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Abstrakt 

 Tato diplomová je zaměřena na téma důvěry v neziskové organizace z pohledu obča-

nů zemí Visegrádské skupiny. Důvěra veřejnosti je klíčová pro fungování neziskových or-

ganizací a jejich postavení ve společnosti. Diplomová práce se věnuje otázce důvěry v pro-

středí postkomunistických zemí, které se kvůli své minulosti vyznačují všeobecně nízkou 

mírou důvěry. Cílem práce je odhalit, zda se u občanů zemi Visegrádské skupiny liší míra 

důvěry v neziskové organizace v závislosti na věku a dosaženém vzdělání. V první teore-

tické části jsou uvedena teoretická vymezení konceptů občanské společnosti, neziskových 

organizací a relevantních typů důvěry. Empirická část diplomové práce se skládá z metodo-

logie, analytických postupů, interpretace výsledků a závěru. K testování hypotéz předpo-

kládajících vztah mezi mírou důvěry v neziskové organizace, věkem a vzděláním byla po-

užita metoda ordinální regrese, na základě které byl v obou případech odhalen statisticky 

významný vztah mezi proměnnými.  

klíčová slova: občanská společnost, neziskové organizace, důvěra v neziskové organizace, 

Visegrádská skupina 



Abstract 

 The diploma thesis is focused on Visegrad Group citizens’ trust in nonprofit organi-

zations. Public trust in nonprofit organization is crucial for functioning of nonprofit organi-

zations in society and for their societal status. The diploma thesis discusses trust in post-

communist countries which is generally considered weak due to their past. The purpose of 

the diploma thesis is to find out if diffences in trust in nonprofit organization of V4 count-

ries citizens exist with regard to educatiion and age of citizens. The first and also thereoti-

cal part of the thesis consists of theoretical concepts of civil society, nonprofit organization 

and relevant types of trust. Empirical part of the thesis consists of methodology, analytical 

steps, intepretation, results and conclusion. In order to test the two hypotheses based on 

expected relation between trust in nonprofit organization, age and education the ordinal 

regression was used as a research method which led to a discovery of statistically signifi-

cant relation between variables.  

Key words: civil society, nonprofit organization, trust in nonprofit organization, Visegrad 

Group 



Obsah: 

1. Úvod 9 ...................................................................................................................................

2.Teoretická část 11 ...................................................................................................................

2.1. Občanská společnost 11 .....................................................................................................

2.1.1. Definice občanské společnosti 11 ...................................................................................

2.1.2. Občanská společnost z historické perspektivy 13 ...........................................................

2.1.3.Občanská společnost zemí Visegrádské skupiny 17 ........................................................

2.1.3.1. Občanská společnost v ČR 17 ......................................................................................

2.1.3.1.1. Dobrovolnictví 18 ......................................................................................................

2.1.3.1.2. Filantropie 19 ............................................................................................................

2.1.3.1.3. Volební účast 20 ........................................................................................................

2.1.3.2. Občanská společnost na Slovensku 21 .........................................................................

2.1.3.2.1. Dobrovolnictví 25 ......................................................................................................

2.1.3.2.2. Filantropie 26 ............................................................................................................

2.1.3.2.3. Volební účast 27 ........................................................................................................

2.1.3.3. Občanská společnost v Polsku 27 ................................................................................

2.1.3.3.1. Dobrovolnictví 31 ......................................................................................................

2.1.3.3.2. Filantropie 32 ............................................................................................................

2.1.3.3.3. Volební účast 33 ........................................................................................................

2.1.3.4. Občanská společnost v Maďarsku 34 ...........................................................................

2.1.3.4.1. Dobrovolnictví 35 ......................................................................................................

2.1.3.4.2. Filantropie 36 ............................................................................................................

2.1.3.4.3. Volební účast 37 ........................................................................................................

2.2.    Neziskový sektor 37 ........................................................................................................

2.2.1. Definice neziskového sektoru 37 ....................................................................................

2.2.2. Role neziskových organizací 39 ......................................................................................

2.2.3. Původ neziskového sektoru 40 ........................................................................................

2.2.4. Neziskový sektor v postkomunistických zemích 41 .......................................................

2.2.5. Teorie neziskového sektoru 44 ........................................................................................

2.2.6. Problémy důvěry v neziskovém sektoru 46 ....................................................................

2.2.7. Výzkumy občanské společnosti a neziskových organizací 48 ........................................



2.3. Důvěra 50 ...........................................................................................................................

2.3.1. Definice důvěry 50 ..........................................................................................................

2.3.2. Sociální důvěra 51 ...........................................................................................................

2.3.3. Institucionální důvěra 52 .................................................................................................

2.3.4. Důvěra v postkomunistických zemích 52 .......................................................................

2.3.5. Výzkumy důvěry v zemích V4 54 ...................................................................................

3. Empirická část 58 ..................................................................................................................

3.1. Hypotézy a výzkumné otázky 58 .......................................................................................

3.2. Metodologie 58 ...................................................................................................................

3.3. Popis datového souboru 59 .................................................................................................

3.3.1. Charakteristika proměnných 61 .......................................................................................

3.4.   Analýza dat a interpretace výsledků 64 ............................................................................

4. Závěr 95 .................................................................................................................................

5.  Seznam použité literatury a zdrojů 96 ..................................................................................

6.  Seznam příloh 107................................................................................................................





1. Úvod 

 Neziskové organizace představují významnou část občanské společnosti, která nejen 

v české společnosti zastává řadu funkcí. Mezi tyto funkce patří poskytování zboží a služeb, 

prosazování zájmů a podílení se na veřejné diskusi a budování komunity a vztahů mezi li-

dmi. (Pospíšil et al., 2009: 10) Přes nezanedbatelný přínos těchto organizací k obecnému 

rozvoji nejrůznějších oblastí společnosti bývají také předmětem konstruktivní kritiky. Po-

stoj veřejnosti je pro neziskové organizace signifikantní, neboť od se něj odvíjí jejich po-

stavení a veřejná podpora. A právě důvěra v neziskové organizace je ústředním tématem 

diplomové práce, která tento fenomén zkoumá v kontextu zemí Visegrádské skupiny. V 

postkomunistických zemích podle Sedláčková (2012: 171-174) lidé nejsou příliš důvěřiví v 

sociální a institucionální oblasti, což v kontextu těchto zemí vychází z historické zkušenos-

tí represivního režimu. Postkomunistické země se v minulosti vyznačovaly nízkou mezilid-

skou i institucionální důvěrou. Komunistický režim podle autorky snižoval důvěru ve státní 

instituce z důvodu jejich zkorumpovanosti a poškozoval také mezilidskou důvěru rozbíje-

ním občanských sítí a aktivitami Státní bezpečnosti. Tyto faktory spolu s porušováním pra-

videl a zákona přispívaly k nedůvěře ve společnosti.  

 Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část 

předkládá relevantní teoretická východiska související s občanskou společností a nezisko-

vými organizacemi s ohledem na lokální specifika jednotlivých zemí Visegrádské skupiny.  

Empirická část diplomové práce obsahuje popis zvolené metodologie, analytické postupy, 

interpretaci výsledků a závěr. Diplomová práce si klade za cíl odhalit, zda u lidí naroze-

ných již v demokratické společnosti vybraných zemí existuje vyšší míra důvěry v nezisko-

vé organizace než u lidí narozených v komunistickém režimu. Práce rovněž sleduje, zda 

dosažené vzdělání občanů ovlivňuje důvěru v neziskové organizace. Za účelem odhalení 

existence těchto vztahů byla zvolena sekundární analýza datového souboru z kvantitativní-

ho výzkumu realizovaného v roce 2017 v zemích V4. V rámci této analýzy byla s ohledem 

na charakter výzkumných dat zvolena metoda ordinální regrese, na základě které byly zjiš-
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těny statisticky významné vztahy mezi mírou důvěry v neziskové organizace, věkem a 

vzdělání občanů těchto zemí.  
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2.Teoretická část 

2.1. Občanská společnost  

2.1.1. Definice občanské společnosti 

 Občanská společnost je definována jako „společnost občanů, kteří se občansky anga-

žují a sdružují ve veřejném prostoru, odděleném jak od prostoru soukromého na straně jed-

né, tak od státu a trhu na straně druhé” (Stachová, 2008: 10). Občanská společnost je však 

současně také nepostradatelnou součástí demokratického zřízení. Mezi demokracií a ob-

čanskou společností existuje vzájemný vztah. Ačkoliv růst jednoho ze dvou aktérů snižuje 

sílu toho druhého, nejedná se o kompetitivní vztah. Demokratický stát je nutný k zaručení 

správného nakládání se svobodami občanů a nezávislá občanská společnost má své opods-

tatnění v ochraně před neadekvátním výkonem státní moci. (Müller, 2014: 220)  

 Občanská společnost bývá dávána do souvislosti se sociálním kapitálem, důvěrou a 

neziskovým sektorem (Stachová, 2008: 9). Občanskou společnost podle Friče (2015: 1) 

„tvoří občané, kteří se dobrovolně podílejí na spravování věcí veřejných”. Občané se na 

nich mohou podílet různými formami. Jednou z těchto forem je podle autora zapojení do 

aktivit neziskových organizací. Pro koncept občanské společnosti je klíčová angažovanost 

ve formě dobrovolného zapojení se do činností těchto organizací, neboť přispívá k fungo-

vání neziskového sektoru jako signifikantního socioekonomického aktéra (Stachová, 2008: 

10). Občanskou společnost můžeme podle Friče ( 2015: 1) dělit na čtyři elementární oblas-

ti. Tyto oblasti jsou vymezeny jako oblast spontánní, formálně organizovaná, individuální a 

kolektivní. Kolektivní oblast zahrnuje dobrovolnictví, členství v neziskových organizacích, 

transakční aktivismus a ad hoc organizované aktivity občanů. Individuální oblast se podle 

autora vyznačuje sousedskou výpomocí, aktivismem běžného dne, online aktivismem, vo-

lební účastí a účastí na jednání lokálního zastupitelstva. Formálně organizovaná oblast ob-

čanské společnosti je charakteristická členstvím a dobrovolnictvím v neziskových organi-

zacích, transakčním aktivismem, volební účastí a účastí na jednání lokálního zastupitelstva. 

Spontánní oblast je typická ad hoc organizovanými aktivitami občanů, online aktivismem, 

aktivismem běžného dne a sousedskou pomocí. (Frič, 2015: 1)  
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 Občanská společnost jako pojem se podle Müllera (2016: 28) vyznačuje empirickou 

a normativní dimenzí. Tento pojem lze použít k popisu sociální a institucionální stratifika-

ce, ve které mohou být naplňovány určitá očekávání a hodnoty. Obě dimenze v tomto poj-

mu obsažené nejsou mezi sebou oddělené. Od období osvícenství je podle autora kladen 

důraz především normativní povahu občanské společnosti. Od antického období byla ob-

čanská společnost ztotožňována s politickou společností nebo se státem. Ke změně pojetí 

občanské společnosti došlo až v novověku, kdy byl tento pojem chápán jako opak ke vše-

mu necivilizovanému a k absolutistickému vládnutí. Tímto protikladem byla společnost se 

vztahy založenými na právním základu, ve které byl kladen velký důraz na morální hodno-

ty. (Müller, 2016: 28-29) V souvislosti s empirickou rovinou občanské společnosti jsou v 

evropském kontextu prováděny analýzy provázanosti mezi vládou, trhem a veřejnou sfé-

rou. Konceptu občanské společnosti se empiricky věnují dva elementární směry. Jedná se o 

směr sociokulturní a redukcionistický. Sociokulturní směr se dále rozděluje na generalisty, 

maximalisty a minimalisty. Generalisté chápou občanskou společnost jako prostor založe-

ný na morálních hodnotách, ve kterém se nachází občanská veřejnost spolu s tržní ekono-

mikou a regulovanou vládou. Maximalistický náhled na občanskou společnost se velice 

blíží pohledu generalistů, nicméně rozdíl v těchto dvou přístupech tkví v tom, že maxima-

listé považují občanskou společnost za nestátní prostor. Minimalisté nahlíží na občanskou 

společnost jako na oblast, která je rozdílná od ekonomiky, státu a dalších společenských 

sfér, které nevytváří vhodné podmínky pro reciproční solidaritu svých členů. Zbývající 

empirické pojetí občanské společnosti, redukcionismus, člení přistup k této oblasti s ohle-

dem na levicovou či kapitalistickou orientaci na dva směry. Levicový redukcionismus vy-

chází z ideje marxismu o spolupracující ekonomice a apolitickém fungování společnosti 

bez přítomnosti třídních konfliktů. Kapitalistický redukcionismus je založený na ideji sa-

mostatného fungování trhu, na kterém se jen zanedbatelně podílí státní moc. (Müller, 2016: 

33-35) 

 Občanská společnost se podle normativního konceptu vyznačuje čtyřmi elementár-

ními funkcionálními dimenzemi. Jedná se o legitimizační, integrační, ochranné a participa-

ční dimenze. (Müller, 2005: 112) Participační funkce občanské společnosti má podle Mül-

lera (2016: 42) spočívat v poskytování prostoru k angažovanosti občanů ve věcech veřej-
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ných, která je však odlišná od působení zavedených politických stran. Tato občanská parti-

cipace může zlepšovat kvalitu rozhodnutí v průběhu demokratického politického procesu. 

Pravě decentralizace tohoto systému umožňuje hladší komunikaci mezi státní správou a 

občany a může současně přispět také k účinnějšímu nakládání se zdroji. Občanská společ-

nost by měla být oblastí, která podporuje růst občanských kompetencí využitelných k háje-

ní zájmů občanů ve veřejném prostoru. Další funkce občanské společnosti je autorem defi-

nována jako funkce ochranná.  Občanská společnost představuje prostor nezávislý na státní 

moci, který může ovlivňovat výkon státní moci. Legitimační funkce představuje třetí funk-

ci občanské společnosti. Občanská společnost zaručuje adekvátní projevy politické moci, 

neboť v ní vzniká veřejné mínění, které je pro politickou sféru klíčové. K artikulování ve-

řejného mínění se však musí občanská společnost vyznačovat silnou strukturou, v rámci 

které se nacházejí a formují společné zájmy, hodnoty a preference. Integrační funkce ob-

čanské společnosti je spojená s předpokladem, že pokud chce jednotlivec prosadit svůj zá-

jem, musí se spojit s dalšími občany, aby jejich zájem rezonoval a měl šanci na úspěch. 

Občanská společnost umožňuje reprodukci společných hodnot, norem a symbolů a dává 

občanům pocit sounáležitosti s celou společností. (Müller, 2016: 43-46) 

2.1.2. Občanská společnost z historické perspektivy 

 Počátky občanské společnosti můžeme nalézt již ve starověkém Řecku a Římě, kde 

se v této době začíná věnovat více prostoru právě občanům a pojetí jejich role v politickém 

zřízení. Ve starověkých polis občané se svou důležitou společenskou rolí participovali na 

politickém dění a ovlivňovali jeho směřování. Tento stav se však mění s příchodem středo-

věku, který byl spojený s poddanským systémem. Tento systém byl založený na oddanosti 

a poslušnosti poddaných své vrchnosti. Tehdejší lidé byli vyloučení z politické oblasti. V 

této historické etapě rovněž neexistovala občanská společnost ani jako oblast privátního 

majetku, neboť majetek lidí byl zahrnut v poddanském a lenním společenském zřízení. 

(Strnadová, 2008: 33) 

 Úvahy o občanské společnosti a pozici občanů v této oblasti se znovu objevují až v 

17. století, kdy vznikaly přístupy, které formulovaly vztah mezi státem a člověkem. V této 
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době se začínají ozývat hlasy o svobodné vůli občanů a osobním vlivu na směřování jedin-

ce. Kruciálním aktem byl v tomto kontextu vznik teze o společenské smlouvě, který podle 

Thomase Hobbese lidem primárně přisvojil právo na formulaci pravidel a způsobů, na zá-

kladě kterých se má řídit společnost a politické uspořádání. Tyto změny souvisely s osla-

bováním moci církve a absolutistických vlád, osvícenstvím a posilováním kapitalismu a 

jeho tržních mechanismů. Vlivem liberalizace evropské a americké společnosti se koncept 

občanské společnosti dostal do oblasti zájmu řady teoretiků. Koncept občanské společnosti 

byl vnímán jako nezávislý, inovativní a současný způsob sociálního a politického uspořá-

dání, který byl zásadně odlišný od absolutismu. Rozkvět občanské společnosti mezi teore-

tiky byl největší od konce 18. století do první poloviny 19.století. Převratnou událostí této 

doby byla Velká francouzská revoluce, která s podporou francouzských osvícenců vedla k 

rovnosti a svobodě občanů. Revoluční projevy ekonomické povahy byly patrné i v jiných 

evropských zemích, kde docházelo k vytváření volného trhu spolu s eliminací zásahů státu 

do jeho fungování. Tyto revoluční procesy vedly k reorganizaci společenské struktury, což 

se projevilo například v utváření nové třídy, která už nebyla definována společenským pů-

vodem, ale svou pozicí na trhu a bohatstvím. Na základě těchto změn došlo k separaci sou-

kromé a veřejné sféry. Kromě toho došlo také k celkové demokratizaci společnosti, což 

vedlo k pojetí občanské společnosti jako společenství svobodných lidí, kteří dohlíží na vý-

kon politické moci nebo jsou před ní v soukromé oblasti v bezpečí. V tomto období první 

části 19. století však sílící a ničím nelimitovaný kapitalismus přispěl k opakované deka-

denci občanské společnosti, protože spolu s industrializací přinášel lidem mnoho problé-

mů. Vedl ke vzniku početné třídy chudého proletariátu, jejichž životní úroveň se stále více 

zhoršovala v porovnání s buržoazií. Tehdejší stát totiž neposkytoval žádnou formu sociál-

ních jistot či podporu pro lidi, kterým se na trhu z nejrůznějších důvodů nedařilo profito-

vat. Tento státní liberalismus měl neblahý dopad na životy nemajetných lidí. V důsledku 

tohoto stavu se začaly projevovat myšlenky představitelů sociálně orientovaných směrů, 

mezi které patřil Karl Marx a Fridrich Engels. Jejich pojetí občanské společnosti vycházelo 

z předpokladu, že se jedná o privátní sféru založenou na fungování trhu. Nicméně na rozdíl 

od předešlého pojetí občanské společnosti Adama Smitha, který ji považoval za sféru s mo-

rálními hodnotami a společenským přínosem, ji Marx s Engelsem vnímali jako prostředek 

k vykořisťování a zneužívání pracující třídy. (Strnadová, 2008: 33-35) 
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 Se sílícími egalitárními myšlenkami a rostoucím dělnickým hnutím byla občanská 

společnost v průběhu druhé poloviny 19.století opět vyloučena z oblasti zájmu. Občanská 

společnost jako kapitalistická sféra trhu byla socialistickou levicí odmítnuta. K oslabení 

pozice tohoto konceptu přispěla také rostoucí role státu a obroda etatistických myšlenek. 

Zájem o občanskou společnost se znovu objevuje až v polovině 20.století díky levicovým 

myšlenkám Antonia Gramsciho, podle kterého občanská společnost hraje roli v zajišťování 

nadvlády dané  třídy. K velké obnově občanské společnosti, kterou provázel i její výzkum, 

došlo po druhé světové válce. Účel občanské společnost byl podle tehdejších antitotalitních 

směrů spatřován v ochraně demokracie proti rozpínavým snahám v zemích, které neměly 

demokratické zřízení. K autorům a autorkám, kteří vyzdvihovali význam síly veřejnosti a 

role člověka v politickém zřízení, patřila například Hannah Arendt. Další proud, který se 

věnoval občanské společnosti v liberální demokracii, souvisel se záměrem o přetvoření li-

beralismu, který měl korespondovat s myšlenkami sociální rovnosti. Představitelem tohoto 

proudu byl například John Rawls. Třetím proudem, který měl pro obnovu občanské spo-

lečnosti největší význam, byla Frankfurtská škola, která se vyjadřovala k myšlenkám libe-

ralismu a sociálního státu. Tento proud vnímal občanskou společnost, veřejnost a její mí-

nění jako klíčové aktéry v politickém rozhodování. Představitelé tohoto směru vyzdvihova-

li význam trvalého angažování kriticky smýšlejících občanů v dohledu na formování poli-

tického vývoje a kritizovali v západních i východních zemích nedostatek sociální solidari-

ty, pospolitosti a diskuse. Frankfurtská škola měla největší vliv v šedesátých a sedmdesá-

tých letech 20. století. Další významný milník pro oblast výzkumu občanské společnosti 

představovaly demokratizační tendence v oblasti Latinské Ameriky a také ve Španělsku a 

Portugalsku v sedmdesátých letech. Klíčovým milníkem byl také zánik sovětského bloku 

na konci osmdesátých let, přičemž velmi významné a světem sledované bylo polské hnutí 

Solidarita, které bylo politickou opozicí komunistickému režimu. Díky těmto skutečnostem 

koncept občanské společnost opět získal významnou a silnou pozici ve světové politolo-

gické sféře. Občanská společnost byla tedy opětovně vnímána jako soukromá sféra se svo-

bodným trhem, která současně plní roli indikátoru kvality demokratické společnosti. For-

mování občanské společnosti bylo řadou teoretiků ztotožňováno s formováním demokra-

cie. (Strnadová, 2008: 35-38) 

15



 Z předešlé diskuse zaměřené na koncept občanské společnosti je evidentní, že tento 

koncept je předmětem zájmu mnoha sociálněvědních odborníků. Podle Strnadové (2008: 

38-40) jejich zájem do značné míry podpořila aktivita environmentálních hnutí, která se 

postupně přetransformovala do politických stran. Tato hnutí navazující na kritické a radi-

kální teorie se připojila ke směru, který po neúspěchu welfare státu volal po obrodě silné 

nezávislé občanské společnosti s aktivními a solidárními občany. Tato sociální hnutí byla 

silná od 90. let, kdy se podílela na budování příznivého obrazu občanské společnost. V 

druhé polovině 20. století působily směry, které vymezovaly občanskou společnosti jako 

opak ke státu. Tyto směry měly společný právě důraz na emancipační snahy občanů a neli-

bost k fungování státu a jeho orgánů. Občanská společnost nabyla na velkém politickém 

významu a začala zastřešovat nejrůznější sociální, občanská a politická hnutí. Díky tomuto 

významu na ni političtí zástupci byli nuceni reagovat, což se projevovalo buď pozitivním 

přístupem a diskusí o její funkci ve společnosti, nebo odmítavým postojem ze strany ne-

demokratických nebo konzervativních vlád, které tento koncept považovaly za nepotřebný 

a narušující běžné politické postupy. Kromě směrů, které chápaly občanskou společnost 

jako opak státu, v této etapě působily také přístupy, které se zaměřovaly především na její 

kreativní a harmonickou funkci. Samotná občanská společnost však už v důsledku globali-

začních tendencí není limitována jen na území a hranice jednotlivých států. V důsledku 

těchto změn tento koncept dostává jinou mezinárodní formu a můžeme mluvit a globální 

občanské společnosti. Dnes se objevují snahy o změnu pojetí občanské společnosti, které 

by umožnilo její aplikovaní i v nezápadních zemích, které mají odlišné sociokulturní zá-

zemí. Jeho specifika se mění v závislosti na lokálních nárocích, což je možné demonstrovat 

na příkladu jihovýchodní Asie, kde je občanská společnost spojována spíše s ochranou de-

mokracie a lidských práv, zatímco například v Latinské Americe je kladen větší důraz na 

sociální hnutí. Idea občanské společnosti nebyla dobře přijata v tradičních společnostech 

na Blízkém východě, neboť je spojená s liberálním způsobem života, individualismem a 

sekularizací. K velkým snahám o předefinování pojmu občanská společnost dochází v Af-

rice, kde tradiční kmenové společnosti často hrají stejné role, které na Západě zastává prá-

vě občanská společnost. Tyto společnosti jsou také založené na spolupráci, vytváří sociální 

kapitál a mohou se vymezovat proti nevhodnému jednání státu. (Strnadová, 2008: 38-40) 
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2.1.3.Občanská společnost zemí Visegrádské skupiny 

 Volební účast občanů a dobrovolnictví v neziskových organizacích podle Friče 

(2015: 1) představují významné oblasti občanské společnosti. Volební účast, dobrovolnic-

tví a filantropii vnímám jako za důležité aspekty občanské společnosti, a proto jim v násle-

dujících kapitolách bude věnována pozornost s ohledem na specifika jednotlivých zemí 

V4. 

2.1.3.1. Občanská společnost v ČR 

 V české společnosti mají občanské aktivity svůj původ v 19. století, kdy postupně 

začínají převažovat sdružování spojené s religiozitou. Sdružování občanů v této době před-

stavovalo efektivní prostředek národního obrození, které se postupně stalo masovým fe-

noménem. K velkému rozvoji sdružování přispělo revoluční období mezi lety 1848 - 1849, 

kdy vznikala řada vlasteneckých, studentských a radikálních spolků. Rozvoj této oblasti ve 

velké míře pokračoval i v šedesátých letech 19. století, kdy vznikaly také například tělový-

chovné, kulturní, profesní, muzejní a zábavní spolky. S tímto rozvojem rostla také třída 

majetných podnikatelů, kteří prostřednictvím svých nadací podporovali oblast vědy a kul-

tury. Růst sdružovacích aktivit s výjimkou období druhé světové války pokračoval až do 

roku 1938. S příchodem Protektorátu Čech a Moravy byl tento pozitivní vývoj oblasti ob-

čanského sdružování zastaven. Po konci druhé světové války docházelo k obnově předvá-

lečných spolků, nicméně v této době už se dostával k moci komunistický režim, který při-

nesl centralizaci spolkové oblasti pod Národní frontou a odstraňování společenské plurali-

ty. V období komunistického režimu však působila také nezávislá občanská společnost. 

Nejvýznamnější nezávislou iniciativu nejrůzněji ideologicky orientovaných aktivistů před-

stavovala Charta 77. (Skovajsa, 2010: 50-57) Od roku 1989 v české spolkové oblasti pře-

vládají volnočasové aktivity. V současné době je česká občanské společnost autorem pova-

žována za slabou, což podle něj vychází z despektu občanů ke správním a politickým insti-
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tucím a jejich zástupcům. Reciproční dynamika mezi občanskou společností a státem byla 

podle autora zničena komunistickým režimem. (Müller, 2016: 161-162) 

2.1.3.1.1. Dobrovolnictví 

 Dobrovolnictví je definováno jako neplacená, nepovinná činnost vykonávaná zejmé-

na pro prospěch ostatních. Ačkoliv tato činnost nebývá finančně honorována, dobrovolní-

kům přináší jiné výhody nefinančního charakteru. Nejvíce se lidé dobrovolnicky angažují v 

sociální oblasti a na vzestupu je v České republice také dobrovolnictví v oblasti sportu, 

kultury, rekonstrukce památek a ekologie. Dobrovolnictví je možné vykonávat prostřednic-

tvím dobrovolnických center nebo neziskových organizací. Tyto subjekty mohou žádat o 

finanční podporu dobrovolnických aktivit, pokud získají akreditaci u Ministerstva vnitra 

ČR. Prostředky ministerstva na podporu těchto center jsou však limitované, a proto musí 

získávat tyto prostředky z evropských fondů, nadací, firem, krajů a obcí. (Trutnovská, 

2016: 69-70) Podle mezinárodního šetření Vandora et al. (2017: 22)  je v populaci České 1

republiky podíl dobrovolníků zastoupen 34.5 %,  přičemž v celé V4 je toto zastoupení 25.9 

%.  

 Na fenomén dobrovolnictví je podle Friče a Pospíšilové (2010: 13) možné nahlížet z 

různých perspektiv. První z nich představuje převládající perspektiva neziskového sektoru, 

podle které je dobrovolnictví určováno primárně institucionálním prostředím veřejné sprá-

vy a vlády. Dobrovolnické činnosti jsou podle této perspektivy spojené s neziskovými or-

ganizacemi a zapojení občanů vnímají jako odpověď na institucionální prostředí. (Frič, Po-

spíšilová, 2010: 15) Tato perspektiva vychází z teorie sociálních počátků, která se snaží 

vysvětlit, proc lidé v některých společnostech více tíhnou k dobrovolnické práci. Tato teo-

rie sleduje dobrovolnictví s ohledem na organizace občanského sektoru, ve kterých se lidé 

angažují, a na sociální vrstvy lidí a na subjekty společenského dění, jako jsou církve nebo 

elity. Podle této teorie tito zmínění aktéři mezi sebou soupeří o vliv na podobu státu, od 

 V diplomové práci je vycházeno z řady zahraničních zdrojů, které byly autorkou práce překládány 1

a uváděny ve formě parafrází originálního textu. Na tyto případy překladů není v textu zvlášť upo-
zorňováno. 
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které se odvíjí rozsah podpory neziskového sektoru ze strany veřejné správy. (Salamon, 

Anheier, 1998 citováni in Frič, Pospíšilová, 2010: 15-16) Druhou perspektivou dobrovol-

nictví je perspektiva občanské společnosti, která nahlíží na dobrovolnictví jako na humani-

stické aktéry sociální změny, kteří jednají ve prospěch znevýhodněných skupin a usilují o 

řešení společenských problémů. Perspektiva občanské společnosti vychází ze sociologic-

kých přístupů, které se zabývají původem občanské angažovanosti. (Frič, Pospíšilová, 

2010: 17) Třetí perspektivou je volnočasová perspektiva, která se snaží komplexně nahlížet 

na fenomén dobrovolnictví. Podle náročnosti dobrovolnických volnočasových činností roz-

lišujeme seriózní, příležitostné a projektové aktivity. Tzv. seriozní dobrovolnické aktivity 

mohou na rozdíl od zbylých dvou typů vést k seberealizaci a nalezení smyslu života. Příle-

žitostné aktivity jsou považovány spíše za prostředek k získání okamžité radosti. (Stebbins, 

2006 citován in Frič, Pospíšilová, 2010: 19) 

2.1.3.1.2. Filantropie 

 Výzkum občanské společnosti a filantropie je v prostředí České republiky stále v po-

čátcích. Z dlouhodobé perspektivy oblast filantropie sledují signifikantní aktéři nejen z 

akademické a neziskové sféry. Jedním z těchto aktérů je Český statistický úřad, který po-

skytuje informace prostřednictvím satelitních účtů neziskových organizací. Dalším vý-

znamný činitelem je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která se věnuje výzku-

mu veřejného financování neziskových organizací. Třetím klíčovým aktérem je Centrum 

pro výzkum neziskového sektoru, který se spolu s katedrou Studií občanské společnosti 

Univerzity Karlovy systematicky věnuje dlouhodobému výzkumu občanské společnosti. 

Kromě těchto zdrojů empirických dat dílčí doplňující informace poskytují rovněž samotné 

neziskové organizace. (Hladká et al., 2017: 65-66) 

 Z dat Ministerstva financí ČR je patrné, že české individuální dárcovství je nejčastěj-

ší v případě příspěvků prostřednictvím sbírkových boxů na veřejných místech a prostřed-

nictvím dárcovských zpráv. Komplexní data k individuálnímu dárcovství nejsou dostupná, 

protože informace shromažďované o tomto fenoménu často vychází z poptávky po kon-
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krétních výzkumech zadaných neziskovými organizacemi nebo společnostmi, které je vyu-

žívají za účelem průzkumu trhu. (Hladká et al., 2017: 67) Z dostupných výzkumů zaměře-

ných na dárcovství Čechů vychází, že 9 % z celkové populace přispívá pravidelně na ve-

řejně prospěšné účely. Příležitostně přispívá zhruba polovina občanů. K oběma typům dár-

covství se více uchylují lidé nad 65 let. Současně k dárcovství tíhnou více ženy než muži a 

lidé s vyšším dosaženým vzděláním. Mezi nejčastější motivy k dárcovství patří pocit soli-

darity, snaha pomoci potřebným a snaha udělat dobrou věc. Naopak nejčastějšími důvody k 

odmítání darování jsou nedostatek financí dotazovaného a nedůvěra v neziskové organiza-

ce. (Hladká et al., 2017: 69-70) 

 Oblast filantropie se v České republice potýká s nedostatkem kvalitních, spolehli-

vých a systematicky sbíraných dat. Tento stav vychází z nízkého zájmu o tuto oblast v aka-

demické sféře. Tato data jsou systematicky sbírána statistickým úřadem jako jediným z ve-

řejných orgánů a tyto výstupy mají své limity. Stejně tak tato oblast postrádá informace o 

darování v závětích a komplexní podobě české filantropie. (Hladká et al., 2017: 75-76) 

2.1.3.1.3. Volební účast 

 Politická angažovanost občanů je klíčová pro fungování demokratické společnosti. 

Politická participace představuje prostředek ke sdělování zájmů, preferencí a potřeb obča-

nů politickým zastupitelům. Do oblasti politické angažovanosti je možné zařadit účast na 

demonstracích, podílení se na činnostech zájmových organizací, zapojení do politických 

stran, signování petic nebo volební účast. (Linek, 2018: 39 ) Účast ve volbách představuje 

institucionalizovanou podobu politické angažovanosti. Současně má ale také skupinový 

prvek ve formě psychologické příslušnosti ke konkrétní straně. (Linek et al., 2017: 

180-181) Stranická identifikace zvyšuje volební účast. (Linek et al., 2017: 186)  

 V České republice má volební účast stejně jako v jiných postkomunistických zemích 

klesající tendenci. Míra volební účasti implicitně odkazuje k významu konkrétních voleb, 

který jim občané přikládají. Jako nejvýznamnější druh voleb občané vnímají volby do Po-

slanecké sněmovny a prezidentské volby. Po nich následují volby do obecních a krajských 

zastupitelstev a do Senátu. Jako nejméně důležité jsou z pohledu občanů brány volby do 

Evropského parlamentu. ( Linek, 2018: 42-43 ) Volební účast Čechů v parlamentních vol-
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bách je ve srovnání se západními demokratickými státy nižší o 10 - 20%. Běžně se účast v 

těchto volbách pohybuje okolo šedesáti procent občanů. Ve srovnání s Polskem a Sloven-

skem je česká volební účast vyšší, neboť v těchto zemích nedosahuje 60 %. Největší mírou 

volební účasti ze zemí V4 se vyznačuje Maďarsko, kde se účast pohybuje okolo 70 % a je 

srovnatelná s trendem západních zemí.  (Linek et al., 2017: 200) 

2.1.3.2. Občanská společnost na Slovensku 

 Podoba slovenské občanské společnosti je podmíněna historickým vývojem ve dva-

cátém století, během kterého se vystřídala řada režimů demokratického a autoritářského 

typu. Vzniku občanské společnosti jako sociálního činitele v devadesátých letech předchá-

zelo období normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech, během kterého se repre-

sivní státní režim snažil potlačovat všechny nezávislé projevy ve veřejném prostoru. Proto 

se lidé usilující o nezávislý komunitní způsob života stahovali do soukromí. Tito lidé se 

nacházeli v takzvané šedé zóně, kde se scházeli za účelem zájmových, sportovních, nábo-

ženských, intelektuálních a uměleckých aktivit. V tomto období v zemi působily také napůl 

nezávislé skupiny a sítě. V porovnání s Čechy bylo do těchto aktivit zapojeno méně slo-

venských intelektuálů a disidentů. (Strečanský, 2015: 80-81) 

 Po pádu komunistického režimu v roce 1989 přichází období revitalizace slovenské 

občanské společnosti. V roce 1990 vešel v platnost zákon o asociacích, který zajistil právní 

základ lidem, kteří se mohli v minulosti angažovat pouze v soukromé sféře. Nově vzniklé 

organizace se rychle dostaly do různých oblastí a vyznačovaly se znaky hnutí, která se vě-

novala sociálním otázkám, vzdělávání, životnímu prostředí a lidským právům. Důležitou 

roli v této době zastávaly primárně ekologické a náboženské organizace a hnutí. Navzdory 

velkému rozvoji organizací občanské společnosti však nedocházelo k adekvátní spolupráci 

se státním sektorem, neboť pravice upřednostňovala řešení problémů na základě tržních 

mechanismů a socialistická vláda zase realizaci vládních opatření. Z tohoto důvodu se or-
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ganizace občanské společnosti začaly seskupovat do původně neformálního uskupení s ná-

zvem Komise třetího sektoru, které se postupně institucionalizovalo a v současné době za-

hrnuje více než 40 zastřešujících asociací shlukující organizace nejrůznějších zaměření.  

(Strečanský, 2015: 81) 

 Kromě nového liberálního právního ukotvení pro tyto organizace však situace pro 

oblast občanské společnosti nebyla v politické sféře příliš příznivá. Vrcholní političtí před-

stavitelé totiž jednali značně pragmaticky ve vztahu k podpoře kapitalistických zájmů a 

využívali různých prostředků včetně populismu a nacionalismu k upevňování své moci. 

Toto politické prostředí zákonitě neumožňovalo růst občanské společnosti. Občanská spo-

lečnost však v polovině devadesátých let představovala důležitého aktéra v ochraně demo-

kracie a demokratických institucí před autoritářskou vládou premiéra Mečiara. Během to-

hoto období se občanská společnost vypořádávala s tendencemi k vytvoření omezujícího 

zákona pro neziskové organizace. V roce 1998 ve volbách zvítězila koalice sociálních hnu-

tí ve spojení s politickými stranami, což kromě konce Mečiarovy autoritářské vlády ná-

sledně připravilo vhodné podmínky pro vstup Slovenska do NATO a Evropské unie. V dů-

sledku těchto změn se zlepšila pozice občanské společnosti, která se z pohledu veřejnosti, 

médií i politiků stala vlivným politickým aktérem veřejného prostoru. Avšak její další akti-

vity jako poskytování sociální služeb, inovací a sociální koheze byly opomíjeny. Zejména 

u organizací advokačního charakteru byla ze strany konzervativců zpochybňována jejich 

legitimita z důvodu jejich zahraničního financování. Události na konci devadesátých let 

vedly k vytvoření spolupráce mezi občanskou společností, vládou a státem. Avšak organi-

zace občanské společnosti musely velmi usilovat o to, aby začaly být státem vnímány jako 

aktivní spolupracovníci při tvorbě rozvojových politik a programů. V současné době je stá-

le patrný zdrženlivý postoj státu k občanské společnosti, který je respektující, nicméně 

podpory se dostává pouze vybraným organizacím. Demokratická vláda se na konci deva-

desátých let snažila zlepšit vztah občanské společnosti se státem a uznávala tuto oblast za 

veřejného aktéra. Z toho důvodu v roce 2001 založila Radu vlády pro nevládní neziskové 

organizace, která představuje poradní orgán, do nějž se mohou zapojit i představitelé nezi-

skových organizací a diskutovat nejen o relevantních právních a fiskálních záležitostech. 

Do roku 2010 byla tato rada jediným orgánem tohoto typu na Slovensku. Fungování rady 

nenaplňovalo očekávání neziskových organizací o státní podpoře rozvoje neziskového sek-

22



toru. S novou vládou premiérky Radičové se tato rada v roce 2012 změnila v Úřad vládní-

ho zmocněnce pro rozvoj občanské společnosti, díky kterému vznikl dokument zaměřený 

na rozvoj občanské společnosti vymezující pozici třetího sektoru ve vztahu ke státu, který 

byl schválen parlamentem.  (Strečanský, 2015: 81-84)   

 Současné Slovensko se potýká s řadou problémů, mezi které patří korupce, oligar-

chie, vysoké volební preference pravicových extremistických stran, nízká míra důvěry v 

demokratické instituce a média a nezájem o veřejné záležitosti. Občanská angažovanost je 

proto klíčová pro demokratickou kulturu, neboť bez ní by se mohla změnit v autoritářskou 

vládu.  (Gyárfášová, 2017: 329) Občanská participace je Gyárfášovou a Bútorovou (2010: 

449) definována jako „aktivní účast jednotlivců na řešení společenských problémů a na 

spravovaní veřejných záležitostí – ať už se odehrává v rámci lokální komunity, konkrétní 

společenské organizace, etnického či národního společenství nebo globální komunity”.  

Občanská participace může být podle autorek rozdělená do čtyř typologických skupin: 

• Individuální aktivity politického charakteru jako je angažovanost ve veřejných funkcích 

a  politických stranách, účast na veřejných zasedání nebo oslovení veřejného zástupce. 

• Angažovanost v masových aktivitách, mezi které patří zapojení do dobročinných sbírek, 

účast ve volbách, signování petic nebo participace na řešení lokálních problémů. 

• Protestní iniciativy, do kterých spadají aktivity jako účast na demonstracích, bojkotech a 

protestech nebo angažovanost v odborech. 

• Účast ve veřejné diskusi a snaha zapojit se do řešení problémů, kam patří angažovanost v 

nevládních organizacích, diskuse o veřejných záležitostech ve sdělovacích prostředcích a 

na internetu nebo účast na připomínkovém legislativním řízení.   

(Gyárfášová, Bútorová, 2010: 455) 

 Definice  organizací občanské společnosti Lestera Salamona ve slovenském kontextu 

zohledňuje pouze organizace, které jsou právně vymezeny. Jedná se o typové vymezení 

organizací občanské společnosti, které odpovídá definici organizací neziskového sektoru 
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podle Statistického úřadu Slovenské republiky. Tyto organizace existují v níže uvedených 

právních formách: 

   

• asociace 

• církevní organizace 

• sdružení vlastníků půdy a nemovitostí 

• neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby 

• asociace zákonných entit 

• nadace 

• neinvestiční fondy 

• profesní komory 

• zdravotnická zařízení s neziskovým statusem 

• zahraniční organizace 

(Strečanský, 2015: 62) 

 K největšímu rozmachu sektoru občanské společnosti na Slovenku došlo po rozpadu 

Československé republiky. Od devadesátých let stále vznikají nové neziskové organizace, 

což tehdy doprovázel vznik nového občanského zákoníku, který již vymezoval určité libe-

rální formy neziskových organizací. V minulé i současné době představují asociace největ-

ší část občanské společnosti, přičemž druhým nejčastějším typem jsou sdružení vlastníků. 

(Strečanský, 2015: 64)  
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2.1.3.2.1. Dobrovolnictví 

 Dobrovolnické aktivity byly v minulosti doménou církve, která se tímto způsobem 

snažila pomoci s řešením sociálních problémů, jako je bída, nezaměstnanost a kriminalita, 

ke kterým přispěl příchod industrializace a kapitalismu. V období mezi rokem 1918 a kon-

cem třicátých let se Československo těšilo nárůstu neziskového sektoru, který probíhal 

současně s demokratizací společnosti a liberalizací trhu. Nicméně mezi lety 1939 - 1945 

neziskový sektor velmi upadal spolu s demokracií, protože Slovensko se stalo klientským 

státem Německa. Tento negativní průběh pokračoval i v době komunistického režimu, kdy 

charitativní a náboženské organizace byly rušeny a dobrovolnické organizace se musely 

zodpovídat státu. Tyto organizace už nebyly dobrovolné, naopak angažovanost byla povin-

ná. Tato skutečnost způsobila, že pro některé občany v dnešní době není snadné zastávat 

kladný postoj k dobrovolnictví. Po pádu režimu se neziskový sektor rozrostl stejně jako 

jeho vliv na slovenskou společnost. Nicméně v současnosti neziskový sektor na Slovensku 

není příliš velký.  (European Commission, s.d: 1) Z publikace Vandora et al. (2017: 22) je 

patrné, že zastoupení dobrovolníků ve slovenské společnosti se rovná 29.7 %, což je nad-

průměrné v kontextu V4.  

 Dobrovolnické aktivity se stávají stále významnější, neboť jsou předmětem zájmu 

vybraných komunit i široké veřejnosti. Jejich zaměření je totiž rozsáhlé a nejedná se pouze 

o sociální, národností a náboženskou oblast. (Gavurová, Grof, Vagasová, 2017: 997) Kro-

mě běžných dobrovolnických aktivit jako je péče o nemocné a lidi v nouzi, výpomoc s ak-

tivitami pro mladistvé, komunitní, zájmové, vzdělávací a environmentální záležitosti dob-

rovolníci pracují i na administrativních úkolech a řadě dalších činností, které umožňují lep-

ší fungování společnosti. Dobrovolnictví v posledních letech nabylo na relevanci a jeho 

rozvoj je předmětem odborných i profesních diskusí. Nicméně počet občanů zapojených do 

dobrovolnických aktivit by se se podle autorů měl nadále zvyšovat a tím posilovat status 

dobrovolnictví jako takového. Tento průběh však závisí na vytvoření sítě a na iniciativě 

dobrovolnických center a jejich schopnosti efektivního vedení občanů v rámci jejich dob-

rovolnických aktivit. Řada dobrovolnických organizací při svém fungování nejedná koor-

dinovaně a efektivně. Kromě toho se slovenské dobrovolnické organizace potýkají také s 
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ekonomickými problémy a nedostatečným právním rámcem upravující podporu dobrovol-

nictví. (Gavurová, Grof, Vagasová, 2017: 1004-1005) 

2.1.3.2.2. Filantropie 

 Filantropie na Slovensku vychází z kulturní tradice centrální Evropy a z proměny ve 

dvacátém století, ke které došlo v případě role státu. Tato proměna souvisí s demokratic-

kým kapitalistickým obdobím mezi první a druhou světovou válkou, dlouhotrvajícím ob-

dobím komunistického režimu mezi lety 1948 - 1989 a následným porevolučním přecho-

dem k fázi liberální demokracie. V případě kulturní tradice spojené s filantropií je možné 

hovořit o třech hlavních směrech. Jedním z nich je katolicismus, který obecně směřuje k 

pomoci nemajetným osobám a nabádá k pomoci potřebným lidem. Filantropii ovlivňuje 

také rurální povaha slovenské populace, která je spíše konzervativní v politické a sociální 

oblasti a má dopad na preference veřejnosti. Třetím faktorem ovlivňujícím filantropii je 

malá vrstva aristokracie a podnikatelské vysoké třídy, která by se v minulosti věnovala do-

bročinným záležitostem. Z velké části se podoba filantropie v zemi odvíjí také od státu a 

funkcí, které zastává. V minulosti komunistický stát zastával převážnou většinu těchto 

funkcí. Tato skutečnost měla za následek to, že i v současné době občané necítí individuál-

ní odpovědnost k řešení problémů v těchto oblastech, neboť o oblast vzdělávání, sociální 

sféry a zdravotnictví by se podle jejich názoru měl starat stát. Nicméně komunistický ani 

novější liberálně demokratický stát neodpovídal těmto představám, což vede k situaci, kdy 

se občané nespoléhají na státní instituce a formální pravidla, ale preferují a budují spíše 

neformální rodinné a přátelské vazby. Po pádu komunismu se v zemi objevují silné tenden-

ce k individualismu, což provázel také nezájem vlády o filantropické aktivity. Nicméně v 

posledních letech je na vzestupu institucionální filantropie a vznikají také nové firemní na-

dace a kontinuálně narůstá také individuální dárcovství realizované na základě veřejných 

sbírek, které jsou podporovány také mediálně. Současně také individuální dárcovství není 

tak velké v porovnání s Českou republikou. Individuální dárci běžně podporovali cílové 

skupiny, jako jsou nemocní a potřební lidé, děti a mladiství a oblast zdravotnictví a prefe-
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rovali veřejně známé organizace. V současnosti však tito dárci upřednostňují transparent-

nost a dostupné informace o příjemcích jejich prostředků. (Strečanský, 2015: 72-73)   

2.1.3.2.3. Volební účast 

 V případě účasti ve volbách je od devadesátých let patrný obecný pokles, přičemž 

nejnižší účast je u voleb do Evropského parlamentu, zatímco nejvyšší účast bývá u parla-

mentních voleb. Vyšší volební účast je na Slovensku obvyklá také u komunálních a prezi-

dentských voleb. (Strečanský, 2015: 67) V postkomunistických zemích je obecně malá vo-

lební účast, nicméně Slovensko se vyznačuje ještě nižší aktivitou voličů, než je v těchto 

zemích obvyklé. Slovensko má velmi nízkou volební účast do Evropského parlamentu. Při 

volbách v roce 2014 byla tato účast pouze 13%. (Gyárfášová, Henderson, 2018: 1-2) Na 

nízkou volební účast ve volbách do Evropského parlamentu měly v minulosti vliv prezi-

dentské nebo lokální a regionální volby, které evropským volbám předcházely. K nízké vo-

lební účasti voličů přispívá také nejasný postoj politických stran k evropským záležitostem. 

Nicméně v případě regionálních voleb v roce 2017 volební účast Slováků vzrostla z 24.6 % 

na 40.3 %. (Gyárfášová, Henderson, 2018: 13-14) V případě posledních voleb do Evrops-

kého parlamentu v roce 2019 volební účast od předešlých voleb vzrostla z 13 % na 23 % 

(Zalc, Becuwe, Buruian, 2019 : 20). 

2.1.3.3. Občanská společnost v Polsku 

 Polské organizace občanské společnosti jsou nejvíce zastoupeny sdruženími a sociál-

ními organizacemi. Tyto organizace občanské společnosti je možné dále členit podle typů 

na sdružení a jím podobné organizace, kulturní sdružení, dobrovolné hasiče a lovecké 

kroužky. Sdružení i jiné typy neziskových organizací jsou nejčastěji zaměřené na sportovní 

a zájmovou oblast. Sdružení mají klíčovou pozici v zastoupení občanské společnosti, ale 
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nadace v této oblasti rovněž mají významnou roli. Nadace tvoří osminu z organizací ob-

čanské společnosti, což je poměrně velké číslo v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. 

Každý rok je v Polsku založeno přibližně tisíc nadací. Tato skutečnost vychází z právního 

rámce nadací, který činí jejich založení administrativně nenáročným. Podle polského práva 

mohou organizace občanské společnosti existovat ve čtyřech právních formách, kterými 

jsou běžná sdružení, registrovaná sdružení, nadace a veřejné prospěšné organizace. (Doma-

radzka, 2015: 138-140)  

 Neziskových organizace se v Polsku nejčastěji věnují sportu a zájmovým činnostem, 

naopak postupně klesá počet neziskových organizací věnující se zdravotnictví a sociální 

sféře. Neziskové organizace se nevěnují jen uspokojování elementárních potřeb lidí, ale 

zaměřují se také například na oblasti jako je kultura, nové technologie a sociální práva. V 

diskusi na téma občanské společnosti jsou v Polsku stále opomíjeny neformální občanské 

aktivity. V posledních letech je v Polsku patrný značný rozvoj iniciativ sousedského cha-

rakteru. Členové těchto uskupení často neaspirují na získání určité formalizované podoby. 

Předmětem jejich zájmu bývá budování pozitivních sousedských vztahů, působení na 

místní vládu nebo řešení závažných sociálních problémů, o které se nestará stát nebo trh. 

Lidé tato neformální uskupení preferují, neboť angažovanost v tomto případě není zatížena 

byrokratickými záležitostmi a dlouhodobými závazky. Popularita tohoto neformálního 

způsobu občanské angažovanosti vychází také z nedůvěry občanů v instituce obecně. Vý-

hodou těchto iniciativ je jejich schopnost rychle reagovat na lokální potřeby obyvatel, pro-

tože se na rozdíl od neziskových organizací zpravidla nevěnují rozmanitým problémům.  

(Domaradzka, 2015: 141) 

 Pro pochopení polské občanské společnosti je nezbytné zohlednit historické aspekty 

kontextu, ve kterém vznikala, a kulturu, která je charakteristická nízkou mírou sociální dů-

věry, významnou pozicí rodiny a katolické církve ve společnosti. Tyto charakteristiky plně 

nevysvětlí občanskou společnost ve své specifičnosti, ale poslouží k proniknutí do vytrva-

lého aktivismu a současného problému s rozvojem dobrovolnictví. (Domaradzka, 2015: 

112) Kořeny polské občanské společnosti a její tradice můžeme nalézt nejen v oblasti cír-

kevní dobročinnosti 19. století a angažovanosti elit v sociální, vzdělávací, sportovní a kul-

turní oblasti. Kromě těchto oblastí jsou její počátky spojené také s venkovskými lokalitami, 

kde se projevovala angažovanost spojená s lidovou kulturou a zemědělskými družstvy. 
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Rozvoj demokratické občanské společnosti však přerušila první i druhá světová válka, jež 

zemi poškodily z materiálního i sociálního hlediska. Venkovské i městské elity se staly vá-

lečnými oběťmi v průběhu vyhlazování Stalinova a Hitlerova režimu, což poškodilo rov-

něž předválečnou tradici aktivismu. S příchodem komunistického režimu v roce 1945 byl 

aktivismus nezákonný a postihovaný až do konce režimu v roce 1989. Navzdory těmto 

podmínkám však i v tomto období existovaly určité projevy občanské společnosti. Jednalo 

se o státem ideologicky přijatelné sdružení a skryté neformální formy sociálního aktivismu, 

které poskytovaly prostor pro vyjádření a občanskou angažovanost. (Domaradzka, 2015: 

112)  

 V porovnání s ostatními komunistickými státy se Polsko hlavně po roce 1956 vyzna-

čovalo větší diverzitou asociačního života a menším státním dohledem. (Ekiert, Kubik, 

Wenzel, 2017: 335) V této době se aktivismus silně rozvíjel také v odborech a katolické 

církvi. Aktivity v těchto uskupeních vedly ke vzniku významného hnutí Solidarita, které 

přispělo ke zrušení komunistického režimu. (Domaradzka, 2015: 112) Vzniku hnutí Solida-

rita v roce 1980 předcházela řada krizí a s nimi spojená mobilizace široké vrstvy občanů z 

řad studentů, inteligence, pracujících, rolníků a katolíků. Cílem této mobilizace bylo získá-

ní autonomie občanských iniciativ a možnost zakládat nové nezávislé iniciativy. Velká část 

občanské společnosti byla státem kontrolovaná. Občanskou společnost této doby předsta-

vovaly masové organizace složené z mládežnických organizací, odborů, farmářských 

svazů, profesních svazů, sportovních svazů, rekreačních a zájmových organizací, ženských 

organizací a svazů veteránů. Nezávislá část občanské společnosti zahrnovala řadu různých 

skupin, mezi které patřilo nezákonné hnutí Solidarita, náboženská uskupení, politická opo-

zice, lidskoprávní organizace, nezávislá umělecké a kulturní hnutí, apolitická environmen-

tální a etnická hnutí a svépomocná uskupení. (Ekiert, Kubik, Wenzel, 2017: 335-336) 

 Díky důsledkům činnosti hnutí Solidarita a vývoji po ukončení stanného práva se 

občanská společnost vyznačovala pragmatismem, depolitizací a pluralismem a byla schop-

ná donutit komunistický režim k ústupkům. (Ekiert, Kubik, Wenzel, 2017: 336) „Ačkoliv 

Polsko mělo nejrozvinutější opoziční hnutí ve Východním bloku a nejživější nezávislou 

komunikaci a neoficiální média, země se vyznačovala také překroucenými vlastnickými 

právy, nedostatkem institucionální infrastruktury pro demokracii a tržní hospodářství stejně 

jako nedostatkem vlády práva a odpovědnosti” (Ekiert, Kubik, Wenzel, 2017: 332). Obča-
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né se vyznačovali nedůvěrou ke státu stejně jako politickým a sociálním organizacím. Sou-

časně se Polsko potýkalo také s ekonomickou krizí, s hyperinflací, recesí a úpadkem spo-

třebitelského trhu. Naneštěstí transformace započala v období této krize v zemi se slabými 

politickými institucemi a vysokou mírou regionální nejistoty. (Ekiert, Kubik, Wenzel, 

2017: 332-333) 

 Konec režimu byl typický velkým nárůstem sociálního a ekonomického aktivismu, 

který byl patrný na základě počtu nově vzniklých soukromých společností a neziskových 

organizací. V devadesátých letech se utvářela nová podoba občanské společnosti, která 

byla typická sdruženími a svobodným trhem. Od tohoto transformačního období se promě-

nilo právní prostředí neziskových organizací. Klíčovými faktory této právní změny bylo 

přijetí zákona o veřejném prospěchu a dobrovolnictví v roce 2003 a vstup do Evropské 

unie o rok později. Vstup do Evropské unie přinesl řadu příležitostí, ale současně odvedl 

část donorů, kteří začali podporovat východnější země potýkající se s humanitárními kri-

zemi. (Domaradzka, 2015: 112-113) Se vstupem do EU a přijetím zákona o veřejném pros-

pěchu se zvýšila dostupnost zdrojů z veřejných prostředků, což se promítlo v nárůstu příj-

mů neziskových organizací. (Domaradzka, 2015: 117) 

 Polsko se podle provedených socioekonomických a politických šetření v roce 2015 

řadilo k nejrozvinutějším evropským demokraciím vzniklým po svržení komunistického 

režimu. Země se v této době vyznačovala fungujícím státem, řádnými volbami, význam-

nými zastupitelskými institucemi, svobodnými médii a dynamickou občanskou společnos-

tí. Polskou ekonomiku příliš nezasáhla ani světová ekonomická krize v roce 2008, kdy se 

Polsko jako jediná evropská země nedostala do recese. V roce 2015 však ve volbách zvítě-

zila politická strana Právo a spravedlnost, která se svými populistickými plány a dalšími 

kroky představuje ohrožení principů liberální demokracie. (Ekiert, Kubik, Wenzel, 2017: 

332) 

 Polská občanská společnost je v mezinárodním kontextu považována za slabou, což 

je podloženo kvantitativními komparativními výzkumy (Domaradzka, 2015: 142). S tímto 

častým názorem však nesouhlasí autoři Ekiert, Kubik a Wenzel (2017: 331), kteří tvrdí, že 

“polská občanská společnost je mnohem silnější a aktivnější, než se běžně předpokládá, a 

to v jejím dopadu na tvorbu politiky.” Občanská společnost se podle autorů podílela na 

ukotvení demokracie tím, že usnadňovala občanskou angažovanost a zmírňovala politickou 
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nerovnost. Občanská společnost se rovněž projevila jako klíčový činitel podporující opě-

tovné nabytí politických i občanských práv v průběhu konsolidačního období. Polská ob-

čanská společnost je poměrně velká, hustá, různorodá a komplexní po organizační stránce. 

Nicméně od voleb konaných v roce 2015 je občanská společnost zahrnující veškeré vý-

znamné zájmy a identity velmi polarizovaná. Přesto se autoři neztotožňují s názorem, že by 

polská občanská společnost byla slabá a nerozvinutá, naopak ji považují za rozvinutou v 

oblasti sdružování, ve které se lidé v různých formách organizovaně angažují. V Polsku je 

možné spatřovat nový systém rozvoje občanské společnosti, který se od devadesátých let 

proměnil ze spíše svárlivých forem angažovanosti jako byly stávky a demonstrace k ob-

čanské aktivitě v podobě participace v neziskových organizacích a zapojení do dobrovol-

nických aktivit. (Ekiert, Kubik, Wenzel, 2017: 333-334) 

2.1.3.3.1. Dobrovolnictví 

 Počátky dobrovolnictví můžeme nalézt ve středověkém období, kdy byly tyto dobro-

činné aktivity spojené s křesťanstvím. Postupně se s historickým vývojem a ztrátou suve-

renity  účel dobrovolnických činností kromě boje s chudobou a posílení polské kultury za-

měřil také na politické a národnostní otázky. Po opětovném získáním nezávislosti v roce 

1918 představovaly dobrovolnické organizace klíčového aktéra při formování národní 

identity. Současně tyto organizace v podobě spolků a nadací zastávaly také významnou roli 

při vyrovnávání se s důsledky první světové války. V období po druhé světové válce s pří-

chodem komunistického režimu byla část polských dobrovolnických organizací zbavena 

majetku a zrušena. Zbylé organizace byly pod dozorem komunistického režimu a musely 

fungovat v souladu s jeho ideologickými zájmy. Mezi hrstku povolených organizací patřil 

například Červený kříž a Skaut. S pádem komunismu v roce 1989 přišel velký nárůst nově 

vzniklých organizací, jejichž počet odpovídá 90 procentům všech dobrovolnických organi-

zací v zemi. Rozvoji dobrovolnictví a zapojení občanů do kolektivních aktivit však brání 

neochota participovat jako důsledek minulého režimu, kdy bylo zapojení do kolektivních 

činností nucené. Proto je dobrovolnictví v současné době v Polsku považováno za spíše 
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vedlejší fenomén, ke kterému dochází spíše v případě zvláštních situací. (European Com-

mission, s.d.: 1-2) 

 Dobrovolnictví v Polsku představuje jeden z hlavních pilířů třetího sektoru, který je 

upraven zákonem o veřejně prospěšných aktivitách z roku 2003 (European Commission, 

s.d: 2). Mezi lety 2000 až 2006 byl v Polsku patrný pokles dobrovolnictví, který byl zapří-

činěný nárůstem odchodu mladých lidí do zahraničí. (Kosewska, 2015: 358) Podle výzku-

mu Evropské unie patří Polsko spolu s Českou republikou a Slovenskem mezi země se 

nízkou mírou dobrovolnické práce občanů , která se pohybuje mezi 10  - 19 % (Górecki, 

2013 in Kosewska, 2015: 358). Toto tvrzení je ve shodě se z výsledky šetření Vandora et 

al. (2017: 22), podle kterých dobrovolnictví Poláků odpovídá 18.1 %. Nicméně jeho rozvo-

ji brání nedostatek finančních prostředků, se kterým se neziskové organizace potýkají.  

(European Commission, s.d: 29) 

2.1.3.3.2. Filantropie 

 Filantropie v Polsku představuje jeden z významných zdrojů finančních prostředků 

neziskových organizací a celého třetího sektoru. Zdroje z filantropie jsou ovlivněny vněj-

šími ekonomickými, kulturními a právními faktory. (Stankiewicz, Seiler, 2013: 65) Podle 

výzkumu dárcovství k roku 2010 darovalo 54 % Poláků finanční nebo materiální pomoc 

neziskovým organizacím. (Przewłocka, 2011 citována in Stankiewicz, Seiler, 2013: 65) 

Filantropie představuje pouze doplňkový zdroj prostředků u polských neziskových organi-

zací. Tyto organizace rozhodují samostatně o konkrétním použití získaných prostředků, 

avšak výjimku představují například dárci jako například podniky, které často smluvně 

vymezují účel a způsob naložení s darovanými prostředky. Neziskové subjekty se nemohou 

spoléhat čistě na příjmy z darů, neboť tyto zdroje jsou omezené. Nejlukrativnějším zdro-

jem neziskovým organizací jsou komerční podniky, nicméně tyto organizace pro ně často 

nejsou dostatečně zajímavé a nemají příliš co nabídnout. Je tomu z toho důvodu, že tyto 

organizace nedisponují nástroji moderního fundraisingu. (Stankiewicz, Seiler, 2013: 66-67) 

Největší zdroj prostředků polských neziskových organizací představují veřejné zdroje, 
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avšak jejich využívání s sebou nese zvýšený dohled státních institucí, formalizaci a byro-

kratizaci. Proto by neziskové organizace měly rozvíjet i jiné formy příjmu, jako jsou výdě-

lečné aktivity, nebo usilovat o filantropickou podporu. Nicméně v případě filantropie tyto 

organizace čelí vnějším bariérám v podobě omezenosti těchto zdrojů a svým vlastní nedo-

statkům v oblasti lidského kapitálu, ve schopnosti organizovat tento záměr nebo navazovat 

trvalá partnerství s obchodním sektorem. (Stankiewicz, Seiler, 2013: 72) 

2.1.3.3.3. Volební účast 

 Politický stranický systém se v Polsku vyznačuje nestálostí a velkou míru volební 

neúčasti (Markowski, 2010: 73). Volební účast v Polsku v prezidentských a parlamentních 

volbách osciluje mezi 40 % a 50 %. V případě voleb do Evropského parlamentu je tato 

účast ještě nižší. Obecně má účast ve volbách do Evropského parlamentu z dlouhodobé 

perspektivy klesající tendenci v celé Evropské unii.  (Cześnik, Chwedczuk-Szulc, Zarem-

ba, 2014: 112-113) Přelomovým rokem ve volební účasti ve volbách do Evropského par-

lametu byl rok 2019, kdy se účast naopak zvýšila v 19 zemích a její průměr se zvýšil na 

50.6 %. Právě v polských volbách do Evropského parlamentu došlo k největšímu nárůstu 

volební účasti, která s hodnotou 46% vzrostla o 22% od předešlých voleb. Z výsledků prů-

zkumu Eurobarometru je patrné, že v okolních zemích byla tato účast podstatně nižší a 

konkrétně Slovensko s 23% a Česká republika s 27% se řadí k zemím s nejnižší volební 

účastí z celé Evropské unie. Naopak k volební účasti Polska se přiblížilo Maďarsko, kde 

tato účast dosáhla  43%. (Zalc, Becuwe, Buruian, 2019: 19-20)  

 Autoři Cześnik, Chwedczuk-Szulc a Zaremba (2014: 126) uvádí, že politika v po-

sledních letech v Polsku ustrnula. Výsledky jejich výzkumu potvrzují, že ustálenost geo-

graficky rozptýlené volební účasti ukazuje na procesy politického systému, které odráží 

jeho konsolidaci, jež se projevuje v podobě stabilizace volebního chování občanů. Systém 

volební účasti je díky poznatkům z voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 poměrně 

předvídatelný, neboť se během nich opakoval trend předešlých voleb. (Cześnik, Chwedc-

zuk-Szulc, Zaremba, 2014: 126-127) Teze o strnulosti a předvídatelnosti volebního chová-

ní polských občanů však vyvrátil výsledek volební účasti posledních prezidentských voleb 
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v roce 2020. V těchto po volbách totiž volební účast dosáhla rekordních 68 % (Statista, 

2020, nečíslováno).  

2.1.3.4. Občanská společnost v Maďarsku 

 Po revolučním roce 1989 byla pro Maďarsko stejně jako pro další země V4 typická 

podpora a pozitivní diskriminace neziskových organizací a občanských uskupení. Tohoto 

privilegia se jim dostávalo za účelem opětovného získání sociálního a kulturního základu, 

o který v průběhu výrazných historických změn dvacátého století přišly. Nový režim se 

vyznačoval kladným a podporujícím přístupem k neziskovým organizacím a za účelem je-

jich rozvoje docházelo k častým změnám právního rámce. Tyto časté změny a snaha o ino-

vativnost v oblasti občanské společnosti jsou pro Maďarsko specifické. Současně se zde 

objevovaly také tendence k přijetí a upravení západních konceptů na rozvoj občanské spo-

lečnosti, které však byly zasazovány do odlišného sociálního a kulturního kontextu. V prů-

běhu tohoto období přeměny právního a politické prostředí neziskových organizací v Ma-

ďarsku také docházelo ke konfrontaci s důsledky autoritářské minulosti země, které se pro-

jevovaly v malé míře občanské angažovanosti, solidarity, filantropie a zapojení občanů v 

kolektivních akcích. Tyto aspekty přispěly k utvoření kultury strachu, kterou se nově 

vzniklé instituce, metody a procesy snažily překonat a zajistit legitimitu aktivismu nezis-

kových organizací. Konkrétně byly tyto snahy patrné v umožnění dobrovolného darování 

části svých daní z příjmů na podporu neziskových organizací, pobídkách k dobrovolnické 

práci a založení institucí, které dohlížely na transparentnost autorit a umožňovaly zapojení 

neziskových organizací do rozhodovacího procesu. Tyto procesy příznivě ovlivnil vstup do 

Evropské unie, nicméně v oblasti veřejné a ekonomické politiky státu je stále prostor pro 

jejich zlepšení. Občanská společnost a její organizace bývají v důsledku politických a eko-

nomických problémů země odsunovány z oblasti zájmu. (Szabó, Márkus, 2015: 51-52) 

 Od vstupu do EU, OECD a NATO se Maďarsko změnilo v donorský stát, ale finan-

ční podpora poskytovaná vládou neziskovým organizacím je pod průměrem podpory ostat-

ních sociálních demokracií. Objevují se hlasy na větší finanční podporu těchto organizací 
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ze strany státu, neboť za vládu vykonávají funkce v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. 

Současně se však objevují také tendence k autonomii a samostatnému řízení těchto organi-

zací. Střední cestou mezi těmito dvěma tendencemi je financování na základě interních 

zdrojů a soukromých iniciativ. V Maďarsku se zvětšuje rozsah financování těchto organi-

zací ze soukromých a korporátních zdrojů. V oblasti financování neziskových organizací se 

protínají dva systémy. Jedná se o pluralitně liberální systém a korporativistický systém, 

který převládá kvůli komunistické minulosti a postojům vlády. Neziskové organizace pů-

sobí v mnohovrstevnatém prostředí, ve kterém se protíná místní, evropská a globální poli-

tika spolu s korporátním občanstvím a soukromým dárcovstvím. (Szabó, Márkus, 2015: 

52-53)  

 Od roku 2014 se v zemi objevují rostoucí tendence vlády k ovlivňování občanské 

společnosti. Vládní finanční podpora je poskytována loajální neziskovým organizacím s 

pravicově orientovaným vedením. I v případě neziskových organizací a církví poskytují-

cích zdravotnické a vzdělávací služby, které jsou propláceny podle množství odvedených 

případů, došlo u neloajálních organizací k zamítnutí peněz. Současně také docházelo ke 

zpochybňování spolehlivosti určitých neziskových ze strany vlády. (Szabó, Márkus, 2015: 

57) 

2.1.3.4.1. Dobrovolnictví 

 Tradice dobrovolnictví má v Maďarsku dlouhodobou historii, která sahá do 14. stole-

tí. Dobrovolnické aktivity v této době nebyly motivovány náboženstvím na rozdíl od ji-

ných evropských zemí. Ve středověku fungovaly sekulární zařízení jako nemocnice a chu-

dobince financované ze soukromých zdrojů, ve kterých se lidé angažovali jako dobrovolní-

ci. V druhé polovině 19. století byl vytvořen první model financování sociálních služeb, 

který byl kombinací soukromé a veřejné zdrojů. V oblasti poskytování sociálních služeb si 

velmi dobře vedly nadace, které současně spolupracovaly se státem. Naopak dobrovolnic-

kým sdružením nebyla věnována taková pozornost ze strany vlády, neboť tato sdružení há-

jící politická práva představovala hrozbu pro mocné této doby. Rozvoj dobrovolnického 

sektoru ukončil příchod komunistického režimu v roce 1947. Největší část dobrovolnic-
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kých organizací byla zrušena a zbytek těchto organizací se dostal pod státní kontrolu. V 

důsledku revoluce v roce 1956 se však státní moc nad občanskou společností zmenšila. 

Nově vznikající dobrovolnická sdružení už nebyla zakázána, ale musela čelit řadě omeze-

ní. Se změnou režimu se dobrovolnická sdružení opět stala klíčovým politickým aktérem, 

přičemž jedno z těchto uskupení se přetransformovalo do Liberální strany. Zákonem o aso-

ciacích v roce 1989 tato dříve omezovaná dobrovolnická uskupení opět nabyla svobodu. 

Organizační sféra se rychle rozšířila a počet těchto organizací se v průběhu devadesátých 

let ztrojnásobil. Tento rychlý rozvoj celého sektoru se však následně zpomalil, neboť dob-

rovolnictví mělo v důsledku své nucené povahy v době komunismu stále negativní obraz v 

očích veřejnosti. (European Commission, s.d: 1) Podle Vandora et al. (2017: 22) je zastou-

pení dobrovolníků v Maďarsku 14.2 %. Toto zastoupení dobrovolníků v maďarské společ-

nosti je nejnižší v kontextu zemí V4, a jak ukazují data z výzkumu Vandora et al. (2017: 

22), je toto zastoupení rovněž silně pod průměrem 25.9 %  zemí V4.  

2.1.3.4.2. Filantropie 

 V případě Maďarské filantropie můžeme nalézt pouze limitované údaje, neboť v 

zemi neexistuje instituce, která by se zabývala přímo jejím výzkumem. Působí zde ale řada 

iniciativ, které sledují oblast filantropie, dobrovolnictví a neziskových organizací. Mezi 

tyto iniciativy patří například Asociace pro výzkum neziskového sektoru, Fórum dárců a 

Národní dobrovolnické centrum. Pro výzkumné účely poskytuje relevantní data o oblasti 

filantropie Centrální statistický úřad, Národní daňový úřad nebo individuální výzkumníci. 

Informace z Centrálního statistického úřadu a Národního daňového úřadu v případě indivi-

duálního dárcovství Maďarů nejsou příliš vypovídající, protože dary jednotlivců nemohou 

být využity k daňovým účelům. Toto zvýhodnění mohou pouze v omezené míře využít 

korporace, které mohou přispívat Národnímu kulturnímu fondu nebo Národnímu fondu 

pomoci. Na dárcovství se podílejí také státní nebo soukromé nadace, které představují nej-

běžnější typ organizace neziskového sektoru. (Török, Sebestény, 2017: 135-137 ) 
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2.1.3.4.3. Volební účast 

  Volební účast maďarských občanů je stejně jako v ostatních zemích Evropské unie 

vyšší v lokálních parlamentních volbách než ve volbách do Evropského parlamentu. Vo-

lební účast je podmíněna řadou socioekonomických faktorů, institucionálním rámcem a 

identifikací občanů s politickými stranami. V případě maďarských voleb do Evropského 

parlamentu nízká volební účast vycházela z malé motivace občanů kvůli předcházejícím 

parlamentním volbám, malého zájmu občanů a politiků o záležitosti Evropské unie, z malé 

naděje v ekonomický růst, zanedbatelného úsilí politických stran k mobilizaci občanů, ne-

dostatečné volební kampaně a teoretického charakteru záležitostí Evropské unie. Nízká 

volební účast v zemi souvisí také s nedostatečným monitorování projektů po vstupu do 

unie, s vnímáním malého významu postmateriálních záležitostí, a s pocitem občanů, že se 

jich záležitosti Evropské unie netýkají. (Fislage, 2015: 3-5) Volební účast do Evropského 

parlamentu v roce 2014 dosáhla pouze 28.97 %. Ve stejném roce se konaly také maďarské 

parlamentní volby, během kterých byla volební účast 61.73 %. Z dlouhodobého hlediska 

volební účast v lokálních parlamentních volbách i ve volbách do Evropského parlamentu 

klesá. Volby do Evropského parlamentu v roce 2004 měly účast 38,5 % a v následujících 

volbách v roce 2009 pouze 36.31 %. V případě voleb do maďarského parlamentu volební 

účast rovněž postupně klesala z 67.57 % v roce 2006 na 64.38 % v roce 2010. (Fislage, 

2015: 13) Poslední volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 2019 a volební účast 

v nich oproti předchozím volbám vzrostla na 43.36 %. (Evropský parlament, s.d., nečíslo-

váno) 

2.2.    Neziskový sektor 

2.2.1. Definice neziskového sektoru 

 Pojem neziskový sektor „popisuje formální sektor mezi státem a trhem jako oblast 

působení soukromých organizací zaměřených na jiné cíle, než je dosahování zisku” (Sko-

vajsa et al., 2010: 32). Klíčovou definici neziskového sektoru představuje definice Sala-
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mona a Anheiera (1997: 33), kteří tento sektor vymezují jako soubor organizovaných, sou-

kromých, dobrovolných a samořídících subjektů. Tyto subjekty jsou rovněž charakteristic-

ké tím, že nerozdělují zisk a nejsou řízeny vládou. Toto vymezení představuje 5 rysů orga-

nizací občanské společnosti dle strukturálně operacionální definice (Salamon, 2010: 177). 

Podle  autora se v tomto sektoru nachází organizace, které jsou charakteristické pravidel-

nou činností a strukturou, přičemž není podstatné, zda mají určitou právní formu či nikoliv. 

Soukromou povahu těchto subjektů odraží jejich oddělení od státu, ačkoliv od něj mohou 

přijímat finanční podporu. Nerozdělování zisku souvisí s jejich nekomerční povahou. Tyto 

organizace mohou generovat zisk, ten ale nemůže být rozdělován mezi jejich členy nebo 

vlastníky. Zisk musí být použit k naplňování cílů organizace, čímž se tyto organizace odli-

šují od ziskových obchodních subjektů. Prvek samořízení v těchto organizacích odkazuje 

na jejich vlastní způsoby vedení a autonomní rozhodování o fungování včetně potenciální-

ho ukončení činnosti. (Salamon, 2010: 177-178 ) Hyánek (2011: 17) uvádí, že nestátní ne-

ziskové organizace jsou soukromé subjekty, které nejsou vedeny státním aparátem a nevy-

konávají své činnosti za komerčními účely. Charakteristické jsou podle autora rovněž tím, 

že jsou zakládány na základě občanské iniciativy.  

 Podle Salamona (2010: 172) je možné aplikovat jeho univerzální definici neziskové-

ho sektoru na mnoho zemí navzdory jejich rozdílnému kulturní a právnímu kontextu. Autor 

vymezuje neziskový sektor na základě organizací občanského sektoru, které mají specific-

ké rysy. Jeden z charakteristických prvků organizací neziskového sektoru v této definici 

přestavuje funkce produkce. Tyto organizace nejsou zaměřeny na maximalizaci zisku jako 

komerční subjekty, ačkoliv mohou vytvářet přebytky. Dalším rysem těchto organizací je 

produkce veřejně prospěšných statků a služeb, které jsou prospěšné širší veřejnosti. Roz-

dílná struktura vedení představuje další rys neziskových organizací, která je založená na 

dohledu svých členů nebo autorit, které autonomně rozhodují o jejich fungování. Tyto or-

ganizace jsou v autorově definici také vymezeny na základě specifické příjmové struktury, 

která je založená na vícezdrojovém financování s nejvýznamnější rolí soukromých pří-

spěvků. Charakteristická je pro tyto organizace také skutečnost, že bývají daňově zvýhod-

ňovány. Tyto organizace rovněž fungují podle specifické právní úpravy. Posledním typic-

kým rysem těchto organizací je specifická struktura zaměstnanců, neboť kromě běžných 

placených zaměstnanců do svých aktivit zapojují také dobrovolníky. Přičemž existuje 
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mnoho organizací, které fungují výhradně na dobrovolnické bázi. (Salamon, 2010: 

172-174) 

2.2.2. Role neziskových organizací 

 Neziskové organizace jsou podle Rakušanové (2007: 29) v současné společnosti ne-

nahraditelné, protože v ní plní řadu rolí. Jednu z nich představuje participativní role, která 

je založená na tom, že se jednotlivci spojují v neziskových organizacích, aby artikulovali 

společné záměry a potřeby a nacházeli východiska z jejich problémů. Touto formou občané 

participují na ovlivňování rozhodování státní moci a podílí se tak za odpovědnosti za sta-

noviska příslušných orgánů. Kooperace mezi neziskovými organizacemi a veřejnou sprá-

vou přináší profit oběma subjektům. Tyto organizace totiž své členy učí debatovat, artiku-

lovat své myšlenky a zároveň přispívají k růstu jejich sociokulturního kapitálu. Pro stát 

jsou podle autorky tyto organizace přínosné, protože mu pomáhají vymezit daný problém, 

kterému je nutné věnovat pozornost. Tato spolupráce je pro stát relevantní, protože v těchto 

organizacích působí odborníci na danou problematiku, kteří svými komentáři přispívají k 

nalezení vhodného řešení. Druhou roli neziskových organizací představuje servisní role, 

která spočívá v zajišťování služeb pro lidi, kteří si tyto služby nemohou dovolit od jiných 

poskytovatelů. Tyto služby neziskových organizací bývají cenově dostupnější a kvalitnější, 

neboť vychází z potřeb cílové skupiny. Další rolí neziskových organizací je organizace re-

ciproční pomoc mezi lidmi, čímž pomáhají k integraci osob do společnosti. Další rolí nezi-

skových organizací, kterou ve společnosti plní, je umožnění skupinám na okraji společnosti 

sdělovat své potřeby a záměry. Současně svou rozmanitostí tyto organizace přispívají k 

rozvoji názorové plurality občanů a podílí se na uspokojování jejich potřeb, což korespon-

duje s funkcí státu. (Rakušanová, 2007: 29) 

 Neziskové organizace jsou spojené se sférou vzdělávání, umění, sportu, náboženství 

a s oblastí sociální práce. V rámci svých činností plní určité společenské funkce. Jednou z 

těchto funkcí je poskytování služeb a zboží, které mohou být finančně honorovány. Další 

veřejně prospěšnou funkcí neziskových organizací je prosazování zájmů konkrétních sku-
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pin. Touto advokační funkcí se neziskové organizace podílí na veřejné diskusi a ovlivňují 

tvorbu politického procesu. Třetí funkcí, kterou tyto organizace zastávají, je budování ko-

munity, které je založené na posilování vztahů mezi jednotlivci, skupinami i mezi organi-

zacemi. (Pospíšil et al., 2009: 10) 

2.2.3. Původ neziskového sektoru 

 Za původce rozvoje neziskových organizací je možné označovat dvě sféry, mezi kte-

ré patří filantropie a sdružování občanů. Pojem filantropie reflektuje tendenci pomáhat, 

která vychází z lásky k bližnímu. Na filantropii jsou založené nestátní neziskové organiza-

ce. Těmto organizacím i státně regulované formě pomoci předcházela péče o finančně sla-

bé obyvatelstvo. Tato forma pomoci vycházela z náboženského prostředí. Pomoc chudým 

lidem nebyla založená na dobrovolnosti či na ztotožnění se s cíli státu, ale na touze po na-

plnění křesťanských ideálů. S postupným historickým vývojem se tato forma pomoci stá-

vala více právně podložená, k čemuž přispěl vznik nadací. Sféra pomoci se během tohoto 

vývoje dostala z působení církve do rukou státní moci. S rozvojem státu se z původní po-

moci nemajetným obyvatelům stává širší oblast zájmu, neboť se stát začíná věnovat roz-

manitým společenským problémům. Tuto změnu provázela také skutečnost, že na základě 

legislativy stát začal více omezovat filantropické jednání jednotlivců a institucí. Filantro-

pické instituce získaly ve společnosti určité postavení, které je patrné v tom, že se mohou v 

určité míře podílet na tvorbě veřejné politiky. Mezi těmito institucemi a státem vzniklo 

partnerství, neboť obě strany jsou na sobě vzájemně závislé. Stát využívá jejich schopnost 

řešit sociální problémy a filantropické instituce čerpají z veřejných financí státu. (Hyánek, 

2011: 17-19) 

 Jak již byla zmíněno výše, neziskové organizace mají svůj původ také v lidském 

sdružování. Občanské sdružování je významné pro demokratickou společnost a právě roz-

manité neziskové organizace k němu poskytují vhodný prostor. Možnost sdružování se je 

předpokladem pro další ekonomické, kulturní a politické svobody. Občanské sdružování v 

neziskových organizacích posiluje stabilitu systému, neboť tyto organizace se podílí na ve-

řejné kontrole a snaží se zamezit zneužívání moci. Sdružování je spojené také s aktivním 
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zapojení lidí při ovlivňování politických rozhodnutí, přináší inovace do státních institucí a 

má vliv na prosazování změn ve společnosti. Dalším rysem sdružování v neziskových or-

ganizacích je informovanost, kterou poskytují občanům v obecně prospěšných záležitos-

tech. Svobodné sdružování v těchto organizacích rovněž přináší možnost vzájemné podpo-

ry při vypořádání se s konkrétními problémy. (Hyánek, 2011: 31-32) 

 Navzdory výše uvedeným pozitivům svobodného občanského sdružování v nezisko-

vých organizacích lze na tento fenomén podle Hyánka (2011: 32-33) nahlížet i negativně. 

Jedním z těchto projevů je inklinace neziskových organizací k obsazení role, která je běžně 

zastávána jinými institucemi. Pro státní aparát mohou být neziskové organizace rizikem v 

případě, že disponují velkou mocí a majetkem a konkurují v poskytování stejných služeb, 

které vykonávají státní instituce. K dalším nepříznivým aspektům tohoto fenoménu patří 

možné utváření radikálních a extremistických tendencí, které poškozují demokratický sys-

tém. Další riziko autor spatřuje v přílišné byrokratizaci organizace a v koncentraci moci v 

rukou jednotlivce. Na závěr autor uvádí riziko, které představuje upřednostňování zájmů 

jednotlivce nad zájmy většiny. (Hyánek, 2011: 32-33) 

 Neziskové organizace tedy mohou mít pozitivní i negativní dopad na společnost. Na 

tuto skutečnost poukazuje také Müller (2007: 165). Neziskové organizace podle něj mohou 

být rizikem pro demokracii a občanskou společnost v případě, že jsou založené na sektář-

ství a nesnášenlivosti. Přínosem jsou podle autora tehdy, pokud jsou založené na toleranci 

a podporují růst občanské společnosti.   

2.2.4. Neziskový sektor v postkomunistických zemích 

 Ačkoliv země bývalého sovětského bloku jako bylo například Československo, Ma-

ďarsko a Polsko, měly společný komunistický režim, jeho fungování i zánik na konci osm-

desátých let se v těchto zemích lišil. Navzdory této odlišnosti se v těchto zemích projevo-

valy občanské a disidentské aktivity lidí, kteří stáli proti komunistickému režimu. Mezi 

tyto iniciativy patřila v československém prostředí například Charta 77 a v polském pro-

středí hnutí Solidarita. Tyto disidentské iniciativy a disidentské neziskové organizace usi-

lovaly o demokratické zřízení, vznik pluralitního systému politických stran a svobodu 
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shromažďování. A právě působení těchto občanských iniciativ v předrevolučním období 

přispělo k pozitivnímu přístupu politické reprezentace a celé společnosti k rozvoji nezisko-

vého sektoru. (Frič, 2004: 4) Skovajsa (2008: 73) uznává relevanci disidentských skupin, 

nicméně podle něj nesmíme podceňovat také význam široké občanské společnosti, neboť 

přestavuje nejefektivnější přenašeč podnětů od lidí bojujících proti systému. Následný roz-

voj neziskového sektoru po roce 1989 v se postkomunistických zemích podle Friče (2004: 

4) projevil ve značném nárůstu nově vzniklých neziskových organizací. Následující poli-

tické změny vedly k upevnění postavení těchto organizací, které byly v předešlém komuni-

stickém režimu hojně rušeny či zestátněny. Zbývající neziskové organizace, které komunis-

tický režim nezrušil, se věnovaly zájmovým, rekreačním a sportovním aktivitám. Tyto or-

ganizace byly centrálně řízeny státem, neboť byly sjednocovány do zastřešujících organi-

zací, nad kterými měli dohled členové komunistické strany, čímž byla řada z těchto organi-

zací zbavena své autenticity a donucena k loajalitě s režimem. (Frič, 2004: 4) 

 Občanská společnost měla podle Rakušanové (2007: 25) v kontextu střední a vý-

chodní Evropy velký význam při utváření protikladu ke komunistickému zřízení. Podle 

Müllera (2003: 207) vytvoření silné občanské společnosti v postkomunistických zemích 

závisí na schopnosti obnovit důvěry ve veřejné instituce, elity a ekonomický a politický 

systém.  V průběhu porevoluční demokratizace společnosti byl podle Leśe (1994 citován in 

Frič, 2004: 5) neziskový sektor považován za primárního aktéra při budování občanské 

společnosti a upevňování demokracie. Nicméně během tohoto období se podle Friče (2004: 

5) opomíjela konsolidace a vytváření struktur neziskového sektoru samotného. Tomuto 

rozvoji neziskového sektoru bránila nedostatečná právní úprava zákonů, nedostatek financí 

i dobrovolníků a postupná ztráta zájmu politických zastupitelů o občanskou společnost. 

Tento nezájem politické reprezentace o budování občanské společnosti po roce 1989 souvi-

sí se snižováním hrozby návratu totalitního režimu, utvářením politických stran a stylu 

vládnutí a klesající důvěrou v demokratické instituce. Také v důsledku proměnlivé politic-

ké situace této doby se obtížněji budovala nová podoba občanské společnosti. Země střední 

Evropy se za účelem snahy o rozvoj inspirovaly západními zeměmi, od kterých převzaly 

parlamentní demokracii. Během tohoto období tedy vznikla řada politických stran, do kte-

rých vstupovali bývalí disidenti a příznivci opozice. Angažovanost disidentů v politice při-

nesla do veřejného prostoru důraz na morální humanistické hodnoty. Nicméně v období 
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utváření nového politického systému se dominantním tématem staly ekonomická reforma a 

transformace. Vládnoucí politické strany upřednostňovaly centralismus a pragmatismus v 

naplňování svých cílů, což se rozcházelo s předpokladem neziskových organizací jako ak-

tivních aktérů v rozhodovacích procesech a utváření veřejné politiky. Tak se neziskové or-

ganizace dostaly na okraj probíhajících změn transformačního období. V této pozici jsou 

také z toho důvodu, že v těchto zemích nemají velký mediální prostor, protože média jsou 

ovlivňována spíše vládnoucími politickými elitami. Postkomunistické země střední Evropy 

jsou charakteristické tím, že je zde malá míra komunikace mezi občanskými a politickými 

elitami. (Frič, 2004: 5-10) 

 Upevnění a obnovení postavení neziskových organizací ve společnosti se odvíjelo od 

přístupu státu, který těmto organizacím připravoval legislativní zázemí. V postkomunistic-

kých zemích se v tomto směru objevovala určitá dilemata, mezi která patřila například 

otázka toho, do jaké míry mohou neziskové organizace zasahovat do rozhodovacích proce-

sů. Další legislativní otázku představoval rozsah financování nově vznikajících nezisko-

vých organizací. Posledním dilematem tohoto období bylo také rozhodnutí mezi zachová-

ním státních neziskových organizací a umožnění vzniku novým soukromým neziskovým 

organizacím. Tato dilemata nebyla jasně vyřešena, nicméně i přesto v těchto zemích střední 

Evropy vzniklo řádné legislativní vymezení, na jehož základě fungují nejrůznější nezisko-

vé organizace. V porovnání se západními evropskými zeměmi se však neziskovým organi-

zacím zemí střední Evropy dostává menší státní podpory. Tento stav je dán tím, že tyto stá-

ty podporující spíše své vlastní státní organizace poskytující veřejné služby než soukromé 

neziskové organizace. Z tohoto důvodu je postavení těchto organizací v postsovětských 

zemích podstatně horší než na západě. Stejné vysvětlení má také malý rozsah neziskového 

sektoru v těchto postkomunistických zemích. Veřejná politika se v těchto zemích často ne-

vyznačuje komplexním přístupem k rozvoji neziskového sektoru, což souvisí se skutečnos-

tí, že političtí zastupitelé sledují své pragmatické zájmy a současně na ně vyvíjí tlak různé 

zájmové skupiny. Postavení neziskového sektoru ve společnosti ovlivňuje také informova-

nost autorit. Ve veřejné sféře postkomunistických zemí se ve vztahu k neziskovému sektoru 

objevují mýty, které mohou poškozovat jeho společenské postavení. Mezi tyto mýty patří 

představa vzniklá v neoliberálním prostředí, podle které má být neziskový sektor založen 

na dobrovolnosti a nemá být finančně podporován státním aparátem. Dalším mýtem, který 
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vychází ze sociálně demokratického prostředí, je představa, podle které je neziskový sektor 

pouze zastaralý způsob překonávání sociálních problémů, který má nahradit sociální stát. 

Neziskový sektor má na rozdíl od státních institucí plnit pouze reziduální funkci. (Frič, 

2004: 13-15) 

 Mezi státní mocí a neziskovým sektorem však může fungovat partnerství, nicméně v 

postkomunistických zemích je partnerství komplikované, neboť tyto země mají dlouhodo-

bou zkušenost centralistického způsobu řízení. Nevhodný přístup státu k neziskovému sek-

toru vychází z pomalého vývoje politické kultury v porevolučním období a obezřetnosti 

politiků, kteří se obávali umožnit novým neziskovým organizacím účastnit se volné soutě-

že v poskytování veřejných služeb, což by podle jejich mínění poškodilo zaběhlé nezisko-

vé organizace. To samé platí také v případě zapojení neziskových organizací do politického 

procesu. (Frič, 2004: 16-17)  

  

2.2.5. Teorie neziskového sektoru 

Teorie vládních a tržních selhání 

 K tržním a vládním selháním dochází na mikroekonomické a makroekonomické 

úrovni. Mikroekonomické selhání nastává například v případě nedokonalé konkurence, 

informační asymetrie nebo v případě využívání veřejných statků a vzniku různých typů 

externalit. Makroekonomická selhání jsou spjatá s fenomény jako je nezaměstnanost, infla-

ce nebo ekonomický rozvoj. Podle této teorie nejsou uspokojovány potřeby občanů na zá-

kladě trhu a často ani státními poskytovateli veřejných statků. Z důvodu selhání těchto sub-

jektů se spotřebitelé obrací na poskytovatele z řad neziskových organizací, kteří jsou 

schopni jejich potřeby uspokojit. (Hyánek, 2011: 3-4) 
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Teorie státu blahobytu 

 Teorie státu blahobytu se zabývá rolí neziskových organizací nejen z historické pers-

pektivy. V minulosti před vznikem silných sociálních států zastávaly neziskové organizace 

významnou roli, protože zabezpečovaly funkce, na které stát neměl kapacity. Nicméně v 

současnosti zastávají neziskové organizace spíše zbytkovou roli. Tento stav má být podle 

této teorie dán propojením expanze tržních vztahů spolu s rostoucí odpovědností státu. Pů-

sobnost neziskového sektoru jako doplňkového poskytovatele má být v malém rozsahu 

zaměřená spíše na zájmové a svépomocné oblasti, jejichž potřeby nemohou být uspokojeny 

trhem a státem. (Hyánek, 2011: 10-11) 

Teorie vzájemné závislosti 

 Podle této teorie mohou neziskové organizace se státem spolupracovat. Neziskové 

organizace jsou schopné odpovídat na potřeby občanů pohotověji, než jsou toho schopny 

státní subjekty. Stát proto může profitovat z činností neziskových organizací pro dobro 

vlastních zájmů. Kromě jejich činností mohou státní instituce získávat benefit také z veřej-

né podpory neziskových organizací. Tyto organizace jsou optikou tohoto přístupu považo-

vány za objevitele slabých míst v naplňování potřeb občanů. (Hyánek, 2011: 11) Spoluprá-

ce mezi těmito dvěma subjekty může být dána naopak také limity a problematickými as-

pekty neziskových organizací.  Jeden z typů selhání těchto organizací je označován jak fi-

lantropická nedostatečnost neziskových organizací. Tato nedostatečnost pramení z ne-

schopnosti získat dostatek finančních nebo lidských zdrojů k pokrytí všech svých činností. 

Spolupráce mezi státem a neziskovými organizacemi může být dána takzvaným filantro-

pickým paternalismem neziskových organizací, které se nezaměřují na poptávku po uspo-

kojování potřeb klientů a přejímají byrokratický styl fungování státních institucí. Třetí fak-

tor spolupráce mezi těmito subjekty může nastat v případě tzv. filantropického amatérismu, 

kdy v důsledku chybějícího komerčního zájmu může docházet k neprofesionálnímu vedení 

a opomíjení změny potřeb svých klientů. Spolupráce mezi státem a neziskovými organiza-

cemi může vycházet rovněž z filantropického partikularismu, kvůli kterému organizace 
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nejsou schopny řádně uspokojovat rozmanité potřeby svých klientů. (Salamon, 1987 cito-

ván in Hyánek, 2011: 11-12) 

Teorie důvěry 

 Teorie důvěry se věnuje důvěryhodnosti neziskových organizací, kterou dává do 

souvislosti s problematickými smluvními vztahy zapříčiněnými informační asymetrií. In-

formační asymetrie vychází z předpokladu, že se spotřebitel se na trhu nachází v situaci, 

kdy kvůli malé informovanosti nejsou schopni odhalit reálnou kvalitu poskytovaných stat-

ků a služeb. Toto informační znevýhodnění může být způsobeno různými faktory. Jedná se 

například o náročné získávání informací, technickou komplikovanost zboží nebo osobní 

fyzické či kognitivní omezení spotřebitelů. Z důvodu této informační asymetrie spotřebite-

lé podle teorie důvěry upřednostňují ty poskytovatele, u kterých mohou očekávat solidní 

jednání. Jelikož neziskové organizace poskytující služby nejsou zakládány za komerčními 

účely, ale jejich cílem je naplňování potřeb svých klientů, nejsou spotřebiteli podezříváni z 

nekalého záměru z profitu z informační asymetrie. Neziskové organizace jsou podle této 

teorie na trhu úspěšnější tam, kde je velmi náročné poznat kvalitu poskytovaných služeb 

nebo bez velkého úsilí najít jiný vhodný takto zaměřený komerční subjekt. Spotřebitelé 

jsou si podle této teorie vědomi, že u neziskových organizací informační asymetrie nebude 

představovat prostředek k profitu organizace, a proto se rozhodnou pro upřednostnění or-

ganizace tohoto typu před komerčním poskytovatelem. (Hyánek, 2011: 4-6) Výhoda nezis-

kových organizací oproti komerčním subjektům tkví v jejich neziskové podstatě a v před-

pokladu morálního základu organizace. (Hyánek, 2011: 17-18) 

2.2.6. Problémy důvěry v neziskovém sektoru  

 Za jeden z problémů důvěry v neziskovém sektoru je možné považovat nedostateč-

nou transparentnost neziskových organizací. Transparentnost neziskových organizací je 

Joštem (2017: 29) vymezena jako způsobilost naplňovat očekávání, které vychází z legisla-
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tivních, smluvních nebo jiných ustanovení. Transparentnost neziskových organizací je 

možné posílit uváděním většího množství informací, než plyne ze závazků vycházejících z 

těchto předpisů. Pro neziskové organizace je transparentnost klíčová, neboť mají odpověd-

nost k věřitelům, klientům, státu, zaměstnancům, donorům a obecně k celé veřejnosti.  

(Jošt, 2017: 29-30) Podle autora je v České republice malá míra transparentnosti u nezis-

kových organizací, což oslabuje důvěru veřejnosti v neziskové organizace. Tyto organizace 

a častěji konkrétně nadace neuvádějí řádně relevantní informace, ačkoliv právě od nadací 

je na rozdíl od jiných právních forem neziskových organizací jejich zveřejňovaní požado-

váno zákonem. V případě nadací dochází také k přenesení dohledu státu na nadace samot-

né, které jsou povinny mít vlastní kontrolní orgán. Nicméně podle autora bývají zástupci 

tohoto orgánu nekompetentní ve věcech účetnictví, a proto kontrola jako taková reálně v 

těchto subjektech neprobíhá. Pro zvýšení transparentnosti neziskových organizací je podle 

autora vhodné přenechat dohled odborně zdatným subjektům, tzn. statutárním auditorům 

nebo auditorským podnikům. Auditor může neziskové organizaci odhalit nedostatky v 

účetnictví a upozornit na nesoulad se zákonem. Zejména menší neziskové organizace ve 

snaze ušetřit nevyužívají služby auditorů, což vede k větší pravděpodobnosti pochybení v 

oblasti jejich účetnictví. V tomto případě přichází sankce pro neziskovou organizaci, které 

přispívají ke snížení důvěry dárců a z ní vyplývající eliminaci jimi poskytnutých zdrojů, 

které bývají pro neziskové organizace klíčové. (Jošt, 2017: 32) Jelikož neexistuje předpis, 

který by se věnoval přímo transparentnosti neziskových organizací, audit není zaměřen na 

účelovost použitých prostředků. Zpráva auditora by proto měla být doplněná zprávou o 

účelnosti použitých prostředků, která by o nich poskytla relevantní informace dárcům. 

Transparentnost v podobě zveřejňování výroční zprávy auditora může vést k získání no-

vých dárců. Rovněž umožňuje dárcům a veřejnosti nahlédnout, zda výroční zpráva reflek-

tuje reálné a řádné nakládání se svěřenými prostředky. Neziskové organizace mohou však 

sloužit k nekalým účelům, jako je legalizace peněz získaných z nezákonných činností a 

podpora terorismu. (Jošt, 2017: 33) 

 Pro neziskové organizace je velmi důležité, jak důvěryhodné jsou z pohledu veřej-

nosti. Důvěra v tyto organizace vychází z jejich schopnosti určovat a řešit problémy so-

ciálního charakteru, z legitimity jejich fungování a požadavků, z dovednosti působit jako 

prostředník mezi politickými autoritami a rozmanitými skupinami, a ze způsobilosti k arti-
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kulování zájmů lidí. Na důvěryhodnost neziskového sektoru má vliv také postoj politic-

kých elit. (Frič et al., 2016: 60) Na význam důvěry pro nevládní organizace upozorňuje 

Keating a Thrandardottir (2017: 135-136), pro které je klíčová důvěra dárců, neboť jsou 

závislé na jejich finanční podpoře. Pokud by se nevládní organizace začala jevit jako nedů-

věryhodná, její dárci by ji mohli přestat podporovat, což by pro ni bylo pravděpodobně lik-

vidační. Důvěryhodnost nevládních organizací je u dárců spojená s předpokladem, že jejich 

čas a finance budou smysluplně využity k naplňování účelu organizací. Důvěryhodnost 

těchto organizací se týká různých oblastí, které dárci zohledňují. Mezi tyto oblasti patří 

efektivita, zavázání se k plnění norem a management času a zdrojů. Potenciální nové dárce 

může přivést k podpoře právě vysoká míra důvěryhodnosti nevládních organizací. I v kon-

textu konkurence nevládních organizací je jejich důvěryhodnost velmi důležitá při získá-

vání podporovatelů, kteří mají na výběr z velkého spektra organizací. Důvěryhodnost ne-

vládních organizací podle autorů souvisí s jejich odpovědností. Agenda odpovědnosti před-

stavuje prostředek k důvěře veřejnosti. Keating a Thrandardottir (2017: 138-140) dodávají, 

že zvyšovat míru důvěry v nevládní organizace podle modelu racionální důvěry může také 

množství informací, které dárci mají o povaze a zájmech organizace. Na základě velkého 

množství dostupných informací se zvyšuje šance, že se lidé rozhodnou pro podporu kon-

krétní důvěryhodné organizace. Důvěryhodnost rovněž zvyšují také vnější sankce, které 

jsou nevládním organizacím uděleny v případě zanedbávání svých povinností. Díky tomuto 

mechanismus organizace neustupují od svých závazků, což jim přidává na důvěryhodnosti. 

Nevládní organizace mohou získávat důvěru i na základě interakce s lidmi. Na závěr autoři 

dodávají, že jejich důvěryhodnost nepochybně posiluje také transparentnost.  

  

  

2.2.7. Výzkumy občanské společnosti a neziskových organizací 

 Rozměr občanské společnosti je možné zjistit na základě měřitelných ukazatelů, jako 

je počet organizací občanské společnosti, počet členů těchto organizací, počet dobrovolní-

ku a počet zaměstnanců. (Pospíšilová citována in Skovajsa, 2010: 114) Na základě kompa-

rativního mezinárodního výzkumu realizovaného ve 40 zemích Salamon (2010: 187-188) 
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zjistil, že neziskový sektor představuje mnohem větší ekonomickou sílu, než se předpoklá-

dalo. V průměru totiž neziskové organizace v těchto zemích zaměstnávají 5,6 % z ekono-

micky aktivních lidí, kteří pracují na plný pracovní úvazek. Dalším relevantním zjištěním 

tohoto výzkumu je skutečnost, že velkou část (42 %) zaměstnanců těchto neziskových or-

ganizací tvoří dobrovolníci. Výzkum byl zaměřen rovněž na země Visegrádské čtyřky. 

Nejvíce zaměstnanců v neziskovém sektoru má Maďarsko s 2 % z ekonomicky aktivních 

lidí. Česká republika se vyznačuje 1,7 % z celkového počtu zaměstnanců v neziskovém 

sektoru. O něco méně zaměstnanců v neziskovém sektoru má Slovensko s 1 %. Nejméně 

zaměstnanců v neziskovém sektoru bylo zjištěno v Polsku, které zaměstnává pouze 0,9 % z 

ekonomicky produktivní populace. Podle Vandora et al. (2017: 19) a dat Eurostatu z roku 

2016 můžeme vidět, že se zaměstnanost v neziskových organizacích proměnila. V České 

republice vzrostla na 2.09 %, v Maďarsku na 3,7 %, Slovensko 1,45 % a v případě Polska 

zůstal počet stejný na 0,9 %.  

 Pro účely komparace rozvoje sektoru občanské společnosti z zemích V4 je vhodné 

zohlednit poznatky z mezinárodního studie Vandora et al. (2017: 19) pro oblast střední a 

východní Evropy. Ke srovnání občanské společnosti v těchto zemích byla autory využita 

data z Evropského výzkumu hodnot, která poskytují informace o dobrovolnictví a důvěře v 

neziskové organizace. Na schématu s názvem Mapa občanské společnosti Vandor et al. 

(2017: nečíslováno) znázorňují data o podobě a rozsahu občanské společnosti jednotlivých 

zemí, která zohledňují zaměstnanost v sektoru, počet dobrovolníků, počet neziskových or-

ganizací a je- jich oblast působení. V případě počtu neziskových organizací má nejvíce Če-

ská republika s 127,300 organizacemi, na druhém místě je Polsko s 117,000 organizacemi, 

následuje Maďarsko s 81,000 a nejméně organizací má Slovensko s 53,000. Počet dobro-

volníků je nejvyšší v případě Polska s 37 %, na druhém místě je Česká republika s 34.5 %, 

Maďarko s 34.3 % a nejmenší zastoupení dobrovolníků ze zemí V4 najdeme na Slovensku 

s 27.5 %. (Vandor et al., 2017: nečíslováno) Motivaci k dobrovolnictví pro neziskové orga-

nizace ovlivňuje mnoho faktorů, což vyplývá z výzkumu Choi a Chou (2010: 572). Na do-

brovolnictví má podle autorů vliv příjem, náboženské vyznání, předešlá zkušenost s dob-

rovolnictvím a vzdělání. Dobrovolnictví je podle mého názoru možné považovat za projev 

důvěry v neziskové organizace, kterým lidé věnují svůj čas bez nároku na honorář. Výše 

uvedený prokázaný vztah mezi dobrovolnictvím a vzděláním výzkumníky Choi a Chou  

49



použiji k podložení hypotézy číslo 1, která je formulována jako: „Míra důvěry v neziskové 

organizace je v případě zemí V4 vyšší u občanů s vyšším dosaženým vzdělání.”.  

2.3. Důvěra 

2.3.1. Definice důvěry 

 Důvěra podle Sztompky (1999: 18) představuje koncept, který je spojený s jednáním 

lidí. „Důvěra je sázka na budoucí podmíněné jednání ostatních lidí” (Sztompka, 1999: 25).  

Jedná se o prostředek, který slouží k vyrovnání se s nejistou budoucností. (Sztompka, 

1999: 25) Sedláčková a Šafr (2008: 322) definují důvěru jako vzájemný vztah dvou sub-

jektů, kdy si aktivní subjekt vybírá z mnoha možností adresáta hodného své důvěry. Důvě-

ra má tedy povahu vztahu, nejedná se o jev samotný. Podle Hardina (2002: 52) je důvěra 

založená na představě o morálnosti ostatních.  

 Důvěra podle Sedláčkové (2012: 236) představuje sociologický koncept, prostřednic-

tvím kterého lze nahlížet na sféru interpersonálních vztahů, skupin, institucí a globalizač-

ních a demokratizačních procesů. Důvěru je podle Sedláčkové (2012: 67) možné rozdělo-

vat na mezilidskou důvěru, důvěru v instituce a důvěru v systém samotný. Důvěra je rov-

něž významná pro demokracii, což ve své publikaci uvádí Čermák a Stachová (2010: 683). 

Důvěra je podle autorů pro demokracii relevantní nejen v interpersonální rovině, ale je 

rovněž důležitá ve vztahu ke společenským, politickým a veřejným institucím.  

 Sztompka (1999: 41) hovoří o terčích důvěry. Tímto pojmem označuje adresáty naší 

důvěry, mezi které podle něj patří druzí lidé obecně i lidé, se kterými přicházíme do expli-

citní interakce. Základy důvěryhodnosti terčů podle Sztompky (1999: 70) utváří tři aspek-

ty, kterými jsou reputace, vystupování a podoba. Reputaci reflektují činy, které adresát naší 

důvěry v minulosti vykonal. Činy těchto aktérů je možné sledovat na základě dostupných 

publikací, osobních vzpomínek a technologií umožňujících sledovat online zdroje. Reputa-

ce subjektu může být limitovaná pouze na jednu oblast či aktivitu nebo může mít generali-
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zovanou povahu. Současně je fenomén reputace kulturně podmíněn a proto se na různých 

místech liší. V kontextu naší kultury je spojená s vystupováním v médiích a masovými ná-

sledovníky. Pro nejrůznější aktéry je reputace klíčová, neboť přináší řadu výhod, které jsou 

podmíněny důvěrou. (Sztompka,1999: 70-76) Druhý základ důvěryhodnosti je podle Sz-

tompky (1999: 77-78) vystupování, které představuje méně spolehlivý důkaz důvěryhod-

nosti než reputace, neboť není zřejmé, zda důvěryhodné aktivity pokračují. Za účelem zjiš-

tění výkonu aktérů se používají nejrůznější metody, které analyzují konkrétní indikátory, 

které však nebývají zcela spolehlivé. Jako třetí základ důvěryhodnosti Sztompka (1999: 

79-80) označuje podobu. Důvěryhodnost lidí je založená na fyzické podobě, zdravotním 

stavu, majetku, vystupování a statusu. Autor důvěryhodnost vztahuje také k sociálním ob-

jektům, jako jsou instituce, jejichž podoba a vystupování se odvíjí od jejich zástupců a za-

městnanců. „Důvěra v druhé lidi i v instituce je vnímána jako důležitý kulturně civilizační 

zdroj pro rozvoj občanské společnosti” (Pospíšilová, Šťovíčková Jantulová, 2019: 61). 

Mezilidská důvěra, respekt a tolerance podle autorek ve společnosti pozitivně ovlivňuje 

prolínání oddělených skupin a budování občanské kultury. 

  

2.3.2. Sociální důvěra 

 Důvěra byla v dávné době i v moderní společnosti elementární předpokladem spole-

čenského soužití (Sedláčková, 2012: 13). Sociální důvěra podle Sedláčkové (2012: 155) 

představuje obecnou důvěru mezi lidmi získanou v průběhu socializace v rodinném či ko-

munitním prostředí. Podle výzkumu Sedláčkové (2009: 143-144) prokazatelně existuje 

vzájemný vztah mezi mezilidskou důvěrou a důvěrou v instituce. Předpoklad vzájemného 

vztahu těchto dvou typů důvěry vycházející z kulturní teorie důvěry je podle autorky apli-

kovatelný na postkomunistické země, kde bychom podle ní mohli očekávat spíše absenci 

souvislosti mezi sociální a institucionální důvěrou. Z výsledku autorčiny analýzy je patrné, 

že pro sociální důvěru je relevantní vnímání efektivity a fungování těchto demokratických 

institucí. Kromě tohoto vnímání efektivity institucí je sociální důvěra podmíněna také cel-

kovou spokojeností s politickým ekonomickým stavem. Z empirických zjištění vychází, že 

51



sociální důvěra spolu s institucionální důvěrou koreluje s vnímáním legitimity demokratic-

kého zřízení. (Sedláčková, 2009: 144)  

2.3.3. Institucionální důvěra 

 Institucionální teorie nahlíží na důvěru v instituce jako na výsledek racionální eva-

luace fungování konkrétních institucí. Fungující instituce v občanech evokují důvěryhod-

nost, naopak dysfunkční instituce vedou spíše ke skepticismu. (Sedláčková, 2012: 

157-158) Na tento typ důvěry lze nahlížet ze dvou perspektiv. Z perspektivy makroteorie je 

možné důvěru považovat za kolektivní fenomén sdílený danou skupinou. Makroteorie na-

hlíží na důvěru jako na fenomén, který vychází z kulturního prostředí, ve kterém lidé žijí. 

Toto prostředí má podle této teorie vliv na to, zda lidé inklinují spíše k důvěře či nedůvěře 

institucím. Naopak v případě mikroteorie je důvěra individuální záležitostí, která souvisí 

s ekonomickými podmínkami a politickými postoji jednotlivce. Důvěra v tomto případě 

vychází z osobnostních, demografických a sociálních charakteristik, mezi které patří napří-

klad věk, sociální vrstva, vzdělání, příjem a pohlaví. Je možné v obecné rovině říci, že dů-

věra podle obou teorií vychází z životní zkušenosti lidí a rovněž záleží na období, kdy je 

utvářena. (Sedláčková, 2012: 161-163)  

 V sociologických výzkumech jsou běžně sledované instituce z pohledu veřejnosti. 

Při výzkumech veřejného mínění zaměřeného na důvěru v instituce se tato důvěra měří 

konkrétně u institucí, mezi které patří církev, vláda, parlament, politické strany, prezident, 

radnice, Evropská komise, Evropský parlament, hasiči, policie, média, soudy a nevládní 

neziskové organizace (viz např. STEM, 2018, nečíslováno). 

2.3.4. Důvěra v postkomunistických zemích 

 V postkomunistických zemích je nízká důvěra v instituce. Tyto země se v autoritář-

ských režimech potýkaly s nízkou mírou důvěry v instituce, což se změnilo až v době 

52



transformace na demokratické zřízení, kterou provázela naděje v lepší a důvěryhodnější 

státní instituce. V postkomunistických zemích jsou tedy lidé spíše nedůvěřiví. Tato nedůvě-

ra je přítomná nejen v institucionální rovině, ale také v sociální rovině. Obecná nedůvěra 

lidí k systému a státním institucím vychází z autoritářských režimů v těchto zemích. Sa-

motný komunistický režim vytvářel nedůvěru ve své instituce, neboť byly zkorumpované. 

Tento režim však nezpůsobil pouze nízkou míru důvěry v instituce, zasadil se rovněž o 

rozbití sítí mezi lidmi, čímž se snižovala i samotná interpersonální důvěra. Mezilidská dů-

věra byla značně oslabována aktivitou Státní bezpečnosti, která svými praktikami v lidech 

vzbuzovala obezřetnost a nedůvěru ve vztahu k ostatním i blízkým lidem. V tomto kontex-

tu je možné obecně říci, že porušování pravidel a zákona je pro důvěru zničující. Tento ko-

rupční způsob jednání vlastní komunistickému režimu nebyl typický pouze pro vysoké 

státní úředníky, ale prostupoval celou společností, která ho chápala jako prostředek k napl-

nění určitých cílů. (Sedláčková, 2012: 171-174) 

 Nedůvěra ve stát a jeho instituce v postkomunistických zemích je opodstatněná, nic-

méně enormní nedůvěra by v těchto zemích představovala nebezpečí pro legitimitu demo-

kratického zřízení jako takového (Sedláčková, 2012: 175). „Důvěra je důležitá pro liberální 

demokracii a občanskou společnost, neboť je základním kamenem pro jednání a uzavírání 

dohod mezi lidmi jak v státní, tak nestátní oblasti a podporuje legitimitu celého demokra-

tického systému“ (Sedláčková, 2012: 177). Jak již bylo zmíněno, v komunistickém režimu 

značně utrpěla také mezilidská důvěra. Ke změně dochází v revolučním období na konci 

osmdesátých let, kdy v rámci euforických nálad a přechodu k demokratickému zřízení do-

chází k nárůstu důvěry občanů (Sedláčková, 2012: 190). Nicméně toto posilování důvěry 

nebylo v tomto procesu trvalé, neboť budování demokracie přineslo také značnou nejistotu, 

což mělo za následek naopak oslabování důvěry lidí. Snížení státní kontroly s sebou neslo i 

řadu negativních událostí a jevů, které rovněž snižovaly důvěru občanů. Mezi tyto vlivy 

patřilo například zklamání z politických činitelů, korupce při privatizaci státního majetku a 

okradení mnoha lidí pochybnými investičními fondy. (Sedláčková, 2012: 210-211) 
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2.3.5. Výzkumy důvěry v zemích V4 

 Podle Domaradzké (2015:128) můžeme předpokládat, že občanská společnost je vy-

stavěna na důvěře. V případě Polska však podle autorky najdeme nízkou mírou mezilidské 

důvěry i důvěry v organizace a instituce. Toto tvrzení je v souladu s výsledky výzkumu 

STEMU (2018, nečíslováno). Z grafu č. 1 je zřejmé, že nejen v Polsku, ale také v ostatních 

zemích V4 je poměrně nízká mezilidská důvěra, která je podle výzkumníků ze STEMU  

(2018, nečíslováno) elementárním předpokladem pro angažovanost občanů ve veřejné sfé-

ře. Podle grafu č. 1 výjimku tvoří Maďarsko, kde je mezilidská důvěra vyšší než v ostat-

ních zemích.  

     Graf 1. Mezilidská důvěra občanů V4 

    

      Zdroj: STEM, 2018, nečíslováno 

 V kontextu České republiky můžeme mluvit o stabilní míře obecné důvěry v druhé 

lidi. Z evropských a světových výzkumů hodnot vyplývá, že v České republice důvěřuje 

ostatním čtvrtina populace. Tento výsledek není v evropském prostředí abnormální, neboť 
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je jen nepatrně nižší než v západních zemích. Z těchto světových statistik rovněž vyplývá 

zajímavý poznatek, že Česká republika je zemí s nejvyšší mírou sociální důvěry ze zemí 

střední a východní Evropy. (Sedláčková, 2012: 212-213) Tento poznatek autorky je však v 

protikladu k novějšímu průzkumu STEMU (2018: nečíslováno), podle kterého je mezilid-

ská důvěra nejvyšší v Maďarsku.  

 Důvěra je podmínkou pro kolektivní dosahování společných záměrů a její nízká míra  

v polské kontextu představuje příčinu slabé občanské společnosti. Nízká participace obča-

nů v občanské společnosti je důsledkem komunistické éry, kdy byla angažovanost občanů 

povinná. (Domaradzka, 2015: 127-128) Podle STEMU (2018: nečíslováno) se obyvatelé 

zemí V4 vyznačují pasivitou. Pokud vůbec ve veřejné sféře aktivně participují, preferují 

spíše petice, online diskuse nebo aktivity ve svém okolí. (STEM, 2018: nečíslováno) 

Tabulka 1. Důvěra v instituce ve V4 

Zdroj: STEM, 2018, nečíslováno 

 Z výše uvedené tabulky č. 1 je zřejmé, že v případě zemí Visegrádské skupiny se 

projevuje nízká důvěra v instituce, v politické strany, vládu, parlament a církevní organiza-

ce, což dokládá reprezentativní výzkum STEM (2018: nečíslováno) provedený v Polsku, 

České republice, Maďarsku a na Slovensku v roce 2017. Z tohoto výzkumu je zřejmé, že 
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nejvyšší důvěra je zřejmá u místních institucí, jako jsou hasiči, policie a radnice, nejnižší 

míra důvěry je naopak patrná u církve, vlády, parlamentu a politických stran. Poměrně níz-

ká míra důvěry občanů je zřejmá také ve vztahu k neziskovým organizacím, přičemž nej-

nižší míra důvěry v tyto organizace se vyskytuje v České republice a na Slovensku, kde 

byla naměřena nejvyšší míra nedůvěry s hodnotou 2.9 (viz tabulka č.1). Z této tabulky je 

také patrné, že naopak nejvyšší míra důvěry v neziskové organizace byla zjištěna v Polsku 

s hodnotou 2.3 a v Maďarsku s hodnotou 2.4. (STEM, 2018: nečíslováno) Ačkoliv byly 

zjištěny jisté rozdíly v míře důvěry v jednotlivých zemí, z uvedených výsledků je evident-

ní, že se nejedná o velké rozdíly. S ohledem na výzkumné závěry o důvěře v neziskové or-

ganizace je vhodné provést srovnání s výstupy dalšího relevantního mezinárodního vý-

zkumu  Vandora et al. (2017: 22), který rovněž věnuje pozornost důvěře v neziskové orga-

nizace v kontextu zemí V4. Míra důvěry v organizace občanské společnosti byla ve studii 

stejně jako v  prvním případě označena číslem 1 pro vysokou důvěru a číslem 4 pro nízkou 

důvěru. Z šetření je patrné, že míra důvěry v neziskové organizace je v zemích V4 velmi 

podobná. V České republice dosahuje hodnoty 2.97, v Maďarsku 2.98, v Polsku 2.92 a na 

Slovensku 2.75. (Vandor et al., 2017: 22) Z uvedených výsledků je zřejmé, že občané V4 

spíše nedůvěřují v organizace občanské společnosti. Z obou výzkumů je patrné, že mezi 

občany V4 je spíše nízká míra důvěry v neziskové organizace. Srovnáme - li výsledky 

Vandora et al. (2017) se STEM (2018) vidíme, že v případě České republiky byla naměře-

na stejná nedůvěra s hodnotou 2.9 , na Slovensku byla naměřena mírně nižší nedůvěra na 

rozdíl od prvního šetření (2.75 x 2.9), v Polsku byla oproti prvnímu šetření zjištěna mírně 

vyšší důvěra (2.92 x 2.3) a podobně tomu bylo i v případě Maďarska (2.98 x 2.4). 

 Výše uvedené výsledky průzkumů STEMU (2018) a Vandora et al. (2017) odpovídají 

tvrzení autorů Bútory, Bútorové a Strečanského (2012: 55-57), podle kterých se veřejnost 

obecně se staví ke třetímu sektoru rezervovaně. Neziskové organizace jsou vnímaný pozi-

tivně z důvodu jejich angažovanosti v oblasti charity a pomoci potřebným, zatímco nega-

tivní postoje k neziskovým organizacím souvisí s předpokladem nedostatečné transparent-

nosti a sobeckých zájmů pracovníků těchto organizací. Opakované výzkumy zaměřené na 

užitečnost neziskových organizací ukázaly, že tři čtvrtiny respondentů vnímá nejvíce pozi-

tivně neziskové organizace zaměřené na sociální služby a zdravotnictví. Kromě těchto or-

ganizací jsou kladně hodnoceny také environmentální neziskové organizace, organizace 
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bojující s korupcí a organizace zaměřené na podporu ženských práv. Na druhém místě se v 

hodnocení užitečnosti z pohledu veřejnosti  s svíce než dvěma třetinami pozitivních odpo-

vědí umístily organizace zaměřené na boj s rasismem, etnickou a jinými formami nesná-

šenlivostí a organizace dohlížející na výkon státní moci, vlády a soudnictví. Do stejně pozi-

tivně kategorie neziskových organizací spadají také ty, které se věnují humanitární pomoci, 

rozvoji demokracie za hranicemi země nebo organizace, které dohlíží na fungování a fi-

nancování politických stran. Třetí v pořadí hodnocení užitečnosti z pohledu slovenské ve-

řejnosti s 50 % kladných výsledků nalezneme neziskové organizace poskytující morální a 

sociální pomoc Romům a think tanky zaměřené na oblast veřejné politiky. (Bútora, Búto-

rová, Strečanský, 2012: 55-57) 

 Důvěrou v neziskové organizace se zabývají vědci z CVVM (2019:6), podle kterých 

na ni mají vliv faktory jako je pohlaví, životní úroveň, věk, vzdělání a politická orientace. 

Konkrétně ženy více důvěřují neziskovým organizacím (37 %) než muži (30 %). Více jim 

důvěřují také vysokoškolsky vzdělání lidé, pravicově orientování občané a lidé mezi 24 - 

40 lety. Na důvěru v tyto organizace může mít také vliv zapojení těchto organizací do akti-

vit spojených s uprchlickou krizí. (CVVM, 2019: 6) 

 Důvěrou v neziskové organizace v postkomunistických zemích se zabývají autoři 

Paturyan a Gevorgyan (2014: 240), kteří se věnují primárně kavkazským zemím, kde byla 

po pádu komunismu velká nedůvěra v dobrovolnické organizace a nízké členství v těchto 

organizacích, což dávají do souvislosti se slabostí občanské společnosti těchto zemí. Autoři 

předpokládají, že u generace narozené po rozpadu Sovětského svazu do nezávislých repub-

lik došlo ke změně postoje k organizacím občanské společnosti. Na základě výzkumu zjis-

tili, že „věk má vliv na důvěru v nevládní organizace a na pravděpodobnost k dobrovolnic-

tví” (Paturyan, Gevorgyan, 2014: 257). Mladí lidé mezi 18 - 24 lety jsou podle autorů dů-

věřivější k nevládním organizacím. (Paturyan, Gevorgyan, 2014: 257) Výsledky výzkumu 

autorů jsou zasazeny do odlišného sociokulturního prostředí, nicméně i přesto jsou rele-

vantní pro diplomovou práci. Poznatky z toho výzkumu použiji v diplomové práce k pod-

ložení hypotézy číslo 2, která je založená na předpokladu, že v kontextu zemí V4 je vyšší 

míra důvěry v neziskové organizace u mladších lidí narozených v demokratické společnos-

ti než u lidí narozených v komunistickém režimu zemí V4.  
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3. Empirická část 

3.1. Hypotézy a výzkumné otázky 

Výzkumné otázky: 

1. Existuje statisticky významný vztah mezi mírou důvěry v neziskové organizace a vzdě-

láním v zemích V4? 

2. Existuje statisticky významný vztah mezi mírou důvěry v neziskové organizace a věkem 

v zemích V4? 

Hypotézy: 

H1: Míra důvěry v neziskové organizace je vyšší u občanů V4 s vyšším dosaženým vzdě-

lání. 

H2: Míra důvěry v neziskové organizace je vyšší u občanů narozených po roce 1989 než u  

skupiny občanů narozených v komunistickém režimu. 

3.2. Metodologie 

 V empirické části diplomové práci byla provedena statistická analýza datového sou-

boru. Pozornost byla věnována vztahům mezi proměnnými, a proto byla jako výzkumná 
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metoda vybrána regrese. V závislosti na povaze dat v datovém souboru byla zvolena ordi-

nální regrese, protože ve výzkumu byly použity proměnné ordinálního charakteru. Ordi-

nální regrese je zaměřená na vztahy mezi nezávislými proměnnými a závislou proměnnou. 

Nezávislá proměnná slouží k objasnění příčiny jevu, zatímco proměnná závislá reflektuje 

následek (Rabušic, Soukup, Mareš, 2019: 36). V případě nezávislých proměnných se může 

jednat o proměnné spojitého typu, jako je například věk respondenta, nebo o kategorizova-

né proměnné, ke kterým můžeme zařadit například proměnné jako stupeň dosaženého 

vzdělání nebo pohlaví (Řeháková, 2000: 477). Závislou proměnnou ve všech měřeních di-

plomové práce představuje důvěra v neziskové organizace, zatímco nezávislé proměnné 

představoval věk a vzdělání občanů zemí V4. 

 Podle výzkumníků z Restore  (s.d.: nečíslováno) metoda ordinální regrese zohledňu2 -

je pravděpodobnost individuálních případu i ostatních případů v závislosti na jejich ordi-

nálním řazení. Tato metoda je zaměřená na kumulativní pravděpodobnost. Ordinální regre-

se je založená na primárním předpokladu, podle kterého se každá vysvětlující proměnná 

vyznačuje stálostí a poměrností ve vztahu k rozdílným hranicím, a proto bývá označovaná 

jako předpoklad poměrné pravděpodobnosti. Model ordinální regrese podle ordinální po-

sloupnosti shrnuje vztahy explanačních proměnných se závislou proměnnou. (Restore, s.d.: 

nečíslováno) 

3.3. Popis datového souboru 

 Datový soubor pochází z mezinárodního projektu s názvem Posilování občanství v 

zemích V4, na kterém se v roce 2017 podílel český Instut STEM, polský Instytut spraw 

publicznych, maďarský institut Political Capital Institute a slovenský Inštitút pre verejné 

otázky. Tento výzkum veřejného mínění zahrnuje 2032 respondentů. Výběr respondentů v 

jednotlivých zemích byl rovnoměrný. Z České republiky bylo zahrnuto do výzkumu 510 

respondentů, ze Slovenské republiky 516 respondentů, z Polska 505 respondentů a z Ma-

ďarska 501 respondentů. Jedná se o reprezentativní výzkum, který byl založen na kvótním 

výběru respondentů. (STEM, 2018: nečíslováno) Kvótní výběr respondentů byl realizován 

 Restore je projektem Národního centra pro výzkumné metody2
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na základě pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště (Rozhovor 1). Analyzo-

vaný vzorek populace zahrnuje respondenty ve věku 16 - 70 let. Sběr dat byl realizován na 

základě online metody CAWI. (STEM, 2018: nečíslováno) 

 V případě celkového zhodnocení datového souboru můžeme sledovat jeho 4 signifi-

kantní charakteristiky. Použitý datový soubor se vyznačuje reprezentativitou. Výzkum je 

reprezentativní v případě, že vybraní respondenti odpovídají reálnému rozložení v cílové 

populaci. Poznatky získané na základě reprezentativního výzkumu mohou být použity k 

vyvozování obecných závěrů o cílové populaci. (Rabušic, Soukup, Mareš, 2015: 29) V pří-

padě této diplomové práce cílovou populaci představují občané zemí V4.  

 Na datový soubor můžeme nahlížet také z pohledu počtu respondentů zahrnutých do 

výzkumu. Rozložení počtu respondentů za každou zemi z Visegrádské skupiny se pohybu-

je okolo 500 lidí. (STEM, 2018: nečíslováno) Tento počet respondentů lze považovat za 

dostatečný, nicméně pokud by byl zkoumaný vzorek rozsáhlejší, mohl by odhalit více sta-

tisticky významných zjištění o cílové populaci a vztahů mezi jednotlivými proměnnými.  

 Datový soubor je možné hodnotit také z pohledu zvoleného metody sběru dat. K to-

muto účelu byl použit kvótní výběr respondentů. Kvótní výběr představuje záměrný výběr, 

které se používá ke sledování konkrétních charakteristik, které se v populaci vyskytují 

(Chráska, 2007: 22). Pro výzkumné účely by byl vhodnější náhodný výběr respondentů. 

Nicméně tento typ výběru je velmi náročný na realizaci.  

 Posledním rysem datového souboru, který můžeme zhodnotit, je získávání respon-

dentů na základě metody CAWI. Jedná se o způsob dotazování respondentů prostřednic-

tvím počítače (Buchtík, 2012: 133). V případě tohoto výzkumu se lidé hlásili sami přes Če-

ský národní panel a respondenti byli vybírání náhodně podle konkrétních charakteristik 

(Rozhovor 2). Jelikož se na tento typ panelu hlásí lidé dobrovolně, můžeme očekávat, že se 

o tuto činnost projevuje pravidelně zájem jen určitá skupina lidí. Tím může být výběr res-

pondentu mírně zkreslenější, než je tomu tak například při nahodilém oslovování lidí ve 

veřejných prostorech.  
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3.3.1. Charakteristika proměnných 

 Jako proměnné chápeme specifika jednotek, která jsou logicky seřazena. Tato speci-

fika umožňují analyzované jednotky seskupit do kategorií v případě nominálních proměn-

ných nebo kategorií seřazených na základě určité míry v případě ordinálních proměnných. 

(Rabušic, Soukup, Mareš, 2019: 33) Proměnné se dělí na proměnné nominální, ordinální a 

kardinální. Nominální proměnné představují proměnné, jejichž vlastnosti mají podoby ka-

tegorických číselných kódů, které jsou výzkumníkem libovolně určeny. Tyto proměnné 

nejsou seřazeny na základní pořadí vycházející z míry či množství zkoumaného specifika 

dané jednotky. Jedná se například o regiony nebo barvy vlasů respondentů. Naopak v pří-

padě ordinální proměnné jsou její kategorie seřazeny podle míry, ale není z nich možné 

vyvodit, o kolik se jednotlivé stupně odpovědí mezi sebou liší. Jako příklad ordinální pro-

měnné je možné uvést stupeň dosaženého vzdělání respondenta. Třetí typ proměnných 

představují kardinální proměnné. Kategorie těchto proměnných s reálnou číselnou hodno-

tou je možné seskupit na základě pořadí a je možné rovněž rozeznat, jak velký rozdíl exis-

tuje mezi jednotlivými kategoriemi. V případě poměrových kardinálních proměnných je 

možné určit kolikanásobně je určitá kategorie větší než jiná. Kardinální proměnné mohou 

být diskrétním typem, kdy jejich hodnota je znázorněná pomocí celých čísel. Dalším typem 

kardinální proměnné jsou spojité kontinuální proměnné, které mohu být znázorněný nej-

různějšími hodnotami. Typickým příkladem této kardinální proměnné je věk zkoumané 

jednotky. (Rabušic, Soukup, Mareš, 2019: 35) 

V datovém souboru Posilování (2017) byly hodnoty všech čtyř níže uvedených proměn-

ných číselně označeny tímto způsobem:  

1) proměnná: země V4 

 Hodnoty proměnné země byly v datovém souboru označeny těmito čísly: 
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•  Česká republika - 1 

• Slovenská republika - 2 

• Polsko - 3 

• Maďarsko - 4 

2) proměnná: důvěra v nevládní neziskové organizace 

Hodnoty ordinální proměnná důvěry v nevládní organizace neziskové organizace byly v 

datovém souboru označeny jako: 

• určitě souhlasím - 1 

• spíše souhlasím - 2 

• spíše nesouhlasím - 3 

• určitě nesouhlasím - 4 

• neví - 5 

 Pro účely přehlednější interpretace výstupů z ordinální regrese byla tato proměnná v 

datovém souboru přetransformována do nové podoby s opačným pořadím možných odpo-

vědí. K analýze empirických dat tedy byla použita nově vytvořená proměnná, která se vy-

značovala následujícím pořadím odpovědí respondentů s příslušnými číselnými hodnotami: 

• určitě nesouhlasím - 1 

• spíše nesouhlasím - 2 

• spíše souhlasím - 3 

• určitě souhlasím - 4 
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3) proměnná: vzdělání respondentů 

 V datovém souboru byly hodnoty dosaženého vzdělání určeny jako: 

• základní vzdělání - 1 

• vzdělání s výučním listem - 2 

• středoškolské vzdělání - 3 

• vysokoškolské vzdělání - 4 

U této proměnné nedošlo během analýzy k žádným úpravám, neboť pořadí odpovědí je 

vhodné za účelem snazší interpretace datových výstupů ordinální regrese. 

4) proměnná: věk respondentů 

 Hodnoty proměnné věku jsou v datovém souboru označeny konkrétním číselným 

věkem respondentů, jedná se tedy o kontinuální spojitou proměnnou. V datovém souboru 

byli zahrnuti respondenti od 16 let do 90 let (viz příloha 1). Pro účel zodpovězení stanove-

né hypotézy diplomové práce musela být vytvořená nová proměnná věku rozdělená do ka-

tegorií. Po manuálním rekódování původní proměnné věku vznikla proměnná o dvou kate-

goriích. Pro testování hypotézy založené na předpokladu vyšší důvěry v neziskové organi-

zace u kategorie lidí narozených v demokratické době je klíčový věk respondentů 28 let, 

který vzhledem k realizaci výzkumu a sběru dat v roce 2017, odpovídá právě hranici naro-

zení respondentů v revolučním roce 1989.  

Po vytvoření nové proměnné věky vznikly dvě kategorie věku s těmito hodnotami: 

•  16 - 28 let - 1 

•  29 - 90 - 2 
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 První věková kategorie odpovídá generaci lidí narozených v demokracii, zatímco 

druhá kategorie představuje respondenty narozené v komunistickém režimu. Touto změnou 

se z původní proměnné věku stala proměnná ordinálního typu, což se promítlo v nakládání 

s touto novou proměnnou při analytickém postupu v statistickém programu SPPS. Jelikož 

byla druhá kategorie rozsáhlá a nezahrnuje pouze jednu generaci, byla vytvořená další vě-

ková proměnná i se třetí kategorií věku respondentů. U této proměnné byly vytvořeny tyto 

kategorie : 16 -28 let, 29 - 60 let a 61 - 90 let. Toto rozdělení věkových kategorií však není 

zásadní pro testování hypotézy a kontingenční tabulka je v případě zájmu dostupná v přílo-

ze č. 2 v seznamu příloh na konci diplomové práci. 

 Tato proměnná obsahovala chyby, které musely být před samotnou analýzou odstra-

něny manuálně. Jednalo se o případy, kdy místo reálného věku respondentů byly uvedeny 

roky narození. Konkrétně šlo se o roky 1952, 1981, 1991, 2000 (viz příloha č. 1), které 

byly v datovém souboru přepsány. U této proměnné byla rovněž chybná hodnota 

19501225, která byla označena jako missing a nebyla tedy do analýzy zahrnuta, aby nedo-

šlo ke zkreslení výsledků.  

3.4.   Analýza dat a interpretace výsledků 

 V rámci diplomové práce byly stanoveny hypotézy, která byly zodpovězeny na zá-

kladě statistické analýzy. V případě hypotézy číslo jedna a dvě byla provedena regresní 

analýza, test závislosti proměnných (korelace) a chí kvadrát test nezávislosti. Pro účely  

komparace byly provedeny regrese u všech 4 zemí současně i odděleně pro každou jednot-

livou zemi. V rámci analýzy byly programem SPSS vygenerovány také prosté frekvenční 

tabulky všech proměnných, které jsou uvedeny přímo v textu v empirické části diplomové 

práce nebo v seznamu příloh.  

 Níže je na znázorněno kvótní rozložení respondentů zahrnutých do výzkumu ze 

všech zemí V4. (Uhrová, 2020, nečíslováno) Z tabulky č. 2 vychází, že rozložení celého 
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výzkumného vzorku podle pohlaví představuje 47,4 % mužů a 52,6 % žen. V případě kvó-

ty vzdělání je zřejmé, že rozložení této proměnné a jejich kategorií není rovnoměrné. Nej-

méně zastoupenou kategorií vzdělání z celkového počtu je základní vzdělání s 13, 9 %, 

přičemž nejvíce respondentů bylo vybráno z kategorie středoškolsky vzdělaných lidí, kte-

rých je v celém vzorku ze všech zemí 36, 2 %. V případě kvóty velikosti bydliště respon-

dentů výrazně převyšuje kategorie měst do 20 000 obyvatel s 52 % nad nejméně zastoupe-

nou kategorii ve vzorku s 22, 1 % , kterou představují respondenti z měst od 20 000 - 100 

000 obyvatel. Kvóta věku respondentů je nejméně zastoupena lidmi ve věku mezi 16 - 24 

lety s 12, 7 % a nejpočetnější věkovou kategorií je 35 - 44 let s 19, 2 %. 

Tabulka 2. Kvótní rozložení výzkumného vzorku 

Zdroj: Uhrová, 2020, nečíslováno 
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Jak znázorňuje tabulka č. 3, proměnná důvěry v nevládní neziskové organizace občanů V4 

je v datovém souboru zastoupena těmito hodnotami:  

Tabulka 3. Frekvenční tabulka pro proměnnou důvěra v neziskové organizace 

Zdroj:vlastní analýza  

 Z tabulky č. 3 je patrné, že tato proměnná v datovém souborů má 2033 validních od-

povědí. V datovém souboru se u této proměnné nevyskytují chybějící hodnoty. Průměrná 

odpověď respondentů na otázku důvěry v neziskové organizace představuje 2. 84. Tento 

průměr se blíží k hodnotě 3, která vyjadřuje odpověď spíše nedůvěřují. Procentuální rozlo-

žení odpovědí na otázku důvěry v nevládní neziskové organizace znázorňuje níže uvedený 

sloupcový graf č. 2. 
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Graf 2. Důvěra v neziskové organizace občanů V4 

 

 Zdroj:vlastní analýza 

Proměnná věku občanů ze zemí V4 je v datovém souboru zastoupena v tomto rozložení: 

 Graf 3. Rozložení proměnné věku respondentů 

 

 Zdroj: vlastní analýza 
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 Na grafu č. 3 vidíme znázorněné rozložení této proměnné, na základě kterého je 

zřejmé, že věk respondentů zahrnutých do výzkumu se pohyboval v rozmezí od 16 - 90 let. 

V případě této proměnné se v datovém souboru vyskytly chybné hodnoty v podobě roku 

narození, které byly v datovém souboru jednotlivě přepsány na reálné roky respondentů. 

Frekvenční tabulka zahrnující všechny případy věku včetně chybných záznamů jsou k di-

pozici v seznamu příloh pod označení příloha č.1. V případě proměnné věku se v datovém 

souboru nevyskytují žádné systémové chybějící hodnoty. 

Proměnná dosaženého vzdělání občanů zemí V4 je v datovém souboru zastoupena takto: 

Tabulka 4. Frekvenční tabulka proměnné vzdělání 

Zdroj:vlastní analýza 

 Z výše uvedené frekvenční tabulky č. 4 k proměnné nejvyššího dosaženého vzdělání 

vyplývá, že na tuto otázku celkově odpovědělo 2033 respondentů. Tato ordinální proměnná 

nebyla na rozdíl od dvou předešlých proměnných v průběhu analýzy datového souboru 

upravována, neboť její pořadí je ve vhodném uspořádání pro interpretační účely. Tato pro-

měnná rovněž nemá chybějící hodnoty, zahrnuje však případy, kdy si respondenti nepřáli 

na tuto otázku odpovědět. 
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 Nejvíce zastoupenou kategorií u proměnné dosaženého vzdělání je středoškolské 

vzdělání, zatímco nejméně zastoupeny respondenti,kteří si nepřáli odpovědět. Na grafu čís-

lo 4 můžeme vidět, že druhou nejméně početnou skupinu respondentů představují lidé se 

základním vzděláním. 

  

 Graf 4. Rozložení četnosti proměnné vzdělání  

 

  Zdroj: vlastní analýza 

 V případě zastoupení poštu respondentů z jednotlivých zemí byl počet rovnoměrný. 

Na níže uvedené frekvenční tabulce č. 5 k proměnné země můžeme vidět, že se ve všech 4 

zemích počet respondentů pohybuje okolo 500.  
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Tabulka 5. Frekvenční tabulka proměnné země 

Zdroj: vlastní analýza 

V následující části diplomové práce jsou uvedeny analytické postupy provedené v rámci 

testování stanovených hypotéz.  

1) H1: Míra důvěry v neziskové organizace je v zemích V4 vyšší u občanů s vyšším dosa-

ženým vzdělání. 

 V průběhu analýzy těchto proměnných byla vytvořena kontingenční tabulka, která 

ukazuje odpovědi rozdělené v závislosti na kategorii dosaženého vzdělání respondentů a 

jejich míře důvěry v neziskové organizace. 
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Na příkladu tabulky č. 6 můžeme vidět, že důvěra v neziskové organizace je seřazena od 

nejnižší po nejvyšší a jedná se tedy o nově vytvořenou proměnnou, kdy bylo toto pořadí 

účelově změněno pro snadnější interpretaci statistických výsledků. 

Tabulka 6: Kontingenční tabulka pro proměnnou vzdělání a důvěru v NNO 

Zdroj: vlastní analýza 

  

 V tabulce č. 6 můžeme vidět, že nejčastější odpovědí na otázku důvěry v neziskové 

organizace byla odpověď „spíše ano” s 784 odpověďmi, které představují 42, 6 % z celko-

vého počtu 1841 validních případů. Nejméně zastoupenou odpověď na otázku důvěry v 

neziskové organizace představuje možnost „rozhodně ano”, kterou zvolilo 145 responden-

tů, tzn. 7, 9 % z celkového počtu případů. 

 Nejpočetnější kategorii respondentů, která spíše důvěřuje neziskovým organizacím, 

představuje kategorie se středoškolským vzděláním s počtem 291 případů. Tato kategorie 

středoškolsky vzdělaných respondentů současně odpovídala nejčastěji, že rozhodně důvě-

řuje neziskovým organizacím. Na druhém místě jsou v případě nejvyšší důvěry v nezisko-

vé organizace vysokoškolsky vzdělaní lidé. V případě opačné možnosti odpovědi „rozhod-

ně ne” najdeme největší počet respondentů v kategorií učňovského a středoškolského vzdě-
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lání. Celkové rozložení odpovědí respondentů na otázku důvěry v neziskové organizace s 

ohledem na jejich dosažené vzdělání znázorňuje níže uvedený graf č. 5. 

Graf 5. Odpovědi na míru důvěry v NNO podle vzdělání respondentů 

Zdroj: vlastní analýza 

Během analytických postupů byl proveden test korelace vztahu mezi proměnou důvěry a 

vzděláním.  

   Tabulka 7: Test korelace proměnných vzdělání a důvěry v NNO 

   Zdroj: vlastní analýza 
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 V tabulce korelace č. 7 je patrné, že k tomuto testu byl zvolen koeficient Spearmano-

vo rhó. Tento koeficient byl vybrán, protože je vhodný pro analýzu proměnných ordinální-

ho typu. Koeficient Spearmanovo rhó provádí komparaci zkoumaných proměnných v závi-

slosti na pořadí hodnot daných proměnných. V případě koeficientů ordinálních proměn-

ných je charakteristické, že mohou mít hodnoty mezi -1 až 1. Souvislost mezi proměnnými 

je větší, čím více se koeficient přibližuje k 1. (Rabušic, Soukup, Mareš, 2019: 284-285) 

 Na základě provedeného testu korelace je patrný vztah proměnné vzdělání a důvěry v 

neziskové organizace. Vidíme, že korelační koeficient se rovná 0,103 a mezi proměnnými 

je jistá souvislost.  Z provedeného testu je patrné, že mezi proměnnými existuje statisticky 

významný vztah na hladině významnosti p<0,001, nicméně proměnná důvěry se vzděláním 

spolu korelují jen slabě. 

Tabulka 8. Chí kvadrát test     

Zdroj: vlastní analýza  

 Jeden z prvních provedených analýz obou proměnných a jejich vztahů byl Chi - 

Square Test (viz tabulka č. 8). Jak uvádí autoři Rabušic, Soukup, a Mareš (2019: 275) test 

o nezávislosti chí kvadrát umožňuje zjistit, zda existuje závislost mezi zkoumanými pro-

měnnými. Tento test rovněž umožňuje zamítnutí nulové hypotézy, která předpokládá, že 

mezi zkoumanými proměnnými není žádná souvislost. (Rabušic, Soukup, Mareš, 2019: 

275) 

73



 Na základě provedeného testu nezávislosti chí-kvadrát můžeme v tabulce číslo 8 vi-

dět, že výsledek testu je statisticky významný na hladině významnosti p<0,001. Tímto mů-

žeme zamítnout předpoklad o neexistenci vztahu mezi proměnnou důvěry v neziskové or-

ganizace a proměnnou dosaženého vzdělání. Můžeme tedy očekávat, že se míra důvěry v 

tyto organizace bude mezi respondenty zahrnutými v datovém souboru lišit v závislosti na 

vzdělání.   

Tabulka 9. Test souvislosti proměnných vzdělání a důvěry v NNO 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 V tabulce č. 9 Symetric Measures vidíme hodnoty koeficientů Kendallovo tau. Tento 

koeficient představuje alternativu k Spearmanovu koeficientu a ukazuje nám průměrnou 

míru odpovědí s ohledem na pořadí hodnot u dvou ordinálních proměnných (Rabušic, 

Soukup, Mareš, 2019: 287-288). V tabulce jsou uvedeny dva typy Kendalových koeficien-

tů závislosti. Jelikož proměnná vzdělání i proměnná důvěry v neziskové organizace má 

stejný počet kategorií, klíčovým koeficientem pro nás je Kendallovo tau - b. Podle koefi-

cientu s hodnotou 0,069 spolu proměnné souvisí jen slabě.  

 V následujícím úseku empirické části diplomové práce je věnována pozornost analy-

tickým postupům spojeným s prováděním ordinální regrese. V tabulce číslo 10 s označe-

ním Case Processing Sumary je znázorněn počet validních odpovědí respondentů podle 

jednotlivých kategorií odpovědí u proměnné důvěry v neziskové organizace a proměnné 
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vzdělání. Z analýzy byly v případě proměnné důvěry v neziskové organizace kromě systé-

mových chybějících hodnot vyloučeny odpovědi s možností „neví”. V případě proměnné 

vzdělání nebyly do regresní analýzy zahrnuty odpovědi formulovány jako „nechtěli odpo-

vědět”. Celkově bylo z těchto důvodů z analýzy vyloučeno 193 případů. Do modelu ordi-

nální regrese bylo celkově zahrnuto 1839 validních případů.  

Tabulka 10: Počty respondentů v modelu  

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Níže můžeme vidět tabulku č. 11 s názvem Model Fitting Information. Tato tabulka 

nás informuje o tom, zda nám tento model ordinální regrese umožní predikovat výsledky. 

Tento test porovnává dva modely ordinální regrese za účelem zjištění, jak model sedí k po-

užitým datům. Intercept Only znázorňuje hodnoty základního modelu bez vysvětlujících 

proměnných s finálním modelem, který vysvětlující proměnné zahrnuje. Pokud vyjde mo-

del statisticky signifikantní, je možné tvrdit, že nám finální model umožní lepší predikci 

než základní model a lepší predikci než odhadovaný výsledek kategorií založený na margi-
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nální pravděpodobnosti. (Restore, s.d.) V tabulce č. vidíme, že výsledek testu je statisticky 

významný na hladině významnosti p<0,001. Z tohoto výsledku je vychází, že použitý fi-

nální model s vysvětlující proměnnou vzdělání je adekvátní ve vztahu k použitým datům a 

umožní nám predikovat závěry o vztazích proměnných v modelu.  

Tabulka 11. Model Fitting Information 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Test Goodness of Fit v tabulce 12 nám říká, zda jsou data konzistentní s naším mode-

lem. Pokud je výsledek menší než 0,05, znamená to, že model nesedí ke zkoumaným da-

tům. (Restore, s.d.) V tabulce č. můžeme vidět, že statistická významnost je v obou přípa-

dech vyšší než stanovená hranice 0,05. Z tohoto výsledku lze vyvodit, že model ordinální 

regrese je vhodný. 

Tabulka 12. Goodness of Fit 

 

Zdroj: vlastní analýza 
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Tabulka 13. Test Pseudo R - Square 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Statistický výstup s názvem Pseudo R - Square v tabulce č. 13  Pseudo R - Square 

ukazuje, do jaké míry vysvětlující proměnná dokáže objasnit rozdíl mezi proměnnými v 

modelu. (Restore, s.d.)  V tabulce č. se hodnota  Nagelkerkeho pseudo R2 0,022, z které 

vychází, že prediktor vzdělání vysvětluje rozdíly s ohledem na proměnnou důvěry v nezis-

kové organizaci ze 2,2 %.  

Tabulka 14. Test paralelních křivek 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Test paralelních křivek testuje, zda je platný předpoklad proporciální pravděpodob-

nosti. Během tohoto testu dochází ke srovnání ordinálního modelu se souborem koeficientů 

pro všechny hranice (Null Hypothesis) a modelu označený jako General, který zahrnuje 

oddělený set koeficientů pro jednotlivé hranice. Tento test nám říká, že pokud model Gene-
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ral lépe sedí k našim datů a vyjde tedy statisticky významný, musíme zamítnout předpo-

klad proporciální pravděpodobnosti. (Restore, s.d.) Jelikož vidíme, že výsledek testu v ta-

bulce č. 14 se rovná 0,381 a není statisticky významný, nemůžeme zamítnout předpoklad 

proporciální pravděpodobnosti. Z výsledku testu je patrné, že je naplněný předpoklad ordi-

nální regrese.  

Tabulka 15. Výstup ordinální regrese 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Tabulka Parameter Estimates představuje klíčový výstup, na základě kterého jsme 

schopni odhalit vztahy mezi proměnnými (Restore, s.d.). Do modelu ordinální regrese byly 

v případě závislé i nezávislé proměnné zahrnuty 4 možné odpovědi. V tabulce č. v sekci 

Treshold vidíme kategorie míry důvěry, přičemž důvěra =1 vyjadřuje rozhodně ne, důvěra= 

2 odpovídá možnosti „spíše ne” a důvěra=3 vyjadřuje odpověď „spíše ano”. 4. kategorie 

míry důvěry s možností odpovědi „rozhodně ano” není ve výstupu uvedena, ale byla do 

analýzy zahrnuta. V případě nezávislé vysvětlující proměnné vzdělání, kterou znázorňuje 

sekce tabulky Location, můžeme vidět všechny čtyři kategorie odpovědí na míru dosaže-

ného vzdělání.  Vzdělání=1 odpovídá základnímu vzdělání, vzdělání=2 vyučení, 

vzdělání=3 středoškolskému vzdělání a vzdělání=4 představuje vysokoškolské vzdělání. 

Vzdělání=4 je v modelu referenční kategorií.  

 Pro interpretaci výsledků ordinální regrese bylo nutné převést koeficienty Estimate 

prostřednictvím exponenciální funkce v Excelu za účelem odhalení vztahů mezi jednotli-
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vými kategoriemi proměnných v modelu regrese. SPSS neumožňuje převádění logitů, pro-

to byl zvolen Excel k jejich převedení, abychom zjistili, kolikanásobně se jednotlivé kate-

gorie proměnných liší od referenční proměnné. Tímto krokem zjistíme, jaký je poměr šan-

cí. Konkrétně budeme schopni odhalit, o kolik vyšší nebo nižší bude poměr šancí budou 

mít kategorie jednotlivých proměnných ve vztahu k referenční kategorii. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v posledním sloupci tabulky č 16.  

Tabulka 16. Výstup ordinální regrese - převedení logitu 

Zdroj: vlastní analýza 

  Při interpretaci logitů je nezbytné zohlednit skutečnost, že jejich záporné hodnoty 

nás informují o menší pravděpodobnosti při změně kategorie vůči referenční kategorii v 

modelu, zatímco kladná hodnota logitu nás informuje o vetší pravděpodobnosti. V tabulce 

vidíme, že kategorie proměnné vzdělání= 3 označující středoškolsky vzdělané respondenty 

má zápornou hodnotu koeficientu - 0,391. Z tohoto statisticky významného výsledku spolu 

s hodnotou převedeného logitu exponenciální funkcí je možné vyvodit, že u středoškolsky 

vzdělaných lidí je oproti vysokoškolsky vzdělaným lidem 0,67 krát menší pravděpodob-

nost, že budou mít vyšší míru důvěry v neziskové organizace. Kategorie vzdělání=2 ozna-

čující respondenty s učňovským vzděláním má v modelu hodnotu logitu - 0,718 se statis-

ticky významným výsledkem na hladině p<0,001. Z provedené regrese je patrné, že u lidí s 

učňovským vzděláním je 0,48 krát menší pravděpodobnost, že budou dosahovat vyšší míru 

důvěry v neziskové organizaci než vysokoškolsky vzdělaní lidé. U kategorie vzdělání=1 

pro respondenty s dosaženým základních vzděláním se koeficientu logitu rovná -0,170 při 

statisticky nevýznamném výsledku s hodnotou signifikance 0,281. S ohledem na tento vý-
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sledek i na kontingenční tabulku je zřejmé, že lidé se základním vzděláním se vyznačují po 

vysokoškolsky vzdělaných občanech druhou nejvyšší mírou důvěrou v neziskové organi-

zace. Tento výsledek je možné interpretovat tak, že lidé se základním vzděláním se příliš 

nezajímají o politiku a jejich důvěra v neziskové organizace tak není tolik ovlivněna souča-

sným diskurzem o neziskových organizacích.  

 S ohledem na předešlou analýzu je možné odpovědět na výzkumnou otázku, která 

byla stanovena jako: „Existuje statisticky významný vztah mezi mírou důvěry v neziskové 

organizace a vzděláním v zemích V4?”. Odpověď na tuto otázku je kladná, protože v pří-

padě respondentů s učňovským a středoškolským vzděláním vyšel statisticky významný 

vztah mezi proměnnou vzdělání a mírou důvěry v neziskové organizace.   

 Výstupem regresní analýzy jsou dva statisticky významné výsledky, na základě kte-

rých lze odmítnout nulovou hypotézu a současně můžeme potvrdit hypotézu hlavní.  U vy-

sokoškolsky vzdělaných občanů V4 je větší pravděpodobnost, že budou více důvěřovat v 

neziskové organizace lidé s dosaženým nižším stupněm vzdělání. Na základě provedeného 

testování hypotézy číslo 1 musíme potvrdit tuto hlavní hypotézu formulovanou jako: „Míra 

důvěry v neziskové organizace je v zemích V4 vyšší u občanů s vyšším dosaženým vzdě-

lání”. V kontingenční tabulce jsme viděli, že lidé s vysokoškolským vzděláním důvěřují 

více neziskovým organizacím než lidé s nižším stupněm vzděláním. Tento výsledek je v 

souladu se zjištěním výzkumu CVVM (2019:6).  

 Pro účely komparace míry důvěry v neziskové organizace v jednotlivých zemích V4 

v závislosti na dosaženém vzdělání respondentů jsou níže uvedeny regrese za každou zemi 

zvlášť. Tabulka č. 17 znázorňuje výsledky provedené regrese pro respondenty z  České re-

publiky. V tabulce můžeme vidět, že u lidí s učňovským vzdělání se projevil statisticky vý-

znamný vztah na hladině významnosti p<0,05. Z výsledku vychází, že u této kategorie 0,6 

krát menší pravděpodobnost ve vyšší důvěru v neziskové organizace.  
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Tabulka 17. Výstup ordinální regrese - Česká republika 

Zdroj: vlastní analýza 

 Na níže uvedené tabulce č. 18 vidíme výsledky regrese pro Slovenskou republiku, ze 

které vychází, že kategorie vzdělání=2 označující respondenty s učňovským vzděláním má 

v modelu hodnotu koeficientu - 0,78 se statisticky významným výsledkem na hladině vý-

znamnosti p<0,003. Z regrese je patrné, že u lidí s učňovským vzděláním je 0,45 krát men-

ší pravděpodobnost, že budou více důvěřovat neziskových organizacích než  lidé s vysoko-

školským vzděláním. Toto zjištění je velmi blízké výsledku provedené regrese pro všechny 

země V4. 

Tabulka 18. Výstup ordinální regrese - Slovensko 

Zdroj: vlastní analýza 
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Tabulka 19. Výstup ordinální regrese - Polsko 

Zdroj: vlastní analýza 

 V případě tabulky č. 19 označující výstupy regrese pro Polsko je zřejmé, že se stejně 

jako v případě České republiky v modelu neprojevil statisticky významný vztah mezi žád-

nou z kategorií proměnných.  

 V tabulce č. 20 pro Maďarsko je uvedeno, že v případě kategorií vzdělání=1 a vzdě-

lání=2 v modelu vyšel statisticky významný vztah ve vztahu k důvěře v neziskové organi-

zace. Výsledek regrese u vzdělání=1 označuje kategorii lidí se základním vzděláním. Podle 

hodnot záporného koeficientu a výstupu exponenciální funkce je zřejmé, že lidé se základ-

ním vzděláním mají oproti oproti kategorii vysokoškolsky vzdělaných lidí 0,39 krát menší 

pravděpodobnost, že budou více důvěřovat neziskovým organizacím. Výsledek regrese u 

kategorie vzdělání=2 nám sděluje, že lidé s učňovským vzděláním 0,49 krát menší pravdě-

podobnost ve vyšší důvěru v neziskové organizaci než vysokoškolsky vzdělaní lidé.  
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Tabulka 20. Výstup ordinální regrese - Maďarsko 

Zdroj: vlastní analýza 

2) H2: Míra důvěry v neziskové organizace je vyšší u občanů narozených po roce 1989 než 

u občanů narozených v komunistickém režimu. 

Stejně jako u testování první hypotézy byla i v tomto případě vytvořena kontingenční ta-

bulka, která ukazuje rozložení odpovědí respondentů podle věkových kategorií a jejich dů-

věry v neziskové organizace. 

Tabulka 21. Kontingenční tabulka pro proměnnou věku a důvěru v NNO 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Tabulka č. 21 ukazuje, jakým způsobem respondenti odpovídali na otázku na důvěry 

v neziskové organizace podle věkové kategorie, do které spadají. Vidíme, že v první kate-

gorii je počet podstatně nižší. V první kategorii respondentů ve věku od 16 - 28 let je 362 

případů, zatímco v druhé kategorii respondentů ve věku 29 - 90 let najdeme 1482 případů.  

 Nejčastější odpovědí na otázku, zda respondenti důvěřují neziskovým organizacím, 

je v obou věkových kategoriích možnost „spíše ano”, kterou celkově zvolilo 787 z 1844 

validních odpovědí. Naopak celkově nejméně zastoupenou variantou je odpověď „rozhod-

ně ano”, kterou zvolilo pouze 146 respondentů. 

 Z údajů kontingenční tabulky vychází, že procentuálně první věková kategorie repre-

zentující respondenty narozené v demokratické společnosti více důvěřuje neziskovým or-

ganizacím než druhá věková kategorie respondentů. Vidíme, že v této kategorii 47 % res-

pondentů uvedlo, že spíše důvěřuje neziskovým organizacím, zatímco v případě druhé ka-

tegorie tuto odpověď uvedlo 41,6 %. Také v případě odpovědi „rozhodně ano” se mladší 

věková kategorie vyznačuje poměrně vyšším procentuálním výsledkem než druhá věková 

kategorie. V této kategorii rozhodně důvěřuje 9,4 % respondentů, zatím v druhé kategorii 

rozhodně důvěřuje neziskovým organizacím 7, 6 %. Současně je v druhé věkové kategorii 

také větší míra nedůvěry v neziskové organizace než u mladší kategorie respondentů. V 

tabulce vidíme, že z druhé věkové kategorie zvolilo 21,4 % respondentů odpověď „roz-

hodně ne”, zatímco u první věkové kategorie má tato odpověď zastoupení 13, 8 %. V pří-

padě odpovědi „spíše ne” u respondentů z obou kategorií vidíme vyrovnaný výsledek, ne-

boť obě kategorie u této možnosti dosáhly 29  %. Na příkladu níže uvedeného sloupcového 

grafu č. 6 je znázorněné rozložení počtu odpovědí na otázku důvěry v neziskové organiza-

ce rozdělené podle příslušné věkové kategorie. 
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Graf 6. Odpovědi na míru důvěry v NNO podle věku respondentů 

 

Zdroj: vlastní analýza 

Jeden z počátečních kroků v rámci testování druhé hypotézy představoval stejně jako u hy-

potézy číslo jedna  test korelace vztahu mezi proměnnými. 

Tabulka 22. Test korelace proměnných věku a důvěry v NNO 

 

Zdroj: vlastní analýza 

85



 Na základě provedeného testu korelace je patrný konkrétní vztah těchto proměnných. 

V tabulce číslo 22 vidíme, že korelační koeficient vyšel v hodnotě - 0,065 a mezi proměn-

nými existuje malá souvislost, neboť hodnota koeficientu se blíží 0. Z provedeného testu je 

patrné, že mezi proměnnými existuje statisticky významný vztah na hladině významnosti 

0,003. Záporná hodnota koeficientu vyjadřuje, že při stoupající hodnotě jedné proměnné 

klesá hodnota druhé proměnné. 

Tabulka 23. Chí kvadrát test 

Zdroj: vlastní analýza 

 Z provedeného testu nezávislosti chí-kvadrát je v tabulce č. 23 patrné, že že výsledek 

testu o nezávislosti je statisticky významný na hladině významnosti 0,009. Na základě to-

hoto výsledku je možné zamítnout předpoklad o neexistenci vztahu mezi proměnnou důvě-

ry v neziskové organizace a proměnnou věku. Proto můžeme očekávat, že se míra důvěry v 

tyto organizace bude mezi oslovenými respondenty v datovém souboru lišit v závislosti na 

věku.   
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Tabulka 24. Test souvislosti proměnných 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 V tabulce číslo 24 s názvem Symetric Measures SPSS vygenerovalo koeficient Ken-

dallovo tau - b. Koeficient dosahuje záporné hodnoty - 0,067 při statisticky významném 

výsledku 0,001. Souvislost mezi proměnnou věku a důvěry v neziskové organizace existu-

je,  musíme jí ale považovat za triviální.  
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Tabulka 25. Počet respondentů v modelu 

Zdroj: vlastní analýza 

V tabulce č. 25 s názvem Case Processing Summary jsou znázorněny počty a procenta va-

lidních případů respondentů, kteří odpověděli na otázku důvěry v nevládní neziskové orga-

nizace. Celkově bylo do modelu ordinální regrese zahrnuto 1844 respondentů.  

Tabulka 26. Test Model Fitting Information 

 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Tabulka s číslem 26 označená jako Model Fitting Information ukazuje, že výsledek 

porovnání dvou modelů ordinální regrese vyšel statisticky významný na hladině význam-

nosti 0,003. Z tohoto výsledku je možné vyvodit závěr, že vytvořený finální model ordi-

nální regrese sedí ke zkoumaným datům a umožní predikci analytických závěrů.  

Tabulka 27. Goodness of Fit Test 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Test Goodness of Fit nám sděluje, zda jsou data konzistentní ve vztahu k našemu 

modelu ordinální regrese. V případě tohoto typu testu platí, že pokud je hodnota signifi-

kance menší než  5 % model není vhodný k použitým datům. V tabulce č. 27 vidíme, že 

hodnota statistická významnosti je u obou testů vyšší než hranice 0,05. Na základě tohoto 

zjištění je patrné, že model ordinální regrese je vhodný a sedí k použitým datům. 

Tabulka 28. Test Pseudo R - Square 

 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Tabulka č. 28 s názvem Test Pseudo R - Square nás informuje o tom, do jaké míry 

vysvětlující proměnná vyjasňuje odlišnosti mezi proměnnými v modelu. (Restore, s.d.)  

Vidíme, že hodnota  Nagelkerkeho pseudo R2 se rovná 0,005. Z tohoto výsledku je patrné, 

že prediktor věku objasňuje rozdíly s ohledem na proměnnou důvěry v neziskové organi-

zaci z  0,5%. 

Tabulka 29. Test paralelních křivek 

 

Zdroj: vlastní analýza 

 Tabulka č. 29 uvádí výsledky testu paralelních křivek. Výsledek testu je 0,264 a není 

tedy statisticky významný. Z tohoto důvodu nezamítneme předpoklad proporciální pravdě-

podobnosti.  
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Tabulka 30. Výstup ordinální regrese - všechny země V4 

Zdroj: vlastní analýza 

 Do modelu ordinální regrese byly v případě závislé proměnné zahrnuty 4 kategorie 

odpovědí. U této závislé proměnné důvěry v neziskové organizace v sekci Treshold vidíme 

odpovědi respondentů podle míry důvěry, přičemž důvěra= 1 představuje odpověď „roz-

hodně ne”, důvěra= 2 vyjadřuje možnost „spíše ne” a důvěra=3 označuje odpověď „spíše 

ano”. Čtvrtá kategorie míry důvěry s kategorií odpovědí „rozhodně ano” není ve výstupu 

uvedena, ale byla do analýzy zahrnuta. U nezávislé vysvětlující proměnné věku, která je 

uvedená v sekci Location, jsou popsány dvě věkové kategorie respondentů. Vek=1 odpoví-

dá první věkově kategorii v rozmezí 16 - 28 let. Vek=2 vyjadřující věkovou kategorii od 29 

- 90 let v modelu představuje referenční kategorií.  

  

 Níže najdeme tabulku č. 31 Parameter Estimas upravenou za účelem interpretace vý-

sledků ordinální regrese prostřednictvím exponenciální funkce.  
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Tabulka 31. Výstup regrese - převedení logitu 

Zdroj: vlastní analýza 

 Jak už bylo řečeno výše u testování hypotézy číslo 1, kladná hodnota logitu nám říká, 

že při změně kategorie proměnné dojde k nárůstu pravděpodobnosti ve vztahu k referenční 

proměnné. Z tabulky je zřejmé, že koeficient kategorie věk=1 označující věkovou kategorii 

od 16 - 28 let v modelu dosahuje kladné hodnoty 0,322. Při zohlednění výsledku exponen-

ciální funkce použité na tento koeficient je evidentní, že u této věkové kategorie je 1,37 

krát větší pravděpodobnost, že se budou vyznačovat vyšší mírou důvěry v neziskové orga-

nizace než v případě referenční kategorie označující respondenty od 29 - 90 let. Výsledek 

této analýzy vyšel statisticky významný na hladině p<0,003. Díky tomuto poznatku je 

možné kladně odpovědět na výše stanovenou výzkumnou otázku, která byla formulována 

jako „Existuje statisticky významný vztah mezi mírou důvěry v neziskové organizace a 

věkem v zemích V4?”. 

 Na základě výše zobrazených analytických postupů je možné zodpovědět H2: „Míra 

důvěry v neziskové organizace je vyšší u občanů V4 narozených po roce 1989 než u skupi-

ny občanů narozených v komunistickém režimu”. Z výše uvedené kontingenční tabulky č. 

je zřejmé, že lidé narození v demokratické společnosti více důvěřují neziskovým organiza-

cím. Z provedené regresní analýzy vyšel statisticky významný výsledek, díky kterému lze 

zamítnout nulovou hypotézu a současně můžeme potvrdit hypotézu číslo 2. U první kate-

gorie občanů V4 narozených po roce 1989 je větší pravděpodobnost, že budou více důvě-

řovat v neziskové organizace než občané narození v období komunistického režimu. 

 Pro srovnání míry důvěry v neziskové organizace v zemích V4 ve vztahu k věkové 

kategorii respondentů jsou níže uvedeny provedené regrese za každou jednotlivou zemi 
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zvlášť. Tabulka č. 32 zobrazuje statisticky významný výsledek na hladině p<0,000 prove-

dené regrese pro respondenty z České republiky. Kladná hodnota koeficientu říká, že první 

věková kategorie odpovídající lidem ve věku 16 - 28 let má 2,3 krát větší pravděpodob-

nost, že bude více důvěřovat v neziskové organizace než druhá věková kategorie lidí naro-

zených v době komunistického režimu. S ohledem na zbylé 3 provedené regrese lze vý-

sledky interpretovat tak, že v České republice je rozdíl mezi těmito dvěma věkovými kate-

goriemi největší. 

Tabulka 32. Výstup regrese - Česká republika 

Zdroj: vlastní analýza 

 Jak ukazuje tabulka č. 33, v případě Slovenska je evidentní podobná tendence jako v 

České republice. Ze statisticky významného výsledku regrese na hladině p<0,003 je zřej-

mé, že u první věkové kategorie je 1,8 větší pravděpodobnost, že bude více důvěřovat v 

neziskové organizace než druhá věková kategorie.   

Tabulka 33. Výstup regrese - Slovensko 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Výsledky regrese s polskými respondenty v tabulce č. 34 ukazují, že se vztah mezi 

proměnnou věku a důvěrou v neziskové organizace v této zemi neprojevil jako statisticky 

významný.  

Tabulka 34. Výstup regrese - Polsko 

Zdroj: vlastní analýza 

 Tabulka č. 35 znázorňuje hodnoty modelu regrese s maďarskými respondenty. Z 

hodnoty signifikance u první věkové kategorie je zřejmé, že výsledek není statisticky vý-

znamný, a proto z něj nebyly vyvozeny závěry. 

Tabulka 35. Výstup regrese - Maďarsko 

Zdroj: vlastní analýza 
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4. Závěr 

 Diplomová práce byla zaměřena na oblast občanské společnosti zemí Visegrádské 

skupiny a neziskové organizace, které představují klíčové aktéry této oblasti. Hlavním té-

matem diplomové práce byla důvěra v neziskové organizace z pohledu občanů těchto post-

komunistických zemí. Cílem práce bylo odhalit, zda u občanů narozených v demokratic-

kém režimu existuje vyšší míra důvěry v neziskové organizace než u věkové kategorie ob-

čanů narozených v komunistickém režimu. V rámci diplomové práce byla věnována po-

zornost také tomu, zda se občané s vyšším dosaženým vzděláním vyznačují vyšší důvěrou 

v neziskové organizace. K zodpovězení výzkumných otázek a testování hypotéz byla pro-

vedena sekundární analýza datového souboru prostřednictvím metody ordinální regrese. 

Datový soubor byl pro akademické účely zpřístupněn výzkumným centrem STEM. Datový 

soubor, který pochází z kvantitativního výzkumu z roku 2017 s názvem Posilování občan-

ství v zemích V4, představuje výstup z reprezentativního výzkumu realizovaného ve všech 

zemích V4, během kterého docházelo ke sběru dat na základě kvótního výběru. Výzkumný 

vzorek se skládá z 2032 respondentů, přičemž z každé země bylo rovnoměrně vybráno více 

než 500 respondentů. (STEM, 2018, nečíslováno) 

 V první části analytických postupů diplomové práce byla zodpovězena výzkumná 

otázka, která se dotazovala na existenci statisticky významného vztahu mezi důvěrou v ne-

ziskové organizace a dosaženým vzdělání občanů V4. Tato výzkumná otázka byla zodpo-

vězena kladně, protože regresní analýza odhalila statisticky významné výsledky u dvou 

vzdělanostních kategorií. Na základě této analýzy byla rovněž potvrzena hypotéza číslo 1, 

která předpokládala vyšší míru důvěry v neziskové organizace u lidí s vyšším dosaženým 

vzděláním. U kategorií středoškolsky a učňovsky vzdělaných respondentů se projevil stati-

sticky významný rozdíl v míře důvěry v neziskové organizace oproti kategorii vysokoškol-

sky vzdělaných respondentů. V obou případech je u těchto kategorií větší pravděpodob-

nost, že budou méně důvěřovat neziskovým organizacím. Nejvyšší procentuální míra důvě-

ry v neziskové organizace byla kontingenčními tabulkami zjištěna u vysokoškolsky vzdě-

laných respondentů. 
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 Na základě analýzy provedené za účelem zodpovězení výzkumné otázky zaměřené 

na existenci statisticky významného vztahu mezi věkem občanů a mírou důvěry v nezisko-

vé organizace vyšlo najevo, že mezi těmito proměnnými existuje statisticky významný 

vztah. V průběhu testování hypotézy číslo 2 předpokládající vyšší míru důvěry v neziskové 

u kategorie lidí narozených v demokratickém režimu byla hypotéza potvrzena při statistic-

ky významném výsledku. Vyšší míra důvěry v neziskové organizace u této věkové katego-

rie byla potvrzena také kontingenčními tabulkami, podle kterých se tito respondenti vyzna-

čují vyšší procentuální mírou důvěry než věková kategorie respondentů narozená v komu-

nistickém režimu. 
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