduje o prijatí pracovného miesta alebo si pracovné 
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miesto ešte len hľadá, ale taktiež sú aj možným doplňujúcim prostriedkom spokojnosti 

existujúcich zamestnancov (Armstrong 2015: 219). 

Neziskové organizácie využívajú finančné prostriedky organizácie prioritne na financovanie 

vlastných aktivít a cieľov, ktoré vedú k naplňovaniu účelu organizácie. Tým, že neziskové 

organizácie často nedisponujú dostatkom finančných prostriedkov, ktoré by boli schopné 

využiť pre podporu vonkajšej motivácie (Parsehyan 2017: 143), tak je možné sa domnievať, 

že sa niektoré neziskové organizácie snažia využívať aspoň motiváciu vnútornú. 

Súčasťou množstva neziskových organizácií sú dobrovoľnícki pracovníci, v prípade ktorých 

je jednoduchšie posúdiť, aký typ motivácie ich vedie k práci, ktorú vykonávajú. Podstatou 

dobrovoľníckej práce by mala byť dobrovoľnosť so silnou vnútornou motiváciou. Reinklou 

a Rosén (2013: 58) uvádzajú, podľa Pork a Wood, že podstatou vnútornej motivácie nie je 

ani tak motivácia prispievať k verejnoprospešnému prospechu, ale dosiahnutie vlastného 

pocitu, čím sa jedinec cíti užitočný tým, že prispel k verejnoprospešnému prospechu. Avšak 

v prípade platených zamestnancov by sa neziskové organizácie nemali spoliehať iba na 

vnútornú motiváciu, ale aj vonkajšiu, pretože zamestnávajú zamestnancov rovnako ako aj 

zisková sféra. Podobný pohľad majú aj Kang, Huh, Cho, Auh (2014: 4), ktorí sa zhodujú na 

tom, že nestačí len samotná vnútorná motivácia k udržaniu zamestnancov v neziskových 

organizáciách, ale je potrebné podporovať aj motiváciu vonkajšiu, a teda najprínosnejšie je, 

ak je zamestnanec spokojný ako po stránke vonkajšej (mzda, motivačné benefity), tak aj po 

stránke vnútornej (istota zamestnania, náplň práce). 

Ako Parsehyan (2017: 148), tak aj kresťanské združenie mladých ľudí – YMCA uvádza 

dôležitosť dlhodobého procesu motivovania, ktorý by mal organizáciu sprevádzať po celý 

čas jej fungovania. YMCA taktiež dodáva, že aktívna motivácia stoji organizáciu veľa úsilia, 

ale prínosom je spokojnosť jej zamestnancov a dobrovoľníkov. Okrem YMCA kladie 

dôležitosť na motiváciu aj organizácia Červený kríž, podľa ktorej sú dôležitými prvkami 

vnútornej motivácie najmä pochvala a spätná väzba. Avšak obe organizácie sa zhodujú, že 

pociťujú rezervy skôr v motivovaní dobrovoľníkov, než svojich vlastných zamestnancov 

(Reinklou, Rosén 2013: 59). 
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2.1.1. Teórie motivácie 

K posudzovaniu motivácie je prínosné uviesť stručne niektoré teoretické východiská. 

Motivačných teórií je veľké množstvo, čo umožňuje širokú variabilitu aplikovateľnosti teórií 

na rôzne prostredia a situácie. Jednotliví autori zaoberajúci sa motiváciou majú vlastnú víziu 

o tom, ktoré motivačné prvky majú najvýraznejší vplyv na motivovanie jedincov. 

Každá z vybraných teórií má svoje využitie v pracovnom prostredí, avšak jej vhodná 

aplikovateľnosť závisí od množstva faktorov, ktoré vyplývajú z heterogénnej povahy 

organizácií. Teória inštrumentality, má výskyt predovšetkým v ziskovom sektore, a to 

z dôvodu úkolového odmeňovania zamestnancov. V prípade Teórií zameraných na obsah je 

potrebné dôkladne zvážiť povahu neziskovej organizácie a skúmanej problematiky, avšak je 

potrebné podotknúť, že ako Maslowova teória potrieb, tak ja Herzbergova dvojfaktorová 

teória sú často využívanými teóriami pri skúmaní pracovného prostredia nielen v ziskovom, 

ale aj neziskovom sektore. Vzhľadom na povahu výskumných otázok a témy diplomovej 

práce je vhodné sa zamýšľať predovšetkým nad Teóriami zameranými na proces (Teória 

očakávania, Teória spravodlivosti a Teória kognitívneho riadenia). Je to spôsobené najmä 

tým, že Teórie zamerané na proces vychádzajú z pocitov zamestnancov a stoja ako na 

vonkajšej, tak aj na vnútornej motivácií človeka. Takéto tvrdenie významu Teórií 

zameraných na proces v neziskovom sektore korešponduje najmä s Parsehyan (2017: 143), 

ktorá dáva do popredia význam autonómie zamestnancov, ale aj možnosť ovplyvňovať 

a zžívať sa s organizačnou kultúrou neziskových organizácií. Nakoľko sa v práci posudzuje 

aj problematika odmeňovania zamestnancov, považujem za najvhodnejšie spomenúť Teóriu 

spravodlivosti, avšak stručne sumarizujem aj iné typy motivačných teórií, kde uvádzam aj 

ich aplikovateľnosť v prostredí neziskových organizácií. 

Teória spravodlivosti 

V pracovnom prostredí sa zamestnanci nestretávajú vždy len so spravodlivým jednaním 

a podmienkami. To, ako jednotlivci vnímajú a reagujú na nespravodlivú situáciu sa snaží 

vysvetliť Teória spravodlivosti, ktorú prvý krát predstavil J. S. Adams. Teória spravodlivosti 

predpokladá, že pracovníci sú motivovaní spravodlivosťou ako pri ich odmeňovaní, tak aj 

pri výkone práce, pričom hodnotu odmeny, ako aj vynaložené úsilie porovnávajú s ostatnými 
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pracovníkmi. Na základe teórie je teda možné porozumieť spôsobu, ako sa ľudia správajú 

v prípade, ak pociťujú, že sa s nimi jedná odlišne, než s ľuďmi v ich okolí (v pracovnom 

prostredí) (Dědina, Cejthamr 2005: 150-151). 

Teória je postavená na princípe komparácie vstupov (inputs) a výstupov (outputs), pričom 

vstupy sú premenné, ktoré zamestnanec vykoná/ponúkne v rámci pracovného procesu 

(úsilie, informácie, kvalifikáciu) a výstupy sú naopak protihodnotou, ktorú za vykonané 

úsilie získa (mzda, plat, benefity). V prípade, ak neexistuje spravodlivosť vstupov 

a výstupov v pracovnom procese medzi spolupracovníkmi, tak dochádza k poklesu 

pracovnej motivácie. Za spravodlivosť sa v tomto zmysle považuje stav, kedy nedochádza 

k podceňovaniu ani preceňovaniu vstupov a výstupov pracovníkov, ale tieto premenné sú 

udržiavané v rovnováhe k spokojnosti všetkých zúčastnených (Dědina, Cejthamr 2005: 150-

151). 

McGrath a Bates (2015: 86) vysvetľujú cyklus pocitu nespravodlivého jednania, ktorý je 

zložený zo štyroch fáz: (1) porovnávanie sa s ostatnými, (2) napäté prostredie, (3) riešenie 

a (4) spokojnosť. Proces pocitu nespravodlivého jednania môže byť ukončený len v prípade, 

ak dôjde k spokojnosti oboch zúčastnených strán. V prípade, ak je jedna zo strán nespokojná, 

dochádza k opakovaniu cyklu. Avšak je potrebné podotknúť, že podľa Adamsovho znenia 

teórie neexistuje hodnota, na základe ktorej by bolo možné určiť mieru spravodlivosti, resp. 

nespravodlivosti. Tento pocit vychádza zo subjektivity každého jedinca.  

Teória spravodlivosti v neziskovom sektore 

Použiteľnosť teórie je vo všeobecnosti univerzálna na akýkoľvek typ sektora. Avšak niektorí 

autori uvádzajú, že otázky týkajúce sa spravodlivého zaobchádzania s pracovníkmi sú 

relevantnejšie práve pre neziskový sektor. Nespravodlivé jednanie v neziskovom sektore sa 

objavuje najmä v oblasti odmeňovania, čo uvádzajú aj Tschirhart a Bielefeld (2012: 296) 

podľa štúdie Deckop a Cirka, odmeňovanie býva podceňované predovšetkým 

u zamestnancov, ktorí vynakladajú vysoké pracovné nasadenie. Zhodne situáciu vidí podľa 

Tschirhart a Bielefeld (2012: 296) aj Haley-Lock, ktorá uvádza, že neziskové organizácie 

majú značné limity v spravodlivom systéme odmeňovania, avšak nedostatky vidí skôr 

v odmeňovaní zamestnancov, u ktorých prevláda vnútorná motivácia a ich práca priamo 

súvisí s poslaním neziskovej organizácie (koordinátori dobrovoľníkov, mentori). Neziskové 
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organizácie často krát nadhodnocujú tých zamestnancov, ktorých práca stojí na vonkajšej 

motivácií a ich práca nesúvisí priamo s poslaním neziskovej organizácie (mzdoví účtovníci, 

administratívni pracovníci) (Tschirhart, Bielefeld 2012: 296). Ako Tschirhart a Bielefeld 

(2012: 296), tak aj Hamann a Ren (2013: 207) sa zhodujú, že nerovnosť v oblasti 

spravodlivého zaobchádzania so zamestnancami má negatívny dopad na motiváciu a výkon 

zamestnancov v neziskovom sektore a táto nespravodlivosť podnecuje zamestnancov 

k zvýšenej miere odchodu. 

Motivačné teórie a ich aplikovateľnosť v neziskovom sektore 

Tabuľka č. 3 –Stručný prehľad motivačných teórií a ich aplikovateľnosť v neziskovom sektore 

Skupina teórií Názov teórie Podstata teórie Využitie teórie v neziskovom sektore 

Teórie 

inštrumentality 

Teória 

inštrumentality 

Teória využíva nadväznosť trestov a odmien na 

výkon zamestnancov. 

Nevhodná aplikovateľnosť teórie na 

prostredie neziskového sektora. 

Teórie zamerané 

na obsah 

Maslowova 

hierarchia 

potrieb 

Teória dáva dôraz na rozvoj a motiváciu človeka. 

Obsahuje 5 potrieb usporiadaných hierarchicky 

(fyziologické, bezpečia, sociálne, úcty a potrebu 

sebarealizácie). Nasýtením jednej potreby sa 

jedinec zameriava na potrebu vyššie. 

Z pohľadu vedúcich zamestnancov je 

využitie teórie problematické, z dôvodu, že 

neziskové organizácie sú benevolentné 

v oblasti org. štruktúry, demokratického štýlu 

riadenia a dávajú istú autonómiu 

zamestnancom. 

Herzbergova 

dvojfaktorová 

teória 

2 typy faktorov: (1) vnútorné motivačné faktory – 

dlhodobo a efektívne prispievajú k spokojnosti 

zamestnancov; (2) vonkajšie hygienické faktory - 

slúžia ako prevencia pracovnej nespokojnosti. 

Využitie dvoj-faktorovej teórie 

v neziskovom sektore je mierne 

problematické, pretože teória sa zameriava 

primárne na výsledky organizácie a až 

sekundárne na jej poslanie. 

Teórie zamerané 

na proces 

Teória 

očakávania 

K pracovnej motivácií je potrebné, aby bol 
zamestnanec oboznámený s tým, čo musí 

vykonať, aby získal odmenu; očakával možnosť 

získania odmeny, a že táto odmena korešponduje 

s úsilím, ktoré do práce vložil. Čím je pre 

zamestnanca odmena zaujímavejšia, tým vyšší 

výkon vynaloží. 

Náročné dlhodobé úlohy zamestnancov 

demotivujú, ak však je nastavené správne 

delegovanie povinností, môžu mať podobu 

motivujúcich výziev. 

Teória 

spravodlivosti 

Pri výkone práce, aj pri odmeňovaní sú 

zamestnanci motivovaní spravodlivosťou. 

Súčasťou teórie sú: (1) vstupy (to, čo prinesie 

zamestnanec do organizácie) a (2) výstupy (to, čo 

získa za vykonané úsilie), Ak nie je spravodlivosť 

medzi vstupmi a výstupmi, nastáva pokles 

motivácie. 

Problematika nedocenenosti zamestnancov s 

vysokým pracovným nasadením a 

motiváciou (vedúci pracovníci viac motivujú 

zamestnancov, ktorí uprednostňujú vonkajšiu 

motiváciu, než tých, ktorí svoju prácu 

vykonávajú z presvedčenia). 

Teória 

kognitívneho 

hodnotenia 

Dôraz na autonómiu zamestnanca a vnútorné 

motivátory. 

Teória má potenciál vďaka demokratickému 

riadeniu organizácií. 

Zdroj: Spracované na základe literatúry: Armstrong (2015); Courtney (2002); Hamann, Ren (2013); 

Huseman, Hatfield, Miles (1987); Lawler, Porter (1967); Maslow (1943); Maslow (2014); McGrath, Bates 

(2015); Parsehyan (2017); Reinklou, Rosén (2013); Ryan, Deci (2000); Tschirhart, Bielefeld (2012). 
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2.2. Fluktuácia zamestnancov v neziskových 

organizáciách 

Čo je fluktuácia zamestnancov a aké sú jej dôsledky? 

Fluktuácia zamestnancov je označovaná ako trvalý odchod zamestnancov mimo hranice 

organizácie (Zhang 2016: 85; Allen 2008: 2; Kang, Huh, Cho, Auh 2014: 3). V literatúre 

býva označovaná taktiež ako obrat zamestnancov6 (angl. employee turnover). 

Dôsledkami fluktuácie zamestnancov v neziskovom sektore sa venujú napr. Salamon 

a Geller (2007), podľa ktorých predstavuje fluktuácia zamestnancov administratívne 

náklady, vyplývajúce z náboru nových zamestnancov a ich vyškolením, ale taktiež podáva 

o organizácii aj negatívny obraz v spoločnosti. Kung, Huh, Cho, Auh (2014: 4) vidia riziko 

skôr v poklese organizačnej produktivity, pretože odchod zamestnancov narúša stabilitu 

a výkon tímu, a vyžaduje opätovnú adaptáciu, najmä ak sa rozhodnú odísť skúsení 

zamestnanci.  

Je prirodzené, že niektorí zamestnanci odchádzajú a iní zase prichádzajú. To, o čom sa 

hovorí menej je, že fluktuácia môže mať aj priaznivý efekt, napr. prínos novej energie, 

nápadov, entuziazmu, motivovaných zamestnancov (Zhang 2016: 85) či urýchlenie 

organizačných zmien smerujúcich k efektivite pracovných procesov (Kang, Huh, Cho, Auh 

2014: 4). 

K pochopeniu a vymedzeniu fenoménu fluktuácie zamestnancov, prináša práca rôzne typy 

fluktuácie na základe literatúry Zhang (2016: 85-87), Allen (2008: 2), Smith, Rutigliano 

(2002) a Kang, Huh, Cho, Auh (2014: 3), a to: dobrovoľnú a nedobrovoľnú fluktuáciu 

zamestnancov; funkčnú a nefunkčnú fluktuáciu zamestnancov; nevyhnutnú a zamedziteľnú 

fluktuáciu zamestnancov; a prirodzenú a neprirodzenú fluktuáciu zamestnancov. 

  

                                                 
6 I keď množstvo autorov posudzuje fluktuáciu ako obrat zamestnancov, tak v práci je fluktuácia uvádzaná 

v zmysle odchodu zamestnancov z neziskovej organizácie ,podľa Zhang 2016: 85; Allen 2008: 2; Kang, Huh, 

Cho, Auh 2014: 3. 
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Dobrovoľná a nedobrovoľná fluktuácia zamestnancov 

Dobrovoľná fluktuácia vychádza z rozhodnutia zamestnanca, čo je pre organizáciu zväčša 

nepredvídateľný proces. Zamestnanci odchádzajú z rôznych dôvodov: odchod na materskú 

dovolenku, nevyhovujúca výška mzdy, či neatraktívna ponuka motivačných benefitov. 

Opakom je nedobrovoľná fluktuácia, ktorá vychádza z iniciatívy organizácie a dôvody 

k nedobrovoľnej fluktuácii by mal byť podmienené zákonníkom práce, podmienkami 

uvedenými v pracovnej zmluve, či inými dohodnutými pravidlami. Dôvody, na základe 

ktorých sa organizácie rozhodnú pre rozviazanie zamestnaneckého pomeru môžu byť: nízky 

výkon zamestnanca, porušenie pracovnej disciplíny, a iné (Zhang 2016: 85; Allen 2008: 2; 

Kang, Huh, Cho, Auh 2014: 3). 

Funkčná a nefunkčná fluktuácia zamestnancov 

Funkčná (neškodlivá) fluktuácia predstavuje odchod zamestnancov, ktorí sú pre 

organizáciu ľahko nahraditeľní a takýto typ odchodu výrazne nenaruší ďalšie fungovanie 

organizácie. Zatiaľ čo funkčná fluktuácia nemá zásadný vplyv na chod organizácie, tak 

nefunkčná (škodlivá) fluktuácia je hrozbou, nakoľko znamená odchod zamestnancov, ktorí 

sú kvalifikovaní a ťažko nahraditeľní (Allen 2008: 2-3), a ich odchod môže pre organizáciu 

predstavovať zníženie efektivity, prestíže, či tím zamestnancov sa stáva homogénnym, čo 

uvádza aj Parsehyan (2017: 143) ako jedno z rizík pre neziskové organizácie. 

Nevyhnutná a zamedziteľná fluktuácia zamestnancov 

Nie je v reálnych silách organizácie, aby bola schopná zamedziť akémukoľvek odchodu 

zamestnanca, avšak väčšine odchodov organizácie sú schopné predchádzať. Nefunkčná 

(škodlivá) fluktuácia môže mať teda dve podoby. Buď sa jedná o nevyhnutnú fluktuáciu, 

ktorej organizácia nedokáže zamedziť (mobilita zamestnanca do iného mesta, odchod žien 

na materskú dovolenku a pod.), alebo ide o zamedziteľnú fluktuáciu, ktorej organizácia 

dokáže predísť (Allen 2008: 3) (napr. zvýšením mzdy, preradením na inú pracovnú pozíciu, 

zmenou prístupu manažmentu, zavedením atraktívnych motivačných benefitov a pod.). 
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Prirodzená a neprirodzená fluktuácia zamestnancov 

Mimo tradičnej typológie fluktuácie stoja prirodzená a neprirodzená fluktuácia 

zamestnancov. Podľa americkej spoločnosti Gallup je prirodzená fluktuácia zamestnancov 

približne na úrovni 10% (Smith, Rutigliano 2002). Neprirodzenou fluktuáciu sa teda 

považuje, ak je miera odchodu zamestnancov vyššia ako 10%. 

Faktory ovplyvňujúce fluktuáciu zamestnancov v neziskových 

organizáciách 

Dubey, Gunasekaran, Altay, Childe a Papadopoulos (2016: 209-210) označujú ako primárny 

dôvod, ktorý najvýraznejšie podnecuje fluktuáciu v neziskových organizáciách 

zamestnaneckú nespokojnosť, s čím sa zhoduje aj Zhang (2016: 86-87), avšak v kontexte 

ziskového sektora. Podľa oboch štúdií, zamestnaneckú nespokojnosť ovplyvňujú 

nasledovné faktory: (1) osobnostné; (2) organizačno-pracovné; a (3) socio-ekonomické 

faktory. 

Osobnostné faktory 

Prvou skupinou faktorov, ktoré majú vplyv na fluktuáciu zamestnancov sú osobnostné 

faktory. Tento typ faktoru je pre organizáciu náročné eliminovať, pretože súvisí so zväčša 

nemennými alebo ťažko zmeniteľnými skutočnosťami, akými sú napr. vek, pohlavie, 

vzdelanie, rodinný stav, pracovné skúsenosti či kvalifikácia. Zhang (2016: 86) uvádza, že 

miera fluktuácie je vyššia u žien a mladých ľudí. Ženy zvyšujú mieru fluktuácie najmä 

odchodmi na materskú dovolenku a mladí ľudia (do 35 rokov) tým, že nemajú záväzky 

(hypotéky, rodinu) ktoré, by ich držali na jednom mieste, a takisto sú ochotní cestovať za 

prácou. Podobne situáciu vidia aj Kang, Huh, Cho, Auh (2014: 5) a uvádzajú, že starší ľudia 

odchádzajú z neziskových organizácií menej než mladší ľudia. Toto tvrdenie môže vyplývať 

z toho, že starší ľudia môžu pociťovať vyššie obavy z nájdenia nového pracovného miesta. 
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Organizačno-pracovné faktory 

Druhou skupinou faktorov, ktoré majú vplyv na pracovnú nespokojnosť, ktorá zvyšuje mieru 

fluktuácie sú organizačné a pracovné faktory, kde je možné zahrnúť: nespokojnosť so mzdou 

a motivačnými benefitmi, nejasnosť zadávaných úloh, celkovú nespokojnosť s prácou, 

negatívnu kultúru organizácie a jej víziu, nízku popularitu organizácie, pocit nebezpečia, 

nespravodlivosť a iné. Z výskumov Zhang (2016: 87) je známe, že neatraktívna mzda 

zvyšuje odchod zamestnancov z organizácie, či dobre nastavená politika odmeňovania 

efektívne znižuje mieru fluktuácie zamestnancov, čo vidia rovnako aj Kang, Huh, Cho, Auh 

(2014: 4). Rovnako tak platí, že čím je organizácia populárnejšia a úspešnejšia, tým je miera 

fluktuácie nižšia. V súvislosti s pocitom bezpečia platí, že čím je organizácia väčšia, tým 

zamestnanci pociťujú vyšší pocit bezpečia (Zhang 2016: 87). Nestabilita práce síce zvyšuje 

mieru fluktuácie a Kang, Huh, Cho, Auh (2014: 4) vidia tento problém ako veľmi závažný, 

tak zároveň dodávajú, že je aj náročné merať tento aspekt. 

Socio-ekonomické faktory 

Posledné, socio-ekonomické faktory, súvisia s celkovým povedomím ľudí o minulom, 

súčasnom a budúcom stave pracovného prostredia. Medzi socio-ekonomické faktory sa teda 

radia napr.: stav na trhu práce (pracovné príležitosti, miera nezamestnanosti), doprava, 

vzdialenosť, kvalita života. Nárast pracovných príležitostí zvyšuje fluktuáciu zamestnancov 

a naopak, kríza v pracovnom prostredí znižuje ich fluktuáciu (Zhang 2016: 87). 

Všetky tri spomenuté kategórie faktorov majú zásadný vplyv na možnú pracovnú 

nespokojnosť, ktorú Zhang (2016: 86-87) aj Dubey, Gunasekaran, Altay, Childe 

a Papadopoulos (2016: 209-210) označili ako jeden z najpodstatnejších dôvodov, ktorý 

zvyšuje mieru fluktuácie v pracovnom prostredí. Avšak nie všetky typy faktorov dokážu 

organizácie regulovať. Osobnostné faktory závisia prevažne od samotného zamestnanca 

a jeho charakterových čŕt, či demografie; socio-ekonomické faktory ovplyvňuje názor 

človeka, na ktorý môžu vplývať tretie strany (rodina, priatelia, médiá), či jeho kvalita 

a spôsob života. Jedinou skupinou faktorov, ktorú dokážu organizácie výrazne riadiť, sú 

organizačné a pracovné faktory. Práve organizačné a pracovné faktory sú významné 

z pohľadu témy tejto práce, z dôvodu, že predmetom práce sú motivačné benefity. 
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Obrázok č. 1 – Faktory vplývajúce na fluktuáciu zamestnancov v organizáciách 

 

Zdroj: Spracované podľa Dubey a kol. (2016: 209) a Zhang (2016: 86-87). 

Fluktuácia zamestnancov v neziskových organizáciách 

I keď mzdy v neziskovom sektore nie sú podľa zamestnancov konkurencieschopné, tak je 

možné konštatovať, že fluktuácia zamestnancov v Českej republike je pomerne nízka. Na 

základe Satelitného účtu neziskových inštitúcií v neziskovom sektore v roku 2012 pracovalo 

celkovo 100 274 zamestnancov (ČSÚ 2017). V roku 2014 vidieť dokonca nárast počtu 

zamestnancov na 107 243 (ČSÚ 2017). I keď je vidieť nárast o 6 969 zamestnancov, tak 

nemožno s istotou tvrdiť, že zamestnanci z organizácií neodchádzajú.  

Nárast počtu zamestnancov a pokles počtu dobrovoľníkov môže súvisieť s vplyvom 

profesionalizácie. „Vďaka štátnym dotáciám a európskym fondom mnohé neziskové 

organizácie získali profesionálny management, kvalifikované tímy zložené z projektových 

a programových manažérov, právnych a ekonomických poradcov, fundraiserov 

a účtovníkov. Ak budeme kapacitu neziskových organizácií posudzovať z hľadiska kvality ich 

personálneho a finančného riadenia, vnútornej komunikácie a rozhodovacích procesov, 

strategického plánovania, efektivity práce, tímovej spolupráce, spolupráce s partnermi, 

prezentácie organizácie a komunikácie  navonok, potom je možné na základe dostupných 

údajov povedať, že ich kapacita v tomto zmysle skutočne rastie“ (Frič [2015]). 

V rokoch 2002 – 2004 zaznamenal trh práce v USA mierny pokles zamestnanosti. Média 

a literatúra informovali o odchode zamestnancov z neziskového sektora, čo sa však podarilo 
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vyvrátiť projektu Nonprofit Employment Data, ktorý zistil, že zamestnanosť v neziskovom 

sektore mala naopak stúpajúcu tendenciu. Neziskové organizácie zaznamenali nárast 

zamestnancov približne o 5% aj napriek tomu, že celková zamestnanosť v USA pocítila 

pokles. Najsilnejší nárast nastal v organizáciách sociálnych služieb (10,2%). 9 z 10 

neziskových organizácií v USA zaznamenalo v časovom úseku jedného roka nárast 

o jedného zamestnanca a len 8 z 10 neziskových organizácií jeden odchod zamestnanca 

(Salamon, Geller 2007: 3). 

Podľa Salamon a Geller (2007: 3) pokladajú neziskové organizácie v USA v spojitosti 

s odchodom zamestnancov ako limit práve neschopnosť ponúknuť konkurencieschopnú 

mzdu (87%), či nezaujímavé zamestnanecké benefity (65%). S týmto tvrdením sa 

rovnako stotožňuje aj Parsehyan (2017: 143), ktorá skúmala neziskové organizácie 

v Turecku. 

Iný výskum v Kórejskej republike hovorí, že za posledné roky zažil tamojší neziskový sektor 

expanziu. Zvýšenie počtu neziskových organizácií prispelo aj k nárastu pracovných miest, 

avšak s týmto javom prišiel aj nárast fluktuácie zamestnancov v neziskových organizáciách. 

V roku 2004 Kórejská republika zaznamenala fluktuáciu na úrovni približne 40% (Kang, 

Huh, Cho, Auh 2014: 1-2), čo je podľa hodnotenia poradenskej spoločnosti Gallup – 

neprirodzená (vysoká) fluktuácia (Smith, Rutigliano 2002). 

Opatrenia podporujúce pokles miery fluktuácie v neziskových 

organizáciách 

K tomu, aby neziskové organizácie predchádzali fluktuácii, je potrebné, aby prijali efektívne 

opatrenia k jej zamedzeniu. Zhang (2016: 87-88) uvádza, že je vhodné zamerať sa na dva 

celky v rámci organizácie, a to na: (1) personálne riadenie zamestnancov a (2) organizačný 

manažment. 

V rámci personálneho riadenia zamestnancov by mal prevládať pro-zamestnanecký 

prístup organizácie. To znamená, že by mala organizácia zlepšiť tie nedostatky, ktoré robia 

zamestnancov obvykle nespokojnými. Opatrenia, ktoré by mala organizácia zlepšiť sú napr.: 

optimalizácia pracovných miest, lepšie naslúchanie svojim zamestnancom, poskytovanie 

spätnej väzby, rozvoj schopností svojich zamestnancov prostredníctvom kurzov či 
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mentoringu, poskytovanie spravodlivej mzdy a ponuka konkurencieschopných 

a zaujímavých motivačných benefitov. Práve motivačné benefity sú oblasť, ktorá je 

významná z hľadiska témy a povahy výskumu tejto diplomovej práce.  

Druhou oblasťou, na ktorú by sa mali organizácie zamerať pri zmiernení fluktuácie 

zamestnancov je organizačný manažment, v rámci ktorého by mali organizácie zlepšiť 

podnikovú kultúru, koordináciu vzťahu vedúcich pracovníkov s ostatnými zamestnancami 

a dôveru v kľúčových zamestnancov, ktorí sú ťažko nahraditeľní pre organizáciu. 

Tabuľka č. 4 – Sumarizácia opatrení, ktoré podporujú pokles miery fluktuácie v organizáciách 

Oblasť záujmu Typ opatrenia Príklady konkrétnych opatrení 

Personálne riadenie 

zamestnancov 

Optimalizácia pracovných miest 

Rotácia zamestnancov 

Pracovné miesto „šité na mieru“ 

Nepreceňovanie schopností zamestnancov 

Naslúchanie vedúcich zamestnancov 

Aké majú zamestnanci vnútorné potreby? 

Čo očakávajú zamestnanci od organizácie? 

Aké majú zamestnanci vízie v rámci organizácie? 

Spätná väzba V čom zamestnanec vyniká a čo je potrebné zlepšiť 

Spravodlivé a konkurencieschopné finančné 

odmeňovanie 

Spravodlivé, nediskriminačné ohodnotenie práce (výkon 

vs. pracovná pozícia) 

Konkurencieschopná mzda voči trhu práce 

Preplácanie nadčasov 

Osobnostný rozvoj zamestnancov 
Vzdelávanie zamestnancov (jazykové/kvalifikačné kurzy, 

mentoring) 

Konkurencieschopné motivačné benefity 

Príspevok na stravu (stravenky) 

Príspevok na dopravu 

Služobný automobil aj na súkromné účely 

Organizačný manažment 

Vytváranie dobrej organizačnej podnikovej 

kultúry 

Dôvera v zamestnancov 

Delegovanie zodpovedností 

Priateľský, ale spravodlivý prístup 

Koordinácia vzťahu medzi zamestnancami 

a oddeleniami 

Vzájomná pomoc (nadriadený vs. podriadený) 

Vzťah bez intríg a klamstiev 

Dôvera v kľúčových zamestnancov 
Prenechanie kompetencií kľúčovým zamestnancom, aby 

boli suplovať vedenie organizácie 

Zdroj: Spracované na základe Zhang (2016: 87-88). 

Fluktuácia je fenomén, ktorý predstavuje odchod zamestnancov mimo hraníc organizácie. 

Tento jav je prirodzenou súčasťou každej organizácie bez ohľadu na to, v akom sektore sa 

nachádza. Avšak isté rozdiely je možné pozorovať v neziskovom sektore naprieč rozličnými 

krajinami. Zatiaľ čo v Českej republike a USA je fluktuácia zamestnancov pomerne nízka 

a sektor pociťuje nárast zamestnancov, tak naopak v Kórejskej republike s expanziou 

neziskových organizácií vzrástla aj fluktuácia zamestnancov. Nárast fluktuácie vo 

všeobecnosti podnecujú viaceré faktory. Ako vyplýva z uvedených výskumov v diplomovej 



 

 - 39 - 

práci, tak najzásadnejšími faktormi, ktoré vplývajú na fluktuáciu zamestnancov 

v neziskovom sektore, sú organizačné a pracovné faktory (vychádzajúc z klasifikácie podľa 

Zhang (2016) a Dubey, Gunasekaran, Altay, Childe, Papadopoulos (2016)). Štúdie v USA, 

ktoré uskutočnil Salamon a Geller (2007) a Parsehyan (2017) v Turecku, preukázali, že 

najčastejším dôvodom prečo zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií je 

neschopnosť organizácií ponúknuť konkurencieschopnú mzdu. Menej závažným, ale pre 

túto diplomovú prácu významným dôvodom fluktuácie zamestnancov bola aj 

zamestnanecká nespokojnosť s ponúkanými motivačnými benefitmi. 

2.3. Sociologický a psychologický prístup k pracovnej 

spokojnosti zamestnancov v organizáciách 

Kang, Huh, Cho, Auh (2014) uvádzajú dva vedecké prístupy k pracovnej spokojnosti 

zamestnancov. Prvý, sociologický prístup je založený na skúmaní štrukturálnych 

organizačných charakteristík v oblasti spokojnosti zamestnancov. To znamená, že z pohľadu 

sociologického prístupu sú dôležité tie faktory, ktoré sú v organizácii „trvalo ukotvené“ a nie 

je možné ich premeniť na ekonomickú hodnotu. Takýmito faktormi sú napr. organizačná 

štruktúra, štýl riadenia organizácie, vízia organizácie a pod. Práve tieto aspekty považuje 

sociologický prístup za významné v súvislosti s pracovnou spokojnosťou, resp. 

nespokojnosťou. Pre tento typ prístupu sú charakteristické rôzne organizačné teórie, avšak 

pre skúmanie organizačných štruktúr pokladám za prínosnejšiu kvalitatívnu metódu 

výskumu, napr. prípadovú štúdiu, ktorá by priniesla komplexnejší a detailnejší pohľad na 

organizačné fungovanie organizácie. 

Psychologický prístup, na rozdiel od sociologického prístupu, prikladá dôležitosť 

vonkajším faktorom (napr. motivačným benefitom), ktoré ovplyvňujú vnútornú spokojnosť 

zamestnancov, čím sa stáva ako vonkajšia, tak aj vnútorná motivácia dôležitým aspektom 

motivácie zamestnanca. 
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2.4. Odmeňovanie zamestnancov v neziskových 

organizáciách 

Čo je odmeňovanie zamestnancov? 

Odmeňovanie zamestnancov je jeden z najviac motivujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje 

pohyb, stálosť a spokojnosť zamestnancov. Podstatou odmeňovania zamestnancov je oceniť 

peňažnou alebo nepeňažnou formou prácu, ktorou ľudia prispeli k fungovaniu organizácie 

(Armstrong 2009: 20). „Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov umožňuje oceniť skutočný 

výkon zamestnancov a stimulovať zamestnancov k vykonávaniu dohodnutej práce 

a k dosahovaniu požadovaného výkonu“ (Šikýř 2014: 116). 

Zásady riadenia odmeňovania zamestnancov 

Riadenie odmeňovania zamestnancov v organizácii má viacero zásad a princípov, podľa 

ktorých sa každá organizácia riadi. Podľa Armstronga (2009: 20) je síce dôležité odmeňovať 

zamestnancov na základe hodnoty, ktorú vytvárajú pre organizáciu, ale taktiež je potrebné 

sa zamerať aj na odmeňovanie podstatných vecí, ktoré sú ukazovateľom výsledkov. Je 

nevyhnutné sa orientovať aj na prepájanie postupov v procese odmeňovania s cieľmi 

podniku či hodnotami zamestnancov. Rovnako tak aj podporovať elimináciu odchodov 

zamestnancov z organizácie, a snažiť sa budovať prostredie progresívneho výkonu. 

Prostredníctvom odmien je organizácia schopná získať nových zamestnancov a motivovať 

tých existujúcich k lepším výkonom a lojálnosti voči organizácii (Armstrong 2009: 20). 

Zásadným prvkom odmeňovania zamestnancov sú motivačné zamestnanecké benefity, ktoré 

predstavujú dôležitý nástroj k dosahovaniu spokojnosti zamestnancov v organizáciách, 

v prípade ak sú pre zamestnancov atraktívne. 
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2.4.1. Motivačné benefity ako forma odmeňovania 

zamestnancov 

Motivačné (v literatúre označované aj ako zamestnanecké benefity, či zamestnanecké 

výhody) stoja pomyselne niekde na pomedzí finančnej a nefinančnej formy odmeňovania 

(peňažné a nepeňažné formy odmeňovania zamestnancov sú špecifikované v texte nižšie). 

Terminologická analýza ukazuje rozdielne chápanie významu pojmu motivačné benefity. 

Šikýř (2014: 123) zaraďuje motivačné benefity medzi peňažné formy odmeňovania. 

„Zamestnanecké výhody (benefity) sú dodatočné peňažné plnenia alebo plnenie peňažnej 

hodnoty, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v súvislosti so zamestnaním“ (Šikýř 

2014: 123). Naopak, Frischmann a Žufan (2017: 201) ich označujú ako nepeňažné výhody 

s peňažnou hodnotou pre zamestnancov, avšak uvádzajú aj benefity peňažné. Taktiež 

profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti ľudských zdrojov– CIPD7, vníma 

motivačné benefity ako nepeňažné opatrenia, ktoré sú súčasťou balíka odmien, aj keď majú 

finančnú hodnotu a predstavujú náklady pre zamestnávateľa (Cotton 2017). Armstrong 

(2009: 382) vysvetľuje motivačné benefity ako bonus k peňažnej odmene zamestnanca, 

ktoré súčasne zlepšujú ich blahobyt a zvyšujú lojálnosť k organizácii. 

Význam motivačných benefitov 

Motivačné benefity zohrávajú dôležitú úlohu pri udržaní si zamestnancov v organizácií 

(SHRM 2017: 8), čím je možné znížiť fluktuáciu zamestnancov. Motivačné benefity bývajú 

poskytované aj z dôvodu motivovania zamestnancov, k dosahovanou organizačných cieľov, 

či z morálnych dôvodov, ktoré sa zakladajú na snahe postarať sa o blaho zamestnancov, čím 

je možné zvýšiť ich angažovanosť (Cotton 2017). 

Ako už bolo spomenuté, motivačné benefity majú význam pri udržaní si zamestnancov 

v organizácii, čomu nasvedčuje aj nasledujúca štúdia. Spoločnosť SHRM8, ktorá v roku 

2016, vykonala prieskum spokojnosti a angažovanosti zamestnancov v organizáciách, na 

vzorke 600 amerických respondentov. Respondenti boli vyberaní náhodným výberom a ich 

                                                 
7 Chartered Institute of Personnel and Development 
8 Society for Human Resource Management 
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rozloženie v rámci sektorov národného hospodárstva bolo nasledovné: súkromný ziskový 

sektor – 50%, verejný ziskový sektor – 26%, neziskový sektor – 15% a vládny sektor – 9% 

opýtaných. Jedným z prvkov, na ktoré sa výskum zameral boli aj motivačné benefity. 

Prieskum ukázal, že až 40% zamestnancov uvažuje v intervale do 12 mesiacov o zmene 

zamestnania. Hlavným dôvodom tejto myšlienky bola túžba po vyššom finančnom 

ohodnotení, čo uviedlo ako dôvod možného odchodu až 56% respondentov, či lepšie 

motivačné benefity, kvôli ktorým by bolo ochotných zmeniť pracovné miesto 29% 

zamestnancov (viď. Obrázok č. 2), (SHRM 2017: 8-10). 

Obrázok č. 2 – Vplyv rôznych faktorov na odchod a zotrvanie v organizáciách 

 

Zdroj: Spracované podľa SHRM (2017), upravené 

Peňažné a nepeňažné formy odmeňovania zamestnancov 

Z hľadiska financií je možné hovoriť o dvoch variantoch systému odmeňovania 

zamestnancov. Armstrong (2015: 421-423) Frischmann a Žufan (2017: 202) a Šikýř (2014: 

117) pokladajú za jednu z hlavných zložiek systému odmeňovania, peňažné a nepeňažné 

odmeny, ktoré v komplexnosti vytvárajú systém finálnej odmeny. 

Peňažné odmeny sú formou uznania vykonanej práce zamestnanca, kde výstupom je 

finančná odmena. Podľa Šikýřa (2014: 117) je sem možné zahrnúť aj mzdu či odmeny 

dohody o vykonaní práce. Iní autori, napr. Armstrong (2015: 421-423) hovoria o peňažných 
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odmenách skôr ako o motivačných benefitoch a systéme finančného uznania za odvedenú 

prácu zamestnanca. 

Nepeňažné odmeny sú formou uznania vykonanej práce zamestnanca, v podobe odmeny, 

kde výstupom nie je finančný bonus. Nepeňažnými benefitmi sú napr. podpora rozvoja 

osobnosti, kariérny rast či motivovanie zamestnancov prostredníctvom výziev (Armstrong 

2015: 421-423). 

Na jednej strane sú nepeňažné formy odmeňovania, ktorých podstatou nie je finančný 

základ, na strane druhej sú tu peňažné formy odmeňovania. Obe formy odmeňovania sú 

silným motivačným faktorom pre zamestnancov. Mzdu, plat a odmenu z dohody o vykonaní 

práce, je možné pokladať za jeden z rozhodovacích prvkov primárnej fázy výberu 

pracovného miesta, zotrvania v organizácií, ale aj ako dôvod prechodu ku konkurencií. 

Avšak je možné  mzdu, plat a odmenu z dohody o vykonaní práce nazývať ako motivačný 

benefit? Peňažná odmena prináleží každému zamestnancovi za odvedenú prácu v prospech 

organizácie, ale pridanou hodnotou je jej výška, odmeny a taktiež motivačné benefity. 

Plošné, selektívne a individuálne motivačné benefity 

Z hľadiska rozdelenia príjemcov rozlišujú Frischmann a Žufan (2017: 202-203) motivačné 

benefity na plošné benefity; selektívne benefity súvisiace s pracovnou funkciou 

a individuálne benefity. 

Plošné motivačné benefity nie sú priamym výstupom pracovného výkonu jednotlivých 

zamestnancov, ale poskytujú sa všetkým zamestnancom v organizácii, či vyhradenej 

skupine zamestnancov. Plošné benefity sú dostupné v rôznych formách, a to v závislosti od 

nastavenej stratégie odmeňovania (Frischmann, Žufan 2017: 202-203). Jedná sa napríklad 

o príspevok na stravovanie; dni dovolenky navyše; platené voľno v prípade choroby, tzv. 

„sick days“; vzdelávacie kurzy, ktoré môžu rozvíjať potenciál zamestnanca mimo jeho 

prirodzeného pracovného prostredia; odmeny a darčeky pri určitej príležitosti (zamestnanec 

mesiaca, vianočné odmeny, narodeniny). 

Selektívne motivačné benefity súvisiace s pracovným zaradením vyzdvihujú postavenie 

daného zamestnanca, pričom zohráva rolu zamestnancova funkcia v organizácii 

(Frischmann, Žufan 2017: 202-203). Medzi tieto benefity sa zaraďujú nasledujúce 
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motivačné benefity: poskytnutie automobilu aj na súkromné účely; telekomunikačné 

prostriedky aj na súkromné účely; vzdelávacie kurzy určené pre konkrétnych zamestnancov 

(napr. zamestnanec venujúci sa cezhraničnej spolupráci môže absolvovať kurz španielskeho 

jazyka); zdravotné očkovania (pre zamestnanca, ktorý prichádza do kontaktu 

s kontaminovanými osobami rôznymi populačnými ochoreniami). 

Individuálne motivačné benefity cielene uspokojujú potreby vopred určených 

zamestnancov. Na jednej strane slúžia k udržaniu existujúcich zamestnancov a ako nástroj 

predchádzania ich neželanej fluktuácie, na strane druhej sa prostredníctvom nich snažia 

organizácie prilákať nových zamestnancov. Súčasťou benefitov je poskytovanie 

mobilizačného príspevku, ktorý kompenzuje zamestnancove náklady spojené so 

sťahovaním, prenájmom bytu (niektoré organizácie ponúkajú vlastným spôsobom 

zaobstarané bývanie); príspevok na cestovné do miesta bydliska a iné (Frischmann, Žufan 

2017: 202-203). 

Motivačné benefity poskytované zamestnávateľom vs. očakávania 

zamestnancov 

Personálna spoločnosť Grafton Recruitment uskutočnila v roku 2016 prieskum početnosti 

dopytu po motivačných benefitoch na vzorke 2 286 respondentov. Najčastejšie využívanými 

formami motivačných benefitov v Českej republike sú: príspevok na stravovanie (stravenky, 

zľava v kantíne); platená dovolenka navyše; vianočné večierky; flexibilný pracovný 

čas; príspevky na vzdelávanie a zlepšenie kvalifikácie zamestnancov (kurzy a školenia); 

príspevky na rekreáciu; príspevky na športové aktivity; teambuildingové akcie; príspevky 

na postenie; príspevky na wellness; práca z domu (home-office); vitamínové 

doplnky; očkovania; zamestnanecká zľava; služobný automobil aj na súkromné 

účely; príspevok na dopravu do zamestnania a iné. Medzi najžiadanejšie motivačné benefity 

zamestnanci súčasne považujú: trinásty plat, flexibilnú pracovnú dobu, platené voľno 

v prípade choroby (sick days) a jazykové kurzy. Teambuildingové akcie a vianočné večierky 

pokladajú zamestnanci v Českej republike za neatraktívne motivačné benefity (Macháček 

2017: 3-5).  

Iný výskum sa zameriava na preferenciu motivačných benefitov zamestnancov pracujúcich 

v oblasti služieb. Zamestnanci pracujúci v službách pokladajú za najatraktívnejší motivačný 
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benefit: o týždeň dlhšiu dovolenku (92,6%). Ďalej nasledujú: príspevok na poistenie 

(72,7%), príspevok na stravu (70,6%), telekomunikačná technika na súkromné účely 

(52,8%), platené voľno v prípade choroby (45,5%), možnosti závodného stravovania a iné 

(viď. tabuľka č. 5) (Frischmann, Žufan 2017). 

Tabuľka č. 5 – Popularita zamestnaneckých benefitov zamestnancov pracujúcich v službách 

Typ motivačného benefitu Hodnota 

O týždeň dlhšia dovolenka 92,6% 

Príspevok na penzijné pripoistenie 72,7% 

Príspevok na stravu (stravenky) 70,6% 

Mobilný telefón, notebook, tablet na súkromné účely 52,8% 

Platené voľno v prípade choroby (sick days) 45,5% 

Možnosť závodného stravovania 26,8% 

Možnosť vzdelávania a osobného rozvoja 23,8% 

Spoločenské akcie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 16,9% 

Automobil aj na súkromné účely 13,9% 

Zdroj: Spracované na základe Frischmann, Žufan (2017). 

Jedným z nedostatkov neziskových organizácií v efektívnom riadení ľudských zdrojov so 

zameraním na motivačné benefity je nedostatočné vzdelanie manažérskych pracovníkov 

v oblastiach analýzy či hodnotenia zamestnancov, ale najmä absencia prakticky zameraných 

kurzov, ktoré by využili v praxi, keďže práca v neziskovom sektore často krát obsahuje 

špeciálne pracovné podmienky a situácie. Zamestnanci neziskových organizácií sa 

dostávajú do konfliktných, ťažko riešiteľných situácií, prichádzajú do kontaktu s rôznymi 

sociálnymi skupinami, mentalitami a pod. Špecifické podmienky vyžadujú špecifické 

riešenia, a na tieto často krát zamestnanci nebývajú trénovaní. Motivačným benefitom, ktorý 

by im pomohol riešiť náročné situácie sú kurzy zvládania konfliktných situácií, 

komunikácie, empatie a asertivity. Nedostatky je možné pozorovať aj na úrovni 

manažérskeho plánovania a v riadení ľudských zdrojov pri výbere vhodných zamestnancov. 

V súčasnosti už vzdelávacie inštitúty ponúkajú kurzy, ktoré posilňujú schopnosti 

manažmentu v neziskových organizáciách. Neziskové organizácie sú si vedomé toho, že 

nemajú také možnosti, aby dokázali dostatočne svojich zamestnancov motivovať (Seková 

2007: 83). 

Aké dôvody vedú zamestnancov neziskových organizácií v ČR k odchodu zo zamestnania, 

a aké motivačné benefity využívajú neziskové organizácie v ČR, je predmetom výskumu 

tejto práce. Výskum je zameraný na špecifickú skupinu, a to na neziskové organizácie 
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poskytujúce služby sociálnej starostlivosti, ktorá ešte pravdepodobne nebola doposiaľ 

predmetom výskumov ako samostatná oblasť v danej problematike v ČR. 
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3. METÓDA VÝSKUMU 

Cieľ práce 

Témou diplomovej práce je Vplyv motivačných benefitov na fluktuáciu zamestnancov 

v neziskových organizáciách zameraných na sociálnu starostlivosť v Českej republike. 

V rámci práce je riešených niekoľko čiastkových cieľov, ktoré sú predmetom výskumných 

otázok a hypotéz stanovených v diplomovej práci. Práca je ako explanačného, tak aj 

deskriptívneho charakteru. 

Cieľom práce je zistiť, s čím sú zamestnanci v neziskových organizáciách poskytujúcich 

služby sociálnej starostlivosti v Českej republike nespokojní, a aké dôvody ich vedú 

k odchodu z organizácií. Ďalším cieľom je popísať, aké motivačné benefity využívajú 

predmetné organizácie. 

Výskumné otázky 

Výskumná otázka č. 1: Aké dôvody vedú zamestnancov neziskových 

organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť v Českej republike 

k odchodu z organizácie? 

Výskumná otázka je prevažne explanačného charakteru, teda slúži k vysvetleniu súvislostí. 

Výskumná otázka prinesie odpovede z dvoch rozličných pohľadov vnímania reality.  

Prvým pohľadom je odpoveď na to, aký bol možný dôvod odchodu zamestnancov 

z neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v Českej republike, 

avšak z pohľadu vedúcich zamestnancov. I keď sa jedná o subjektívny názor nadriadeného 

zamestnanca, tak by mal priniesť komplexný pohľad na danú problematiku, keďže vedúci 

zamestnanci by mali mať prehľad o potrebách svojich zamestnancov. K tomu, aby skúmanie 

prinieslo aj iný pohľad, je sprostredkovaný názor doplnený aj zainteresovaním vedúcich 

zamestnancov do problematiky odchodov zo zamestnania, a to takým spôsobom, aby 
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preniesli túto problematiku do vlastnej skúsenosti, čo viedlo k odchodu ich z posledného 

zamestnania. 

Súčasťou výskumnej otázky sú hypotézy, ktoré predpokladajú, že v priemere 50% 

zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR 

odchádza kvôli nevyhovujúcej výške mzdy, a v priemere 70% kvôli neatraktívnym 

motivačným benefitom. Hypotézy stanovené v rámci výskumnej otázky vychádzajú 

z doposiaľ uskutočnených výskumov v oblasti riadenia ľudských zdrojov prevažne 

v prostredí neziskového sektora. Výskumná otázka však môže priniesť aj ďalšie možné 

dôvody odchodov. 

H: �̅� = 50% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli nevyhovujúcej výške mzdy. 

Hypotéza predpokladá, na základe uskutočnených výskumov Salamon, Geller (2007: 3) 

a Zhang (2016: 87), že neziskové organizácie z rôznych dôvodov nie sú schopné ponúknuť 

atraktívnu mzdu svojim zamestnancom, čo má za následok odchod zamestnancov 

z neziskových organizácií. 

H: �̅� = 70% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli neatraktívnym motivačným benefitom. 

Hypotéza predpokladá, na základe uskutočneného výskumu Salamon, Geller (2007: 3), že 

príčinou odchodu zamestnancov z neziskových organizácií je, že neziskové organizácie 

ponúkajú neatraktívne motivačné benefity svojim zamestnancom a príčinou odchodu je, že 

v priemere 70% zamestnancov je ovplyvnených motivačnými benefitmi. 

Výskumná otázka č. 2: Aké motivačné benefity využívajú neziskové 

organizácie zamerané na sociálnu starostlivosť v Českej republike? 

Výskumná otázka je deskriptívneho charakteru a slúži k popísaniu stavu a ozrejmeniu, aké 

motivačné benefity využívajú neziskové organizácie zamerané na sociálnu starostlivosť. 

Zistenia o  poskytovaných motivačných benefitoch môžu poslúžiť ako odporúčania pre tie 

neziskové organizácie, ktoré zamestnanecké benefity neposkytujú, resp. k ich optimalizácií. 
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Výskumný dizajn 

Výskumný dizajn použitý v práci je kvantitatívny výskum, z dôvodu zisťovania 

a porovnávania štatistických údajov a skúmania problému v spoločnosti. „Logika 

kvantitatívneho výskumu je deduktívna. Na začiatku je problém existujúci buď v teórií alebo 

sociálnej realite. Tento problém je preložený do hypotéz. Tie sú základom pre výber 

premenných. Zobrané dáta sú použité pre testovanie hypotéz a výstupom kvantitatívneho 

výskumu je súbor prijatých alebo zamietnutých hypotéz“ (Disman 2011: 287). 

Výber vzorku 

Výber vzorku bol podmienený predovšetkým povahou témy diplomovej práce, ktorá sa 

venuje oblastiam riadenia ľudských zdrojov, konkrétne problematike odchodov 

zamestnancov v neziskových organizáciách a motivačným benefitom. Kľúčovým bolo preto 

vybrať taký typ neziskových organizácií, v ktorých bude vysoký podiel platených 

zamestnancov a nebudú fungovať z pohľadu ľudských zdrojov len na dobrovoľníckej práci. 

Nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí, (najmä v USA a Veľkej Británii), sú vo 

vysokej miere profesionalizované neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby 

(Salamon, Geller 2007). Legislatívne ukotvenie sociálnych služieb v Českej republike, 

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, determinuje sociálne služby na: služby 

sociálnej starostlivosti a  sociálnej prevencie, pričom práve služby sociálnej starostlivosti 

prevládajú v zamestnávaní platených zamestnancov. Prouzová (2015: 13) uvádza, že 

neziskové organizácie zamestnávali v roku 2012 najviac zamestnancov v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb, a to až 12 369 zamestnancov. 

Služby sociálnej starostlivosti sú tvorené nasledovnými typmi organizácií: opatrovateľská 

služba; domovy pre seniorov; odborné sociálne poradenstvo; domovy so zvláštnym 

režimom; odľahčovacie služby; denné stacionáre; chránené bývanie; osobná asistencia; 

domovy pre osoby so zdravotným postihnutím; centrá denných služieb; podpora 

samostatného bývania; týždenné stacionáre; tiesňová starostlivosť a sprievodcovské 

a predčitateľské služby. 

Neziskové organizácie sú do vzorku vyberané z elektronického Registra poskytovatelů 

sociálních služeb, ktorý je spravovaný na webovej stránke Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Výhodou Registra poskytovatelů sociálních služeb oproti iným online databázam 
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(napr. Neziskovky.cz, Evidence NNO – Portál veřejné správy, Remedium Praha a iné) je 

predovšetkým aktuálnosť a celistvosť dát v registri, pokrytie registra na celonárodnej úrovni 

(zachytáva organizácie v rámci celej krajiny), ale aj v tom, že používateľ si môže selektovať 

organizácie na základe vlastných špecifík (podľa druhu sociálnych služieb, formy 

poskytovania sociálnych služieb, cieľovej skupiny, lokality a pod.). Avšak najpodstatnejším 

aspektom je kategorizácia neziskových organizácií poskytujúcich sociálne služby podľa 

Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Nevýhodou registra je však čiastočná 

duplicita záznamov. 

Cieľom výberu vzorku je dosiahnuť výberu tzv. reprezentatívneho vzorku, z ktorého je 

možné usudzovať stav reality, preto sú do vzorku vybrané všetky neziskové organizácie 

poskytujúce služby sociálnej starostlivosti v Českej republike, čím dôjde k nasýteniu 

vzorku. 

Selekcia jednotiek zo súboru všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v Českej 

republike však mala niekoľko fáz. V primárnej fáze bolo potrebné vymedziť na základe 

Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ktoré typy zariadení prislúchajú oblasti 

poskytovania sociálnej starostlivosti. Následne z každej kategórie vyňať tie typy organizácií, 

ktoré nespĺňajú podmienky výberu do vzorku (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením 

obmedzeným, nakoľko sú obvykle založené za účelom dosahovania zisku; či príspevkové 

organizácie, ktoré sú závislé od štátu alebo samosprávy). Po procese triedenia teda vznikol 

dátový súbor, zložený len z typických právnych foriem pre neziskové organizácie podľa 

súkromného práva (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 2015). V prevažnej miere 

je vzorka tvorená účelovými zariadeniami cirkvi a náboženskými spoločnosťami, či obecne 

prospešnými spoločnosťami, ale taktiež ústavmi, a len okrajovo spolkami a pobočnými 

spolkami. Posledným krokom bolo potrebné záznamy opätovne skontrolovať a odstrániť 

duplicitné neziskové organizácie. 

Problematické v rámci výberu vzorku bolo taktiež rozhodnúť sa, či zahrnúť neziskové 

organizácie poskytujúce služby sociálnej starostlivosti ako jednotlivé zastrešujúce 

organizácie, alebo ich determinovať na jednotlivé pracoviská. Tento problém vznikol 

predovšetkým v prípade účelových zariadení cirkvi a náboženských spoločností, napr. 

Diecézni Charita, Diakonie a pod., ktoré majú jednotlivé pracoviská zastúpené v rôznych 

lokalitách v Českej republike. Avšak z dôvodu, že sa jedná o pracoviská, ktoré sú 

heterogénne typom poskytovaných služieb (centrá denných služieb, chránené bývanie, 
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týždenné stacionáre a pod.); organizácie majú vlastné vedenie zariadenia, a bolo by 

nežiadúce zovšeobecňovať názor jedného zamestnanca, nakoľko v Českej republike sú 

medzi regiónmi určité disparity v oblasti nezamestnanosti. Zatiaľ čo v Hlavním měste Praha 

je nezamestnanosť nízka (1,87%), tak v iných krajoch napr. Ústeckom kraji je 

nezamestnanosť o niečo vyššia (4,74%) (ČSÚ, dáta k 31.4.2019), čo by mohlo sčasti 

skreslovať získavané dáta. 

Vybraná vzorka je tvorená typmi zariadení, ktoré poskytujú nasledujúce služby (Zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) charakteristiky služieb sú doplnené príkladmi 

z českého prostredia, na základe Registra poskytovatelů sociálních služeb: 

Osobná asistencia. Služba určená osobám so zníženou schopnosťou pohybu a myslenia, 

ktorá je spôsobená vysokým vekom, zdravotným postihnutím či ochorením. Osobnú 

asistenciu vykonáva poverený pracovník u klienta v jeho prirodzenom prostredí. 

Príklad NO: Asistenční služba sv. Rafaela, Brno; Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú.; 

Nezávislý život, z.ú. 

Opatrovateľská služba. Služba určená osobám so zníženou schopnosťou pohybu a 

myslenia, ktorá je spôsobená vysokým vekom, zdravotným postihnutím či ochorením. 

Služba je poskytovaná taktiež aj rodinám s deťmi, ktoré takúto pomoc potrebujú. 

Príklad NO: Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ČČK Alice; Pečovatelská 

služba Homediss, o.p.s.; Společně proti času, o.p.s. 

Tiesňová starostlivosť. Služba je poskytovaná prostredníctvom hlasovej a elektronickej 

komunikácie, a to osobám ktoré sú v ohrození života a zdravia. 

Príklad NO: Anděl Strážný, z.ú.; Tísňová péče, Plzeň; Život Plus, z.ú. 

Sprievodcovské a predčítateľské služby. Služby sú poskytované osobám, ktoré sú z určitých 

dôvodov neschopné zariadiť náležitosti spojeným s fungovaním v spoločnosti, napr. 

v subjektoch verejnej a štátnej správy, v právnych záležitostiach a pod. a vyžadujú 

asistenciu. 

Príklad NO: Maltézska pomoc, o.p.s.; Plzeňská unie neslyšících, z.ú.; TyfloCentrum České 

Budějovice, o.p.s. 
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Podpora samostatného bývania. Služba je poskytovaná osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu a myslenia z dôvodu veku, ochorenia či iných dôvodov a je potrebné, aby im 

v bežných činnostiach pomáhala iná osoba. 

Príklad NO: Agentura Pondělí, z.s.; Domov sv. Anežky, o.p.s; JINAK o.p.s. 

Odľahčovacie služby. Služba určená osobám so zníženou schopnosťou pohybu a myslenia, 

ktorá je spôsobená vysokým vekom, zdravotným postihnutím či ochorením. Služba je 

poskytovaná klientom v ich prirodzenom prostredí s cieľom oddychu. 

Príklad NO: ARCHA Borovany, o.p.s.; Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.; Energeia 

o.p.s. 

Centrá denných služieb. Služba určená osobám so zníženou schopnosťou pohybu a 

myslenia, ktorá je spôsobená vysokým vekom, zdravotným postihnutím či ochorením a je 

poskytovaná ambulantnou formou. 

Príklad NO: Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.; SILOE Ostrava, centrum denních služeb; 

Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci. 

Denné stacionáre. Služba určená osobám so zníženou schopnosťou pohybu a myslenia, 

ktorá je spôsobená vysokým vekom, zdravotným postihnutím či ochorením a je poskytovaná 

ambulantnou formou na pravidelnej báze. 

Príklad NO: Stacionář Magnolia, Vsetín; Stacionář Človíček pro osoby s postižením; 

Sluneční zahrada, z.s. 

Týždenné stacionáre. Služba určená osobám so zníženou schopnosťou pohybu a myslenia, 

ktorá je spôsobená vysokým vekom, zdravotným postihnutím či ochorením a je poskytovaná 

pobytovou formou. 

Príklad NO: Týdenní stacionář Na palubě, Praha; Stacionář sv. Františka, Rychnov nad 

Kněžnov; Týdenní stacionář – certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou 

chorobou, Karlovy Vary. 

Domovy pre osoby so zdravotným postihnutím. Služba je poskytovaná osobám odkázaným 

na pomoc druhých, a to z dôvodu ľahkého a ťažkého zdravotneho postihnutia. 

Príklad NO: Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením; Dům Naděje 

Otrokovice; HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením. 
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Domovy pre seniorov. Služba sa poskytuje osobám, ktoré z dôvodu veku a mentálneho 

a fyzického zdravia nie sú schopné sebestačnosti a vyžadujú pomoc inej osoby. 

Príklad NO: Domov pro seniory Bor; Domov pokojného stáří sv. Františka; Gerocentrum 

Slunné stáří. 

Domovy so zvláštnym režimom. Služba je určená osobám, ktoré z dôvodu zníženej 

sebestačnosti, ochorenia, či závislosti na omamných a psychotropných látkach, vyžadujú 

pomoc inej osoby vo forme pobytovej služby. 

Príklad NO: ALMA MATER, o.p.s.; Baculus, o.p.s.; Domov se zvláštním režimem – Vážka. 

Chránené bývanie. Služba je poskytovaná v rámci skupinového či individuálneho bývania, 

a to osobám, ktoré z dôvodu zníženej sebestačnosti potrebujú pomoc inej osoby. 

Príklad NO: Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné, Opava; Chráněné 

bydlení Arkénie; Chráněné bydlení na Xaverově. 

Sociálne služby poskytované v zdravotníckych zariadeniach lôžkovej starostlivosti. Služba 

je určená osobám, ktoré po uplynutí doby umiestnenia v lôžkovom zariadení aj naďalej 

potrebujú pomoc inej osoby. 

Príklad NO: Domáci hospic Setkání, o.p.s.; Hospic CITADELA; Hospicová péče sv. 

Kleofáše, o.p.s. 

V tabuľke nižšie je možné vidieť početnosť neziskových organizácií vybraných do vzorku, 

pričom je zrejmé, že najväčší počet neziskových organizácií zameraných na sociálnu 

starostlivosť je zo9: zariadení osobnej asistencie (133); a následne z denných stacionárov 

(106); odľahčovacích služieb (69); domovov pre seniorov (64); chráneného bývania 

(64); opatrovateľskej služby (42); domovov so zvláštnym režimom (42); centier denných 

služieb (42); podpory samostatného bývania (23); odborného sociálneho poradenstva (23); 

domovov pre osoby so zdravotným postihnutím (20); týždenných stacionárov (15); 

sprievodcovských a predčítateľských služieb (13) a tiesňovej starostlivosti (7). V súčte je do 

vzorku vybraných všetkých 663 NO poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR 

(kompletný zoznam neziskových organizácií je súčasťou prílohy tejto práce). 

                                                 
9  početnosť v rámci jednotlivých kategórií je potrebné brať len orientačne, nakoľko boli v Registri 

poskytovatelů sociálnich služeb duplicitné záznamy (1 NO, bola priradená do viacerých kategórií, tak som 

organizácie zatriedila na základe ich prevažujúceho zamerania). 
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Dotazovanými sú v mene neziskových organizácií vedúci zamestnanci organizácií. 

Vedúcim zamestnancom je v tomto prípade osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom riadi ľudí 

v organizácii, napr. riaditeľ, manažér, supervízor, koordinátor, personalista, vedúci sekcie, 

a pod. Táto dotazovaná skupina je vybraná najmä z dôvodu predpokladu, že pozná 

pravdepodobne najlepšie svojich zamestnancov a situáciu v organizácii. 

Graf č. 4 – Početnosť platených zamestnancov NO v ČR 

 

Zdroj: Spracované na základe Prouzová (2015: 13), (dáta k 31.1. 2015) 

Tabuľka č. 6 – Početnosť NO poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR 

Typ zariadenia  Z toho počet NO poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR 

Tiesňová starostlivosť 7 

Sprievodcovské a predčitateľské služby 13 

Týždenné stacionáre 15 

Domovy pre osoby so zdravotným postihnutím 20 

Podpora samostatného bývania 23 

Odborné sociálne poradenstvo 23 

Centrá denných služieb 42 

Domovy so zvláštnym režimom 42 

Opatrovateľská služba 42 

Chránené bývanie 64 

Domovy pre seniorov 64 

Odľahčovacie služby 69 

Denné stacionáre 106 

Osobná asistencia 133 

Celkom 663 

Zdroj: Spracované na základe Registra poskytovatelů sociálních služeb 
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Graf č. 5 – Početnosť NO poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR 

Zdroj: Spracované na základe Registra poskytovatelů sociálních služeb 

Metóda zberu dát 

Dotazník 

Zvolenou technikou zberu dát je dotazník, nakoľko jeho výhodou je, že vie zasiahnuť veľký 

počet respondentov, bez ohľadu na geografickú polohu, a v relatívnem krátkom čase. 

Dotazník je vhodnou metódou zberu dát aj z dôvodu jeho možnej anonymity, čo je prínosom 

najmä v prípade citlivých tém. 

Pri zostavovaní dotazníku som postupovala na základe Řezanková (2017: 13-20) a Olecká, 

Ivanová (2010: 23-25). Otázky som rozdelila do dvoch kategórií na: (1) otázky meritorné, 

ktoré sa týkajú názoru vedúcich zamestnancov neziskových organizácií zameraných na 

sociálnu starostlivosť v Českej republike, a na (2) otázky socio-demografické, ktoré sú za 

účelom získania identifikačných informácií o organizáciách (veľkosť organizácie, kraj 

pôsobenia organizácie a pohlavie respondenta). Cieľom bolo vytvoriť také otázky, aby boli 

pre respondenta zrozumiteľné, jednoznačné a aby ich respondent vyplnil. Termíny 

„fluktuácia zamestnancov“ a „motivačné benefity“, boli pre jednoduchšie pochopenie 

nahradené pojmami „odchod zamestnancov“ a „zamestnanecké výhody“. 
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Na základe formy sú v dotazníku použité zväčša otázky uzavreté, pričom cieľom bolo 

zostaviť odpovede v rámci otázok tak, aby boli vyčerpávajúce z hľadiska možností 

odpovedí, avšak sú doplnené niekoľkými polouzavretými otázkami aj s možnosťou 

formulácie vlastnej odpovede a jednej otvorenej otázky. V rámci otázok sú ďalej otázky 

polytomické – výberové, pričom respondent vyberá len jednu možnosť odpovede, ale aj 

polytomické – výčtové, kde má možnosť respondent vybrať viac odpovedí súčasne. 

V dotazníku je zahrnutá taktiež filtračná otázka, ktorej cieľom je vylúčiť organizácie, ktoré 

nie sú predmetom výskumu (organizácie, ktoré nemajú platených zamestnancov nemôžu byť 

posudzované z hľadiska fluktuácie zamestnancov a motivačných benefity v tejto práci).  

Dotazník je anonymný, nakoľko obsahuje citlivé otázky (napr. o tom, či zamestnanec 

uvažuje o odchode z neziskovej organizácie; otázky ohľadom mzdy a pod.). 

Pre zostavenie dotazníka bol použitý nástroj Google Forms. Dotazník bol posielaný na 

zhromaždené e-mailové adresy neziskových organizácií, tak ako sú popísané v kapitole 

Výber vzorku, pričom boli uprednostnené e-mailové adresy na vedúcich zamestnancov, ak 

takéto e-mailové adresy boli zverejnené. V prípade, ak neboli dostupné e-mailové adresy na 

vedúcich zamestnancov, tak bol dotazník smerovaný na všeobecný e-mail neziskovej 

organizácie, avšak v sprievodnom texte dotazníka je uvedené, aby bol vyplnený len 

vedúcimi zamestnancami. 

Metóda analýzy dát 

Hodnotenie závislosti náhodných veličín – lineárna závislosť 

Metódou využívanou k hodnoteniu závislosti dvoch náhodných hodnôt je korelačná analýza, 

ktorej úlohou je skúmať lineárne závislosti. Tie hodnoty, ktoré navzájom korelujú, sú 

navzájom závislé. Hlavným cieľom korelačnej analýzy je nie len určiť a kvantifikovať 

koreláciu, ale aj ju štatistickým spôsobom otestovať (Olecká, Ivanová 2010: 30). 

Korelačné koeficienty – Pearsonov korelačný koeficient 

Spôsob, ako vyjadriť intenzitu lineárneho vzťahu medzi premennými je možné 

prostredníctvom korelačného koeficientu. V prípade, ak dve premenné spolu korelujú, sú 
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vyjadrené prostredníctvom koeficientu 1,0. Ak sa medzi premennými neprejavila žiadna 

korelácia, tak koeficient sa rovná 0. (Olecká, Ivanová 2010: 30). Hendl (2006: 246) uvádza 

podrobnejšiu stupnicu determinácie intervalov pre reprezentáciu dát korelačného 

koeficienta. Ak je korelačný koeficient v rozmedzí hodnôt od 0 do 0,3, tak ide o nízku mieru 

asociácie. Ak korelačný koeficient naberá hodnotu od 0,3 do 0,7, tak je možné hovoriť 

o strednej miere asociácie. Najvyššia miera asociácie sa prejaví v hodnotách 0,7 až 1. 

Korelačný koeficient je stanovovaný v procese overovania hypotéz, aby bolo možné zistiť 

ako spolu dve premenné korelujú, a to: nevyhovujúca výška mzdy a odchod zamestnancov 

z organizácie; a neatraktívne motivačné benefity a odchod zamestnancov z organizácie. 

Tabuľka č. 7 – Stupnica determinácie intervalov pre reprezentáciu dát korelačného koeficientu 

Miera asociácie medzi premennými Hodnota korelačného koeficientu 

Nízka miera asociácie Od 0,0 do 0,3 

Stredná miera asociácie Od 0,3 do 0,7 

Vysoká miera asociácie Od 0,7 do 1,0 

Zdroj: Hendl (2006: 246). 

Z-test 

K výberu Z-testu som dospela z dôvodu, že disponujem jedným štatistickým súborom dát, 

a cieľom je overenie hypotézy o jeho strednej hodnote. Dáta v súbore vychádzajú 

z normálneho rozdelenia, pričom je známy ich rozptyl. V rámci hypotéz bola stanovená 

nulová a taktiež alternatívna hypotéza. Testovanie hypotéz je prevádzané na hladine 

významnosti 𝛼, ktorú som si stanovila na 5% [𝛼 = 0,05]. 

Vzorec pre výpočet Z-testu je nasledovný: 

𝑍 =
�̅� − 𝜇0

𝜎
√𝑛 

pričom: �̅� je priemerom výberu, 𝜇0 je testovanou strednou hodnotou, 𝜎 je smerodajnou 

odchýlkou základného súboru a 𝑛 je počtom respondentov (Salkind 2010). 

Pre grafické vizualizácie v práci je využitý MS Excel a programovací štatistický jazyk R. 
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4. VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Socio-demografické dáta o reálne dotazovanej vzorke 

V primárnej fáze bolo na základe výberu vzorku vybraných 663 neziskových organizácií, 

ktoré poskytujú služby sociálnej starostlivosti v Českej republike, avšak niektoré neziskové 

organizácie sa nepodarilo kontaktovať. Reálne dotazovaných bolo teda 645 neštátnych 

neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti. Návratnosť dotazníka 

dosahuje úroveň 30,54 %. Po ukončení zberu dát, bol vytvorený dátový súbor, určený pre 

analýzu dát v MS Excel, pričom každému dotazníku bolo priradené špecifické číslo pre 

konkrétneho respondenta, označené ako RX+1. Následným krokom bolo vylúčiť tie 

dotazníky, ktoré nespĺňali základnú podmienku, a to, aby nezisková organizácia disponovala 

platenými zamestnancami. Po týchto krokoch som dospela ku kódovaniu odpovedí, pričom 

som jednotlivým odpovediam priradila hodnoty, aby ich bolo možné štatisticky posudzovať. 

Tabuľka č. 8 – Štatistické informácie o dotazníku 

Počet NO vybraných 

do vzorku (plánované) 

Počet reálne 

dotazovaných NO 

Počet odpovedí na 

dotazník 

Počet platných 

odpovedí na 

dotazník 

Percentuálne 

vyjadrenie návratnosti 

dotazníka [%] 

663 645 197 194 30,54 

Kto sú respondenti, ktorí boli skutočne dotazovaní? 

V rámci dotazníkového šetrenia boli oslovené neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby 

sociálnej starostlivosti v Českej republike. V mene organizácií vypĺňali dotazník vedúci 

zamestnanci organizácie, ktorí boli v nasledujúcom demografickom zložení. Z celkového 

množstva 194 platných dotazníkov, vyplnilo dotazník až 165 žien (82%), a len 36 mužov 

(18%). Rozloženie vekovej štruktúry bolo taktiež nesymetrické. Väčšiu časť tvoria 

respondenti vo veku 35 a viac rokov, konkrétne 154 dotazovaných (79%), z čoho žien bolo 
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128 a mužov 26. Vo veku 34 a menej rokov odpovedalo na dotazník iba 40 respondentov 

(21%), pričom 30 dotazníkov v tejto vekovej kategórii vyplnili ženy a 10 muži. 

Graf č. 6 – Percentuálne rozloženie respondentov. Hľadisko: pohlavie a veková štruktúra 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

Kto sú neziskové organizácie, ktoré boli skutočne dotazované? 

Reálne dotazovanými subjektami sú v diplomovej práci neziskové organizácie poskytujúce 

služby sociálnej starostlivosti v Českej republike, ktoré disponujú platenými 

zamestnancami. Z platného počtu dotazníkov (n=194) sú charakteristiky organizácií 

nasledovné. 

Z hľadiska veľkosti prevládali veľké neziskové organizácie (75; 39%), ďalej stredne velké 

neziskové organizácie (70; 36%) a nakoniec malé neziskové organizácie (49; 25%)10. 

V zastúpení neziskových organizácií v rámci krajov, ktoré odpovedali na dotazník prevažujú 

neziskové organizácie, ktoré sídlia v kraji Hlavní město Praha (24; 12,4%) a najmenej sú 

zastúpené neziskové organizácie z Karlovarského kraja (5; 2,6%). Z hľadiska typu služby 

poskytovanej v rámci zariadenia prevládajú domovy pre seniorov (29; 15%) a v najmenšom 

počte sú zastúpené organizácie, ktoré poskytujú sprievodcovské a predčitateľské služby 

(1; 0,5%). 

  

                                                 
10  Malá NO: 1-9 platených zamestnancov; stredne veľká NO: 10-19 platených zamestnancov; veľká 

NO: 20 a viac platených zamestnancov (Dvořáková 2007). 
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Graf č. 7 – Početnosť skutočne dotazovaných NO v ČR. Hľadisko: kraj pôsobnosti 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

 

Graf č. 8 – Početnosť skutočne dotazovaných NO v ČR. Hľadisko: veľkosť organizácie 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 9 – Početnosť skutočne dotazovaných NO v ČR. Hľadisko: typ posyktovanej služby 

 

Zdroj: Vlastný výskum  
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Tabuľka č. 9 – Sumarizačné socio-demografické dáta o skutočne dotazovanej vzorke 

Skúmané hľadisko Počet 

Pohlavie respondentov 
Ženy 165 

Muži 36 

Veková štruktúra respondentov 

34 a menej rokov 40 

     ženy 30 

     muži 10 

35 a viac rokov 154 

     ženy 128 

     muži 26 

Typ poskytovanej služby v NO 

Osobná asistencia 22 

Centrá denných služieb 20 

Opatrovateľská služba 20 

Odborná sociálna starostlivosť 19 

Denné stacionáre 18 

Chránené bývanie 15 

Domovy pre osoby so zdravotným postihnutím 13 

Domovy so zvláštnym režimom 11 

Odľahčovacie služby 11 

Týždenné stacionáre 7 

Tiesňová starostlivosť 5 

Podpora samostatného bývania 3 

Sprievodcovské a predčitateľské služby 1 

Kraj pôsobnosti NO 

Hlavní město Praha 24 

Moravskoslezský kraj 20 

Středočeský kraj 19 

Jihomoravský kraj 18 

Jihočeský kraj 17 

Ústecký kraj 16 

Liberecký kraj 13 

Olomoucký kraj 12 

Kraj Vysočina 12 

Královéhradecký kraj 11 

Zlínsky kraj 10 

Plzeňský kraj 9 

Pardubický kraj 8 

Karlovarský kraj 5 

Veľkosť NO 

Malá [od 1 do 9 zamestnancov] 49 

Stredne veľká [od 10 do 19 zamestnancov] 70 

Veľká [viac ako 20 zamestnancov] 75 

Zdroj: Vlastný výskum   
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Nespokojnosť a dôvody odchodu zamestnancov z neziskových 

organizácií poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v Českej 

republike 

K tomu, aby bolo možné posudzovať aký význam majú určité faktory na odchod 

zamestnancov, je najskôr potrebné rozlíšiť spokojnosť a nespokojnosť zamestnancov, 

a taktiež, koľkí zamestnanci uvažujú o odchode z neziskovej organizácie. To, koľkí 

zamestnanci uvažujú o odchode, poslúži najmä v časti testovanie hypotéz a zisťovanie miery 

asociácie medzi dvomi premennými v rámci korelácie. 

Pozitívnym zistením bolo na základe dotazníkového šetrenia, že prevláda tých 

zamestnancov neziskových organizácií, ktorí „skôr nie“, a „určite nie“, uvažujú o odchode 

z neziskovej organizácie v intervale do 12 mesiacov. Nad odchodom uvažuje „určite áno“ 

len 11 respondentov, a „skôr áno“ 36 respondentov. 

Tabuľka č. 10 – Početnosť respondentov NO v ČR. Hľadisko: možný odchod z NO v intervale do 12 m. 

Uvažujú respondenti o odchode z NO v intervale do 12 mesiacov? Hodnota 

Určite áno 11 

Skôr áno 36 

Neviem, nerozmýšľal/a som zatiaľ nad tým 45 

Skôr nie 50 

Určite nie 52 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 10 – Početnosť respondentov NO v ČR. Hľadisko: možný odchod z NO v intervale do 12 m. 

 

Zdroj: Vlastný výskum 
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V balíku dát nespokojnosti je každý respondent, ktorý v rámci dotazníka aspoň raz označil 

v niektorej z otázok, že je s niečím nespokojný. Cieľom nie je poukazovať na to, že by 

zamestnanci boli nespokojní v zamestnaní, ale že existujú určité faktory, s ktorými nie sú 

spokojní. Celkovo je nespokojných až 91% respondentov, a len 9% je so všetkým 

spokojných. Dôvody nespokojnosti zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich 

služby sociálnej starostlivosti v ČR sú rôzne. Najčastejším dôvodom nespokojnosti je, že sa 

zamestnanci cítia nedostatočne finančne ohodnotení. Nevyhovujúcu výšku mzdy uviedlo 

ako dôvod nespokojnosti až 47% respondentov, ďalším dôvodom nespokojnosti je 

nevyhovujúca ponuka motivačných benefitov, ktorú uviedlo 27% respondentov, či 

nespokojnosť so vzdialenosťou dochádzania za prácou 17% a iné. Nespokojnosť 

zamestnancov môže vyústiť až k odchodu z organizácie. To, kvôli čomu pravdepodobne 

zamestnanci odchádzajú, zodpovie výskumná otázka stanovená v tejto práci. 

Graf č. 11 – Dôvody nespokojnosti zamestnancov v NO v ČR 

Zdroj: Vlastný výskum  
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Výskumná otázka č. 1: Aké dôvody vedú zamestnancov neziskových 

organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť v Českej republike 

k odchodu z organizácie? 

Výskumná otázka prináša odpovede z dvoch rozličných pohľadov vnímania reality. Prvým 

pohľadom je odpoveď na to, aký bol dôvod odchodu zamestnancov z ich predošlého 

zamestnania, čo by mohlo priniesť hlbší pohľad na to, prečo zamestnanci odchádzajú. 

Nakoľko sa jednalo o otvorenú otázku, tak u respondentov vyžadovala, aby sa zamysleli nad 

skutočným dôvodom odchodu. Existuje predpoklad, že dôvod kvôli ktorému odišli 

zamestnanci v minulosti, môže pre respondenta byť natoľko podstatný, že by odišiel 

z daného dôvodu znovu. Cieľom bolo zasadiť respondentov do pozície odchodu, i keď 

minulého, čo môže predstavovať určitý limit vo výskume. 

Ďalším krokom bolo zistiť, prečo odišli zamestnanci z neziskových organizácií, v ktorých 

vedúci zamestnanci v súčasnosti pôsobia. Nakoľko z pozície diplomanta nie je možné 

v rámci kvantitatívneho výskumu, aj s tak špecifickou skúmanou vzorkou zasiahnuť tých 

zamestnancov, ktorí z daných organizácií už odišli, a získať dáta o dôvodoch ich odchodu, 

tak som sa rozhodla pre túto variantu. Podobný prístup vo výskume využili aj autori Salamon 

a Geller (2007). Podľa môjho názoru, vedúci zamestnanci by mali poznať dôvody, ktoré 

vedú zamestnancov k odchodom v danej neziskovej organizácii, i keď v  skreslenej podobe.  

Súčasťou výskumnej otázky sú taktiež stanovené dve hypotézy ohľadom nevyhovujúcej 

výšky mzdy a neatraktívnych motivačných benefitov, kde je v rámci každej stanovenej 

hypotézy zisťovaný Pearsonov korelačný koeficient medzi dvomi premennými. Hypotézy 

stanovené v rámci výskumnej otázky vychádzajú z doposiaľ uskutočnených výskumov 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov prevažne v prostredí neziskového sektora. Výskumná 

otázka však môže priniesť aj ďalšie možné dôvody odchodov. 

Aký bol dôvod odchodu zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich 

služby sociálnej starostlivosti v Českej republike z predchádzajúceho 

zamestnania? 

V rámci dotazníkového šetrenia sa zistilo, že vedúci zamestnanci neziskových organizácií 

zameraných na sociálnu starostlivosť odišli z predchádzajúceho zamestnania predovšetkým 
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z dôvodu nevyhovujúcich medziľudských vzťahov na pracovisku, čo uviedlo až 28% 

respondentov, ako hlavný dôvod odchodu. Druhým najčastejším dôvodom odchodu bol 

zánik neziskovej organizácie (16%), ďalej fyzická a psychická náročnosť práce (11%), 

nevyhovujúca výška mzdy (11%), syndróm vyhorenia (7%) a iné. Respondenti na túto 

otázku odpovedali prostredníctvom otvorenej otázky, čo bolo cielené z dôvodu, aby 

automaticky neoznačovali výšku mzdy, ale aby sa hlbšie zamysleli nad skutočným dôvodom 

odchodu. Práve sociálne služby sú veľmi špecifickou oblasťou v rámci neziskového sektora. 

Neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby sociálnej starostlivosti sú jednak závislé od 

priameho kontaktu s ľuďmi – klientami v nepriaznivej životnej situácii, predovšetkým 

v zdravotnom znevýhodnení, ktorí sú odkázaní na pomoc a neustálu opateru zo strany 

personálu neziskovej organizácie, pričom zdravotný stav klientov býva často krát natoľko 

vážny, že nie sú schopní vysloviť poďakovanie, teda miera reciprocity nemusí byť 

dostatočná, čím sa môže zamestnanec cítiť nedocenený po psychickej stránke. Opatera 

o klientov vyžaduje taktiež vysokú fyzickú námahu zo strany zamestnancov (manipulácia 

s pacientami a pod.).  Ale v neposlednom rade, aj z dôvodu profesionalizácie, majú vo 

väčšine prípadov tieto neziskové organizácie pravdepodobne hierarchickú organizačnú 

štruktúru, čo môže byť jedným z dôvodov vytvárania nepriateľských medziľudských 

vzťahov na pracovisku. 

Tabuľka č. 11 – Dôvody odchodu zamestnancov NO v ČR z predchádzajúceho zamestnania 

Dôvody odchodu zamestnancov Počet 

Nevyhovujúce medziľudské vzťahy na pracovisku 29 

Zánik organizácie 16 

Fyzická a psychická náročnosť práce 11 

Nevyhovujúca výška mzdy 11 

Odchod na materskú dovolenku 10 

Ponuka lepšieho pracovného miesta 8 

Syndróm vyhorenia 7 

Zmena bydliska 6 

Odchod do dôchodku 2 

Prepustenie zamestnanca 1 

Vzdialenosť do zamestnania 1 

n=102 

Zdroj: Vlastný výskum  
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Graf č. 12 – Percentuálny podiel dôvodov odchodu zamestnancov NO v ČR z predchádzajúceho zamestnania 

 

Zdroj: Vlastný výskum 
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motivačné benefity. Ďalšími možnými dôvodmi odchodu sú: pocit nespravodlivosti na 

pracovisku (16%), celková nespokojnosť s prácou v NO (14%), nejasnosť zadávaných úloh 

(13%), nevhodná geografická poloha NO (11%), nízka popularita NO (9%), fyzická a 

psychická náročnosť práce (5%), syndróm vyhorenia (3%), odchod na materskú dovolenku 

(3%) a medziľudské vzťahy na pracovisku (2%). To, prečo zamestnanci odchádzajú, 

nevedelo posúdiť približne 12% opýtaných. 

Tabuľka č. 12 – Dôvody odchodu zamestnancov NO v ČR z pohľadu vedúcich zamestnancov 

Predpokladaný dôvod odchodu zamestnancov Počet respondentov 

Nevyhovujúca výška mzdy 128 

Ponuka zaujímavejšieho miesta 72 

Neatraktívne/žiadne motivačné benefity 58 

Pocit nespravodlivosti na pracovisku 31 

Celková nespokojnosť s prácou v NO 28 

Nejasnosť zadávaných úloh 25 

Neviem posúdiť 24 

Nevhodná geografická poloha organizácie 22 

Nízka popularita organizácie 18 

Fyzická a psychická náročnosť práce 9 

Syndróm vyhorenia 5 

Odchod na materskú dovolenku 5 

Nevyhovujúce medziľudské vzťahy na pracovisku 4 

n=194 

Zdroj: Vlastný výskum 

Súčasťou VO sú aj hypotézy, ktoré som stanovila na základe výskumu Salamon a Geller 

(2007), pričom predpokladané hodnoty som určila na základe vlastného predpokladu. 

Pri testovaní hypotéz som vychádzala z premenných [odchod z NO a nevyhovujúca výška 

mzdy; odchod z NO a neatraktívne motivačné benefity], pričom indikátormi bol počet 

respondentov, ktorý uvažuje o odchode z NO v intervale do 12 mesiacov [2x]; počet 

respondentov, ktorí neboli spokojní s výškou mzdy a počet respondentov, ktorí by opustili 

súčasné zamestnanie, ak by im iná organizácia ponúkla atraktívnejšie motivačné benefity. 
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Graf č. 13 – Dôvody odchodu zamestnancov NO v ČR z pohľadu vedúcich zamestnancov11 

Zdroj: Vlastný výskum  

                                                 
11  Percentuálne vyjadrenie je prepočítané v rámci všetkých dôvodov odchodu, nie na počet 
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Hypotéza č. 1 

Okrem dát o uvažovaní zamestnancov o odchode z organizácie, bolo potrebné zistiť, či je 

výška mzdy pre respondentov dôležitým aspektom v zamestnaní, na základe čoho sa 

následne testovala hypotéza. Najviac respondentov uviedlo, že je pre nich výška mzdy 

dôležitá, pričom jej pripisujú na škále mieru: „skôr áno“ (93) a „určite áno“ (67). 22 

respondentov uviedlo odpoveď „skôr nie“ a len 6 respondentov „určite nie“. Rovnako 6 

respondentov sa nevedelo vyjadriť. 

Tabuľka č. 13 – Výška mzdy ako rozhodujúci motivačný faktor v zamestnaní 

Je pre respondentov rozhodujúca výška mzdy? Počet 

Určite áno 67 

Skôr áno 93 

Neviem, nerozmýšľal/a som zatiaľ nad tým 6 

Skôr nie 22 

Určite nie 6 

n=194 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 14 – Výška mzdy ako rozhodujúci motivačný faktor v zamestnaní 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

H0: �̅� = 50% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli nevyhovujúcej výške mzdy. 

H1: �̅� ≠ 50% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli nevyhovujúcej výške mzdy. 
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Z celkového počtu respondentov [n=194] bolo vybraných práve 47 respondentov, ktorí 

označili, že v intervale 12 mesiacov uvažujú o odchode z neziskovej organizácie: určite áno 

[1] a skôr áno [0,75]. Priemer pravdepodobnosti toho, že zamestnanci sú v neziskových 

organizáciách poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR motivovaní výškou mzdy 

je 82% [0,82]. Hypotéza H0 sa však zamieta, na hladine významnosti 95%, nakoľko 

vznikla vysoká odchýlka, ktorá je cca. 24% [0,24]. Na základe vykonaného Z-testu sa 

preukázalo, že pravdepodobnosť toho, že v priemere 50% zamestnancov chce odísť, je 

takmer 0%, nakoľko v Z-teste vyšla enormne nízka hodnota [5,25575E-21], v matematickom 

ponímaní tzv. strojová nula, čo potvrdzuje aj p-value, ktorá hovorí, že pravdepodobnosť 

toho, že sa namerá extrémne vysoká hodnota je 1. Problematické je zistenie, že až 82% 

zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti, ktorí 

uvažujú o odchode je ovplyvnených výškou mzdy [z n=47]. 

Ako podporná analýza bola využitá korelácia, pričom boli posudzovaní všetci respondenti 

[n=194]. Cieľom bolo zistiť, ako vysoká je hodnota korelačného koeficientu medzi dvomi 

premennými [nevyhovujúca výška mzdy a odchod zamestnancov]. Výsledok korelačného 

koeficientu predstavuje hodnotu 0,32, čo je podľa Hendla (2006: 246), na základe stupnice 

hodnoty korelačného koeficientu: stredná miera asociácie medzi dvomi premennými. 

Tabuľka č. 14 – Testovanie hypotézy č. 1 a korelácia – výška mzdy 

Štatistika Počet respondentov n Hodnota 

Priemer pozorovaní ∅ n=47 0,82 

Priemer [počet odchodov] �̅� n=47 0,82 

Priemer [výška mzdy] �̅� n=47 0,82 

Smerodajná odchylka hodnôt 𝜎 n=47 0,24 

Percentuálny podiel Rx, uvažujúcich o odchode v intervale do 12 mesiacov (n=47/n=194)*100 24% 

Percentuálny podiel Rx ovplyvnených výškou mzdy n=47 82% 

Teoretická stredná hodnota �̃� n=47 0,80 

Hladina významnosti 𝛼 n=47 0,05 

Dolná hranica n=47 -1,96 

Horná hranica n=47 1,96 

Hodnota štatistiky n=47 9,33 

p-value (signifikancia) n=47 1,00 

Z-test n=47 5,25575E-21 

Korelácia r (Pearsonov korelačný koeficient) n=194 0,32 

Zdroj: Vlastný výskum  
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Hypotéza č. 2 

Nie len nevyhovujúca výška mzdy môže byť dôvodom odchodu zamestnancov. Ďalším 

atribútom, ktorý je v práci posudzovaný a testovaný v rámci hypotézy sú motivačné benefity. 

Na základe dotazovania, 58 respondentov uviedlo, že motivačné benefity sú pre nich “asi 

áno” dôležitým aspektom v zamestnaní, ale len 8 uviedlo “určite áno”. Pre 45 respondentov 

“asi nie” sú rozhodujúce motivačné benefity v zamestnaní a 14 dotazovaných odpovedalo 

“určite nie”. Avšak prevažujúca časť respondentov, až 69, nevedela uviesť odpoveď. 

Tabuľka č. 15 – Motivačné benefity ako rozhodujúci motivačný faktor v zamestnaní 

Sú pre respondentov rozhodujúce motivačné benefity? Počet 

Určite áno 8 

Asi áno 58 

Neviem, nerozmýšľal/a som zatiaľ nad tým 69 

Asi nie 45 

Určite nie 14 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 15 – Motivačné benefity ako rozhodujúci motivačný faktor v zamestnaní 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

H0: �̅� = 70% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli neatraktívnym motivačným benefitom. 

H1: �̅� ≠ 70% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli neatraktívnym motivačným benefitom. 
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Na základe predošlého výsledku testovania hypotéz a zozbieraných dát som dospela 

k záveru, že zamestnanci sú pravdepodobne ovplyvnení vonkajšou motiváciou vo vyššej 

miere než som predpokladala, a že by bolo vhodné hypotézu mierne upraviť, a to z pôvodne 

stanovených 50% na 70%. Toto riešenie sa ukázalo ako správne, nakoľko v tomto prípade 

sa hypotéza H0 nezamieta, pretože hodnota štatistiky 0,31 je v rozmedzí kritickej hodnoty 

normálneho rozdelenia na hladine významnosti 5%. Na základe vykonaného Z-testu je 

možné konštatovať pravdepodobnosť, že skutočný výberový priemer bude väčší ako 

priemer, ktorý je nameraný z dát. 

Ako doplnková analýza bola opäť použitá korelácia, ktorej cieľom bolo zistiť, ako vysoká 

je hodnota korelačného koeficientu medzi dvomi premennými [odchod zamestnancov 

a neatraktívne motivačné benefity]. Výsledok korelačného koeficientu predstavuje hodnotu 

0,64, čo je stredná miera asociácie medzi dvomi premennými na základe stupnice (Hendl 

2006: 246). 

Tabuľka č. 16 – Testovanie hypotézy č. 2 a korelácia – motivačné benefity 

Štatistika Počet respondentov n Hodnota 

Priemer pozorovaní  ∅ n=47 0,71 

Priemer [počet odchodov] �̅� n=47 0,81 

Priemer [neatraktívne motivačné benefity] �̅� n=47 0,70 

Smerodajná odchýlka hodnôt 𝜎 n=47 0,17 

Percentuálny podiel Rx, uvažujúcich o odchode v intervale do 12 mesiacov (n=47/n=194)*100 24% 

Percentuálny podiel Rx ovplyvnených neatraktívnymi motivačnými benefitmi n=47 71% 

Teoretická stredná hodnota �̃� n=47 0,70 

Hladina významnosti 𝛼 n=47 0,05 

Dolná hranica n=47 -1,96 

Horná hranica n=47 1,96 

Hodnota štatistiky n=47 0,31 

p-value (signifikancia) n=47 0,62 

Z-test n=47 0,38 

Korelácia r (Pearsonov korelačný koeficient) n=194  0,64 

Zdroj: Vlastný výskum 
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Na základe oboch skúmaných pohľadov (dôvody, prečo vedúci zamestnanci odišli zo svojho 

posledného zamestnania, aj dôvody, ktoré vedúci zamestnanci považujú za možné príčiny 

odchodu zamestnancov z organizácií, v ktorých momentálne pôsobia), sa ukázali zaujímavé 

zistenia. Zatiaľ čo z pohľadu vedúcich zamestnancov neziskových organizácií, v ktorých 

momentálne pôsobia, sú primárnymi dôvodmi odchodu prevažne „materiálne“ aspekty – 

vonkajšia motivácia, tak v prípade toho, prečo odišli vedúci zamestnanci zo svojho 

posledného zamestnania, prevažovali „nemateriálne“ aspekty – vnútorná motivácia. Je 

možné sa len domnievať, prečo sa názory takýmto diametrálne odlišným spôsobom 

rozdeľujú. Jedným z možných dôvodov je, že odchádzajúci zamestnanci uprednostnia 

odpoveď na to, prečo odchádzajú „zaužívané“ dôvody, ako nevyhovujúca výška mzdy, či 

lepšia ponuka práce, než, aby priznali, že dôvodom bola ich nedostatočná vnútorná 

motivácia (posudzované na základe Armstrong (2015: 219)). Ďalším z možných dôvodov 

je, že otázka o dôvodoch odchodu z posledného zamestnania bola nepovinná, na základe 

čoho na ňu odpovedalo len 102 respondentov, čo mohlo prispieť k značnému skresleniu 

získaných dát.  

Najlepším ukazateľom je pravdepodobne samotné testovanie hypotéz, nakoľko vychádzalo 

z premenných: odchod z NO a nevyhovujúca výška mzdy; odchod z NO a neatraktívne 

motivačné benefity. Pričom v oboch prípadoch sa ukázala stredná miera asociácie medzi 

dvomi premennými. 

K tomu, aby neziskové organizácie vytvárali priaznivé pracovné prostredie pre svojich 

existujúcich zamestnancov, či na získanie nových zamestnancov, využívajú nástroje a 

jedným z nich sú motivačné benefity. V rámci práce je stanovená aj druhá výskumná otázka, 

ktorá popisuje, aké motivačné benefity využívajú neziskové organizácie poskytujúce služby 

sociálnej starostlivosti v Českej republike. 
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Motivačné benefity v neziskových organizáciách poskytujúcich 

služby sociálnej starostlivosti v Českej republike 

Neziskové organizácie poskytujúce služby sociálnej starostlivosti sú profesionalizovanými 

organizáciami, ktoré disponujú množstvom platených zamestnancov. I keď v minulosti boli 

motivačné benefity skôr doménou ziskovej sféry, tak v súčasnosti je situácia odlišná. 

Nezamestnanosť je v Českej republike na pomerne nízkej úrovni, čím sa zamestnanci neboja 

zmeny zamestnania, a aj z tohto dôvodu sa pravdepodobne začali neziskové organizácie 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov približovať ziskovej sfére, a zavádzať také techniky 

a postupy, ktoré sú efektívnejšími a budú zároveň aj nástrojmi slúžiacimi k predchádzaniu 

neželaným odchodom z neziskových organizácií. 

Stav využívania motivačných benefitov v neziskových organizáciách poskytujúcich služby 

sociálnej starostlivosti, na základe uskutočneného dotazovania, prinieslo nasledujúce 

zistenia. V súčasnosti ponúka motivačné benefity až 172 (89%) neziskových organizácií 

poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v Českej republike a len 22 (11%) neziskových 

organizácií benefity neponúka.  

Tabuľka č. 17 – Početnosť NO v ČR, ktoré ponúkajú, resp. neponúkajú motivačné benefity 

Ponúkajú NO motivačné benefity? Počet NO 

Áno 172 

Nie 22 

n = 194 

Zdroj: Vlastný výskum 

  



 

 - 77 - 

Graf č. 16 – Percentuálny podiel NO v ČR, ktoré ponúkajú, resp. neponúkajú motivačné benefity 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

Výsledky výskumu taktiež ukázali, že to, či nezisková organizácia ponúka motivačné 

benefity alebo nie, závisí čiastočne aj od veľkosti organizácie. V prípade veľkých 

neziskových organizácií sa objavila len 1 (5%) nezisková organizácia, ktorá svojim 

zamestnancom motivačné benefity neposkytuje. V stredne veľkých neziskových 

organizáciách je situácia mierne nepriaznivejšia, a motivačné benefity neposkytuje 6 (27%) 

organizácií. Avšak v prípade malých neziskových organizácií bola miera absencie 

motivačných benefitov najvyššia, a to, že až 15 (68%) neziskových organizácií svojim 

zamestnancom neponúka motivačné benefity. Jedným z možných dôvodov je, že menšie 

neziskové organizácie si po finančnej stránke nemôžu dovoliť poskytovať motivačné 

benefity svojim zamestnancom. 

Tabuľka č. 18 – Početnosť NO v ČR, ktoré neponúkajú motivačné benefity. Hľadisko: veľkosť NO 

Veľkosť NO Počet 

Malé NO [1-9 zamestnancov] 15 

Stredne veľké NO [10-19 zamestnancov] 6 

Veľké NO [20 a viac zamestnancov] 1 

n = 22 

Zdroj: Vlastný výskum  
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Tabuľka č. 19 – Početnosť NO v ČR, ktoré ponúkajú motivačné benefity. Hľadisko: veľkosť NO 

Veľkosť NO Počet 

Malé NO [1-9 zamestnancov] 37 

Stredne veľké NO [10-19 zamestnancov] 62 

Veľké NO [20 a viac zamestnancov] 73 

n = 172 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 17 – Percentuálny podiel NO v ČR, ktoré neponúkajú (vľavo), resp. ponúkajú (vpravo) motivačné 

benefity. Hľadisko: veľkosť NO 

Zdroj: Vlastný výskum 

Ďalším možným faktorom, ktorý ovplyvňuje to, že niektoré neziskové organizácie 

neposkytujú motivačné benefity je kraj. Významné zistenia nastali len v dvoch prípadoch, 

a to, že v Hlavním měste Praha poskytujú všetky neziskové organizácie, ktoré odpovedali 

na dotazník, motivačné benefity, čo môže byť spôsobené tým, že v Hlavním měste Praha je 

v rámci ČR najnižšia miera nezamestnanosti (ČSÚ 2019), čo značí, že zamestnanci nemajú 

pravdepodobne problém prejsť ku konkurencii, čomu sa neziskové organizácie snažia 

predchádzať aj poskytovaním motivačných benefitov. Druhým zistením bolo, že najviac 

neziskových organizácií z tých, organizácií, ktoré motivačné benefity neposkytujú, sídli 

v Ústeckom kraji, kde je naopak najvyššia miera nezamestnanosti v rámci ČR (ČSÚ 2019). 

V Ústeckom kraji neponúka motivačné benefity 9 neziskových organizácií (41%). 
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Tabuľka č. 20 – Početnosť NO v ČR, ktoré neponúkajú motivačné benefity. Hľadisko: kraj pôsobnosti 

Kraj pôsobnosti NO v rámci ČR Počet NO, ktoré neposkytujú motivačné benefity 

Ústecký kraj 9 

Plzeňský kraj 3 

Moravskoslezský kraj 2 

Středočeský kraj 2 

Jihočeský kraj 1 

Jihomoravský kraj 1 

Kraj Vysočina 1 

Liberecký kraj 1 

Olomoucký kraj 1 

Pardubický kraj 1 

Královéhradecký kraj 0 

Zlínsky kraj 0 

Hlavní město Praha 0 

Karlovarský kraj 0 

n = 22 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 18 – Percentuálny podiel NO v ČR, ktoré neponúkajú motivačné benefity. Hľadisko: kraj pôsobnosti 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

Podstatou výskumnej otázky stanovenej v práci, je zistiť, aké motivačné benefity poskytujú 

neziskové organizácie poskytujúce služby sociálnej starostlivosti v Českej republike svojim 

zamestnancom. 
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Výskumná otázka č. 2: Aké motivačné benefity využívajú neziskové 

organizácie zamerané na sociálnu starostlivosť v Českej republike? 

V rámci dotazníkového šetrenia bolo cieľom zistiť, aké motivačné benefity ponúkajú 

neziskové organizácie poskytujúce služby sociálnej starostlivosti svojim zamestnancom, 

pričom respondenti mohli označiť 1 a viac možností, ale aj dopísať vlastnú odpoveď. 

Väčšina respondentov označila viac ako 1 možnosť odpovede, čo značí, že neziskové 

organizácie poskytujú viac než len jeden motivačný benefit. Najvyužívanejším typom 

motivačných benefitov vyskytujúcim sa v odpovediach, sú plošné motivačné benefity, ktoré 

sú poskytované všetkým plateným zamestnancom neziskovej organizácie bez ohľadu na ich 

pozíciu v organizácii.  

Neziskové organizácie poskytujúce služby sociálnej starostlivosti v Českej republike 

v najvyššej miere ponúkajú vzdelávacie kurzy, čo uviedlo až 144 dotazovaných neziskových 

organizácií. Ďaľšími často využívanými motivačnými benefitmi sú: príspevok na stravu 

(116); dni dovolenky navyše (90); vianočné odmeny (85); práca z domu (52), očkovanie 

(49), mobilný telefón aj na súkromné účely (45); platené voľno v prípade choroby (42); 

odmena zamestnanca mesiaca (29); automobil aj na súkromné účely (20); odmena k sviatku 

(13); príspevok na dôchodkové poistenie (10); príspevok na dochádzanie za prácou (7); iné 

motivačné benefity, ktoré zahŕňajú kategórie s jednou odpoveďou, napr. „dog friendly“12, 

„čas na vlastnú duchovnú obnovu“, a pod. (7); flexibilita pracovnej doby (6) a príspevok na 

dovolenku a rekreáciu (4). Kategóriu typu motivačného benefitu, príspevok na bývanie, 

neoznačil žaden z respondentov. 

  

                                                 
12  NO je priateľská voči domácim zvieratám (psom). Zamestnanec si môže vziať svojho psa do 

zamestnania. 
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Tabuľka č. 21 – Početnosť motivačných benefitov v rámci NO v ČR 

Typ motivačných benefitov Názov motivačného benefitu Počet 

 Plošné/individuálne Vzdelávacie kurzy 144 

 Plošné Príspevok na stravu 116 

 Plošné Dni dovolenky navyše 90 

 Plošné Vianočné odmeny 85 

 Plošné Práca z domu 52 

 Plošné/individuálne Očkovanie 49 

 Individuálne Mobilný telefón aj na súkromné účely 45 

 Plošné Platené voľno v prípade choroby 42 

 Plošné Odmena zamestnanca mesiaca  29 

 Individuálne Automobil aj na súkromné účely 20 

 Plošné Odmena k sviatku 13 

 Plošné Príspevok na dôchodkové poistenie 10 

 Individuálne Príspevok na dochádzanie za prácou 7 

 - Iné 7 

 Plošné/individuálne Flexibilita pracovnej doby 6 

 Plošné Príspevok na dovolenku a rekreáciu 4 

 Individuálne Príspevok na bývanie 0 

n = 172 

Zdroj: Vlastný výskum 

Graf č. 19 – Početnosť typov motivačných benefitov v rámci NO v ČR 

 

Zdroj: Vlastný výskum 
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Nakoľko v rámci výskumu, som zisťovala aj dôvody odchodu zamestnancov z organizácií 

(v rámci VO č.1), pričom odpoveďami bola aj psychická a fyzická náročnosť práce, či 

syndróm vyhorenia, tak pozitívnym zistením je, že až 90 NO využíva ako motivačný benefit 

dni voľna navyše. Pri tak náročnom zamestnaní, akým práca v sociálnych službách 

nepochybne je, je nevyhnutné, aby mali zamestnanci čas aj na oddych. To, ako sa líši ponuka 

motivačných benefitov ponúkaných neziskovými organizáciami, a tým, čo zamestnanci 

považujú za atraktívne motivačné benefity je súčasťou časti Diskusia. 

Limity výskumu 

Jedným z limitov výskumu je miera subjektivity vyskytujúca sa vo výskumnej otázke č.1, 

nakoľko dáta sú získavané prostredníctvom dotazníkového šetrenia, kde respondentami sú 

vedúci zamestnanci neziskových organizácií, ktorí odpovedajú aj na otázky, ktoré by bolo 

vhodnejšie smerovať na odchádzajúcich zamestnancov z organizácií (napr. prostredníctvom 

výstupných dotazníkov). Mieru subjektivity som sa pokúsila znížiť tým, že som dotazovala 

vedúceho zamestnanca, aký bol jeho dôvod odchodu z posledného zamestnania. 

Ďalším limitom výskumu je, že predmetom diplomovej práce nie je zisťovaná miera 

fluktuácie zamestnancov v neziskových organizáciách. Nakoľko neziskové organizácie 

v Českej republike nevedú evidenciu fluktuácie zamestnancov, a táto štatistika nie je ani 

súčasťou výročných správ, opätovne by bolo potrebné vychádzať z výstupných dotazníkov 

zamestnancov (ak takéto dotazníky zamestnanci pri odchode vypĺňali). Nakoľko sa jedná 

o časovo náročný výskum, bol by skôr vhodný ako samostatná téma diplomovej práce (nie 

ako čiastkový cieľ). Problematické v rámci výskumu by však mohlo byť v tomto prípade 

GDPR13 

Limitom výskumu je taktiež relatívne nízka návratnosť dotazníka: 30,54%, čo som sa snažila 

eliminovať krátkosťou dotazníka, jednoduchými odpoveďami, upresnením využitia dát 

z dotazníka, ale taktiež anonymizáciou odpovedí, nakoľko sa v dotazníku nachádzajú aj 

                                                 
13 General Data Protection Regulation, alebo aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo 

dňa27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Nariadenie 

sa týka každého subjektu, ktorý spracováva osobné a citlivé dáta občanov Európskej únie, prípadne iných 

inštitúcií mimo Európskej únie, ale pôsobiacich na území Európskej únie (Ministerstvo vnitra České republiky 

2018). 
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odpovede, ktoré môžu byť pre respondentov citlivé (napr. či uvažujú v intervale do 12 

mesiacov o odchode z organizácie, otázky ohľadom mzdy a pod.). 

Posledným limitom je, že dotazník bol rozposielaný elektronicky prostredníctvom  

e-mailovej komunikácie, čo mohlo spôsobiť, že dotazník nevyplnila relevantná osoba, teda 

vedúci zamestnanec (riaditeľ, manažér, supervízor, koordinátor, a pod.) i keď bola táto 

požiadavka uvedená v sprievodnom texte dotazníka. 

Etický aspekt výskumu 

Metódou zberu dát využitou pri diplomovej práci bol dotazník, ktorý okrem stanovených 

otázok obsahoval aj sprievodný text, v ktorom boli respondenti oboznámení nie len s účelom 

dát poskytnutých v dotazníku, ale aj témou diplomovej práce, či názvom vysokej školy a 

katedry, v rámci ktorej výskum prebieha. Nakoľko sa jednalo o zber citlivých dát, ktoré by 

mohli respondentovi priťažiť v pracovnom prostredí, tak samozrejmosťou bolo zachovanie 

ich anonymity. V prípade, že by mali respondenti ďalšie otázky ohľadom výskumu, tak bol 

spolu s poďakovaním uvedený aj e-mailový kontakt. Získané dáta z dotazníkového šetrenia 

slúžia výlučne na výskumné účely a nebudú žiadnym spôsobom dehonestovať skúmané 

neziskové organizácie. 

Diskusia 

Na základe výsledkov výskumu je možné konštatovať, že neziskové organizácie 

poskytujúce služby sociálnej starostlivosti v Českej republike sú profesionalizovanými 

organizáciami, ktoré sa snažia vytvárať pre svojich zamestnancov priaznivé pracovné 

podmienky. I keď sa ukázal ako najprevdepodobnejší dôvod odchodu, z pohľadu vedúcich 

zamestnancov, nevyhovujúca výška mzdy (128), tak len 47 zo súčasných zamestnancov (z 

dotazovaných respondentov), uvažuje o odchode z organizácie v intervale do 12 mesiacov, 

čo je približne 24%, narozdiel od uskutočneného výskumu spoločnosti SHRM (2017: 8-10), 

ktorá zistila, že o odchode v intervale do 12 mesiacov uvažuje až 40% zamestnancov. Tento 

rozdiel môže byť však spôsobený tým, že spoločnosť SHRM uskutočnila výskum vo 
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všetkých sférach národného hospodárstva a nie len v neziskovom sektore. V rámci 

testovania hypotéz sa však ukázalo, že medzi tými zamestnancami, ktorí o odchode uvažujú, 

je silným dôvodom odchodu výška mzdy (82%). Taktiež v prípade hypotézy č. 2 existuje 

silný predpoklad, že tí zamestnanci, ktorí uvažujú o odchode, sú motivovaní víziou 

atraktívnych motivačných benefitov. Výsledkom korelačnej analýzy bola v oboch prípadoch 

stredná miera korelačného koeficienta.  

V porovnaní so zahraničným výskumom (Salamon, Geller 2007) uskutočneným v USA, boli 

v Českej republike výsledky miernejšie. Zatiaľ čo v USA označili neziskové organizácie ako 

hlavný dôvod odchodu svojich zamestnancov neschopnosť organizácie ponúknuť 

konkurencieschopnú mzdu, až 87% respondentov, tak v Českej republike tento dôvod 

uvádza len približne 66% respondentov. Rovnako tak aj v prípade možných dôvodov 

odchodu kvôli neschopnosti neziskových organizácií poskytnúť konkurencieschopné 

motivačné benefity. Vo výskume Salamon a Geller (2007), uviedli neziskové organizácie, 

v pomere približne 65%, že dôvodom odchodu ich zamestnancov je neschopnosť 

organizácie ponúknuť konkurencieschopné motivačné benefity. V Českej republike je 

situácia miernejšia, nakoľko tento dôvod uviedlo len približne 30% neziskových organizácií. 

Zamestnanci taktiež uviedli, že dôvodom prečo odišli z predchádzajúceho zamestnania, boli 

predovšetkým nevyhovujúce medziľudské vzťahy, fyzická a psychická náročnosť práce, 

nevyhovujúca výška mzdy, odchod na materskú dovolenku, ponuka lepšieho pracovného 

miesta, syndróm vyhorenia, zmena bydliska, odchod do dôchodku, prepustenie zamestnanca 

a vzdialenosť do zamestnania. Predpokladom bolo, že respondenti na obe otázky odpovedia 

podobné odpovede, ktoré sa budú líšiť len minimálne. K odôvodneniu situácie by bolo 

vhodné uskutočniť kvalitatívny výskum, ktorý by na základe uskutočnených rozhovorov 

vedel presnejšie ozrejmiť hlbšie dôvody odchodu zamestnancov z neziskových organizácií.  

Prínosom diplomovej práce by mohlo byť nie len informovanie ohľadom aktuálnej situácie 

v neziskových organizáciách v predmetnej problematike, ale taktiež by dokument mohol 

slúžiť aj ako pomocný nástroj v zavádzaní motivačných benefitov do organizácií, ktoré 

benefity nevyužívajú, prípadne k optimalizácií už existujúcej politiky odmeňovania v 

organizácii. 
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Akými opatreniami je možné znížiť riziko odchodu zamestnancov?  

Možnosť A: nákladný plán 

Nezisková organizácia zvýši zamestnancom mzdu a zlepší ponuku motivačných benefitov. 

Na prvý pohľad by sa mohla táto varianta zdať ako ideálne riešenie pre zamestnancov, avšak 

jedná sa len o krátkodobý a finančne nákladný plán. 

Možnosť B: čiastočný plán 

V prípade zohľadnenia, že najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov sú dôvody, ktoré 

uviedli vedúci zamestnanci ako príčiny odchodu z posledného zamestnania, teda 

nevyhovujúce medziľudské vzťahy, zánik organizácie, fyzická a psychická náročnosť práce, 

nevyhovujúca výška mzdy, odchod na materskú dovolenku, ponuka lepšieho pracovného 

miesta, syndróm vyhorenia, zmena bydliska, odchod do dôchodku, prepustenie zamestnanca 

a vzdialenosť do zamestnania. V tomto prípade je riešnie veľmi náročné, nakoľko množstvo 

z týchto dôvodov nezisková organizácia nedokáže ovplyvniť (napr. zánik neziskovej 

organizácie, odchod zamestnanca na materskú dovolenku, zmena bydliska, odchod do 

dôchodku a vzdialenosť do zamestnania). Avšak dokáže prijať také opatrenia, aby 

predchádzala nevyhovujúcim medziľudským vzťahom: viac spoločných akcií, večierkov, 

teambuildingov, ktoré utužia kolektív; zmiernenie hranice nadradenosti vedúceho 

zamestnanca k podriadenému; spravodlivý spôsob odmeňovania (napr. podľa Teórie 

spravodlivosti, ktorej súčasťou sú vstupy a výstupy (Dědina, Cejthamr 2005: 150-151), teda 

to, čo zamestnanec prinesie do organizácie, a to, čo si z nej naopak odnesie. I keď je teória 

zvyčajne aplikovaná na peňažné formy odmeňovania, nemusí sa nutne jednať len o finančný 

aspekt, ale aj o istú formu reciprocity, rešpektu, uznania a pod.). V prípade oblasti sociálnych 

služieb je taktiež dôležité sa zamerať na zmiernenie náročnosti práce (vhodné zdravotnícke 

pomôcky, ktoré uľahčia zamestnancom manipuláciu s klientami, väčší počet zamestnancov, 

dobre nastavené delegovanie zodpovedností; dohliadnutie na to, aby neexistoval výrazný 

nepomer v povinnostiach zamestnancov na rovnakej pozícií, čím je možné predísť syndrómu 

vyhorenia). 

Možnosť C: kompromisný plán 

Kompromisný plán zohľadňuje všetky možné varianty odchodov zamestnancov, a to ako z 

hľadiska vonkajšej motivácie, tak aj z pohľadu vnútornej motivácie. Jedná sa o kompromis 
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medzi tým, aby organizácia prihliadla aj na peňažnú formu odmeňovania, ale zároveň, aby 

prehĺbila vnútornú motiváciu zamestnancov.  

Možnosť D: rozumný plán 

Nezisková organizácia zistí priamo od svojich zamestnancov (napr. prostredníctvom 

anonymného dotazníka), čo by ich motivovalo v práci (zohľadní ako aspekty vnútornej, tak 

aj vonkajšej motivácie), dotazuje ich, aké motivačné benefity by uprednostnili, a ktoré sú 

naopak pre nich neatraktívne. Nezisková organizácia na základe analýzy vykoná 

reštrukturalizáciu systému odmeňovania v organizácii, čím bude prispôsobený požiadavkám 

zamestnancov. Čím je odmena pre zamestnanca zaujímavejšia, tým vyššie úsilie v práci 

vynakladá, čo je jedným z princípov Teórie očakávania (Armstrong 2015). 

Na grafe je možné vidieť rozdiel medzi tým, aké motivačné benefity neziskové organizácie 

poskytujúce služby sociálnej starostlivosti ponúkajú svojim zamestnancom, a aké motivačné 

benefity sú pre zamestnancov atraktívne. Priepasť je možné sledovať najmä v motivačnom 

benefite vzdelávacie kurzy, ktoré pre zamestnancov nie sú natoľko atraktívne, i keď 

vzdelávacie kurzy sú benefitom, z ktorého majú profit obe strany, ako zamestnanec, ktorý 

získa nové vedomosti a zručnosti a môže sa zdokonaliť v tých, ktoré už ovláda, ale aj 

nezisková organizácia, ktorá si formuje skúsenejšieho zamestnanca. Dôvod, prečo však nie 

je tento benefit taký populárny u zamestnancov je možné hľadať niekde inde. Vzdelávacie 

kurzy môžu prebiehať v príliš častých intervaloch, čím sú pre zamestnancov vyčerpávajúce, 

prípadne ďalším dôvodom môže byť, že vzdelávacie kurzy sú nekvalitne poskytované, čím 

v zamestnancoch evokujú dojem povinnej nutnosti, kde sa aj tak nič nenaučia.  

Ďalším priepastným motivačným benefitom je očkovanie. Nakoľko v prostredí sociálnych 

služieb dochádzajú zamestnanci do styku s často-krát chorými klientami, tak očkovanie 

môže prispieť k nižšej absencii z dôvodu choroby zamestnancov. V tomto prípade by sa 

mohla organizácia zamyslieť nad tým, či motivačný benefit ponúka ako plošný, alebo ako 

individuálny. V prípade, že niektorý zamestnanec neprichádza do priameho kontaktu s 

chorými klientami, môže pokladať tento benefit za neužitočný.  

Organizácie by mali taktiež pouvažovať nad zvýšením zavádzania plateného voľna v prípade 

choroby (sick days), o ktoré zamestnanci v dotazníku prejavili vysoký záujem, až 86 

respondentov považuje tento benefit za atraktívny, avšak len v 42 organizáciách sa 

poskytuje.  
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Medzi najatraktívnejšie motivačné benefity zamestnanci teda zaraďujú: dni dovolenky 

navyše (114); príspevok na stravu (92); platené voľno v prípade choroby (86); práca z domu 

(81); vianočné odmeny (80) a iné.  

Graf č. 20 – Početnosť typov motivačných benefitov, ktoré respondenti pokladajú za atraktívne, v porovnaní 

s motivačnými benefitmi, ktoré ponúkajú NO 

 

Zdroj: Vlastný výskum 
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ZÁVER 

Diplomová práca pojednávala o problematike riadenia ľudských zdrojov v kontexte 

neziskových organizácií, konkrétne o príčinách odchodov platených zamestnancov z 

neziskových organizácií v Českej republike. Práca skúmala, aký majú vplyv motivačné 

benefity na odchod zamestnancov, pričom skúmanou premennou boli motivačné benefity 

ako celok, ale aj (vyhovujúca/nevyhovujúca) výška mzdy, ktorú niektorí autori považujú aj 

za motivačný benefit. Cieľom práce bolo taktiež zistiť, aké motivačné benefity neziskové 

organizácie ponúkajú. 

Skúmanou vzorkou boli neziskové organizácie (a ich vedúci zamestnanci), ktoré poskytujú 

služby sociálnej starostlivosti v Českej republike.  Jednalo sa predovšetkým o domovy pre 

seniorov, zariadenia poskytujúce osobnú asistenciu či opatrovateľskú službu, centrá denných 

služieb, organizácie poskytujúce odbornú sociálnu starostlivosť, denné stacionáre a iné. 

Výber vzorku bol ovplyvnený predovšetkým tým, že oblasť sociálnych služieb je v Českej 

republike profesionalizovaná, a tieto neziskové organizácie tvoria aj platení zamestnanci. 

Do vzorku bolo vybraných všetkých 663 neštátnych neziskových organizácií poskytujúcich 

služby sociálnej starostlivosti, pričom respondentov, ktorí odpovedali na dotazník bolo 197, 

z ktorých podmienku platených zamestnancov spĺňalo 194 neziskových organizácií. 

Prvou výskumnou otázkou, ktorá bola v práci skúmaná, znela: Aké dôvody vedú 

zamestnancov neziskových organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť v Českej 

republike k odchodu z organizácie? Táto výskumná otázka sa pozerala na problematiku 

dôvodov odchodu z dvoch pohľadov, a to, aké dôvody viedli zamestnancov neziskových 

organizácií k odchodu z ich posledného zamestnania, a názor vedúcich zamestnancov, aké 

sú príčiny odchodu zamestnancov z neziskovej organizácie, v ktorej momentálne pôsobia. 

V odpovediach respondentov, čo ich viedlo k odchodu z ich posledného zamestnania, 

prevládala skôr nedostatočná vnútorná motivácia, tak ako ju definuje Armstrong (2015: 

219). Najhlavnejším dôvodom odchodu boli nevyhovujúce medziľudské vzťahy na 

pracovisku, ktoré ako hlavný dôvod odchodu označilo 28% respondentov. Druhým 

najčastejším dôvodom bol zánik neziskovej organizácie, čo uviedlo 16% respondentov. 
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Ďalšími dôvodmi boli: fyzická a psychická náročnosť práce (11%), nevyhovujúca výška 

mzdy (11%), syndróm vyhorenia (7%) a iné.  

Druhý pohľad skúmal to, aké dôvody odchodov z neziskovej organizácie vidia vedúci 

zamestnanci v organizácii, v ktorej momentálne pôsobia. Najčastejšie uvádzaným dôvodom, 

ktorý respondenti uvádzali, bola nevyhovujúca výška mzdy, čo označilo až 66% 

dotazovaných respondentov. Ako druhý najčastejší dôvod označili, že zamestnancom bolo 

ponúknuté zaujímavejšie pracovné miesto, čo uviedlo približne 37% respondentov. Ako 

tretím najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom odchodu uviedli respondenti neschopnosť 

organizácie ponúknuť konkurencieschopné motivačné benefity, čo uviedlo ako možný 

dôvod odchodu 30% respondentov. Ďalšími možnými dôvodmi odchodu sú: pocit 

nespravodlivosti na pracovisku (16%), celková nespokojnosť s prácou v neziskovej 

organizácii (14%), nejasnosť zadávaných úloh (13%), nevhodná geografická poloha 

neziskovej organizácie (11%), nízka popularita neziskovej organizácie (9%), psychicky 

a fyzicky náročná práca (5%), syndróm vyhorenia (3%), odchod na materskú dovolenku 

(3%) a nevyhovujúce medziľudské vzťahy na pracovisku (2%). To, prečo zamestnanci 

odchádzajú, nevedelo posúdiť približne 12% opýtaných. 

Dôvodom odchodu zamestnancov, sú teda prevažne dobrovoľné dôvody odchodov 

zamestnancov, ktoré sú vo väčšine prípadov zamedziteľnými. V rámci faktorov odchodu na 

základe Zhang (2016: 86), sa prejavili ako najvýraznejšie organizačno-pracovné faktory 

(nevyhovujúca výška mzdy, neatraktívne motivačné benefity, nízka popularita NO, 

zamestnanec má pocit, že sa v práci stráca a pod.). Avšak okrajovo je možné hovoriť aj o 

osobných faktoroch, nakoľko podľa Zhang (2016: 86) odchádzajú z neziskových organizácií 

prevažne ženy, pričom respondenti boli zložení až z 82% ženami, čím je možné 

predpokladať, že v sociálnych službách pracujú prevažne ženy. Socio-ekonomické faktory 

sú v súčasnosti tiež možným rizikom, nakoľko momentálna situácia na trhu práce je veľmi 

priaznivá a nezamestnanosť je nízka, čím zamestnanci majú širšie možnosti na zmenu 

zamestnania. 

V rámci výskumnej otázky boli stanovené dve hypotézy. Prvá hypotéza tvrdila, že (v 

priemere) x̅ = 50% zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby sociálnej 

starostlivosti v ČR odchádza kvôli nevyhovujúcej výške mzdy. Priemer pravdepodobnosti 

toho, že zamestnanci sú v neziskových organizáciách poskytujúcich služby sociálnej 
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starostlivosti v Českej republike motivovaní výškou mzdy je až 82%. Hypotéza sa teda 

zamietla na hladine významnosti 95%, z dôvodu vzniku vysokej odchýlky o hodnote 24%. 

Hypotéza bola testovaná pomocou Z-testu, ktorý ukázal, že existuje 0% pravdepodobnosť, 

že v priemere 50% zamestnancov by uvažovalo o odchode kvôli výške mzdy, nakoľko 

vonkajší motivačný faktor je oveľa vyšší než x̅ 50%. Hypotéza bola testovaná na vzorke 47 

respondentov, ktorí uviedli v dotazníku, že uvažujú o odchode z neziskovej organizácie v 

intervale do 12 mesiacov: “určite áno” a “skôr áno”. Na celej skúmanej vzorke 194 

respondentov bola ako doplnková analýza použitá korelácia, ktorej cieľom bolo zistiť ako 

vysoká je hodnota korelačného koeficientu medzi dvomi premennými (nevyhovujúca výška 

mzdy a odchod zamestnancov). Výsledok korelačného koeficientu predstavoval hodnotu 

0,32, čo na základe stupnice preukázalo strednú mieru asociácie medzi dvomi premennými. 

Druhá hypotéza tvrdila, že (v priemere) x̅ = 70% zamestnancov neziskových organizácií 

poskytujúcich služby sociálnej starostlivosti v ČR odchádza kvôli neatraktívnym 

motivačným benefitom. Hypotéza sa nezamietla, nakoľko nameraná hodnota štatistiky 0,31 

bola v rozmedzí kritickej hodnoty normálneho rozdelenia na hladine významnosti 5%, a 

opäť existuje pravdepodobnosť, že zo skúmaného vzorku tých respondentov, ktorí uvažujú 

v intervale do 12 mesiacov o odchode z organizácie, sú motivačné benefity dôležitým 

motivačným faktorom. Ako doplnková analýza bola opätovne využitá korelačná analýza, 

ktorá dávala do asociácie dve premenné (odchod zamestnancov a neatraktívne motivačné 

benefity). Výsledok korelačného koeficientu predstavoval hodnotu 0,64, teda opäť strednú 

mieru asociácie. 

Na základe výsledkov výskumnej otázky č. 1 sa preukázalo, že motivačné benefity a výška 

mzdy majú vplyv na odchod zamestnancov neziskových organizácií poskytujúcich služby 

sociálnej starostlivosti v Českej republike, avšak len v rámci posudzovania respondentov, 

ktorí uvažujú o odchode z organizácie v intervale do 12 mesiacov „určite áno“ a „skôr áno“ 

(n=47). Ako je možné vidieť na grafe nižšie, u respondentov ako výraznejší motivačný 

faktor pôsobí výska mzdy. Súčasťou zistených hodnôt je graficky zobrazený aj interval 

spoľahlivosti, ktorý bol vypočítaný zo smerodajnej odchýlky v rámci každej testovanej 

hypotézy.  
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Graf č. 21 – Vplyv motivačných benefitov (vrátane mzdy) na fluktuáciu zamestnancov v NO v ČR 

 

Zdroj: Vlastný výskum 

Druhá výskumná otázka stanovená v diplomovej práci znela: Aké motivačné benefity 

využívajú neziskové organizácie zamerané na sociálnu starostlivosť v Českej republike? Na 

základe výskumu sa zistilo, že zo všetkých skúmaných neziskových organizácií, až 89% 

neziskových organizácií ponúka motivačné benefity svojim zamestnancom, pričom sa vo 

väčšine prípadov jedná o plošné motivačné benefity. Najčastejšie využívaným motivačným 

benefitom sú vzdelávacie kurzy, ktoré ponúka až približne 84% organizácií, ďalej príspevok 

na stravu (67%), dni dovolenky navyše (52%), vianočné odmeny (49%), možnosť pracovať 

aj z domu (30%), očkovanie (28%), mobilný telefón aj na súkromné účely (26%), platené 

voľno v prípade choroby (24%), odmena zamestnanca mesiaca (17%), automobil aj na 

súkromné úely (12%), odmena k sviatku (8%), príspevok na dôchodkové postenie (6%), 

príspevok na dochádzanie za prácou (4%), iné (4%), flexibilita pracovnej doby (3%) a 

príspevok na  dovolenku a rekreáciu (2%). 
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6. PRÍLOHY 

Zoznam neziskových organizácií poskytujúcich 

služby sociálnej starostlivosti v ČR (skúmané 

subjekty)  

"Anděl", z.s. 

"HVĚZDA z.ú." 

A DOMA z.s. 

Adapta Jihlava - odlehčovací služba 

Agentura asistenční služby pro lidi s tělesným postižením, Praha 

Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 

Agentura KROK, o.p.s. 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 

Agentura osobní asistenční služby z. ú. 

Agentura Pondělí, z.s. 

Akord, Organizační jednotka - DENNÍ STACIONÁŘ 

Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. 

ALKA, o.p.s. 

ALMA MATER, o.p.s. 

Althaia o.p.s. 

ALVALÍDA, z.s. 

ALZHEIMER HOME z.ú. 

ALZHEIMER'S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. 

Alzheimercentrum Filipov z.ú. 

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. 

Alzheimercentrum Zábřeh z.ú. 

Alzheimercentrum Zlín z.ú. 

Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. 

Anděl Strážný, z.ú. 

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 

APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Apropo Jičín, o.p.s. 

ARCHA Borovany, o. p. s. 

ARCHA Český Těšín 

ARCHA Nový Jičín 

ARCHA Ostrava 

ARCHA Široká Niva 

ARCHA Třinec 

Arcidiecézní charita Praha 

Arkadie, o. p. s. 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek - Místek 

Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky 

Armáda spásy, Domov Přístav Šumperk 

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. 

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. 

Asistence, o.p.s. 

Asistenční služba sv. Rafaela, Brno 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 

Asociace TRIGON, o.p.s. 

Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci 

Auticentrum, o.p.s. 

Auxilium o.p.s. 

Azara sociální, z.s. 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 

Baculus o.p.s. 

Bárka - domácí hospic Jihlava 

Benediktus z.s. 

BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. 

BESKYD DZR, o.p.s. 

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. 

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. 

BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením 

Bethesda - domov pro seniory 

BILICULUM, z.ú. 

BONA, o.p.s. 

Borůvka, Borovany spolek 

Camphill na soutoku, z.s. 

Centrum BAZALKA, o.p.s. 

Centrum D8, o.p.s. 

Centrum denních služeb Brno 

Centrum denních služeb Letovice 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. 

Centrum denních služeb pro seniory, Uherské Hradište 

Centrum denních služeb Slavkov u Brna 

Centrum denních služeb, Vyškov 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. 

Centrum LADA, z.s. 

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú 

Centrum Orion, z. s. 

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 

Centrum Paraple, o.p.s. 

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. 

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Liberec 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s. 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

Centrum Seňorina, z.s. 

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s. 

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. 

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. 

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Centrum sociálních služeb Petrklíč 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. 

Cesta domů, z.ú. 

Cesta integrace, o.p.s. 

Cesta životem bez bariér, z. s. 

Česká abilympijská asociace, z.s. 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. 

Česká katolická charita , Charitní domov pro řeholnice Velehrad 

Česká katolická charita Domov sv. Kříže Kroměříž 

Česká katolická charita Charitní domov Břevnov 

Česká katolická charita Charitní domov Mendryka 

Česká katolická charita Charitní domov Město Albrechtice 

Česká katolická charita Charitní domov Moravec 

Česká katolická charita Charitní domov Opava 

Česká katolická charita Charitní domov Rokole 

Česká katolická charita Charitní domov Stará Boleslav 

Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, o.p.s 

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje 

Český západ, o.p.s. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Člověk zpět k člověku, z.s. 

Charita Beroun 

Charita Český Těšín 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 

Charita Hlučín 

Charita Hranice 

Charita Kroměříž 

Charita Neratovice 

Charita Nový Hrozenkov 

Charita Odry 

Charita Ostrava 

Charita Praha - Chodov 

Charita Praha - Holešovice 

Charita Prostějov 

Charita Slavičín 
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Charita Starý Knín 

Charita Strážnice 

Charita sv. Alexandra 

Charita Šumperk 

Charita Třinec 

Charita Uherské Hradiště 

Charita Uherský Brod 

Charita Valašské Klobouky 

Charita Valašské Meziříčí 

Charita Veselí nad Moravou - Stacionář Toník 

Charita Vsetín 

Charita Vyškov 

Charita Zábřeh - Denní stacionář Domovinka 

Charita Zábřeh - Denní stacionář Okýnko 

Charita Zábřeh - Oáza - centrum denních služeb 

Charitní domov Sv. Mikuláše - Ludgeřovice 

Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář 

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně 

Charitní dům pokojného stáří, Kyjov 

Charitní dům pokojného stáří, Zdounky 

Charitní dům pro seniory, Český Těšín 

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami  

Charitní dům sv. Alžběty - Denní centrum 

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří , Ostrava 

Charitní týdenní stacionář, Frýdek-Místek 

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Chráněné a podporované vydlení pro duševně nemocné, Opava 

Chráněné bydlení Arkénie 

Chráněné bydlení Betany Boskovice 

Chráněné bydlení Černý Most 

Chráněné bydlení Letovice, Nosislav 

Chráněné bydlení Mirandie 

Chráněné bydlení na Xaverově  

Chráněné bydlení Olešnice 

Chráněné bydlení Ovečka 

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. 

Chráněné bydlení Skryje 

Chráněné bydlení Sokolov, z.s. 

Chráněné bydlení sv. Anežky, Brno 

Chráněné bydlení sv. Michaela, Brno 

Chráněné bydlení sv.Luisy 

Chráněné bydlení Terezín 

Chráněné bydlení Valašské Meziříčí 

Clementas Kolín z.ú. 

Czech Med Cross z.s. 

ČMELÁČEK z. s. 

DC 90 o.p.s. 

Denní centrum Archa 

Denní centrum Barevný svět, o. p. s. 

Denní centrum Maják 

Denní centrum Maják Slavičín 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Denní centrum pro seniory JIZERA, z. s. 

Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem a Děčín 

Denní centrum pro seniory, Dvůr Králové 

Denní centrum sv. Ludmily 

Denní centrum Žirafa, z.s. 

Denní stacionář 

Denní stacionář Dobromysl 

Denní stacionář Domeček 

Denní stacionář Domovinka 

Denní stacionář Charity Krnov 

Denní stacionář Klokan o. p. s. 

Denní stacionář Luhačovice 

Denní stacionář Na palubě 

Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou 

Denní stacionář pro seniory Chvalčov 

Denní stacionář pro seniory, Opava 

Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené, Karlovy Vary 

Denní stacionář Radost, Rožnov pod Radhoštěm 

Denní stacionář Slunečnice 

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo 

Denní stacionář sv. Josefa, Jablunkov 

Denní stacionář Šimon 

Denní stacionář VOLBA, Šumperk 

Denní stacionář ZAHRADA 

Denní stacionář, Brumov-Bylnice 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

Devětsil - domácí hospic 

DH Liberec, o.p.s. 

Diakonie Církve bratrské 

Diakonie ČCE - hospic CITADELA 

Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 

Diakonie ČCE - středisko CESTA 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 

Diakonie ČCE - středisko Praha 

Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - centrum denních služeb 

Diakonie ČCE - středisko Rolnička 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou 

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích 

Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově, Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice 

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně 

Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem 

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí 

Diakonie ČCE - středisko Vsetín 

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 

DIANA TŘEBÍČ, o. p. s. 

Digitus Mise, z. ú. - Hořovice 

DIGNO (důstojnost) z.s. 

DLBsH Rajhrad 

Dobromysl, z. ú. 

DOM - Dům otevřených možností, o.p.s. 

DomA - domácí asistence 

Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie 

Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Domácí hospic Setkání, o.p.s. 

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 

Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou 

Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ČČK Alice 

Domov Alzheimer Darkov z.ú. 

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú. 

Domov Arreta o.p.s. 

Domov blahoslavené Bronislavy 

DOMOV Bystré, o.p.s. 

Domov Jitka o.p.s. 

DOMOV MAJÁK, o.p.s. 

Domov pod hrází, o.p.s. 

Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince, Chrastava 

Domov pokojného stáří Kamenná Brno 

Domov pokojného stáří Ostrov 

Domov pokojného stáří sv. Františka 

Domov pokojného stáří sv. Hedviky 

Domov pro mne, z.s. 

Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy 

Domov pro seniory - Domovinka 

Domov pro seniory - Dům pokojného stáří 

Domov pro seniory Bor 

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 

Domov pro seniory svatého Jana Pavla II. 

Domov pro seniory, Rokycany 

Domov Ráček o.p.s. 

Domov rodinného typu Opolany, Kostelec nad Černými lesy 

Domov se zvláštním režimem - Vážka 

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. 

Domov Sedlec SPMP o.p.s. 

Domov seniorů U Přehrady, z. s. 

Domov Sue Ryder, z.ú. 

Domov sv. Aloise, Plzeň 

Domov sv. Alžběty, Plzeň 

Domov sv. Anežky, o.p.s 

Domov sv. Karla Boromejského 

DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie 

Domov u zámku, z.s. 

Domov Vyhlídka, Vsetín 

Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 

Domovinka Němčičky o. p. s. 

Domovinka pro seniory - denní stacionář 

Domovinka pro seniory- týdenní stacionář 

Domovinka Třebíč 

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín 

Domovy KLAS, o.p.s. 

Dotek z.ú. 

Dřevčická o.p.s. 

DS Stříbrné Terasy o.p.s. 

DUHA o. p. s. 

Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 

Dům klidného stáří Pravětín 

Dům Naděje Brno-Vinohrady 

Dům Naděje Litoměřice 

Dům Naděje Otrokovice 

Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 

Dům pokojného stáří Bohuslavice 

Dům pokojného stáří Nedašov 

Dům pokojného stáří sv. Ludmily 

Dům pokojného stáří Valašská Bystřice 
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Dům pokojného stáří Zlín 

Dům sociálních služeb Bojčenkova, Praha 

Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice 

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 

Dům sv. Františka - chráněné bydlení 

Dům sv. Josefa 

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s. 

Dveře dokořán z.s. 

DZR Pohoda, z. ú. 

EBEN EZER Český Těšín, domov pro osovy se zdravotním postižením 

EDEN Český Těšín, denní stacionář 

EDEN Nový Jičín, denní stacionář 

EFFETA denní stacionář Brno 

Ekipa, z.s. 

ELIADA Brno, osobní asistenc 

Emanuel Boskovice 

Emanuel Doubravice nad Svitavou 

Energeia o.p.s. 

ENERGIE o.p.s. 

ERGO Aktiv, o.p.s. 

ESET - HELP, z. s. 

EUNIKA Karviná, denní stacionář 

Evangelický domov pro seniory, Libice nad Cidlinou 

Farní charita Dobruška 

Farní charita Dolní Újezd 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Farní charita Chrudim 

Farní charita Kamenice nad Lipou 

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory 

Farní charita Příbram 

Farní charita Vlašim 

Fokus České Budějovice, z.ú. 

Fokus Labe, z.ú. 

Fokus Liberec o.p.s. 

Fokus Mladá Boleslav z.s. 

Fokus Praha, z.ú. 

Fokus Tábor, z.s. 

Fokus Turnov 

Fokus Vysočina, z.ú., Bludšte 

Fora pro osoby s postižením 

Fosa, o.p.s. 

G-HELP z.ú. 

GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 

Generace Care z.ú. 

Gerocentrum Slunné stáří  

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s. 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 

Handicap Zlín, z.s. 

Háta, o.p.s. 

Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 

Help - in, o.p.s. 

Helpicon, z.ú. 

Helpless, o.p.s. 

HEWER - osobní asistence pro Jihomoravský kraj 

HEWER - osobní asistence pro Královéhradecký kraj 

HEWER - osobní asistence pro Pardubický kraj  

HEWER - osobní asistence pro Plzeňský kraj  

HEWER - osobní asistence pro Prahu 

HEWER - osobní asistence pro Středočeský kraj  

HEWER - osobní asistence pro Ústecký kraj 

Horizont - centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie CČSH 

Hornomlýnská, o.p.s. 

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením 

Hospic knížete Václava, o.p.s. 

Hospic sv. Alžběty o.p.s. 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. 

HOSPIC TEMPUS, z.s. 

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

ICOS Český Krumlov, o.p. s. 

Institut Krista Velekněze, z.s. 

Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú. 

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 

ITY z. s. 

Jah jireh, spolek, Domov pro seniory Mariánské Lázně 

Jasněnka, z.s. 

Jihočeská sociální pomoc o.p.s. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

JINAK, o.p.s 

Jistoty Domova, z. ú. 

JITRO Olomouc, o.p.s. 

Joker z.s. 

Jsme tady, o.p.s. 

JURTA, o.p.s. 

KARMEL, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. 

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. 

Klubíčko Beroun, z.ú. 

Komplexní domácí péče EZRA Praha  

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. 

Komunitní centrum Říčany, o.p.s. 

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 

Krásný věk, zapsaný spolek 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. 

Kvalitní podzim života, z.ú. 

Ledax Vita z.ú. 

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Ledovec, z.s. 

Letohrádek Vendula, z.s. 

Letohrádek Vendula, z.s. 

Letokruhy, o. p. s. 

Liga vozíčkářů, z. ú. 

Linie radosti z.s. 

LIPKA, z.s. 

LRS Chvaly, o.p.s. 

Luhačovická o.p.s. 

LUMINA, spolek 

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. 

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. 

Maltézská pomoc, o.p.s. 

Maltézská pomoc, o.p.s., Brno 

Maltézská pomoc, o.p.s., Mělník 

Maltézská pomoc, o.p.s., Olomouc 

Maltézská pomoc, o.p.s., Praha 

Maltézská pomoc, o.p.s., Žatec 

MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

MEDELA - péče o seniory o.p.s. 

Medou z.s. 

MELA, o.p.s. 

MENS SANA z.ú. 

MESADA, z. s. 

Městská charita Plzeň 

MIKASA z.s. 

MIREA denní stacionář, o.p.s. 

Modrý klíč o.p.s. 

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne 

Most do života 

Mraveneček 

Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením 

Muži a ženy, o.p.s. 

Naděje Kadaň - chráněné bydlení  

Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení  

NAGUAL z.s. 

Národní ústav pro autismus, z.ú. 

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. 

Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí 

Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 

Nezávislý život, z.ú. 

NOE Frýdek-Místek 

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 

NOE Krnov, Bruntál, podpora samostatného bydlení 

NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 

NOE Třinec 

OASA nezisková o.p.s. 

Oáza klidu o.p.s. 

Oáza pokoje, Frýdek-Místek 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 

Občanské sdružení Melius, z.s. 

Obecně prospěšná společnost Důstojnost 

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 

Obecný zájem, z.ú. 

Oblastní charita Červený Kostelec 

Oblastní charita Česká Kamenice 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Oblastní charita Klatovy 

Oblastní charita Most 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 

Oblastní charita Pardubice 

Oblastní charita Pelhřimov 

Oblastní charita Polička 

Oblastní charita Rokycany 

Oblastní charita Sobotka - Domov pokojného stáří Libošovice 

Oblastní charita Strakonice 

Oblastní charita Trutnov 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice 
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín 

Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč 

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov 

Odlehčovací služba Trnková 

Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. 

OKUS Vysočina, z.ú. 

Osobní asistence Dačice  

Osobní asistence Třebíč 

Osobní asistence Velké Meziříčí 

Osobní asistence Znojmo 

Osobní asistenční služba Mnichovo Hradiště 

Otevřená OKNA, z. ú. 

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. 

Pamatováček, o.p.s. 

PAMPELIŠKA, o.p.s. 

ParaCENTRUM Fenix, z. s. 

Paspoint, z.ú. 

Péče srdcem, z.ú. 

Pečovatelská služba Českého červeného kříže Blansko 

Pečovatelská služba Ďáblice - Diakonie ČCE - SKP v Praze 

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. 

Pečovatelská služba Klamovka - Diakonie ČCE - SKP v Praze 

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA z.ú. 

Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice - Diakonie ČCE - SKP v Praze 

Pírko pro osoby s postižením, Stod 

Plzeňská unie neslyšících, z.ú. 

Podané ruce - osobní asistence 

Podpora samostatného bydlení, Olomouc 

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 

POHODA odlehčovací služba, Vsetín 

Pohodlí domova o.p.s. 

Polovina nebe, o.p.s. 

Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. 

Pomocné ruce, o.p.s. 

PONTE D22, z.ú. 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

Portimo, o.p.s. 

Portus Praha z.ú. 

poTom, z.s. 

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. 

Práh jižní Morava, z.ú. 

PRAPOS, z.s. 

PRÁVO NA ŽIVOT z.s. 

PROSAZ, z. ú. 

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. 

REMEDIA PLUS z.ú. 

RESIDENT 2000 o.p.s. 

Respitní péče Jindra 

Reva o. p. s. 

Rodina24 z. ú. 

Rosa - denní stacionář  

RUAH o.p.s. 

Ruka pro život o.p.s. 

Ruprechtický farní spolek 

Rytmus - od klienta k občanovi o.p.s. 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 

SALOME Bohumín, odlehčovací služba 

Sanus Brno, z. s. 

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 

SC domácí péče, o.p.s. 

Sdílení o.p.s. 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. 

Sdružení Neratov, z.s. 

Sdružení občanů Exodus, z.s. 

Sdružení rodičů a přátel Střediska "DAR" z.ú. 

Sdružení TULIPAN, z.s. 

Sdružení Veleta, z.s. 

Sedmibarevno z.ú. 

SeniA z.s. 

Senior residence Terasy z.ú. 

Senior Teplice z. s. 

SENIORSERVIS o.p.s. 

SILOE Ostrava, centrum denních služeb 

SKOK do života o.p.s. 

SKP - CENTRUM, o.p.s. 

Slunce v dlani, o.p.s. 

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek 

Sluneční domov o.p.s. 

Sluneční zahrada, z.s. 

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. 

Sociální pohoda, o.p.s. 

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s. 

Sociální služby Praha 9, z.ú. 

Sociální služby Praha 10, z.ú. 

Sociální služby SOVY o.p.s. 

SOUŽITÍ 2005, o.p.s. 

Spirála pomoci, o.p.s. 

Spokojený domov, o.p.s. 

Společenství Androméda z.s. 

Společné cesty - z.s. 

Společně proti času, o.p.s. 

Společnost Dolmen, z.ú. 

Společnost DUHA, z.ú. 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

Spolkový dům Mariany Berlové - zapsaný spolek 

SPOLU Olomouc, z.ú. 

Spolusetkávání Přerov, z.ú. 

Sportem proti bariérám, z. s. 

Stacík Slunečnice Mělník, z. s. 

Stacionář Cesta Náchod z.ú. 

Stacionář Človíček pro osoby s postižením 

Stacionář Korálek pro osoby s postižením 

Stacionář Kvítek pro osoby s postižením 

Stacionář Magnolia, Vsetín 

Stacionář NONA 

Stacionář Plamínek pro osoby s postižením 

Stacionář sv. Anežky České pro seniory - denní 

Stacionář sv. Františka, Rychnov nad Kněžnou 

Stacionář Úsměv Třebíč 

Startujeme, o.p.s. 

Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú. 

Stéblo, z.s. 

Středisko komplexní sociální péče o.p.s. 

Středisko Naděje Vsetín-Sychrov 

Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s 

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 

Světlanka - centrum denních služeb 

Šance Lovosice, z.s. 

Škola života o.p.s. 

TABITA Jablunkov, Třinec, Český Těšín, osobní asistence 

Tísňová péče, Plzeň 

TŘI, o.p.s. 

Týdenní stacionář - certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou, Karlovy Vary 

Týdenní stacionář Na palubě, Praha 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

TyfloCentrum Liberec o. p. s. 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

TyfloCentrum Praha, o.p.s. 

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. 

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Ústav sociální péče Brdy, z.ú. 

ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. 

V jednom domě o.p.s. 

Vaše Harmonie, o.p.s. 

VČELKA senior care o.p.s. 

VETUS MOLENDINI CZ z.s. 

Vila Vančurova o.p.s. 

Villa Vallila, z.ú. 

Vítej ... o.p.s. 

VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. 

VOR Jihlava, z.ú. 

ZAHRADA, z. s. 

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

Zdislava Veselí, z.ú. 

Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. 

Židovská obec v Praze - Hagibor 

ŽIVOT 90, z.ú. 

Život bez bariér, z.ú. 

Život Hradec Králové, o. p. s. 

Život Plus, z. ú. 

 


