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Abstrakt  

 

Práce se zabývá problematikou profesionalizace neziskových organizací. Jejím cílem 

je popsat a analyzovat proces profesionalizace vybraného občanského sdružení se zvlášt-

ním přihlédnutím k procesům, které v organizaci probíhají v souvislosti s čerpáním finanč-

ních prostředků z fondů Evropské unie.  

Teoretická část práce mapuje jednak základní teoretické přístupy k procesu profesio-

nalizace, jednak postoje samotných aktérů neziskového sektoru, ať již prostřednictvím vý-

zkumů a analýz zpracovaných na toto téma nebo zachycením každodenní činnosti několika 

neziskových organizací v souvislosti s procesem profesionalizace. Na uvedeném teoretic-

kém základě je vymezen koncept profesionalizace ve významu používaném pro účely této 

práce, kdy pojem profesionalizace zachycuje procesy, ke kterým v organizaci došlo či do-

chází v souvislosti se snahou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. V empirické části práce 

jsou prostřednictvím případové studie uvedené procesy sledovány ve vybrané neziskové 

organizaci, přičemž pro přehlednost práce byly rozděleny na procesy charakteristické pro 

vnitřní chod organizace a procesy, k nimž dochází především v interakci organizace s jejím 

okolím. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a vyhodnoceny dosažené cíle. 
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Abstract 

 

The thesis is dealing with the problematic of professionalisation of non governmental 

organizations (NGO’s). Its main aim is to describe as well as analyze the process of 

professionalisation of one specific NGO (SEVER) taking in account the processes 

occurring in relation with financing by the European Union foundations.  

The theoretical part of the thesis is covering the basic theoretical approaches to the 

process of professionalisation at one hand and the attitudes of the single representatives of 

NGO’s on the other hand, via researches and analyses done on this topic or by monitoring 

of the day to day work of several NGO’s with respect to the process of professionalisation. 

The given theoretical basic defines the concept of professionalisation which meaning is 

used in this thesis; the meaning of the definition of professionalisation includes the 

processes happening or that had happened in the chosen NGO (SEVER) in relation to 

increase the quality of services offered.  

The empiric part of the theses follows the mentioned processes through the case 

study in the chosen NGO (SEVER) and the processes occurring in interaction of the 

organization (SEVER) with its surroundings. 

At the end of the theses there is the gained knowledge summed up and evaluated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 

Profesionalizace, nestátní nezisková organizace, občanské sdružení SEVER, fondy Evrop-

ské unie  
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1. ÚVOD 

 

Profesionalizace neziskových organizací je v současné době velmi frekventované té-

ma, o kterém se intenzivně diskutuje v organizacích samotných, na různých úrovních ve-

řejné správy, v médiích a které zaměstnává řadu odborníků a vědců. Ačkoliv by se na první 

pohled mohlo zdát, že je zřejmé, co se pod pojmem profesionalizace skrývá, hlubší pohled 

na tuto problematiku ukazuje mnohem složitější realitu, počínaje samotným významovým 

vymezením pojmu profesionalizace až po zachycení všech dějů a jednotlivých aspektů, 

z nichž se proces profesionalizace skládá, v jejich komplexnosti a spletitosti.  

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat proces profesionalizace vybraného ob-

čanského sdružení SEVER se zvláštním přihlédnutím k procesům, které v organizaci pro-

bíhají v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Práce si sou-

časně klade za cíl definovat dilemata, která proces profesionalizace organizaci přinesl a 

nadále přináší.  

Úkolem provedeného výzkumu je nalézt odpovědi na následující otázky: 

• Řeší organizace nutné transformace směrem k profesionálnímu systému řízení? 

Jakým způsobem? 

• Existují hrozby a výzvy, se kterými se občanské sdružení SEVER potýkalo či 

potýká v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie? 

• Ovlivnil proces profesionalizace organizaci a její zaměstnance? Pokud ano, ja-

kým způsobem? 

 

Odpovědi na položené otázky jsou hledány prostřednictvím kvalitativního výzkumu, 

konkrétně případové studie zmiňovaného občanského sdružení. K získání potřebných dat 

byly v rámci výzkumu použity následující kvalitativní metody sběru dat: polostandardizo-

vané rozhovory se sedmi vybranými zaměstnanci sledované organizace, zúčastněné pozo-

rování a sekundární analýza organizačních dokumentů a výstupů masmédií včetně interne-

tu. 

Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a empirické.  

V úvodu teoretické části práce jsou představeny pojmy občanská společnost a ne-

ziskový sektor, včetně jeho nejužívanější definice u nás i v zahraničí. Kapitola je ale pře-

devším věnována vytvoření teoretického rámce celé práce, proto jsou zde zmapovány jed-

nak základní teoretické přístupy k procesu profesionalizace, jednak postoje samotných 
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aktérů neziskového sektoru, a to prostřednictvím výzkumů a analýz zpracovaných na toto 

téma nebo zachycením každodenní činnosti několika neziskových organizací v souvislosti 

s procesem profesionalizace. Na uvedeném teoretickém základě je posléze vymezen kon-

cept profesionalizace ve významu používaném pro účely této práce, kdy pojem profesiona-

lizace zachycuje procesy, ke kterým v organizaci došlo či dochází v souvislosti se snahou 

zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.  

V empirické části práce jsou definovány cíle a metody výzkumu, včetně popisu pou-

žívaných technik a vlastního průběhu sběru dat. V analytické části práce jsou pak procesy 

spojené s profesionalizací sledovány ve zkoumané organizaci, přičemž pro přehlednost 

práce jsou rozděleny na procesy charakteristické pro vnitřní chod organizace a procesy, 

k nimž dochází především v interakci organizace s jejím okolím. 

V závěru práce jsou získané poznatky shrnuty a vyhodnoceny dosažené cíle. 

 

Na tomto místě je třeba poznamenat, že jsem výzkumné šetření prováděla z pozice 

zaměstnance zkoumané organizace a jsem si vědoma možných kladů i záporů této skuteč-

nosti. Podrobněji se jimi zabývám v empirické části práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 Cílem této kapitoly je vytvořit teoretický rámec celé práce tak, aby výsledky její 

empirické části bylo možné konfrontovat a zasadit do kontextu již existujících přístupů, 

studií a výzkumů. V této části práce bude představen pojem občanská společnost a její 

vztah ke státu, bude definován pojem neziskový sektor včetně jeho nejužívanější definice u 

nás i v zahraničí. A konečně, bude vymezen vlastní pojem profesionalizace, v rámci něhož 

budou zmapovány nejen základní teoretické přístupy, ale také postoje samotných aktérů 

neziskového sektoru, ať již prostřednictvím výzkumů a analýz zpracovaných na toto téma, 

či zachycením vlastní každodenní činnosti v souvislosti s profesionalizací. Na uvedeném 

teoretickém základě bude posléze vymezen koncept profesionalizace ve významu používa-

ném pro účely této práce. 

 

2.1. Vymezení pojmů občanská společnost a neziskový sektor 

2.1.1. Občanská společnost 

Občanskou společnost tvoří lidé, kteří jsou si rovni před zákonem.1 Charakterizuje ji 

dobrovolné sdružování občanů - autonomních, svobodných jedinců - za určitými, většinou 

nepolitickými cíli. Občanská společnost stojí mimo stát, má mimopolitický status a tato 

skutečnost je jejím základním definičním prvkem.2;3 Neznamená to ale, že pro stát není 

důležitá. Právě naopak. Rozvinutá občanská společnost je předpokladem kvalitní státní 

správy i právního státu. Prostřednictvím občanské angažovanosti učí demokracii a součas-

ně občanům přibližuje jinak abstraktní pojmy, kterým dává obsah.4 Pro politickou sféru 

jsou zájmy a priority vycházející z prostředí občanské společnosti závazné.5  

Institucionalizovanou podobu občanské společnosti představují neziskové organiza-

ce, které bývají předmětem empirického zkoumání občanské společnosti a které můžeme 

považovat za podmnožinu občanské společnosti. Souhrnně pak neziskové organizace ozna-

čujeme termíny neziskový sektor, občanský sektor či třetí sektor. 6 

 

                                                 
1 Dohnalová, Marie. 2004. Antropologie občanské společnosti. Brno: Nauma, s. 147. 
2 Tamtéž, s. 147.  
3 Pehe, Jiří. 2000. „Občanská společnost v devadesátých letech“ [online]. Soubor příspěvků z konference 
v Opavě. [cit. 26. 11. 2008]. Dostupné z: <http://www.pehe.cz/clanky/2000/2000-
Obspolecnostv90letech.html>. 
4 Tamtéž. 
5 Dohnalová, Marie. 2004. Antropologie občanské společnosti. Brno: Nauma, s. 147. 
6 Rakušanová, Petra, Barbora Stašková. 2007. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 
Professional Publishing, s. 31. 
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2.1.2. �eziskový sektor  

Za neziskový sektor je označován „prostor mezi státem, státními institucemi, trhem, 

ziskovými soukromými společnostmi a jednotlivými občany nebo skupinami občanů, 

prostor mezi občanem nebo rodinou a společností“.7 Jak již bylo uvedeno výše, pro pojme-

nování tohoto prostoru se používá řada označení – neziskový sektor, občanský sektor, třetí 

sektor, dobrovolnický sektor či nevládní sektor. Neziskový sektor je předmětem zájmu 

hned několika typů společenských věd: sociologie, ekonomie, politologie a částečně i an-

tropologie. A právě interdisciplinární charakter jeho výzkumu je příčinou různých význa-

mových variant a pojmenování pro neziskový sektor.8  

Na téma „definice neziskového sektoru“ a vymezení jeho významu probíhá řada de-

bat na národní i mezinárodní úrovni – jako jeden z příkladů můžeme uvést diskusi, která se 

odehrála ve druhé polovině roku 2004 na internetových stránkách Centra pro výzkum ne-

ziskového sektoru (CVNS)9 a kladla si za cíl definovat obsahový význam jednotlivých 

pojmů a vyjasnění jejich používání v praxi.10  

V současnosti je pravděpodobně nejužívanější definicí neziskového sektoru definice 

Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO)11, která používá vymezení ne-

ziskového sektoru založeného na právní formě organizací a podle kterého neziskový sektor 

tvoří organizace následujících právních forem: občanská sdružení a jejich organizační jed-

notky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby zřizované církvemi a nábožen-

skými společnostmi a obecně prospěšné společnosti.12 

                                                 
7 Dohnalová, Marie. 2005. „Občanský sektor“. In Simona Škarabelová (ed.). Definice neziskového sektoru 
(Sborník příspěvků z internetové diskuse CV/S). Brno: CVNS, s. 4. 
8 Škarabelová, Simona (ed.). 2005. Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse 
CV/S). Brno: CVNS, s. 1. 
9 Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) je výzkumným institutem Společnosti pro studium 
neziskového sektoru, které sdružuje zájemce o studium neziskového sektoru a snaží se o jeho rozvoj a popu-
larizaci. Posláním CVNS je „trvalé a systematické zkoumání ekonomiky neziskových organizací v České 
republice a iniciování veřejné a odborné diskuse o společenském a hospodářském významu občanské společ-
nosti“. Více na: <http://www.e-cvns.cz/>.   
10 Úkolem moderované diskuse nebylo dosažení shody, ale zmapování hlavních přístupů. Diskutovalo se o 
užívání definice nestátních neziskových organizací L. M. Salamona a H. K. Anheiera v České republice; o 
vhodnosti označení neziskový sektor, soukromý neziskový sektor, třetí či občanský sektor a o zařazení orga-
nizací do nestátního neziskového sektoru podle jejich právní formy. [cit. 26. 11. 2008]. Dostupné z: < 
http://www.e-cvns.cz/?stranka=diskuse&podstranka=tema_1_definice_neziskovych_sektoru>. 
11 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem 
vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových organizací. Vládě ČR Rada předkládá materiály, 
které se týkají neziskových organizací a vztahují se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a 
činnost. Více na: <http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnno/zakladni-informace-767/> . 
12 Vajdová, Tereza. s.d. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice [online]. Praha: Vláda České repub-
liky [cit. 19. 11. 2008], s. 1. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/publikace/zprava_o_neziskovem_sektoru.pdf>. 
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Nejpoužívanější zahraniční definicí neziskového sektoru je tzv. strukturálně-

operacionální definice, podle které neziskový sektor tvoří instituce s následujícími charak-

teristickými rysy13: 

1) Jsou organizované – tj. vyznačují se jistou institucionalizací své struktury.  

2) Jsou soukromé, tzn. institucionálně oddělené od vlády (ne však ve smyslu oddělení 

těchto organizací od státních financí). 

3) Nerozdělují zisk, tj. veškeré zisky musí zpětně vložit do činnosti organizace. 

4) Jsou samosprávné, tzn. vnitřně strukturované se stanovenými řídícími a kontrolními 

kompetencemi. 

5) Jsou dobrovolné, což znamená, že se na činnosti organizace podílí určitou měrou 

dobrovolníci. 

 

2.2. Vymezení pojmu profesionalizace 

Profesionalizace neziskových organizací je v současnosti velmi frekventované téma, 

o kterém se intenzivně diskutuje v organizacích samotných, na různých úrovních veřejné 

správy, v médiích a které zaměstnává také odborníky a vědce.  

Akademický slovník cizích slov pojem profesionalizace vysvětluje jako „nabytí či 

nabývání profesionálních znaků, vlastností, rysů“. Jako profesionála pak označuje někoho, 

„kdo něco koná jako povolání a je v tom odborník“ či jako někoho, „kdo něco koná kvalit-

ně, dobře“.14 Na první pohled by se tak mohlo zdát, že je zřejmé, co se pod pojmem profe-

sionalizace skrývá: je to proces, ukončený či probíhající, který vede ke zvyšování kvality a 

odbornosti. Hlubší pohled na tuto problematiku však ukazuje mnohem složitější realitu.  

Následující dvě podkapitoly jsou věnovány jednak zmapování základních teoretic-

kých přístupů k procesu profesionalizace, jednak prozkoumání postojů aktérů neziskového 

sektoru, tedy pohledu z praxe. 

 

2.2.1. Pohled teoretický - sociologický 

Odborná sociologická literatura, která samozřejmě tento společenský jev popisuje, 

nabízí hned několik vysvětlení pojmu profesionalizace - termín „profesionalizace“ je „pou-

žíván pro označení různých typů procesů, které vedou k rozvoji profesí. Jedná se přede-

                                                 
13 Vajdová, Tereza. s.d. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice [online]. Praha: Vláda České repub-
liky [cit. 19. 11. 2008], s. 5. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/publikace/zprava_o_neziskovem_sektoru.pdf>. 
14 Akademický slovník cizích slov. 2001. Praha: Academia, s. 621. 
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vším o procesy spojené se vzděláváním, dělbou práce, oblastí politické a sociální moci“.15 

Pro popsané procesy je charakteristické jednak to, že „zvyšují kulturní, sociální a ekono-

mický status aktérů a také jejich socio-politickou moc“, jednak jsou všechny „ovlivňovány 

profesními strategiemi, které slouží jako návod pro specifickou formu jednání a aktivit.“16  

Magdaléna Šťovíčková Jantulová představuje čtyři různé sociologické pohledy na 

profesionalizaci. V prvním případě je profesionalizace popisem procesu, kdy se některá 

zaměstnání stávají akademickými profesemi a kdokoli je chce vykonávat, musí se prokázat 

odpovídajícím titulem získaným na specializovaných vzdělávacích institucích.17 Podle 

jiného výkladu profesionalizace popisuje vytváření určitého rámce vědění a dělby práce. 

Na základě svého specifického vědění a vzdělání je pouze určitá skupina lidí-profesionálů, 

schopna řešit specifické společenské problémy, ostatní-laici se tak stávají na profesionálovi 

závislí.18 Třetí přístup o profesionalizaci hovoří jako o procesu, v němž je laik, který ne-

disponuje dostatkem relevantního expertního vědění, závislý na profesionálovi, který nao-

pak takovým věděním disponuje – od této skutečnosti je odvozen vyšší sociální status pro-

fesionála, na jehož základě posléze profesionál získává větší moc a autoritu.19 Čtvrtý socio-

logický pohled vidí profesionalizaci jako proces vytváření specifického kolektivního vě-

domí organizace a kolektivní reprezentaci zájmů a strategií, které určují a hlídají profesní 

asociace ve snaze získat uznání svých profesionálních praktik a norem jinými sociálními 

skupinami.20 M. Šťovíčková Jantulová čtyři výše uvedené sociologické pohledy na profe-

sionalizaci doplňuje o přístup H.-D. Horcha, který vychází ze socioekonomické povahy 

neziskového sektoru a podle něhož je možné za profesionalizaci považovat také proces 

nahrazování dobrovolné práce prací placenou.21 

 K popsání procesu profesionalizace neziskových organizací používá M. Šťovíčková 

Jantulová výzkum německé profesorky Ilse Hartmann-Tews, která proces profesionalizace 

rozdělila do tří fází: první fázi představuje potenciál pro profesionalizaci, v rámci druhé 

dochází k formování pravidel a norem a třetí je fáze stabilizace. Potenciál pro profesionali-

zaci vychází podle tohoto výzkumu z rozvoje expertní kultury a šíření hodnot a norem této 

expertní kultury ve společnosti. Pro takovou společnost je totiž charakteristické přesvědče-

                                                 
15 Šťovíčková Jantulová, Magdaléna. 2005. „Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima 
jeho aktérů“. Sociální studia 2005 (1): s. 132. 
16 Tamtéž, s. 132. 
17 Tamtéž, s. 131. 
18 Tamtéž, s. 131-132. 
19 Tamtéž, s. 132. 
20 Tamtéž, s. 132. 
21 Tamtéž, s. 132. 
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ní, že určitý problém může být řešen jen tím, kdo má specifické, formalizované vědění.22 

Neziskové organizace samozřejmě reagují na vlivy prostředí, ve kterém působí a odpovída-

jí na ně vytvářením pracovních pozic, jež vyžadují určité specifické vědění, které je spoje-

no se speciálním vzděláním, praxí a zkušenostmi. Tento postup má zpětně vliv na povahu a 

způsob jednání jedinců v neziskových organizacích (specializace, formalizace jednotlivých 

rolí, hierarchizace struktury, monopolizace profesionální práce a její diferencování ve 

vztahu k dobrovolnické práci, atd.) a samozřejmě na organizaci jako takovou (vyšší auto-

nomie organizace, vyšší efektivita). Ve společnosti, kde je expertní vědění považováno za 

významné, je to pro neziskové organizace cesta, jak se mohou stát partnery pro stát a trh.23 

M. Šťovíčková Jantulová v těchto úvahách pokračuje a proces profesionalizace hod-

notí nejen jako reakci na pozici expertního vědění ve společnosti, ale i jako reakci na všu-

dypřítomný tlak na maximální efektivitu činnosti, která je vlastní dnešní moderní společ-

nosti.24 Podle M. Šťovíčkové Jantulové volí neziskový sektor, vedle profesionalizace, jako 

další z možných reakcí, specializaci a formalizaci činností. Všechny tyto procesy s sebou 

ale, jak upozorňuje M. Šťovíčková Jantulová, nesou nezamýšlené důsledky, které ovlivňují 

samotný charakter sektoru. Ve snaze zefektivnit svoji činnost, a v této souvislosti čím dál 

častější spolupráce s ostatními organizacemi, vede organizace k „potřebě centralizovat a 

byrokratizovat organizační uspořádání, formalizovat činnosti a pravidla a hierarchizovat 

příkazy a kontrolu“. Centralizace má samozřejmě vliv na podobu rozhodovacích procesů 

v organizaci, a to ve smyslu omezení počtu lidí, kteří se mohou na organizačních rozhod-

nutích podílet. 25 Hierarchizace je hrozbou v tom smyslu, že do organizačních vztahů vnáší 

nerovnost a neosobnost. Používáním formalizovaných činností a pravidel pak současně 

ubývá prostor pro inovativnost a pluralitu.26 Další riziko spatřuje M. Šťovíčková Jantulová 

ve spolupráci neziskového sektoru se státem. Partnerství tohoto typu umožňuje státu více 

kontrolovat a ovlivňovat činnost spolupracujících organizací, ovlivňovat tak míru jejich 

aktivismu ve vztahu ke státu a schopnost nabídnout alternativu. Předpokladem takového 

partnerství je vysoká míra profesionality, kterou stát od neziskových organizací očekává a 

vytváří v tomto smyslu na organizace nátlak.27 

                                                 
22 Šťovíčková Jantulová, Magdaléna. 2005. „Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima 
jeho aktérů“. Sociální studia 2005 (1): s. 132. 
23 Tamtéž, s. 132-133. 
24 Šťovíčková Jantulová, Magdaléna. 2003. „O profesionalizaci neziskového sektoru“ [online]. Dobrovolníci 
v krizových situacích, Kroměříž 19. - 20. května 2003, s. 1, [cit. 10. 9. 2008], dostupné z: 
<http://www.unesco-kromeriz.cz/sbornik_2003/jantulova_magdalena.pdf>. 
25 Tamtéž, s. 1. 
26 Tamtéž, s. 4. 
27 Tamtéž, s. 2-3. 
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Když M. Šťovíčková Jantulová hovoří o profesionalizaci motivované zefektivněním 

a zkvalitněním činnosti, za jeden z dalších aspektů profesionalizace označuje zvyšování 

počtu placených profesionálních pracovníků a zavádění speciálních vzdělávacích programů 

pro dobrovolníky. Vedle vyšší profesionality a specializovanosti činnosti přináší tento po-

stup „potlačení zájmové a názorové plurality, různosti forem činnosti i duchu kooperace a 

solidarity“. Dobrovolník je tímto procesem degradován do pozice „vykonavatele konkrét-

ního zadaného úkolu“, do nerovného postavení oproti profesionálním pracovníkům (např. 

v oblasti rozhodování). Ve výsledku pak tento proces může vést k poklesu občanské odpo-

vědnosti.28 Na závěr M. Šťovíčková Jantulová upozorňuje na podmínku funkčnosti občan-

ského sektoru ve společnosti. Aby plnil svoji roli, tedy byl „protiváhou vůči moci státu a 

prostorem, kde dochází ke kultivaci demokratických principů, občanské zodpovědnosti a 

solidarity, musí fungovat na demokratických principech a umožňovat rozmanitost a plura-

litu“.29 

 

Pro jiného sociologa, Radima Maradu, je profesionalizace „rozporuplnou, nicméně 

inherentní součástí formování a růstu občanského sektoru reprezentovaného modelem ne-

ziskové organizace“.30 K profesionalizaci neziskového sektoru podle něj dochází už 

v okamžiku institucionalizování občanského aktivismu a altruismu, v okamžiku přerodu 

sociálních hnutí, které měly v šedesátých a polovině sedmdesátých let charakter myšlenko-

vých proudů, k jejich organizovaným formám.31 A v tomtéž momentě, současně 

s institucionalizací občanského sektoru, se neziskový sektor začal potýkat s prvními vnitř-

ními dilematy. Podle Marady je tedy zřetelné, že tato dilemata jsou institucionalizovanému 

občanskému sektoru vlastní, jsou jeho nedílnou součástí.32 

V souvislosti s institucionalizací občanského sektoru došlo ke změně ve způsobu fi-

nancování ve smyslu posunu k vnějšímu financování, které nejen, že vede, ale dokonce je 

často podmíněno profesionalizací organizací, a to jak na úrovni pozic uvnitř organizací, tak 

na úrovni organizací samotných.33 Posun ve financování přináší jednak tendenci k prefero-

vání logiky příležitostí nad logikou potřeb ze strany organizací, ale přináší také pozitiva ve 

smyslu zasazení vlastní občanské zkušenosti do obecnějších rámců obecné prospěšnosti, 
                                                 
28 Šťovíčková Jantulová, Magdaléna. 2003. „O profesionalizaci neziskového sektoru“ [online]. Dobrovolníci 
v krizových situacích, Kroměříž 19. - 20. května 2003, s. 3-4, [cit. 10. 9. 2008], dostupné z: 
<http://www.unesco-kromeriz.cz/sbornik_2003/jantulova_magdalena.pdf>.  
29 Tamtéž, s. 5. 
30 Marada, Radim. 2005. „Růstová dilemata občanského sektoru“. Sociální studia 2005 (1): s. 163. 
31 Tamtéž, s. 150-151. 
32 Tamtéž, s. 150. 
33 Tamtéž, s. 152, 154-5. 
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protože aktivity, které se omezují na ojedinělý či velmi specifický problém, ztrácí prioritní 

postavení v preferenci vzdálených zdrojů.34 Změnou ve financování se inherentní, a podle 

Marady „takřka konstituční“, součástí organizovaného občanského sektoru stává napětí, 

jež plyne ze vztahu mezi profesionály a dobrovolníky.35 Profesionalizace občanského sek-

toru na jedné straně přináší nižší míru aktivní občanské participace, na straně druhé 

s rostoucí profesionalizací neziskového sektoru roste nejen jeho vnitřní prostupnost, ale 

také profesní mobilita, tedy prostupnost mezi sektory.36  

Pojmu profesionalizace používá Marada ve smyslu expertní a politické profesionali-

zace. Expertní, když hovoří o profesionalizování občanského sektoru vlivem institucionali-

zace (viz. výše) a politické, kterou vysvětluje na jedné straně etatizací a na druhé straně 

situací, kdy se občanské aktivity dožadují a občas dosahují výraznější politické role coby 

alternativy ke konvenční politické reprezentaci.37 K etatizaci dochází nejen prostřednictvím 

využívání státních finančních prostředků (možnost důkladnější kontroly vnitřního prostře-

dí, činnosti a výdajů příjemců financí usnadňuje státu financování občanského sektoru), ale 

i tehdy, když se jedná o samotné zachování existence organizací – jejich právního statutu a 

veřejného provozování činnosti. Každopádně, proces etatizace výrazně přispívá 

k profesionální byrokratizaci neziskových organizací. 38 

Profesionalizace, ať už expertní nebo politická, s sebou podle Marady přináší napětí, 

které je inherentní. K této skutečnosti, faktu, který je daný, se občanský sektor musí nějak 

stavět, Marada nicméně nevidí tento stav jako a priori špatný, naopak podle něj může být 

přínosný a podnětný.39  

 

Profesionalizace neziskového sektoru, konkrétně vybrané české ekologické nezisko-

vé organizace, byla také předmětem diplomové práce studenta sociologie Masarykovy uni-

verzity v Brně Jaromíra Němce.40 Práce hledá odpovědi na otázky související především se 

vztahem mezi „aktivismem“ a „profesionalismem“, který Němec definuje jako vztah mezi 

„aktivní občanskou participací (angažovaností) a permanentním tlakem na zvyšování efek-

                                                 
34 Marada, Radim. 2005. „Růstová dilemata občanského sektoru“. Sociální studia 2005 (1): s. 154. 
35 Tamtéž, s. 155. 
36 Tamtéž, s. 152, 157-158. 
37 Tamtéž, s. 160. 
38 Tamtéž, s. 160-161. 
39 Tamtéž, s. 163-164. 
40 Němec, Jaromír. 2007. Profesionalizace v českých ekologických neziskových organizacích. Nepublikovaná 
diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita.  
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tivity práce, mezi kamarádskými neformálními vztahy a formalizovanou organizační struk-

turou s explicitními pravidly“.41 

Němec pojem profesionalizace užívá ve významu soustavné a systematické snahy o 

dosahování maximální efektivity práce.42 Projevem této snahy je rostoucí míra odbornosti 

a nárůst počtu odborníků v neziskových organizacích.43 Němec vyjmenovává čtyři hlavní 

důvody profesionalizace neziskových organizací. Prvním důvodem je snaha o zachování 

konkurenceschopnosti neziskových organizací – jak ve vztahu k jiným neziskovým organi-

zacím, tak především k subjektům státního i soukromého sektoru. Proto jsou organizace 

motivovány k maximální efektivitě při nakládání se všemi druhy zdrojů, které mají 

k dispozici. Druhou příčinou je nemožnost fungování větších a specifičtěji zaměřených 

organizací pouze na dobrovolnické bázi. Zatímco malé neziskové organizace mohou větši-

nu svých aktivit zajišťovat svépomocí, velké specificky zaměřené organizace tak podle 

Němce fungovat nemohou. Příčinou je hlubší proniknutí do sledované problematiky, v té 

souvislosti rostoucí odbornost vykonávané činnosti a posléze snaha zachovat si konkuren-

ceschopnost. Za druhým důvodem pro profesionalizaci neziskových organizací, který Ně-

mec uvádí, se tak ve skutečnosti skrývá příčina první, tj. konkurenceschopnost. Třetím 

vysvětlením pro proces profesionalizace je změna podmínek financování činnosti nezisko-

vých organizací a s tím související potřeba maximální hospodárnosti. Jaký charakter změn 

má autor na mysli není ale zřejmé. Čtvrtým důvodem je potřeba zajištění dlouhodobého 

fungování a rozvoje, k čemuž potřebuje organizace profesionály, kterým na oplátku musí 

nabídnout odpovídající pracovní podmínky.44 

 

2.2.1.1. Závěr  

Sociologické přístupy zmiňované na začátku kapitoly shodně profesionalizaci vysvět-

lují jako procesy vedoucí k formování a rozvoji profesí, což je pohled, který procesy pro-

bíhající v neziskových organizacích nepostihuje. Přístup, který profesionalizaci vykládá 

jako proces nahrazování dobrovolné práce prací placenou, je již na prostředí neziskových 

organizací aplikovatelný, čehož si všímají i dále uvedené přístupy a přechod od dobrovolné 

práce k práci placené označují za jeden z aspektů procesu profesionalizace.  

                                                 
41 Němec, Jaromír. 2007. Profesionalizace v českých ekologických neziskových organizacích. Nepublikovaná 
diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, s. 5. 
42 Tamtéž, s. 3, 7. 
43 Tamtéž, s. 3. 
44 Tamtéž, s. 4. 
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M. Štovíčková Jantulová, prof. Hartmann-Tews i J. Němec shodně identifikují proces 

profesionalizace neziskových organizací jako reakci na vnější prostředí, na společnost, 

v níž neziskové organizace působí, prostředí, vůči kterému nemohou být netečné a na je-

hož podněty nemohou nereagovat. 45;46 V případě prof. Hartmann-Tews se jedná o prostře-

dí, v němž hraje zásadní roli expertní kultura, M. Šťovíčková Jantulová k tomuto pohledu 

přidává maximální tlak společnosti na efektivitu činnosti, který je charakteristický pro 

dnešní moderní společnost (stejný postoj zastává J. Němec). Obě autorky také shodně iden-

tifikují procesy, které proces profesionalizace doprovázejí (specializace, formalizace, hie-

rarchizace, byrokratizace, centralizace, dobrovolnická versus placená práce a další), při-

čemž M. Šťovíčková Jantulová věnuje zvláštní pozornost rizikům, která s sebou uvedené 

procesy přinášejí.  

 Odlišný pohled na impuls pro profesionalizaci neziskových organizací předkládá  

R. Marada, podle něhož je profesionalizace institucionalizovanému neziskovému sektoru, 

tj. neziskovým organizacím, vlastní. O profesionalizaci hovoří jako o inherentní součásti 

formalizovaného neziskového sektoru. Stejně tak hovoří o napětí mezi profesionály a dob-

rovolníky, které souvisí se změnou financování a to zase s výše zmíně-

nou institucionalizací neziskového sektoru. Marada tak zastává názor, že napětí mezi pro-

fesionály a dobrovolníky je nutnou součástí každé neziskové organizace. Zatímco tedy  

M. Šťovíčková Jantulová o tomto jevu hovoří jako o potenciálním riziku, které s sebou 

nese proces profesionalizace a který může ohrozit samotný charakter neziskového sektoru, 

podle Marady je to charakteristický rys institucionalizovaného neziskového sektoru.47  

                                                 
45 Tento jev vysvětluje tzv. „nátlakový isomorfismus“, který vychází jak z formálních, tak neformálních 
tlaků, které na organizace vyvíjejí jiné organizace, na nichž jsou závislé a z tlaku kulturních očekávání ve 
společnosti, v nichž organizace fungují. Vedle normativního a mimetického isomorfismu je to třetí mecha-
nismus, prostřednictvím nichž dochází k institucionálním isomorfním změnám v organizacích - tedy 
k procesu homogenizace, kdy jsou organizace nuceny podobat se jiným organizacím, které čelí stejnému 
souboru okolních podmínek. In:  
DiMaggio, Paul J.; Powell, Walter W. 1983. „The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields.” American Sociological Review, Vol. 48, No. 2, s. 149-152. 
46 Z předpokladu, že management neziskové organizace, stejně jako rozhodovací procedury, jsou do značné 
míry závislé jak na bezprostředních úkolech prostředí, tak na průvodních specifikách v regulačním prostředí, 
vycházejí klíčové proudy organizační teorie: systémová teorie, kontingenční teorie, teorie závislosti na zdro-
jích a neo-institucionální teorie. In: Zimmer, Annette, Eckhard Priller (eds.) 2004. Future of civil society: 
making central european nonprofit-organizations work. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 
262-266. 
47 J. Němec nachází ohnisko napětí v některých ekologických organizacích ve vztahu mezi „novými“ profe-
sionály a aktivisty, resp. mezi hodnotami „nových“ profesionálů a „aktivistů“, přičemž je přesvědčen, že je 
možné je v rámci organizace vhodným způsobem kombinovat. In: Němec, Jaromír. 2007. Profesionalizace 
v českých ekologických neziskových organizacích. Nepublikovaná diplomová práce, Brno: Masarykova uni-
verzita, s. 55. 
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M. Šťovíčková Jantulová zmiňuje také rizikovost spolupráce se státem, který může 

kontrolovat a ovlivňovat činnost organizací, s nimiž spolupracuje. V tomto ohledu se sho-

dují s Maradou, který ale navíc hovoří o etatizaci neziskových organizací v zájmu zacho-

vání jejich právního statutu a provozování vlastní činnosti. Marada tak popisuje situaci, 

kdy stát zatěžuje organizace řadou komplikovaných zákonných norem a byrokratických 

pravidel a organizace nemají na výběr než se jimi řídit a plnit je. 

Prof. Hartmann-Tews i R. Marada nicméně vedle rizik spojených s procesem profe-

sionalizace, uvádí také pozitiva, která tento proces přináší (vyšší autonomii a efektivitu, 

prostupnost a profesní mobilitu mezi sektory, partnerství se státem či trhem). 

 

2.2.2. Pohled z praxe 

Vedle sociologů, pro které je profesionalizace jakožto společenský jev objektem od-

borného zájmu, je zajímavé sledovat, jak na profesionalizaci pohlíží samotní aktéři ne-

ziskového sektoru. V poslední době se objevuje čím dál více studií a výzkumů, které posto-

je a zkušenosti zástupců neziskového sektoru zpracovávají, zkoumají, popisují a vyhodno-

cují.   

Proces profesionalizace neziskového sektoru nemohla opominout „SWOT analýza 

současného stavu neziskového sektoru v České republice“, kterou pro účely Koncepce 

podpory rozvoje neziskového sektoru zpracovala v červenci 2008 Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace (RVNNO). Na jejím vypracování se podílela jak odborná, tak široká 

veřejnost. Ve strategické oblasti lidských zdrojů identifikuje analýza jako slabou stránku 

nízkou profesionalitu v zajištění provozu neziskových organizací. Neziskový sektor trpí 

nedostatkem kvalitních manažerů, a to v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků 

na jejich zaplacení, nízkou kapacitou v oblasti řízení lidských zdrojů, nedostatečnými do-

vednostmi v oblasti marketingového řízení a fundraisingu i v oblasti individuálního dár-

covství. V důsledku nízké profesionality pak klesá důvěryhodnost neziskových organiza-

cí.48  

Nedostatek financí v neziskovém sektoru a s tím spojené obtíže při profesionalizaci 

neziskových organizací potvrzuje také Hana Frištenská z Nadace rozvoje občanské společ-

nosti. Podle Frištenské jsou české neziskové organizace kapitálově velmi slabé a vzhledem 

ke svému postavení a možnostem financování tak nemohou vytvářet finanční rezervy. Tato 

                                                 
48 Vláda České republiky. 2008. SWOT analýza současného stavu neziskového sektoru v České republice 
[online]. Praha: Vláda České republiky, [cit. 15. 9. 2008], dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/koncepce/FINAL_SWOT_analyza_1.pdf>.  



 17 

skutečnost jim výrazně ztěžuje efektivní strategické plánování, ale také budování profesio-

nálních kapacit.49  

Profesionalizace jako reakce neziskových organizací na konkurenční prostředí je jed-

ním z témat studie Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) z října 2005. Studie se 

věnuje především tzv. sociálním podnikům50, ale potřebu přizpůsobit se konkurenčnímu 

prostředí nachází i u neziskových organizací.51 Chtějí-li si „sociální podnikatelé“, popř. 

zástupci neziskových organizací, udržet konkurenceschopnost, musí na nastalou situaci 

reagovat několika kroky: přejít na vícezdrojové financování, vytvořit prostředí pro společ-

nou práci dobrovolných a placených zaměstnanců, naučit se být zprostředkovateli mezi 

často rozdílnými zájmy zaměstnanců, dobrovolníků, klientů a případně dalších participan-

tů, vybudovat si pozici a respekt ze strany místních úřadů, resp. orgánů veřejné správy.52 

Vlivem konkurenčních situací a vztahů jsou tak sociální podniky i neziskové organizace 

nuceny k přijmutí změn v oblasti vnitřní řídící struktury.53 

Studie současně upozorňuje na překážky, které rozvoji sociální ekonomiky stojí 

v cestě. Organizační model většiny sociálních podniků (ale i neziskových organizací obec-

ně) je křehký - staví většinou pouze na několika dobře definovaných pravidlech a nezbytné 

vysoké vzájemné důvěře mezi členy, kteří sdílejí stejné cíle. Takový organizační model je 

obtížné řídit a rozvíjet. Podle autorů studie tato skutečnost vede k situacím, kdy organizace 

odvádějí sice dobře míněnou, ale neprofesionálně prováděnou činnost. V některých přípa-

dech lze dokonce hovořit o nízké ochotě organizací chovat se profesionálně či tržně. Řeše-

ním by bylo zavedení „vhodných forem podpory organizací s cílem posílení jejich kapaci-

                                                 
49 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Dopady členství České republiky v Evropské unii na //O 
v programovacím období 2004-2006 [online]. Praha: Vláda České republiky, s. 28, [cit. 15. 9. 2008], dostup-
né z: <  http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/analyza_CR_EU_NNO_pro_web.pdf>. Na stránkách 
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byla zveřejněna publikace Dopady členství ČR v EU na NNO 
v programovacím období 2004 - 2006. Cílem této publikace je shrnout dosavadní zkušenosti, znalosti a do-
vednosti nestátních neziskových organizací a řídících orgánů operačních programů nabyté za dobu dosavad-
ního členství České republiky v EU. Ty by pak měly být využity v následujícím programovacím období 
2007-2013. Na zpracování dokumentu se podíleli odborníci z řad neziskových organizací i veřejných institu-
cí. 
50 Pojem „sociální podnik“, social enterprise, zavádí koncept sociální ekonomiky. In: Centrum pro výzkum 
neziskového sektoru. 2005. Sociální ekonomika a //O v ČR, Brno: CVNS, s. 13. Koncept sociální ekonomi-
ky se v západní Evropě rozvíjí od 70. let 20. století. Sociální ekonomiku tvoří na státu nezávislé organizace a 
podniky (sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, ale také malé firmy a především družstva), které 
podnikají v různých oblastech a produkují statky a služby se sociálními cíli (integrace nezaměstnaných a 
sociálně marginalizovaných občanů, rozvoj místní komunity či regionu). V jejich rozhodování jsou prvky 
vnitřní demokracie a nerozdělují zisk mezi členy či podílníky, ale investují jej zpět do činnosti. In: Vajdová, 
Tereza. s.d. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice [online]. Praha: Vláda České republiky [cit. 19. 
11. 2008], s. 16. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/publikace/zprava_o_neziskovem_sektoru.pdf>. 
51 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. 2005. Sociální ekonomika a //O v ČR, Brno: CVNS, s. 13-14.  
52 Tamtéž, s. 24. 
53 Tamtéž, s. 14.  
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ty, schopností, teoretických znalostí a praktických dovedností“, které by vedlo k odstranění 

této bariéry rozvoje sociální ekonomiky.54  

O dva roky později, v polovině roku 2007, provedlo CVNS výzkum, jehož „hlavním 

cílem bylo ověření či vyvrácení hypotézy, že financování projektů NNO z fondu EU má 

významný vliv na organizační strukturu a celkový chod organizace“. Krom toho, že vý-

zkum hypotézu potvrdil (i když vzhledem k charakteru výzkumu nelze celkové výstupy 

výzkumu generalizovat na celou Českou republiku) většina oslovených organizací hodnoti-

la změny, ke kterým v organizaci došlo jako celkově přínosné. Prostřednictvím evropských 

fondů neziskové organizace pochopily potřebu profesionalizace, přičemž se o ni evropské 

fondy současně do značné míry také zasloužily („usnadnily přechod od výlučně dobrovol-

nické činnosti k profesionálně vedeným aktivitám“). K významným, respondenty kladně 

hodnoceným, změnám došlo především v oblasti řízení, projektového vedení, organizační 

struktury, strategického plánování či vnitřní komunikace.55 

Soustavný trend profesionalizace neziskových organizací potvrzuje také zpráva soci-

ologického výzkumu Nadace Partnerství z roku 2003, která se opírá o výzkum 

v organizacích zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pojem 

profesionalizace zpráva používá ve smyslu profesionalizace řízení, budování odborného 

zázemí, zvyšování dovedností v oblasti strategického plánování, fundraisingu či public 

relations a k označení organizace s placenými zaměstnanci.56 Zpráva současně zdůrazňuje 

a dokládá, že popsaný trend neubírá neziskovému sektoru nic na jeho charakteristickém 

rysu – „altruistické motivaci zaměstnanců a jejich oddanosti poslání“. Profesionalita ne-

ziskových organizací je dokonce podle oslovených organizací jedním z hlavních faktorů a 

klíčem k úspěšnému naplňování organizačních cílů. 57 

 

Výše uvedené studie a analýzy vycházejí z výzkumu neziskových organizací, své zá-

věry opírají o postoje a zkušenosti zástupců neziskového sektoru, ale přesto bude zajímavý 

krátký exkurz do každodenní činnosti několika neziskových organizací ve vztahu 

k procesu profesionalizace. Samozřejmě se nejedná o jakkoliv reprezentativní výběr, ale o 

                                                 
54 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. 2005. Sociální ekonomika a //O v ČR, Brno: CVNS, s. 24.  
55 Škarabelová, Simona, Miroslava Janoušková, Michal Veselý. 2008. Dopady čerpání fondů Evropské unie 
na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium nezisko-
vého sektoru, s. 12.  
56 Kepáková, Kateřina, Luděk Hudák. 2004. /eziskový sektor před vstupem ČR do EU. Vývoj, kapacita, po-
třeby a směřování českých //O zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje. Brno: 
Nadace Partnerství, s. 9-10. 
57 Tamtéž, s. 7-8. 
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namátkově vybrané neziskové organizace, přesto tímto způsobem získáme určitou infor-

maci o postoji několika etablovaných českých neziskových organizací.  

Nadace VIA chce např. prostřednictvím projektu „Podpora zázemí a profesionalizace 

neziskového sektoru“ určit, tzv. „bílá místa“ neziskového sektoru, která brání či omezují 

činnost a rozvoj českého neziskového sektoru. Cílem projektu je přesvědčit neziskové or-

ganizace o potřebě systematického přístupu k organizačnímu rozvoji a o nezbytnosti vyu-

žívání odborné pomoci.58 Jinde najdeme informaci o projektu, který spoluorganizuje 

Fórum dárců, „Podpora dobrého podnikání v ČR“, a který se zaměřuje na „profesionalizaci 

neziskových organizací a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností“. Profesionalizací 

je v případě tohoto projektu míněno posílení znalostí a dovedností v oblasti marketingu, 

finančního a projektového řízení, sociálního podnikání, prezentačních, komunikačních a 

obchodních dovedností.59  

Další ze zástupců neziskového sektoru, Jiří Ježek, ředitel společnosti AGNES 

("AGentura NEziskového Sektoru"), hodnotí profesionalizaci neziskového sektoru jako 

pozitivní trend, když hovoří o tom, že „uvnitř neziskového sektoru je zřetelně patrný trvalý 

rozvoj, zejména růst profesionality práce neziskových organizací“. Profesionalizaci ne-

ziskových organizací vidí především ve snaze organizací zprůhledňovat a zviditelňovat 

aktivity neziskového sektoru a ve snaze komunikovat s veřejností prostřednictvím služeb i 

médií.60  

Proces profesionalizace potvrzuje také ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal a vidí 

v něm paralelu s vývojem v zahraničí. Zároveň si uvědomuje nutnost profesionalizace 

v souvislosti s konkurenčním prostředím, v němž bude každá nezisková organizace muset 

obstát při soutěžení s běžnými obchodními společnostmi a firmami. Podle Lejsala je nevy-

hnutelné některé aspekty chodu organizace zprofesionalizovat – pro samotné fungování 

organizace i pro poskytování služeb klientům.61  

Profesionalizace neziskového sektoru figuruje také jako jeden z hlavních cílů někte-

rých neziskových organizací, např. známé obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz 

(dříve Informační centrum neziskových organizací)62 či výše uvedené společnosti  

AGNES63. 

                                                 
58 http://www.nadacevia.cz/programy/cee_2_2.shtml, Nadace VIA [cit. 2. září 2008]. 
59 http://www.nevladky.cz/aktuality/2008-04-24-profesionalizace-nno-jejich-klientu-v-oblasti-ochodnich-
dovednosti, Nevládky.cz [cit. 3. září 2008]. 
60  http://www.tretipatro.cz/index.php?cmd=page&id=50, Třetí patro [cit. 2. září 2008]. 
61 http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/482278, Český rozhlas [cit. 5. září 2008]. 
62 http://www.neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/, Neziskovky.cz [cit. 2. září 2008]. 
63 http://www.agnes.cz/index.php?cmd=page&id=5, Agens [cit. 4. září 2008]. 



 20 

2.2.2.1. Závěr 

Čeho si lze všimnout v prvé řadě je naprostá absence definice procesu profesionali-

zace, která by zazněla z řad aktérů neziskového sektoru, stejně tak studií a výzkumů, které 

se o zkušenosti reprezentantů neziskového sektoru opírají. Jako by nebylo třeba nijak po-

jem profesionalizace vysvětlovat a vymezovat. Profesionalizace neziskových organizací je 

touto skupinou aktérů chápána jako poskytování kvalitních služeb, zvyšování efektivity a 

odbornosti vykonávaných činností – např. v oblasti finančního a projektového řízení, pub-

lic relations, fundraisingu či strategického plánování, nebo jako systematický přístup  

k organizačnímu rozvoji.  

Proces profesionalizace je aktéry neziskového sektoru vnímán stoprocentně kladně, 

jako něco žádoucího, jako synonymum rozvoje, pokroku, jako směr, kterým se mají ne-

ziskové organizace ubírat či o něj aspoň usilovat. Může být reakcí na vnější či vnitřní tla-

ky, nebo směsicí obojího, ale u žádného z aktérů, v žádné ze studií a výzkumů jsem nena-

razila na sebemenší pochybnost či problematizaci procesu profesionalizace.  

 

2.2.3. Vlastní vymezení pojmu profesionalizace 

Pro účely této diplomové práce budu pojem profesionalizace užívat pro zachycení 

procesů, ke kterým v organizaci došlo či dochází v souvislosti se snahou zvýšit kvalitu 

poskytovaných služeb a odborných dovedností. Takto proces profesionalizace chápou jak 

výše uvedení zástupci neziskového sektoru, tak představitelé organizace, v níž probíhalo 

výzkumné šetření. Současně si ale, s vědomím složitosti a nejednoznačnosti tohoto proce-

su, budu všímat všech konsekvencí spojených s těmito procesy – ať už žádoucími a pláno-

vanými či nechtěnými a mimovolnými, se kterými organizace nepočítala a proces profesi-

onalizace komplikují. 

 

2.3. Závěr 

Cílem této kapitoly bylo představení teoretického rámce celé práce tak, aby závěry 

její analytické části mohly být zasazeny do kontextu již existujících přístupů, studií a vý-

zkumů. Na uvedeném teoretickém základě byl současně vymezen pojem profesionalizace 

ve významu používaném pro účely této práce.  

V následující empirické části práce bude představen cíl výzkumu, metodologické po-

stupy sběru dat včetně jeho průběhu a vlastní analýza provedená formou případové studie.  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 Úkolem této kapitoly je představit cíl a metody výzkumu, včetně popisu používa-

ných technik a vlastního průběhu sběru dat. Čtenář bude v této části práce seznámen s rolí 

výzkumníka a jeho vztahu ke sledované organizaci. Na základě analýzy organizačních do-

kumentů bude přestavena organizace, ve které probíhalo výzkumné šetření, jehož výsledky 

jsou také součástí této kapitoly.  

 

3.1. Cíle výzkumu 

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat proces profesionalizace vybraného ob-

čanského sdružení se zvláštním přihlédnutím k procesům, které v organizaci probíhají 

v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie64 a které představují 

výzvu i hrozbu fungování a rozvoje neziskových organizací. Téma bude sledováno na pří-

kladu případové studie občanského sdružení SEVER. 

Práce si současně klade za cíl definovat dilemata, která proces profesionalizace při-

nesl a nadále přináší. Bude zjišťovat, jaká řešení organizace zvolila a jaká volí v součas-

nosti, jejich kořeny a kontext. Práce se tak zaměří na vliv procesu profesionalizace na or-

ganizaci - její poslání, stabilitu, motivaci aktérů, apod.  

Cílem výzkumu bude nalézt odpovědi na následující otázky: 

- Řeší organizace nutné transformace směrem k profesionálnímu systému řízení? 

Jakým způsobem? 

- Existují hrozby a výzvy, se kterými se občanské sdružení SEVER potýkalo či 

potýká v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie? 

- Ovlivnil proces profesionalizace organizaci a její zaměstnance? Pokud ano, ja-

kým způsobem? 

                                                 
64

Fondy Evropské unie jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské 
unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání 
nejvíce znevýhodněných regionů. V rámci druhého programového období 2007-2013 jsou finanční prostřed-
ky rozděleny do tří fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu 
(ESF) a Fondu soudržnosti (FS), přičemž vlastní projekty jsou realizovány prostřednictvím tematických a 
regionálních operačních programů. První programové období probíhalo v letech 2004-2006. Před vstupem do 
Evropské unie mohla ČR využívat tzv. předvstupní nástroje - Phare, SAPARD, ISPA – které byly určené pro 
kandidátské země s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis 
communautaire (právní řád EU). Činnost předvstupních nástrojů byla omezena vstupem ČR do Evropské 
unie. Po 1. květnu 2004 tyto nástroje pouze dobíhaly. Více na <http://www.strukturalni-fondy.cz>.   
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3.2. Metody výzkumu 

 Pro dosažení výzkumných cílů byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu, konkrét-

ně forma případové studie, která umožňuje zachycení složitosti případu. Případová studie 

je detailním studiem jednoho nebo několika málo případů, o nichž shromažďujeme velké 

množství dat. Hlavním argumentem pro zvolení této metody je předpoklad, že důkladným 

prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům.65 Případová 

studie nám umožňuje dozvědět se hodně nového o dosud neznámé sociální situaci.66 

Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, teorií a porozumění li-

dem v nejrůznějších sociálních situacích, které vyžaduje vhled do co největšího množství 

dimenzí daného problému.67 Díky nízké standardizaci kvalitativního výzkumu (volná for-

ma otázek a odpovědí) může mít takový výzkum, postupuje-li se správně, vysokou validi-

tu.68 Současně ale není možné kvantitativně definovat pravděpodobnost, že naše závěry 

jsou platné pro širší populaci – generalizovat závěry kvalitativního výzkumu na populaci 

není tedy možné.69 

 

3.2.1. Metody sběru dat, průběh výzkumu a techniky analýzy 

K získání dat byly použity následující kvalitativní metody sběru dat: polostandardi-

zované rozhovory, zúčastněné pozorování a sekundární analýza dat.  

 

3.2.1.1. Polostandardizovaný rozhovor 

Rozhovory se všemi respondenty byly uskutečněny prostřednictvím stejného, tj. po-

lostandardizovaného, typu rozhovoru. Pro tento typ rozhovoru je typický soubor formulo-

vaných otázek, jakési závazné schéma, které specifikuje okruhy a témata pokládaných otá-

zek. Současně ale dovoluje částečně improvizovat, je tedy možné měnit znění otázek a 

                                                 
65 Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, s. 104. 
66 Tamtéž, s. 112. Vedle tohoto důvodu jsou uznávány další dva jako argument proč provádět případové 
studie: 1) pouze případová studie nám pomůže porozumět důležitým aspektům problematické oblasti výzku-
mu (tato přednost se zvláště projevuje v komplexních situacích sociálního života); 2) případová studie může 
být vhodným doplňkem k jiným způsobům výzkumu, s. 112. 
67 Disman, Miroslav. 2005. Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, s. 286, 289. Kvalitativní 
výzkum používá induktivní logiku. Na začátku výzkumného procesu je pozorování, sběr dat. Pak výzkumník 
pátrá po pravidelnostech existujících v těchto datech, po významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a 
výstupem mohou být nově formulované hypotézy nebo nová teorie, s. 287. 
68 Tamtéž, s. 287. V kvalitativním výzkumu o redukci dat de facto rozhodují zkoumané osoby. Respondent 
není vtlačován do předem připravených schémat. „Přirozeným schématem“ tu je respondentova znalost, 
zkušenosti, jeho postoje, pocity, prostě subjektivní dimenze daného problému, tedy prostor, který respondent 
dobře ovládá. Výzkumníkovou úlohou je pak nalézt významné struktury v množině všech proměnných, které 
respondent považuje za relevantní, s. 290. 
69 Tamtéž, s. 289. 
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pořadí jednotlivých okruhů podle dané situace. Vhodné je také použít následné upřesňová-

ní a vysvětlování odpovědí.70 

  

Celkem bylo uskutečněno sedm rozhovorů, a to v časovém úseku od 17. 7. do 2. 10. 

2008. Délka rozhovorů se pohybovala v rozmezí od 45 min. do 120 min. Rozhovory se 

odehrály na několika místech – v pracovních prostorách střediska SEVER, v čajovně, do-

ma u respondenta, na víkendové chalupě respondenta a v prostorách ekologického středis-

ka Střevlík v rámci výjezdního zasedání organizace. Ze všech rozhovorů byl se svolením 

respondenta pořízen zvukový záznam, který byl posléze doslovně přepsán do textové po-

doby. V přepsaném textu byly poté prostřednictvím kódování71 lokalizovány výpovědi, 

které se vztahovaly ke zkoumanému tématu a položeným výzkumným otázkám. Typické 

odpovědi respondentů byly posléze slučovány do tématických celků korespondujících 

s vytyčeným cílem výzkumu. K jednotlivým tématickým celkům byly současně přiřazeny 

pro dokreslení vybrané typické citace z rozhovorů (od vlastního textu odlišené kurzivou).  

 

Výběr respondentů probíhal podle následujícího klíče:  

1) Řídící funkce – zaměstnanci byli rozděleni na ty, kteří se podílí na vedení or-

ganizace a ty, kteří se řídí pokyny vedení. Ze čtyř osob ve vedoucí pozici byl 

uskutečněn rozhovor se třemi.  

2) Zakladatelé – tj. zaměstnanci, kteří v organizaci působí od jejích vzniku.  

Ze třech možných pracovníků proběhl rozhovor se dvěmi.  

3) Projektový manager – tj. zaměstnanec se zkušeností s řízením projektu finan-

covaného z Evropských fondů. Z jedenácti osob, kteří prošli zkušeností pro-

jektového managera, byl pořízen rozhovor s pěti. 

4) Délka působení v organizaci – zaměstnanci byli rozděleni do tří skupin podle 

množství odpracovaných let v organizaci: a) méně než tři roky, b) tři až deset 

let, c) deset a více let. Každou skupinu v rozhovorech reprezentovali dva její 

zástupci. 

                                                 
70Ježek, Stanislav, Martin Vaculík, Václav Wortner. s. d. Základní pojmy z metodologie psychologie, definice 
a vysvětlení. Brno: Fakulta sociální studií MU, [cit. 6. 12. 2008], dostupné z: 
<http://is.muni.cz/elportal/estud/fss/ps06/psy112/Vaculik__M.__Jezek__S.__Wortner__V.__2006__-
_Zakladni_pojmy_z_metodologie.pdf>. 
71„Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a nové integraci.“ Hendl 
cituje autory Strausse a Corbinovou, kteří rozlišují tři procedury, jak zacházet s analyzovaným textem: ote-
vřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování. Více viz. Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum, 
Praha: Portál, s. 246-255.   
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5) Umístění pracoviště – zaměstnanci střediska pracují v pěti pobočkách místně 

navzájem oddělených. Každé z těchto pracovišť zastupují v rozhovorech, dle 

velikosti pobočky, jeden až dva respondenti.  

 

Všechny respondenty lze samozřejmě zařadit do dvou či více z výše uvedených kate-

gorií. Dva oslovení zaměstnanci současně zastupují další zajímavé pozice či polohy, které 

si zaslouží zvláštní pozornost - personalista organizace a zaměstnanec, který organizaci 

opouští. 

Při sestavování rozhovoru jsem vycházela z odborné literatury, kterou jsem k tématu 

nastudovala a připravené otázky jsem rozřadila do několika tématických celků (viz. Příloha 

č. 1): Poslání, cíle a vývoj organizace; Vnitřní chod organizace; Vnější komunikace; Fi-

nance; Evropská unie; Spolupráce organizace. Jak již bylo řečeno výše, pro všechny re-

spondenty jsem připravila shodný soubor otázek. O několik otázek bohatší byl výběr urče-

ný vedoucím pracovníkům organizace. Jednalo se o ten typ otázek, k jejichž zodpovězení 

neměli řadoví zaměstnanci dostatek informací. Výjimku tvořil v tomto případě respondent-

personalista, kterému byly navíc kladeny otázky související s jeho pracovní specializací.  

Na začátku rozhovoru jsem respondenty informovala o možnosti seznámit se 

s výstupy výzkumu a současně jsem je upozornila na skutečnost, že výzkum bude poskyt-

nut vedení organizace. Na základě této informace jsem se s respondenty domluvila na způ-

sobu prezentace jejich názorů v diplomové práci. S ohledem na skutečnost, že se respon-

denti neshodli na používání skutečných jmen či pracovních pozic a někteří si přáli zůstat 

v anonymitě, zvolila jsem tento přístup pro všechny dotazované. Autoři jednotlivých citací 

jsou tak v analýze označováni číselným kódem (viz. Příloha č. 1) a odkazem na příslušnou 

stranu textového přepisu rozhovoru.  

 Ze strany všech oslovených zaměstnanců jsem se setkala s maximální ochotou roz-

hovor poskytnout a věnovat mu v rámci osobního volna potřebný čas. Všichni respondenti 

byli zároveň ochotni zodpovědět veškeré položené otázky, žádný dotaz tak nezůstal nezod-

povězen. Na otázky respondenti odpovídali zodpovědně, vstřícně a zcela otevřeně. Rozho-

vory probíhaly ve velmi přátelské a neformální atmosféře.     

 

3.2.1.2. Zúčastněné pozorování 

Jedná se o styl výzkumu, ve kterém se výzkumník účastní každodenního života lidí, 

které studuje. Participace je tak nástrojem k porozumění problémům lidí a nástrojem 

k pochopení zkoumané situace. Míra ztotožnění se výzkumníka se zkoumaným prostředím 
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může být různá72, v případě tohoto výzkumu se participant nacházel v roli pozorovatele. 

Jedná se o situaci, kdy se výzkumník plně účastní života skupiny, ale nezatajuje, že dělá 

také výzkum. Míra identifikace a tedy i pravděpodobnost porozumět skupině je v tomto 

případě značná. Současně ale existuje nebezpečí ztráty nutného odstupu objektivního vě-

deckého pozorovatele.73  

Zúčastněné pozorování se neomezuje pouze na pozorování, ale patří sem další tech-

niky sběru kvalitativních informací jako interview se zkoumanými osobami, interview 

s informátory, analýza osobních dokumentů či samotná participace výzkumníka, který mů-

že prostřednictvím sebereflexe vyhodnotit, jak participaci prožíval.74 

 

3.2.1.3. Sekundární analýza dat 

 Dalším zdrojem dat pro výzkum byly informace získané analýzou dat, která nebyla 

shromážděna primárně za účelem tohoto výzkumu. Jednalo se o následující typy dokumen-

tů75: organizační dokumenty střediska SEVER (stanovy, výroční zprávy, vnitřní směrnice, 

strategické plány, apod.), výstupy masmédií (rozhovory, články, atd.) a informace získané 

prostřednictvím internetu. Specifickým zdrojem dat bylo hodnocení střediska po stránce 

organizační struktury, řízení a personálního zajištění, které pro organizaci zpracovalo ob-

čanské sdružení Podnos.76 Výzkum, na základě něhož bylo hodnocení vypracováno, pro-

běhl na přelomu roku 2007 a 2008 prostřednictvím zhruba hodinových rozhovorů s 19 za-

městnanci střediska.    

 

3.2.1.4. Role výzkumníka 

 Jak již bylo uvedeno výše, výzkum proběhl prostřednictvím zúčastněného pozoro-

vání, kdy výzkumník participuje na každodenním životě lidí, které studuje. Míru ztotožně-

ní výzkumníka se zkoumaným prostředím v případě tohoto výzkumu vystihuje pozice par-

ticipanta v roli pozorovatele. V praxi to znamenalo, že jsem se, coby zaměstnanec střediska 

SEVER, účastnila vlastního chodu a činnosti organizace, současně jsem však prováděla 

výzkum, jehož objektem byla sama organizace, přičemž o tomto faktu byli všichni kolego-

vé informováni.  
                                                 
72 Tradičně bývá stupeň ztotožnění definovaný v těchto kategoriích: úplný pozorovatel, pozorovatel jako 
participant, participant jako pozorovatel, úplný participant. In: Disman, Miroslav. 2005. Jak se vyrábí socio-
logická znalost, Praha: Karolinum, s. 305.  
73 Tamtéž, s. 306. 
74 Tamtéž, s. 308. 
75 Za dokument je považován jakýkoliv hmotný záznam lidské činnosti, který nevznikl za účelem našeho 
výzkumu. Tamtéž, s. 166.  
76 Podnos-občanské sdružení na podporu neziskového a občanského sektoru, více na <http://podnos.aid.cz>.  
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Ve středisku SEVER pracuji od října 2006, kdy jsem nastoupila do pozice projekto-

vého managera projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu.  

Po ukončení projektu v červnu 2008 jsem přešla do pozice odborného a organizačního pra-

covníka, která v sobě zahrnuje řízení a koordinaci projektů, vyhledávání grantových příle-

žitostí a přípravu grantových žádostí či organizační zajištění akcí.  

Skutečnost, že jsem zaměstnancem zkoumané organizace, představuje pro realizaci 

vlastního výzkumu řadu výhod, ale současně hrozeb. Za výhodu lze považovat vhled do 

organizačního dění, do procesů, které se v organizaci odehrávají, problémů, se kterými se 

organizace potýká a řešení, která volí. Znalost prostředí současně umožňuje snazší orienta-

ci v poměrně složité síti pracovních vztahů a jednotlivých pracovišť. Pozice kolegy jakožto 

výzkumníka vnáší do výzkumu aspekt důvěry, a to nejen v rámci osobních rozhovorů 

s vybranými zaměstnanci, ale i v přístupu k interním organizačním materiálům a dokumen-

tům. 

Za nevýhodu či riziko pro výzkum, v němž výzkumník zastává pozici zaměstnance 

zkoumané organizace, lze pokládat skutečnost, že výzkumník je vtažen a osobně zaanga-

žován do problémů, se kterými se organizace potýkala či potýká. Současně sdílí organizač-

ní stereotypy a kulturu a chybí mu tak odstup a nadhled, kterého je schopen nezúčastněný 

pozorovatel. Uvedeným hrozbám se pokusím čelit prostřednictvím výše uvedeného hodno-

cení střediska, které zpracovalo sdružení Podnos. Výsledky mnou provedeného výzkumu 

budu konfrontovat s výstupy hodnocení ve všech aspektech, které dovolí tématická shoda 

obou prací.  

 

3.3. Základní informace o zkoumané organizaci  

3.3.1 Vznik střediska SEVER 

V červnu 1992 vzniklo z Výchovně vzdělávacího střediska státní ochrany přírody 

Rýchorská bouda České středisko ekologické výchovy (ČSEV) Rýchory. Po neshodách 

s vlastníkem Rýchorské boudy – Správou Krkonošského národního parku – se v říjnu 1994 

manželé Kulichovi a Pigulovi (do té doby zaměstnanci ČSEV), přihlásili do výběrového 

řízení na využití prostor v základní škole v Horním Maršově, a to s projektem „Střediska 

ekologické výchovy Rýchory“ organizace „Brontosaurus Krkonoše“. V listopadu téhož 

roku jejich projekt obecní úřad vybral a pracovní tým tvořený dvěma manželskými páry se 

v lednu 1995 přesunul do Horního Maršova.77   

                                                 
77 SEVER. 1995. Zpráva o činnosti v období září 1994 – červen 1995, Horní Maršov: SEVER, s. 5. 
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Středisko SEVER svou činnost zahájilo v únoru 1995, kdy začalo realizovat výukové 

programy pro školy, o měsíc později v březnu 1995 začalo v náhradních objektech realizo-

vat také pobytové akce. V dubnu téhož roku byly zahájeny stavební úpravy prostor 

v budově základní školy, které byly středisku poskytnuty.78   

 

3.3.2. Legislativní a organizační zakotvení střediska 

Středisko SEVER je základním článkem občanského sdružení Hnutí Brontosaurus 

(dále jen HB) – sdružení, které je zaměřené na ochranu přírody a krajiny a výchovně-

vzdělávací činnost.79 HB si vytyčilo následující programové cíle své činnosti80: 

1) Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života, tzn. k jednání 

odpovědnému ke společnosti i přírodě, formovat takový životní způsob, který 

nebude poškozovat prostředí, v němž žijeme. Zaměřit se na pochopení souvis-

lostí, uvědomění si vlastní odpovědnosti a posílení vlastní angažovanosti. Roz-

víjet výchovu zkušeností a prožitkem, a to zejména prací, hrou, příkladem a 

bezprostředním kontaktem s přírodou. 

2) Vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně a tvorbě životního pro-

středí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických 

památek. 

3) Pomáhat mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující získání pocitu sounáleži-

tosti, uznání a seberealizace. Snažit se dávat si navzájem radost a příjemné zá-

žitky, podporovat pořádání nápaditých akcí, které přispívají k ochraně a tvorbě 

životního prostředí a rozvoji člověka. 

4) Provádět nezávislou kontrolní a výzkumnou činnost, zajímat se o problémy ži-

votního prostředí a aktivním způsobem se snažit podílet na jejich řešení. 

V tomto smyslu působit na státní orgány, organizace a jednotlivce a další sub-

jekty. Podporovat ty síly, které usilují o odklon od konzumního způsobu života. 

 

Jakožto základní článek HB je středisko SEVER samostatnou právnickou osobou  

(tj. má vlastní právní subjektivitu); co se právní formy týče, tvoří organizační jednotku 

sdružení, která vznikla ke dni 11. 11. 199481. 

 

                                                 
78 SEVER. 1995. Zpráva o činnosti v období září 1994 – červen 1995, Horní Maršov: SEVER, s. 5. 
79 Stanovy Hnutí Brontosaurus. 2005. Hnutí Brontosaurus, s. 1. 
80 Tamtéž, s. 1. 
81 Výpis z registru ekonomických subjektů, 2003. Český statistický úřad 
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Činnost základních článků HB, tedy i střediska SEVER, je vymezena stanovami HB, 

kterými se základní články musí řídit. Základní články musí zároveň souhlasit 

s programovými cíli HB (viz. výše), respektovat vnitřní předpisy HB, schválená usnesení 

Valné hromady HB, musí se řídit organizačními pokyny Rady HB, musí se podrobit kont-

role Kontrolní a revizní komise HB a odvádět členské příspěvky ve výši, kterou stanoví 

Valná hromada HB.82 

Ve zřizovací listině středisko SEVER za předmět své činnosti označuje ekologickou 

výchovu a vzdělávání, zejména pak: 

1) pořádání krátkodobých i vícedenních výukových programů pro školy, akcí ve 

volném čase dětí a mládeže, kursů a seminářů pro pedagogy a vzdělávacích akcí 

pro další zájemce, včetně zajištění stravování, ubytování a dopravy jejich účast-

níků; 

2) publikační činnost v ekologické výchově; 

3) poradenská činnost v ekologické výchově; 

4) prodej publikací, učebních pomůcek a dalších vzdělávacích materiálů; 

5) poskytování služeb dalším organizacím pracujícím v oblasti ekologické výchovy 

a ochrany životního prostředí, včetně půjčování publikací, pomůcek, didaktické 

techniky, dopravních prostředků, prostor pro vzdělávací činnost. 83 

 

Středisko SEVER je členem několika asociací a platforem: Sdružení středisek ekolo-

gické výchovy Pavučina, Zeleného kruhu, Sítě ekologických poraden STEP, Oborové plat-

formy ekologických NNO a Národního komitétu pro spolupráci s UNEP (United Nations 

Environment Programme). Prostřednictvím SSEV Pavučina je zapojen do Stálé konference 

asociací ve vzdělávání (SKAV). 

 

Co se organizační struktury týče, základní článek HB si může vytvořit vlastní organi-

zační řád a vnitřní předpisy, které vchází v platnost schválením vrcholným orgánem zá-

kladního článku.84 

Stanovy HB zmiňují následující organizační strukturu základních článků85:  

1) Výkonný a statutární orgán, který tvoří předseda a hospodář základního článku. 

Oba jednají jménem základního článku, v souladu s vůlí valné hromady základního článku, 

                                                 
82 Stanovy Hnutí Brontosaurus. 2005. Hnutí Brontosaurus, s. 4. 
83 Zřizovací listina. 1995. SEVER. 
84 Stanovy Hnutí Brontosaurus. 2005. Hnutí Brontosaurus, s. 4. 
85 Tamtéž, s. 4. 
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vedou hospodaření a nakládají s majetkem základního článku. Nestanoví-li organizační řád 

základního článku jinak, jedná jeho jménem každý samostatně. Organizační řád základního 

článku může jednání jménem základního článku upravit odlišně, zejména zřídit radu zá-

kladního článku jako statutární orgán. 

2) Vrcholný orgán, kterým je valná hromada základního článku.  

3) Případné další orgány vycházejí z organizačního řádu základního článku. 

Statutárním orgánem střediska SEVER je na základě rozhodnutí střediska ředitel, kte-

rý je oprávněn jednat a činit veškeré právní úkony jménem střediska.86 Ustanoven je také 

hospodář organizace. Vrcholný orgán v podobě valné hromady středisko SEVER nemá.   

 

Organizační struktura střediska SEVER je uspořádána následovně87: 

1) Pracoviště SEVER Centrála, které zahrnuje kanceláře v Trutnově a v Horním Mar-

šově, by mělo zajišťovat zejména servisní služby pro ostatní pracoviště. Pracovníci centrá-

ly jsou řízeni přímo ředitelem SEVERu. 

2) Pracoviště SEVER Krkonoše, které zahrnuje pobytové středisko v Horním Maršo-

vě a centrum DOTEK tamtéž, pracoviště SEVER Litoměřice a pracoviště SEVER Hradec 

Králové. Tato tři pracoviště mají určeny vedoucí, kteří v plném rozsahu řídí ostatní pra-

covníky. Na těchto pracovištích jsou určeni zástupci vedoucích, kteří řídí pracoviště na 

úsecích svěřených vedoucím a dále v plném rozsahu v době nepřítomnosti vedoucího. 

 

Organizace má v současnosti 23 zaměstnanců (včetně pracovníků na mateřské či ro-

dičovské dovolené), v přepočtu na plné pracovní úvazky se jedná o 18,5 úvazku.  

 

3.3.3. Vlastní činnost 

Posláním střediska SEVER je „směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi“. Stře-

disko „usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi na-

vzájem“, čehož se snaží dosáhnout „prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdě-

lání a osvěty“.88 

SEVER se ve své činnosti zaměřuje na následující skupiny klientů: žáky a studenty 

mateřských, základních, středních i vysokých škol, pedagogické pracovníky a učitele, stu-

                                                 
86 Zřizovací listina. 1995. SEVER. 
87 Vnitřní nařízení platná pro rok 2007 (vnitřní nařízení č. 18/2007: Organizační struktura SEVERu). 2007. 
SEVER. 
88 SEVER. 2007. Výroční zpráva 2006. Horní Maršov: SEVER. 
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denty pedagogických oborů, zaměstnance státního i nevládního sektoru v oblasti ochrany 

životního prostředí, veřejnost, instituce a organizace. 

Jak již bylo řečeno výše, ve zřizovací listině středisko SEVER jako předmět své čin-

nosti vymezuje ekologickou výchovu a vzdělávání. Toto vymezení konkretizuje výčtem 

činností, na které se zaměřuje především. Dokument byl sepsán v roce 1995, současné 

spektrum činností, které středisko nabízí, je širší.  

 

3.3.3.1. Výukové programy 

  Od začátku fungování střediska SEVER jsou výukové programy, které stře-

disko realizuje ve dvou formách - několikadenní pobytové a krátkodobé (tj. několikahodi-

nové až celodenní), nejrozsáhlejší výchovně vzdělávací činností střediska. 

  Pobytové (tj. vícedenní) akce (např. výukové programy, kurzy, semináře) za-

čal SEVER pořádat v Horním Maršově v březnu 1995. Protože ve vlastních prostorách 

střediska probíhaly v té době stavební úpravy, využíval SEVER k pobytovým akcím různé 

náhradní objekty v Horním Maršově a jeho okolí. Ve vlastních prostorách začal pobytové 

výukové programy pořádat od července 1995.89 Krátkodobé programy realizuje v podstatě 

od začátku svého působení, tj. od února 1995. 

Počet žáků a studentů základních a středních škol, kteří absolvovali výukové progra-

my, rok od roku roste. Z počátečních 1350 žáků a studentů v roce 1996 (rok 1995 je speci-

fický tím, že SEVER nemohl výukové programy realizovat ve vlastních prostorách) se 

jejich počet vyšplhal až k více než 14 000 v roce 2007.90 Od roku 1998 začal SEVER nabí-

zet výukové programy také mateřským školám – jedná se o jedno či dvouhodinové a výji-

mečně půldenní programy. 

Co se zastoupení jednotlivých věkových kategorií týče, mezi klienty pobytových 

programů dlouhodobě převažují studenti středních škol, zatímco mezi účastníky denních 

výukových programů převládají žáci základních a mateřských škol. Pobytových programů 

se účastní žáci a studenti škol z celé ČR, krátkodobé programy slouží převážně školám  

v okresech, v nichž jednotlivé pobočky střediska SEVER působí, tj. Trutnov, Litoměřice a 

Hradec Králové.91  

                                                 
89 SEVER. 1995. Zpráva o činnosti v období září 1994 – červen 1995, Horní Maršov: SEVER, s. 5. 
90 SEVER. 1995-2008. Výroční zprávy 1996-2007. Horní Maršov: SEVER. 
91 Tamtéž. 
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3.3.3.2. Kurzy a semináře pro pedagogy a studenty pedagogických oborů 

Ve výročních zprávách SEVER tuto oblast činnosti označuje za nejvýznamnější. 

Zdůvodňuje to strategií SEVERu, kterou je spolupráce s těmi, kdo se zabývají výchovou a 

prací s veřejností (zejména ve školství, veřejné správě, mimoškolních zařízeních a nevlád-

ních organizacích) a mají tak možnost ekologicky šetrný (trvale udržitelný) způsob života 

dále šířit.92 

V prvních letech svého působení (zhruba do roku 1999) středisko SEVER nabízelo 

odborné kurzy i z jiných odvětví než ekologické výchovy a ochrany životního prostředí – 

kurzy zaměřené např. na zvyšování týmové a osobní efektivity (efektivní vyjednávání, 

řešení konfliktů, komunikace, teambuilding, apod.)93 či kurzy věnované problematice říze-

ní organizací, fundraisingu, public relations94 či místní spolupráci mezi veřejnou správou, 

podnikateli a NNO95. Ve výročních zprávách z pozdějších let se již tyto typy kurzů nevy-

skytují. 

 

3.3.3.3. Akce pro děti a mládež ve volném čase 

Od svého vzniku SEVER pravidelně vede ekologické kroužky v Horním Maršově 

(později se vznikem dalších poboček také v Hradci Králové a Litoměřicích). Podílí se na 

organizaci či přímo organizuje letní tábory, v letech 2001-2005 provozoval Klub OKO - 

nízkoprahové zařízení pro děti. 

 

3.3.3.4. Akce pro veřejnost 

Svoji nejvýznamnější akci pro veřejnost, kterou je týden akcí v Horním Maršově a na 

Trutnovsku ke Dni Země, především pak Ekojarmark (později Krkonošský jarmark),  pořá-

dá SEVER již od svého vzniku.  

Pro veřejnost SEVER pravidelně zajišťuje řadu osvětových a kulturních akcí (od roku 

1996 podzimní protiváhu jarních akcí Pobejtek na SEVERu, od r. 1999 Jarmark nezisko-

vých organizací v litoměřickém okresu, pravidelné výstavy v Hradci Králové, anketu Nej-

krásnější strom, hudebně-divadelní festival DOTEKY - benefiční festival na záchranu a 

obnovu fary a starého kostela v Horním Maršově, Vánoční pobejtek v Horním Maršově 

atd.) či přednášek (Globální problémy, Krkonošský národní park apod.).  

                                                 
92 SEVER. 1997. Výroční zpráva 1996. Horní Maršov: SEVER, s. 11. 
93 SEVER. 1995. Zpráva o činnosti v období září 1994 – červen 1995, Horní Maršov: SEVER, s. 8. 
94 SEVER. 1997. Výroční zpráva 1996. Horní Maršov: SEVER, s. 18. 
95 SEVER. 1999. Výroční zpráva 1998. Horní Maršov: SEVER, s. 24. 
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3.3.3.5. Ekologické poradenství, konzultace a studie k ekologické výchově 

Od r. 2004 je na všech pracovištích střediska pro veřejnost vyčleněn jeden den v týd-

nu, kdy je možné přijít na osobní konzultaci či podat telefonický dotaz. Většina dotazů je 

ale zasílána prostřednictvím elektronické pošty. V rámci ekologického poradenství středis-

ko spolupracuje s ostatními organizacemi Sítě ekologických poraden České republiky 

STEP, jejíž je také členem.  

Od začátku své existence SEVER poskytuje také konzultace k ekologické výchově 

zájemcům ze škol a školských či kulturních zařízení, neziskových organizací, pracovišť 

veřejné správy, ochrany přírody, středisek ekologické výchovy, sdělovacích prostředků 

apod. Dotazy sahají od zdrojů financování po náměty na aktivity vhodné pro jednotlivé 

cílové skupiny. 

Veřejnosti SEVER nabízí bezplatné půjčování odborných publikací, videofilmů a 

učebních pomůcek.  

 

3.3.3.6. Publikační činnost 

V prvních letech existence střediska patřilo mezi jeho nejvýznamnější publikační akti-

vitu  spoluvydávání Zpravodaje ekologické výchovy SISYFOS, který poskytoval informa-

ce o aktuální nabídce akcí, publikací, pomůcek a jiných materiálů v oblasti ekologické vý-

chovy a vzdělávání či o možnostech financování ekologické výchovy. Dále SEVER zpra-

covával pravidelnou rubriku Krkonošských novin „Ekologický rádce“.  

Od roku 1998 středisko připravuje pro Obecní úřad v Horním Maršově Maršovský 

zpravodaj. Kromě vlastních propagačních a nabídkových tiskovin (nabídkové katalogy pro 

školy, výroční zpráva, informační letáčky) vytvořil SEVER několik pomůcek pro ekolo-

gickou výchovu (sada pro terénní výzkum místního prostředí prostřednictvím vodních a půd-

ních bezobratlých, Krabice bez odpadů, atd.) a vydal řadu publikací (U ručního stavu, Prak-

tický rádce občana aneb jak chránit životní prostředí na Trutnovsku, Bioindikace a Biomo-

nitoring aneb jak poznat v jakém prostředí žijeme, Půdní bezobratlí v lese, sborník Škola 

pro udržitelný život a další.). 

Od října roku 2002 SEVER vydává časopis Bedrník, který je určen především ško-

lám, ale i široké veřejnosti, která se zajímá o problematiku ekologické výchovy. 

Od roku 2003 vydává SEVER dvakrát ročně pro krajský úřad Královéhradeckého 

kraje ekozpravodaj Ekoton, který přináší aktuální informace o ekologické výchově v tomto 

kraji. 
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3.3.3.7. Zlepšování podmínek pro ekologickou výchovu 

Středisko SEVER se dlouhodobě snaží podílet na vytváření lepších podmínek pro 

ekologickou výchovu, a to na místní, krajské i celostátní úrovni. 

 

3.3.4. Ekonomická činnost 

Ekonomickou činnost začalo středisko SEVER vyvíjet v říjnu 1994. První rok své 

existence středisko vytvářelo základní zázemí pro svou činnost – ekonomické výsledky za 

roky 1994 - 1995 jsou proto z hlediska dalšího vývoje střediska v mnoha směrech atypické. 

Z celkových příjmů za období říjen 1994 - červen 1995 tvořily největší podíl dary a 

dotace (62% celkových příjmů) – jednalo se především o zahraniční dotace, dalšími nejdů-

ležitějšími zdroji příjmů byla vlastní činnost (22%) a půjčky (15%).96 

Specifičnost prvního roku činnosti se odrazila i ve výdajové části rozpočtu. Protože si 

středisko vytvářelo pro svůj provoz zázemí, převažujícími náklady byly investiční výdaje 

do stavebních úprav (62% celkových výdajů). Druhý nejvyšší výdaj tvořily náklady na 

nájemné (20%), protože si středisko po dobu stavebních úprav pronajímalo náhradní objek-

ty a prostory. Atypičnost uvedeného období potvrzují velmi nízké mzdové náklady - větši-

na personálu pracovala v tomto období na dobrovolnické bázi bez nároku na finanční od-

měnu.97 

 

První rok, který je možné v existenci střediska považovat za „běžný“ – tj. jehož vý-

sledky je možné porovnávat s hospodářskými výsledky následujících let a posuzovat tak 

ekonomickou stabilitu a perspektivy organizace, je rok 1996. Zároveň je možné říci, že 

ekonomická činnost střediska v letech 1996-2005 vykazuje shodné základní rysy. 

Od roku 1996 je hlavním zdrojem příjmů střediska jeho vlastní činnost (cca 50-65% 

příjmů). O něco méně je to v roce 2005, kdy vlastní činnost tvoří 45% příjmů – stále se ale 

jedná o hlavní a největší zdroj příjmů. Podstatnou část vlastní činnosti tvoří státní zakázky, 

které se SEVERu od roku 2004 daří každoročně získávat.98 K poměrně zásadní změně ve 

struktuře příjmů došlo v roce 2006, kdy poprvé příjmy z vlastní činnosti (tj. pobytové a 

jednodenní výukové programy, akce pro učitele, studie a konzultace, atd.) tvořily pouze 

28% všech příjmů, zatímco příjmy získané prostřednictvím dotací a grantů představovaly 

71% všech příjmů (51% příjmů bylo tvořeno prostředky z fondů EU, 20% příjmů tvoři-

                                                 
96 SEVER. 1995. Zpráva o činnosti v období září 1994 – červen 1995, Horní Maršov: SEVER, s. 25. 
97 Tamtéž, s. 25. 
98 SEVER. 1995-2008. Výroční zprávy 1996-2007. Horní Maršov: SEVER. 
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ly ostatní typy dotací a grantů). V roce 2007 byl rozdíl mezi vlastními a dotačními příjmy 

ještě markantnější: příjmy z vlastní činnosti tvořily pouze 18% všech příjmů, zatímco pří-

jmy z dotací a grantů představovaly 82% veškerých příjmů (71% z prostředků evropských 

fondů, 11% z ostatních dotací a grantů).   

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou v letech 1996-2005 granty nadací, při-

čemž v 90. letech se jednalo převážně o zahraniční zdroje. Od r. 2001 se přidávají jako 

další významný zdroj dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu místní samosprávy. Středis-

ku výrazně vzrostly příjmy od místní samosprávy od roku 2002, a to především 

v souvislosti se vzrůstající podporou ekologické výchovy ze strany Královéhradeckého 

kraje a od r. 2004 i ze strany Ústeckého kraje.99 

Velmi nevýraznou složkou v příjmech střediska SEVER od samého počátku jeho 

existence představují dary od firem a soukromých osob. Zastoupení příjmu tohoto charak-

teru v celkových příjmech organizace má dokonce klesající tendenci – v počátečních letech 

tvořily dary cca 3-5% příjmů, v pozdějších letech již nepřekročily hranici 2%.100  

 

Co se výdajů střediska týče, od roku 1998 první místo zaujímají mzdové náklady, 

které průměrně tvoří 30-40% veškerých výdajů. Poprvé je tomu jinak v roce 2005, kdy 

mzdové náklady předstihly výdaje na služby, které tvoří 44% všech výdajů (specifickým 

výdajem, který je do položky služby zařazen a představuje 20% všech výdajů na služby, 

jsou finanční prostředky přerozdělené školám v rámci jednoho z projektů). V roce 2006 

tvořily mzdy pouze 27% všech výdajů (což je procentuálně nejméně od roku 1998) a výda-

je na služby je tak převyšovaly o to výrazněji (tvořily 40% všech výdajů střediska – stejně 

jako v předchozím roce se na jejich výši projevilo přerozdělení financí jiným organizacím 

v rámci jednoho z projektů - 38% všech výdajů na služby). Také v roce 2007 zůstal tento 

trend zachován a mzdy, které se na výdajích organizace podílely z 28%, předstihly výdaje 

na služby ve výši 33% (opět včetně výdajů spojených s přerozdělováním finančních pro-

středků jiným organizacím).  

Druhou nejvyšší položku ve výdajích střediska od roku 1998 tvoří stravování pro 

účastníky pobytových akcí (v roce 1996 se jedná o výdaj nejvyšší, zatímco mzdy zaujímají 

druhou pozici). Stravování na druhé příčce v roce 2002 vystřídaly výdaje na služby a zů-

stalo to tak až do roku 2006. V letech 2002-03 jsou výdaje v této položce ovlivněny roz-

hodnutím střediska zakoupit objekt bývalé fary v Horním Maršově za celkovou částku  

                                                 
99 SEVER. 1995-2008. Výroční zprávy 1996-2007. Horní Maršov: SEVER. 
100 Tamtéž. 
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2 mil. Kč. V roce 2002 byly uhrazeny první dvě splátky ve výši 1,8 mil. Kč a v roce 2003 

byla doplacena částka 0,2 mil. Kč.  

Dalšími nejvyššími náklady střediska byly výdaje na provoz a materiálové vybavení. 

S přibýváním projektů (od r. 2002), v rámci nichž SEVER přerozděluje finance dalším 

organizacím, které vyvíjejí činnost v oblasti ekologické výchovy, roste i příslušná výdajo-

vá položka. 

 

K zápornému hospodářskému výsledku za dobu existence střediska došlo třikrát –  

v letech 2001, 2004 a 2007. Ve výročních zprávách je uvedený vzrůst výdajů vysvětlován 

v případě roku 2001 růstem mzdových nákladů a výdaji na tisk101, v roce 2004 vyššími 

investicemi do majetku střediska ve formě nákupu materiálu a služeb a především odpisem 

nedobytných pohledávek.102 Záporný hospodářský výsledek v roce 2007 vysvětlen není.  

 

3.3.4.1. Závěr 

 Na základě výše uvedených údajů můžeme sledovat, že v letech 1996-2005 shodně 

hlavní zdroj příjmů představovala vlastní činnost střediska, druhým nejdůležitějším zdro-

jem pak byly finanční prostředky získané prostřednictvím grantů a dotací. K zásadní změ-

ně ve financování střediska došlo v roce 2006, kdy více než dvě třetiny veškerých organi-

začních příjmů přestavovaly prostředky z grantů a dotací. Stejně tak tomu bylo v roce 

2007, kdy už tento zdroj příjmu představoval tři čtvrtiny všech organizačních příjmů. Na 

této skutečnosti se zásadním způsobem podílely finanční prostředky z fondů EU, které 

v roce 2006 představovaly polovinu a v roce 2007 více než dvě třetiny všech příjmů orga-

nizace. Z výčtu příjmových položek a jejich vývoje v historii organizace je zřetelné, že 

středisko je téměř stoprocentně financováno z prodeje svých služeb a z prostředků, které 

získá prostřednictvím grantů a dotací. Všechny ostatní zdroje příjmů, jako např. dary od 

firem a soukromníků, představují zanedbatelnou část příjmů organizace. 

 Také výdajová část ekonomické činnosti střediska vykazuje shodné rysy. Až do 

roku 2005 tvořily hlavní náklady organizace mzdové náklady. V roce 2005 byla tato výda-

jová položka nahrazena náklady na služby a je tomu tak až do současnosti. Důležitou roli 

v tomto pořadí sehrávají prostředky, které středisko přerozděluje v rámci některých reali-

zovaných projektů jiným organizacím a které po účetní stránce spadají do uvedené výdajo-

                                                 
101 SEVER. 2002. Výroční zpráva 2001, Horní Maršov: SEVER, s. 19. 
102 SEVER. 2005. Výroční zpráva 2004, Horní Maršov: SEVER, s. 51. 
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vé položky. Třetím nejdůležitějším výdajem jsou náklady spojené se stravováním účastní-

ků pobytových akcí. 

  

3.3.5. Strategická plánování 

Za dobu své existence prošlo středisko SEVER procesem strategického plánování 

celkem třikrát. Poprvé se severští zaměstnanci ke strategickému plánování sešli v srpnu 

2003, přičemž výstupem tohoto setkání bylo stanovení čtyř základních cílů: 

1) Jednotlivé severské pobočky jsou odděleny od centrálních služeb, přičemž jsou de-

finována jejich práva a povinnosti vůči centrálnímu pracovišti. SEVER jako celek má no-

vou právní formu. 

Podstatu oddělení poboček tehdejší plán spatřoval v oblasti rozhodování (každá po-

bočka má svého vedoucího, který se v určité frekvenci setkává s ředitelem); v oblasti eko-

nomické (finanční soběstačnost jednotlivých poboček, která nastane v roce 2008, účetní 

servis poskytovaný centrálním pracovištěm, vytvoření funkce fundraisera); v oblasti právní 

(zvažována byla možnost samostatné právní subjektivity jednotlivých poboček a možnost 

změny právní formy střediska samotného na obecně prospěšnou společnost – o těchto sku-

tečnostech mělo být rozhodnuto do konce roku 2004); v oblasti působení – tj. pobočky 

fungují ve stávajících krajích, ideální by bylo ještě místní oddělení maršovského pracoviště 

od centrálního.103 

2) SEVER zlepšil svoji personální politiku, a to především v oblasti zvyšování moti-

vace pracovníků (kontrola úkolů, hodnocení, zintenzivnění komunikace, odměny, ochota 

investovat do vzdělávání zaměstnanců, výlety a další akce pro vlastní pracovníky), 

v oblasti zvyšování kvalifikace pracovníků (individuální plány vzdělávání, interní školení 

pro nově příchozí, náslechy a hospitace). Zlepšení personální politiky si středisko slibovalo 

také od zavedení pravidel pro výběr zaměstnanců či od zvýšené péče věnované administra-

tivním aspektům personální politiky.104 

3) Stabilizace financování – SEVER má zajištěné financování nejméně z 80% obratu. 

Dosáhnout tohoto cíle by středisko mělo podle strategického plánu prostřednictvím 

zajištění peněz na faru a vybavení, vyjednáním stabilního příspěvku na výuku a poraden-

                                                 
103 Strategický plán 2003. SEVER. 
104 Tamtéž. 
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ství od krajů a měst, zpracováním projektu do evropských fondů, sponzoringem a díky 

fundraiserovi, jehož pozice bude nově vytvořena.105 

4) Všechny programy jsou kapacitně pokryty tak, aby byla zajištěna maximální kvali-

ta a aby bylo reagováno na poptávku. 

K naplnění tohoto strategického cíle mělo dojít díky zmapování počtu potřebných 

úvazků na jednotlivé programy a zvýšením kapacit pro některé činnosti.106 

 

Ze strategického plánu z roku 2003 není zřejmé, zda a k jakému datu se vztahuje,  

tj., dokdy organizace stanovené cíle chce naplnit. Data, která se v dokumentu objevují, 

souvisejí se zadáním dílčích úkolů jednotlivým zaměstnancům. U řady plánovaných kroků 

naopak termíny chybí (např. co se strategického cíle stabilizace financí týče, zde není sta-

noven ani jeden termín). Dalším nedostatkem dokumentu je absence měřitelných indikáto-

rů, na jejichž základě by bylo možné naplňování strategických cílů sledovat a hodnotit.  

 

V roce 2004 proběhlo v organizaci další strategické plánování. Dokument, který ze 

setkání vzešel, je především revizí strategického plánu z předchozího roku107. Cíle, jichž 

by středisko chtělo dosáhnout, zůstaly stejné, přičemž na několika místech byly doplněny  

o několik dílčích kroků v rovině zadání úkolů pro nejbližší časové období. Jiné dílčí úkoly 

byly naopak v průběhu předchozího roku splněny. Strategický plán z roku 2004 se stejně 

jako plán z předchozího roku nevztahuje ke konkrétnímu datu či roku a není tedy zřejmé, 

dokdy chtělo středisko stanovených cílů dosáhnout. Důležitou součástí strategického plánu 

bylo vypracování SWOT analýzy. 

 

Za čtyři roky po prvním strategickém plánování v srpnu 2003, bylo v srpnu 2007 za-

hájeno zatím poslední strategické plánování. Práci na strategickém plánu byl tentokrát vě-

nován celý rok a výstupem je dokument definující šest základních strategických oblastí a 

vizí, které by mělo středisko do roku 2013 dosáhnout108. Strategické oblasti jsou rozpraco-

vány do dlouhodobých cílů, ty poté do dílčích aktivit, které mají k naplnění dlouhodobých 

cílů vést. Pro každý dlouhodobý cíl jsou stanoveny indikátory, které mají sloužit ke sledo-

vání a hodnocení toho, jak jsou cíle naplňovány. 

                                                 
105 Strategický plán 2003. SEVER.  
106 Tamtéž. 
107 Strategický plán 2004. SEVER. 
108 Strategický plán 2008. SEVER. 
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Strategický plán z roku 2008 je propracovaným dokumentem, jehož zpracování byla 

věnovaná značná pozornost – mimo jiné o tom svědčí fakt, že se jeho vytváření opíralo  

o několik zdrojů informací a práce na strategickém plánu probíhala na několika rozličných 

úrovních. V rámci tzv. všeseverských setkání (tj. setkání všech pracovníků SEVERu) se 

procesu strategického plánování účastnili všichni zaměstnanci organizace. Celkem se usku-

tečnila tři taková setkání, přičemž všechna probíhala za asistence externí facilitátorky. 

V mezičase mezi všeseverskými setkáními na strategickém plánu pracoval tým složený 

z ředitele organizace, vedoucích jednotlivých pracovišť a externí facilitátorky. Informace 

získané prostřednictvím výše uvedených setkání doplnily dva dokumenty hodnotícího cha-

rakteru. V prvním případě se jednalo o hodnocení střediska SEVER, které se zaměřilo na 

organizační strukturu, způsob řízení a personální zajištění organizace, a pro středisko ho 

zpracovalo občanské sdružení Podnos v zimě 2008.109 V druhém případě šlo o setkání 

partnerů, spolupracovníků, příjemců služeb, odborníků a zástupců finančních zdrojů  

v Hradci Králové v lednu 2008. Toto setkání moderovala opět externí facilitátorka, tento-

krát bez přítomnosti kohokoliv ze střediska SEVER, přičemž diskuse se zaměřovala na 

hodnocení činnosti SEVERu, na jeho silné a slabé stránky, financování, vizi střediska 

v roce 2013 apod. 

 

Nejnovější strategický plán se vrací ke všem důležitým oblastem, které zmiňovaly 

strategické plány z předchozích let – znovu je řešena finanční soběstačnost jednotlivých 

poboček, které mělo být podle strategického plánu z roku 2003 dosaženo již v roce 2008; 

plán se vrací k otázce právního zakotvení organizace – a to jak právní subjektivity pobo-

ček, tak nové právní formy organizace, které měly být vyřešeny do konce roku 2004; opa-

kovaně se také objevuje myšlenka funkce fundraisera v organizaci, zlepšení personální 

politiky atd. Strategický plán z roku 2008 definuje slabá místa organizace a ta se, s výjim-

kou zastaralé techniky a finanční nestability (která je přesto předmětem strategického plá-

nu, byť ne jako problém aktuální, ale jako potenciální budoucí hrozba), shodují se slabými 

stránkami SWOT analýzy z roku 2004 (nenahraditelnost ředitele, nedostatečná vnitřní ko-

ordinace práce, motivace zaměstnanců). 

 

                                                 
109 Viz. kap. 3.2.1.3. Sekundární analýza dat. 
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3.4. Výsledky výzkumu 

 

 Vrátíme-li se k definici procesu profesionalizace v neziskové organizaci tak, jak by-

la pro účely této práce vymezena, jedná se o procesy, ke kterým v organizaci došlo či do-

chází v souvislosti se snahou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Jinými slovy, jde o to, 

postihnout procesy vedoucí ke zvyšování kvality a odborných dovedností, a to v oblasti 

řízení a organizačního rozvoje, finančního a personálního řízení, vnitřní a vnější komuni-

kace či spolupráce organizace s nejrůznějšími partnery. 

 V následujících kapitolách budou uvedené procesy sledovány ve zkoumané organi-

zaci, včetně všech konsekvencí, ať už žádoucích a plánovaných či nechtěných a mimovol-

ných. Zvláštní pozornost bude věnována procesům, které v organizaci probíhají 

v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie.   

 Zkoumané organizační procesy lze na základě toho, v jakém kontextu probíhají, 

rozdělit na procesy charakteristické pro vnitřní chod organizace a procesy, k nimž dochází 

především v interakci organizace s jejím okolím. Tyto dva typy procesů od sebe samo-

zřejmě nelze oddělit, navzájem se prolínají a ovlivňují, stejně jako jednotlivé aspekty těch-

to procesů. Pro přehlednost práce bude přesto uvedené rozdělení použito.  

 

3.4.1 Vnitřní chod organizace 

3.4.1.1. Řízení organizace 

V následující kapitole bude věnována pozornost procesům, které souvisí s vlastním 

řízením organizace, tj. s rozdělením kompetencí, procesy rozhodování a plánování, pozicí 

vedení či existencí funkční organizační struktury. 

 

3.4.1.1.1. Kompetence  

V souvislosti s rozdělením kompetencí v organizaci vyjádřili téměř všichni respon-

denti (6)110 různou míru nejasností a pochybností. Nejčastějším faktorem působícím nejis-

totu jsou realizované projekty, které vstupují do „rutinní neprojektové“ činnosti pracovníků 

a otázku přidělování kompetencí problematizují (3).  

„Když je člověk koordinátorem projektu, tak zodpovídá za projekt a už se nemusí 

s každým rozhodnutím radit se svým vedoucím nebo ředitelem.“ (R04-1)111 

                                                 
110 Číslo v závorce vyjadřuje počet respondentů, jejichž odpověď je možné zařadit do stejné kategorie.  
111 Číselný kód v závorce vyjadřuje, který respondent je citován (viz. Příloha č. 2) a na jaké straně textového 
přepisu se uvedený citát nachází.    
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„Je nějaká obecná struktura, a pak do toho zasahují projekty, které jdou napříč a 

tam už to není jasný, kdo má vůči komu rozhodovací pravomoci.“ (R07-3)   

Pocit nepřehlednosti v oblasti kompetencí posilují zcela opačné odpovědi dotazova-

ných na hlavní zdroj informací o přidělených kompetencích: jsou jimi buď náplně práce, 

které jsou s každým pracovníkem sepsány (3), nebo naopak definovány vůbec nejsou (3). 

Druhá možnost není nicméně zaměstnanci vnímána pouze negativně, ale také jako určitý 

projev důvěry ze strany vedení (2). Pracovníci se v tomto případě řídí vlastním uvážením, 

intuicí, napodobováním postupu ostatních a vlastní zkušeností. O nejasnostech na poli 

kompetencí svědčí fakt, že je toto téma častým předmětem pracovních porad, nejrůznějších 

diskusí a dvoustranných rozhovorů (5), třebaže ne vždy je tento postup zároveň spolehli-

vým nástrojem k jejich řešení (2).  

„Leccos se řešilo a řeší na poradách, kde se to dostane do zápisu z porady, ale 

upřímně řečeno to někdy funguje tak, že to v zápisu z porady zůstane a už se to z toho zápi-

su nepřeklopí do náplní práce nebo do směrnic.“ (R02-2) 

 

3.4.1.1.2. Rozhodování 

Kompetence samozřejmě úzce souvisí s rozhodovacími procesy. Proto není překva-

pivé, že nezřetelné vymezení kompetencí je doprovázeno určitými výhradami k procesu 

rozhodování ze strany téměř všech respondentů (6). Ale nejedná se jen o nejistotu pracov-

níků, v kterých záležitostech jsou oprávněni rozhodovat, což je mimochodem v kontextu 

rozhodovacích pravomocí, oproti oblasti kompetencí, vnímáno jako vyjádření nedůvěry 

(2), ale o potřebu téměř všech oslovených posílit svoji účast na procesu rozhodování a po-

dílet se tak na rozhodnutích, která v současnosti probíhají bez nich (6). Jedná se především 

o rozhodnutí, která mají celoorganizační charakter, do rozhodování o záležitostech, která 

se týkají pouze konkrétního pracoviště, zaměstnanci vstupovat mohou (4). 

„Teď jde o ty motivované a nadšené lidi, kteří by měli být ztotožněni s tím cílem a po-

sláním, takže by měli mít pocit, že rozhodovat můžou a že se nerozhoduje úplně bez nich.“ 

(R05-4) 

„Když je možnost, aby tam ze všech pracovišť byl někdo, kdo to zas přenese dál a tu 

myšlenku šíří, tak ten rozhodovací proces je hrozně rychlej. Proč se tady zasekáváme na 

nějakých cílech, protože ty lidi ještě neměli šanci se ztotožnit s tím, že je takhle rozhodnu-

to.“ (R05-5) 

V současnosti je příliš mnoho celoorganizačních rozhodnutí soustředěno do rukou 

vedení nebo přímo ředitele (6), o čemž respondenty utvrzuje také opakovaná zkušenost 
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z minulosti (2), zároveň je ale nyní v organizaci zřetelně přítomna snaha tento přístup 

změnit a rozhodovací pravomoci rozšířit na větší okruh lidí (2).  

„Strategický plán by měl vést k tomu, aby rozhodovalo víc lidí, protože pak mají šan-

ci tu myšlenku spíš prosazovat, brát ji za svou, tlačit ji dál, to je dobrá cesta.“ (R05-5) 

 

3.4.1.1.3. Plánování  

V dosavadním organizačním plánování identifikovali určité problémy téměř všichni 

respondenti (6), a to především v souvislosti s nedodržováním naplánovaných aktivit, cha-

otičností či nekoncepčností. Tři respondenti současně zmínili rozdíl mezi kvalitou pláno-

vání na úrovni pracoviště, které považují za funkční a plánováním na úrovni celé organiza-

ce. Hlavním momentem, ve kterém plánování selhává, jsou záležitosti střednědobého cha-

rakteru, tedy mezistupeň mezi každodenním či krátkodobým plánováním na pracovištích a 

dlouhodobým několikaletým plánováním na úrovni celé organizace (2). 

„Plánování z mého pohledu neprobíhá, protože i když si něco naplánujeme, tak to 

nedodržujeme. Když si řekneme, že k nějakému datu něco bude, tak nezkontrolujeme, jestli 

to tak bylo. A nikdo z toho nevyvodí důsledky. Tzn. že ten skluz může být od všech lidí ze 

všech stran. Je to na sebe návázný. Omezujou nás akorát vnější limity.“ (R01-3) 

O tom, že si organizace nedostatky spojené s procesem plánování uvědomuje, svědčí 

poslední proces strategického plánování (4), od kterého si respondenti slibují zlepšení  

v oblasti plánování (2), s výjimkou jednoho z respondentů, který s ohledem na dosavadní 

zkušenost zůstává k možným přínosům strategického plánu skeptický. 

„Plánujeme na všech frontách a vidím v tom velký posun, že opravdu se plánuje 

dlouhodobě a ten strategický plán bylo potřeba udělat. I když ty změny nenastanou teď a 

my jsme z toho celí tumpachoví a nervózní, jak to vlastně bude, tak si myslím, že je dobrý, 

že se to nastartovalo a je to vlastně plánování koncepční – a myslím si, že to teď přechází 

docela úspěšně i na jednotlivá pracoviště, která si už plánují ty dílčí věci.“ (R06-4) 

 

3.4.1.1.4. Organizační struktura  

Zatímco formální podoba organizační struktury je všem respondentům známa, 

v otázce hodnocení její funkčnosti se reakce dotazovaných liší. Jako nedostatek je vnímáno 

přímé napojení centrálního pracoviště na ředitele, a v té souvislosti chybějící role vedoucí-

ho centrály (1). Nejasnosti do stávajícího modelu organizační struktury vnáší projekty rea-

lizované na více než jednom pracovišti (1) či rozdílný přístup k řízení ve vztahu vedoucí 
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pracoviště vůči zaměstnancům a ředitel vůči vedoucím pracovišť. Zatímco v prvním přípa-

dě řízení funguje, ve druhém je vnímáno jako nedostatečné (1). 

Jednoznačně pozitivní změnu přineslo organizaci zřízení jednotlivých poboček a  

s nimi související přeskupení řídících funkcí mezi ředitelem a vedoucími poboček (4). 

Změna, ke které vedení přistoupilo, byla reakcí na rozrůstání organizace, které přinášelo 

složitější a samozřejmě vyšší nároky na řízení. Změnu vzpomínají především její „pamět-

níci“, zatímco jejich mladší kolegové žádné změny v oblasti řízení a vnitřní struktury za 

dobu svého působení v organizaci nezaznamenali (3). 

„Je to stále komplikovanější a komplikovanější. Člověk si uvědomuje, co všechno je 

třeba řídit v té organizaci – z dnešního pohledu, když člověk vidí, co všechno děláme a 

naopak, co ještě neděláme a měli bysme dělat a řídit, tak mi připadá neskutečný, že orga-

nizace mohla fungovat ve třech lidech a všechny tyhle věci nedělat (jako archivnictví, in-

ventury, apod.).“ (R02-5) 

 

3.4.1.1.5. Role ředitele 

 Jakou roli v současnosti sehrává ředitel organizace? Všichni oslovení se shodují na 

roli rádce, konzultanta a podporovatele (7). Silná je také jeho funkce reprezentativní, kdy 

organizaci zastupuje navenek (5) a jeho osoba je s organizací dokonce ztotožňována (4). 

Stávající ředitel zároveň organizaci stmeluje a je vnímán jako zdroj jistoty (4) či dokonce 

jako záruka jejího fungování nejen v minulosti, ale i současnosti (3). Je nositelem myšleny 

organizace, jejích cílů a poslání (4). Ačkoliv manažerskou či rozhodovací funkci ředitele 

zmínil pouze jeden respondent, podle dvou zaměstnanců je v osobě ředitele soustředěno 

příliš mnoho kompetencí, jejichž část by měla být předána pracovníkům na nižších pozi-

cích. 

„Mě u toho napadá takový to: Já se ještě zeptám Jirky.“ (R01-3) 

 

3.4.1.1.6. Závěr 

Z odpovědí respondentů na otázky související s řízením organizace, tedy organizační 

strukturou, rozdělením kompetencí, rozhodovacími a plánovacími procesy, je zřetelný po-

cit nejasnosti a pochybností. Tento dojem koresponduje se závěry hodnocení, které zpra-

covalo sdružení Podnos a podle něhož se zaměstnanci, mají-li popsat styl řízení, jednomy-

slně shodují, že „stávající podoba řízení je především nevyjasněná, byť vykazuje některé 
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prvky horizontálního, konsensuálního řízení“.112 Podle zmíněného hodnocení si zaměst-

nanci ve své většině přejí, aby se řízení organizace posunulo „od nezřetelnosti a nevyjas-

něnosti k demokratickému, týmovému pojetí řízení, které má jasná pravidla, která všichni 

respektují a dodržují“.113 

V oblasti řízení došlo v organizaci v historii ke změně související s rozrůstáním orga-

nizace. Vznik dalších poboček organizace, tedy pracovišť v Litoměřicích, v Hradci Králo-

vé a Trutnově, je dokonce druhý nejčastěji vzpomínaný klíčový moment v historii organi-

zace (5). Přerozdělení řídících funkcí ve prospěch vedoucích jednotlivých pracovišť bylo 

reflektováno jako jednoznačně přínosné, z odpovědí se ale současně zdá, že nebylo dopro-

vázeno zřetelným rozdělením kompetencí a rozhodovacích pravomocí včetně komunikace 

o nich (např. je-li v zájmu zachování efektivity řízení nutné jednat o celoorganizačních 

záležitostech v užším plénu a na rozhodnutích tohoto typu se tak nemohou přímo podílet 

všichni zaměstnanci, je třeba tento postup s pracovníky prodiskutovat a vysvětlit). Zdrojem 

nejasnosti a chaotičnosti v oblasti řízení tak může být rychlý růst organizace, který pravdě-

podobně nebyl doprovázen stejně rychlými změnami v řídící oblasti a organizace se 

s důsledky tohoto vývoje potýká dodnes. 

 

3.4.1.2. Finance 

Z řad zástupců neziskového sektoru zaznívá velmi výrazně postesknutí nad nedostat-

kem finančních prostředků v sektoru114 a s tím související špatné a nestabilní finanční 

ohodnocení pracovníků neziskových organizací, včetně nedostatku financí na zaplacení 

kvalitních řídících pracovníků. Tato kapitola bude tedy věnována schopnosti organizace 

shánět finanční prostředky na svoji činnost, schopnosti čerpat národní a evropské prostřed-

ky či dovednosti v oblasti fundraisingu, včetně firemního a individuálního dárcovství. 

V souvislosti s aktuálností finančních zdrojů z fondů Evropské unie se kapitola hlouběji 

zabývá motivacemi organizace pro usilování o tento typ finanční podpory, vlivem realizo-

vaných evropských projektů na vnitřní chod organizace, dilematy, která organizace 

v souvislosti s projekty řeší a perspektivami či plány v této oblasti.  

  

                                                 
112 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos o.s. 
113 Tamtéž. 
114 Viz. kap. 2.2.2. Pohled z praxe. 
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3.4.1.2.1. Finanční politika organizace 

V současnosti má organizace podle všech dotazovaných dostatek financí 

k naplňování svých cílů, třebaže by se prostor pro další investice, které by např. umožnily 

zvýšení komfortu pobytového střediska či rozšíření nabídky služeb, samozřejmě našel. 

Hlavním zdrojem financí pro fungování organizace je, podle slov vedení, vlastní čin-

nost a prostředky získané z grantů a dotací. Ostatní finanční zdroje zastávají velmi okrajo-

vé postavení. Poměr mezi dvěma hlavními finančními zdroji se v průběhu existence orga-

nizace mění – zatímco v období před evropskými granty pocházela většina příjmů organi-

zace z vlastní činnosti, v současnosti, v období realizace evropských projektů, jednoznačně 

převažují příjmy z grantů a dotací.115 

  Finanční částky získané od soukromých či firemních dárců tvoří řádově desítky ti-

síc a představují tak, jak již bylo uvedeno výše, zanedbatelnou část celkového rozpočtu 

organizace. V této souvislosti nepřekvapí, že v organizaci nejsou pro komunikaci s tímto 

finančním zdrojem nastavena žádná obecná pravidla. Tento trend potvrzuje také hodnocení 

sdružení Podnos116, podle kterého mezi zaměstnanci převažuje názor, že na fundraising od 

firem a individuálních dárců organizace nemá v současnosti kapacitu a proto se mu nevě-

nuje.117  

Fundraisingový plán organizace nezpracovává. 

 

3.4.1.2.2. Grantové financování 

Všichni dotazovaní organizaci ohodnotili jako úspěšnou či dokonce velmi úspěšnou 

v získávání grantových prostředků, a to jak na úrovni národních, tak evropských grantů. 

Organizace nikdy nemusela získanou dotaci ani její část vracet, s výjimkou jednoho pro-

jektu ji pouze ve velmi omezených částkách maximálně nedočerpala. 

Finanční prostředky z evropských fondů začala organizace využívat v roce 2004, kdy 

se ještě jednalo o předvstupní fondy typu Phare. Zásadní změna nicméně nastala až 

v souvislosti s řádově a kvalitativně odlišnými projekty z Evropského sociálního fondu 

(ESF), které organizace začala realizovat na začátku roku 2006. V roce 2007 tvořil tento 

typ příjmů většinu všech organizačních výnosů118.  

Jak již bylo uvedeno, v oblasti získávání evropských grantů hodnotí organizaci 

všichni dotazovaní jako úspěšnou či dokonce velmi úspěšnou, třebaže jeden z respondentů 

                                                 
115 Podrobněji viz. kap. 3.3.4. Ekonomická činnost.  
116 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos. 
117 Tamtéž. 
118 Podrobněji viz. kap. 3.3.4. Ekonomická činnost.   
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úspěšnost organizace připisuje spíše chaotickým podmínkám na začátku prvního monito-

rovacího období (2004-2006), kdy si s evropskými projekty nevěděli rady často ani posky-

tovatelé dotací a měli tak na příjemce dotace nižší požadavky. Tento postoj do jisté míry 

potvrzují i další dotazovaní, kteří si, v souvislosti s rozbíhajícím se monitorovacím období 

2007-2013, kladou otázku, nakolik bude organizace úspěšná při získávání evropských 

grantů i v budoucnu (4).  

 

3.4.1.2.3. Motivace pro usilování o evropské granty 

Nejsilnějším motivem pro usilování o evropské granty jsou podle všech respondentů 

finanční prostředky, které organizaci umožňují vytvořit finančně stabilnější prostředí  

s delší časovou perspektivou, včetně navýšení a dlouhodobějšího zajištění mzdových pro-

středků či vybavení organizace po materiální a technické stránce.  

„/ež se tohle podařilo, tak jsme existovali – asi to bude silný, když to takhle řeknu – 

na hranici existenčních možností. Měli jsme velké problémy s vybavením organizace – ná-

bytek, kancelářské stroje, to všechno bylo na hraně. To samé co se týče mezd, mzdy oscilo-

valy. Jednak ta absolutní výše, ale taky  taková ta hodně krátká perspektiva, ta blízká nejis-

tota.“ (R02-6) 

Dalším motivačním faktorem pro usilování o evropské finanční prostředky jsou nové 

příležitosti, které evropské granty přinášejí (4). Organizaci otevírají možnost rozvíjet její 

organizační cíle, zkvalitňovat nabízené služby, vytvářet nové aktivity, vyzkoušet si další 

činnosti a něčemu novému se tak přiučit. Přinášejí také příležitost zviditelnit samotnou 

organizaci a její činnost.  

„Abychom se dostali někam trošku dál, abychom neustrnuli na pozici, kterou jsme 

měli, abychom se naučili dělat něco jiného s jinými cílovými skupinami, jinak.“ (R06-4) 

 

3.4.1.2.4. Organizační změny související s realizací evropských projektů 

Realizace evropských projektů zasáhla také do oblasti řízení a struktury organizace 

(5). Rozsáhlost projektů, včetně jejich délky a administrativní náročnosti přispěla k větší 

dělbě činností v rámci organizace (v souvislosti s projektovým řízením byli např. nově 

ustanoveni dva garanti jednoho projektu), způsobila změny v náplních práce, kdy byl  

u některých zaměstnanců snížen podíl přímé práce s klienty ve prospěch administrativní 

projektové činnosti.  V souvislosti s evropskými projekty se zkonkretizovaly a jednoznač-

něji vymezily pracovní pozice. Podle jednoho respondenta náročnost situace, kterou reali-



 46 

zace evropských projektů v oblasti řízení a struktury přinesla, přispěla k tomu, že organi-

zace začala svoji činnost strategicky plánovat.  

Již zmíněný výrazný nárůst administrativní činnosti v souvislosti s realizací evrop-

ských projektů připomnělo pět respondentů. Možná překvapivě s sebou tento jev, podle 

jejich slov, nenese pouze negativa, ale je současně určitým impulsem, podnětem pro zlep-

šení organizačně administrativních postupů – např. v oblasti účetnictví, personalistiky, 

webových stránek, inventur, apod. (4).   

„Asi nám to pomohlo, že třeba dáme víc do pořádku věci, které máme mít, naopak 

nám to může přitížit, že tý administrativy je zbytečně moc, kterou třeba až skončí evropské 

granty nebudeme potřebovat a dělali jsme to jenom proto, ale určitě z toho zůstanou ty 

dobrý věci, který jsme museli přijmout.“ (R04-3) 

Realizace evropských projektů stojí také za růstem počtu zaměstnanců v organizaci, 

včetně zavedení určitého specifika v souvislosti s přijímáním nových pracovníků výhradně 

za účelem realizace projektu, což se dříve nedělo (2). 

 

3.4.1.2.5. Dilemata spojená s realizací evropských projektů  

V souvislosti s možností čerpat finanční prostředky z evropských fondů musí ale or-

ganizace řešit mnohá dilemata. První dilemata zvažuje už při přípravě projektů, kdy se 

rozhoduje, do jakých grantových schémat a programů vstoupí, na jakou svoji činnost či 

službu může či potřebuje získat finance (přičemž tato hlediska si mnohdy odporují), jak se 

zachová v případě, že projektů vyjde více, než je schopna ve stávajícím počtu zaměstnanců 

zadministrovat (Bude si poté moci dovolit finanční prostředky odmítnout? Nebo naopak 

přijme nového pracovníka a zvolí strategii rostoucího počtu zaměstnanců v organizaci se 

všemi riziky, který tento postup s sebou nese?) či naopak, jak se zachová v případě, že na 

realizaci žádného z podaných projektů finanční prostředky nezíská (4).  

Další dilema spočívá ve značném objemu finančních prostředků, které evropské fon-

dy poskytují organizacím na realizaci jednotlivých projektů. Na takový zdroj peněz je 

možné ještě několik let spoléhat, ale s ukončením možnosti evropské prostředky čerpat 

budou organizace, v té době již zvyklé na určitý finanční a materiálový standard, čelit zcela 

jiným podmínkám, a to nejen finančním, ale také odlišné situaci v řadách cílových skupin, 

které si, v souvislosti s evropskými projekty, zvykly na bezplatné služby (3). S tímto scé-

nářem je již v současnosti třeba počítat a zahrnout ho do úvah o čerpání evropských pro-

středků. 
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„Teď naopak si myslím, že my vnitřně, ale i naše okolí jako klienti si zvykáme, že ty 

peníze jsou, jsou z projektů, není třeba se zvlášť trápit tím, kolik výukáčů máme, kolik za ně 

vybíráme, max. z hlediska, jaký to číslo je napsáno v indikátoru v projektech a samozřejmě, 

tohle se nám může zle vrátit v okamžiku, kdy ty evropské projekty skončí.“ (R02-8)  

Respondenti narazili také na dilema spojené s vlastní realizací evropských projektů, 

kdy skutečná náplň práce zaměstnance mnohdy nesouhlasí s činností vykazovanou v pro-

jektech, protože by jinak organizace nebyla s to zachovat svoji dosavadní neprojektovou 

činnost (3).   

„Pak jsou tam ty rozpory mezi tím, jestli jsou pokryty kapacity na takový to základní 

fungování organizace versus zajištění jednotlivých projektů. Že se třeba podaří zajistit pro-

jektové peníze, ale nejde z nich financovat běžný provoz organizace. To je otázka možná 

toho, jak to umíme nebo neumíme konstruovat. Což je stav, který tady byl třeba, že bylo 

dost peněz v projektech na různé pozice vázané na projekt, ale kdyby se to dodržovalo úpl-

ně přesně, tak tam byl problém s udržením těch funkcí, které ta organizace potřebuje pro 

svůj chod (účetnictví, personalistika, archivnictví, bezpečnost práce apod.).“ (R02-7) 

Tři respondenti s příchodem evropských projektů spojují také počátky určité nespo-

kojenosti a přepracovanosti zaměstnanců a evropským projektům přičítají jistý odklon od 

vlastní činnosti organizace k administrativnímu zajištění projektů (3).  

„Byly i ty velké granty, i když přesně nevím, jak to fungovalo předtím, ale cítila jsem 

to tak, že ty velký granty evropského významu s námi určitě zahýbaly. Bylo to znát hlavně 

na platech, co se mě týkalo. Od té doby začali být lidi trošku nespokojení, možná přepra-

covaní, nebo tak, protože dřív se hodně kladl důraz na tu ekologickou výchovu, na ty kon-

krétní akce, na činnost samotnou a teď najednou narostla ta administrativa, takže to asi 

byla velká změna.“ (R06-1) 

 

3.4.1.2.6. Závěr 

Podle slov respondentů měla organizace v době, kdy rozhovory se zaměstnanci pro-

bíhaly, dostatek finančních prostředků k naplňování svých cílů. Vzhledem k tomu, že 

v organizaci převládá, podle slov jejího vedení i podle finančních výstupů výročních zpráv, 

v současné době financování prostřednictvím grantů a dotací, může být současná finanční 

stabilita pouze zdánlivá a časově omezená. Třebaže je organizace v získávání grantů jak na 

národní, tak mezinárodní úrovni úspěšná, vícezdrojový model financování, který 

v současnosti nezastává, by neměl být opomíjen. Uvědomuje si to především vedení orga-
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nizace (což potvrzují také závěry hodnocení sdružení Podnos)119, které v budoucích evrop-

ských grantech vidí příležitost  ke zvládnutí plynulého přechodu od současného financová-

ní k podmínkám, které nastanou po skončení evropských dotačních příležitostí (tj. zvýšit 

podíl samofinancování, investovat do zkvalitňování nabízených služeb apod.) (3). 

V souvislosti se stávajícím, výše uvedeným rozložením finančních zdrojů, hovoří autoři 

citovaného hodnocení o „upínání se“ zaměstnanců ke grantům a dotacím a chybějící před-

stavě o výhledovém financování činností.120 

Získání a realizaci projektů financovaných z EU vnímají všichni respondenti jako klí-

čový moment v historii organizace – třebaže někteří pouze zprostředkovaně, protože do 

organizace nastoupili až v průběhu jejich realizace. I přese všechny možné výhrady a při-

pomínky, které respondenti k realizaci evropských projektů mají, všichni se shodují na 

tom, že by organizace ve snaze získat prostředky měla pokračovat i v budoucnu. Silně me-

zi oslovenými zaznívá i názor, že v současné situaci organizaci ani nic jiného nezbývá (5). 

Nezískat evropské prostředky by ohrožovalo její chod, ať už se jedná o zachování současné 

nabídky služeb či stávajícího počtu zaměstnanců.  

V úvodu kapitoly zmiňovaný nedostatek finančních prostředků v neziskovém sektoru 

potvrzuje nejčastěji zmiňovaná finanční motivace při usilování o evropské projekty, po-

měrně silná je nicméně také motivace související s příležitostmi, které projekty přinášejí – 

včetně profesionalizace organizace tak, jak ji pro účely této práce vnímáme, třebaže není 

toto označení respondenty explicitně použito.  

Rozhovory potvrdily, že realizace evropských projektů má jednoznačný vliv na 

vnitřní chod organizace, počínaje dělbou práce, konkretizací pracovních pozic či změnami 

v pracovních náplních. Současně odhalily poněkud nečekaný a pozoruhodně kladný názor 

na administrativu související s jejich realizací, která organizaci pomůže profesionalizovat 

se po administrativní stránce. 

Z uvedených dilemat je zřetelné, že organizace čelí už od okamžiku přípravy projektů 

do evropských fondů řadě neznámých a proměnných, které organizaci významným způso-

bem komplikují rozhodování a plánování související s evropskými finančními příležitost-

mi. Zmiňovaná dilemata současně zřetelně ukazují, že příležitosti a pobídky, které s sebou 

fondy EU jednoznačně přinášejí, se mohou nepromyšleným či lehkovážným postupem 

proměnit v nevýhody či přímo hrozby, které organizaci významně zkomplikují vlastní 

chod i činnost. V případě zkoumané organizace můžeme v jistém rozporu mezi skutečně 

                                                 
119 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos. 
120 Tamtéž. 
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vykonávanou a vykazovanou projektovou činností objevit možné příčiny nejistoty a nepře-

hlednosti, která byla zmiňována v předchozích kapitolách v souvislosti s řízením organiza-

ce. Posun v pracovních náplních zaměstnanců ve prospěch administrativní projektové čin-

nosti mohou mít, jak uvidíme v následujících kapitolách, zásadní vliv na motivaci zaměst-

nanců pro samotné působení v organizaci. 

 

3.4.1.3. Personální řízení 

Na většinu otázek týkajících se personálního řízení – tedy otázku přijímání zaměst-

nanců, vzdělávání a motivování zaměstnanců či personální administrativy – odpovídali 

pouze ti zaměstnanci, kteří v organizaci zastávají pozici, z níž mohou personální politiku 

organizace buď přímo ovlivňovat nebo jsou o ni aspoň dostatečně informovováni, aby se 

k tomuto tématu mohli fundovaně vyjádřit. Uvedená kritéria splňovali čtyři z oslovených 

zaměstnanců.  

Na úvod je třeba poznamenat, že v organizaci není zavedena zvláštní pozice persona-

listy. Činnosti související s administrativní stránkou personální agendy vykonává jeden ze 

zaměstnanců centrálního pracoviště na nespecifikovanou část svého pracovního úvazku 

vedle dalších pracovních povinností. Pro účely této práce ho přesto budu označovat jako 

personalistu. 

 

3.4.1.3.1. Přijímání, motivování a vzdělávání zaměstnanců  

Sestavování nabídek práce ani následným přijímacím pohovorům není personalista 

překvapivě přítomen, proto nezná ani preference organizace při výběru nových zaměstnan-

ců. 

Pro ostatní respondenty, tedy vedení organizace, jsou shodně stěžejním kritériem pro 

výběr uchazeče jeho zkušenosti. Vzdělání uchazeče sehrává v rozhodování menší roli a 

nahradit ho může právě praxe. Dotazovaní se shodují také v požadavku na schopnost ucha-

zeče pracovat s lidmi, nebát se nových věcí a samostatnosti. Souznění s tím, co organizace 

dělá, s jejím posláním a cíli a současně tak vnitřní motivaci uchazeče o práci, uvedl vý-

slovně jako kritérium pro výběr nového zaměstnance pouze jeden respondent. 

V souvislosti s rostoucí specializací pracovních pozic se, podle jiného z dotazovaných, 

postupně zesiluje důraz na vybírání uchazečů podle jejich předpokladů pro konkrétní čin-

nost.  

O motivování svých zaměstnanců se organizace snaží cíleně, přičemž využívá něko-

lika motivačních forem a prostředků: finanční (v podobě mezd a pravidelných odměn) a 
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verbální (v podobě hodnocení, pochvaly a poděkování zaměstnanci) (3). Motivačními fak-

tory jsou také vstřícné pracovní prostředí, kolektiv či mezilidské vztahy (2). Systém moti-

vování se může nicméně v rámci organizace odlišovat, ať již mezi jednotlivými pracovišti 

či ve vztahu ředitel-vedoucí pracoviště. Jakýkoliv systém motivování zaměstnanců 

v organizaci zcela postrádá jeden respondent.   

Existenci systému vzdělávání zaměstnanců potvrzuje pouze jeden respondent, ale 

současně zpochybňuje jeho funkčnost v souvislosti s údajnou neschopností aplikovat tento 

systém v praxi. Ačkoliv většina respondentů zdůrazňuje zřetelný zájem až tlak organizace 

na vzdělávání zaměstnanců, současně se všichni oslovení shodují, že z převážné části se 

zaměstnanci vzdělávají sami z vlastní iniciativy. 

„/a to sebevzdělávání je strašně málo času, čím je člověk ve vyšší pozici, tím míň ča-

su na to samozřejmě hledá, ale řada těch lidí, která touží po sebevzdělávání, si tu možnost 

snaží najít. /emyslím si, že, kdyby se člověk chtěl na SEVERu sebevzdělávat, že tu šanci 

nemá. Ale je hrozná škoda, že mnohdy ti vedoucí nejsou schopni to těm svým pracovníkům 

nabídnout, nebo je někam nasměrovat, to by měla být taky pozice vedoucího. /echává se to 

na zaměstnancích, kteří buď mají chuť hledat, nebo ne.“ (R05-6) 

 

3.4.1.3.2. Fluktuace zaměstnanců 

Za příliš častými personálními změnami, na nichž se shodují všichni respondenti, sto-

jí jak vnější, tak vnitřní příčiny. Nejsilnější důvod, který mezi dotazovanými zaznívá, mů-

žeme nazvat „fenomén absolventů“ (4). Jedná se o situaci, kdy čerství absolventi nástupem 

do zaměstnání teprve zjišťují, jakému povolání by se chtěli v budoucnu věnovat. Zatímco 

zkušenější žadatelé si práce váží a v zaměstnání hledají pozitiva, čerství absolventi, kterým 

chybí srovnání s jinými zaměstnáními, nejsou často připraveni na značné množství práce a 

časově náročné zaměstnání.  

Na poměrně vysoké fluktuaci zaměstnanců se vedle „fenoménu absolventů“ podílí 

také vnitřní pochybení samotné organizace, která zaměstnance motivuje nedostatečně, vě-

nuje málo času zaškolení nových zaměstnanců a současně od nich očekává zvládnutí vel-

kého objemu práce (3). 

„/ebyli dostatečně motivovaní, neměli pocit, že je někdo vede, nevěděli, co mají 

přesně dělat, co se od nich očekává, nedokázali se ztotožnit s cílem, posláním organizace, 

protože jim ho nikdo nepředal.“ (R05-6) 

„Když nastoupí člověk, neví pomalu, co jde dělat. Je jakási nabídka, ale skutečnost je 

úplně jiná, většinou dělá úplně jinou práci, než na kterou nastupoval. Hoděj ho do vody, 
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nikdo nikoho nezaučí. To znamená, že pokud to na začátku není člověk, který za tím chce 

vidět něco dalšího nebo je vytrvalejší a řekne si: uvidím, jak se to vyvrbí, tak ho to musí 

otrávit, že uvažuje o tom, že odejde, protože se to na něj sesype. To je myslím hlavní důvod 

proč ty lidi odcházejí.“ (R01-3) 

 

3.4.1.3.3. Motivace zaměstnanců  

Jaká je tedy motivace zaměstnanců pro práci ve zkoumané organizaci? Jaké jsou je-

jich důvody pro působení v ní? Všichni respondenti uvedli kombinaci několika motivač-

ních faktorů, z nichž je, možná překvapivě, převládající motivací práce s lidmi, resp. dětmi 

(6); v pořadí druhou nejdůležitější motivační roli sehrává způsob práce střediska (4), který 

vytváří podnětné pracovní prostředí a nabízí tvořivé metody práce.  

„Za tu dobu, co tu jsem, jsem se strašně naučila. Když se bavím se spolužáky 

z vejšky, tak mi připadá, že toho umím mnohem víc i z toho oboru.“ (R04-1) 

„Ta práce dává obrovské možnosti v rámci tvořivosti, v rámci různorodosti práce, 

v rámci profesního růstu, když člověk začínal u výukových programů a potom už vede se-

mináře, zkouší si projekty, organizuje tiskové konference a jde pořád dál.“ (R05-1) 

Životní prostředí, jeho ochrana či zájem o přírodu zaujímají třetí pozici a jako moti-

vační faktor ho zmiňují tři respondenti. Pro stejný počet dotazovaných je motivací pracov-

ní prostředí (kolektiv) a příznivé podmínky práce, které organizace nabízí (např. pružná 

pracovní doba).  

„Další věc je potkávání s lidmi, kteří, ať už v SEVERu pracují, nebo pracují 

v organizacích, který se SEVERem spolupracují, protože je to vždycky setkání s lidmi tako-

vé té stejné krevní skupiny, se kterými je ti prostě dobře, se kterými se ráda sejdeš, se kte-

rými je příjemný spolupracovat.“ (R05-1) 

Pět z oslovených zaměstnanců střediska uvedlo, nebo bylo z jejich odpovědí zřetelné, 

že se za dobu působení v organizaci jejich motivace do určité míry změnila – ve dvou pří-

padech se jednalo o posun v pozitivním smyslu, kdy se původní motivace rozšířila o další 

motivační aspekty, ve třech případech došlo k posunu v mírně negativním smyslu, kdy se 

očekávání a motivace při nástupu do zaměstnání střetly se skutečností, nebo se v průběhu 

působení v organizaci okolnosti změnily na méně motivační.  

„/emám nikde něco, co by mě motivovalo, z vedení, jak dál, proč dál. Finanční moti-

vace je jedna věc, ale možná ta první motivace je to, že tě ten vedoucí pochválí, že to 

s tebou zhodnotí, že ti řekne, co bylo dobrý, atd. Vytvářet tomu člověku příjemný prostředí, 

zázemí, dávat mu možnosti, aby dělal věci, které ho baví a otvírat mu tyhle možnosti. A to 
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bych řekla řada zaměstnanců postrádá. I pochvala by stačila, aspoň ta. To tam není.“ 

(R05-5) 

„Další důvod proč odcházím je částečně i ta náplň práce - odcházím do zaměstnání, 

kde se nebudu muset věnovat koordinačním projektovým věcem, ale nevnímám ty věci a 

priory negativně, jen se můj momentální zájem orientuje tím směrem opravdu praktickým – 

práce s dětmi a lidmi.“ (R03-7) 

„Ale teď nemám úplně pocit, že to, co dělám, je smysluplné, už to není tak jedno-

značné, jako když jsem sem šla.“ (R01-1) 

 Také výzkum, které provedlo sdružení Podnos, upozorňuje na nepříliš přesvědčivou 

převahu kladných reakcí mají-li zaměstnanci srovnat současné pocity ze svého působení v 

organizaci s těmi, které převládaly po nástupu do zaměstnání. Autoři výzkumu obzvlášť 

zdůrazňují fakt, že značné množství zaměstnanců, včetně těch na klíčových postech, ne-

spojuje dlouhodoběji svoji budoucnost s působením v této organizaci. Pro významnou část 

zaměstnanců je perspektiva působení v organizaci omezena na výhled v řádu několika let. 

Z většiny odpovědí není zřejmé, jaký faktor stojí za těmito úvahami, u některých respon-

dentů se objevuje např. nejistota spojená s grantovým financováním (4).121  

 

3.4.1.3.4. Závěr 

Skutečnost, že organizace nevytvořila zvláštní pozici personalisty, či alespoň nevy-

členila přesně vymezenou část pracovního úvazku některého ze zaměstnanců na činnost 

spojenou s personální agendou, je v případě organizace, která zaměstnává přes dvacet pra-

covníků, zarážející. 

Třebaže určitou snahu využívat motivační postupy přiznávají organizaci téměř všich-

ni respondenti, stejný počet ale zároveň připouští nedostatky a rezervy v této oblasti.  

O nedostatečné motivaci podle nich vypovídá mimo jiné vysoká fluktuace v řadách za-

městnanců. Respondenti shodně identifikují problém častých personálních změn, který 

nespecifikují konkrétními počty zaměstnanců, ale skutečnost, že na tento stav jednotně 

poukazují, o existenci problému vypovídá. Vysokou fluktuaci mladých zaměstnanců shod-

ně potvrzuje také výzkum sdružení Podnos, podle něhož je třeba zvážit, nakolik je to pro 

sektor běžný jev a nakolik je to reakce na nejasný či zcela chybějící výhled na postup do 

manažerských pozic v rámci organizace.122 Druhý důvod by korespondoval s názorem vět-

šiny oslovených o nedostatečné pozornosti věnované motivování zaměstnanců, mezi něž 

                                                 
121 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos. 
122 Tamtéž. 
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zcela jistě patří jasné komunikování o perspektivách působení v organizaci. O rezervách 

v oblasti motivace vypovídá také přístup organizace ke vzdělávání vlastních zaměstnanců, 

které organizace ve většině případů neiniciuje a nechává jej na vlastní iniciativě zaměst-

nanců. 

Na „fenomén absolventů“ organizace reaguje prioritním kritériem pro výběr nových 

zaměstnanců, kterým jsou jejich zkušenosti.  

Zajímavé souvislosti nabízí pohled na hierarchii motivačních faktorů – skutečnost, že 

hlavním motivem pro působení v organizaci je práce s lidmi, resp. dětmi, je dobré vzpo-

menout v souvislosti s předchozí kapitolou, kde jsme hovořili o změnách v náplních práce 

ve prospěch administrativní činnosti. Takový posun by podle všeho mohl kolidovat 

s hlavní motivací zaměstnanců pro působení v organizaci (o čemž vypovídá skutečnost, že 

někteří respondenti přímo či nepřímo zmínili posun motivace v negativním slova smyslu a 

potvrzují to také zjištění sdružení Podnos, podle jehož výzkumu jen o málo více než polo-

vina respondentů odpověděla kladně na otázku, zda je práce uspokojuje stejně jako když 

v organizaci začínali).  

  

3.4.1.4. Vnitřní komunikace 

Současnou podobu vnitřní komunikace hodnotí respondenti shodně jako vyhovující, 

zároveň ale všichni nacházejí v této oblasti určité rezervy. Jedním ze specifik, která komu-

nikaci v organizaci ovlivňují, je místní oddělenost poboček. Tato skutečnost samozřejmě 

přináší určité komplikace – zatímco komunikace na malém pracovišti je vnímána jako bez-

problémová, komunikace mezi pobočkami či mezi vedoucími a ředitelem je hodnocena 

jako problematičtější.  

„Vedoucí se svými zaměstnanci - taková komunikace mi přijde nejefektivnější, ti lidi 

se potkávají, vědí o své činnosti, mají představu, co je a není reálné. Tam ta komunikace 

probíhá líp, tam ti lidi k sobě mají blíž, pak už je horší komunikace mezi pobočkami nebo 

mezi vedením a danou pobočkou, protože ti už mají k sobě dál.“ (R07-3) 

Stejně jednoznačně jako se respondenti shodli na víceméně fungující vnitřní komuni-

kaci, shodli se také na nedostatcích v oblasti komunikace o poslání a cílech organizace. 

V tomto směru komunikuje organizace se svými zaměstnanci nedostatečně.  

„Bojím se, že to předávání o tom, co je to poslání, trošku na některých pracovištích 

mizí. Že se mi mockrát stalo, že mám pocit, že ti lidé tam dělají rok, rok a půl a vlastně 

úplně nevědí o čem to je.“ (R05-2) 
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„Člověk se o tom nějak dozví, při praktické práci se s tím setkáváš, ten pocit máš a 

uvědomuješ si ty cíle, ale že by někdo z mých nadřízených měl vysloveně zájem ve mně ten-

to pocit nebo zaujetí pro cíle formovat, to myslím že ne.“ (R03-1) 

„Přijde mi, že na komunikaci o cílech není moc čas, ne že by se to nediskutovalo vů-

bec, ale většinou vždycky až poté, co vzniknul nějaký problém nebo konflikt v tomhle smě-

ru.“ (R07-2) 

V odpovědích respondentů se jako možné vysvětlení nedostatečné komunikace o cí-

lech organizace objevuje představa, že na tento aspekt by mělo vedení organizace myslet 

už při přijímání nového pracovníka a mělo by tak zaměstnat pouze někoho, komu jsou cíle 

a poslání organizace vnitřně blízké (4) či že organizace na takovéto vnitřní souznění kaž-

dého pracovníka spoléhá (2).  

„Strašně záleží na tom, jaká je osobnost ten zaměstnanec, jestli se to slučuje s jeho 

osobními názory, to jsou věci, které se nedají dělat z donucení, nebo si říct, tak teď jsem 

tady zaměstnaný, budu to dělat takhle, to moc nefunguje.“ (R07-1) 

„Přijde mi spíš, že to každý cítí tak, jak to má být a k čemu se směřuje.“ (R04-1) 

 

3.4.1.4.1. Závěr 

Tento paradox, tedy na jedné straně vnímání vnitřní komunikace jako funkčního a 

v podstatě vyhovujícího modelu, versus převládající pocit nedostatečné komunikace o cí-

lech a poslání organizace, potvrzuje zjištění sdružení Podnos o odlišném vnímání vlastního 

procesu komunikace. Podle autorů výzkumu je komunikace vnímána jako plošné prvoplá-

nové přenášení základních informací, bez přítomné potřeby cílené, adresné a strukturované 

komunikace (včetně zcela chybějících zpětných a kontrolních vazeb). 123 Komunikace tedy 

funguje na úrovni předávání věcných informací potřebných pro vlastní běh projektů a jed-

notlivých činností organizace, ale už méně na úrovni komunikace o cílech a poslání, moti-

vování pracovníků či nastavení funkčního systému zpětných vazeb. Této tezi odpovídají 

zjištění v předchozích kapitolách, která se týkají např. souvislosti mezi nedostatečnou mo-

tivací a fluktuací zaměstnanců či nedostatečné komunikace v oblasti řídících procesů.  

I kdyby byli napříště do organizace  přijímáni pouze motivovaní zaměstnanci, kterým jsou 

cíle organizace blízké a vnitřně s nimi souzní (v současnosti nicméně toto kritérium od 

pracovníků ve vedoucích pozicích v podstatě nezaznívá), je zřejmé, že potřeba kvalitní 

vnitřní komunikace bude přetrvávat. Mimo jiné i proto, že v motivacích zaměstnanců do-

                                                 
123 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos. 
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chází v průběhu působení v organizaci evidentně k posunům a změnám, o jejichž příčinách 

je třeba hovořit.  

Co je ale zřetelné a rozhodně stojí za upozornění, je neobvyklá vstřícnost a ochota 

zaměstnanců k otevřené komunikaci (což potvrzuje také hodnocení sdružení Podnos124). 

Tato skutečnost představuje pro organizaci jednoznačnou výhodu při zavádění opatření a 

kroků potřebných pro zlepšení stavu vnitřní komunikace. 

 

3.4.2. Organizace ve vztahu ke svému okolí 

3.4.2.1. Vnější komunikace  

Součástí profesionalizace organizace je zvládnutí technik a nástrojů, pomocí nichž 

organizace vytváří a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností. Vnější komunikace by 

se neměla omezovat pouze na snahu organizace sdělit svému okolí informaci o produktu či 

službě, kterou nabízí, ale měla by v sobě zahrnovat také úsilí o získání zpětné vazby, která 

bude posléze podnětem a podkladem pro zkvalitňování nabízených služeb a organizační 

činnosti. 

 

3.4.2.1.1. Pravidla pro vnější komunikaci 

V oblasti vnější komunikace organizace nevytvořila ani nezastává žádnou zvláštní 

strategii (6). Postup, který v oblasti komunikace vůči svému okolí zastává, vychází z pří-

mého, osobního a často neformálního oslovování vytipovaných cílových skupin, které je 

preferováno před přístupem „dávat o sobě vědět“ plošně široké veřejnosti (4). Vznik této 

„strategie“ připisují respondenti určité tradici a zkušenosti, podle které to v praxi tímto 

způsobem vždycky uspokojivě fungovalo. Přesto většina dotazovaných pociťuje potřebu 

změny v oblasti vnější komunikace (5), ať již např. v podobě vytvoření specializované pra-

covní pozice nebo zkvalitnění webových stránek. 

„Tradičně je organizace hodně postavená na přímém až osobním kontaktu 

s klientem, s partnerama. Do značný míry to, co děláme, je napojený na to, že už máme 

okruh lidí, který s náma spolupracujou , který ty služby využívají opakovaně, šíří o nás 

informace dál. Takže přímý styk, osobní komunikace, do jisté míry neformální komunikace 

hrají velkou roli. /ení to zvolená strategie, ale věc která se spontánně vyvinula a vychází z 

té zkušenosti, že to takhle fungovalo a že organizace o mnoho víc doposud nepotřebovala.“ 

(R02-9) 

                                                 
124 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos. 
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„Asi se tomu věnujeme málo, mělo by se PR věnovat víc, žádná strategie není, ale 

jsou kanály, které fungujou a ty vycházejí ze zkušeností, že to funguje a i z kvality, že ty 

věci které děláme jsou hodně kvalitní oproti jiným organizacím a myslím si, že se to cení 

na SEVERu, že si to lidi řeknou dál. Tohle je taky cesta, ta kvalita.“ (R04-4) 

Za nejdůležitější propagační prostředek je v organizaci považována kvalita poskyto-

vaných služeb (4), dále jsou podle respondentů k reprezentaci využívány grafické pro-

středky, kdy organizace dbá na grafickou sjednocenost tištěných materiálů či používání 

loga (3). Důležitou roli v reprezentaci organizace zastává také její ředitel RNDr. J. Kulich 

(2).125 

Pro zajišťování vnější komunikace či budování vztahů s veřejností není v organizaci 

vyčleněna pracovní pozice, ale ani konkrétní hodinová dotace části úvazku některého ze 

zaměstnanců. Public relations se dle části respondentů do jisté míry věnují všichni zaměst-

nanci – např. prostřednictvím zajišťování publicity jednotlivých projektů, jichž jsou garanti 

či psaním článků do regionálních periodik (4). 

 

3.4.2.1.2. Vnější komunikace a zpětná vazba v praxi 

Co se výše zmíněné cílené komunikace s vybranými skupinami klientů týče, všichni 

respondenti se shodli na odlišném přístupu k různým cílovým skupinám, a to jak v otázce 

oslovování klientů, tak v případě získávání zpětné vazby. Obě tyto polohy komunikace 

jsou v organizaci nejlépe zajištěny u nejrozšířenějších a pro organizaci tradičních cílových 

skupin – děti, mládež a pedagogičtí pracovníci, zatímco v souvislosti se službami zajišťo-

vanými pro veřejnost obě zmiňované komunikační oblasti silně pokulhávají (5).  

Stejně jako není v organizaci zavedena zvláštní strategie pro vnější komunikaci, není 

vytvořen jednotný systém či mechanismus vyhodnocování úspěšnosti provozovaných akti-

vit (6). Jako v případě komunikace i zde záleží na jednotlivých činnostech a cílových sku-

pinách - zatímco cílové skupině děti, mládež a pedagogičtí pracovníci je věnována dosta-

tečná pozornost a hodnocení aktivit pro ně vykonávaných je zajišťováno, hodnocení akcí 

pořádaných pro širokou veřejnost chybí. Vzhledem k neexistenci jednotného přístupu, se 

postupy související s vyhodnocováním zpětných vazeb mohou lišit podle jednotlivých pra-

covišť (2).  

„Klientů máme víc a více různých typů, je rozdíl mezi klienty výukových programů a 

klienty typu krajský úřad a klienty typu školy, které se účastní výukáčů. /ejvíc se zpětná 

                                                 
125 V kap. 3.4.1.1.5 Role ředitele zaznívá reprezentativní role ředitele silněji – zmiňuje ji pět respondentů; 
situaci, kdy je ředitel s organizací dokonce ztotožňován, zmiňují čtyři respondenti. 
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vazba zajišťuje u výukových programů tím, že je to nejtradičnější nejrozšířenější činnost. 

Další zpětnou vazbou je, že řada škol se účastní programů opakovaně, takže takový ten 

ohlas, odezva, že se vracejí znovu to vyhodnocujeme jako zpětnou vazbu.“ (R02-9) 

„Jsou zajištěné zpětné vazby u dlouhodobějších věcí, jako jsou pobyty, nebo akce, 

které se konají delší dobu. /ení zpětná vazba u krátkodobých věcí, výukových programů, 

tam ta zpětná vazba není, pokud se se školou nenaváže dlouhodobější kontakt. Co se akcí 

pro širokou veřejnost týče, tam si zajišťování zpětné vazby vědoma nejsem, takové ty větší 

akce, tam asi ne.“ (R07-5) 

 

3.4.2.1.3. Závěr 

V oblasti vnější komunikace organizace nezastává žádnou strategii, kroky podnikané 

v této oblasti neprobíhají systematicky ani nemají jednotnou formu. Doposud praktikovaný 

přístup, kdy organizace oslovuje vybrané cílové skupiny, je samotnými zaměstnanci vní-

mán jako nedostačující a vyžadující změnu. Nevyhovuje nejen z důvodu chybějícího ploš-

ného oslovování široké veřejnosti, kdy o sobě organizace primárně dává vědět, ale také 

proto, že nefunguje ani cílené oslovování všech vytipovaných cílových skupin, ale pouze 

některých. Téhož problému si všímá výzkum sdružení Podnos, který hovoří o komunikaci 

„vázané na nutnost – na potřebu získat účastníky vzdělávacích akcí, jednorázových veřej-

ných akcí nebo na osobní vazby“.126 Na stejný problém organizace naráží také v případě 

získávání zpětné vazby. Ta je zajištěna pouze od některých z cílových skupin, se kterými 

organizace pracuje. S ohledem na skutečnost, že podle respondentů je kvalita provozova-

ných služeb hlavním propagačním prostředkem, by organizace měla o získávání zpětné 

vazby, jakožto informace o kvalitě své činnosti, usilovat s větším nasazením.  

Skutečnost, že nejen že v organizaci není pro vytváření a udržování vnějších vztahů 

vyčleněna pracovní pozice, ale není ani určen zaměstnanec a část jeho úvazku, vypovídá o 

tom, že organizace tuto oblast nepovažuje za prioritní a byť nefunguje stoprocentně, je 

současný stav natolik dostačující, než aby bylo třeba radikálních zásahů. Vnější komunika-

ce možná není v současnosti vnímána jako priorita v souvislosti se způsobem financování, 

kdy náklady organizace pokrývají z převažující části finanční prostředky z grantů a dotací. 

Organizace je tak zavázána k projektové publicitě, ale není zatím nucena informovat  

o svých službách a produktech za účelem jejich prodeje. 

                                                 
126 Hodnocení SEVER. 2008. Podnos. 
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Na druhou stranu je třeba poznamenat, že organizace projevuje snahu věnovat 

se oblasti vnější komunikace s větší pečlivostí. Svědčí o tom nejnovější strategické pláno-

vání, v němž je tato problematika rozpracována, externí hodnocení od partnerů, spolupra-

covníků, příjemců služeb, odborníků a zástupců finančních zdrojů či hodnocení zpracované 

sdružením Podnos. 

 

3.4.2.2. Spolupráce 

V následující kapitole budeme sledovat schopnost zkoumané organizace spolupraco-

vat s různými typy partnerů, počínaje dobrovolníky, českými i zahraničními neziskovými 

organizace, až po spolupráci se zástupci veřejné správy. Dosažení a udržování spolupráce 

na úrovni partnerství s rozdílnými subjekty vyžaduje od organizace řadu schopností a do-

vedností, jako jsou např. komunikační dovednosti, včetně schopnosti sdělovat své postoje, 

otevřenost organizace, či znalost prostředí.  

 

3.4.2.2.1. Spolupráce s dobrovolníky 

S dobrovolníky organizace spolupracuje, nicméně téměř všichni oslovení (6) nachá-

zejí ve spolupráci s dobrovolníky jisté rezervy. Tuto skutečnost vysvětlují působením řady 

vnějších i vnitřně organizačních faktorů. Vnějším vlivem je jednoznačně velmi specifická 

lokalizace střediska do malé krkonošské obce Horní Maršov, kde je logicky zdroj dobro-

volníků omezenější než ve větších městech (3). Specifičnost umístění vyžaduje současně 

zajištění zázemí, včetně ubytování a stravy, pro většinu dobrovolníků přijíždějících  

ze vzdálených míst. Mezi vnitřní, organizačně nezvládnuté, faktory patří nedostatek času a 

personálních kapacit, které jsou pro práci s dobrovolníky vyčleněny, nesystematičnost a 

nedostatky v práci s dobrovolníky (nekonkrétnost zadání práce dobrovolníkům, nedosta-

tečné motivování dobrovolníků, ale také vlastních zaměstnanců ke spolupráci 

s dobrovolníky, apod.) (4).  

„Dobrovolníkům je třeba předávat vztah k té organizaci, je třeba mít sám ten vztah 

vyjasněný a je třeba vědět o té organizaci, propagovat organizaci opravdu pozitivně a vi-

dět budoucnost.“ (R03-3) 

 

3.4.2.2.2. Spolupráce s českými a zahraničními neziskovými organizacemi 

Hlavím motivem pro spolupráci s jinými neziskovými organizacemi na společných 

projektech je podle všech respondentů pocit sounáležitosti ve smyslu sdílení a prosazování 
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stejných myšlenek, usilování o dosažení stejného cíle, výměny zkušeností a vzájemné pod-

pory, ale také vzájemné motivace.  

Dalšími motivačními faktory pro spolupráci jsou finanční prostředky, které projekto-

vé partnerství přináší (skutečnost, že na realizaci projektu se bude podílet více organizací, 

zvyšuje často šance na přidělení dotace) (4), společný postup při řešení podmínek pro čin-

nost a financování neziskových organizací či při komunikaci s úřady (2), nebo spolupráce 

jako snaha předcházet konkurenci – tj. vzájemná koordinace činností a rozdělení si spektra 

nabízených služeb (2). 

„Motivací pro spolupráci je pocit sounáležitosti a potřeby některé věci řešit společ-

ně, protože se nás týkají všech, takové to nastavení podmínek pro neziskovky, ať už se to 

týká zdrojů financí, nebo jen zacházení úřadů, ochoty úřadů komunikovat s neziskovkami, 

to jsou věci, který je dobrý řešit a prosazovat společně. To už je možná něco jiného, než ten 

pocit sounáležitosti. Za prvé bych řekl, že je tam potřeba sdělovat si navzájem ty problémy 

a komunikovat o tom, jak to kde funguje, a druhá věc je společně postupovat vůči partne-

rům, zejména vůči úřadům. Třetí věc je záležitost finanční, že jsou zdroje, které jsou dosa-

žitelné lépe v nějaké takové spolupráci, ale byla řada let, kdy takový motiv vůbec neexisto-

val, objevil se až dodatečně v posledních letech.“ (R02-11) 

Koordinovat svoji činnost s jinými neziskovými organizacemi se organizace snaží 

především na celostátní úrovni např. prostřednictvím sítě středisek ekologické výchovy 

Pavučina (4). Na místní úrovni většinou spolupráce probíhá v rovině zcela nekoordinované 

příležitostné komunikace nebo neprobíhá vůbec s ohledem na to, že není s kým na místní 

úrovni vlastní činnost koordinovat a organizace je jediná, která nabízí služby daného cha-

rakteru (3). 

„To nemám úplně tak pocit. /ení to úplně tak koordinace, spíš to vyplývá z toho, kdo 

co dělá. A myslím si, že bohužel, ve vztahu k ostatním, dejme tomu v Hradci, my to furt 

ještě děláme nejlíp – vychází to z toho, že my jsme profesionálové a oni to mají nad rámec 

svého zaměstnání, takže to ani nemůžou dělat na takové úrovni.“ (R06-6) 

Spolupráci se zahraničními organizacemi zmiňují čtyři respondenti a vzpomínají na 

90. léta, kdy probíhala poměrně intenzivní zahraniční spolupráce, která organizaci pomoh-

la a inspirovala v oblastech vlastního fungování či např. v rámci realizace výukových pro-

gramů. Současná zahraniční spolupráce má spíše příležitostný charakter a je většinou mo-

tivována zvýšenými finančními příležitostmi, které společné předkládání projektů přináší. 

Zbývající respondenti nejsou buď o spolupráci se zahraničními organizacemi informováni, 

nebo si myslí, že žádná neprobíhá. 
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3.4.2.2.3. Spolupráce s veřejnou správou  

Všichni respondenti se shodují, že organizace s představiteli veřejné správy, ať už 

představiteli místních či krajských zastupitelstev, určité vztahy udržuje. Stejná shoda panu-

je i v přesvědčení, že tento fakt má jednoznačný vliv na získávání finančních prostředků, a 

to ve smyslu, že organizace představuje uznávaného, solidního, důvěryhodného partnera, 

který poskytuje kvalitní služby.  

„Z hlediska historie SEVERu to byla neméně významná věc jako evropské granty a 

dokonce z hlediska budoucnosti SEVERu je to z mého pohledu významnější věc než evrop-

ské granty. Protože evropské granty přišly a odejdou, kdežto navázané vztahy s veřejnou 

správou je věc, která může taky odejít, ale která při vhodném ošetřování má jistou šanci 

přetrvat. Připadá mi to hodně důležité navázat nějaký pravidelný soustavný vztah, prosadit 

se jako uznávaný partner na úrovni obcí a měst, kde působíme, na úrovni krajů, kde půso-

bíme, na úrovni ministerstev, do jejichž gescí zasahujeme. To si myslím, že je důležité a že 

v tom je kus úsilí SEVERu vloženej a že se v tom i leccos zadařilo.“ (R02-11) 

 

3.4.2.2.4. Závěr 

 Organizace v rámci své činnosti navazuje spolupráci s řadou partnerů, čímž proka-

zuje, že si osvojila určité schopnosti a dovednosti potřebné pro vytvoření a udržování part-

nerské spolupráce. Za pozornost stojí hlavní motivace pro spolupráci s neziskovými orga-

nizacemi stejného či podobného zaměření, kterou je sdílení společné myšleny, usilování  

o stejnou věc a kolegialita. Tento postoj může do určité míry souviset se skutečností, že 

organizace na místní úrovni nezaznamenává konkurenční tendence a není tak nucena sou-

peřit o omezené finanční zdroje, na druhou stranu deklarované poslání a cíle organizace 

myšlenku spolupráce podporují a spíše odlišný přístup organizace by byl překvapivý. Dru-

hou nejdůležitější motivací pro spolupráci je zvýšená šance získat finanční prostředky 

v rámci partnerství více organizací, které usilují společně o grant. Stejnou motivaci pro 

spolupráci organizace vyslovuje v souvislosti se zahraničními partnery, zatímco potřeba 

sdílet a vyměňovat si zkušenosti oproti 90. létům klesá.  

 Spolupráci s veřejnou správou, která má pozitivní vliv na získávání finančních pro-

středků, hodnotí všichni respondenti jednoznačně kladně, protože jsou přesvědčeni o tom, 

že vychází z kvalitně odvedené činnosti a důvěryhodnosti organizace. 
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat proces profesionalizace občanského 

sdružení SEVER se zvláštním přihlédnutím k procesům, které v organizaci probíhají 

v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Práce si současně 

kladla za cíl definovat dilemata, která proces profesionalizace organizaci přinesl či přináší, 

včetně zmapování řešení, která organizace v souvislosti s profesionalizací volí.  

Úkolem výzkumu bylo nalézt odpovědi na následující otázky: 

• Řeší organizace nutné transformace směrem k profesionálnímu systému řízení? 

Pokud ano, jakým způsobem? 

• Existují hrozby a výzvy, se kterými se občanské sdružení SEVER potýkalo či 

potýká v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie? 

• Ovlivnil proces profesionalizace organizaci a její zaměstnance? Pokud ano, ja-

kým způsobem? 

 

V teoretické části práce byly zmapovány jednak základní teoretické přístupy 

k procesu profesionalizace, jednak postoje samotných aktérů neziskového sektoru, ať již 

prostřednictvím výzkumů a analýz zpracovaných na toto téma nebo zachycením každo-

denní činnosti několika neziskových organizací v souvislosti s procesem profesionalizace. 

Na uvedeném teoretickém základě byl posléze vymezen koncept profesionalizace ve vý-

znamu používaném pro účely této práce, kdy pojem profesionalizace zachycuje procesy,  

ke kterým v organizaci došlo či dochází v souvislosti se snahou zvýšit kvalitu poskytova-

ných služeb.  

V analytické části práce pak byly uvedené procesy sledovány ve zkoumané organiza-

ci, přičemž pro přehlednost práce byly rozděleny na procesy charakteristické pro vnitřní 

chod organizace a procesy, k nimž dochází především v interakci organizace s jejím oko-

lím. 

 

Ve výzkumu, zejména z řad vedení organizace, opakovaně zaznívá, že žádoucím 

směrem, kterým by se organizace měla do budoucna ubírat, je cesta profesionalizace, a to 

přesně ve smyslu vymezeném pro tuto práci, tedy cestou zkvalitňování nabízených služeb. 

Profesionálně zvládnuté postupy práce ve smyslu organizačního, finančního a personálního 
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řízení či funkční komunikace, jsou vedením organizace považovány za základ úspěšného 

naplňování cílů organizace. 

Jak tedy organizace postupuje při řešení nutných transformací směrem 

k profesionálnímu systému řízení? V historii organizace došlo v souvislosti s jejím rozrůs-

táním k přerozdělení řídících funkcí ve prospěch vedoucích jednotlivých pracovišť. Prove-

dená analýza ale prokázala, že uvedený postup nebyl doprovázen zřetelným rozdělením 

kompetencí a rozhodovacích pravomocí ani jasnou komunikací o nich. Procesy spojené 

s řízením organizace, mezi něž je možné zařadit rozdělení kompetencí, rozhodovací a plá-

novací postupy či podobu organizační struktury, tak vykazují zřetelné znaky nejasnosti a 

jsou pro zaměstnance zdrojem nejistoty.  

V souvislosti s řízením stojí za povšimnutí také silný moment ztotožnění organizace 

s postavou ředitele. S jeho osobou je současně spojována stabilita i hlavní poslání organi-

zace, což může v budoucnu, v případě personální změny na tomto postu, představovat pro 

organizaci hrozbu. 

Sledovaná organizace je velmi úspěšná v získávání grantů jak na národní, tak mezi-

národní úrovni a v posledních třech letech se na tento typ zdrojů příjmů poměrně výrazně 

orientuje. Současná finanční stabilita organizace je však v této souvislosti časově omezená, 

což si vedení organizace uvědomuje a v budoucích evropských grantech spatřuje příležitost 

ke zvládnutí plynulého přechodu od současného financování k podmínkám, které nastanou 

po skončení evropských dotačních příležitostí, tj. k vícezdrojovému způsobu financování. 

Dostáváme se tak k zodpovězení další výzkumné otázky, která zjišťovala, zda existu-

jí hrozby a výzvy, se kterými se organizace potýkala či potýká v souvislosti s čerpáním 

finančních prostředků z fondů Evropské unie. Získání a realizace projektů financovaných 

z fondů EU byla pro organizaci klíčovým momentem, přičemž hlavním motivem pro usi-

lování o evropské granty byly v minulosti finanční prostředky. V současné motivaci silně 

zaznívá názor, že organizaci nezbývá, než o získání prostředků usilovat i napříště, protože 

opačný postup by ohrožoval její chod, ať už se jedná o zachování současné nabídky služeb 

či stávajícího počtu zaměstnanců. Uvedený postoj vyvolává dojem, že se organizace dosta-

la do vleku nepředvídaných konsekvencí čerpání evropských finančních prostředků, 

v jehož důsledku má v současnosti omezený manévrovací prostor.  

Na druhou stranu v prioritní finanční motivaci se projevuje odborníky zmiňovaný 

obecný problém nedostatku finančních prostředků v neziskovém sektoru, a to především 

toho typu prostředků, které by organizaci proces profesionalizace umožňovaly. Evropské 

projekty naopak příležitost zkvalitňovat poskytované služby a zdokonalovat vlastní chod 
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organizace nabízejí a umožňují. Analýza potvrdila, že projekty financované z fondů EU 

jednoznačně ovlivňují řízení a organizační strukturu organizace. Na základě zmapovaných 

dilemat je zřetelné, že organizace čelí už od okamžiku přípravy projektů do evropských 

fondů řadě neznámých a proměnných, které organizaci významným způsobem komplikují 

rozhodování a plánování související s evropskými finančními příležitostmi. Zmiňovaná 

dilemata současně zřetelně ukazují, že příležitosti a pobídky, které s sebou fondy EU jed-

noznačně přinášejí, se mohou nepromyšleným či lehkovážným postupem proměnit 

v nevýhody či přímo hrozby, které organizaci významně zkomplikují vlastní chod i samot-

nou činnost. Evropské projekty tak paradoxně na jedné straně proces profesionalizace pod-

porují, na straně druhé ho mohou za určitých podmínek zkomplikovat.  

 Další dva sledované aspekty vnitřního chodu organizace, personální řízení a vnitřní 

komunikace, spolu úzce souvisí (stejně jako jsou na sobě závislé ostatní aspekty procesu 

profesionalizace) a jejich analýza odpovídá na další výzkumnou otázku, která zjišťuje vliv 

profesionalizace na zaměstnance organizace. Provedený výzkum potvrdil, že nepromyšlené 

čerpání evropských finančních prostředků může mít poměrně zásadní vliv na motivaci za-

městnanců pro působení v organizaci. Odhalené nedostatky v motivování zaměstnanců 

jsou jednak jednou z příčin vysoké fluktuace zaměstnanců, jednak upozorňují na problema-

tické aspekty vnitřní komunikace, která funguje spolehlivě na úrovni předávání věcných 

informací potřebných pro vlastní běh projektů a jednotlivých činností organizace, ale už 

méně na úrovni komunikace o cílech a poslání organizace, artikulování probíhajících orga-

nizačních procesů, nastavení funkčního systému zpětných vazeb či právě motivování pra-

covníků. Zavedení funkčního systému vnitřní komunikace je důležité mimo jiné i proto, že 

v motivacích zaměstnanců dochází v průběhu působení v organizaci evidentně k posunům 

a změnám, o jejichž příčinách je třeba hovořit.  

 Procesu profesionalizace nahrává prioritní pozice kritéria kvality, které se v analýze 

opakovaně objevuje a bylo již zmíněno výše. Zaznívá také v souvislosti s vnější komuni-

kací, kdy je kvalita poskytovaných služeb a produktů prezentována jako hlavní propagační 

prostředek organizace. Nedostatků souvisejících s vnější komunikací, včetně získávání 

zpětné vazby, jakožto informace o kvalitě své činnosti, si je organizace vědoma a usiluje  

o jejich řešení. 

 

 Popis procesů, které v organizaci probíhají za účelem zvyšování kvality poskytova-

ných služeb, tedy analýza procesu profesionalizace ve vybrané organizaci, prokázal, že se 

jedná o složitý, mnohovrstevnatý proces s řadou překvapivých konsekvencí, které by bylo 



 64 

chybou opomenout a při zvažování organizačních změn je nutno zahrnout je do úvahy. 

V souvislosti s touto skutečností hodnotím jako hlavní přínos celé práce, že uvedené proce-

sy byly popsány na příkladu reálné neziskové organizace, tedy ve své konkrétní podobě, 

s níž se organizace při svém fungování potýká. Občanské sdružení, které bylo pro vý-

zkumné šetření vybráno, je etablovanou neziskovou organizací s poměrně dlouhou historií. 

Popsání dějů, které se v ní v souvislosti s procesem profesionalizace, včetně čerpání fi-

nančních prostředků z fondů Evropské unie, odehrávaly či odehrávají, může být zajíma-

vým přínosem do přehledu teoretických i empirických výzkumů a studií, které se proble-

matikou profesionalizace neziskových organizací zabývají. Popsání sledovaných procesů 

v konkrétní neziskové organizaci může být současně užitečným zdrojem informací nejen 

pro neziskové organizace, které se nacházejí v podobné situaci jako sledovaná organizace, 

ale také pro další organizace, které mohou předložená zjištění pobídnout k rozmýšlení  

o vlastních organizačních opatřeních a procesech.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Polostrukturovaný rozhovor 

 

Poslání, cíl a vývoj organizace: 

-  Jaká je Vaše motivace pro práci v této organizaci? 

- Jaké jsou poslání a základní cíle organizace? Změnily se od dob založení?  

- Jak jsou poslání a cíle komunikovány se zaměstnanci? 

- Kam chce organizace směřovat, jak vidí svoji budoucnost? Otázka určena vedení.  

- Jaký je klíč k úspěšnému naplňování cílů organizace? Otázka určena vedení. 

- Jaké jsou klíčové momenty v historii organizace?  

 

Vnitřní chod organizace: 

- Jak vypadá organizační struktura?  

- Jakým způsobem jsou v organizaci konkrétně rozděleny kompetence?  

- Jakým způsobem probíhá komunikace uvnitř organizace?  

- Jak probíhá proces rozhodování? 

- Pracuje organizace s dobrovolníky?  

- Jaké jsou preference při výběru uchazečů o zaměstnání v organizaci? Otázka urče-

na vedení + personalistovi.  

- Existuje systém motivování zaměstnanců? Otázka určena vedení + personalistovi.  

- Fluktuace zaměstnanců – jak časté jsou personální změny, jaké jsou důvody těchto 

změn? Otázka určena vedení + personalistovi.  

- Existuje systém dalšího vzdělávání zaměstnanců? Otázka určena vedení + persona-

listovi.  

- Došlo v průběhu existence organizace ke změnám v oblasti řízení a vnitřní struktu-

ry fungování? V případě, že ano, k jakým změnám a proč?  

- Jakou roli v organizaci sehrává ředitel organizace? 

- Jak probíhá v organizaci plánování? 
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Vnější komunikace: 

- Jaké strategie organizace pro komunikaci navenek volí? Z čeho zvolená strategie 

vychází?  

- Jaké komunikační prostředky organizace používá při oslovování veřejnosti? 

- Je zajišťována komunikace s cílovou skupinou? Jsou nastaveny mechanismy zjiště-

ní zpětné vazby? 

- Má organizace zavedeny mechanismy vyhodnocování úspěšnosti svých aktivit? 

- Věnuje se některý ze zaměstnanců cíleně PR? Jakou část úvazku má pro tuto čin-

nost vyčleněnu? 

 

Finance: 

- Jak organizace získává finance na svoji činnost? Otázka určena vedení. 

- Snaží se organizace získávat granty? Jaké a jak je v tom úspěšná? Jakou část příjmů 

tvoří finanční prostředky z grantů? Stalo se, že musela organizace dotaci či její část 

vracet? 

- Má organizace dostatek  financí k tomu, aby naplňovala své cíle? 

- Používá organizace fundraisingový plán? Otázka určena vedení. 

- Získává organizace finance od soukromých/firemních dárců? Jsou nastaveny pravi-

dla pro komunikaci s nimi? Jaká? Otázka určena vedení. 

- Věnuje se některý ze zaměstnanců cíleně fundraisingu? Jakou část úvazku má pro 

tuto činnost vyčleněnu? Otázka určena vedení. 

 

Evropská unie: 

- Využívá organizace finanční prostředky z evropských fondů? Otázka určena vede-

ní. 

- Jakou část veškerých příjmů organizace tyto prostředky tvoří? Otázka určena vede-

ní. 

- Kdy začala organizace prostředky z evropských fondů využívat? Otázka určena ve-

dení. 

- Jak úspěšná je organizace při získávání evropských grantů?  

- Proč organizace usiluje o získání evropských grantů? 

- Musela organizace v souvislosti s čerpáním evropských peněz podniknout nějaká 

zvláštní opatření?  
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- Mělo/má čerpání evropských peněz vliv na vnitřní chod organizace – řízení, struk-

turu, dělbu práce, apod.?  

- Přináší čerpání evropských peněz organizaci nějaká dilemata? 

- Měla by se organizace snažit získat evropské peníze i v dalším programovém ob-

dobí 2007-2013?  

 

Spolupráce organizace: 

- Spolupracuje organizace s jinými NNO na společných projektech? Co je hlavní 

motivací této spolupráce? 

- Spolupracuje organizace se zahraničními organizacemi ve sféře své působnosti? 

- Inspiruje se od nich? V čem? 

- Koordinuje organizace svoji činnost s konkurenty ve sféře své působnosti – např. 

rozdělení spektra realizovaných činností? 

- Má organizace nějaké vztahy s představiteli města/kraje/správy při získávání fi-

nančních prostředků? 

- Hraje osobní vztah s představiteli města/kraje/státní správy při získávání finančních 

prostředků nějakou roli?  
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Příloha č. 2 

 

Seznam respondentů 

 

 

Číslo respondenta Datum rozhovoru Délka rozhovoru 

R01  17. 7. 2008 65 min.  

R02  18. 7. 2008 120 min. 

R03  24. 7. 2008 80 min. 

R04  6. 8. 2008 45 min. 

R05  28. 8. 2008 110 min. 

R06  6. 9. 2008 60 min. 

R07 2. 10. 2008 80 min. 

 

 


