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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá vykazatelností, která je chápána jako vztah aktéra a ex-

terního fóra, kdy je aktér povinen skládat účty, tedy vysvětlovat a zdůvodňovat své jednání. 

V této práci jsou tímto aktérem organizace občanské společnosti, které poskytují sociální 

služby. Práce zkoumá, jaké podoby a diskursy vykazatelnosti jsou reprezentovány ve vý-

ročních zprávách organizací občanského sektoru, které poskytují sociální služby, a to 

v období vlády Petra Nečase, což je považováno za období neoliberálních reforem. Použí-

vá výzkumnou metodu kritické diskursivní analýzy podle Normana Fairclougha. Práce 

zjistila, že jako dominantní formuje vykazatelnost byrokratický diskurs, a jako minoritní 

diskurs občanské společnosti. Vykazování skrze byrokratický diskurs slouží především 

k legitimizaci organizaci. Diskurs občanské společnosti odráží a utváří organizační identity. 

Abstract 

This Master's thesis focuses on accountability, which is understood as a relation be-

tween an actor and an external forum. The actor is accountable to the forum which means 

the actor must explain and justify their actions. This thesis regards as actors civil society 

organizations that provide social services. The thesis explores what forms of accountability 

are employed in annual reports of civil society organisations that provide social services 

during Petr Nečas' government and using which discourses. The era of Petr Nečas' gover-

nment is considered to be an era of neoliberal reforms. The method used in this thesis is 

Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough. The thesis identifies bureaucratic dis-

course as the dominant and discourse of civil society as the minority. Being accountable 

through beraucratic discourse serves for legitimizing an organisation. Civil society discour-

se reflects and forms identities of organizations.  
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ÚVOD 

Studium organizačních změn v občanském sektoru se věnuje různým procesům, kte-

rými občanský sektor přestává fungovat podle své původní logiky a hodnot, a je podroben 

procesům komercionalizace či připodobnění se podniku (becoming business-like), manaže-

rizace, byrokratizace a profesionalizace.  Během studia jsem narazila na článek Daniela 

Kinga (2016), který popisuje a vysvětluje, jak se takové procesy dějí na mikroúrovni, tedy 

na úrovni interakcí jednotlivého člověka a dalších lidí a institucí. Ten pomocí autoetnogra-

fie zkoumal, jak se z nadšence, který chtěl pomocí arteterapie pomáhat lidem bojujícím se 

závislostí, stal neziskovým profesionálem, který se vzdálil původním hodnotám. 

Toto stávání se profesionálem mělo dle Kinga (2016) několik vrstev. Jednou z nich 

byla socializace s lidmi v občanském sektoru, kteří komunikovali v jazyce cílových skupin, 

dotačních řízení a výstupů práce. Velkou změnu znamenalo přizpůsobení se logice a dis-

kursu žádosti o dotaci tak, aby se původní nápad vměstnal do kolonek formuláře a předde-

finovaných kategorií, což původní myšlenku velmi změnilo a přizpůsobilo grantovým po-

žadavkům. Další bylo průběžné vyhodnocování a monitorování projektu, které vyžadovalo 

sledovat specifické a měřitelné indikátory. Jako profesionál se také musel naučit řídit sám 

sebe – vytvářet rozpočty, stanovovat cíle, psát seznamy povinností – k tomu využíval ma-

nažerské pomůcky.  

Autoetnografie Daniela Kinga (2016) je velmi zajímavá, protože ukazuje procesy, 

které se dějí na úrovni organizací, na příběhu konkrétního člověka. Tyto procesy pojmeno-

vává technologie výkonu, což je odkaz na Foucaultovu (2009) technologii vztahu k sobě 

samotnému, tedy disciplinární moc, která se projevuje „na dálku.“  Právě mezi těmito 

technologiemi výkonu mě zaujala vykazatelnost, která je zásadním principem vztahu doná-

tora a organizace, a projevuje se mimo jiné v monitorování a vyhodnocování činnosti a 

výkonu. V zahraniční literatuře je vykazatelnost v kontextu občanské společnosti popiso-

vána jako negativní sociální vztah, disciplinární praktika, která organizace přetěžuje (Ebra-

him 2016) a odvádí od jejich původní mise (Evans a kol. 2005) nebo vede k depolitizaci 

organizace a ztrátě advokační funkce (Yan a kol. 2015).  

 Na základě této literatury jsem se rozhodla zaměřit na téma vykazatelnosti. Jak „se 

děje“ a jaké má podoby v kontextu českého občanského sektoru. Zda je zde také především 

„technologií výkonu“ (King 2016). Zda ukazuje na to, že jsou organizace přetížené vyka-



8 

 

zováním nebo naopak vykazují naplňování své mise, manifestují své hodnoty či příběhy. 

Vykazatelnost jsem zkoumala z diskursivní perspektivy, konkrétně metodou kritické dis-

kursivní analýzy, která se zaměřuje právě na otázky moci, která se projevuje formou dis-

kursu (Fairclough 2003). Zkoumala jsem, jak se vykazatelnost uskutečňuje ve specifickém 

dokumentu, výroční zprávě organizací občanské společnosti, které poskytují sociální služ-

by. Výroční zprávu jsem analyzovala jako žánr, tedy typ konvence, která implikuje i jeho 

proces vytvoření, distribuce a konzumace (Fairclough 1992b). Jedná se o žánr, který je 

zákonem regulován pouze částečně, organizace jsou povinny zveřejňovat finanční skuteč-

nosti a formální skutečnosti, jako je účetní závěrka a změny ve složení správní rady (Deve-

rová 2010: 208). Tato omezená regulace ponechává volné pole pro jednání organizací, kte-

ré bylo také předmětem výzkumu. Skrze výroční zprávy podávají organizace zprávu o své 

činnosti, a ve které mohou vykazovat, co je pro ně z činnosti či života organizace důležité, 

spolu s povinnou účetní závěrkou (Deverová 2010).   

Záměrem práce je zjistit, jaké diskursy utvářejí vykazatelnost. Vykazatelnost je na-

hlížena kriticky, tak aby umožnila reflexi toho, jaké reprezentace utváří diskursy s ohledem 

na legitimitu organizace, organizační identitu. Cílem práce je tak vysvětlit, jaké diskursy 

vykazatelnosti se ve výročních zprávách objevují a proč, a to se zohledněním společenské-

ho kontextu. Tím je období vlády Petra Nečase, která znamenala zásadní změny pro orga-

nizace občanské společnosti v oblasti sociálních služeb (Janebová a Vrbický 2012). Práce 

tak umožňuje reflexi toho, jak společenský kontext a institucionální prostředí a aktérství 

organizací konstituují diskursy, kterými je reprezentována vykazatelnost. 
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1. Teoretická východiska 

Teoretická část představuje východiska empirické diplomové práce. Představuje jed-

notlivé koncepty a kontexty, na základě kterých jsou v metodologické části formulovány 

výzkumné otázky a cíle. Hlavním tématem práce a také teoretickým konceptem je vykaza-

telnost (kapitola 1.1). Vykazatelnost je chápána jako důležitá charakteristika neoliberalismu, 

který je představen na dvou úrovních. Na abstraktnější úrovni představuji jako kontext 

neoliberalismus v pojetí Loice Wacquanta (viz kapitola 1.1.1). Konkrétním kontextem je 

období vlády Petra Nečase, které krátce představím z hlediska jejich významu pro organi-

zace občanské společnosti poskytující sociální služby (1.1.4). Organizace občanské spo-

lečnosti, které poskytují sociální služby, jsou druhým kontextem, ve kterém je vykazatel-

nost zkoumána (1.1.2). Podkapitolu věnuji také představení dosavadních výsledků analýz 

vykazatelnosti organizací občanské společnosti (1.1.3). Poslední kapitolu věnuji konkrét-

nímu mechanismu vykazatelnosti skrze výroční zprávy (1.1.5). 

Dále je představena perspektiva, kterou je téma vykazatelnosti nahlíženo. To je per-

spektiva diskursivní, konkrétně kritická diskursivní analýza (1.2.1). Nejprve shrnuji vý-

sledky existujících analýz vykazatelnosti z hlediska diskursu (1.2.2). Poté představuji té-

mata teorie organizace, se kterými vykazatelnost souvisí, a jejich uplatnění ve výzkumech, 

které zaujímají diskursivní perspektivu. Jedná se o koncepty organizační legitimity (1.2.3), identity 

(1.2.4) a aktérství (1.2.5). 

1.1 Vykazatelnost 

Vykazatelnost je českým překladem anglického termínu accountablity. Používám 

překlad vykazatelnost v návaznosti na společenskovědní literaturu zabývající se občanskou 

společností (Holland 2010) a na stať Terezy Pospíšilové, která je užívá ve spojení „veřejná 

vykazatelnost“ (2006). Accountibility je termín blízký anglickému accounting, tedy účet-

nictví. V prvotní známce o tomto pojmu znamenala accountability skládání účtů podda-

ných o svém vlastnictví vůči králi. Postupem času se jeho význam obrátil a zobecnil - účty 

nakonec skládají veřejné instituce a to nejen ve finanční oblasti. (Dubnick 2002 podle Ve-

selý 2012: 765) Arnošt Veselý (2012) překládá accountability  jako akontabilitu, tedy vy-

tváří nový termín v českém jazyce. Definuje ji jako formu sociálního vztahu mezi aktérem 
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a fórem, kdy fórum je nějaký externí subjekt a aktér je mu povinen skládat účty ze své čin-

nosti. Odlišuje tak vykazatelnost od odpovědnosti, která znamená regulaci chování aktéra 

sebe samotného, tedy vůči svým cílům, hodnotám. Skládat účty za dosahování vlastní mise 

a cílů je však nedílnou součástí vykazatelnosti organizací občanského sektoru. Specifikům 

vykazatelnosti v kontextu organizací občanské společnosti se věnují Alnoor Ebrahim (2016) 

a Dhanani a Connolly (2012), což rozvádím v části 1.1.3. 

Vykazatelnost je tedy sociální vztah, „ve kterém aktér má povinnost vysvětlovat a 

zdůvodňovat své jednání, přičemž fórum může klást otázky a posuzovat aktéra, který také 

může čelit důsledkům“ (Bovens 2006: 9 podle Veselý 2012: 76). Veselý upozorňuje na na-

pětí mezi vykazatelností a odpovědností vůči vlastním cílům a hodnotám. Požadavků ze 

strany externích fór, například donorů ze strany státu a samospráv, střešních organizací 

OOS nebo donorů ze strany evropských fondů, může být příliš. Organizaci tak nezůstává 

dostatek prostoru pro naplňování vlastních cílů, a stává se konformní vůči těmto požadav-

kům. Může také vznikat konflikt mezi posláním pracovníka organizace, která je vykazatel-

ná, a očekáváním fóra, například ve formě předpisů, metodik (Veselý 2012: 768). 

1.1.1 Vykazatelnost v kontextu neoliberalismu 

Vykazatelnost je považována za charakteristiku neoliberálního způsobu vládnutí 

(Evans a kol. 2017), proto jej považuji za důležitý kontext, ve kterém se vykazatelnost děje. 

Sociolog a antropolog Loic Wacquant (2012) reflektuje převládající přístupy k neoli-

beralismu a přináší vlastní definici, kterou považuji za přínosnou pro tuto práci. Autor po-

važuje neoliberalismus za „přestavování státu, kdy státní se priority a jednán odklání od 

Levé ruky k Pravé ruce, tedy od pólu ochrany (femininní a kolektivizující) k pólu discipli-

nárnímu (maskulinnímu a individualizujícímu)“ (Wacquant 2012: 73). Tato definice přede-

vším kritizuje marxistické pojetí neoliberalismu jako ekonomický projekt, jehož hlavními 

praktikami jsou deregulace, privatizace a škrtů ve veřejných výdajích, tedy umenšování 

státu (například Harvey 2005). V autorově socio-geografickém kontextu, tedy ve Spoje-

ných státech amerických, však dochází k opaku – zvětšování byrokratického aparátu a pře-

devším vězeňského průmyslu. Důraz na trestající „ruku“ státu se projevuje například 

v kriminalizaci chudoby politikou „nulové tolerance“ (Wacquant 2012: 67). 

Taková přestavba státu zahrnuje tyto prvky „institucionální logiky: (i) Komodifikaci 

jako rozšíření trhu a tržních mechanismů, založenou na představě, že takové mechanismy 

jsou univerzálně optimálním prostředkem pro efektivní rozložení zdrojů a odměn. (ii) Dis-
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ciplinární sociální politiku, (…) kdy se sociální pomoc stává podmíněnou (…). Expanzivní 

a pornografickou trestní politiku zaměřenou na zmírnění nepokojů způsobených rozšířením 

sociální nejistoty (…)(iv) Ideu individuální zodpovědnosti jako motivující diskurs a kulturní 

lepidlo, které spojuje rozličné komponenty státních aktivit“ (Wacquant 2012: 72). Tyto prv-

ky v sobě obsahují i charakteristiku druhého rozšířeného chápání neoliberalismu, a to Fou-

caultovy guvernmentality, jež znamená rozšiřování modelu podniku na všechny lidské 

vztahy a aktivity, tedy rozšiřování ekonomické racionality. Důležité v tomto chápání je, jak 

toto myšlení ovlivňuje utváření subjektu, jeho identity a vztah k sobě samotnému. (Fou-

cault 2009, 211) 

Tuto definici považuji za přínosnou, protože sleduje nejen oblasti, kde se stát „umen-

šuje,“ ale i ty, kde roste a kterými disciplinuje. Stát tak sice může za účelem vytvoření 

konkurenčního prostředí přestat poskytovat určité služby a kontraktovat nestátní organiza-

ce, na druhou stranu bude tyto organizace disciplinovat a vyžadovat, aby skládaly účty ze 

své činnosti.  

Jako neoliberální způsob reforem veřejné správy považuji New Public Management. 

Tyto reformy veřejné správy mají za cíl, aby byl stát efektivnější a výkonnější, a jedním 

z jejich konkrétních cílů je zvýšení vykazatelnosti (Veselý 2012). V západních zemích se 

reformy dějí v důsledku kritiky veřejné správy jakožto robustní byrokratické organizace, 

které jsou mimo jiné nevýkonné a netransparentní (Bouckeart 2014 podle Pavlovská 2015). 

Reformy NPM se v 80. a 90. letech 20. století rozšířily do všech zemí OECD, ačkoli se 

nejednalo o naprosto jednotný set reforem (Klenk a Reiter 2019). V postkomunistických 

zemích jsou přijímány nekoordinovaně, především z důvodu nestability politické reprezen-

tace a předchozí nedemokratické byrokracie (Veselý 2012: 762). 

1.1.2 Vykazatelnost v kontextu organizací občanské společnosti poskytují-

cích sociální služby v České republice 

Tato kapitola představuje definice a chápání občanské společnosti v českém kontextu. 

Zaměřím se na definici funkce a hodnoty občanského sektoru, poté na specifické chápání 

organizačních změn v českém kontextu – na komercionalizaci a profesionalizaci. 

Občanskou společnost chápu dle osvícenské tradice jak sféru lidského sdružování a 

aktivit mimo trh a stát. Tato práce se zabývá její formalizovanou podobou, tedy organizo-

vanou občanskou společností. Z hlediska právní formy se jedná o spolky, nadace a nadační 

fondy či ústavy a obecně prospěšné společnosti, evidované právnické osoby církve a odbo-
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ry (Skovajsa 2010). Organizovanou občanskou společnost lze definovat prostřednictvím 

společných prvků jednotlivých organizací, které se týkají organizační struktury a fungování. 

Teorii vyvinuli Lester Salamon a Helmut Anheier (1998) v 90. letech na univerzitě Johnse 

Hopkinse.  

Organizace občanské společnosti lze identifikovat podle těchto kritérií: 

- „Jsou to organizace, tedy jsou institucionalizované 

- Jsou soukromé, tedy oddělné od státu 

- Mají zásadu nerozdělování zisku, tedy zisk se nevrací majitelům či řídícím orgánům 

- Jsou samosprávné, tedy řídí vlastní aktivity 

- Dobrovolnost – zahrnují dobrovolnou participaci.“ (Salamon a Anheier 1998: 216) 

V jiných verzích této definice se jedná o prvek dobrovolnictví a zároveň o dobrovol-

nou participaci v organizaci (Skovajsa 2010: 39) 

Na základě těchto kritérií lze jakoukoli organizaci posoudit a rozhodnout, zda do ob-

čanského sektoru patří nebo ne. Tak například příspěvkové organizace nesplňují kritérium 

samosprávnosti, jelikož nemají vlastní právní osobnost a jsou závislé na zřizovateli. Pro-

fesní komory zase nesplňují kritérium dobrovolnosti, protože jejich členství je podmínkou 

k vykonávání profese (Skovajsa 2010: 39).  

Hodnoty občanské společnosti nemají jednotnou definici, přesto uvádím několik uží-

vaných příkladů. Jsou spojovány se solidaritou, samosprávností (Skovajsa 2010: 43). 

Předpokládá občany s vlastností občanské slušnosti, která znamená schopnost upozadit 

vlastní soukromé zájmy a prosazovat obecné blaho (Skovajsa 2010: 73). Za hodnotu ob-

čanské společnosti tak můžeme považovat dobrovolnictví, které s sebou nese další hodnoty, 

a to „demokracie, participace, legitimity rozhodování veřejných institucí, sociální změny, 

spolupráce, generalizované důvěry“ (Frič a Pospíšilová 2010: 29). Při kvantitativním 

srovnávání občanské společnosti, konkrétně indexu CIVICUS, jsou za hodnoty občanské-

ho sektoru považovány „průhlednost (transparentnost), tolerance, nenásilí, rovnost mužů a 

žen, boj s chudobou, ochrana životního prostředí“ (Pospíšilová 2010b: 135).  

Zkoumat vykazatelnost právě v kontextu organizací občanské společnosti je důleži-

té z několika důvodů. Organizace občanské společnosti zde chápeme jako svébytný sektor, 

který má vlastní charakteristiky a logiku. Uplatňování neoliberalismu a reforem NPM má 

také vliv na tento sektor, zvláště tam, kde veřejná sféra kontraktuje nestátní neziskové or-

ganizace k poskytování sociálních služeb v rámci sociální politiky státu. Kontraktování 

neziskových i ziskových organizací je totiž prostředek, jak vytvořit konkurenční prostředí, 
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což je jedním z cílů NPM (Veselý 2012: 762). Proto je důležité sledovat, jak se praktiky 

pocházející z tržního sektoru uplatňují v organizacích občanské společnosti. 

V zahraniční literatuře je rozšiřování tržních mechanismů, je tendence viditelná a kri-

tizovaná v kontextu organizací občanské společnosti. Občanský sektor lze chápat jako sfé-

ru, která se řídí distinktivní logikou. Z hlediska řízení je to nehierarchické řízení s velkým 

podílem dobrovolníků nebo členů. Hlavní prioritou fungování je dosahování mise (Traette-

berg 2015). K rozšiřování tržních mechanismů v tomto případě dochází, pokud občanský 

sektor přijme principy tržní logiky. Tím může být například řízení se logickou nabídky a 

poptávky, tedy upravit své služby (nabídku) tak, aby uspokojili co největší množství klien-

tů (poptávku), s cílem co největšího zisku a například za cenu toho, že některá skupina 

klientů zůstane bez služby (tamtéž). 

V českém kontextu jsou tržní tendence chápány jiným způsobem. Dle sociologa Pa-

vola Friče (2016b: 154) jsou komercionalizace a marketizace organizací občanské akade-

mickou sférou přehlíženy a nereflektovány. V devadesátých letech se občanská společnost 

především vymezovala vůči státu a její hodnoty byly disidentské, rozvíjela se jako „hlídací 

pes demokracie“ a byla z velké části proti podnikatelským aktivitám neziskových organi-

zací.  S působením Evropské unie se prosazuje konsenzuální model, který zdůrazňuje spo-

lupráci občanského sektoru a státu na řešení sociálních problémů, a také vyžaduje občan-

skou participaci na tvorbě veřejných politik, což vede k institucionalizaci organizací ob-

čanského sektoru, především servisních organizací, tedy i těch, co poskytují sociální služby. 

Tento konsenzus mezi občanskou společností a veřejnou správou považuje Frič (2016b) 

jako status quo, který vede k nekritickému přijetí komercionalizace občanského sektoru.  

Tento status quo je také způsoben na jedné straně začleněním organizací občanské 

společnosti, především těch, co poskytují sociální služby, v prostředí veřejné politiky. Jde 

například o „konzultace, účast v poradních orgánech, participace na přípravě strategic-

kých dokumentů nebo na čerpání prostředků z veřejných zdrojů“ (Frič 2016b: 144). Veřejné 

správě se na druhé straně kontraktovat organizace občanské společnosti k vykonávání slu-

žeb ve veřejném zájmu finančně vyplatí. 

Jako dalším důležitý aspekt vnímání organizačních změn považuje Pavol Frič (2016b) 

ideologii profesionalismu, která je typická pro české prostředí. Označuje ji jako „mlhu ma-

nažerské terminologie organizační udržitelnosti, budování kapacit, sociálního podnikání, 

diverzifikace zdrojů a posilování finanční soběstačnosti, respektive nezávislosti na stá-

tu,“ která mimo jiné zabraňuje pojmenování komercionalizace (Frič 2016b: 154). 
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V českém prostředí je profesionalizace organizace známkou úspěchu a je pozitivně oceňo-

vána (Frič 2016a: 124). To je v rozporu s chápáním profesionalizace v zahraničních anglo-

amerických studiích, kde je upozorňováno na ztrátu nebo změnu původního poslání, jak 

ilustruji v úvodu (King 2016; Doerfel a kol. 2017; Mauer a kol. 2014; Evans a kol. 2017). 

 Profesionalizace je proces, kterým se organizace státá profesionální a který je 

v sociologii nejčastěji definován jako utváření pozice, pro kterou je nutné mít odborné 

vzdělání a kvalifikaci (Šťovíčková Jantulová 2005: 131). V prostředí občanského sektoru 

se chápání profesionalizace zaměřuje na organizační změny, kdy se z amatérsky fungující 

organizace dobrovolníků stává organizace se specializovanou dělbou práce a placenými 

zaměstnanci (Šťovíčková Jantulová 2005; Hwang a Powel 2009: 270; Horch 1994 podle 

Frič a kol. 2016: 115) 

Organizace občanského sektoru, jejichž výroční zprávy analyzuji, poskytují sociální 

služby, což je aktivita, která dle zákona vyžaduje vykonávání a řízení kvalifikovanými pra-

covníky. Organizace poskytující sociální služby tak jsou již profesionalizované, dle první 

uvedené definice. Organizace a lidé oprávnění k poskytování sociálních služeb tak mají 

vědění a vzdělání, které jim „ dává autonomii a monopol na řešení určitých 

problémů“ (Šťovíčková Jantulová 2005: 132). Servisní organizace jsou obecně považovány 

za profesionální a jsou spojeny s nižším počtem dobrovolníků ve srovnání s organizacemi 

s jinou funkcí, především komunitní (Frič 2016a: 120). 

1.1.3 Vykazatelnost organizací občanské společnosti 

V této kapitole představuji konceptualizaci vykazatelnosti zahraničními autory 

konkrétně ve vztahu k organizacím občanského sektoru. Dále pak prezentuji výsledky za-

hraničních výzkumů, které zkoumaly vykazatatelnost v organizacích občanského sektoru. 

Organizace občanské společnosti čelí obecně několika typům vykazatelnosti. 

S profesorem managementu Alnoorem Ebrahimem (2016) či dvojicí akademiků v oblasti 

občanské společnosti, Florentine Maier a Michaelem Meyerem, (2011) je lze dělit dvěma 

způsoby: podle toho komu je organizace vykazatelná, a podle oblasti, ze které skládá účty.  

Klademe tak otázku: „Komu je organizace vykazatelná?“ A otázku: „Z čeho je organizace 

vykazatelná?“ (Ebrahim 2016: 103). 

Z hlediska první otázky je organizace je odpovědná směrem "nahoru" a "dolů" i ho-

rizontálně, tedy dovnitř (Ebrahim 2016). "Nahoru" je organizace vykazatelná svým dono-

rům, státu, veřejnosti. "Dolů" je organizace vykazatelná svým klientům. Vykazatelnost vůči 
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klientům však platí spíše v případě, že v dané oblasti služeb existuje pluralita organizací, 

které je poskytují. Absenci plurality je možné vidět například v oblasti péče o drogově zá-

vislé. Horizontální je vykazatelnost vůči misi a hodnotám organizace (tamtéž). 

Druhý způsob dělení je podle toho, z čeho organizace skládá účty. Může to být za 

finance, vládnutí, výkon nebo misi. V oblasti financí se vyžaduje hlavně transparentnost 

používání dotací a grantů, existuje především hrozba sankcí, odebrání daňových výhod 

(Ebrahim 2016: 106). Vykazatelnost řízení, správy sleduje činnost „rady ředitelů“, v čes-

kém kontextu se bude jednat některou z podob statutárního orgánu. Důraz je kladen na 

spravování organizace a dohlížení nad dodržováním práva (Ebrahim 2016: 106). 

Podobně identifikují britské akademičky Dhanani a Connolly (2012) čtyři témata 

vykazatelnosti organizací občanské společnosti. Strategická vykazatelnost se pojí s misí, 

která je v jádru organizace. Organizace tak skládá účty z toho, jak činnosti vedou 

k naplnění mise, měří jejich reálný dopad. Finanční vykazatelnost dokazuje stabilitu, vitali-

tu a schopnost organizace efektivně zacházet se zdroji. Fiduciární (svěřenská) vykazatel-

nost představuje výpověď o schopnosti dobrého řízení, čestnosti a souladu se zákony při 

provozu. Poslední je procesní vykazatelnost, tedy hledisko vnitřních manažerských proce-

sů a jejich soulad se společenskými normami a očekávaními.  

Vykazatelnost výkonnosti je pro OOS poskytující sociální služby typická jako nový 

druh byrokracie. Organizace tak musí být dostatečně efektivní s ohledem na náklady a vý-

nosy a tuto efektivitu řádně dokumentovat. Tento imperativ pochází především od finanč-

ních zdrojů a stává se tak institucionálním tlakem (Greiling a Stötzer 2015). Organizace si 

tak musí stanovit své cíle a zároveň také indikátory, jak postup směrem ke splnění cíle mě-

řit. Právě požadavek vykazovat výstupy, který vyžaduje sledovat měřitelné indikátory, byl 

často kritizován za to, že vede k rychlým a krátkodobým řešením (Ebrahim 2016: 107). 

Příkladem je značka spolehlivosti, kterou poskytuje Asociace veřejně prospěšných organi-

zací těm OOS, které jsou efektivní, tedy její provozní náklady činí pouze 24% celkových 

nákladů (Asociace veřejně prospěšných organizací 2020). Podíl nákladů na provoz a režii 

tak vypovídá o schopnosti a výkonnosti organizace. 

Organizace občanské společnosti jsou na základě výzkumů zahraničních autorů 

specifické z hlediska vykazatelnosti svou přetížeností. Jsou ve vztahu s více fóry – státu, 

klientům, donorům, veřejnosti. Jejich organizační prostředí je silně ovlivňováno neolibera-

lismem - skrze metody managementu zavedené ve veřejné správě, New Public Manage-

mentu (Evans a ko. 2005). Orgány veřejné správy a samospráv pak v interakci 
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s organizacemi občanské společnosti jakožto žadateli o finance z veřejných zdrojů předá-

vají hodnoty a normy skrze dotační řízení a registrace sociálních služeb (Doerfel a kol. 

2016). 

 Vykazatelností v kontextu organizací občanské společnosti se zabývá mnoho zahra-

ničních autorů. Upozorňují, že zvyšování vykazatelnosti vůči státu v režimu NPM se děje 

na úkor komunitní a advokační funkce OOS (Evans a kol. 2005). Skládání účtů ze svého 

výkonu je také považována za novou byrokracii OOS, která většinou nezohledňuje demo-

kratické prvky jako je participace (Ebrahim 2016). Tacon a kolegové (2017) se zabývali 

odlišností vykazatelnosti vůči donorům a problémům s dosahováním vykazatelnosti smě-

rem dolů a vůči svému poslání a to z hlediska členů správní rady. Studie Baines a kolegů 

(2012) kromě formování genderovaných subjektivit ukázala na tzv. management výkon-

nosti. Jedná se o praktiku spojenou s New public managementem a zahrnuje pravidelnou 

dokumentaci práce, ale také zhodnocení stresu nebo uplatnění technik péče o sebe (self-

care). 

Ve studii Yan a kolegů (2017) je uvedeno několik dalších neoliberálních praktik, 

které vztah neziskových organizací a fór upravují. Jsou to předem dané standardy kvality, 

pravidelné sebehodnocení, které má zajistit „ služby efektivnější, vykazatelnější a oriento-

vané na spotřebitele a na výstupy“ (Yan a kol. 2017: 7). Dále je to také externí monitoro-

vání služeb a spotřebitelské pojetí služby, v tomto případě prostřednictvím poskytování 

voucherů na služby dané OOS (tamtéž). 

Něktěří autoři chápou vykazatelnost na druhou stranu jako pozitivní. OOS si potře-

bují udržet důvěru veřejnosti, klientů a veřejných institucí, jelikož od nich pochází ve vět-

šině případů její finance (Ebrahim 2016). Vykazatelnot je tedy klíčová pro legitimitu OOS. 

Vykazatelnost je dále považována za jeden z klíčových prvků demokratického vládnutí. 

(Pospíšilová 2006) OOS se podílejí na naplňování obecného blaha tím, že jsou veřejně či 

vzájemně prospěšné – slouží tak buď svým členům, nebo lidem mimo organizaci (Skovajsa 

2010). Proto musí být organizace i vykazatelné, aby složily účty z toho, jak obecného blaha 

dosahují.  
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1.1.4 Drábkovy reformy během vlády Petra Nečase a OOS poskytující so-

ciální služby 

Období reforem za vlády Petra Nečase, tedy 2010 až 2013, je obdobím zaváděním 

sociálních reforem, a je také provázáno s rozšířením diskursu „zneužívání sociálních dá-

vek“ (Šabatová 2012, Dvořáková 2012). Sociální reformy měly trend: 

„výdaje na sociální účely redukovat (…); 

· řeší se otázka sociální spravedlnosti – zásadou je adresnost sociálních dávek, pau-

šální poskytování dávek je považováno za plýtvání omezenými zdroji; 

· (…) k marketizaci a komercionalizaci služeb – obligatorní systém pojištění by měl 

být doplněn o dobrovolné, občan by měl být zodpovědný za svůj sociální standard a pama-

tovat na obtížné životní situace.“ (Arnoldová, 2012: 9 podle Sprengerová 2014: 56) 

Podle některých autorů se tak jedná o případ neoliberalismu, tedy přestavby státu, dle 

Loice Wacquanta, kdy se oslabuje „levá ruka státu,“ tedy otázky sociální a naopak posiluje 

„pravá ruka,“ tedy ruka dohlížející a trestající. Zdůrazňuje se adresnost i zásluhovost dávek. 

(Dvořáková 2012) To se týká především lidí nezaměstnaných, je zaveden například systém 

DONEZ, kdy se nezaměstnaní musí dostavit na kontrolní schůzky, aby dokázali, že nepra-

cují načerno, a také odpracovat veřejnou službu (Němec 2012).  

V roce 2011 došlo k přesunutí určitých sociálních služeb na nově vzniklý centralizo-

vaný Úřad práce, což vedlo k ohrožení služeb některých organizací občanské společnosti. 

Dle autorky „cítí se nejvíce ohrožené neziskové organizace poskytující služby sociální pre-

vence, a to zejména poradenské, sociálně aktivizační a terénní“ (Janebová a Vrbický 2012). 

Tyto organizace se proto mohly cítit ohrožené, jednak jelikož některé jejich služby nahra-

zuje Úřad práce, ale také proto, že jejich klienti jsou veřejně sdíleným diskursem považo-

váni za „zneuživatele sociálních dávek,“ či černé pasažéry, kteří jsou asociováni s Romy 

(Dvořáková 2012). Jejich legitimita, jako těch, kdo pomáhají někomu, kdo si pomoc 

z hlediska veřejného diskursu nezaslouží, je také ohrožena.   

Neoliberalismus za vlády Petra Nečase se tak projevuje jak v oblasti reforem, ale i 

v oblasti hodnot a diskursů. Z druhého jmenovaného hlediska se rozšiřuje „představa mo-

rálního individualismu, tedy předpokladu, že sociální dávky jsou kontraproduktivní, proto-

že vytváří u příjemců peněz z dávek individuální závislost a později i osobnostní devia-

ce“ (Dvořáková 2012: 17). Nezaměstnanost a pobírání dávek je neoliberálními politiky 
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interpretováno jako „osobní selhání,“ důsledek neodpovědnosti a neschopnosti chudých 

lidí (Sokáčová 2012).  

V období vlády Petra Nečase dochází také ke stagnaci, tedy nenavyšování obnosu 

dotací Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby (Pospíšil 2020: 7). Organiza-

ce jsou tak vystaveny finanční a mnohdy existenční nejistotě.  

Politika nulové tolerance, která je dle Wacquanta projevem neoliberální přestavby 

státu, byla také uplatňována v České republice. Jedná se o disciplinární bezpečnostní opat-

ření, která vychází z teorie rozbitých oken, tedy teorii, že nepostihování veškerých pře-

stupků ve veřejném prostoru (pohazování odpadků, rychlá jízda, žebrání) povede ke sníže-

né sociální kontrole a zvýšené kriminalitě (Trlifajová a kol. 2015: 9).  Politika byla uplat-

něna ve městech Litvínov a Duchcov v letech 2008 a 2012 a dle analýzy SPOT k uplatnění 

vedl dlouhodobý sociálně ekonomický stav regionu, daný krizí i restrukturalizací regionu, 

a také sociální napětí. „ V jádru politiky nulové tolerance leží snaha o kontrolu a discipli-

naci populace tzv. “nepřizpůsobivých” v určité lokalitě“ (tamtéž: 92). Za nepřizpůsobivé 

jsou považováni Romové a tato politika vede k utužení sociálních segregace a zhoršení 

stavu sociální práce, jejíž povaha je ovlivněna politickou objednávkou (tamtéž). Také or-

ganizace občanské společnosti jsou politiky, kteří politiku nulové tolerance zavádí, chápáni 

jako aktér,“…který situaci města zhoršuje a politiku nulové tolerance podkopává...“ (Da-

novská 2018: 38). Disciplinární politika tak v tomto kontextu vede k větší nedůvěře k OOS, 

jelikož se logika sociální práce liší. OOS mohou být vnímané jako nekompetentní a nepo-

třebné.  

1.1.5 Vykazatelnost skrze výroční zprávy v České republice 

Všechny organizace občanské společnosti mají povinnost vydávat účetní závěrku, 

tedy finanční rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Finanční rozvaha podává zprávu o aktivech a 

pasivech společnosti, tedy o tom, co společnost vlastní. Výkaz zisku a ztrát podává zprávu 

o „produktivitě,“ tedy o tom, jaké byly výnosy a náklady organizace za účetní rok (Couf 

2010). Tuto povinnost mají dle účetního zákona jakožto právnické osoby, které sídlí v ČR 

(Zákon 563/1991).  

Vydávat také výroční zprávu, tedy zprávu o své činnosti formou textu, mají povin-

nost obecně prospěšné společnosti, které „a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze 

státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od 

státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka 
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sestavována, jeden milion Kč, nebo b) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.“ 

(Zákon 248/1995 Sb.) „Musí být veřejně přístupná – způsob jejího zveřejnění je obligator-

ní náležitostí zakládací listiny OPS“ (Deverová 2010: 207-208). Evidované právnické oso-

by církví a náboženských společností se dělí na řeholní instituce a účelová zařízení církve. 

Právě účelová zařízení jsou zřízena k účelu poskytování obecně prospěšných služeb a mají 

povinnost vydávat a zveřejňovat výroční zprávu obdobně jako obecně prospěšné společ-

nosti (Deverová 2010: 211). Pro fundace, tedy nadace a nadační fondy povinnost výroční 

zprávy vyplývá z občanského zákoníku, stejně tak jako pro ústavy (Zákon 89/2012 Sb.). 

Spolkům občanský zákoník povinnost vydávat a zveřejňovat výroční zprávu neukládá, 

stejně tak ji Zákon o sdružování občanů (Zákon č.83/1990 Sb.) neukládal občanským sdru-

žením. Mají ji však podle zákona o účetnictví, pokud mají povinnost mít účetní závěrku 

schválenou auditem. Tato povinnost se váže na výši aktiv, obratu a počet zaměstnanců dle  

§ 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Formálně je regulována finanční část výroční zprávy, a dále je nutné vykazovat 

formální změny v orgánech organizace. Náležitosti výroční zprávy obecně prospěšných 

organizací a obdobně i evidovaných právnických osob církve, jsou dle Lenky Deverové 

(2010: 208) následující: 

„Pozn. 6.12 Náležitosti výroční zprávy OPS  

Výroční zpráva OPS obsahuje přehled činnosti vykonávaných v kalendářním 

roce s uvedením vztahu k účelu založení OPS; roční účetní závěrku a zhodnocení 

základních údajů v ní obsažených; výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud by-

la auditorem ověřována; přehled o peněžních příjmech a výdajích; přehled rozsahu 

příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů; vývoj a konečný stav fondů OPS; stav a po-

hyb majetku a závazků OPS; úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (ná-

klady) vynaložené při plněni obecně prospěšných služeb, při plnění činnosti doplň-

kových a na vlastní činnost (správu) OPS; změny zakládací listiny a složeni řídících 

orgánů, k nimž došlo v průběhu roku; další údaje stanovené správní radou.“  

Výroční zprávy ziskových organizací jsou předmětem výzkumu zahraničními autory. 

Jsou zkoumány jako samostatný žánr jako komunikace organizace vůči veřejnosti 

z hlediska jejich racionality (White a Hanson 2000). Z diskursivního hlediska jsou zprávy 

heterogenní – jejich části (úvodní slovo ředitele, finanční zpráva, dopis akcionářům) repre-

zentují korporátní realitu odlišným způsobem (Falco 2013) Žánr bližší k výročním zprá-
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vám OOS jsou výroční zprávy o společenské odpovědnosti firem, které jsou také nástrojem 

komunikace a „nástroj pro vytváření korporátní legitimity“ (Liu a kol 2009: 96). Výroční 

zpráva je tedy dokumentem, skrze který lze zkoumat způsob, jakým organizace reprezentu-

je sociální realitu organizace, legitimitu organizace a jaký způsob myšlení organizace pou-

žívá.  

Výroční zprávy jsou jedním z mechanismů, skrze který se uskutečňuje vztah vykaza-

telnosti.  Dhanani (2019: 2) je dokonce považuje za „klíčový mechanismus veřejné vykaza-

telnosti“ v kontextu OOS. Dále mají dle Dhanani a Connoly (2012: 1141) „ve veřejném 

diskursu přední postavení jako textově médium masové komunikace. (…) (A) jsou jedním 

z hlavních prostředků, kterými management naplňuje své povinnosti spojené 

s vykazováním.“ 

Současný výzkum výročních zpráv se zaměřením na vykazatelnost se věnoval napří-

klad problematice toho, jakou vykazatelnost zprávy reprezentují, zda vykazatelnost „naho-

ru“ donorům či „dolů“ klientům (Taylor, Tharapos a Sidaway 2014); dále se zaměřoval na 

analýzu druhu vykazatelnosti v reakci na krizi legitimity vybraných organizací (Conway, 

O´Keefe a Hrasky 2015); nebo na reakci na změny sociální, ekonomické a politické 

v průběhu let a emotivní náboj a politickou neutralitu zpráv (Langton a West 2016). 

Výroční zprávy jsou dokumentem, který je tedy v určitých případech organizace po-

vinna vytvářet zákonem. Jedná se o nástroj „pro veřejnou kontrolu“ organizací občanského 

sektoru (pro obecně prospěšné společnosti a obdobně i účelové zřízení evidovaných práv-

nických osob církví dle Deverová 2010: 207). Je tedy vytvářena pro širokou veřejnost, aby 

byla zajištěna kontrola toho, zda OOS naplňuje svůj účel, jaká je její činnost a jak spravuje 

své prostředky. Z manažerského hlediska by jej měly organizace vytvářet a dávat 

k dispozici velkým sponzorům, kteří jsou ve zprávě také uvedeni jako dárci (Holland 2010: 

246).  

1.2 Diskurs 

Tato kapitola je věnovaná teoretickému představení diskursu obecně a v rámci kritic-

ké diskursivní analýzy. Dále jsou představeny teoretické koncepty vycházející ze sociolo-

gických teorií organizace, a jejich uplatnění ve výzkumech v souvislosti s vykazatelností a 

s diskursivní perspektivou. Jedná se o koncepty organizační legitimity, identity a aktérství. 
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Diskurs představuje teorii a diskursivní analýza metodologický přístup, kterým bude 

vykazatelnost uchopena a zkoumána v empirické části. Zkoumání diskursu vůbec vychází 

z paradigmatu, který považuje sociální realitu za sociálně konstruovanou, můžeme ji proto 

poznat i skrze promluvy a psané texty. Samotné chápání diskurs se různí a s ním i teoretic-

ké přístupy a jejich metodologické postupy pro jeho zkoumání. 

Diskurs je termín, který je používán v mnoha vědních disciplínách, a na jeho význa-

mu proto není shoda. Společné však zůstává, že zabývat se diskursem znamená zabývat se 

„užívání(m) jazyka v textech, v dorozumívání a v interakci“ (Schneiderová 2015: 20). 

Problematizování jazyka v sociálních vědách přišlo s tzv. „jazykovým obratem.“ Ja-

zyk a promluvy tak přestávají být chápány jako samostatně vypovídající, ale smysl dostá-

vají jen díky jazykovému systému, struktuře. S tímto obratem přišli v první polovině 20. 

století strukturalisté (Jandourek 2001: 242). Následný „obrat k diskursu“ v sedmdesátých a 

osmdesátých letech vedl ke zmíněnému rozšíření diskursu jako předmětu výzkumu do 

mnoha vědních disciplín. (Zábrodská 2009: 41-45) V sociologii tento obrat znamenal obrá-

cení pozornosti „zvláště k jednajícím konkrétním subjektům ve společnosti a k procesům a 

strukturám utvářejícím vztahy mezi těmito subjekty, a to tak, že se zaměřila na to, co sami 

jednající svým jednáním dělají a jak přispívají ke společenským změnám“ (Schneiderová 

2015: 58). Jednotlivé promluvy stejně jako jednání tak nejsou pochopitelné bez poznání 

struktury jazyka, abstraktního diskursu a společenské struktury. 

Prvním, kdo začal používat slovo diskurs v sociálních vědách a filosofii, byl Michel 

Foucault. Zkoumal proměny společenského vědění. Ukázal, jak se proměňovalo vědění 

vyjádřené pojmy jako je šílenství nebo sexualita. Svým výzkumem ukázal na mocenské 

aspekty odborného vědění a expertního diskursu (Giddens a Sutton 2013: 100). Diskurs dle 

Michela Foucaulta je především systém pravidel, který určuje, které výpovědi jsou pravdi-

vé, jaké vědění je legitimní. Zdůrazňuje především mocenský aspekt diskursu, ale neurčuje 

aktéry, kteří jej prosazují. V tomto ohledu je Foucault kritizován za příliš abstraktní chápá-

ní diskursu (Vávra 2008: 206). 

1.2.1 Kritická diskursivní analýza 

Diskurs a diskursivní analýza, kterou využiji v empirické části, nemá jednotnou defi-

nici ani metodologii. Obecně lze diskurs definovat spolu s Petrem Vašátem (2008: 102 

zkosení textu v originále) jako „určitou významovou reprezentaci světa, která je vyjedná-

vána v sociální interakci a řízena svými specifickými pravidly.“ Tato definice odkazuje na 
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epistemologická a ontologická východiska diskursivní analýzy, tedy sociální konstrukti-

vismus. Sociální realita, kterou zkoumáme, je utvářena v sociálních interakcích, a tedy i 

jazykových prostředcích (Zábrodská a Petrjánošová 2013). 

V této práci budu pracovat s tradicí kritické diskursivní analýzy (KDA), která vychá-

zí především z práce N. Fairclougha (1992a; 1992b; 2003). Dle Zábrodské (Zábrodská 

2009: 69 podle Schneiderová 2015: 17) je to jeden ze dvou hlavních směrů diskursivní 

analýzy vedle směru etnometodologického nebo také interakcionistického, kdy „meto-

dy“ znamenají způsoby, jak lidé utvářejí společenský řád a dávají mu smysl. Kritický směr 

volím pro jeho kritické zaměření zohledňující sociopolitický kontext. 

KDA pracuje s dvojím chápáním diskursu. První je to foucaultovské, abstraktní, dis-

kurs jako řád pravidel, a druhé jako sociální praxe, tedy jak se daný diskurs projevuje v 

sociálních interakcích (Vávra 2008: 210). KDA právě mezi těmito dvěma hledisky neustále 

osciluje (Schneiderová 2015: 26), a tak se „orientuje na mapování vztahů mezi jazykem 

(texty) a společenskými strukturami“ (tamtéž: 36). 

Slovo „kritická“ se v názvu tohoto směru odkazuje na kritickou nebo-li Frankfurt-

skou školu, která vycházela z marxismu a zaměřovala se na kulturní stránku třídní nadvlá-

dy, kulturní hegemonii (Barša a Císař 2004). Diskurzy tak vznikají proto, aby legitimizova-

ly vládnutí určité skupiny a udržely status quo (Vávra 2008: 217). Jejím cílem je tedy i 

odhalení ideologie, nadvlády, a „nastolení rovnějšího komunikačního prostředí, [k] plurali-

zaci diskurzů a jejich odideologizování“ (Vávra 2008: 211). Tato kritičnost je také kritizo-

vána za nereflektovaný postoj – výzkumník odhaluje ideologie v promluvách ostatních, 

sám bez ideologie. Tím také reprodukuje mýtus hrdiny a oběti (Vávra 2008:212). Ve své 

práci svůj postoj vyjadřuji prostřednictvím teoretických východisek (viz kapitola 1. Vyka-

zatelnost). 

1.2.2 Diskurs vykazatelnosti 

Diskurs, který reguluje vykazatelnost, tedy pravidla kterými se řídí texty, ve kterých 

se uskutečňuje vztah vykazatelnosti, bude hlavním přispěním analytické části této práce. 

V této podkapitole shrnuji poznatky autorů a autorek, kteří se již věnovali konkrétně vyka-

zatelnosti z diskursivního hlediska.  

Ife (1997 podle Yan a kol. 2017: 4) v kontextu sociální práce jmenuje čtyři diskursy, 

kterými je tato oblast regulována. Prvním je profesionální diskurs, který směřuje k profesi 

sociální práce a ke klientům. Druhým je diskurs vykazatelnosti vůči komunitě, „která soci-
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ální pracovníky chápe jako komunitní zmocněnce, kteří jsou vykazatelní skrze demokratic-

ké rozhodovací procesy. V manažerském diskursu jsou sociální pracovníci transformováni 

ve vykonavatele standardizovaných politik a praxe a jsou vykazatelní v rámci vertikálním 

manažerském systému. V tržním diskursu je služba sociální práce chápána jako komodita a 

s jejími uživateli je zacházeno jako s konzumenty“ (Yan a kol. 2017: 4). V praxi musí pra-

covníci vyvažovat tyto čtyři diskursy. 

Dle analýzy Ife (1997 podle Yan a kol. 2017) však v důsledku neoliberálního vládnu-

tí převažují pouze dva diskursy – manažerský a tržní. Komunitní a profesionální diskursy 

jsou upozaděny – a někdy i znehodnoceny, jak tvrdí Harris (1999 podle Yan a kol. 2017: 4), 

když se například s klienty jedná jako s konzumenty, vede to k deprofesionalizaci sociální 

práce. Yan a kolegové ve výsledku mluví o neoliberálním diskursu vykazatelnosti, který se 

sestává právě z toho manažerského a tržního (Yan a kol. 2017). 

Akademická dvojice z vídeňského Institutu Managamentu neziskového sektoru, Flo-

rentine Maier a Michael Meyerem (2011) identifikovali pět diskursů, které se liší 

v otázkách vykazatelnosti. Diskursy rozlišují podle toho, komu organizace skládá účty za 

své řízení, dále, co je kritérium pro hodnocení výkonu organizace, a také se věnuje mecha-

nismům zajištění vykazatelnosti. Rozlišují tak pět různých diskursů: manažerský, domácký, 

profesionální, občanský a grassroots diskurs.  

1.2.3 Diskurs a legitimita 

Legitimitu organizace zde nahlížím skrze institucionální teorii organizace. Ta se za-

bývá vztahem organizace a jejího prostředí, což přínosná teorie v kontextu tématu práce. 

Vykazatelnost je také v této práci chápána jako vztah organizace a jejího prostředí, tedy 

vůči externím subjektům (viz kapitola 1). Teorie vysvětluje to, proč se organizace sobě 

navzájem podobají (Hatch 1997: 86).  

Organizace je vždy legitimní v kontextu prostředí, které může mít různou povahu a 

na jejím základě vyžadovat a oceňovat odlišné aspekty organizace a jejího jednání.  Pro-

středí může být technické a ekonomické, vyžadovat od organizace produkty a zboží a oce-

ňovat jejich zásobování. Na druhou stranu prostředí, které vyžaduje sociální a kulturní 

aspekty, bude od organizace oceňovat určitý vzhled a dodržování role a konformitu 

s hodnotami a normami. Prostředí může být také institucionalizované či neinstitucionalizo-

vané. Ve vysoce institucionalizovaném prostředí je u organizace oceňována racionalita – a 
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to více její prezentace, než samotné uplatňování v praxi. Legitimní je pak organizace, která 

se prezentuje, vystupuje jako racionální (Hatch 1997: 83). 

Prostředí organizací občanského sektoru, které poskytují sociální služby, je minimál-

ně dvojí. Systém financování sociálních služeb je standardizovaný a vztah 

k poskytovatelům je byrokratický, je upraven zákonem o sociálních službách a dalšími 

předpisy (Zákon 108/2006 Sb.). Prostředí sociálních služeb tak lze považovat za vysoce 

institucionalizované. Financování je ve zkoumaném období také centralizované – subjek-

tem administrujícím dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí (Vaňková 2020). Pro-

středí politické je ve zkoumaném období pro OOS problematické, jsou ohroženy 

z praktických důvodů, jelikož některé jejich služby přebírá Úřad práce, ale také jsou jejich 

klienti ve veřejném politickém diskursu považováni za nepřizpůsobivé a organizace jako 

nekompetentní (viz kapitola 1.1.4). 

Institucionální teorie předpokládá vliv technického či kulturního a sociálního pro-

středí na organizaci, který zahrnuje i diskurs (Hatch 1997: 87). Podle této teorie se organi-

zace nacházejí v institucionálním prostředí, které na ni vyvíjí tlak, aby jednaly v souladu s 

tím, co je institucionalizované a očekávané. Tento tlak na podobnost, tedy izomorfismus, 

má trojí podobu. První typ je donucovací isomorfismus, který plyne především ze zákona a 

nese s sebou vážné sankce. Druhým je normativní institucionální tlak, který působí přede-

vším v oblasti norem a hodnot. Třetím je mimetický tlak, který znamená připodobnění se 

jiné organizaci jako prostředek přežití. (Hatch 1997: 83-85) 

Přínosem této teorie je, že se zabývá sociálním a kulturním prostředím. Pro zkoumá-

ní diskurzu vykazatelnosti je významný především normativní institucionální tlak. Vý-

zkumy, které zkoumají hodnoty či přímo diskurzy, a to profesionality (Waring a Waring 

2009, King 2016), síťování organizací (Doerfel, Atouba, Harris 2016) ukazují na nepřímou 

kontrolu organizací, která pochází z institucionálního prostředí organizace. Není to donu-

covací vliv, je to spíše to, „jak se věci obvykle dělají,“ co je zvykem. Institucionalizované 

jednání je tak to, které je očekávané a které organizaci zajišťuje legitimitu. Organizačních 

prostředí je však více, organizace může být pro jedno legitimní a pro jiné nelegitimní (např. 

O’Brien 2010). Na donucovací institucionální tlak ukazují ve výzkumu Hwang a Powel 

(2009: 239), konkrétně od subjektů, které poskytují dotace a granty, které mají mezi svými 

„požadavky vytváření strategických plánů a evaluací, vytvoření rozpočtu pro najmutí kon-

zultantů a zajistit, aby se výkonní ředitelé a členové rad účastnili výcviků v managementu.“ 
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1.2.4 Diskurs a organizační identita 

Organizační identita odpovídá na otázku: „Kdo jsme jako organizace? Kým chceme 

být?“. Není to tedy identitou jednotlivých členů či zaměstnanců. Identita se skládá s cha-

rakteristik, které jsou dlouhodobé, které organizaci odlišují od jiných a které zajišťují pře-

žití organizace. Zásadní je, že tyto charakteristiky přisuzují organizaci její členové, před-

stavy o organizační identitě jsou tedy kolektivně sdílené (Kreutzer a Jäger 2011: 639). Or-

ganizační identita se tedy váže na představy a významy, které členové organizace vytvářejí, 

reprodukují a sdílí. Zvláště, pokud je identita nereflektovaná nebo neformulovaná explicit-

ně, je to právě analýza diskursu, která ji umožní rozpoznat. 

V prostředí organizací občanského sektoru je běžný konflikt identit nebo existence 

duální identity. Souvisí to rozličným organizačním prostředím, ve kterém organizace půso-

bí (viz kapitola 1.2.3). Vliv mají také především aktéři, kteří v organizaci působí a z růz-

ných prostředí pochází a přináší si odlišné hodnoty. Jedinci, kteří zastávají klíčové organi-

zační role (tzn. pozice) mají velký vliv na formování představ o organizaci (Kreutzer a 

Jägger 2011). Příkladem může být zaměstnání manažera ze ziskové sféry, který v organiza-

ci silně prosazuje hodnoty efektivity a profesionality, nebo naopak silný podíl dobrovolní-

ků, kteří zdůrazňují zápal pro sociální změnu nebo kolektivního ducha organizace. 

Otázka identity je zvlášť důležitá v organizacích občanského sektoru, které jsou ně-

jakým způsobem hybridní, jejich hranice se sektorem veřejným nebo tržním tedy není jas-

ná. Tyto hranice se stírají často proto, že organizace v zájmu svého přežití využívají nějaké 

tržní strategie, jako je založení podniku, jehož tržními aktivitami si vydělávají na svou čin-

nost. Vzniká tak napětí mezi strategiemi a identitou. (Jäger a Beyes 2010) Jako Hybridy, 

tedy ne již „čisté“ organizace občanské společnosti, označují Jäger a Schröer (2014: 1301) 

právě ty organizace, jejichž identita přesahuje do tržní nebo veřejné sféry. 

Zkoumat organizační identitu skrze promluvy a texty, hledat tedy diskurzivní odpo-

věď na otázku, kým organizace je nebo kým být chce, je na místě. Promluvy aktérů, texty, 

které organizace produkuje, ukazují na konkrétní sociální praxe i na abstraktnější řády dis-

kurzu. Konkrétní vyjádření identity mohou být následující. „Jsme chudá organizace“ uka-

zuje ve studii Kreutzer a Jägger (2011: 645) na konkrétní diskurs dobrovolnické identitu, 

která se zdráhá peněz a ukazuje na hrozbu jejich plýtvání a považuje dobrovolnictví za 

hlavní hodnotu organizace. Abstraktním diskursem v tomto případě může být diskurs soci-

álního podnikání. Ve studii autorů Dey a Teasdale (2013) je to právě dominující diskurs ve 

třetím sektoru, kterému ale konkuruje například méně rozšířený diskurs družstevnictví. 
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1.2.5 Diskurz a aktérství 

Diskurz jsme definovali z hlediska kritické diskurzivní analýzy (Vašát 2008). Tento 

přístup zdůrazňuje konstituci diskurzu v běžných sociálních situacích. Je zde tedy prvek 

moci, diskurz přichází shora a váže se k institucím (Vávra 2004: 212). V klasickém fou-

caultovském chápání diskurzu je aktérství velmi limitované. Diskurz s sebou přináší pole 

možného jednání s tím, že určité formy jednání se stávají nemyslitelné. (Day a Teasdale 

2013: 250). KDA však má ve své neomarxistické tradici zakořeněnu právě možnost vzdoru, 

ve slovníku Antonia Gramsciho kontrahegemonii (Barša a Císař 2004). Na tuto možnost 

jednání mimo pole stanovené diskurzem chci poukázat a zároveň prozkoumat strategie, 

jaké organizace a jednotlivci využívají. 

Výzkum autorů Day a Teasdale (2013) se zaměřuje právě na diskurz a aktérství a tím, 

že odmítá determinovanost diskurzem. Týká se sociálního podnikání ve Velké Británii, 

které bylo za vlády New Labour velmi propagováno, jako „podnikání se sociálním cílem“ s 

důrazem na „hrdinskou roli sociálních podnikatelů“ (2013: 251). Jedná se tak o velmi indi-

vidualistický diskurz sociálního podnikání, pokud jej například srovnáme s družstevnic-

tvím, které s sebou nese hodnoty kolektivismu a demokratického rozhodování. Autoři 

zkoumali možnost aktérství skrze identifikaci aktérů třetího sektoru s diskurzem sociálního 

podnikání. 

Autoři vycházejí z tří strategií dle Pecheux, které jsou identifikace, kontra-

identifikace a dys-identifikace. Kontra-identifikace je sice odmítnutí daného diskurzu, ale 

znamená, že se aktér stále drží daného diskurzu a jeho modu myšlení. Oproti tomu dys-

identifikace předpokládá nahrazení dominantního diskurzu jiným. (Pęcheux 1982 podle 

Day a Teasdale 2013: 257) Vlastní výzkum však ukázal na větší množství strategií. První je 

identifikace, zde „nadšené přijetí“ diskurzu, pro které je typické, že popírá jeho rozpory 

(tamtéž: 258). Druhou pozicí je „reflexivní souhlas,“ tedy aktivní a vědomé přijetí dané 

identity (tamtéž: 259). Třetí spadá již do strategie kontra-identifikace. „Soukromá iro-

nie“ je pozice odmítání identifikace s diskursem pouze v soukromí, a to z důvodu kritické-

ho postoje k jiným sociálním podnikům (tamtéž: 260). Druhou kontra-identifikací je „ve-

řejná opozice,“ která zůstává myšlenkově v daném diskursu – danému podniku se diskurs 

sociálního podnikání nezdá dost tržní (tamtéž: 261). Jedinou pozicí dys-identifikace je 

„nahrazení,“ a to zmiňovaným diskursem družstevnictví. Jediná tato pozice se vázala na 

aktivní kritiku vlády a aktivní „utváření vlastního chápání svými vlastními slovy“ (tamtéž: 

262-263). 
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K závěru potvrzující možnosti aktérství – jednání jiné než slepé přijetí diskursu – do-

cházejí i Yan a kolegové (2015) ve své studii diskursu vykazatelnosti v oblasti sociálních 

služeb v Honkongu. Důležitá je zde reflexivita aktérů, kteří se nepřizpůsobí určité mentali-

tě. Strategie, které používají, jsou aliance s uživateli služeb, sebeorganizace a sebevzdělá-

vání a vzájemná podpora (Yan a kol. 2015: 11-12). Stejně tak i Howorth, Parkinson a Mc-

Donald (2011 podle Dey a Teasdale 2013: 263) ukázali, že diskurs sociálního podnikání ve 

Velké Británii, který konstruují tvůrci politik, neodpovídá „sociální realitě, kterou aktéři 

konstruují sami.“ Seanor a Meaton (2008 podle Dey a Teasdale 2013: 263) zase ukázali, že 

se aktéři často neidentifikují nebo přímo odmítají identitu hrdinských sociálních podnikate-

lů.  
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3. Metodologie 

3.1 Výzkumné cíle 

Výzkumné cíle odpovídají na otázku, proč je výzkum realizován, za jakým účelem. 

Základním cílem je porozumět tomu, jak je reprezentována vykazatelnost v kontextu orga-

nizací občanské společnosti. V České republice se vykazatelností zabývá Arnošt Veselý 

(2012) v kontextu veřejné správy a Tereza Pospíšilová (2006) v kontextu přistupování ČR 

do Evropské unie, tedy také veřejných institucí. Práce se tak zaměřuje na oblast občanské-

ho sektoru, kterou se z hlediska vykazatelnosti dle mého vědomí nikdo nezabýval.  

Zaměřím se na reprezentace vykazetelnosti organizacemi občanské společnosti, které 

poskytují sociální služby. A to na základě předpokladu, že vzhledem k jejich institucionali-

zovanosti v prostředí veřejné sféry (Frič 2016b) se bude vykazatelnost uplatňovat jako so-

ciální praxe, tedy mechanismy vykazatelnosti, např. monitorování, evaluace, psaní zpráv 

(King 2016), a také jako blízce související diskursivní praxe (Fairclough 2003). 

Zaměření práce na zkoumání období vlády Petra Nečase souvisí s významem vlády 

pro organizace občanské společnosti. Vláda znamenala pro organizace poskytující služby 

sociální prevence ohrožení, jelikož reformy zásadně změnily strukturu sociálních služeb 

(Janebová a Vrbický 2012). Zároveň je v tomto období ve veřejném diskursu rozšířeny 

reprezentace „zneuživatelů sociálních dávek“ a černých pasažérů (Dvořáková 2012) a or-

ganizace mohou být považovány za zbytečné a nekompetentní. Tento kontext nejistoty a 

chybějící legitimity z hlediska určitých prostředí organizace je  

Cílem práce je zkoumat jak se vykazatelnost uskutečňuje v rámci uvedeného kontex-

tu a to ve specifickém dokumentu, výroční zprávě. Výroční zpráva bude analyzována jako 

žánr, tedy typ konvence, která implikuje i jeho proces vytvoření, distribuce a konzumace 

(Fairclough 1992b). Jedná se o žánr, který je zákonem regulován pouze částečně (Devero-

vá 2010: 208; viz podkapitola 1.1.5). Tato omezená regulace ponechává volné pole pro 

jednání organizací, které bylo také předmětem výzkumu. 

Cílem práce je identifikovat a vysvětlit diskursy, prostřednictvím kterých je ve vý-

ročních zprávách reprezentována vykazatelnost. Volba typu organizace a období je záměr-
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ná a jejím cílem je, aby vykazetelnost organizací byla co nejsilnější či největší, tudíž nej-

snadněji identifikovatelná, což se dle teorie děje v době krizí, skandálů či obecně nedůvěry 

v organizace občanské společnosti (Ebrahim 2016) a zároveň u servisních organizací je 

vykazatelnost, především vůči veřejné správě, očekávaná (Frič 2016b). Cílem je také proto 

zjistit, jaké reprezentace významově utváří diskursy s ohledem na legitimitu organizace, 

organizační identitu a jednotlivé aktéry. 

3.2 Výzkumné otázky 

Výzkumným cílem této práce je popsat, interpretovat a vysvětlit, jakým způsobem je 

ve výročních zprávách organizací občanské společnosti, které poskytují sociální služby, 

reprezentována vykazatelnost. Proto jsem stanovila tyto výzkumné otázky: 

Hlavní otázka: 

Jaké podoby vykazatelnosti jsou reprezentovány ve výročních zprávách OOS posky-

tujících sociální služby a s použitím jakých diskursů? 

Otázkou je, co je ve výročních zprávách vykazováno, a prostřednictvím jakého dis-

kursu. Identifikace diskursů a jejich vysvětlení je hlavním přínosem práce. 

Podotázky: 

Jak či prostřednictvím jakých idejí jsou prostřednictvím použitých typů vykazatel-

nosti legitimizovány činnosti organizace? 

Jak či prostřednictvím jakých idejí je použitými typy vykazatelnosti vyjádřena orga-

nizační identita organizace? 

Jací aktéři jsou ve výročních zprávách reprezentování a jakým způsobem? 

3.3 Výzkumná strategie 

Vzhledem k tématu a výzkumným otázkám volím kvalitativní výzkumnou strategii. 

Cílem je totiž porozumět vykazatelnosti z hlediska její reprezentace, tedy porozumět urči-

tému sociálnímu jevu skze procesy, „…jimiž je tato realita reprezentována, reprodukována 

či transformována v jazyce a dalších sémiotických systémech“ (Zábrodská a Petrjánošová 

2013: 105). Analýza diskursu je tak ze své podstaty kvalitativní, jelikož vychází 

z konstruktivistického paradigmatu. Jejím cílem je pochopení problému v jeho komplex-

nosti, ne jeho rozložení v populaci, jako je cílem strategie kvalitativní.  
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Kvalitativní strategie může označovat způsob sběru dat, deduktivní způsob usuzova-

ní, typ dat nebo způsob analýzy (Švaříček 2007). V práci využiji již existující data, tedy 

sekundární data, což je způsob získání dat společný kvalitativní i kvantitativní strategii. 

Interpretační a explanační práce s daty využívá teoretických konceptů. Typ dat, se kterými 

pracuji, je kvalitativní, tedy v tomto ohledu nenumerický.  

Hlavní charakteristikou kvalitativní výzkumné strategie je ale způsob práce s daty – 

tedy „systematické a nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti, 

kvality a vztahy“ (Hendl 2015 podle Šeďová 2007: 207 ). To je cestou, jak porozumět re-

prezentacím sociální reality – skrze opakované čtení zkoumaných materiálů, analýzu dle 

výzkumných kategorií (gramatika, sémantika, diskursivní praxe), hledání podobností 

z hlediska použitého slovníku, gramatiky a významů, porovnávání jednotlivých perspektiv 

a identifikace a interpretace vztahů mezi nimi z hlediska výzkumných otázek. 

3.4 Výzkumná metoda 

Kritická diskursivní metoda chápe text jako součást sociální události. Sociální udá-

lost je konkrétní situace, která může mít více či méně textovou podobu. Její podobu utváří 

na nejabstraktnější úrovni sociální struktura (například ekonomický systém, samotný ja-

zyk), a to prostřednictvím sociální praxe. Sociální praxí je na úrovni textu řád diskursu, 

skládá se ale také z ne-diskursivních prvků, ty jsou „jednání a interakce, sociální vztahy, 

osobnosti, materiální svět,“ a je spojena s určitou oblastí života (Fairclough 2003: 25). 

Řád diskursu má tři elementy – žánry, diskursy a styly. Tyto elementy odpovídají ta-

ké třem typům významů jazyka, jedná se o jednání, reprezentaci a identifikaci (Fairclough 

2003: 26-27). Elementy řádu diskursu poté formují konkrétní diskursivní praxi, kterou tvo-

ří určité reprezentace. 

Analýza žánru 

Jako žánr chápu výroční zprávy, které budu analyzovat. Žánr je v chápání kritické 

analýzy diskursu „relativně stabilní typ konvence, která je spojovaná s a částečně hraje 

roli společensky schválenými typy jednání. Žánr pak implikuje nejen typ textu, ale i kon-

krétní proces jeho vytvoření, distribuce a konzumace“ (Fairclough 1992b: 126). „Konkrétní 

žánr je spojen s kompoziční strukturou, (…) která udává šíři možností, spíše než daný vzo-

rec.“ (tamtéž: 126-127) Spolu s kompoziční strukturou, tedy jednotných prvků tohoto žán-

ru, budu analyzovat styl zpráv, tedy jejich charakter, mód a rétorický mód. Charakter ozna-
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čuje míru formality či intimity textu, mód označuje, zda jde o text psaný či mluvený či 

jejich kombinaci (tamtéž: 127). 

Analýza diskursu 

Kritická diskursivní analýza dle N. Fairclougha chápe diskurz jako trojdimenzionální, „a to 

jako: text, diskursivní praxi a sociální praxi.“ (Fairclough 1995:59 podle Vašát 2008: 109) Tomuto 

rozdělení odpovídá také analýza, která má tři oddělené, ale propustné části, a to 1) deskripci, 2) 

interpretaci a 3) explanaci (Fairclough 1989:26 podle Vašát 2008: 106).  

Deskripce je lingvistickou analýzou textu, avšak zaměřenou na lingvistické prvky s ohledem 

na „na konkrétní podobě textu, lingvistické vzdělanosti analytika a jeho analytickou citlivos-

tí“ (Vašát 2008: 106). Volbu lingvistických prvků, které budu zkoumat, tedy popíši. 

Z hlediska sémantiky jsou identifikováná klíčová slova, expresivní hodnota slov, metafory, 

nebo významové vztahy mezi slovy. Sémantické vztahy jsou synonymie, kontrast, hyponymie a ko-

hyponymie a antonymie (Fairclough 2003: 130). Chápání matafory a její analýza se odvíjí od auto-

rů Lakoffa a Johnsona. Metafora není chápána jako prostředek básnické či jiné řeči, která není běž-

ná, ale jako něco, co „strukturuje způsob, jakým myslíme, a naše systémy vědění a přesvědčení 

všudypřítomným a zásadním způsobem“ (Fairclough 1992b: 194). Lakoff a Johnson (1980 podle 

Fairclough 1992b: 194) poukázali takovou metaforu – argumentace jako válka, která je naturalizo-

vaná, tj. všeobecně přijímaná a nezpochybňovaná, ale zásadně ovlivňuje naše chápání argumentace. 

Tedy předpokládáme vítěze a poražené, útok a obranu, a další. V práci jsem se zaměřila především 

na klíčová slova a metafory.  

Gramatická část analýzy se zaměřuje na modalitu, tedy jednak otázku objektivity či subjekti-

vity promluv a míry jistoty promluv (Fairclough 1992b: 159). Jistota se projevuje především vol-

bou slovesného času a způsobu (přítomný, minulý čas, oznamovací či podmiňovací způsob), mo-

dálních, tedy způsobových sloves (moci, muset, smět), přímé či nepřímé řeči, nebo částic (napří-

klad kéžby, asi). Subjektivita či objektivita je zkoumána především s ohledem na použití osoby a 

čísla slovesa v dané promluvě. Gramatické prvky je potřeba také zkoumat v souvislosti s významy 

daných vět, tedy s komunikačním záměrem.  

Dalším gramatickým aspektem textu je tranzitivita. Tu budu využívat především ke zkoumá-

ní toho, jak je v textu reprezentováno aktérství participantů v textu. Zaměřuje se na gramatické 

prvky, kterými je vyjádřen či skryt aktér děje, neboli činitel (Fairclough 1992b: 178). To se děje 

skrze volbu slovesného rodu, použití či nepoužití abstraktních podstatných jmen odvozených od 

procesů a dějů či přídavných jmen, tj. nominalizace (například chudoba, profesionalizace)
1
. Vzhle-

                                                 

1
 Fairclough pracuje s anglickými gramatickými kategoriemi jako active/passive voice, nominalization. 

Pracuji  také s ekvivalenty podle učebnice českého jazyka (Mužíková a kol (ed) 2007). 
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dem k povaze žánru, který do jisté míry stanovuje i jeho gramatiku, (viz kapitola 4.1) jsem se za-

měřovala spíše na sémantické prvky. Gramatické prvky jsem analyzovala především v případech, 

kdy daný text překračoval žánr výroční zprávy – pozornost jsem věnovala především prvkům jako 

je slovesný rod a nominalizace. 

Diskursizní praxe je interpretace textu analyzuje z hlediska intertextuality. „Intertextuální 

analýza ukazuje, jak se texty selektivně vztahují k řádu diskursu - konkrétní konfigurací konvenč-

ních praktik (žánr, diskursivní typ,  narativ“ (Fairclough 1995: 188).  

Interdiskursivní analýza staví na analýze textu a interpretuje, k jakým diskursům se dané lin-

gvistické prvky vztahují. Různé diskursy totiž sociální realitu reprezentují způsoby s odlišnými 

slovníky a významovými vztahy mezi slovy. Návaznost významu slov na diskurs lze analyzovat 

také prostřednictvím metafor. Určitá část sociální reality může reprezentována prostřednictvím 

jiného slova či slovního spojení právě na základě významové podobnosti. To, na čem je podobnost 

založena, vypovídá o představách o sociální realitě, tedy diskursu (Fairclough 2003, 129 - 131).  

Analýza na lingvistické úrovni je dimenzí, o kterou se mimo jiné opírá analýza na úrovni 

diskursivní praxe. Právě sémantické vztahy mezi slovy a slovními spojeními mohou odkrýt, o jaký 

diskurs se jedná, pokud odlišné diskursy používají stejná slova. Význam, který slova a slovní spo-

jení nesou, je jim dán v kontextu daného diskurzu. Tak například slovo instituce má jiný význam 

v společenskovědném diskurzu, než v běžné řeči. Sledování projevů odlišných diskursů je analýza 

interdiskursivity (Fairclough 1992a). Na texty tedy může mít vliv i několik řádů diskursu, tím je 

například lékařský diskurs (Fairclough 1992a: 195). 

Manifestní intertextovost je explicitním odkazem na jiné texty. Může se to tak dít citací či 

nepřímou řečí (Fairclough 2003:39-41). Karhanová (1999) jmenuje také aluze, tedy odkaz, který 

není explicitní, tzv. narážka. Aluzí je také slovní hříčka. Toto mezitextové odkazování může mít 

funkci kontaktovou, tedy naváza kontakt se čtenářem, emotivní, tedy vyjádřit emoce autora, dále 

ale i konativní – „tedy jde o to vyjádřit pocit, ale také ten stejný pocit vyvolat u čtenáře“ (tamtéž: 

34). 

Explanace poznatků analýzy textu a intertextuální analýzy, je třetí dimenzí kritické diskur-

sivní analýzy. Především „vysvětluje povahu sociální praxe, které je diskursivní praxe součástí, a 

na základě toho vysvětluje, proč je povaha diskursivní praxe taková, jaká je“ (Joergensen a Preate-

gaard 2018: 4). Je to interpretace na úrovni kontextu zkoumaných textů. Jedná se o závěrečnou 

interpretaci, kdy vysvětlím, proč jsou dané diskursy použity v souvislosti se společenskou situací. 

Explanaci uvádím v závěru diplomové práce. 

3.5 Výběr vzorku 

Jako empirický materiál jsem vybrala sekundární data, tedy dokumenty, které nebyly 

vytvořeny za účelem této práce. Jedná se o výroční zprávy (VZ) osmi organizací občan-
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ského sektoru, které poskytují sociální služby. Analyzovány jsou VZ z let 2011 a 2012, 

tedy na roky vlády Petra Nečase a reforem Jaroslava Drábka. Pouze v případě Slezské dia-

konie jsou analyzovány zprávy z let 2010 a 2012, jelikož VZ z roku 2011 na stránkách 

organizace absentuje a organizace ji po vyzvání na web nedoplnila, pouze nabídla náhled 

v sídle organizace (v Českém Těšíně), což pro mne nebylo možné. Vláda Petra Nečase 

započala sice až v polovině roku 2010, publikována je však až v roce následujícím, proto 

předpokládám, že se kontextové skutečnosti již projevily. 

V návaznosti na teoretickou návaznost vykazatelnosti a neoliberalismu jsou zkou-

mány dokumenty organizací v tomto období. Jedná se o období neoliberálních reforem, 

které probíhaly v reakci na ekonomickou krizi. V tomto období dochází k reformám 

v sociálních službách, kdy byly některé služby přesunuty do kompetence Úřadů práce. Je 

to období, ve kterém mohou organizace občanské společnosti poskytující sociální služby 

pociťovat nejistotu a ohrožení (Janebová a Vrbický 2012). 

Výběr vzorku byl účelový. Vybrala jsem organizace podle dvou faktorů na základě 

teorie. Prvním faktorem byl úzký vztah organizace s veřejnou správou, vybírala jsem tedy 

organizace velké a s dlouhou tradicí, které významnou část financí čerpají z veřejných 

zdrojů. Pro to jsem pracovala se seznamem Nestátních neziskových organizací podle obno-

su financí z veřejného rozpočtu (Databáze kapitol státního rozpočtu 2016 podle Jakicová 

2018). Z těchto organizací jsem s pomocí výpisu z Registru poskytovatelů sociálních slu-

žeb na stránce http://iregistr.mpsv.cz vybrala ty, které měly registrovanou službu „odborné 

sociální poradenství.“ Cílem tak bylo vybrat organizace, které mají nejsilnější dotační 

vztah se státem a samosprávami, a zároveň jsou v kontextu reforem nejvíce ohroženy (viz 

kapitola 1.1.4 a 1.1.5).  

Jedná se o organizace:  

Charita ČR, evidovaná právnická osoba církve, účelové zařízení 

Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost 

Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba církve, účelové zařízení 

Naděje – ve zkoumaném období měla právní formu občanského sdružení, dnes se 

jedná o spolek. 
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Sananim – ve zkoumaném období měla organizace právní formu občanského sdru-

žení, dnes se jedná o ústav. 

Slezská diakonie – evidovaná právnická osoba církve. 

Výroční zpráva je analyzována nejen z diskursivního hlediska (hlediska reprezenta-

ce), ale také z hlediska žánru (typu jednání), jelikož se jedná o text společensky nejen 

schválený, ale i povinný, kdy povinnost ukládá zákon. Ten i ukládá, kdy jej má organizace 

nejpozději zveřejnit a jakým způsobem – zda ve veřejném rejstříku či jinde, dle svých za-

kladatelských dokumentů. Zákon může i ukládat, kdo se na utváření má podílet, pokud jde 

o zprávu s nutností být schválena auditem (více v podkapitole 1.1.5 a následující podkapi-

tole 3.6).  

3.6 Etické aspekty práce a kritika pramene 

Analýza pracuje s dokumenty, které jsou veřejné dostupné, a také veřejnosti určené. 

V rámci výzkumu jsem proto nemusela řešit otázky spojené s empirickým výzkumem, jako 

je informovaný souhlas.  

Dokumenty jsou oficiální produkt organizace, jejich autorství je tedy kolektivní a 

patří organizaci jakožto právnické osobě. Zároveň jsou v dokumentech pasáže, které mají 

jasné autorství, úvodní slovo. Tento aspekt dokumentů beru na vědomí a analyzuji úvodní 

slov jako samostatnou komponentu dokumentu. Rozlišovat komponenty dokumentu podle 

jejich autorství je důležité, aby nedošlo ke zkreslení dat při analýze. Tedy aby promluvy 

jednotlivých autorů nebyly analyzovány jako promluvy organizace. 

S dokumenty pracuji ne jako s přesným záznamem skutečnosti, ale jako 

s dokumentem, který vznikl s určitým účelem a v určitém kontextu. V rámci metody kri-

tické diskursivní analýzy přistupuji k dokumentům jako k žánru. Jedná se tedy o aspekt 

řádu diskursu, sociální praxe, která má určité zvyklosti a váží se k ní společenské konvence 

(Fairclough 1992b). Společenský kontext je zásadní součástí závěru, který dává interpreta-

ce do souvislosti s kontextem a teoriemi. 

Účel dokumentů je na základě literatury právě vykazatelnost. Jedná se o nástroj 

„pro veřejnou kontrolu,“ jsou vytvářeny pro veřejnost (Deverová 2010: 207). Dle Alpy 

Dhanani se jedná dokonce o „klíčový mechanismus veřejné vykazatelnosti“ (2019: 1111). 

Za podstatné považuji, že zákonem regulovanou složkou výroční zprávy je účetní závěrka, 

ale zbytek textu se odvíjí od volby organizace, která je považována za silně ovlivněnou 
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z hlediska řádu diskursu a institucionálních tlaků. Co a jak organizace vykazuje nad zá-

konný rámec je právě předmětem výzkumu. Dokumenty tak považuji za vhodné pro vý-

zkum, jelikož obsahují „volné pole“ pro projevy diskursů. 

Data dostupná v dokumentech mají nedostatky. Především v tom, že neznám proces, 

jaký vznikaly. S ohledem na téma je například důležité, kdo měl hlavní přispění v psaní 

zprávy, zda se jedná například o mediální oddělení, manažery jednotlivých programů nebo 

externí subjekty. Za důležité však považuji, že z povahy dokumentu je z právního hlediska 

nutné, aby byl schválen orgány, které dohlížejí na dodržování mise a řízení organizace, 

zpravidla správní rada či jiný nejvyšší orgán (Deverová 2010). 

4. Empirická část 

V této kapitole prezentuji výsledky analýzy. Výroční zprávy nejprve analyzuji jako 

žánr – identifikuji dvě komponenty žánru, a to úvodní slov a zprávu o činnosti.  Poté pre-

zentuji diskursy a reprezentace, které jsou ve zprávách sdílené. První prezentuji dominant-

ní byrokratický diskurs a reprezentace, kterými je vyjádřen. Poté prezentuji v kontextu 

zkoumaných výročních zpráv minoritní diskurs, diskurs občanské společnosti, a reprezen-

tace, které jej vyjadřují. V poslední podkapitole prezentuji reprezentace profesionality, kte-

ré oscilují mezi dvěma jmenovanými diskursy (viz Závěr). 

4.1 Výroční zpráva jako žánr 

Všechny analyzované zprávy mají tři složky – úvodní slovo, zprávu o činnosti jed-

notlivých programů či poboček a finanční zprávu (ta nemá textovou formu, proto nebude 

analyzována). Krom toho všechny výroční zprávy organizací zřízených církví a zpráva 

Člověk v tísni obsahují organizační strukturu organizace – jak mapu působení či poboček, 

tak personální zajištění. Jediná zpráva organizace Sananim nemá vyčleněnou část zprávy 

pro organizační strukturu. 

4.1.1 Úvodní slovo 

Úvodní slovo má formu dopisu, obsahuje oslovení, tělo textu a závěrečná slova 

(přání, poděkování), a také podpis. Tato složka VZ je charakteristická tím, že je její autor 

jediný, a to je zpravidla statutární orgán, tedy ředitel, pouze v případě jedné organizace jej 
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píše předsedkyně správní rady. Charita je také výjimkou v tom, že prostor pro úvodní slovo 

dostal nejen ředitel, ale také prezident charity a biskup olomoucký.  

Charakter všech úvodních slov je především formální. Nesou také další tóny, a to 

laskavý, přátelský, povzbudivý či sentimentální. Jedná se tak o autonomnější komponentu, 

než je zpráva o činnosti a finanční zpráva. Jedná se sice o oficiální text organizace, jejím 

autorem je však určitá osoba se silným vztahem k organizaci, který tímto jednáním dává 

najevo.  

„Nemluvě o tom, že setkání s Václavem Havlem bylo největším zážitkem a 

oceněním pro všechny, kteří na chvíli unikli sledování a šikaně tajných služeb v ze-

mích, kde žili.“(Člověk 2012: 4) 

 

„Osobně působím v Charitě už 20 let. Původně jsem pracoval jako strojní in-

ženýr a vrhnout se do služeb a následně do vedení neziskové organizace byla vý-

zva“ (Diecézní 2012: 5) 

 

Mód většiny úvodních slov je psaný. Výjimkou je úvodní slovo, které nese také ry-

sy homilie či kázání, tedy promluvy faráře k věřícím, který obsahuje biblický text a jeho 

výklad a vztažení k současné situaci. Takový text je psán k tomu, aby byl přednesen - writ-

ten-to-be-spoken (Fairclough 1992b: 127). Zde se opět jedná o překročení zvyklosti, kdy 

autor jedná nejen jako orgán organizace, ale také jako duchovní, jelikož je křesťanská iden-

tita organizace velmi silná. 

 

„Z knihy Kazatel, kterou napsal, pochází nadepsané motto. Král poznal, že je 

člověku dobře, když se může těšit ze své práce, když svou práci dělá rád a vidí její 

smysl, doznává dokonce, že není nic lepšího.“ (Naděje 2012:1) 

 

Rétorický mód je ve většině případů deskriptivní, popisuje poskytované služby či 

důležité události daného roku. Důležitým zastoupeným módem je také narativ. Ojediněle je 

zastoupen agitační mód. Vyprávění příběhů či anekdot spojených s organizací ukazuje, co 

je pro organizaci důležité - příběhy klientů, historie, nebo boj proti nespravedlivým pod-

mínkám. 
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„Je jasné, že každý je zodpovědný sám za sebe, za to, co si půjčuje, ale naši 

klienti jsou lidé duševně nemocní a ti, kteří jim půjčují, si toho jsou často vědomi a 

zneužívají toho. (…)Apeluji tedy na státní i zákonodárnou moc, aby se tomuto pro-

blému začala věnovat.“ (Sananim 2012: 3) 

Úvodní slovo je komponenta žánru VZ, která je autonomnější než zbytek zprávy – 

její mód i charakter se liší. To je dáno povahou produkce textu – píše ji orgán organizace 

na vysoké pozici, který si může dovolit překročit běžné zvyklosti formality a stylu. Může 

připomenout určitou událost a navodit sentimentální tón, nebo se naopak rozhořčit a agito-

vat za změnu. Úvodní slovo tak není jen reflexí minulého roku a shrnutím činnosti, ale také 

osobním vyjádřením postoje autora, které je hodnotově nabité. 

4.1.2 Zpráva o činnosti 

Zprávu o činnosti podávají organizace členitě buď podle jednotlivých poboček, ne-

bo podle programů, tedy cílových skupin a sociálních problémů, kterým se věnují. 

Z hlediska charakteru jsou z většiny psány formálním stylem. Autor - tedy organiza-

ce se dostává do popředí u zprávy, která dává najevo nesouhlasný postoj k určitým jevům 

ve společnosti, nebo v případě, kdy staví do popředí své hodnoty, na základě kterých služ-

by poskytuje. Ojedinělý je méně formální styl v pasážích, které jsou věnovány příběhům 

klientů. V některých zprávách lze charakter považovat za formální až administrativní, jeli-

kož jsou strohé a věcné.  

Zprávy o činnosti jsou z většiny psány formálním až administrativním stylem, kdy 

autor textu zůstává v pozadí. Organizace, které tuto konvenci porušují, tak dávají do po-

předí své hodnoty, a tak činnost také odůvodňují a dávají jí velkou závažnost. 

 

„Charita klade velký důraz na lidská práva, která se týkají také etnických 

menšin potýkajících se často s nedůvěrou a předsudky ze strany většinové společ-

nosti.“ (Diecézní 2012: 26) 

 

„Přeneseně by se dalo říci, že se jedná o státem garantovaný lichvářský me-

chanismus, kdy jsou oprávněné pohledávky mnohonásobně navyšovány o neade-

kvátní náhrady.“ (Člověk 2012: 51) 
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Mód veškerých zpráv o činnosti je psaný. Většina organizací je také doplňuje tabul-

kami se statistickými údaji, které reprezentují výkon – kolik klientům a jaké služby organi-

zace vykonala. 

 Rétorický mód většiny organizací je deskriptivní. Některé popisy jsou strohé a věc-

né, jiné detailně popisné a místy i odborné – poskytují odborné vysvětlení daných problé-

mů a vlastní analýzy. Odlišný styl deskripce je také novinový – který se vyznačuje použi-

tím v podstatě novinových titulků a metafor. Výjimečně se vyskytuje text narativní – již 

zmíněný příběh klienta – a také deklarativní, kdy organizace kromě popisu také podává 

vysvětlení, proč je daná cílová skupina potřebná, a to z hlediska hodnot organizace. Réto-

rický mód tak většinou odpovídá typu jednání, který se od VZ očekává, tedy zpravovat o 

své činnosti. Tam, kde organizace překračuje deskripci, překračuje žánr VZ, směrem 

k výkladu, biografii či prohlášení. Organizace tak ukazuje na svou odbornost (výklad pro-

blematiky), příběhy klientů, kterým pomohla nebo deklaruje své hodnoty. 

„Dítěti, které pochází z rodinného prostředí, ve kterém podpora vzdělávání 

není dostatečná, však školy zpravidla neumí nabídnout dostatek opatření, která by 

tento handicap minimalizovala.“ (Člověk 2012: 52) 

4.2 Byrokratický diskurs 

Dominantním diskursem výročních zpráv je diskurs byrokratický. Tento diskurs nese 

ideje racionality a hierarchicky strukturovaného jednání a standardních mechanismů. Je 

výsledkem byrokratizace, tedy procesem „standardizování, formalizování a institucionali-

zování systémů, pravidel a dokumentačních požadavků k zajištění náležitých procesů a 

férových výstupů“ (McAllum 2018: 538). 

Reprezentuje vykazatelnost výkonu (Ebrahim 2016) tedy spravuje o svých službách 

dle typu služby, cílových klientů či sociálního problému a především statistického výkonu. 

Z hlediska výkonu zpravuje i o své výkonnosti, tedy zhodnocení efektivity aktitivit. Orga-

nizace tak reprezentuje strategickou vykazatelnost, jelikož odborné působení patří jednak 

k posláním organizací jako takové, ale také jako prostředek k řešení sociálních problémů. 

Byrokratickým diskursem je také vyjádřena vykazatelnost spravování, kdy organizace 

skládá účty z řízení organizace, vnitřních procesů a principů, na kterých funguje. Podobně 

finanční vykazatelnost nejen podává zprávu o hospodaření, ale také toto hospodaření ko-

mentuje a deklaruje dodržování pravidel, které jsou nad zákonný rámec (Ebrahim 2016; 
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Dhanani a Connolly 2012). Jedná se tak nejen o vykazatelnost vůči státu a jeho orgánům, 

ale i vůči veřejnosti.  

4.2.1 Reprezentace činnosti  

Vykazování služeb a činností organizace se děje jazykem zákona o sociálních služ-

bách a použitím nominalizací.  Jsou jmenovány služby tak, jak jsou zakotveny v zákoně o 

sociálních službách buď s ohledem na cílovou skupinu, nebo sociální problém. Oblast so-

ciálních služeb je silně regulována zákonem. Činnost je dále popisována slovy úkon a za-

kázka, kontakt, intervence, které jsou hyponymy vůči sociálním službám, jsou označeními 

podřazenými. Úkon je dále pojmem podřadným vůči zakázce. Organizace tak sledují a 

popisují svou činnost prostřednictvím hierarchického systému administrativních označení. 

Úkon je konkrétní činností pracovníků organizace v interakci s jednotlivým klien-

tem v rámci služby či programu. Jedná se také o termín vycházející ze zákona o sociálních 

službách a uvedená slova kontakt a intervence jsou jedny z úkonů – jsou tedy hyponymy 

slova úkon. 

 „(2) Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis“ (Zákon 108/2006 Sb. § 

35) 

 Ve výročních zprávách jsou vyjádřeny pouze statistikami, význam slova je přiblížen 

neúplným výčtem takových úkonů. Ve stejném významu se vyskytuje také označení výkon. 

„Nízkoprahová denní centra (…) 183 195 návštěv/ 297 714 úkonů (sprcha, 

strava…)“ (Charita 2013: 7, zvýraznění autorka) 

 

Středisko Poskytované 
služby 

Cílová skupi-
na 

Statistika za 
rok 2010 

Příjmy 

 Kč 

Výdaje 
Kč 

kontakty 

Elpis Brun-
tál 

Odborné sociál-
ní 

poradenství 

děti a mládež ve 
věku od 6 do 26 
let 

ohrožené spole-
čensky nežá-
doucími 

jevy 

oběti domácího 

počet kontak-
tů: 67 

počet interven-
cí: 178 

prevence – 
počet 

intervencí: 244 

593 000 594 212 Nám. Míru 11, 
Bruntál 792 01 

tel.: +420 595 
532 035 

e-mail: el-
pis.br@sdk.cz 

koordinátor 
projektu: Olga 
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násilí 

oběti trestné 
činnosti 

osoby v krizi 

(…) 

Suchá, DiS. 

(Slezská 2011: 39) 

Pojmenování jednotlivých úkonů je ve výročních zprávách velmi marginální. Ve 

zprávě mají funkci kategorie. Zakázka je označení, které se v zákoně o sociálních službách 

nevyskytuje. Jedná se o vnitřní administrativní označení pro požadavek klienta, který je 

zaznamenán a sledován z hlediska jeho splnění či nesplnění. Zakázka je administrativní 

pojem, který slouží k vnitřním účelům sledování činnosti, ale i sledování úspěšnosti, tedy 

dopadu organizace (viz dále v této kapitole).  

 

„V roce 2012 jsme nabízeli celkem 19 registrovaných sociálních služeb, kte-

rých využilo 4797 lidí, s nimiž jsme řešili celkem 8933 zakázek.“ (Člověk 2013: 57) 

 

Svou činnost organizace reprezentují na stření úrovni abstrakce, na úrovni souborů 

událostí, které jsou z gramatického hlediska vyjádřeny v přítomném čase.  

Dále je činnost označena slovy, která abstraktním způsobem vyjadřující proces, a to 

prostřednictvím pomocí infinitivů či zpodstatnělých sloves, které mají ve větě funkci ob-

jektu. Taková klíčová slova jsou stabilizace, aktivizovat, rozvíjet, posílit, motivování, pre-

vence, začleňování, zajištění. Taková označení jsou formální, racionální a objektivní. Ne-

sou významy profesionality a jsou zasazeny do kontextu logických příčin a následků. 

Z hlediska tranzitivity se tak participanti a aktéři děje dostávají do pozadí.  Ve větné stavbě 

mají funkci objektu, který se ve větě váže na přísudek, ne na podmět. Tyto procesy se tedy 

váží na podmět, aktéra děje, prostřednictvím přísudku a vazba na něj – tedy na organizaci, 

nebo klienta, pokud je podmětem – je slabá. Klíčová slova, označení procesů, mají ve vě-

tách dominantní a téměř samostatné postavení. V diskursu jsou to právě procesy, které jsou 

zdůrazněné, oproti klientům či organizaci. Tyto reprezentace se vztahují k Zákonu o soci-

álních službách (108/2006 Sb). 
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„Pomocí programů se snaží aktivizovat rodiče a posilovat rodičovské kompe-

tence, nebo navazovat s dětmi komunikační a citové vazby, které jsou nepostrada-

telné pro dobře fungující rodinné vztahy.“ (Diecézní 2012: 17) 

 

„Cílem je pomoci překonávat vyloučení a poskytovat dočasné zázemí a 

prostor pro další kroky směrující k začlenění do společnosti. Důležitou součástí 

služby je poskytování základního sociálního poradenství (pomoc při uplatňování 

práv, obstarávání osobních záležitostí ad.). Poměrně novou službou pro lidi bez 

domova je sociální rehabilitace, která pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti ve-

doucí ke zvýšení šance získat zaměstnání.“  (Diecézní 2012: 18) 

 

„Charita ČR se v roce 2012 také aktivně zapojila do pomoci lidem, kteří jsou  

dlouhodobě nezaměstnaní nebo obtížně uplatnitelní na trhu práce. Jedná se zejmé-

na o sociální rehabilitaci (cílem je posílit pracovní návyky, získat nové dovednos-

ti)…“ (Charita 2013: 6) 

 

„Služby se soustředily zejména na přípravu na zaměstnání, jeho zajištění a 

vyřízení sociálních náležitostí a dále na prohloubení počítačových dovedností klien-

tů, kariérní poradenství pro stabilizované osoby a podporované zaměstnávání u 

spolupracujících zaměstnavatelů.“ (Sananim 2013: 44) 

 

„Program pro děti a mládež (od roku 1997) se zaměřuje na práci s dětmi a 

mládeží. Zaměřuje se na prevenci sociálně patologických jevů, podporu v osobních 

a rodinných situacích a při přebírání odpovědnosti za vlastní život, na prevenci zá-

vislostí, motivaci k učebním a pracovním návykům a získání kvalifikace pro další 

uplatnění v životě.“ (Naděje 2013: 2) 

Klienti jsou označováni také slovníkem zákona o sociálních službách, ale v daleko 

menší míře, než jako „klienti,“ nebo označeními opisujícími jejich sociální situaci (např 

lidé bez domova). 

Ze zákona vychází označení „lidé v obtížné životní situaci“ (Slezská 2013: 16) nebo 

lidé, kteří „pobírají dávky v hmotné nouzi“ (Člověk 2012: 53).   

Tato označení se odkazují na zákon o sociálních službách, odkud pochází základní 

označení „fyzická osoba v nepříznivé sociální situaci“ (Zákon 108/2006 Sb: 1). Zákonná 
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specifikace, že se jedná o fyzické osoby (a ne právnické), není pro výroční zprávy podstat-

ná, považuji ji za obecně známý fakt. Stejně tak druhé označení má oporu v zákoně, a to o 

dávkách v hmotné nouzi (Zákon 98/2017 Sb.). 

Převažuje však označení klient, které se nenachází ani ve jmenovaných zákonech, ani 

například v Kodexu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (2016), která používá ozna-

čení uživatel. Význam slova klient je dle Jazykové příručky Ústavu pro jazyk český (2020) 

spojen se zákazníky tradičních profesí, jako je lékař či advokát. Používání slova klient lze 

interpretovat jako projev tržních mechanismů (význam zákazník) i profesionalizace (spo-

jení s tradičními profesemi). Oboje interpretace lze rámovat jako reprezentaci založenou na 

neoliberálním jazyku a hodnotách. Takové označení lze chápat v rámci konkurenčního 

prostředí, které vytvářeno v logice New Public Managementu (Veselý 2012: 762), kdy pro-

klientské organizace – poskytovatelé sociálních služeb soutěží o zákazníky - klienty.  

4.2.2 Reprezentace výkonu 

Klienti jsou v byrokratickém diskursu reprezentováni nejvýrazněji prostřednictvím 

statistik, ty jsou zaměřeny na výkon organizace. Tabulky s počty klientů jednotlivých slu-

žeb či programů jsou integrální součástí všech výročních zpráv. Jedná se o vykazatelnost 

výkonu, která je nedílnou a očekávanou složkou tohoto žánru.  Fakt, že organizace vykazu-

je detailně statistické informace, podává zároveň zprávu o tom, že svou činnost průběžně a 

důsledně statisticky zpracovává. Vykazování péče je považováno za důležitou součást její-

ho fungování. Klienti jsou kategorizováni na muže a ženy, klienty konkrétních služeb, 

dlouhodobé či nové.  Statistická reprezentace klientů slouží k vykazování výkonu. 

K reprezentaci výkonu slouží kategorická označení úkon, intervence, kontakt, které se pojí 

s jejich počty, ale také procentuální vyjádření. Výkon je označen také slovem obložnost, 

které má také procentuální označení a vyjadřuje podíl nocí v roce, kdy byla lůžka obsazena. 

„Významné události v roce 2011: 

• (…) 

• Zdokonalení systému vykazování péče v chrá-

něném bydlení" (Naděje 2012: 17; zdůraznění textu 

původní) 

Středisko Poskytované Cílová Statistika 
za rok 

Příjmy Výdaje Kč kontakty 
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služby skupina 2010  Kč 

Bethel 
Karviná 

Azylový dům osoby bez 
přístřeší 

věková kate-
gorie: od 18 
do 80 let 

počet lůžek: 
63 

obložnost: 

20 544 (87,1 
%) 

8 335 
249 

8 335 249 Stavbařů 2199, 734 
01 Karviná-Mizerov 

tel.: +420 596 318 
208 

e-mail: be-
thel.ka@slezskadiako
nie.cz 

vedoucí střediska: 
Petr Wiselka. 

 Terénní pro-
gram 

osoby bez 
přístřeší 

osoby ohro-
žené závislos-
tí 

nebo závislé 
na návyko-
vých látkách 

věková kate-
gorie: od 18 
do 80 let  

počet kon-
taktů: 

3023 (101 
%) 

počet inter-
vencí: 

270 (112,5 
%) 

745 000 745 000  

(Slezská 2011: 43; ztučnění textu autorka) 

Reprezentace klientů je v ojedinělém případě také uvádí důvody pro využití služeb, 

které uvedli klienti. Jedná se však opět o byrokratickou formu, jelikož jednotlivá odůvod-

nění či příčiny jsou formulovány nominalizacemi, tedy podstatnými jmény odvozenými od 

sloves, které vyjadřují určitý proces. Nejrůznější důvody pro to, že se člověk může dostat 

do situace, kdy potřebuje služby organizace, jsou redukovány na několik možností, které 

jsou tak kategorizované za účelem kvantifikace a statistického vykazování.  

Důvody vstupu do služby, jak je uvedli noví klienti 

Každý klient může uvést kombinaci důvodů, uvádíme 

nejfrekventovanější: 

Ztráta zaměstnání, resp. 
finanční problémy     

496 

Ztráta možnosti bydlení 246 

Absence dokladů 150 

Migrace za prací 129 

 (Naděje 2012: 7; tučné vyznačení původní) 
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Organizace také měří svou efektivitu. Ten je vyjádřen procenty či podílem celkového 

počtu klientů. Je hodnocen z hlediska efektivity – úspěšnosti zakázek či zlepšení školních 

výsledků. Takové statistické vyjádření efektivity organizace také předpokládá důsledné 

zaznamenávání a evaluaci jednotlivých klientů a jejich situace. Sledování výkonu se děje 

prostřednictvím sledování úspěšnosti zakázek. Vykazatelnost výkonu, konkrétně efektivity, 

je tedy také byrokratická. 

„Program TKN absolvovalo za více 20 let její existence přes 500 klientů.  

Z katamnestických studií vyplývá, že léčba je efektivní: polovina z těch, kteří 

do ní nastoupili, ji řádně ukončila.“ (Sananim 2013: 28) 

 

„Pravidelným doučováním, které probíhá dvě hodiny týdně, se zhruba v 80 

procentech případů podařilo zlepšit školní výsledky, a to jak ve známkách, tak i v 

docházce a v chování.“ (Člověk 2012: 52) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet klientů 114 126 153 184 171 

Počet kontaktů 394 442 653 767 831 

Počet úspěšně splně-
ných zakázek 

93% 82% 81% 70% 79% 

Počet výkonů 1017 1147 1587 1653 1899 

(Program Pracovní a sociální agentura, Sananim 2013: 36) 

 

Vykazování efektivity je ve srovnání s vykazováním počtu klientů marginální. Toto 

zjištění vypovídá o tom, že byrokratický diskurs klade důraz především na to, aby činnosti 

probíhaly a služby byly poskytovány a řádně dokumentovány. Vykazatelnost výkonu, kon-

krétně efektivity, se ve výročních zprávách zaměřuje na měřitelné indikátory. Takový druh 

měření dopadu lze interpretovat jako měření efektivity či výkonnosti organizace. Dle vý-

zkumů autorek Greiling a Stötzer (2015) je to právě takové byrokratické vykazování vý-

konnosti, které orgány veřejné správy vyžadují.    

Zkoumané organizace jsou právě ty s významným financováním z veřejných zdrojů, 

lze tedy interpretovat jejich silnou statistickou vykazatelnost výkonu jako výsledek, insti-
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tucionálního tlaku. Reprezentace statistického výkonu a především výkonnosti či efektivity 

je reprezentací, prostřednictvím které organizace legitimizuje své činnosti, jelikož výkon a 

efektivita jsou hodnoty očekávané a institucionalizované (Hatch 1997). 

4.2.3 Reprezentace požadovaných změn 

Práce s klienty, kterou organizace nevykonává, ale kterou považuje za žádoucí na 

úrovni systému, je také vyjádřena byrokratickým diskursem, který vychází z jazyka veřej-

ných politik a předpokládá úspěšnost řešení sociálních problémů prostřednictvím uplatnění 

mechanismů, které jsou dány shora – státem a veřejnou správou. Jeho ideovým předpokla-

dem je možnost řešení sociálních problému skrze hierarchický systém. Klíčovými slovy 

jsou opatření a nástroje. Tato slova jsou vždy v množném čísle, což znamená, že se jedná 

o komplexní systém. Pojí se se slovy efektivní, adekvátní.  

 „Neexistence adekvátních nástrojů a opatření: Sociální politika státu a soci-

ální reforma MPSV v oblasti působení úřadu práce, kdy úřad práce už neposkytuje 

pomoc s hledáním práce, ovlivnily negativně řadě klientů start do normálního živo-

ta.“ (Sananim 2013: 37) 

 

„Dítěti, které pochází z rodinného prostředí, ve kterém podpora vzdělávání 

není dostatečná, však školy zpravidla neumí nabídnout dostatek opatření, která by 

tento handicap minimalizovala.“ (Člověk 2012: 52) 

 

4.2.4 Reprezentace spravování organizace 

Organizace byrokratickým diskursem artikulují vykazatelnost spravování (governan-

ce). Jedná se o vykazatelnost procesní (Dhanani a Connolly 2012) či vykazatelnost řízení 

(Ebrahim 2016). Ta se týká vnitřních organizačních procesů a řízení a jejich principů.  

Organizace popisuje své seberegulační mechanismy, které mají za účel zvýšení efek-

tivity a kvality. Organizace zavádí či se chce zlepšit v praktikách, které jsou vyjádřeny jako 

racionální a standardizované. Pro tyto praktiky a opatření využívá nominalizací, tedy pod-

statných jmen, která vyjadřují proces, a to standardizace, restrukturalizace, konzultace.  

Ojediněle také sama organizace o racionalizaci řízení usiluje explicitně, kdy určitou 

sekci projektů nazývá Racionalizace řízení (Slezská 2011: 23) 
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„Rezervy vnímáme především v oblasti hodnocení kvality a ve standardizaci 

rozličných metod a technik poskytovaných služeb.“ (Sananim 2012: 8) 

 

„Vzhledem k rozsahu a širokému spektru činností sdružení se však již několik 

let plánované rozšíření a restrukturalizace managementu organizace nepodařilo 

realizovat ani v r. 2011, a to především v důsledku finančních limitů. Rovněž byla 

připravena restrukturalizace ekonomického systému…“ (Sananim 2012:10) 

 

„Věnovali jsme se naplňování strategického plánu Slezské diakonie a nasta-

vení kvality v jednotlivých službách. Střediska procházela dobrovolnými konzulta-

cemi a audity.“ (Slezská 2011: 53) 

Organizace dále skládá účty z toho, že dodržuje nejen zákon, ale i společenská oče-

kávání. Jmenuje mnoho principů, kterými se řídí, a to princip advokacie, respektu a neopa-

kovatelné hodnoty každé lidské bytosti, pravdivosti a průkaznosti, solidarity a subsidiarity. 

(Diecézní 2012: 5) Organizace tak plní společenská očekávání deklarativním způsobem, 

kdy jmenuje uplatněné principy. Zaměstnanci jsou a zároveň označeni jako lidské zdroje, 

což implikuje ekonomické přemýšlení a tím pádem efektivní nakládání se zdroji.  

 „Péče o zaměstnance a dobrovolníky patří mezi priority organizace. V této 

oblasti zavádí nové metody a nástroje podpory a rozvoje lidských zdrojů.“ (Diecéz-

ní 2012: 5) 

Spravování je dále reprezentováno jako racionální, strategické a profesionální. Orga-

nizační dokumenty různých typů jsou ve vzájemném souladu na základě hierarchie vý-

znamnosti. Řízení organizace prochází evaluací z racionálních hledisek technického rázu. 

Řízení organizace je také založeno na projektovém managementu, které je používáno jak 

k řízení činností organizace, tak směrem dovnitř, k zlepšování organizačních procesů. Také 

realizování projektů financovaných z evropských veřejných zdrojů je znakem vysoké ad-

ministrativní zdatnosti a byrokratické profesionality. 

Hospodárnost a efektivnost jsou spolu s nejmenovanou účelností základní pilíře New 

Public Managementu (Zichová 2018: 27). Organizace tak podrobuje své řízení a vnitřní 

procesy na základě hodnot byrokratické struktury a hodnocení. 

„Vize je živoucím dokumentem, promítá se do veškerých aktivit i základních 

dokumentů DCHB. Je realizována strategickým plánem organizace a implemento-
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vána až na úroveň jednotlivých služeb a zařízení. Podléhá pravidelným revizím ve-

doucích pracovníků DCHB a schválení zřizovatele.“ (Diecézní 2012: 5) 

 

„Tento rok byl ve znamení koncepčního a profesionálního rozvoje a profesio-

nalizace řízení.“ (Sananim 2012: 49) 

 

„V oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb pracovníci SD intenzivně 

pracovali na jejím zvyšování. Realizovalo se celkem 6 projektů. Prvním z nich byl 

projekt „Systém řízení kvality ve Slezské diakonii (...) Financován je ESF a státním 

rozpočtem ČR v rámci OP LZZ“  (Slezská 2011: 23) 

 

 „Rozvíjí funkční a kompetenční model organizační struktury a její vývoj. Le-

gitimitu těchto modelů zhodnocuje a reflektuje z pohledu kvality procesů, hospo-

dárnosti, efektivnosti a funkčnosti.“ (Diecézní 2012: 5) 

4.2.5 Reprezentace řízení dobrovolnictví 

Dobrovolnická činnost je v promluvách organizace spojena s profesionalitou. Styl ří-

zení a práce organizace s dobrovolníky jsou prezentovány jako profesionální a manažerské. 

Dobrovolnictví řídí koordinátor nebo dobrovolnické centrum. Obojí jsou rysy profesionali-

zace – v prvním případě je to specializovaná pozice či role koordinátora (Frič 2016a), 

v druhém případě jde o novou organizační formu, která se specializuje na management 

dobrovolnictví (Pospíšilová 2010a).  

Klíčovými slovy byrokratické a manažerské reprezentace jsou metodiky, výcvik, su-

pervize, evaluace, akreditace. Jedná se o slova, která vyjadřují standardizované praktiky, 

které někdo řídí nebo schvaluje. Aktivity dobrovolníků jsou také označeny jako práce a 

jsou statisticky zpracovány. Dobrovolnictví je tak oblast, která je řízena profesionálem, 

který má v oblasti vzdělání a praxi. 

 „Systematickou práci s dobrovolníky a metodické vedení zajišťuje síť charit-

ních dobrovolnických center v celé brněnské diecézi. V každé oblastní Charitě fun-

guje dobrovolnické centrum pod vedením koordinátora.  

 

V současnosti DCHB realizuje akreditované dobrovolnické programy MV ČR: 

Síť dobrovolnických center (dobrovolníci ve službách DCHB ) Dobrovolnictví v 
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rámci sbírkových a benefičních akcí ve prospěch klientů sociálních a zdravotnic-

kých zařízení DCHB Krizová dobrovolná služba Dobrovolnický program DCHB 

(vysílání dobrovolníků do cizích organizací)“ (Diecézní 2012: 31) 

 

Zhodnocení dobrovolnické činnosti za rok 2011 

Oblastní 
charita 

Dlouhodobí 
dobrovolníci 

Odpracované 
hodiny 

Krátkodobí 
dobrovolníci 
(osoby) 

Odpracované 
hodiny 

Hodiny 
celkem 

Cena dob-
rovolné 
práce (Kč) 

DCHB 
Brno 

7 1800 35 205 2205 154350 

Brno 59 9000 11 88 9088 636160 

Břeclav 65 5661,5 30 205,5 5867 410690 

(…)       

Celkem 494 48051,5 790 7005 55256 3867920 

(Diecézní 2012: 52) 

 

„V průběhu své dobrovolné služby byli dobrovolníci podporováni na středis-

cích svými supervizory a mentoři jim pomohli integrovat se do českého prostředí. 

Začátkem roku 2010 se dobrovolníci zúčastnili střednědobého semináře, který byl 

organizován na Slovensku s partnerskou organizací Ekumenickou radou církví na 

Slovensku. (…) Koncem poloviny roku se dobrovolníci a jejich supervizoři účastnili 

evaluačního semináře, během kterého reflektovali desetiměsíční až roční cestu dob-

rovolnou službou. V průběhu léta ukončili dobrovolníci svá působení a začali se 

vracet do svých rodných zemí.“ (Slezská 2011: 31) 

Byrokratický diskurs také reguluje způsob, jakým je podávána zpráva o dobrovolnic-

tví v organizacích. Dobrovolnické činnosti jsou prezentovány jako činnosti nad rámec ofi-

ciálních služeb, jako doplnění těch profesionálních. Činnost dobrovolníků je označena jako 

práce a jako doplnění, rozšíření, obohacení, které organizace využívá. Tento přístup k dob-

rovolnictví vychází z neziskové perspektivy (Frič a Pospíšilová 2010: 13) která jej vnímá 

především jako zdroj, tedy neplacenou práci, kterou doplní své registrované sociální služby. 

Dobrovolnictví je reprezentováno také ve vztahu k občanské společnosti (podkapitola 

4.3.1). 
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 „Řada charitních organizací využívá ve své práci dobrovolníky a díky tomu 

klientům nabízí řadu aktivit nad rámec povinností vyplývajících ze Zákona o soci-

álních službách. Dobrovolníci například navštěvují seniory a dlouhodobě nemocné, 

doučují cizince a děti ze sociálně slabých rodin, připravují kroužky a tábory pro 

mládež nebo si dopisují s vězni.“ (Charita 2012: 12) 

Prostřednictvím dobrovolníků rozšiřujeme a doplňujeme profesionální péči. 

(Diecézní 2013: 21) 

 

„Obohacením pro klienty zlínské Naděje je spolupráce s Dobrovolnickým cen-

trem ADRA, dobrovolníci se věnují konkrétním seniorům v domově i klientům chrá-

něného bydlení, pomáhají naplnit jejich volný čas a přispívají k jejich opravdové 

integraci.“ (Naděje 2013: 6) 

„Z celého komplexu tří budov byly od Okresního úřadu ve Frýdku-Místku 

převzaty pouze budovy dvě. V jednom ze dvou objektů jsme v rekordně krátkém čase 

dvou měsíců vytvořili prací dobrovolníků malý domov odpočinku ve stáří – penzion 

s názvem Betanie.“ (Slezská 2011: 11) 

 

„Významné události v roce 2011: 

(…)Využití dobrovolnictví při volnočasových aktivitách.“ (Naděje 2012: 17; 

zvýraznění textu původní) 

4.2.6 Reprezentace finanční vykazatelnosti 

Administrativně byrokratická perspektiva rámuje i nakládání organizace s financemi 

z veřejných rozpočtů. Děje se tak skrze účetní závěrku, která obsahuje hospodaření a fi-

nanční rozvaha, a má podobu účetního formuláře (Couf 2010). Pro zkoumání vykazatel-

nosti z hlediska diskursu jsou proto důležité komentáře, které se k ní vážou. Organizace tak 

vykazuje, že s financemi zachází podle zákona i podle vnitřních předpisů. Komentáři roz-

víjí a vysvětluje data uvedená v účetní závěrce, a tím je činí srozumitelnějšími. Data nejen 

vysvětluje, ale i analyzuje nad rámec účetní závěrky.  

Textová finanční zpráva a komentář k účetní závěrce slouží k lepšímu porozumění 

účetním datům. Za předpokladu, že běžný čtenář nedokáže v účetní závěrce číst a najít 

podstatné informace, tak textová forma vychází vstříc veřejnosti.  Účetní závěrka operuje 

pouze s čísly (vyjádření v penězích) a kategorických označení nákladů a výnosu, aktiv a 
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pasiv, tedy například dlouhodobý hmotný majetek – pozemky nebo nájemné, likvidace od-

padů. Účelem komentárů je pak specifikovat, jak organizace výnosů nabyla, nebo jaká 

pasiva vlastní. Ojediněle se tak děje komentářem doplněným přímo do účetní závěrky. 

Komentář zároveň umožňuje pracovat s daty uvedenými v účetní závěrce dále – po-

rovnat je s minulými léty, nebo porovnávat jednotlivé výnosy a náklady mezi sebou. Dal-

ším zpracováním finančních dat organizace vykazuje, že je schopná přemýšlet a jednat 

ekonomicky a hospodárně. 

Slovník komentářů vychází z položek v účetní závěrce, klíčovými slovy jsou tedy 

výnosy, náklady, zisk, dotace, účet. Zásadní procesy označují pohyb (růst, pokles) a vlast-

nictví.  

„Charita Česká republika má v držení cenné papíry, které nabyla dědictvím. 

Soupis cenných papírů je uveden v příloze k účetní závěrce. Charita Česká republi-

ka poskytla dlouhodobou půjčku Diecézní charitě ostravsko–opavské. Půjčka je ve-

dena na účtu 067 ostatní dlouhodobé půjčky.“ (Charita 2012: 38) 

 

„Celkový objem výnosů DCH B za rok 2011 dosáhl Kč 445 432 617,82 a 

vzrostl oproti roku2010 o 6,13 %. Nárůst výnosů v roce 2011 byl způsoben navýše-

ním vlastních výkonů a služeb zejména z titulu fakturovaných sociálních služeb v 

rámci krajských individuálních projektů a také zvýšením výnosů od zdravotních po-

jišťoven oproti roku 2010 o 4,48 %. Také se mírně zvýšily dotace od ministerstev za 

rok 2011 o 1,86 % a dotace z krajů narostly oproti roku 2010 o 11,19 %. Tyto dota-

ce nám mírně vyrovnaly 

úbytek dotací z ostatních zdrojů a darů.“ (Diecézní 2012: 53) 

 

 

3.1.5 Jiná aktiva (v tis. Kč) 

stav stav 

k 31.12.2011 k 31.12.2012 

náklady příštích období 2 103 3 049 

Významnou část tvoří náklady roku 2013 zaplacené v roce 2012 na letenky a pojištění. Společnost zde 
účtuje výdaje běžného období, jež se týkají nákladů v příštím období. 

Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů provede společnost v účetním období, s 
nímž náklady věcně souvisí. 
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příjmy příštích období 27 063 20 111 

Jedná se o smluvně zajištěné a obdržené příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, které 
byly již částečně realizovány v roce 2012. Nejvýznamnější část příjmů pochází od: Evropská unie, SOLI-
DARITES INTERNATIONAL, United Nations Development Programme, United Nations Office for the Co-
ordination of Humanitarian Affairs. 

(Člověk 2013: 78) 

Jako vykazatelnost finanční kázně označuji reprezentace, které vypovídají o použí-

vání zákonných účetních metod, používání adekvátních prostředků a dodržování rozpočto-

vé kázně. Tyto reprezentace také používají byrokratický jazyk. 

Z hlediska gramatiky používá téměř výhradně trpných rodů a přítomného času. Mo-

dalita textu je tedy jistotní a objektivní, s doplněním příslovci jako je výhradně, zásadně, 

pouze přídavné jméno nezbytný lze modalitu označit jako autoritativní.  Finanční záležitosti 

jsou zde pasivní objekty, se kterými organizace zachází podle předem stanovených pravi-

del. 

„Tato tabulka zobrazuje výnosy společnosti v roce 2012. U grantů, dotací a 

darů se jedná o prostředky v daném roce využité. Společnost Člověk v tísni účtuje 

dle závazné metodiky o těchto prostředcích fondově, to znamená, že přijaté pro-

středky jsou nejprve zaúčtovány do fondu a do výnosu jsou přeúčtovány až v oka-

mžiku jejich použití (čerpání) v daném roce.“ (Člověk 2013: 70) 

 

„Společnost vede účetnictví dle zákona č. 593/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „účetní předpisy“)“ (Člověk 2013: 75) 

 

„Účetnictví Charita Česká republika bylo vedeno a účetní závěrka byla sesta-

vena v souladu se zákonem 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jed-

notky a s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednot-

ky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví.“ (Charita 2012: 38) 

 

Organizace deklaruje nejen dodržování ekonomických předpisů, ale i předpisy vlast-

ní.  I v oblasti financí tedy organizace provádí seberegulaci. Organizace tedy v oblasti fi-

nancí přesahují vykazatelnost vůči státu a státním subjektům, jako je finanční úřad, ale také 

zavádí vlastní seberegulační mechanismy. Tyto mechanismy lze interpretovat jako způsob, 
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jak je organizace vykazatelná také směrem k veřejnosti, jelikož se tak děje nad nutný rá-

mec, který slouží k zachování právních předpisů. Jako seberegulační mechanismus lze po-

važovat i uvádění podílu nákladů, které připadají na režii organizace – jedná se totiž o mě-

řítko hodnocení efektivity finančního hospodaření organizace, udržet správní náklady pod 

24% (ASOCIACE 2020). 

 

 „Všechna ekonomická data podléhají průběžné kontrole a prvotní účetní do-

klady jsou po měsíčním zaúčtování k dispozici pro finanční řízení a kvalifikovanou 

kontrolu. Ekonomika a účetnictví se řídí podrobným ekonomickými předpisy a řa-

dou vnitřních předpisů.“ (Sananim 2012: 6) 

(Diecézní 2013: 45) 

4.3 Diskurs občanské společnosti 

 Diskurs občanské společnosti je ve výročních zprávách marginální. Skládá se 

z několika reprezentací, které jsou především prostředkem jak odrážet a utvářet identitu 

organizace. Tyto reprezentace se vztahují k hodnotám občanské společnosti, jako je dobro-

volnictví, solidarita, služba bližním a vzájemnost. Jedná se o reprezentace dobrovolnictví 

jako étos, reprezentace „obětí a zachránců,“ reprezentace sociálních služeb jako uplatňo-

vání evangelia a narativní reprezentace. 

4.3.1 Dobrovolnictví jako étos 

Dobrovolnictví je prezentováno jako důležitý aspekt činnosti organizací
2
. Ve výroč-

ních zprávách je spojováno s hodnotami organizace – reprezentace používá metafory koře-

                                                 

2
 Dobrovolnictví není reprezentováno ve zprávách organizace Sananim.  

 Kč 

 

Celkové náklady Diecézní charity Brno za rok 2012 444 063 660 

Náklady vynaložené pro plnění sociálních, zdravotních a jiných služeb 403 601 665 

Náklady na správu organizace  40 461 995 

Podíl správní režie na celkových nákladech v roce 2012 9,11% 
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nů, pilířů a základu, na kterém organizace staví. Dobrovolníci jsou označováni jako tradič-

ní a nedílná součást organizace. Použití těchto označení lze interpretovat jako prezentaci 

dobrovolnictví jako pevné a trvalé součásti organizace. Metafory kořenů, pilířů znamenají 

stálost a pevnost, což je charakteristika, se kterou se organizace ztotožňují.  

Dobrovolnictví a jeho občanský étos tedy patří k identitě organizace jako její trvalá 

charakteristika. Dobrovolníci také nesou hodnoty, jako je nadšení, energie a dobrovolnictví 

je také spojeno se solidaritou a vzájemnou pomocí – které patří k diskursu občanské spo-

lečnosti. Perspektiva občanské společnosti „chápe hodnoty dobrovolnické participace jako 

občanské ctnosti a obrací naši pozornost hlavně na hodnoty občanské zodpovědnosti a po-

vinnosti vůči komunitě (v zájmu její identity a soudržnosti)…“ (Frič a Pospíšilová 2010: 

27).  

 

 „Tým PSI tvoří okolo 200 zaměstnanců, mezi které patří terénní sociální pra-

covníci, poradci, vzdělávací pracovníci a koordinátoři. Velký dík patří také všem 

dobrovolníkům, kteří svou energií a nadšením tradičně přispívají k práci Programů 

sociální integrace. V roce 2011 jich bylo okolo tří set. Jmenný seznam zaměstnanců 

i dobrovolníků je otištěn na konci výroční zprávy. (Člověk 2012: 50) 

 

„Charitu bez dobrovolníků si lze představit jen těžko – působí mezi námi jako 

organizátoři v malých farních Charitách, pracují s dětmi, jsou společníky seniorů i 

dlouhodobě nemocných.“ (Charita 2012: 1) 

 

„Dobrovolnická činnost patří ke kořenům Charity a i dnes patří k základním 

pilířům charitních služeb.“ (Diecézní 2013:21) 

 

„Lidé si pomáhají od nepaměti, solidarita a vzájemná pomoc tak tvoří základ 

lidské společnosti. Dobrovolnická činnost má významný vliv na obnovení důvěry a 

zpřetrhaných vazeb mezi lidmi, pro rozvoj obce a kvality života občanů. Činnost 

Charity byla od svého počátku postavena na dobrovolné pomoci věřících i dalších 

obyvatel místního společenství. Systematické zavádění dobrovolnické činnosti v ČR 

započalo ve druhé polovině 90. let minulého století, kdy vznikají první Dobrovol-

nická centra. To jsou místa, kde zájemci o dobrovolnictví získají informace, jak 

konkrétně mohou pomoci.“ (Charita 2013: 23) 
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Diskurs občanské společnosti je však marginální nejen ve výročních zprávách obecně, 

ale i při reprezentaci dobrovolnictví. Převažující je reprezentace byrokratická uvedená 

v podkapitole 4.2.5. 

4.3.2 Reprezentace „obětí a zachránců“  

Reprezentace, kterou nazývám „oběť a zachránce,“ je součást diskursu občanské spo-

lečnosti, kterým je vyjádřena vykazatelnost organizací. Tento diskurs vychází z hodnot 

občanské společnosti, konkrétně solidarity. 

Reprezentace se týká toho, jak organizace reprezentuje svůj vztah ke klientům, čin-

nost a roli klienta. Prezentuje klienty v bezvýchodné situaci, kterou sami nezavinili, jsou 

tedy její obětí. Organizace je na druhou stranu aktérem, který zachraňuje či poskytuje úto-

čiště. Popis situace klientů v roli oběti je reprezentován prostřednictvím dvou typů metafor 

– fyzické a sportovní. 

Fyzické metafory znamenají především zábrany pro začlenění do společnosti. Soci-

ální vyloučení je označeno jako kruh nebo jako past. Stejně tak dluhová problematika je 

prezentována jako past. Závislost je taktéž přirovnána ke kruhu (Sananim 2012: 27). Potíže, 

které organizace klientům pomáhá řešit, a které se nacházejí na úrovni systému, jsou ozna-

čovány jako bariéry (Člověk 2013: 60) nebo jako překážky (Sananim 2012: 37). Reprezen-

tace různých sociálních problémů a systémových aspektů, se kterými se klienti potýkají, 

nejsou viditelné pro člověka, který s nimi nemá zkušenost. Ačkoli nemají fyzickou podobu, 

pro klienty jsou tak reálné, že by mohly mít i fyzickou podobu. Použití fyzických metafor 

pro abstraktní problémy tak lze interpretovat jako snahu o jejich zviditelnění. Mimo to se 

jedná o fyzické objekty, které klienti nevytvořili, které jim někdo jiný dal do cesty. Repre-

zentuje tak klienty jako oběti sociálních podmínek a systému, a tato reprezentace je v roz-

poru s neoliberální představou odpovědnosti za vlastní osud, představě osobního selhání 

v případě, kdy člověk potřebuje využít sociálních služeb (Sokáčová 2012). Na druhou stra-

nu lze chápat tyto přirovnání jako velmi zjednodušující v situaci, kdy jsou problémy soci-

álního vyloučení a dluhové problematiky velmi komplexní a zahrnují jak aktéry státní sféry, 

tak soukromé i socioekonomické podmínky lidí, kteří se do těchto problémů dostávají.  

„Po stabilizaci celkové situace se pracovníci PSI snaží ve spolupráci s klien-

tem nalézt řešení problémů, které je do pasti sociálního vyloučení přivedly.“ (Člo-

věk 2012: 50) 
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„Šance na vymanění se z kruhu sociálního vyloučení je, zvláště v některých 

regionech, téměř nulová.“ (Člověk 2012: 52) 

 

„Byly to například odborné semináře pro veřejnost s názvem „Řekněte s námi 

„NE“ dluhové pasti“(…)“ (Slezská 2011: 48) 

 

„Záchranné lano z dluhové pasti 

Charita zvolila formu happeningu, kdy návštěvníci akce k sobě přivazovali 

kusy lana a na ně připevňovali vzkazy pro ty, kteří mají s dluhy potíže.“ (Diecézní 

2012: 35) 

 

Sportovní metafory reprezentují situaci klientů. Situace je prezentována jako nerovná 

a klientům znemožňuje vést život podobný tomu, kteří vedou lidé v lepším sociálním a 

ekonomickém prostředí. Organizace tak ilustruje nerovné a nespravedlivé postavení svých 

klientů. Metaforicky je situace klientů vyjádřena jako sportovní utkání, především nese 

rysy běžeckého závodu. To má je vyjádřena slovy start, startovní čára, laťka, překážka. 

Organizace také metaforicky označují různé znevýhodnění klientů i jako handicap, což je 

označení buď pro fyzickou závislost (invaliditu), nebo také právě znevýhodnění, či nerov-

nost podmínek ve sportu (ÚSTAV 2020). Metafora sportovního utkání předpokládá ideu 

rovnosti ve sportu, tedy fair play, kdy jsou nerovnosti vyrovnávány právě prostřednictvím 

handicapu. Reprezentace tak ukazuje, že pokud by se situace jejich klientů přenesla na 

sportovní utkání, kde by soutěžili s lidmi z běžného sociálního a ekonomického prostředí, 

fair play by nebyla možná. Použití metafory lze opět interpretovat jako zviditelnění a ná-

zorné vysvětlení, v jaké situaci se klienti nachází. Sportovní metafora má však i další im-

plikace, což je představa, že život a společnost je jako sportovní utkání, tedy soutěž. To 

s sebou zákonitě nese vítěze a poražené. V tomto aspektu lze sportovní metafory interpre-

tovat jako přizpůsobení dominantnímu neoliberálnímu diskursu, kde má idea soutěže vý-

znamnou roli. 

„Tyto děti přitom nestojí na stejné startovní čáře jako jejich vrstevníci. 

“ (Člověk 2012: 52) 
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„Matky s dětmi nebo ženy, které ztratily střechu nad hlavou, najdou útočiště a 

podporu k novému životnímu startu ve střediscích SÁRA ve Frýdku-Místku nebo 

Třinci.“ (Slezská 2013: 18) 

 

„U těchto firem nalézají uplatnění především klienti s vícero handicapy (zá-

znam v rejstříku trestů, bez praxe, vzdělání, zdravotní komplikace).“ (Sananim 2012: 

36) 

Jako zachránce v tomto diskursu figurují organizace. Tyto reprezentace totiž označují 

více než pomoc prostřednictvím sociálních služeb – používají slov se zveličeným význa-

mem. Jedná se o téměř hrdinské jednání, kdy poskytují pomoc někomu v nouzi. Moc je tak 

nerovnoměrně rozložena mezi klientem a organizací. Organizace je pak aktérem, který 

zachraňuje či poskytuje útočiště nebo zabraňuje, aby se klienti do problémů dostávali.  

 „…komplexní služby Denního stacionáře a Terapeutické komunity Karlov 

pro matky s dětmi prokazatelně zachraňují rodiče a rodinu dětem, Terapeutická ko-

munita Němčice s psychiatrickým zařízením CADAS se věnují té nejobtížnější klien-

tele, od které jiné služby dávají pro jejich zdravotní a sociální komplikace ruce pryč; 

(…)“ (Sananim 2012: 3) 

 

„Vycházíme z přesvědčení, že společným cílem křesťanů je záchrana lidí k 

věčnému životu.“ (Naděje 2013: 41) 

 

„Postupem času tak nastupují životní dráhu svých rodičů. Pokud tomu chce-

me zabránit, je potřeba začít s dětmi pracovat co možná nejdříve.“ (Člověk 2012: 

52) 

 

„Rodina je zdrojem velkého štěstí, narušit ho však může být velmi snadné. 

Pomáháme proto rodinám v tísni, aby nalézaly útočiště.“ (Diecézní 2013: 17) 

 

Metaforická vyjádření cílí především na veřejnost, jelikož státní sektor již tuto oblast 

zná, a proto ji finančně podporuje. Mají především zviditelnit problémy, ukázat, že jsou 

reálné a že klienti v jejich důsledku nemají stejné podmínky jako většina společnosti. Me-

tafory ilustrují to, že sociální situace klientů není dána jejich osobnostními a volními cha-

rakteristikami, ale nerovnostmi v jejich postavení a komplexními sociálními problémy, 
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které je přesahují a které nevytvořili. Jsou obětí těchto podmínek. Slouží k tomu přiblížit 

tuto problematiku čtenářům. Konkrétně sportovní metafora je však ve svém jádře neolibe-

rální, jelikož předpokládá sdílenou představu života jako soutěže, což považuji za neuvě-

domělé a nezáměrné. Oběti s sebou nesou i zachránce, což je dáno mocenskou nerovnosti – 

oběti jsou bezmocné – a proto jsou aktivity organizace prezentovány zveličenou formou 

jakožto záchrana. 

4.3.3 Sociální služby jako uplatňování evangelia 

S přirovnáními při reprezentaci činnosti a aktérů pracuje i následující reprezentace, a 

to poskytování sociálních služeb jako prostředek praktického uplatňování evangelia. Takto 

reprezentují svou činnost organizace založené církvemi, a vyjadřují tak vykazatelnost za 

naplňování své mise vůči veřejnosti i „nahoru, vůči svému zřizovateli, církvi. Poskytování 

sociálních služeb je označováno jako naplňování učení církve a naplňování křesťanského 

přikázání milovat svého bližního.  

 „Na principu respektu a neopakovatelné hodnoty každé lidské bytosti zapoju-

je do praktikující milosrdné lásky bližnímu v nouzi všechny lidi dobré vůle ochotné 

rozvíjet charitativní činnost. Dává jim příležitost podílet se na Božím záměru a 

evangelijním učení lásky k bližnímu.“ (Diecézní 2012: 5) 

 

„Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. 

K naplnění svého poslání užívá Naděje soustavu svých služeb.“ (Naděje 2013: 

4) 

 

Křesťanská mise je přítomna nejen do názvů organizací – Naděje, Charitas (znamená 

slitování), Diakonie (služba lásky), ale i do programů či zařízení, které mají v některých 

případech biblické označení, HOSANA či BETHEL (Slezská 2013: 15). Tak i lidé, kteří 

pracují pro charitu, jsou ti, kdo „praktikují milosrdnou boží lásku,“ nebo také „lidé dobré 

vůle“ (Diecézní 2012: 5). Práce je dále označena jako „obětavá,“ což je v případě, kdy se 

jedná o křesťanský kontext, důležitý signifikant, kdy obětovat se pro druhé je následování 

Ježíšova vzoru. Uvedená citace organizace Naděje je psaná ředitelem organizace. 

„Ceny obdrželo devět pracovníků a dobrovolníků za svoji obětavou práci, 

příkladné činy či dlouhodobou podporou některé z místních Charit“ (Diecézní 2013: 

35) 
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„Díky Vám, milé kolegyně a kolegové, za trpělivou a obětavou službu druhým 

lidem! Díky Vám všem, kdo jste Naději podpořili i v uplynulém roce! Prosím, za-

chovejte nám svou přízeň i nadále.“ (Naděje 2013: 1) 

 

Na druhou stranu klienti organizace jsou zde označováni jako „bližní“ či jako „lidé 

v nouzi“ (Diecézní 2012: 5). Což je označení vzbuzující soucit a sounáležitost. Klienti jsou 

tak lidé, kteří z pohledu křesťanské morálky zasluhují pomoc, jsou v nouzi. Nejsou speci-

fikovány příčiny jejich nouze, ani není potřeba jejich vysvětlení. Je postačující, že jsou 

shledáni jako potřební – v tomto kontextu je činnost organizace prostředek k uplatnění 

křesťanských ctností a přikázání evangelia.  

Sociální služba je pak uskutečněním křesťanské morálky, přikázání milovat svého 

bližního. Jedná se o perspektivu, která zdůvodňuje jednání, poskytování sociálních služeb, 

náboženským přesvědčením. Toto přesvědčení udává, že lidem v nouzi je potřeba pomáhat, 

je to totiž naplňování božích přikázání a konkrétně učení církve.  

Tato reprezentace také obsahuje manifestní intertextualitu, tedy explicitní odkázání 

na externí text, který má funkci přirovnání k činnosti organizace. Jedná se o text z Bible, 

konkrétně evangelia. Text obsahuje především naplňování lidských potřeb – základních 

fyzických i společenských. Pretext má funkci konativní, jelikož – sděluje, že pomáhat je 

správné, a toto se snaží vyvolat i u čtenáře ( Karhánová 2003: 34). Biblický text k tomu 

slouží dobře, jelikož má vysokou autoritu.  

„Praktické uplatňování evangelia, tedy křesťanské principy práce, vyjadřuje 

text: Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na 

cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a 

navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. Bible, Evangelium podle 

Matouše 25,35-36“ (Naděje 2013: 4) 

 

„Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slá-

vu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16“ (Slezská 2013: 6; text doplňuje stranu 

věnovanou schématu organizace) 

Vykazatelnost takto reprezentovaná je především vykazatelností vůči misi organizace. 

Konzumace tohoto typu, tedy způsob interpretace čtenářů VZ, se bude odvíjet od jejich 

vlastního náboženského přesvědčení. Pro čtenáře, který nesdílí křesťanské přesvědčení, 
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může mít citování evangelia efekt patosu. Tato reprezentace také odráží identitu organizace, 

která spočívá v křesťanském étosu obětavé služby bližním.  

4.3.4 Narativní reprezentace 

Narativní reprezentace jsou součástí diskursu občanské společnosti. Reprezentují 

služby z kvalitativního hlediska, příběhy klientů a dopady, které pro ně služby mají, hodno-

tové zaměření a motivace pracujících v organizaci a přiblížení událostí ze života organiza-

ce. 

Narativním způsobem organizace reprezentují konkrétní události, které během roku 

proběhly, nebo příběhy svých klientů nebo události jiné, které souvisejí s životem organi-

zace. Narativem ve společenskovědním výzkumu rozumíme s Elliott (2005 podle Čermák 

a kol. 2013: 75) vyprávění, které má prvky časovosti, kauzality, hodnocení z hlediska auto-

ra a kontextuálnost. 

Tyto události jsou reprezentovány na nejnižší úrovni abstrakce. Liší se tak od domi-

nantního byrokratického diskursu, který reprezentuje především poskytované služby na 

abstraktní úrovni, klienty prostřednictvím statistik a výkon organizace. Narativní reprezen-

tace jsou ve vztahu k hlavnímu, byrokratickému diskursu, marginální. Narativem jsou pre-

zentovány jednotlivé události, které přibližují jejich charakter, atmosféru a dopady pro kli-

enty.  

Narativní reprezentace používají metaforické vyjádření děje. Neživý předmět „se na-

rodil“ – v případě, že jej vyrábí ženy, což evokuje péči. Na druhou stranu výsledek práce 

mužů – klientů – je prezentován metaforicky jako darování nové tváře. V kontextu opravy 

automobilů je další metaforické vyjádření – vstup klienta na pracovní trh je úspěch, který 

je motor tedy motivací organizace. Navázání na kontext tematickou metaforou je narativ-

ním prvkem, který udržuje kohezi vyprávění.  

„Na šicím stroji služby Sociální rehabilitace ve středisku Slezské Diakonie 

SÁRA Frýdek-Místek se za pomoci uživatelek narodil Ervin Hadrak, figurína, která 

vydrží víc než člověk“ (Slezská 2013: 18). 

Styl reportáže se vyznačuje detailním slovníkem. Ten zahrnuje také citově zabarvená 

slova, a to familiární a hypokoristika, tedy domácké obměny slov. Citové zabarvení tak má 

funkci konativní, tedy vyvolat určité emoce u čtenáře, pocit příjemné atmosféry a přívěti-

vosti. Organizace tak vykazuje nejen z činnosti, ale i dobrých vztahů mezi pracujícími a 

klienty, čímž se odkazuje k občanské hodnotě vzájemnosti. 
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Text je i meta- publicistický, jelikož je zde možné identifikovat i manifestní intertex-

tualitu, tedy odkaz na reálný novinový titulek. Tímto organizace nejen sama vykazuje o 

svých aktivitách, ale také o jejich mediálním pokrytí.  

„Občerstvení, které připravili domácí, doplnily kolegyně ze Zlína a Nedašova 

výtečnými voňavými koláčky, na jejich pečení si kolegyně přivstaly, aby byly úplně 

čerstvé.“ (Naděje 2012: 6) 

 

„Již tradicí se stalo nocování v LYDII aneb počítání hvězdiček, dětský karne-

val, zahradní slavnost, Den maminek, Den pro mou babičku a dědečka a tradicí se 

stal Den dětí, který LYDIE organizuje pro všechny stacionáře Slezské diakonie a 

sousedící MŠ Masarykovy sady z Českého Těšína. Pro děti je připravena řada her 

soutěží, pohybových a kreativních aktivit a společné hodování.“ (Slezská 2013: 14) 

 

 „´Americkému cadillacu dali novou tvář bezdomovci ze Slezské diakonie v 

Českém Těšíně.´ Takové a podobné titulky zaznívaly z novin v roce 2012. (…)Klienti 

opravovali auto bez jakékoli finanční odměny, ale naučili se mnoha dovednostem. 

Jeden z týmu už si našel novou práci, což je hlavním motorem, který motivuje celý 

tým uživatelů a pracovníků.“ (Slezská 2013: 18) 

Prostřednictvím narativu organizace reprezentují také svou historii. Časově se vrací 

k počátkům organizace a událostem, které je provázely. Narativ také obsahuje vývoj orga-

nizace a jeho hodnocení. Organizace poukazují na své dlouholeté působení, na počátky 

v humanitární oblasti, na hodnotové zázemí organizace a růst z hlediska poskytovaných 

služeb a zaměstnanců. Ideové spojení s Václavem Havlem a růst poskytovaných služeb 

jsou prostředky, kterými organizace vyjadřuje svou identitu..  

„Jako dnes slyším známý hlas, který se ozval před lety ze satelitního telefonu 

na hranicích Kosova a Albánie: „Tady Havel, můžu přijet?“ „Ano, pane prezidente, 

díky týmu Člověka v tísni se podařilo vše potřebné během dvou dnů připravit,“ od-

pověděl jsem. Návštěva Kosova ve chvíli, kdy se uprchlíci teprve začínali vracet 

domů, v kraji ještě doutnaly domy a mrtví byli pohřbíváni jenom narychlo. Jedna z 

epizod, kdy se naše snahy, drobná a konkrétní a odvážná na straně Člověka v tísni a 

odvážná, principiální a vizionářská na straně prezidenta Václava Havla, potkaly.  

Dvacet let jsme se, mnohdy spojeni jen přirozenou synergií hodnot, snažili o 

podobné“ (Člověk 2012: 4) 
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„Veřejnosti se Charita poprvé představila v roce 1992 a 93 sbírkou SOS Osi-

jek pro oběti války v bývalé Jugoslávii. Začínali jsme v kanceláři na Petrově, která 

měřila 8m2 a činnost zajišťovali 4 pracovníci. Dnes realizujeme 120 sociálních a 

zdravotních služeb po celém území brněnské diecéze včetně humanitární pomoci do 

zahraničí díky více než 1000 odborných pracovníků, kteří podají pomocnou ruku 45 

tisícům potřebných ročně. Denně se u nás otevřou dveře asi pěti tisícům lidí v tís-

ni.“ (Diecézní 2012: 5) 

Narativní reprezentace poskytuje nejdetailnější popis klientů. Obsahuje jejich historii, 

pocity, naděje, přání z pohledu pracovníků, ale i pomocí nepřímé řeči z pohledu klientů. 

Jsou psány v třetí osobě jednotného čísla, výjimečně v první osobě. V textech se vyskytuje 

nepřímá řeč, což jsou z hlediska modality méně jistotní tvrzení a vyjadřují subjektivitu. 

Častější je ale objektivní typy promluv, psány v třetí osobě určitým pracovníkem. Aktéři 

jsou označeni jménem, stejně tak konkrétní zařízení organizací. Organizace popisuje kon-

krétní aktivity na úrovni úkonů, což je označení odpovídající této činnosti v jazy-

ku byrokratického diskursu. Aktivity organizace však nemají tato abstraktní označení, ale 

jejich konkrétní náplň, například pomoc s vyřízením dokladů.  

„Terénní pracovník potkal u sanitky pravidelného klienta TP Jirku. Je mu čty-

řicet, bydlí na squatu a bere nitrožilně subutex asi za 100 Kč denně. Dříve také 

hodně pil a má za sebou několik léčeb. Na otázku, jak se mu vede, sdělil, že špatně, 

že přišel o všechny doklady a má pocit, že všechno je k ničemu. Drogy brát přestat 

nechce, ale chce žít „tak nějak užitečně, bez konfliktů s lidma a se zákonem“. Pra-

covník pozval Jirku, aby za ním přišel do nízkoprahového pracovního programu 

XTP.“ (Sananim 2012: 17) 

 

„Paní Miluše žila s manželem a dnes již dospělým synem Pavlem pečujíc o 

nemohoucí tchýni. Po jejím úmrtí manžel požádal o rozvod a někdejší společný do-

mov musela opustit. Ocitli se bez jakékoliv pomoci na ulici. Několik měsíců pobýva-

li v zemljance vykopané v zemi. Podporu našli v Azylovém domě Oblastní charity 

Břeclav. Pavel si za pomoci charitních pracovníků vyřídil doklady, sociální dávky a 

na doporučení Charity získal také příslib pracovního poměru.“ (Diecézní 2013: 18) 

Narativní reprezentace jsou součástí marginálního diskursu občanské společnosti. 

Jedná se sice o vykazatelnost činnosti, ale způsobem, který není kvantifikovatelný, nesvěd-
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čí tudíž o výkonu. Příběhy klientů svědčí o jejich komplikovanosti, zároveň o tom, že je 

jim organizace schopná pomoct a najít uplatnění. Příběhy organizace také svědčí o výji-

mečnosti humanitárních počátku organizací, růstu služeb, a pozitivním charakteru a atmo-

sféře událostí organizace, což jsou prostředky, kterými organizace prezentuje svoji identitu 

a kterými se odlišuje od ostatních organizací. 

4.4 Na hranici diskursů - profesionalita  

Profesionalita je reprezentovaná charakteristika organizace, která se váže k odbor-

ností. Odbornost je reprezentací profesionality, prostřednictvím které se organizace vyka-

zuje svou pozici a úspěchy v oboru. Jsou to důrazy na vlastní systém služeb a přístup 

k problematice, dodržování vnitřního vzdělávání na vysoké úrovni, a také vzdělávání 

ostatních. Profesionalita je hraniční mezi diskursem občanské společnosti a byrokratickým 

diskursem. Profesionalita se totiž stává hodnotou také v prostředí organizací občanského 

sektoru, které poskytují sociální služby, a zároveň nese prvky byrokratického diskursu.  

4.4.1 Spolupráce a partnerství 

Odbornost organizace podkládají svou spoluprácí na úrovni komunitní i evropské. 

Spolupráce se ve většině případů váže s přídavným jménem aktivní. Organizace usilují, 

aktivně se zapojují, podílí na spolupráci.  Spolupráce je dále vyjádřena činným slovesným 

rodem, v prvním osobě množného čísla („my“) nebo třetí osobě, kdy je podmětem věty 

daná organizace. Profesionální spolupráce tak neznamená jen se účastnit spolupráce a plá-

nování, ale aktivně přispívat. Organizace je tak relevantní mezi dalšími poskytovateli soci-

álních služeb. Její expertní vědění a profesionální status ji umožňuje být partnerem pro 

stát, samosprávy a další OOS i ziskové organizace (Šťovíčková Jantulová 2005: 133). 

 

„Na místní a regionální úrovni vyhledávají pobočky partnerství ve veřejné, 

soukromé i nevládní neziskové oblasti. Naděje usiluje o to, aby byla důvěryhodným 

partnerem veřejné správě a jiným poskytovatelům sociálních služeb. Spolupracuje s 

Agenturou pro sociální začleňování, podílí se na koncepcích řešení bezdomovství a 

působí v několika pracovních skupinách na národní, krajské i místní úrovni. V dou-

cí pracovníci participují na komunitním plánování měst, dlouhodobě např. v Otro-

kovicích, a také na tvorbě a aktualizaci střednědobých plánů v několika krajích.“ 

(Naděje 2013: 6) 
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„DCHB se podílí na tvorbě a následné realizaci komunitních plánů na všech 

úrovních státní správy i samosprávy, především se aktivně zapojuje do plánování 

rozvoje sociálních služeb.“ (Diecézní 2012: 4) 

 

„V tomto roce jsme se aktivně zapojili do komunitního plánování ve městech, 

kde jsou naše služby poskytovány.“ (Slezská 2011: 53) 

 

„Z odborného pohledu je pak jednoznačné, že přes mnohdy naprosto zásadní 

finanční omezení některých projektů se podařilo udržet kvalitní a efektivní služby, 

které sdružení profesně staví na evropskou úroveň. Dokazují to nejen konkrétní vý-

sledky naší práce, účast na plánování a realizaci vládní politiky, ale také naše ak-

tivní působení v rámci evropských projektů.“ (Sananim 2012: 5)  

 

„Až na několik výjimek lze naši spolupráci s centrálními orgány a samosprá-

vou v r. 2012 hodnotit jako velmi účelnou, efektivní a partnerskou; sdružení se také 

velmi aktivně podílelo na této spolupráci v rámci aktivit střešní organizace A. N. 

O.“ (Sananim 2013: 9) 

4.4.2 Vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby je povinné ze 

zákona. Zkoumané organizace ale navíc organizují vzdělávání pro veřejnost. Reprezentace 

vzdělávání tak reprezentuje činnost, která je jak vyžadována zákonem, tak činností svědčí-

cí o profesionalitě organizace.  

Vnitřní vzdělávání je reprezentováno jako důležitá a neustále probíhající činnost. Or-

ganizace v tomto kontextu používá přítomný průběhový čas a přídavná jména jako sou-

stavný, moderní. Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách poskytují nejen zákonné, 

ale i celoživotní. Organizace se také označuje jako učící se organizace.  Organizace je 

v oblasti vzdělávání aktivní aktér – vzdělávání zavádí, zajišťuje, nabízí nebo o něj usiluje.  

Důraz na průběžné, v sociální oblasti standardní i nestandardní vzdělávání, lze inter-

pretovat jako součást organizační legitimity.  Reprezentace organizace jako důležitého ak-

téra v oblasti vzdělávání je výrazná ve všech zkoumaných dokumentech. Organizace se tak 

podílí na „vytváření specifického rámce vědění,“ v tomto případě rámce poskytování soci-
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álních služeb, managementu a rozvojového vzdělávání, a obecně rozvoji profese sociální 

práce. Utváření profese a specializování rolí na základě dělby práce je jedním ze znaků 

profesionalizace (Šťovíčková Jantulová 2005: 131). V tomto případě již organizace profe-

sionální je a takto profesionalitu utvrzuje a reprezentuje. 

 

„Charita ČR v roce 2011 pokračovala v aktivitách globálního rozvojového 

vzdělávání projektem zvyšujícím povědomí o rozvojové problematice na druhém 

stupni základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií v České republice. 

V průběhu roku prošlo 98 učitelů školeními, díky kterým dokázali začlenit do výuky 

poznatky a hlavně dovednosti o humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v růz-

ných zemích světa.“ (Charita 2012: 26) 

 

„(Organizace) Usiluje o zavádění systému celoživotního vzdělává-

ní.“ (Diecézní 2013: 5) 

 

„Oddělení vzdělávání zajišťuje od roku 2003 vzdělávací programy určené 

všem pracovníkům v sociálních službách v přímé péči i na úrovni managementu. 

Školící programy jsou určeny především zaměstnancům Diecézní charity Brno a 

odborné veřejnosti.“ (Diecézní 2012: 31) 

 

„Soustavnou podporu věnujeme odbornému růstu týmů i jednotlivců pro-

střednictvím specializovaného vzdělávání.“ (Sananim 2013: 9) 

 

„Slezská diakonie nabízí díky projektu OP LZZ „Učící se” Slezská diakonie 

bezplatné akreditované vzdělávání zaměřené na rozvoj manažerských a profesních 

dovedností, a také na oblast zavádění kvality sociálních služeb“ (Slezská 2013: 10) 

 

„V roce 2009 zvítězila Naděje ve výběrovém řízení Armády spásy na dodava-

tele kvalifikačního kursu pro pracovníky v sociálních službách v rámci projektu 

„Vzdělávací program Armády spásy pro poskytovatele sociálních služeb v Praze“, 

jehož cílem bylo prohloubení a zvýšení kvalifikace 65 zaměstnanců Armády spásy v 

sedmi vzdělávacích aktivitách a dále intenzivní podpora při zavádění Standardů 
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kvality sociálních služeb do praxe a procesní audit personálního zajištění sociál-

ních služeb.“ (Naděje 2012: 40) 

4.4.3 Odborná činnost a ocenění 

Organizace legitimizují svou činnost tím, že vykazuje vykonávání odborné činnosti i 

pro veřejnost, získávání odborných ocenění a předávání odborného vědění dál. Odborná 

činnost je popisována slovy jako realizovat konzultace, přednášky, poskytovat informace, 

kdy je organizace aktivním aktérem děje. Prostředky šíření odborného vědění jsou metody, 

přednášky, konzultace, analýza.  

 „Slezská diakonie realizovala několik desítek konzultací a podpůrných aktivit 

k rozvoji kvality sociálních služeb a dále zkvalitnila systém práce podporovatelek ve 

kvalitě." (Slezská 2013: 10) 

 

„Události v roce 2011 

Realizace přednášek o problematice bezdomovectví pro Policii. 

(…) 

Cena za Sociální integraci Nadace ERSTE 2011 pro projekt Mobilní sociální 

služba – projekt byl vybrán skupinou mezinárodních expertů a ohodnocen jako 

´Country Winner´. “ (Naděje 2012: 8) 

 

„Týmu byla udělena cena Časovaná bota České asociace streetwork za vý-

znamný 

přínos v oboru nízkoprahových služeb.“ (Sananim 2012: 16) 

 

„Na všech úrovních se snažíme prosazovat principy inkluzivního vzdělávání a 

pomocí metodických příruček a analýz poskytujeme užitečné informace odborníkům 

i široké veřejnosti.“ (Člověk 2013: 56) 

 

„Naše internetová Drogová poradna, která vznikla již v r. 2000, byla přitom 

vůbec první svého druhu a díky rozvoji a zdokonalování systému se daří neustále 

zvyšovat výkonnost i celkový počet obsloužených klientů. Zkušenosti, odbornost a 

nápady na inovace máme. (Sananim 2013: 40) 
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Organizace jsou profesionální, jelikož v oboru sociálních služeb mají „vědění a vzdě-

lání k řešení specifických sociálních problémů“ (Šťovíčková Jantulová 2005: 132) Toto 

vědění je v souladu s přijatými racionálními pravidly (organizace má akreditované vzdělá-

vací a dobrovolnické programy) a které je uznáváno (ocenění, účast na přednáškách, 

úspěch ve výběrovém řízení), prostřednictvím těchto reprezentací profesionality organiza-

ce legitimizuje svoji činnost. 

Organizace prostřednictvím reprezentací odborného působení, vzdělávání a ocenění 

ukazuje, že její profesionalita je považována za důležitou a uznávanou, tedy legitimní. Or-

ganizace nejen ostatním organizacím pomáhá v odborném hledisku v rámci sociálních slu-

žeb, ale také získává ocenění na odborném poli a je rovnocenným partnerem státu, samo-

správ a dalších organizací v oboru. Organizace tak své odborné znalosti využívá 

k vzdělávání, ale i k analýze a advokacii.  
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6. Závěr 

Záměrem práce bylo zjistit, jaké diskursy utvářejí vykazatelnost a proč, a to se zo-

hledněním společenského kontextu. Tím je období vlády Petra Nečase, která znamenala 

zásadní změny pro organizace občanské společnosti v oblasti sociálních služeb (Janebová a 

Vrbický 2012). Práce se ptala, jaké reprezentace významově utváří diskursy s ohledem na 

legitimitu organizace, organizační identitu a jednotlivé aktéry. Vykazatelnost je nahlížena 

kriticky, tak aby umožnila reflexi toho, jak se společenský kontext a institucionální pro-

středí projevují v diskursu. 

6.1 Žánr výročních zpráv 

Výroční zprávu můžeme chápat jako nástroj pro vytváření a získávání legitimity or-

ganizace. Je především zprávou o managementu organizace a je určen veřejnosti (Dhanani 

a Connolly 2012) a hlavním sponzorům (Holland 2010), což jsou v případě organizací, 

jejichž zprávy jsou zkoumány, stát a samospráva. Jsou nástrojem veřejné kontroly (Deve-

rová 2010). Z povahy žánru je zřejmé, že zde nebude reprezentována vykazatelnost vůči 

klientům. 

Výroční zprávy vybraných organizací, které poskytují sociální služby, lze na základě 

analýzy identifikovat jako žánr je regulovaný především byrokratickým diskursem. Jsou 

psány formálním stylem, autor je v textu upozaděn, mají tedy neutrální charakter. Jsou de-

skriptivní a popisují skutečnosti na základě zákonem daných kategorií. Formálnost a byro-

kratické uspořádání a deskriptivní mód je nejvýraznější a nejtypičtější ve formě tabulek a 

grafů.  

Nejméně regulovanou komponentou výroční zprávy je úvodní slovo, které překraču-

je běžné zvyklosti formality a stylu. Na rozdíl od zbytku zprávy má totiž jasné autorství, 

což umožňuje vyšší autonomii. Autor, zpravidla statutární orgán, si může dovolit vnést do 

textu reprezentace založené na křesťanských hodnotách a autoritě biblických odkazů nebo 

kritiku společenských poměrů. U organizací s církevním zakladatelem lze považovat za 

pochopitelné a očekávatelné, že se odkazují na biblické texty a jimi rámují činnost a poslá-

ní organizace.  

Styl výročních zpráv má také podobu narativu, která je vůči byrokratickému stylu 

marginální. Prezentuje činnost, klienty a život organizace na konkrétní úrovni. Ta má prv-
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ky časovosti, kauzality a hodnocení z hlediska autora a kontextuálnost (Elliott 2005 podle 

Čermák a kol. 2013: 75). Narativní reprezentace mají podoby anekdot, reportáže a krát-

kých příběhů.  

6.2 Byrokratický diskurs a diskurs občanské společnosti 

Na základě diskursivní analýzy byla identifikovány dva diskursy –byrokratický dis-

kurs a diskurs občanské společnosti. Analýza výročních zpráv vybraných organizací ukáza-

la, že v daném kontextu jsou diskursy legitimizujícími prostředky, ale také prostředky od-

rážející a utvářející identitu organizací. 

  Dominantním diskursem je byrokratický diskurs, který vykazatelnost reprezentuje 

jako „standardizovanou, formalizovanou, založenou na institucionálních systémech, pravi-

dlech a dokumentačních požadavcích k zajištění náležitých procesů a férových výstu-

pů“ (McAllum 2018: 538). Činnost organizace je reprezentována jako racionální, objektiv-

ní a na abstraktní úrovni. Součástí byrokratického diskursu jsou reprezentace vykazatelnos-

ti činnosti, výkonu, efektivity, spravování, dobrovolnictví a finanční vykazatelnosti. Jazyk 

diskursu se vztahuje k zákonu o sociálních službách, používá jeho terminologie a výrazů. 

Zásadním způsobem vykazování jsou statistiky, vyjádřeny formou procent, tabulek, grafů. 

Vykazatelnost tak manifestuje a předpokládá důkladné zaznamenávání činnosti, její kvanti-

fikování a vyhodnocování. Klienti jsou reprezentování především formou hodnoty ve sta-

tistice, kvantitativním vyjádřením určité kategorie. Vykazování výkonu je však důležitější 

než efektivita, která je reprezentována marginálně. To lze vysvětlit charakterem sociálních 

služeb – jejich cílem je naplnění určitých potřeb, které se z hlediska efektivity těžko hod-

notí. Efektivitu lze hodnotit, pokud lze stanovit splnitelné cíle. Byrokratický jazyk veřej-

ných politik se projevuje také do reprezentace změn, které organizace považují za žádoucí. 

Spravování organizace je racionální, strategické a sebe-regulační.  

 Dominantní roli byrokratického diskursu je možné vysvětlit jako důsledek blízké 

interakce OOS a orgánů veřejné správy. Zkoumala jsem organizace, které získávají nejvíce 

financí z veřejných rozpočtů, ve srovnání s ostatními organizacemi občanského sektoru. Ty 

jsou proto neustále v kontaktu s orgány veřejné správy v rámci dotačního řízení, které je 

silně byrokratické a zaměřené na výkon organizace (Greiling a Stötzer 2015) vyjádřený 

především statistickými údaji, především počty klientů jednotlivých služeb či programů a 

na finanční vykazatelnost organizace, tedy rozpočtové kázně. Kvůli blízkému vztahu ser-

visních organizací a veřejné správy se také do způsobu jednání servisních organizací pro-
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mítají neoliberální mechanismy New Public Managementu (Zichová 2018: 27). Servisní 

organizace uplatňují manažerské techniky ke svému řízení a hodnotí je na základě efektivi-

ty, hospodárnosti a seberegulaci. 

Podobně lze dominantnost byrokratického diskursu vysvětlit jako důsledek „zakoře-

nění“ servisních organizací do prostředí veřejné správy, je to prostředí, ze kterého získávají 

většinu svých zdrojů, se kterou dlouhodobě spolupracuje a zároveň se mezi organizacemi 

„a veřejnou správou vytvořila očekávání vzájemné závislosti“ (Frič 2016b: 144). Servisní 

organizace se tak stávají partnerem veřejné správy a účastní se realizace sociálních politik 

(Frič 2016b). Takové chápání vztahu organizací občanského sektoru a veřejné správy pro-

blematizuje náležitost organizací k občanské společnosti. Formálně jsou odlišnou právní 

formou, mají vlastní správu, jejich vztah se státem je však velmi blízký. Stát pomocí záko-

nů také omezuje a definuje činnosti, které může organizace na poli sociální práce vykoná-

vat. 

Byrokratický diskurs se z velké části vztahuje k zákonu o sociálních službách. Jazyk 

zákona, kategorie služeb, pojmenování klientů a další aspekty činnosti jsou používány při 

vykazování činností. Právní prostředí je hlavním donucovacím institucionálním tlakem na 

zkoumané organizace (Hatch 1997). Nutnost řídit se zákonem o sociálních službách vyso-

ká, jelikož z nepodřízení se zákonu plynou sankce a pokuty.  

Diskurs občanské společnosti je oproti byrokratickému v kontextu analyzovaných 

výročních zpráv marginální. Odkazuje se k hodnotám občanské společnosti, jako je dobro-

volnictví, solidarita, služba bližním a vzájemnost. Jazyk je významově bohatší – obsahuje 

metafory a citově zabarvená slova. Reprezentuje také hodnocení, vztahy mezi klienty a 

pracovníky organizace,  

Reprezentace občanského diskursu se vztahují k identitě organizací. Vztahují se ke 

specifičnosti a odlišnosti své práce. Organizační identita odpovídá na otázky:  „Kdo jsme 

jako organizace? Kým chceme být?“ (Kreutzer a Jäger 2011: 639). Organizační identita se tedy 

váže na představy a významy, které členové organizace vytvářejí, reprodukují a sdílí, mezi které 

patří dobrovolnictví, spolupráce (Frič a Pospíšilová 2010: 29), boj s chudobou (Pospíšilová 

2010b: 135), solidarita a samosprávnost (Skovajsa 2010: 43).  

Reprezentace „oběť a zachránce“ poskytuje obraz organizační identity, která je „hr-

dinská“, záchranářská. Organizace se ve výročních zprávách sebeprezentuje jako ta, která 

se stará o lidi, kteří jsou oběti svých podmínek, o lidi, od kterých dávají ostatní ruce pryč.  

Tato reprezentace posouvá význam poskytování služeb nad zákonem stanovený a přidává 
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mu hodnotový rozměr – organizace dělá to, co je správné, co ostatní nedělají. Reprezentace 

klientů jako obětí svých podmínek je v rozporu s veřejným diskursem běžným v období 

vlády Petra Nečase, ve kterém jsou považováni za „zneuživatele“ či černé pasažéry. Repre-

zentace klientů jako obětí rámuje činnost organizace z hlediska klientů jako žádanou a po-

třebnou. 

Sportovní a fyzické metaforické reprezentace situace klientů tak na jednu stranu je 

v kontrastu s neoliberálním chápáním osobní odpovědnosti za svůj osud a chápání sociál-

ních problémů jako důsledku osobní neschopnosti, které bylo rozšířené během vlády Petra 

Nečase (Sokáčová 2012). Klienti nemají stejné podmínky jako ostatní lidé, což organizace 

vyjadřuje pomocí sportovních metafor nebo fyzických, kdy lidem stojí v cestě překážky, 

které potřebují pomoc překonat. Na druhou stranu tato metafora sdílí neoliberální perspek-

tivu světa jako závodu, soutěže a individuální cesty jednotlivců, kdy je role společnosti a 

státu upozaděna. To lze označit jako aktérství vůči diskursu, konkrétně kontra-identifikaci. 

Organizace tak odmítají veřejný diskurs, ale stále se drží jeho módu myšlení (Pecheux 

1982 podle Day a Teasdale 2013: 257). 

Reprezentace služeb jako uplatnění evangelia se vztahuje ke křesťanskému étosu 

pomoci bližním. Tato reprezentace odráží a utváří identitu organizací, které mají právní 

formu evidovaných právnických osob církví a náboženských společností. Jedná se tak o 

vykazatelnost vůči misi, poslání organizace, což je horizontální typ vykazatelnosti a záro-

veň vykazatelnost nahoru vůči církevním zakladatelům. Nábožensky motivované organiza-

ce občanského sektoru patří mezi jedny z nejaktivnějších, zvláště v oblasti poskytování 

sociálních služeb (Skovajsa 2010: 50). Křesťanská pomoc bližnímu, praktikování lásky, a 

další reprezentace založené na biblických odkazech a učení církve lze považovat za občan-

ský étos solidarity a vzájemné pomoci. Náboženská motivace tento význam nijak nesnižuje, 

stejně jako nesnižují všemožné motivy k dobrovolnictví jeho étos.  

Narativní reprezentace vypovídají o činnosti způsobem, který není kvantifikovatelný, 

nesvědčí tudíž o výkonu, ale kvalitě. Příběhy organizace také svědčí o výjimečnosti huma-

nitárních počátku organizací, pozitivním charakteru a atmosféře událostí organizace, což 

jsou prostředky, kterými organizace prezentuje svoji identitu a kterými se odlišuje od 

ostatních organizací. 

Dobrovolnictví je reprezentováno oběma diskursy. V rámci diskursu občanské spo-

lečnosti je dobrovolnictví reprezentováno jako hodnota, která leží v jádru organizace. Je 

součástí její identity - historie organizace se datuje zpátky k dobrovolnickým začátkům. 
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Dobrovolnictví je však reprezentováno také v rámci byrokratického diskursu. Ta je velmi 

instrumentální, dobrovolnictví je reprezentováno jako doplnění profesionálních služeb a je 

kvantifikované. Je zdůrazněno manažerské a profesionální řízení dobrovolnictví, které je 

na stejné úrovni jako další služby, oproti jeho aspektům, kvalitám a hodnotám. Reprezen-

tace lze tak jasně odlišit. Dobrovolnictví je reprezentováno odlišnými diskursy v závislosti 

na kontextu, což ilustruje také jejich odlišné funkce. Byrokratická reprezentace legitimizu-

je organizace v prostředí, které oceňuje manažerské schopnosti řízení. Občanský diskurs 

slouží k vyjádření identity organizace. 

Reprezentace profesionality nelze jednoznačně identifikovat byrokratický diskurs a 

diskurs občanské společnosti se v promluvách reprezentujících profesionalitu prolínají. To 

je především proto, že samotná profesionalita je nesnadně zařaditelná. Na jednu stranu je 

profesionalita v prostředí občanské společnosti chápána jako pozitivní věc a známka úspě-

chu (Frič 2016a), na druhou stranu se z povahy sociálních služeb pojí s byrokracií a admi-

nistrativou dotačních řízení, standardy kvality a dalšími povinnostmi vyplývajícími ze zá-

kona a dalších právních předpisů.  

 Jsou tak reprezentace profesionality, které zdůrazňují spolupráci a partnerství 

organizace s dalšími subjekty. Ty vyjadřují identitu organizace, vystupuje mezi jinými po-

skytovateli služeb jako aktivní aktér a partner spolupráce. Na druhou stranu tato spolupráce 

je popisována byrokratickým jazykem – jedná se o spolupráci především na realizaci ve-

řejné politiky. Vnitřní a „vnější vzdělávání,“ tedy dodávání vzdělávacích služeb ostatním 

organizacím jsou reprezentace, které legitimizují organizace jako aktéry s „věděním a 

vzděláním k řešení specifických sociálních problémů“ (Šťovíčková Jantulová 2005: 132). 

Legitimizace spočívá především v tom, že toto vědění je v souladu s přijatými racionálními 

pravidly, tedy vzdělávání akreditované.  

Profesionální reprezentace má z hlediska legitimity také další rozměr s ohledem na 

kontext. Organizace tak vykazuje, že v profesi sociálních služeb má „vědění a vzdělání 

k řešení specifických sociálních problémů“ (Šťovíčková Jantulová 2005: 132). Tato repre-

zentace profesionality organizací, jež poskytují služby sociální prevence, je v kontrastu 

s důrazem neoliberálního diskursu a neoliberální politické prezentace na disciplinární a 

trestající způsoby řešení sociálních problémů (Němec 2012; Wacquant 2012). Ta byla 

v některých místech České republiky uplatněna i v podobě nulové tolerance spolu 

s chápáním preventivní sociální práce jako nepotřebné a nekompetentní (Trlifajová a kol. 

2018; Danovská 2018). Legitimizace skrze profesionalitu prezentuje organizaci jako kom-
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petentní, potřebnou a uznávanou v oboru sociálních služeb. Pro prostředí sociálních služeb 

a aktérů v nich zahrnutých tak je organizace legitimní, zatímco pro prostředí politické neo-

liberální reprezentace můžou organizace zůstávat nelegitimní. 

Z hlediska zohlednění kontextu, vlády Petra Nečase, určité reprezentace obou diskur-

sů interagují s rozšířeným diskursem „zneuživatelů dávek“ a potřeby pomoci jako osobní-

ho selhání. Diskursy však lze považovat za sociální praxi, která svým významem přesahuje 

několikaleté vládní období, přestože bylo pro organizace občanského sektoru a lidi 

v sociální tísni zásadní a nelehké. Byrokratický diskurs lze považovat za výsledek sbližo-

vání servisních organizací s veřejnou správou, které bylo aktivně podporováno Evropskou 

unií jako podmínka přistoupení České republiky (Frič 2016b) a které vedlo k silnému insti-

tucionálnímu tlaku, kterému se servisní organizace přizpůsobily. Vykazatelnost skrze vý-

roční zprávy se uskutečňuje dominantním byrokratickým diskursem, který organizace vůči 

jejich prostředí legitimizuje. Diskurs občanské společnosti ve svých reprezentacích odráží 

a utváří identitu organizace, je však vůči byrokratickému marginální. 
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