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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci faktorů meziorganizační spolupráce NGOs 

sdružených ve společném projektu Rekonstrukce státu. Cílem práce je zjistit, jaké faktory 

vedly z pohledu představitelů spolupracujících organizací k vytvoření tohoto společného 

projektu. Dále práce cílí i na zjištění toho, zda lze v tomto případě nalézt i určitý vzorec 

faktorů spolupráce. V teoretické části této případové studie se autor věnuje především 

představení dominantních teorií meziorganizační spolupráce a konceptualizaci faktorů 

spolupráce, které byly těmito teoriemi popsány. Konceptualizace faktorů je i základem pro 

dotazník určený představitelům NGOs, z jehož výsledků vychází i hierarchická shluková 

analýza, která je klíčovou součástí empirické části této práce. Výsledky analýzy jsou založeny 

na odpovědích představitelů 13 organizací Rekonstrukce státu a identifikují klíčové faktory 

spolupráce i jejich konfiguraci. Zjištění plynoucí ze shlukové analýzy jsou autorem 

představeny a dále interpretovány v kontextu zvoleného teoretického rámce v závěrečné části 

této práce. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis aims to identify collaboration factors within a joint NGO project called 

Reconstruction of the State. The goal is to find out the factors that led to the establishment of 

this joint project as perceived by representatives of the cooperating organizations. Another 

objective is to discover a possible pattern of collaboration factors within this project. The 

theoretical part introduces the main theories of interorganizational cooperation and the 

conceptualization of collaboration factors that have been described in these theories. The 

conceptualization of the collaboration factors forms the basis of a questionnaire issued to the 

NGOs’ representatives. The results of the survey are used as input in a hierarchical cluster 

analysis that represents the key part of the empirical part of this thesis. The results of the 

cluster analysis are thus derived from the responses given by representatives of the 13 NGOs 

involved in the Reconstruction of the State project and they identify the key collaboration 

factors as well as their configuration. The final section presents and further interprets the 

findings resulting from the cluster analysis within the chosen theoretical framework. 
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1. Úvod 

 V relativně krátké historii své samostatné existence vykazovala Česká republika po 

roce 1993 více méně setrvale stále se zhoršující výsledky v míře korupce ve veřejném sektoru. 

Zatímco ve svém prvním měření Indexu vnímání korupce (Corruption Perception Index – 

CPI) organizace Transparency International se ČR v roce 1996 umístila na 25. místě
1
, v roce 

2000 byla již na 42. pozici
2
 a v roce 2010 již na 53. místě

3
. Systémová korupce se stávala 

stále citelnějším problémem, na nějž poukazovala média i neziskové organizace. Kupříkladu 

protikorupční organizace Ekologický právní servis ve své výroční zprávě z roku 2012 mluvila 

o systémové politické korupci dosahující intenzity fenoménu state capture, jež definovala 

jako „ovládnutí klíčových funkcí státu ze strany vlivových klientelistických sítí napojených na 

politiku a byznys“ (Ekologický právní servis, 2013: 5). Intenzita state capture v České 

republice se stala i předmětem odborného zájmu. Vývoj korupčního prostředí velmi zdařile 

analyzovala například Abbey Innes ve svém článku The Political Economy of State Capture 

in Central Europe (Innes, 2014). A. Innes v souvislosti s korupcí v České republice píše o 

systému tzv. corporate state capture, v němž veřejná moc je podřízena a slouží primárně 

soukromým zájmům (Innes, 2014: 88). 

 Za této situace se roku 2012 české převážně protikorupčně orientované neziskové 

organizace odhodlaly k vytvoření společného projektu nazvaného Rekonstrukce státu (REST), 

jehož cílem je prosazení devíti legislativních opatření, jež jsou z hlediska spolupracujících 

organizací klíčová pro omezení systémové korupce v ČR. Dosáhnout toho tyto subjekty 

chtěly prostřednictvím intenzivního lobbingu zaměřeného na politickou reprezentaci, široké 

aktivizace veřejnosti a analytické a legislativní činnosti zapojených organizací (Transparency, 

2013: 8). Do projektu se zapojily především protikorupční NGOs, ovšem najdeme zde i 

několik trochu odlišně orientovaných organizací. Například spolek ProAlt nepředstavuje 

klasickou protikorupční NGO, jako je tomu u většiny dalších subjektů zapojených do RESTu. 

Na svém webu se organizace identifikovala jako „občanská iniciativa hájící sociální 

spravedlnost“
4
. Další poněkud specifičtější spolek PragueWatch o sobě na webu sděluje, že je 

                                                           
1 Transparency International. 1996. TI Corruption Perception Index 1996. [online]. s.l.: Transparency International. [cit. 22. 

3. 2015]. Dostupné z: 

<https://www.transparency.org/files/content/tool/1996_CPI_EN.pdf> 
2 Transparency International. 2015. Corruption Perception Index 2005: Results.  [online]. Transparency International. [cit. 

22. 3. 2015]. Dostupné z: <https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2005/0/> 
3 Transparency International. 2015. Corruption Perception Index 2010.  [online]. Transparency International. [cit. 22. 3. 

2015]. Dostupné z: <http://www.transparency.org/cpi2010/results> 
4 Iniciativa ProAlt [online]. ProAlt [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: www.proalt.cz. 

https://www.transparency.org/files/content/tool/1996_CPI_EN.pdf
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2005/0/
http://www.transparency.org/cpi2010/results
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„internetovým průvodcem po pražských kauzách, sporných případech městského plánování, 

ohrožených kulturních prostorech, parcích či třeba zahrádkářských koloniích“
5
. Další 

organizace nazvaná Centrum aplikované ekonomice (jinak také Z-Index)
6
 se pak orientuje 

výslovně na aplikovaných ekonomický výzkum, jehož prostřednictvím chce „přispívat k 

řešení složitých hospodářských a společenských otázek v ČR i EU" (Centrum aplikované 

ekonomie, 2013: 1). 

 V rámci své diplomové práce jsem se rozhodl zaměřit právě na tento společný projekt 

devatenácti českých převážně protikorupčně orientovaných neziskových organizací nazvaný 

Rekonstrukce státu. Jedná se v podstatě o koalici nestátních neziskových organizací (NGOs) 

spojených v jednom projektu, jehož cílem je prosazení legislativních změn vedoucích 

k potlačení systémové korupce v ČR. Cílem této práce bude zjistit, jaké dominantní faktory 

vedly ke vzniku tohoto koaličního projektu (tedy zjistit význam jednotlivých faktorů) a 

případně i jaké vzorce spolupráce jeho vznik provázely (kombinace faktorů vedoucích ke 

spolupráci daných NGOs). 

 Toto téma jsem si zvolil především proto, že REST představuje na české poměry 

celkem nevídané spojení NGOs. Co tyto subjekty vedlo k tomu, že vzájemně spojily své síly a 

vystoupily s takto ambiciózním projektem? Výzkumy zkoumající různá koaliční uskupení 

vzešlá z občanské společnosti jsou na západ od nás poměrně hojné. V českém prostředí se 

však, možná i kvůli nevelkému počtu podobných případů, takové analýzy příliš nevyskytují. 

Dané téma tak na poli zkoumání české občanské společnosti představuje dle mého názoru i 

dosud poměrně neprobádanou půdu, která si žádá pozornost odborné veřejnosti. 

 

 Motivace a faktory ovlivňující vznik koalic a spolupráci mezi NGOs byly ve vědecké 

obci na západ od nás analyzovány z mnoha různých hledisek, velmi často pak na bázi teorií 

kolektivního jednání
7
. Já jsem se na základě rešerše odborné literatury k danému tématu 

                                                           
5 PragueWatch: Praha pod lupou [online]. PragueWatch [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 

https://praguewatch.wordpress.com/o-nas/. 
6 Dnes zní formální název organizace Econlab, z.s. V této práci však budu pracovat s původním názvem Centrum aplikované 

ekonomie či jednodušeji Z-Index. 
7 Pro úplnost zde stručně představím vývoj určitých vědeckých přístupů, jež ve 20. století významněji ovlivnily pohled 

společenských věd na fenomén kolektivního jednání a ovlivnily tedy i teoretická východiska mého vlastního zkoumání. 

 Až do 30. let 20. století byly projevy kolektivního jednání většinou autorů, kteří se mu věnovali, chápány 

především v jeho iracionálním či davovém smyslu. Podstatnou změnu v tomto ohledu přinesla až chicagská škola, především 

pak díla R. Parka a na něj navázavšího symbolického interakcionistu H. Blumera, kteří obohatili starší negativistické pojetí 

kolektivního jednání o pozitivní hledisko, chápající takové jednání též jako způsob racionální adaptace na změny v prostředí 

(Znebejánek, 1997: 13). Kolektivní jednání tak získalo nový rozměr, který byl později dále rozvinut v díle amerického 

sociologa N. Smelsera v rámci jeho teorie přidané hodnoty, který upozornil na komplexnost sociální reality, jež kolektivní 

jednání ovlivňuje. Smelser však ve svém strukturně funkcionálním pojetí chápal kolektivní jednání především kauzálně jako 
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rozhodl pro mnou zvolený případ kombinovat několik teoretických přístupů, které skýtají dle 

mého názoru nejvhodnější cestu k vyřešení výzkumného problému této diplomové práce. 

První teorie je založena na analýze spolupráce organizací sociálních hnutí (van Dyke, 2003; 

McCammon, Campbell, 2002; Staggenborg, 1986; McCammon, van Dyke, 2010). Tento 

teoretický přístup představuje velmi slibný nástroj pro zkoumání mnou zvoleného případu, 

ovšem nenabízí se jako jediný. Další teorie, jejichž poznatky jsem se rozhodl v rámci této 

práce využít, je teorie závislosti na zdrojích (Pfeffer, Salancik, 1978) a teorie transakčních 

nákladů (Williamson, 1975). Jednotlivé teoretické přístupy identifikovaly rozličné kombinace 

faktorů, jejichž prostřednictvím vysvětlují ustavení meziorganizační spolupráce. V rámci této 

práce vytvořím určitou syntézu těchto faktorů a budu se dotazovat představitelů daných 

organizací na subjektivně pociťovanou přítomnost (či absenci) těchto faktorů a jejich 

intenzitu. Na základě toho se pak pokusím identifikovat i případnou konfiguraci dominantních 

faktorů spolupráce, tedy nalézt určitý vzorec, který vedl k jejímu ustavení. 

Jako výzkumný design jsem si pro tuto práci zvolil případovou studii, v níž budu 

prostřednictvím triangulace kombinovat data získaná z dotazníků určených představitelům 

                                                                                                                                                                                     
pouhou reakci na jím popsané podmínky determinující následně i dané formy jednání, čímž ovšem zcela vyloučil jeho 

mobilizační rozměr (např. problém kumulace zdrojů, organizace aktérů). 

 Ve druhé polovině 20. století navázaly s dalším studiem kolektivního jednání mimo jiné teorie relativní deprivace a 

teorie masové společnosti, přičemž různí autoři pak věnovali pozornost rozličným strukturálním i psychologickým faktorům, 

jež považovali za klíčové pro různé formy kolektivního jednání (Znebejánek, 1997: 16-17). Velkou výzvu pro tyto koncepty 

znamenaly události 60. let, konkrétně různá společenská hnutí (studentské, environmentální apod.), která se v této době 

v západním světě vzedmula. Znebejánek konstatuje, že tehdy existující sociologické teorie, ať už máme na mysli strukturní 

funkcionalismus (Smelzer), symbolický interakcionismus (Blumer) či marxismus (Gramsci), tváří v tvář této výzvě neuspěly, 

přičemž podobně tomu bylo i u teorie masové společnosti (Le Bon) či relativní deprivace (Znebejánek, 1997: 23-24). 

 Probuzení sociálních hnutí v 60. letech přineslo sociálněvědnímu zkoumání orientovanému na kolektivní jednání 

nové významné impulzy. Kontinentální sociální věda začala pohlížet na tyto společenské jevy prizmatem teorií o nových 

sociálních hnutích, zatímco americká sociologie je zkoumala především prostřednictvím teorie mobilizace zdrojů7 

(Znebejánek, 1997: 32). Tyto teorie se přes mnoho odlišností orientují na konkrétní fenomén – sociální hnutí, který lze přes 

velkou variabilitu definic různých autorů chápat jako syntézu tří složek – kontinuálních kampaní obracejících se proti 

autoritám, daných forem sdružování a jednání a veřejné sebeprezentace (Tilly citován in Císař, 2008: 28). Dianiho pokus o 

určitou syntézu teoretických přístupů ke studiu sociálních hnutí pak vedl k pojmenování těchto čtyř základních dimenzí, jež 

představují sítě neformálních interakcí: sdílené přesvědčení a solidarita, kolektivní jednání vztahující se ke konfliktním 

problémům a jednání stojící primárně mimo institucionální sféru a rutinní procedury sociálního života (Diani citován in 

Znebejánek, 1997: 27). 

 Jedním ze základních kamenů zkoumání kolektivního jednání prostřednictvím konceptu sociálních hnutí je teorie 

mobilizace zdrojů (TMZ), která chápe jako klíčové aspekty kolektivního jednání organizaci, zdroje a politické příležitosti. 

Ani tato teorie však nepředstavuje jednolitý rámec jednoznačně predikující, jakým způsobem analyzovat organizace 

sociálních hnutí. Zatímco jeden přístup TMZ reprezentovaný např. Obershallem, Tillym a Gamsonem interpretuje činnost 

hnutí jako „pokračování politiky jinými prostředky“ a zkoumá jej především prostřednictvím faktorů politických příležitostí a 

zdrojů, druhý přístup zastoupený kupříkladu Zaldem a McCarthym vykládá sociální hnutí ekonomickou optikou a akcentuje 

při tom primárně ekonomicko-organizační strukturu a model nákladů a výstupů (Znebejánek, 1997: 97-98). Z perspektivy 

TMZ tak vychází například teorie politických příležitostí (McAdam, Tarrow, Tilly, 2001) zdůrazňující roli politických 

příležitostí, mobilizujících struktur či procesů rámujících protestní se zaměřuje na interakci různých organizačních atributů 

s širším ekonomickým a politickým kontextem. 
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příslušných neziskových organizací, z dokumentů zkoumaných organizací a samozřejmě budu 

vycházet i ze zjištění odborné literatury a vědeckých článků věnujících se dané problematice. 

 Mám-li zkoumat faktory ovlivňující vznik takového uskupení nestátních neziskových 

organizací, jako je Rekonstrukce státu, musím si nejprve vyjasnit několik základních otázek. 

V první řadě je nutné představit, o jaký typ kolektivního jednání se v daném případě jedná, 

neboť to do značné míry determinuje i volbu teoretického rámce a výzkumného designu pro 

tuto práci. Obecné faktory ovlivňující vznik meziorganizační spolupráce – povaha a vnitřní 

charakteristiky spolupracujících organizací a kontextuální okolnosti provázející navázání 

vzájemné spolupráce (McCammon, van Dyke, 2010: 292) – pak implikují i další otázky, které 

si musím v rámci teoretické části práce vyjasnit. Projekt REST jako určitou formu 

kolektivního jednání nelze vytrhnout z jeho širšího řekněme geopolitického kontextu. 

Podmínky vývoje občanské společnosti v postkomunistických zemích totiž mohou být 

významné i pro konceptuální uchopení mnou zkoumaného případu. 

 Spolupráci zkoumaných NGOs je tedy v zásadě nutné pochopit jak z hlediska povahy 

a vnitřních charakteristik spolupracujících organizací, tak z hlediska kontextuálních okolností 

provázejících navázání vzájemné spolupráce. Tyto obecné faktory ovlivňující vznik 

meziorganizační spolupráce však nelze náležitě uchopit, aniž bych si definoval odpovídající 

teoretický rámec, který nejlépe vyhovuje případu, který v této práci zkoumám. Různé 

teoretické koncepty totiž často akcentují i odlišné aspekty kolektivního jednání a při jeho 

výkladu tedy vycházejí z poněkud odlišných předpokladů. 

 Jelikož jsem se v této práci zaměřil na projekt neziskových organizací, jehož 

primárním cílem je omezení systémové korupce v ČR prosazením devíti zásadních 

legislativních opatření, domnívám se, že bude vhodné se krátce věnovat i tomu, jakou roli 

hrají organizace občanské společnosti v boji proti korupci. Korupce chápaná ve smyslu 

zneužití veřejné služby pro soukromý užitek (Collier, 2002: 1) poškozuje nejen ekonomickou 

infrastrukturu státu, ale má devastující účinky i na politické úrovni, neboť ohrožuje některé 

základní principy demokratické vlády (De Ridder, 2009: 62). Organizace občanské 

společnosti mohou hrát velmi významnou funkci v implementaci protikorupčních politik 

prostřednictvím mobilizace veřejnosti i soukromého sektoru a vytváření soustavného tlaku na 

politické elity, aby dodržely své deklarované závazky a záměry směřující k potlačení korupce 

(OECD, 2003: 27). Obecně se v rámci protikorupčního úsilí OOS připisuje neziskovým 

organizacím funkce tzv. hlídacích psů (watchdog), jež spočívá ve vytvoření společenského 

povědomí o problematice korupce, angažování veřejnosti v protikorupčním úsilí, monitoringu 

a implementaci protikorupčních opatření (UNDP citován in GrØdeland, Aasland, 2011: 129).  
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2. Teoreticko-metodologické ukotvení 

2.1 Základní terminologie  

 Je-li jedním z cílů této práce odhalit, jaké faktory ovlivnily utvoření koalice 

neziskových organizací v projektu Rekonstrukce státu, je nutné nejprve náležitě prozkoumat 

význam vztahů mezi organizacemi občanské společnosti (OS). Až poté se budu moci blíže 

zaměřit na konkrétní teorie, které vznik meziorganizační spolupráce vysvětlují, a tedy i na 

faktory vzájemné spolupráce, s nimiž jednotlivé teorie pracují. 

 Nestátní neziskové organizace budu v rámci této práce označovat zkratkou NGOs dle 

anglické zkratky Non-governmental organizations. Tento pojem označuje v nejširším smyslu 

organizace ustavené mimo trh a stát, přičemž konkrétněji dle strukturně operacionální 

definice se jedná o takové organizace, jež jsou institucionalizované, soukromé (institucionálně 

oddělené od vlády), samosprávné, dobrovolné (svobodně ustavené a využívají dobrovolníků) 

a nedistribuují zisk mezi své členy či management, ale investují jej zpět do organizační mise 

(Anheier, 2005: 47-49). 

 Domnívám se, že je na tomto místě záhodno zmínit i další důležitý termín, s nímž se 

lze v odborné literatuře věnující se různým formám spolupráce NGOs setkat. Narážím zde 

především na koncept známý pod označením social movement organization (SMO), zavedený 

autory Zaldem a McCarthym v rámci jejich analýzy sociálních hnutí (Zald, McCarthy, 1977). 

Daný koncept označuje organizace, jež se ve svých cílech identifikují s úsilím různých 

sociálních hnutí či protihnutí
8
 (Zald, McCarthy, 1977: 1218). Spolupráce různých organizací 

občanské společnosti
9
 byla v pracích mnoha autorů konceptualizována právě prostřednictvím 

SMOs, což mě přivedlo k jistému váhání, zda lze tento koncept bez problémů převést i na 

mnou zkoumaný případ. Lze neziskové organizace sdružené v RESTu považovat za 

organizace sociálního hnutí, nebo se jedná o kvalitativně odlišné subjekty? 

 Na otázku, nakolik je možné různé organizace občanské společnosti považovat za 

organizace sociálního hnutí, existují různé odpovědi. Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že za 

SMOs lze považovat pouze ty organizace, jež užívají svárlivého (contentious) jednání 

(Jenkins, 1987). Jiní místo repertoáru či taktiky akcentují požadavky nebo ideologickou 

základnu organizací (Zald, 2000) (Caniglia, Carmin, 2005: 202). K distinkci mezi zájmovými 

                                                           
8 Zald a McCarthy definují koncept sociálního hnutí jako soubor názorů a přesvědčení, jejichž společným jmenovatelem je 

přání dosáhnout změny v některé součásti sociální struktury a/nebo v distribuci společenských výhod. Termín protihnutí pak 

představuje sadu názorů opozitních vůči danému sociálnímu hnutí (Zald, McCarthy, 1977: 1217-1218). 
9 Koncept občanské společnosti lze v rámci této práce chápat jako sféru rozličných organizací, institucí a jednotlivců mimo 

trh, stát a rodinu, v níž se lidé dobrovolně sdružují pro dosažení společného zájmu (Anheier, 2005: 9). 
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či neziskovými organizacemi a organizacemi sociálního hnutí tvrdí kupříkladu Lowi, že 

zájmové organizace
10

 představují vysoce institucionalizované SMOs se zavedenými vazbami 

na vládní úřady (Zald, McCarthy, 1977: 1218). V odborných článcích zkoumajících 

protikorupční úsilí občanské společnosti je toto jednání bez problémů chápáno jako součást 

sociálních hnutí (Johnston, 2012) nebo je mu alespoň přiznáno, že pro dosahování svých cílů 

užívá stejných technik (Moroff, Schmidt-Pfister, 2010: 92). Podle Bursteina již dnes však není 

distinkce mezi organizacemi sociálního hnutí a zájmovými organizacemi obhajitelná, neboť 

lze obojí chápat jednoduše jako zájmové organizace usilující o ovlivnění politického procesu 

(Burstein, 1999: 19). Dle mého názoru tedy není nutné v rámci této práce chápat mnou 

zkoumané neziskové organizace jako něco zásadně odlišného od konceptu SMOs. Na základě 

této premisy tedy mohu teorie věnující se spolupráci mezi NGOs na půdorysu konceptu 

sociálních hnutí bez problémů aplikovat i na mnou zkoumaný případ. 

 

2.2 Transakční aktivismus a jeho implikace pro zkoumání občanského 

sektoru 

 Jak již bylo řečeno, vědecká obec na západ od nás zkoumala spolupráci NGOs často 

v rámci analýzy sociálních hnutí. Je nepopiratelným faktem, že občanská společnost v zemích 

bývalého východního bloku prošla pod vlivem studené války poněkud odlišným vývojem, než 

tomu bylo na Západě. To určitým způsobem poznamenalo i povahu OS v těchto zemích po 

pádu komunismu na přelomu 80. a 90. let 20. století. Různé výzkumy konstatovaly, že OS 

v postkomunistických státech je slabá, neboť se vyznačuje nízkou individuální participací 

občanů měřenou např. účastí ve volbách, na demonstracích, protestních akcích nebo členstvím 

v dobrovolných sdruženích. Tuto tezi podrobili ve studii Transactional and Participatory 

Activism in the Emerging European Polity: The Puzzle of East-Central Europe kritické 

analýze T. Petrova a S. Tarrow. Uznali, že v dané oblasti sice funguje poměrně nízká 

občanská participace, především to však platí na úrovni individuální participace. Vedle tohoto 

individuálního rozměru občanského aktivismu však existuje i tzv. relační či advokační 

rozměr. Popsáním těchto dvou linií aktivismu (individuální participace a advokačních kapacit) 

dospěli Petrova a Tarrow i k definici jeho dvou typů – participačního a transakčního. 

Participační aktivismus představuje hodnotu individuální a skupinové participace 

v občanském i politickém životě, zatímco transakční aktivismus představuje dočasné i trvalé 

                                                           
10 Zájmové organizace můžeme definovat jako organizace sledující kolektivní dobro, z jehož dosažení však neprofitují 

materiálně ani selektivně její členové nebo aktivisté (Risley, 2004: 7-8). 



7 

 

vazby mezi organizovanými nestátními aktéry, mezi nimi a politickými stranami a dalšími 

mocenskými a institucionálními subjekty (Petrova, Tarrow, 2006: 6). 

 Má tato jistá specifičnost postkomunistických společností, mezi něž se řadí 

samozřejmě i ta česká, nějaké dopady pro mnou zvolené téma? Je faktem, že po roce 1989 

došlo v regionu středovýchodní Evropy k překvapivému početnímu růstu nevládních 

organizací, zároveň zde však nedošlo k intenzivnější individuální občanské mobilizaci. 

Konsolidovaly se advokační kapacity místních organizací, které sice postrádaly schopnost 

masové mobilizace občanů (a tím i jejich zapojení do participačního aktivismu), ovšem 

z hlediska organizačního rozvoje a advokačních kapacit vykazovaly mnohem lepší výsledky 

(Císař, 2008: 26-27). Právě tato povaha občanského aktivismu postkomunistických 

společností vyznačující se neparticipačním aktivismem vedla Petrovu a Tarrowa k zavedení 

pojmu transakčního aktivismu jako specifického modelu vlastního občanské společnosti 

v těchto zemích (Císař, 2008: 7). Jeho požadavky se zaměřují především na oblasti jako 

ekologie, lidská a občanská práva a svobody a další otázky veřejné politiky, přičemž se 

zaměřuje vedle státních institucí a firem na národní úrovni i na instituce nižší úrovně, veřejné 

mínění a instituce jiných států
11

 (Císař, 2008: 12). 

 Vidíme tedy, že specifikum postkomunistických společností tkví právě v nízké 

participaci občanů koexistující s poměrně životaschopnou sférou NGOs. Pro tuto práci však 

nízká schopnost lokálních neziskových organizací mobilizovat veřejnost nenese žádné 

podstatné implikace, které by bylo nutné nadále vést v patrnosti. Mobilizační charakter NGOs 

spojených v RESTu není předmětem mého zájmu a z výše uvedených tvrzení o povaze 

transakčního aktivismu a postkomunistických společností neplyne žádná překážka či problém, 

který by mi bránil analyzovat spolupráci NGOs v Rekonstrukci státu stejnými metodami, jaké 

byly aplikovány v rámci zkoumání občanské společnosti na západ od nás. 

 

                                                           
11 Vývoji nevládních organizací a transakčního aktivismu po roce 1993 se věnoval výzkum vedený Ondřejem Císařem. Jeho 

analýza vycházela především ze sledování dvou faktorů – politických příležitostí (otevřených či uzavřených) a dostupnosti 

zdrojů. Podle jeho zjištění se advokační nevládní organizace rozvinuly v zemích střední a východní Evropy díky 

zahraničnímu patronátu, který nejenže přispěl ke zvýšení jejich advokačních schopností, ale zabránil i jejich vyloučení 

z politického systému. Kupříkladu americké nadace, které dříve na domácí scéně podporovaly převážně právě malé nátlakové 

organizace nezakládající se na masové mobilizaci členů, exportovaly tento model po pádu komunismu i do zemí 

středovýchodní Evropy, čímž bylo do značné míry zajištěno i příznivé klima pro vznik a vývoj transakčního aktivismu v této 

oblasti. Zahájení přístupového procesu ČR do EU pak přineslo pro transakční aktivismus změnu z hlediska finančních zdrojů, 

kde dominantní pozici zaujaly evropské fondy, i z hlediska politických příležitostí. Cíle organizací v určitých oblastech (např. 

genderová rovnost, ochrana životního prostředí, antidiskriminační opatření) totiž odpovídaly i požadavkům unie. Tím byly 

takto zaměřené skupiny legitimizovány jako političtí aktéři hájící relevantní zájmy (Císař, 2008: 13-17). 
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2.3 Meziorganizační vztahy NGOs a jejich význam 

2.3.1 Konceptualizace meziorganizačních vztahů 

 Nyní, když jsem se vyjádřil k jistým základním terminologickým úskalím této práce, 

se mohu začít věnovat tomu, jaký význam mají meziorganizační vztahy a spolupráce pro 

NGOs, respektive proč jsou pro nás tyto faktory při zkoumání občanské společnosti důležité. 

 Nejprve několik slov k povaze a konceptualizaci meziorganizačních vztahů. Někteří 

autoři nikterak nerozlišují mezi odlišnými formami takových vztahů. Například Sharon Kagan 

(Kagan, 1991) rozlišuje koncepty kooperace (cooperation), koordinace (coordination) a 

spolupráce (collaboration), přičemž kooperace představuje nejméně integrovanou a 

formalizovanou formu vztahu, jež je nejhojněji rozšířeným typem meziorganizačních vazeb.
12

 

Další a pro tuto práci již podstatnější koncepty se vztahují k různým formám meziorganizační 

spolupráce. Existuje mnoho různých označení pro rozličná spojení NGOs. Můžeme se tak 

setkat například s pojmy jako sociální hnutí, federace, aliance, síť atd. Já se zaměřím na 

vymezení především některých důležitých konceptů, s nimiž jsem se v rámci rešerše odborné 

literatury nejčastěji setkal a které podle mě skýtají nejrelevantnější východisko pro adekvátní 

uchopení předmětu mého výzkumného zájmu. Mám na mysli tyto koncepty – sociální hnutí, 

sítě a koalice. 

 

2.3.2 Sítě, koalice, sociální hnutí 

Různé formy meziorganizační spolupráce, ať už ve formě sítí, koalic či sociálních 

hnutí, sdílejí mnoho společných znaků – posilují mobilizaci, usnadňují alokaci zdrojů napříč 

organizačním polem, usnadňují vyjednávání o společných cílech, získávání a koloběh 

informací. Mohou, ale také nemusejí posilovat oběh prostředků a vzájemné uznání.  

                                                           
12 Základ kooperativního vztahu vytvářejí osobní vazby, ovšem v jejím rámci nevznikají žádné jasně vymezené struktury a 

organizace si všeobecně ponechávají nezávislost. Spolupráce naproti tomu představuje intenzivněji formalizovaný a 

integrovaný vztah vedoucí k vytvoření nových struktur. S případným přechodem od kooperace ke spolupráci se vzájemné 

vazby mezi organizacemi stávají stále komplexnějšími a sofistikovanějšími a skýtají efektivnější cesty k řešení problémů.  

Spolupráce se pak vyznačuje i větší mírou sdílení zdrojů, společného plánování a sdílení moci a kompetencí (Kagan, 1991: 

20). 

Měl-li bych projekt Rekonstrukce státu někam zařadit na základě této konceptualizace, šlo by s největší 

pravděpodobností o spolupráci, neboť vzájemné vazby mezi organizacemi zapojenými do projektu jednoznačně překračují 

pouhou personální afinitu. Samu existenci společného projektu lze dle mého názoru chápat jako novou strukturu, která má 

přispět k efektivnějšímu řešení konkrétních problémů mimo jiné prostřednictvím společného plánování, sdílení zdrojů i 

kompetencí. Na konceptuální distinkci mezi kooperací, koordinací a spoluprací nebudu v rámci této práce trvat, ovšem budu-

li dané termíny v textu užívat v souvislosti se mnou zkoumaným projektem, budu mít na mysli významově to, co Kagan 

koncepčně vymezila jako spolupráci. Ačkoliv tedy nebudu zmíněné pojmy významově odlišovat, považoval jsem za vhodné 

dané rozlišení zmínit nejen kvůli podrobnějšímu teoretickému představení komplexnosti meziorganizačních vztahů, ale i 

kvůli vyjasnění toho, jak pojmy „spolupráce“ či „kooperace“ v rámci této práce chápat. 
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Procesuální pohled na různé formy kolektivní akce představený M. Dianim a I. 

Bisonem (Diani, Bison, 2004) od sebe odlišuje tři typy uskupení – sociální hnutí, koaliční 

uspořádání a organizaci. Pojem sítě zde slouží spíše jako určitý definiční nástroj k odlišení 

těchto tří různých konceptů. Blíží se to i mému chápání jinak trochu neurčitého pojmu sítě 

jako určitého základu, z nějž vycházejí různé formy kolektivního jednání. Hustota a řekněme 

identitotvornost sítí jsou v pojetí dvou zmíněných autorů pouze nástrojem k definování jimi 

užívaných konceptů. Klíčový pojem ve zkoumání kolektivního jednání a s tím spojených 

organizačních forem pochopitelně představuje koncept sociálních hnutí. Diani je definuje jako 

„sítě neformálních interakcí mezi různorodými jednotlivci, skupinami či sdruženími 

angažovaných v politickém či kulturním na základě sdílené kolektivní identity“ (Diani citován 

in Diani, Bison, 2004: 282). Autoři různé formy či dle jejich pojetí spíše procesy kolektivního 

jednání rozlišují na základě přítomnosti či absence konfliktního zaměření (vůči jasně 

definovanému protivníkovi), intenzity (či hustoty – density) neformálních interakcí mezi 

aktéry kolektivní akce a konečně na základě síly či slabosti kolektivní identity členů sítě 

(Diani, Bison, 2004: 282-283). 

U koaličního uspořádání není dle názoru autorů přítomna silná společná identita členů 

– koalici chápou jako instrumentální uspořádání různých skupin a organizací, jež je založené 

na vzájemné výměně a sdílení zdrojů a zaměřuje se na dosažení konkrétních cílů, jejichž 

naplnění znamená i ukončení procesu kolektivní akce a s tím spojených organizačních forem 

(Diani, Bison, 2004:285-286). Koalice jsou mnohdy složeny z různorodých subjektů, jež se 

vzájemně spojily, aby dosáhly cílů, které by jednotliví členové koalice nebyli sami schopni 

naplnit. Výsledkem ustavení koalice často bývá vznik nové organizační entity (James, 2002: 

5). Znebejánek koalici definuje obecněji jako sdružení aktérů sdílejících určitý společný 

zájem, kteří se spojili kvůli dosažení specifického cíle (Znebejánek, 1997: 30). Jiná definice 

(Levi, Murphy, 2006) mluví o uspořádání zaměřeném na prostředky a spolupráci umožňující 

odlišným organizačním celkům sdílet zdroje za účelem dosažení změny. Takové uspořádání 

pak může představovat jen dočasně utvořený celek, nebo naopak uskupení, jež vzniklo 

v zájmu dlouhodobé spolupráce namísto jednorázové události či pouze krátkodobého cíle, 

přičemž subjekty spojené v setrvalejší koalice spolu zásadní měrou sdílejí zdroje a vytvářejí 

formalizovanější struktury, které disponují vlastními mechanismy výběru vedení. Organizace 

spolu vytvářejí koalice především kvůli snaze zvýšit šance na dosažení svých cílů, snazší 

koordinaci vzájemných aktivit a v zájmu zlepšení přístupu ke zdrojům. (Arnold, 2011: 132). 

Konkrétněji definovat či typologizovat koncept sítí (networks) není úplně jednoduché, 

přesto lze alespoň jmenovat určité jeho typické znaky – vztahy mezi členy jsou dobrovolně 
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ustavené, členové vyvíjejí společné nebo vzájemné aktivity při zachování vlastní autonomie 

(Church et al., 2002: 12). Dle Dianiho je základem pro odlišení sítí a sociálních hnutí 

(případně i koalic sociálních hnutí) sdílená identita (Diani, 2002: 17-18). Obecně lze sítě 

definovat jako volně sdružené skupiny organizací, jež sdílejí společné hodnoty a ideologie a 

jejichž hlavní funkcí je sdílení informací (James, 2002: 5). Sítě jsou obvykle pojímány jako 

soubor uzlů propojených určitými vztahy, jež jsou vymezeny dle určitého specifického 

kritéria. Ony uzly mohou představovat jednotlivci, organizace či jiné elementy. Vztahy 

v rámci sítě reprezentují přímé či nepřímé vazby, přičemž jako přímé můžeme označit takové 

spojení, jež je založené na bezprostřední interakci či vzájemné závislosti. Nepřímá vazba pak 

přináleží vztahu vzniklému ze sdílení nějaké aktivity či zdrojů mezi propojenými subjekty. 

Vztahy můžeme dále zkoumat z hlediska jejich četnosti, síly, náplně apod. Přímé vazby mezi 

organizacemi nejčastěji zahrnují výměnu informací a mobilizaci zdrojů, zatímco nepřímé 

vazby představují mnohem obsáhlejší paletu možností – např. sdílení zaměstnanců či vazeb na 

třetí subjekty nebo společná účast na konkrétní události. (Diani, 2002: 10-11). 

 Na základě těchto poznatků se domnívám, že ze všech představených konceptů nejlépe 

odpovídá mému případu pojem koalice, neboť na rozdíl od ostatních představených konceptů 

splňuje výše zmíněné definiční znaky obecnějších i specifičtějších charakteristik daného 

pojmu. Členské organizace Rekonstrukce státu se spojily v projektu, který má spíše 

dlouhodobé cíle, v jeho rámci se ustavily specifické rozhodovací mechanismy (pravidelné 

plenární zasedání členských subjektů, oficiální reprezentace složená z garantů projektu) a 

který disponuje i svým vlastním rozpočtem
13

. Organizace v něm spojené jsou i přes svůj 

společný jmenovatel (neziskové organizace) poněkud odlišně zaměřené a cíle, které si 

v daném projektu stanovily, by samy nebyly schopné dosáhnout. Budu-li tedy zkoumat 

meziorganizační spolupráci v rámci RESTu, budu ji pojímat jako koalici neziskových 

organizací, neboť tento koncept dle mého názoru odpovídá mnou zvolenému případu. 

 

2.4 Perspektivy zkoumání meziorganizační spolupráce 

Meziorganizační spolupráce má mnoho dimenzí – náš zájem se může upírat na 

podmínky jejího vzniku, na procesy, které ji negativně či pozitivně ovlivňují, či případně až 

na výsledky dané spolupráce. Z hlediska této práce bude podstatná první dimenze, protože 

mým cílem je odhalit faktory, které ke vzniku RESTu vedly, a zjistit, zda a jaké vzorce (ve 

                                                           
13 Rekonstrukce státu [online]. Rekonstrukce státu, ©2013 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/o-projektu. 

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/o-projektu
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smyslu kombinace těchto faktorů) spolupráce ustavení tohoto projektu provázely. Pátrání po 

výsledcích tohoto projektu je předčasné, neboť v současnosti stále běží a navíc nejsou 

předmětem mého analytického zájmu. 

Význam vztahů mezi NGOs všeobecně i v souvislosti s možnostmi jejich vzájemné 

spolupráce je nezpochybnitelný. Vztahy a sociální vazby, jež mezi nestátními neziskovými 

organizacemi existují, mohou přispívat k rozvoji vzájemné spolupráce mezi nimi, ovšem sám 

o sobě tento faktor nelze považovat za jediný vhodný nástroj k pochopení a výkladu takové 

spolupráce (van Dyke, McCammon, 2010: 298). Výše jsem zmínil, že takových faktorů je 

více, přičemž je nutné si uvědomit, že různé teorie pracují s odlišným akcentem a konfigurací 

těchto činitelů. Kupříkladu teorie závislosti na zdrojích (Pfeffer, Salancik, 1978) vysvětluje 

meziorganizační spolupráci snahou daných organizací zajistit si zdroje nezbytné pro své 

udržení a další fungování. Teorie transakčních nákladů ji chápe jako výsledek snahy 

organizace o dosažení co největší efektivity prostřednictvím spolupráce s dalšími subjekty 

(Foster, Meinhard, 2002: 550-551), naproti tomu kupříkladu teorie mobilizace zdrojů (Zald, 

McCarthy, 1977) meziorganizační spolupráci interpretuje jako formu kolektivního jednání, 

k němuž dojde v okamžiku, kdy jsou v prostředí dostupné dostatečné zdroje. Další přístup, 

který se věnuje tématu meziorganizační spolupráce, je vtělený v teorii politického procesu 

(Tarrow, 1998), která akcentuje význam vnějších faktorů, jež mohou pozitivně i negativně 

ovlivňovat a utvářet sociální hnutí a potažmo tak i kooperaci mezi NGOs (Caniglia, Carmin, 

2005: 202-204). 

Již v úvodu této práce jsem zmínil, že řešení mnou stanoveného výzkumného 

problému budu hledat prostřednictvím kombinace tří teoretických přístupů či modelů – teorie 

závislosti na zdrojích, analýzy koaliční spolupráce organizací sociálních hnutí H. McCammon 

a N. van Dyke a teorie transakčních nákladů
14

. Jak jsem v předchozím odstavci velmi stručně 

naznačil, různé teoretické přístupy vysvětlují vznik meziorganizační spolupráce na 

základě trochu odlišných předpokladů či perspektiv – jedna akcentuje ekonomickou efektivitu 

organizací (teorie transakčních nákladů), další se opírá o komparativní analýzu výzkumu 

sociálních hnutí (studie N. van Dyke a H. McCammon) a perspektivu orientující se primárně 

na význam organizačních zdrojů (teorie závislosti na zdrojích). V následujících odstavcích 

bych rád představil, v jakých základních obrysech se tyto perspektivy liší či naopak vzájemně 

prolínají, případně jaké další teorie z nich vycházejí. 

 

                                                           
14 Teorii mobilizace zdrojů v daném případě nevyužiji, neboť bych to považoval za nadbytečně. Podrobněji vysvětluji 

v podkapitole Alternativní teorie meziorganizační spolupráce. 
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2.4.1 Organizační zdroje jako klíčový faktor meziorganizační spolupráce 

První perspektivou výzkumu meziorganizační spolupráce, kterou bych zde rád 

představil jako jeden z přístupů, jenž má pro teoretické ukotvení této prácve velký význam, je 

perspektiva akcentující význam organizačních zdrojů.  

Organizační zdroje představují zcela zásadní aspekt nejen z hlediska fungování NGOs 

ale i z hlediska této práce. Třebaže s tímto konceptem pracuje mnoho různých teorií 

věnujících se fungování neziskového sektoru, jejich užší definice bývá často opomíjena 

(McAdam citován in Themudo, 2000: 6). Literatura věnující se zdrojům NGOs se soustředí 

především na dva hlavní zdroje, kterými jsou finance a práce (včetně dobrovolné). Vedle nich 

však existují i další významné zdroje jako legitimita a reputace, vybavení, informace a 

vědecká expertiza, přístup do médií a k politikům, institucionální zdroje (jako např. příznivá 

legislativa), dostupnost sítí a další. Jejich výskyt a kvalita se pak pochopitelně liší v závislosti 

na prostředí neziskového sektoru, v němž organizace působí (Themudo, 2000: 7). Tento 

klíčový faktor se prolíná všemi teoretickými přístupy, které v rámci této práce využívám, 

ovšem ústřední roli zaujímá především v teorii závislosti na zdrojích. 

Tato teorie se při zkoumání organizačního jednání opírá především o dva vzájemně 

spojité faktory – prostředí a zdroje, které jsou v prostředí dostupné a jsou nezbytné pro 

fungování organizace (tzv. kritické zdroje – critical resources). Dostupnost a koncentrace 

zdrojů v prostředí generují vztahy závislosti mezi organizacemi pohybujícími se v daném 

prostředí a ovlivňují distribuci moci mezi nimi. Právě závislost na zdrojích je pak klíčem 

k vysvětlení aktivit jednotlivých organizací, protože subjekty, které je ovládají, disponují 

mocí nad dalšími organizacemi. Distribuce zdrojů v prostředí a nejistota plynoucí z jejich 

nedostatku či přílišné koncentrace v rukou určitých subjektů jsou determinanty organizačního 

jednání. To spočívá v uplatňování mocenské dominance ze strany subjektů koncentrujících 

zdroje ve svých rukou a v tendenci přizpůsobit se držitelům těchto klíčových zdrojů ze strany 

těch, kteří jich mají nedostatek a usilují o zmenšení nejistoty z toho plynoucí (Nienhüser, 

2008: 10-13). 

 Další teorií, jež jako ústřední faktor meziorganizační spolupráce chápe organizační 

zdroje, je teorie mobilizace zdrojů (Zald & McCarthy, 1977, 1987; Jenkins, 1983; 

Staggenborg, 1986). Ta vysvětluje procesy vzniku a dalšího formování sociálních hnutí, 

sociální mobilizace a obecně politiku sociálních hnutí. Jedním z jejích ústředních motivů je 

přitom analýza toho, jak organizace mobilizují zdroje v zájmu dosažení svých cílů (Jenkins 

citována in Flynn, 2014: 113). Vedle zdrojů jsou pro pochopení organizačního jednání dle této 

teorie významné i faktory organizační struktury a politických příležitostí. Kontextuální 
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okolnosti a povaha organizace (z hlediska centralizovanosti a formalizovanosti jejích struktur) 

ovlivňují schopnost organizací sociálních hnutí získávat materiální i nemateriální zdroje 

potřebné pro realizaci jejich cílů (Flynn, 2014: 112-113). Třebaže i v rámci této teorie se 

pochopitelně setkáváme i s dalšími faktory nějakým způsobem významnými pro vysvětlení 

organizačního jednání, je to právě efektivita v akvizici zdrojů, jež je klíčová pro úspěch 

organizací, potažmo celých sociálních hnutí, v nichž jsou zapojeny. 

 Organizační zdroje jsou ústředním elementem i v rámci teoretické perspektivy známé 

přímo pod označením zdrojový přístup (Resource Based View) (Barney, 1991). Tento přístup 

rovněž tvrdí, že klíčovým faktorem organizačního jednání je to, nakolik zkoumaný subjekt 

ovládá kriticky důležité zdroje (critical resources). Zdrojový přístup si však na rozdíl od výše 

zmíněných teorií všímá spíše vnitřních zdrojů, jejichž akvizice přináší organizaci kompetitivní 

výhodu před dalšími subjekty (Nienhüser, 2008: 17). 

 

2.4.5 Alternativní teorie meziorganizační spolupráce 

 Kromě mnou zvolených teorií se samozřejmě nabízejí i další možnosti zkoumání 

meziorganizační spolupráce. Na tomto místě bych se k nim rád krátce vyjádřil a zároveň 

objasnil, proč jsem je nezařadil mezi teorie, které budu využívat v rámci této práce. 

 V prvé řadě se nabízí teorie mobilizace zdrojů I tuto teorii lze využít ke zkoumání 

meziorganizační spolupráce, přičemž konkrétně formování koalic je podle ní pravděpodobné 

v situaci, kdy organizace disponují dostatkem zdrojů. Svou roli v jejich strategii pak hraje i 

jejich forma, cíle a ideologie (N. van Dyke, 2003: 228-229). Jelikož jsem v rámci této práce 

obrátil pozornost na dvě teorie, jež konceptu dostupnosti či získávání zdrojů využívají jako 

stěžejního faktoru meziorganizační spolupráce (teorie závislosti na zdrojích, teorie 

transakčních nákladů), považoval bych za nadbytečné přidávat další teorii, jež primárně stojí 

právě na tomto konceptu. Navíc i další faktory užívané v jejím rámci (org. forma, cíle, 

ideologie) budou v rámci této práce reflektovány, proto se domnívám, že není nutné teorii 

mobilizace zdrojů do této práce zahrnout. 

 Další teorií zkoumající meziorganizační spolupráci je teorie sítí (Powell, 1989; 

Thorelli, 1986), jež chápe sítě jako vztahy založené na moci a důvěře, s jejichž pomocí 

organizace sdílejí informace a zdroje nebo dosahují větší ekonomické efektivity. Dříve 

ustavené sítě osobních a neformálních vztahů jsou pak poměrně často důvodem vzniku 

formální spolupráce mezi organizacemi (Hakansson et al. citováni in Tesfom, 2003: 57). 

Pomiňme zde fakt, že spolupráce organizací v RESTu odpovídá těsnější konfiguraci, než je 

pouhá síť. Teorie sítí totiž nabízí určité strategie spolupráce, které by mohly být užitečné, ve 
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skutečnosti ovšem nepředstavují materiál zásadně obohacující mou stávající sadu faktorů 

meziorganizační spolupráce. Setkáváme se zde s faktorem důvěry a efektivnější ekonomické 

výměny v rámci sítí, jež vznikají z předchozích kontaktů mezi organizacemi a ze vztahů, které 

se na základě těchto kontaktů utvořily. V podstatě tak jsou i tyto faktory v mé práci zahrnuty, 

neboť faktor sociálních vazeb a úsilí o efektivnější získání zdrojů, s nimiž pracuje i teorie sítí, 

obsahují i mnou zvolené teorie. 

 

2.4.1 Teorie závislosti na zdrojích 

 Teorie závislosti na zdrojích (TZZ) vychází z poměrně jednoduchého tvrzení. 

Organizace mezi sebou navazují vztahy a spolupracují v reakci na nedostatek zdrojů 

dostupných v prostředí, v němž operují (Elliot-Teague, 2007: 101). Aby se s nedostatkem 

zdrojů vyrovnaly, jsou ochotny obětovat do určité míry i vlastní nezávislost a navázat užší 

vztahy s dalšími aktéry (Elliot-Teague, 2007: 103). 

 Jeffrey Pfeffer a Gerald Salancik, kteří jsou autory této teorie, vycházeli při její 

formulaci z několika předpokladů. Organizace, jež tvoří základní analytickou jednotku, 

nepředstavují nezávislé entity. Jsou naopak vzájemně propojené a závislé jedna na druhé, což 

je fakt, s nímž se snaží jednotlivé organizace nějakým způsobem vyrovnat. Jejich úspěch 

přežití jsou nejisté a to zvláště v situaci, kdy nedisponují dostatečnými zdroji v prostředí 

svého působení. Vzájemná propojenost mezi organizacemi, změny v prostředí a mocenská 

asymetrie mezi aktéry, kteří v něm operují, vyvíjí na organizace permanentní tlak, s nímž se 

musí nějakým způsobem vyrovnat (Yanacopulos, 2005: 96). Organizace disponující větší 

mocí ji často chtějí prosadit nad slabšími hráči právě v zájmu větší kontroly nad zdroji 

(Foster, Meinhard, 2002: 551). Dynamika prostředí a změny v dostupnosti zdrojů jsou pro 

organizace výzvou k boji o přežití, kterou mohou zvládnout pouze adekvátní změnou 

vlastních aktivit. Závislost na dostupnosti zdrojů v prostředí a nejistota přežití s tím spojená, 

což je jedním z ústředních předpokladů TZZ, řeší organizace podle této teorie úsilím o 

rozvinutí vzájemné spolupráce (Foster, Meinhard, 2002: 553). 

 Po tomto krátkém představení základních premis TZZ bych rád představil jednotlivé 

faktory a koncepty, na nichž je tato teorie založena. V první řadě si musíme uvědomit, co si 

představit pod označením „zdroj“. Jako zdroj lze chápat cokoliv, na čem je organizace 

závislá. Helen Yanacopulos v souvislosti se zdroji neziskových organizací jmenuje několik 

faktorů. V první řadě jsou to pochopitelně finanční zdroje, dále také legitimita, znalosti a 
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informace, je jich ovšem více
15

. Zranitelnost organizace spočívá do značné míry v tom, že 

tyto zdroje, na nichž je závislá, kontrolují ostatní organizace, které se v daném prostředí 

pohybují. Jakmile organizace čelí změně v prostředí, jež vede k větší nedostupnosti zdrojů, 

projevuje mnohem větší ochotu vzdát se částečně své samostatnosti a navázat spolupráci 

s dalšími aktéry, protože se tak může vyhnout tomuto nepříjemnému faktu ohrožujícímu 

případně i její samotnou existenci (Yanacopulos, 2005: 97). 

Navázání vztahů k dalším organizacím skýtá dle autorů TZZ několik výhod. V prvé 

řadě se tak ustavují potenciálně významné komunikační kanály, jejichž prostřednictvím 

mohou organizace mimo jiné získat informace o tom, jaké aktivity ostatní vyvíjejí. Dalším 

upevňováním vzájemných vazeb pak roste i šance jednak na získání podpory od důležitých 

hráčů, kteří se v daném prostředí pohybují, jednak na posílení vlastní legitimity (Pfeffer, 

Salancik citováni in Yanacopulos, 2005: 98). 

 

2.4.2 Teorie transakčních nákladů 

Jednou ze mnou zvolených teorií pro zkoumání meziorganizační spolupráce mezi 

NGOs v rámci projektu Rekonstrukce státu je i teorie transakčních nákladů (TTN) (Coase, 

1937; Williamson, 1975, 1985, 1991). Základy této teorie položil Ronald Coase, který tvrdil, 

že v případě, že může být nějaká ekonomická aktivita efektivněji a tedy s větším ziskem 

realizována v rámci organizace, pak bude tato aktivita inkorporována do hierarchických 

struktur dané organizace. Pokud by však hierarchické začlenění dané aktivity nemělo být 

ekonomicky efektivní, pak se tato transakce odehraje v rámci trhu (Lecy, Mitchell, Schmitz, 

2010: 245). 

Stručně řečeno se teorie transakčních nákladů v principu zabývá tím, jak může 

individuální organizace dosáhnout při transakci s dalšími organizacemi co nejvyšší efektivity, 

přičemž se nabízejí dvě možnosti: vertikální integrace aktivity (provedení v rámci organizace) 

nebo její realizace prostřednictvím trhu (transakce mimo organizační struktury). Americký 

ekonom Oliver E. Williamson, který teorii transakčních nákladů dále rozvinul, popisuje 

samotné transakce s pomocí následujících znaků: 1) frekvence, s níž se transakce opakují; 2) 

nejistoty transakcí; 3) specifičnosti aktiv, jež jsou předmětem transakce (Williamson, 1981: 

563). Důležitým předpokladem Williamsonovy teorie je i behaviorální aspekt přisuzující 

lidem jako zprostředkovatelům jednotlivých transakcí, že jejich jednání je ovlivněno jednak 

tzv. omezenou racionalitou (bounded rationality) a sklony k oportunismu (Williamson, 1981: 

                                                           
15 Přesnějšímu výčtu a konkretizaci zdrojů se budu věnovat níže v rámci podkapitoly věnované faktorům spolupráce v rámci 

koalic sociálních hnutí (viz podkapitola 1.4.3 – Faktory koaliční spolupráce organizací sociálních hnutí). 
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553). Velmi významnou roli hraje faktor specifičnosti aktiv, který ovlivňuje volbu firmy mezi 

tržním řešením a vertikální inkorporací a v důsledku může mít vliv na organizaci z hlediska 

její komplexity i ochoty ke spolupráci (Lecy, Mitchell, Schmitz, 2010: 245). 

Teorie transakčních nákladů byla vyvinuta primárně pro vysvětlení organizačního 

jednání v rámci tržního prostředí firem zaměřených na maximalizaci zisku. Již sám autor TTN 

připustil, že se nabízí spíše pro zkoumání komerčních než nekomerčních subjektů, ovšem 

zároveň zdůraznil, že ekonomické uvažování o transakčních nákladech je důležité pro 

všechny typy organizací (Williamson, 1981: 573-574). S tímto konstatováním nelze dle mého 

názoru než souhlasit. I v rámci neziskového sektoru přeci existuje určitá forma soutěže, úsilí o 

efektivitu, probíhají zde ekonomické transakce a vznikají i transakční náklady jako např. 

náklady směny, podnikání, uzavírání kontraktů (Anheier, 2005: 116). Proč by tedy teorie 

stavící do popředí úsilí o co nejvyšší efektivitu z hlediska transakčních nákladů neměla být 

vhodná pro analýzu vzájemné kooperace více neziskových subjektů? Třebaže tedy uznáváme 

aplikovatelnost teorie na mnou zvolený případ, je nutné se blíže zamyslet nad tím, jaké 

implikace jistá specifičnost a odlišnost neziskového a tržního sektoru přináší pro aplikaci dané 

teorie. 

 Ačkoliv teorie transakčních nákladů představuje spolu s teorií závislosti na zdrojích 

velmi časté východisko pro vědeckou analýzu meziorganizační spolupráce (Foster, Meinhard, 

2002: 550), v případě mého výzkumného zaměření jsem musel porozumět tomu, jakým 

způsobem aplikovat TTN při zkoumání důvodů pro utvoření koalice neziskových organizací 

v rámci jednoho projektu, což představuje určitý posun od původního zaměření dané teorie na 

efektivní organizační jednání v rámci kontinua trhu a hierarchie, které se uplatňuje v rámci 

realizace transakcí při vědomí omezené racionality a oportunismu jednotlivých aktérů. 

Při rešerši odborné literatury věnující se konkrétně aplikaci TTN na neziskové 

organizace jsem narazil i na názor, že ji nelze v rámci neziskového sektoru využít kvůli jejímu 

zaměření na ziskové subjekty a tržní prostředí (Valentinov citován in Saxe, 2013: 73). 

Kriticky byl nahlížen i faktor oportunismu jednotlivých aktérů při realizaci transakcí 

akcentovaný Williamsonem, neboť se dle některých autorů příliš opíral o kontext jednání 

určitých specifických typů organizací v prostředí tržní konkurence USA (Boisot & Child 

citován in Ding, Akoorie, Pavlovich, 2009: 49). Valentinov zpochybňuje relevanci užití TTN 

na neziskový sektor právě z hlediska jejího důrazu na oportunistické jednání, neboť sama 

existence neziskových organizací je často naopak spjata s elementy důvěry a sdílených 

sociálních hodnot (Valentinov, 2007: 1). Z hlediska formování meziorganizačních koalic pak 

byl kritizován i přílišný důraz teorie na minimalizaci nákladů. Utvoření spjatějšího celku 
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složeného z různých organizací totiž může v některých ohledech představovat nákladnější 

variantu organizačního uspořádání, jež však může mít v dlouhodobé perspektivě větší přínos, 

než se zprvu zdálo (Kogut citován in Ding, Akoorie, Pavlovich, 2009: 49). 

I přes některé zde zmíněné kritické náhledy na určité dílčí předpoklady a vlastnosti 

TTN jsem nikde nenalezl argument, který by kategoricky vylučoval tuto teorii ze 

sociálněvědního zkoumání meziorganizační spolupráce v neziskovém sektoru. I kritický 

pohled na některé aspekty TTN při její aplikaci na neziskové organizace prezentovaný 

například Vladislavem Valentinovem (Valentinov, 2007) nevylučoval bezvýhradně její užití, 

ale pouze směřoval k poněkud odlišnému promyšlení některých konceptů této teorie (povaha 

transakčních nákladů, oportunistické jednání), které by umožnily dále rozvinout její užití i 

v rámci výzkumu neziskového sektoru (Valentinov, 2007: 15). Annegret Saxe, které se ve 

svém článku snažila mimo jiné i o upřesnění pozice neziskových organizací v rámci kontinua 

trhu a hierarchie, aplikovala právě východiska TTN (Saxe, 2013). Sama přitom říká, že TTN 

„poskytuje univerzální analytický vzorec pro komparativní ekonomickou analýzu rozličných 

mechanismů vládnutí a pomáhá vysvětlit, proč určité organizační formy vládnutí převáží nad 

jinými z důvodu nižších transakčních nákladů.“ Jak sama vzápětí dodává, je vypracování 

systematického, srozumitelného a aplikačně orientovaného popisu velmi různorodé škály 

neziskových organizací výzvou současnému výzkumu, jemuž v tom může být nápomocna 

právě i teorie transakčních nákladů (Saxe, 2013: 74). 

Mou strategií při aplikaci TTN na analýzu podmínek vzniku koalice neziskových 

organizací v jednom konkrétním projektu je tedy nejprve podrobnější promyšlení konceptu 

transakčních nákladů, které v rámci ustavení této spolupráce mohly hrát roli. Samo vysvětlení 

ustavení meziorganizační spolupráce z perspektivy TTN je celkem jednoduché. Firmy k ní 

přistoupí tehdy, když předpokládají, že vzniklé náklady z příslušné formy spolupráce
16

 budou 

nižší než náklady vzniklé z plné integrace daných aktivit v rámci jejich stávající organizační 

hierarchie (Hennart citován in Ding, Akoorie, Pavlovich, 2009: 49). Má analýza je však 

primárně zasazena do prostředí advokačních neziskových organizací, tudíž je mým 

prvořadým úkolem si vyjasnit, jaké implikace takové prostředí má pro konceptualizaci 

transakčních nákladů. Nejprve se musím bezpečně ujistit, zda předpoklady spolupráce TTN 

nevylučují její užití na analýzu spolupráce advokačních NGOs spojených v mnou zkoumaném 

projektu. Až posléze mohu přistoupit k úvahám o faktorech meziorganizační spolupráce, které 

se v rámci TTN nabízejí. 

                                                           
16 Ať již máme na mysli jednorázový kontrakt či dlouhodobou spolupráci. 
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Z hlediska principů TTN mě tedy zajímají především podmínky toho, kdy by „firma“ 

(v mém případě NGO) měla preferovat kooperaci s dalšími subjekty (tedy řečí TTN dát 

přednost jakési tržní akvizici před vertikální integrací). Podle mého názoru je pro mnou 

určený případ zásadním faktorem specifičnost či jinak řečeno jedinečnost aktiv (asset 

specifity), která představuje klíčovou vlastnost transakcí (Vitík, 2007). Specifičnost aktiv 

narůstá s tím, jak je dané aktivum (ať se již jedná o produkt, technologii, expertizu apod.) 

významné pro chod organizace z hlediska jejího fungování i nákladů na jeho vývoj. 

Pořizování takovýchto aktiv prostřednictvím kontraktů či spolupráce s dalšími organizacemi 

tak vystavuje daný subjekt ohrožení, že s daným výlučným aktivem nebude disponovat zcela 

sama pouze ve svůj vlastní prospěch a v zájmu svých cílů. Výsledkem takové situace je, že 

vysoce specifická aktiva jsou pokud možno vyvíjena a integrována v rámci dané organizace. 

A naopak vyznačují-li se konkrétní aktiva spíše nízkou specifičností, jsou organizace při 

jejich získávání více otevřené spolupráci s dalšími subjekty (Williamson citován in Lecy, 

Mitchell, Schmitz, 2010: 245). 

Jak lze pohlížet na tento faktor u advokačních NGOs? Tato specifická aktiva lze 

chápat primárně jako určité zdroje typu kontaktů, znalostí, advokačních postupů, expertizy 

apod., jež by měly poskytovat jedné organizaci výhodu oproti ostatním subjektům. Podle 

výzkumu založeného na rozhovorech s více než 150 představiteli nadnárodních NGOs (Lecy, 

Mitchell, Schmitz, 2010) nelze údajně doložit, že by advokační organizace usilovaly tolik o 

vývoj nějakých jedinečných aktiv či o dosažení významných komparativních výhod, jak je to 

běžné v tržním kompetitivním prostředí. Autoři tohoto výzkumu též tvrdí, že aktiva 

advokačních NGOs se vyznačují spíše nízkou specifičností a nebrání tím navázání spolupráce 

s dalšími organizacemi kvůli obavám o ohrožení vlastních komparativních výhod, jimiž by 

disponovaly ve srovnání s ostatními subjekty (Lecy, Mitchell, Schmitz, 2010: 245-246). Na 

druhou stranu je třeba si uvědomit, že expertiza a know-how, kterými se neziskové organizace 

podílejí na práci RESTu
17

, představují aktivum, které se v tomto prostředí vyznačuje vyšší 

specifičností. Expertní znalosti a zaměstnanci, kteří jimi disponují, představují  pro 

naplňování organizačních cílů nepochybně podstatný prvek, který vždy nelze jednoduše 

zprostředkovat například prostřednictvím externích služeb, navíc často představují klíčový 

nástroj naplňování organizační mise. Prizmatem TTN se jedná o specifičnost lidských aktiv 

(human asset sepcifity), která, jelikož vyžadují znalosti, zkušenosti a schopnosti, se vyznačují 

                                                           
17 Rekonstrukce státu [online]. Rekonstrukce státu, ©2013 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: 

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/o-projektu. 
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vysokou specifičností, a proto jsou integrována v rámci organizace a nikoliv pořizována 

prostřednictvím trhu (Vitík, 2007). 

Jak se s tímto argumentem vyrovnat z hlediska zformování koalice neziskových 

organizací v RESTu? V rámci TTN, která zprvu akcentovala pouze volbu mezi tržní nebo 

hierarchickou realizací transakce, byl rozvinut i koncept tzv. relačního vládnutí (relational 

governance), které prostřednictvím ekonomických (očekávání budoucích výhod plynoucích 

ze spolupráce) i sociologických (sdílené hodnoty, důvěra vznikající z úspěšné interakce) 

mechanismů redukuje rizika plynoucí ze vzájemné spolupráce. Relační vládnutí představuje 

obvykle vztah bez jasně vymezeného konce, který umožňuje překlenout problém zabezpečení 

specifických aktiv. Jedná se o vztah, který je založen na faktorech vzájemné důvěry, 

závislosti, férovosti, souběžných očekávání a společné akce a lze jej chápat jako spolupráci ve 

formě meziorganizační aliance (Geyskens, Steenkamp, Kumar, 2006: 522). Vysoká 

specifičnost aktiv, jako je právě expertní know-how advokačních NGOs, pak podporuje 

utvoření takovýchto forem relačního vládnutí (Geyskens, Steenkamp, Kumar, 2006: 531).  

Jak se ovšem vyrovnat s dalšími vlastnostmi transakcí – nejistotou a frekvencí – jsou 

tyto aspekty nějak v rozporu s možností využití TTN na jednání neziskových organizací? 

Nejistota je nepochybně významným faktorem, s nímž musíme počítat i v souvislosti 

s analýzou organizačního jednání NGOs. V rámci TTN odpovídá nejistota podmínkám, 

v nichž je velmi nákladné až nemožné dohlédnout dosah všech rozhodnutí, které daná 

transakce obnáší (Williamson citován in Shin, 2003: 32). Nejistota má dvě dimenze – 

nejistotu prostředí a jednání. Prvně jmenovaná se vztahuje k nepředvídatelným okolnostem 

provázejícím kontrakt, jež nelze specifikovat předem
18

. Druhá jmenovaná pak odkazuje 

k náročnému ověření toho, zda byly všechny náležité smluvní aspekty transakce náležitě 

dodrženy (Williamson citován in Geyskens, Steenkamp, Kumar, 2006: 520-251). 

Posledním faktorem je četnost výskytu transakce (transaction frequency), který 

odpovídá frekvenci, s níž se konkrétní transakce opakuje. Je-li tato frekvence vysoká, je pro 

firmu výhodnější její inkorporace v rámci firmy (vertikální integrace), neboť její provedení 

uvnitř firmy (při vysoké frekvenci výskytu dané transakce) snižuje náklady na její provedení 

(Williamson citován in Geyskens, Steenkamp, Kumar, 2006: 521). 

Domnívám se, že ani jeden z těchto dvou posledně jmenovaných faktorů nevylučuje 

využití TTN při mém výzkumu. Nejistota se v souvislosti s neziskovým sektorem vztahuje 

                                                           
18 Zde je třeba poznamenat, že Williamsonův koncept nejistoty prostředí byl podroben kritice jako příliš fádní a byl 

v následujících pracích dále rozpracován kupříkladu v konceptech nejistoty množství (Volume uncertainty) a technologické 

nejistoty (Technological uncetrainty) (Geyskens, Steenkamp, Kumar, 2006: 521).  
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především k otázce financování vlastních aktivit (Anheier, 2005: 189) či obecněji k nejistotě 

prostředí jako k situaci, kdy nelze předvídat a vyhodnotit budoucí dění mající potenciál 

ovlivnit organizaci a její fungování (Anheier, 2005: 152). Přítomnost konceptu nejistoty 

neklade překážku užití TTN pro neziskové organizace, byť u těchto organizací leží důraz 

spíše v oblasti všeobecné nejistoty prostředí, v nichž se NGOs pohybují. Ta je ovšem platná 

jak pro samostatné působení organizace, tak pro situaci, kdy naváže spolupráci s jinými 

podobnými subjekty. 

Podobně je tomu i s faktorem frekvence. Jak bylo řečeno výše, sítě, v nichž jsou 

NGOs zapojeny, mohou být založené na sdílení nějaké aktivity či zdrojů mezi propojenými 

subjekty (Diani, 2002: 10-11). I mezi neziskovými organizacemi tedy představuje faktor 

frekvence relevantní činitel. Domnívám se, že v pozdější analýze budu moci zohlednit 

koncepty nejistoty prostředí i frekvence, s nimiž pracuje i TTN. Jejich podrobnější 

konceptualizaci pro účely této práce představím v následující kapitole. 

 

2.4.3 Faktory koaliční spolupráce organizací sociálních hnutí 

 Analýza empirických studií zaměřených na zkoumání vzájemné spolupráce mezi 

organizacemi sociálních hnutí, kterou představily autorky Holly McCammon a Nela van Dyke 

v knize Strategic Alliances: Coalition Building and Social Movements (McCammon, van 

Dyke, 2010) se přímo zaměřila na faktory, které ovlivňují formování koalic sociálních hnutí. 

Tato analýza představuje pro mou práci skutečně velmi významný zdroj informací, neboť 

přímo jmenuje konkrétní zdroje meziorganizační spolupráce neziskových organizací. Autorky 

se zároveň věnovaly i konfiguraci těchto faktorů z hlediska toho, zda posilují či oslabují 

formování koalic. 

 V této studii je zdůrazněno, že faktory meziorganizační spolupráce spočívají jednak 

v organizačních charakteristikách organizací i v kontextuálních okolnostech, v nichž působí. 

Konkrétně pak jmenují následující faktory - zájmy, identitu, ideologii, politické hrozby a 

příležitosti, sociální vazby a organizační zdroje (McCammon, van Dyke, 2010: 292). Význam 

některých těchto faktorů jako např. zájem, identita či ideologie je celkem zřejmý, jiné bude 

patrně vhodné definovat konkrétněji. 

 Politické hrozby obvykle představují situaci, kdy nová politická konstelace či událost 

v sobě nese potenciál ohrožující nějakým způsobem fungování organizace či naplňování 

jejích cílů (nová politická agenda ohrožující zájmy a práva společnosti jako celku nebo jejích 

skupin, ekonomický propad, legislativní změny jdoucí proti zájmům organizace). Příležitosti 

naopak znamenají pozitivní možnosti, které se před organizacemi nově otevírají (možnost 
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pozitivní politické změny, noví elitní spojenci, rozdělení politických elit). Není přitom 

vyloučeno, že se příležitosti a hrozby mohou objevit i současně (McCammon, van Dyke, 

2010: 296-297). 

 

 Vzájemné vztahy či sociální vazby (social ties) mezi různými aktéry a organizacemi 

sociálních hnutí považovali již zmiňovaní autoři Zald a McCarthy za základ dynamiky 

sociálních hnutí (Arnold, 2011: 132). Charles Tilly ve své obsáhlé studii věnované 

kolektivnímu jednání
19

 nazvané From Mobilization to Revolution (Tilly, 1978) rovněž 

akcentoval význam vztahů sociálních skupin jednak z hlediska jejich interakce s vnějším 

prostředím, jednak v souvislosti s interakcí s dalšími sociálními uskupeními (Tilly, 1978: 1-

10; 1-11). V současnosti chápe sociálněvědný výzkum sociální vazby – respektive jejich 

přítomnost či absenci – jako jeden z důležitých faktorů ovlivňujících spolupráci mezi NGOs. 

Jelikož jsou sociální vazby chápány jako významný faktor ovlivňující spolupráci mezi 

organizacemi občanské společnosti, rád bych zde tento faktor proto krátce rozvedl a 

specifikoval, jak jsou pro spolupráci NGOs významné. Na tuto otázku sice lze hledat 

odpověď z různých úhlů pohledu, žádný z nich však nikterak nerelativizuje význam tohoto 

aspektu. Nejprve si však zodpovězme otázku, proč mezi sebou NGOs vůbec nějaké vztahy 

vytvářejí, co je k tomu motivuje? 

V odborné literatuře zaměřené na toto téma (Oliver, 1990) byly identifikovány klíčové 

důvody pro meziorganizační spolupráci. Někdy k ní dochází z prosté nutnosti, protože 

spolupráce může být jedinou cestou jak vyhovět různým regulačním požadavkům nebo se 

vyrovnat s problémy v dostupnosti zdrojů.
20

 Dalším důvodem je organizační asymetrie, jež 

vede větší organizace k uplatňování svého vlivu nad menšími uskupeními v zájmu větší 

kontroly nad dostupnými zdroji. Podstatným bodem je reciprocita mezi organizacemi 

sdílejícími společné zájmy a cíle. Navázání vzájemných vztahů a prohloubení 

meziorganizační spolupráce může být motivováno i úsilím o větší efektivnost, případně i 

stabilitu, předvídatelnost, spolehlivost či legitimitu (Foster, Meinhard, 2002: 551-552). 

Postupme nyní o krok dále a řekněme si, jak vzájemné vztahy a sociální vazby 

ovlivňují samotnou spolupráci mezi NGOs. Z hlediska faktorů vedoucích ke vzniku koalic 

mezi organizacemi sociálních hnutí došly například H. McCammon a N. van Dyke k několika 

závěrům. Ačkoliv samy o sobě nejsou sdílené sociální vazby mezi organizacemi motorem 

                                                           
19 Kolektivní jednání zde definujme dle Tillyho jako jednání lidí spojených ve snaze o dosažení společného zájmu (Tilly, 

1978: 1-11). 
20 Zde již narážíme na predikce vyřčené v teorii mobilizace zdrojů, které se však podrobněji budu věnovat níže. 
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utvoření koalice mezi NGOs, mohou v součinnosti s dalšími faktory (vyšší dostupnost zdrojů, 

změna v politickém kontextu) její vznik usnadnit. Sdílené sociální vazby mezi organizacemi 

přispívají vzájemné spolupráci v několika ohledech - pomáhají komunikaci mezi skupinami, 

zvyšují vzájemnou důvěru, posilují rozvoj sdílené ideologie a cílů, jež mohou napomoci snížit 

náklady spojené se spoluprací. Zvláštní význam mohou mít v této souvislosti tzv. bridge-

leaders (nebo jinak coalition brokers) – tedy významní jedinci, kteří disponují vazbami napříč 

různými organizacemi (van Dyke, McCammon, 2010: 298). K předchozím závěrům dospěly 

zmíněné autorky na základě kvalitativní komparativní analýzy empirické literatury věnující se 

sociálním hnutím, kde vyhledáváním opakujících se empirických poznatků vyhledávali 

nejčastěji popsané klíčové faktory ovlivňující formování koalic (van Dyke, McCammon, 

2010: 292). 

Krátce řečeno dříve navázané sociální vazby primárně ve formě sdílení členů 

představují významný faktor meziorganizační spolupráce. Pomáhají komunikaci mezi 

skupinami, zvyšují důvěru, posilují rozvoj sdílené ideologie a cílů, jež mohou napomoci snížit 

náklady spojené se vzájemnou spoluprací. Významná je role tzv. coalition brokers či bridge 

leaders, tedy důležitých jednotlivců s vazbami napříč různými organizacemi (McCammon, 

van Dyke, 2010: 298). 

 

Nyní postupme k poslednímu faktoru – organizačním zdrojům – a ptejme se, jaké jsou 

ty nejvýznamnější zdroje, jež jsou relevantní i z hlediska této práce? Užitečný klasifikační 

systém poskytuje Freemanova typologie založená na základě jejich fyzické definice
21

. 

Freeman rozlišuje hmotné (peníze, prostor, prostor pro propagaci) a nehmotné zdroje, jež dále 

kategorizuje na specializované zdroje (expertiza, přístup k sítím a k politikům, společenský 

status), pracovní čas a oddanost (commitment) členů organizace (Themudo, 2000: 8). Finance 

jako nejdůležitější zdroj neziskových organizací patrně není třeba dále rozvádět. Prostorem je 

myšleno zázemí organizace nezbytné pro její fungování a realizaci jejích aktivit. Propagační 

možnosti se pak vztahují k potenciálu pro propagaci v médiích i prostřednictvím dalších 

komunikačních kanálů směrem k veřejnosti i k vlastním členům či sympatizantům. I 

nehmotné zdroje jsou pro NGOs velmi důležité. Vědecká expertiza je nezbytná pro 

naplňování organizačních cílů, přístup k sítím představuje příležitost získat přístup k dalším 

zdrojům či dodat větší sílu vlastním požadavkům, politické zdroje jako status organizace mezi 

                                                           
21 Viz. Freeman, Jo. 1978. „Resource Mobilization and Strategy: A Model for Analysing Social Movement Organization 

Actions“. in Zald, Mayer N. and McCarthy John D. (eds.) The dynamics of social movements: resource mobilisation, social 

control and tactics. Cambridge, Mass.: Winthrop Pub. 
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vlastními příznivci i v rámci veřejnosti a přístup k politikům jsou rovněž důležitý zdroj, 

především pak pro advokační organizace (Themudo, 2000: 8-12). Pracovní čas představuje 

časový objem práce, který organizacím věnují její placení zaměstnanci i dobrovolníci. Pod 

pojmem oddanost si můžeme představit motivaci placených i neplacených pracovníků 

organizace podílet se na naplňování její mise. Do této kategorie lze zařadit i tzv. sociální 

podnikatele (social entrepreneurs) ve smyslu jednotlivců schopných zajistit zásadní aspekty 

fungování organizace (znalost právních procedur, řízení a další rozvoj organizace). 

Nuno Themudo ve své studii organizačních zdrojů NGOs rozšiřuje Freemanovu 

kategorizaci této skupiny ještě o tzv. nehmotné organizační zdroje jako organizační učení, 

reputaci, misi, hodnoty, legitimitu a členství
22

. Organizační učení lze chápat jako schopnost 

nalézat a učit se novým postupům prospěšným pro další rozvoj vlastních aktivit. Reputace 

představuje důležitý moment z hlediska získávání dalších zdrojů, mise a hodnoty pak jsou 

zdrojem posilujícím oddanost vlastních pracovníků i prostředkem k akvizici nových zdrojů. 

Legitimita pak odkazuje k prosazování společensky prospěšných cílů, přičemž souvisí 

s nezávislostí, neziskovým statutem, blízkostí daným sociálním skupinám, odborností a 

schopností reprezentovat názory veřejnosti. Poslední zdroj jmenovaný Themudem – členství – 

je pak nejen důležitým zdrojem legitimity v prostředí pluralitní společnosti, ale může být i 

významným zdrojem financí a pracovního času věnovaného naplňování organizační mise 

(Themudo, 2000: 13-16). Faktor členství pro mě ve skutečnosti v rámci této práce není tak 

důležitý, protože v RESTu spolupracující protikorupční organizace je žádoucí nahlížet 

prizmatem transakčního aktivismu (typického pro české prostředí) spíše než toho 

participativního opírajícího se právě o mobilizaci široké členské základny. Členové 

pochopitelně mohou být důležitým zdrojem i pro mnou sledované organizace, ovšem spíše 

z hlediska možného objemu práce (placené i neplacené), kterou mohou poskytnout. Tento 

faktor ovšem pochopitelně nevynechám a bude zahrnut do některé ze mnou zkoumaných 

kategorií. 

Jelikož by bylo patrně poměrně složité a pro respondenty matoucí dotazovat se na 

všechny tyto jednotlivé zdroje, sjednotím některé z nich v poněkud širší pojmy, s jejichž 

pomocí mohu vzájemně související kategorie lépe uchopit a využít pro účely této práce. 

Takovýmito širšími kategoriemi pro mě budou finance, lidské zdroje (expertiza, objem 

                                                           
22 Do této skupiny zdrojů zařazuje Themudo i status umožňující daňový odečet (tax deductibility status). Tento zdroj 

odkazuje k právní subjektivitě NGOs a možnosti donorů odečíst si z daní příspěvky jim věnované. Chci hned zde zkraje říci, 

že pro tuto práci jej nepovažuji za důležitý. Jednotlivé organizace, jež mají neziskovou právní formu, takovýmto statusem 

samy o sobě již disponují. a navíc Rekonstrukce státu disponuje vlastním rozpočtem, tudíž věnované finance, které lze dle 

platných právních předpisů ČR odečíst z daně, neznamenají příjem konkrétních organizací a tedy jen těžko může být takový 

status daného projektu faktorem motivujícím ke spolupráci mezi zapojenými subjekty. 
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dobrovolné a placené práce) a legitimita (společenský status a reputace, přístup k politikům, 

přístup k sítím, prostor pro propagaci), do níž zahrnu i faktor prostoru, neboť zázemí 

organizace, přístup k politikům a sítím je lze přirozeně chápat i jako znaky toho, nakolik je 

daná organizace přijímaná jako respektovaný společenský subjekt. 

Tato teorie se při zkoumání organizačního jednání opírá především o dva vzájemně 

spojité faktory – prostředí a zdroje, které jsou v prostředí dostupné a jsou nezbytné pro 

fungování organizace (tzv. kritické zdroje – critical resources). Dostupnost a koncentrace 

zdrojů v prostředí generují vztahy závislosti mezi organizacemi pohybujícími se v daném 

prostředí a ovlivňují distribuci moci mezi nimi. Právě závislost na zdrojích je pak klíčem 

k vysvětlení aktivit jednotlivých organizací, protože subjekty, které je ovládají, disponují 

mocí nad dalšími organizacemi. Distribuce zdrojů v prostředí a nejistota plynoucí z jejich 

nedostatku či přílišné koncentrace v rukou určitých subjektů jsou determinanty organizačního 

jednání. To spočívá v uplatňování mocenské dominance ze strany subjektů koncentrujících 

zdroje ve svých rukou a v tendenci přizpůsobit se držitelům těchto klíčových zdrojů ze strany 

těch, kteří jich mají nedostatek a usilují o zmenšení nejistoty z toho plynoucí (Nienhüser, 

2008: 10-13). 

 Další teorií, jež jako ústřední faktor meziorganizační spolupráce chápe organizační 

zdroje, je teorie mobilizace zdrojů (Zald & McCarthy, 1977, 1987; Jenkins, 1983; 

Staggenborg, 1986). Ta vysvětluje procesy vzniku a dalšího formování sociálních hnutí, 

sociální mobilizace a obecně politiku sociálních hnutí. Jedním z jejích ústředních motivů je 

přitom analýza toho, jak organizace mobilizují zdroje v zájmu dosažení svých cílů (Jenkins 

citována in Flynn, 2014: 113).  

 

2.4.4 Faktory meziorganizační spolupráce – shrnutí 

 Poté, co byly představeny jednotlivé teorie meziorganizační spolupráce a faktory, 

s nimiž pracují, je třeba určitým způsobem soubor těchto faktorů systematizovat pro účely 

této práce. 

 Nejprve se podívejme na teorii závislosti na zdrojích. Její základní premisa zní, že 

motivem pro navázání meziorganizační spolupráce je změna v prostředí a z ní plynoucí 

nedostatek klíčových zdrojů dostupných v prostředí. Vzájemná spolupráce je tak vlastně 

užitečnou cestou, jak se vyhnout hrozící nestabilitě a zajistit či rozšířit paletu zdrojů, jimiž 

organizace disponuje. Faktory spolupráce jsou v rámci této teorie odvozeny od snahy udržet 
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či získat zdroje
23

 pro naplňování organizační mise v situaci, kdy změny v prostředí ohrožují 

stabilitu organizace z hlediska horší dostupnosti klíčových zdrojů (Pfeffer, Salancik citováni 

in Yanacopulos, 2005: 98). 

 Jaké motivy meziorganizační spolupráce plynou z teorie transakčních nákladů? 

Základním kamenem této teorie je úsilí organizací o redukci nákladů spojených 

s naplňováním jejich cílů. Podobně jako u ziskových subjektů, na něž je tato teorie primárně 

zaměřena, i činnost NGOs závisí na obstarání prostředků nezbytných pro jejich fungování a 

naplňování organizační mise. Na tyto prostředky lze dle mého názoru pohlížet jako na zdroje. 

Motivací pro navázání spolupráce s dalšími subjekty tak může být úsilí o akvizici zdrojů 

s nižšími náklady, než jaké by organizace musela vynaložit, kdyby o jejich získání usilovala 

samostatně. Opět se tak obrací naše pozornost na koncept zdrojů, ovšem s jiným 

východiskem, než jaké je stanoveno v TZZ. Faktory spolupráce zde nejsou odvozeny od 

nedostatku zdrojů, ale od úsilí dostat se k nim výhodnější cestou – s nižšími náklady. 

 Další faktory, které v rámci TTN ovlivňují akvizici zdrojů, jsou nejistota prostředí a 

frekvence. Frekvenci dříve provedených transakcí lze v rámci organizačních sítí neziskového 

sektoru chápat jako v minulosti realizované formy spolupráce mezi různými NGOs, ať už ve 

smyslu sdílení informací, zaměstnanců či společně realizovaných aktivit (např. projekty, 

semináře, konference). Faktor frekvence tak lze dle mého názoru vnímat jako v minulosti 

utvořené sociální a pracovní vazby mezi jednotlivými organizacemi, tedy ve smyslu 

předcházejících sociálních vazeb, s nimiž pracují i H. McCammon a N. van Dyke (2010). 

Takovýto výklad daného faktoru sice znamená jistý posun od jeho klasického pojetí v rámci 

TTN, ovšem jak jsem řekl výše, aplikace této teorie na neziskový sektor si vyžaduje určitou 

transformaci konceptů, s nimiž pracuje, aby odpovídaly logice fungování NGOs. Základní 

předpoklad, že vyšší četnost určité formy spolupráce (v tržní logice tedy často realizované 

transakce s jinými subjekty) přispívá k jejich integraci v rámci organizace (či v rámci tzv. 

relačního vládnutí), je zde dodržen. Pouze pojetí této meziorganizační spolupráce bylo 

přeformulováno způsobem odpovídajícím neziskovému sektoru, kde přeci jen nepředstavuje 

pouze nákup zboží či služeb jako v prostředí trhu, ale nabývá poněkud odlišné povahy 

odpovídající specifické povaze a prostředí, v němž NGOs působí. 

 Jak se vyrovnat s poněkud vágním pojmem nejistoty prostředí? Celkem typické 

vymezení tohoto faktoru jako situace, v níž nelze jednoznačně vyhodnotit a předvídat budoucí 

události ovlivňující organizaci (Anheier, 2005: 152), je z hlediska praktického analytického 

                                                           
23 Samotný koncept zdrojů, který je komplexněji rozepsán výše budu pro účely této práce ještě podrobněji systematizovat 

později v rámci této podkapitoly. 
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využití stěží použitelné. Podrobnější konceptualizaci daného faktoru nabízí ale například 

Milliken (1987) či Buchko (1994). Milliken ve své studii konstatuje, že poměrně časté vágní 

vymezení daného faktoru v odborné literatuře představuje celkem hojný fenomén ztěžující 

podstatně jeho další konceptualizaci a operacionalizaci (Milliken, 1987: 134). Nejistota 

prostředí odkazuje k externím faktorům působícím na organizaci, proto rozumnou cestou, jak 

ji lépe definovat, znamená vztáhnout ji ke specifickým aspektům vnějšího prostředí, v němž 

organizace působí (Milliken, 1987: 136). Domnívám se, že tento faktor tedy lze vztáhnout 

k dvěma důležitým faktorům, o nichž již byla v této práci řeč. Jednak se jedná o změnu 

prostředí ve smyslu větší konkurence dalších podobně zaměřených organizací a hrozícího 

nedostatku zdrojů (Yanacopulos, 2005: 97), dále pak ke změnám v politické sféře ve formě 

hrozeb, jež mohou mít nepředvídaný dopad na fungování organizace (McCammon, van Dyke, 

2010: 296). Nejistotu prostředí zde proto budu chápat jako situaci většího konkurenčního 

tlaku v prostředí protikorupčních advokačních organizací a potenciálně nepříznivé politické 

situace. Takto mohu daný faktor zahrnout pod faktory obsažené v dalších teoriích, z nichž 

v této práci čerpám (politické hrozby a příležitosti, organizační zdroje). 

 Nyní tedy k dalším faktorům, které popsaly H. McCammon a N. van Dyke. Jejich 

poměrně jasný výčet mi umožňuje bez výraznějších analytických potíží převzít dané pojmy, 

které tak nemusím dále podrobněji promýšlet z hlediska toho, co jimi bylo myšleno. 

 Autorky tak v prvé řadě jmenují zájmy, identitu a ideologii (McCammon, van Dyke, 

2010: 294). Zájem interpretuji jako úsilí o naplňování organizační mise – v případě organizací 

v Rekonstrukci státu tak jde primárně o kultivaci demokratického systému prosazováním 

protikorupčních opatření, monitoringem, informováním a mobilizací veřejnosti v souvislosti 

s bojem proti korupci. Identita a ideologie jsou dvě vzájemně blízké veličiny, mezi nimiž 

v mém případě nemusím činit zásadní distinkci, neboť v případě RESTu se nejedná o 

organizace, které by pocházely z ideologicky odlišných sociálních hnutí. Oba pojmy jsem se 

proto rozhodl zahrnout pod pojem identita. Koncept identity lze chápat jako charakteristické 

postoje lidí sdílejících určité vlastnosti, prosazujících společný cíl prostřednictvím daných 

aktivit za užití omezeného množství operačních principů (Bouchikhi and Kimberly citováni in 

Young, 2003: 291).  Ideologicky lze mezi členy Rekonstrukce státu opravdu těžko hledat 

nějaké zásadní hodnotové distinkce a tedy i ideologické rozdíly, proto budu v rámci své práce 

užívat konceptu identity jako faktoru odkazujícího ke společným vlastnostem a ideologické 

základně organizací. 

 Nyní k faktorům politických hrozeb a příležitostí. Koncept příležitosti lze všeobecně 

vztáhnout ke vztahu mezi skupinou či organizací a jejich vztahu k vnějšímu prostředí (Tilly, 
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1997: 1-11). Představuje novou situaci příznivou pro realizaci organizačních zájmů. Hrozba je 

naopak spojená s takovou situací, která šance na realizaci těchto zájmů snižuje (Tilly, 1997: 

4-53). Mluvíme-li konkrétně o politických příležitostech či hrozbách, logicky je nutné tyto 

koncepty propojit s politickým prostředím, v němž se dané organizace pohybují. Oba 

představují významný katalyzátor jednání sociálních hnutí, které někteří autoři scelují pod 

jeden pojem (opportunity), jenž ovšem může mít různá východiska. Navážu zde na definiční 

rámec D. Suha, jenž rozlišuje zúžení (contraction) a rozšíření (expansion) politických 

příležitostí. Zúžení odpovídá zvýšené tendenci státu směřujících k potlačení cílů organizací 

sociálních hnutí, zatímco rozšíření odkazuje naopak ke zvýšené tendenci státu prosadit 

politiku odpovídající jejich požadavkům a cílům (Suh, 2001: 440). V rámci takto pojaté 

definice politických hrozeb (ve smyslu zúžení) a politických příležitostí (ve smyslu rozšíření) 

tak mohu tento faktor ve své práci vztáhnout jako k anticipované ochotě státu (např. v situaci 

jmenování nové vlády) buď vyhovět politickým požadavkům organizací v RESTu, nebo je 

naopak zamítnout a jít dokonce proti nim. 

 Faktor sociálních vazeb jsem již rozebíral v rámci teorie transakčních nákladů. 

Obecnější definice daného pojmu vycházející z teorie sociálních sítí mluví o překrývajícím se 

členství mezi organizacemi a frekvenci kontaktů mezi jejich členy (Arnold, 2011: 133). Pod 

tímto pojmem se tedy budu tázat na sdílené členství, předchozí spolupráci mezi organizacemi 

či výskyt bridge leaders jako důležitých osob s vazbami napříč různými organizacemi. 

Posledním faktorem, na nějž se budu v rámci této práce dotazovat, jsou organizační 

zdroje, přičemž se budu snažit v rámci dotazování odstínit dostatek či nedostatek (TZZ) nebo 

možnost jejich získání s menšími náklady (TTN). Výčet těchto zdrojů jsem již uvedl výše, zde 

je již jen zopakuji. Jedná se o finance, lidské zdroje (expertiza, objem dobrovolné a placené 

práce) a legitimitu (společenský status a reputace). 

Výčet a popis všech faktorů je představen v následující tabulce. 
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Tabulka 1. Faktory meziorganizační spolupráce 

Faktor Popis faktoru 

sdílené zájmy 
shoda v cílech (= kultivace demokratického 

politického systému) 

společná identita společné ideologické zázemí a povaha organizací 

politické hrozby/příležitosti 

snížená/zvýšená ochota státu vyhovět požadavkům 

organizací; ne/příznivá společenská atmosféra ve 

vztahu k cílům organizací  

sociální vazby 
sdílené členství, předchozí spolupráce, existence 

bridge leaders 

organizační zdroje 

(nedostatek či ohrožení zdrojů/nižší náklady na získání či rozšíření zdrojů): 

 finanční zdroje finanční příjmy 

 lidské zdroje expertiza, objem dobrovolné a placené práce 

 legitimita 
společenská reputace, přístup k politikům, přístup 

k sítím, prostor pro propagaci 

Zdroj: vlastní výzkum 

  

2.5 Metodologie 

2.5.1 Výzkumný design 

  V úvahách o volbě metodologických nástrojů vhodných pro tuto práci bude nutné si 

nejprve zopakovat, co je cílem této práce, co je předmětem mého zkoumání a s jakými daty 

budu pracovat. 

Mým cílem je zde identifikovat faktory meziorganizační spolupráce mezi členskými 

organizacemi projektu Rekonstrukce státu a zjistit i případnou konfiguraci těchto faktorů jako 

určitých vzorců důležitých pro ustavení vzájemné spolupráce zkoumaných NGOs. Tyto 

faktory byly již v odborné literatuře popsány, já budu zkoumat jejich přítomnost a intenzitu, 

jak byla subjektivně vnímána zapojenými aktéry v mnou zvoleném případě, přičemž v dalším 

sledu chci zkusit prozkoumat i možné vzorce faktorů spolupráce mezi organizacemi RESTu. 

Tato práce je primárně deskriptivně orientovaná, neboť v ní usiluji o popis určitého jevu na 

základě identifikovaných faktorů. Exploračně orientovaný výzkum by byl vhodný v případě, 

kdy by předmětem zkoumání bylo dosud neprobádané téma (Hendl, 2005: 38), což však 
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v rámci této práce tak úplně neplatí, neboť daná problematika byla již poměrně detailně 

prozkoumána v jiných zahraničních studiích. V této práci tedy neprozkoumávám zcela nový 

jev – jeho určitá novost spočívá dle mého názoru pouze v tom, že je zasazen v prostředí české 

občanské společnosti, kde taková spolupráce protikorupčních neziskových organizací 

doposud nevznikla a nebyla tedy ani předmětem intenzivnějšího odborného zájmu. 

V rámci empirické analýzy se zaměřím na všechny členské organizace spojené 

v projektu Rekonstrukce státu, přičemž jednotkou analýzy je každá jednotlivá z nich. Celkově 

se jedná tedy o 19 nestátních neziskových organizací, u jejichž vzájemné spolupráce chci 

identifikovat klíčové faktory spolupráce vedoucí ke vzniku společného projektu a jejich 

případnou funkční konfiguraci. Nejlepší cestu k jejich zjištění skýtá dle mého názoru 

dotazování (prostřednictvím rozhovoru či dotazníku) čelných představitelů jednotlivých 

organizací. Jelikož pracuji s již vymezenými faktory popsanými v jiných podobně 

zaměřených studiích a teoriích, mohu se rovnou ptát na jejich subjektivně vnímanou absenci 

či přítomnost a intenzitu u členských organizací. Zjištěné údaje pak mohu dále konfrontovat 

s informacemi týkajícími se například organizačních charakteristik či kontextuálních 

okolností popisovaného případu, jež mohu čerpat z médií nebo z dokumentů členských 

organizací (např. výroční zprávy). 

 

Jaký výzkumný design bude při vědomí takovýchto cílů a zaměření práce tou 

nejvhodnější volbou? Některé přístupy jako etnografický, historický, biografický či akční 

výzkum mohu předem vyloučit, neboť jejich principy se jeví jako zcela nevyhovující pro 

mnou zkoumaný problém. Jelikož mi nejde o formulaci teorie, mohu pominout i zakotvenou 

teorii. Naopak jako vhodný design se jeví případová studie, neboť může sloužit mimo jiné i ke 

studiu organizací a institucí, respektive jejich jednání (v mém případě ustavení vzájemné 

spolupráce). Jejím prostřednictvím lze prozkoumat určitý jev, zařadit jej do souvislostí a 

provedeným výzkumem případně i poskytnout informace využitelné i při zkoumání dalších 

podobných případů (Hendl, 2005: 104). 

Mnou zvolený problém splňuje i charakteristiky případové studie jako výzkumu 

zaměřeného na integrovaný systém s jasně vymezenými prostorovými i časovými hranicemi, 

zkoumaný v reálném kontextu s využitím všech dostupných metod sběru dat i zdrojů 

(Švaříček, Šeďová, 2007: 98). Zkoumání spolupráce organizací spojených v RESTu je 

vymezeno časově – vznik platformy, respektive okamžik zapojení dané organizace – i 

„prostorově“ – můj výzkum se zaměřuje jen na členské organizace projektu. V rámci analýzy 

budu kombinovat i více zdrojů dat, neboť dotazování představitelů organizací bude vhodné 
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zasadit do kontextu z hlediska povahy organizace, respektive z hlediska údajů uváděných 

například v jejich výročních zprávách. 

 

2.5.2 Výzkumný vzorek 

  Při vymezení výzkumného vzorku v rámci této případové studie jsem měl poměrně 

jednoduchou úlohu v tom, že mnou sledovaný případ zahrnuje omezený počet neziskových 

organizací, které se spojily v rámci jednoho projektu. Celkem se tedy jednalo o 19 subjektů – 

ve všech případech neziskových organizací, které se liší z hlediska své právní subjektivity, 

velikosti, ekonomického zázemí či stáří. Třebaže se tedy nejedná o nějaký obsáhlý výzkumný 

vzorek, nepředpokládal jsem, že bude získání dat úplně bezproblémovým úkolem. 

Neočekával jsem, že se mi automaticky podaří získat odpovědi od všech zúčastněných 

organizací. Riziko neochoty respondentů odpovědět na můj dotazník jsem se snažil 

minimalizovat správnou volbou metody sběru dat, o níž se rozepíšu záhy. Zároveň jsem si 

však dopředu stanovil jako podmínku, že se pokusím získat data, která by reprezentovala 

odpovědi různých typů organizací zapojených do Rekonstrukce státu primárně z hlediska 

právní subjektivity a ekonomického zázemí. Jak jsem totiž naznačil výše, mezi členy 

Rekonstrukce státu se vyskytovaly jak poměrně velké a zavedené neziskové organizace, tak i 

malé spolky fungující často spíše na neformální bázi. 

 Do jisté míry klíčovými respondenty pro mě byly primárně tři organizace, které stály u 

zrodu společného projektu – obecně prospěšná společnost Transparency International ČR 

(TIC), dále pak spolky Oživení a Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis). Tyto 

tři organizace představují jedny z předních advokačních protikorupčních NGOs fungujících 

v České republice. Celkem 13 z 19 členských organizací RESTu představují spolky (dříve 

občanská sdružení – vedle výše zmíněných spolků sem patří Naši politici, Pražské fórum, 

Iuridicum Remedium, Brnění, Centrum aplikované ekonomie (Z-Index), Good Governance, 

KohoVolit.eu, Inventura demokracie, PragueWatch, ProAlt, Zelený kruh), čtyři organizace 

jsou obecně prospěšnými společnostmi (vedle již zmíneného TIC i Otevřená společnost, 

Zaostřeno a Glopolis), dále je mezi členy jedna nadace (Open Society Foundation – Fond 

Otakara Motejla) a jeden nadační fond (Nadační fond proti korupci). Jak jsem zmínil výše, 

důležité pro mě bylo, abych získal odpovědi od většiny organizací Rekonstrukce státu, mezi 

nimiž by byly zastoupeny pokud možno všechny typy NGOs z hlediska právní subjektivity a 
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velikosti objemu finančních prostředků, s nimiž hospodaří, což se mi nakonec s jednou 

výjimkou podařilo
24

. 

  

2.5.3 Metoda sběru dat 

Je důležité zde zdůraznit, že účelem práce není ani vytvoření či přímé testování 

konkrétní teorie či teorií, tedy typické cíle kvalitativního či kvantitativního výzkumu. Já 

usiluji o zjištění ze strany aktérů subjektivně pociťované přítomnosti a intenzity vymezených 

faktorů meziorganizační spolupráce. Nejde mi tedy o intenzivní a delší prozkoumání nějakého 

sociálního fenoménu, který je určitým způsobem specifický a vyžaduje si tak těsný přístup 

výzkumníka k danému problému, jenž je typický pro kvalitativně orientované studie (Hendl, 

2005: 57). 

Jaké metody sběru dat se nabízejí jako nejvhodnější ke splnění cíle této práce? 

Typické kvalitativní metody jako pozorování, rozhovory či ohniskové skupiny (Švaříček, 

Šeďová, 2007: 142) nepředstavují ty nejlepší nástroje pro splnění mého výzkumného cíle. 

Teoreticky by se snad dalo uvažovat o ohniskové skupině či o rozhovorech, ovšem tyto 

metody sběru dat by byly vhodné, kdybych usiloval o mnohem hlubší interpretaci daného 

problému z hlediska jeho aktérů. Táži-li se však pouze na subjektivně vnímanou přítomnost a 

intenzitu nějakého jevu či faktoru, nabízí se lepší varianta, jak tyto otázky zodpovědět. Tou 

variantou je nějaká forma dotazníku. 

V rámci tohoto výzkumu chci zjistit, jaké faktory meziorganizační spolupráce byly 

vnímány představiteli jednotlivých neziskových organizací jako důležité pro zapojení do 

projektu Rekonstrukce státu. Zároveň mě zajímá, zda v naměřených faktorech spolupráce 

bude možné nalézt nějakou jejich specifickou kombinaci. Jedná se tedy o subjektivní 

hodnocení aktérů, zda hrál konkrétní motiv v jejich rozhodování roli a jak velký význam mu 

v dané otázce oni osobně přisuzovali. Jde mi tedy o celkem jednoduché výpovědi aktérů o 

přítomnosti a intenzitě předem definovaných faktorů meziorganizační spolupráce, jež 

doposud popsal sociálněvědný výzkum. Na každý z daných faktorů se mohu tedy zeptat 

několika vhodně formulovanými otázkami v rámci dotazníku, kde v každé otázce budu 

zkoumat přítomnost a intenzitu sledovaných jevů prostřednictvím škály, na níž budou moci 

respondenti vyjádřit svůj subjektivní názor na význam konkrétního faktoru. Analýza dat 

z dotazníků bude probíhat prostřednictvím vyhodnocení škály významu jednotlivých faktorů. 

Takto získám potřebné odpovědi nezbytné pro vyřešení mého výzkumného cíle. 

                                                           
24 Z heldiska právní subjektivity nebyla mezi respondenty, kteří odpověděli na můj dotazník, zastoupena jen nadace, ovšem 

podařilo se mi získat odpověď od typově podobného subjektu – totiž nadačního fondu (Nadační fond proti korupci). 
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Jakmile jsem tedy na základě rešerše odborné literatury k tématu meziorganizační 

spolupráce, které jsem se věnoval v rámci první kapitoly této diplomové práce, identifikoval 

faktory, na něž se chci dotazovat, mohl jsem přistoupit k formulaci otázek a sestavení 

dotazníku, který by přítomnost a intenzitu těchto faktorů testoval. Nejprve zde pro 

přehlednost ještě jednou shrnu, které faktory jsem se rozhodl zkoumat. Jedná se o sdílené 

zájmy, organizační identitu, politické hrozby a příležitosti, sociální vazby a konečně i 

organizační zdroje. 

U posledního faktoru organizačních zdrojů, jimiž v rámci této práce rozumím 

legitimitu, finanční a lidské zdroje, jsem pak vycházel ze dvou teoretických přístupů, které 

tento faktor meziorganizační spolupráce chápou z poněkud odlišných pozic. Zatímco teorie 

mobilizace zdrojů chápe spolupráci jako výsledek nedostatku zdrojů v prostředí, teorie 

transakčních nákladů vnímá spolupráci jako výsledek úsilí o hospodárnější využití 

dostupných zdrojů. V otázce na faktor organizačních zdrojů jsem se tak snažil kombinovat 

tyto dva přístupy, abych zjistil, zda byl u všech tří z nich intenzivnější moment (ne)dostatku 

zdrojů či jejich snazšího (levnějšího) dosažení. V dotazníku jsem se nakonec rozhodl 

nedotazovat se přímo ve zvláštní sekci na faktor prostorových zdrojů, který jsem zahrnul do 

sekce legitimity, neboť zázemí organizace, prostor pro propagaci či přístup k politikům lze dle 

mého názoru do tohoto faktoru přirozeně zahrnout. Dostatečný přístup k politickým 

představitelům a dalším důležitým aktérům veřejného života i organizační zázemí je spojeno 

s vnímáním organizace – tedy s její legitimitou, od níž se teprve často odvozuje operační 

prostor, kterým ta která organizace disponuje. Nepovažoval jsem proto za nezbytné, faktor 

prostorových zdrojů v dotazníku zvláště rozpracovávat, protože se domnívám, že by to mohlo 

být pro respondenty spíše matoucí a nechtěl jsem zbytečně duplikovat dotazník otázkami na 

faktory, které spolu tak úzce souvisejí a mají do určité míry společný základ. 

 

Již výše jsem naznačil, že metodou sběru dat bude v případě této práce dotazník. 

Jelikož jsem se rozhodl identifikovat přítomnost či nepřítomnost, potažmo i význam určitých 

jasně vymezených jevů (faktorů spolupráce), jak je vnímali představitelé jednotlivých 

organizací, jako nejvhodnější formu jsem se rozhodl zvolit strukturovaný dotazník 

s uzavřenými otázkami, z nichž pouze u dvou otázek jsem v dotazníku nechal prostor pro 

vlastní doplnění odpovědi respondentem, což objasním níže. 

Každému z faktorů meziorganizační spolupráce, které jsem chtěl v rámci dotazníků 

zkoumat, jsem věnoval čtyři uzavřené otázky. V dotazníku jsem respondenty informoval, že 
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cílem dotazníku je zjistit, jaké faktory vnímali vedoucí představitelé či představitelky 

členských organizací projektu Rekonstrukce státu (REST) jako důležité při rozhodování o 

zapojení vlastní organizace do tohoto projektu. Respondenty jsem informoval i o tom, že 

cílem práce je primárně identifikovat zmíněné faktory a nikoliv přímé hodnocení jednání 

každé z těchto organizací, protože jsem chtěl předejít tomu, aby měli respondenti tendenci 

vyhýbat se odpovědím na jednotlivé otázky či přímo odmítnout vyplnit celý dotazník. 

Dotazník byl formulován jako neanonymní a pokud by respondenti očekávali, že jeho 

prostřednictvím bude jednání jejich organizace či přímo sám respondent nějak podrobněji 

hodnocen a srovnáván s ostatními zapojenými subjekty, domnívám se, že by to mohlo 

potenciálně vést ke zkreslení odpovědí, protože by se v nich snažili představitelé NGOs 

odpovídat tak, aby případné hodnocení jednání organizací bylo spíše pozitivní než negativní. 

Jedním z pravidel, jak správně formulovat otázky v dotazníku, je přitom mimo jiné i nutnost 

pamatovat na to, aby respondenti byli ochotni na dané otázky odpovídat (Pope, Boleman, 

Cummings, 2005: 9). 

Při samotném sestavování otázek jsem musel rozmyslet další aspekty dotazníku, nejen 

jak ochotni budou respondenti na mé otázky odpovídat, ale také kolik otázek stanovit pro 

každý faktor či vnímat případnou časovou náročnost vyplnění dotazníku. Mým cílem bylo 

sestavit stručný a nepříliš časově náročný dotazník, abych posílil pravděpodobnost, že na něj 

respondenti odpovědí. Pokud bych očekával, že budou respondenti nějak více zaujati tématem 

práce i samotného dotazníku, mohl bych sestavit delší dotazník, neboť motivovaný 

respondent je ochoten vyplnit i poměrně rozsáhlý dotazník (Fink citován in Harlacher, 2016: 

4). V případě mého dotazníku jsem však takovou motivaci u představitelů mnou oslovených 

organizací tak úplně neočekával, tudíž jsem preferoval spíše kratší a časové méně náročný 

dotazník. 

Cíl dotazníku jsem měl jasně stanovený – ptát se na přítomnost a intenzitu vybraných 

faktorů meziorganizační spolupráce při zapojení organizace do projektu Rekonstrukce státu. 

Na základě výše uvedených důvodů jsem rovněž věděl, že budu sestavovat nepříliš rozsáhlý 

dotazník. Při formulaci otázek (a v nich obsažených termínů) jsem se pochopitelně musel 

vyhnout jejich možné dezinterpretaci ze strany respondentů a dbát na to, aby byly 

jednoznačné a srozumitelné (Harlacher, 2016: 4-5). Při formulaci otázek jsem dále musel dbát 

na to, aby v respondentovi automaticky nevyvolávaly nějakou společensky (či z pohledu 

respondenta) žádoucí odpověď (Harlacher, 2016:6). Mezi taková citlivá témata patřily 

především otázky směřující k identifikaci faktorů organizačních zdrojů. Nemohl jsem se 

například přímo zeptat, zda se organizace do RESTu zapojila proto, že neměla dostatek 
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financí. Na takovou odpověď by se s vysokou pravděpodobností zdráhali respondenti 

odpovědět pozitivně, i kdyby tomu tak skutečně bylo. 

Další otázkou při sestavování dotazníku byla volba typu otázek. Jelikož jsem se 

v rámci dotazníku chtěl ptát na vybrané faktory meziorganizační spolupráce – jejich 

přítomnost a intenzitu při rozhodnutí o zapojení do Rekonstrukce státu – jako nejvhodnější 

forma otázek se přirozeně nabízely uzavřené otázky s Likertovou škálou s pěti možnými 

odpověďmi umožňujícími vyjádřit různou míru souhlasu či nesouhlasu s danými otázkami (1 

– zcela nesouhlasím, 2 – nesouhlasím, 3 – ani nesouhlasím, ani souhlasím, 4 – souhlasím, 5 – 

zcela souhlasím). Likertova škála mi umožnila identifikovat přítomnost a význam (či intenzitu 

vnímání) daného faktoru při rozhodování o zapojení organizace do Rekonstrukce státu. Lichý 

počet možných odpovědí umožnil respondentům zaujmout i neutrální pozici (ani nesouhlasím, 

ani souhlasím). Zároveň počtem pětibodová škála není příliš náročná na rozhodování a 

nevybočuje ze standardního počtu možností užívaných běžně v rámci uzavřených otázek 

s odpověďmi ve formě hodnotící škály, přičemž, jak jsem zmínil výše, v případě dvou otázek 

jsem dal respondentům možnost svou odpověď doplnit. První otázka se vztahovala k faktoru 

sociálních vazeb – zda angažmá konkrétní instituce či osoby v Rekonstrukci státu přispělo 

k zapojení organizace do RESTu. Respondentům jsem dal možnost doplnit, jaká osoba či 

organizace takto případně motivovala další subjekty k účasti v tomto projektu. Chtěl jsem tak 

identifikovat tzv. bridge leaders, tedy důležité jednotlivce či organizace, jejichž participace na 

projektu byla motivační i pro další subjekty. Další otázkou, v níž jsem dal respondentům 

možnost vlastního doplnění odpovědi, byl dotaz na faktor politických hrozeb a příležitostí – 

konkrétně zda přiměla organizaci k účasti v RESTu konkrétní korupční kauza. I zde jsem 

ponechal prostor pro doplnění toho, o jakou kauzu se případně jednalo. 

Jakmile jsem vybral formu otázek, musel jsem rozhodnout i to, kolika otázkami se 

budu na jednotlivé faktory spolupráce dotazovat. S ohledem na to, že jsem celkem chtěl 

zkoumat sedm faktorů meziorganizační spolupráce a chtěl jsem sestavit spíše kratší dotazník, 

rozhodl jsem se, že se na každý faktor budu dotazovat čtyřmi uzavřenými otázkami (ve dvou 

případech doplněnými o možnost otevřené odpovědi). 

Na závěr jsem jen musel rozhodnout, jakým způsobem dotazníky doručím 

představitelům neziskových organizací spolupracujících v Rekonstrukci státu. Jelikož byl 

kontakt na všechny z nich dostupný na internetu, mohl jsem jednoduše využít digitální formu 

a přes internet zaslat prostřednictvím e-mailu či případně dalších digitálních kanálů 

(Facebook) zprávu s prosbou o vyplnění dotazníku odpovědnou osobou. Respondentům jsem 

dal dvě možnosti – buď vyplnění dotazníku v prostřednictvím formuláře Google či zpětné 
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zaslání s vyplněnými otázkami v dokumentu ve formátu MS Word. Konečná podoba 

dotazníku je k nahlédnutí jako příloha číslo jedna této diplomové práce. 
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3. Empirická část 

3.1 Metodologie 

3.1.1 Sběr dat a výzkumný vzorek 

 Jak jsem zmínil v předchozí kapitole, sběr dat probíhal prostřednictvím internetu, kdy 

jsem zaslal dotazník (či odkaz k jeho vyplnění v Google formulářích) organizacím zapojeným 

do Rekonstrukce státu s prosbou o jeho vyplnění některým z představitelů organizace, který 

by byl schopen podat relevantní odpovědi vztahující se k motivům pro zapojení do projektu, 

tedy jaké faktory a jak intenzivně byly či nebyly přítomny při rozhodování o angažmá daného 

subjektu v RESTu. Ve všech případech jsem získal odpovědi od osob z vedení jednotlivých 

organizací, jež představovaly dostatečně informované respondenty na mnou kladené dotazy. 

Docílil jsem toho jednak tím, že jsem již v samotném mailu informoval, že dotazník je určen 

právě někomu z vedoucích představitelů dané NGO a toto upozornění jsem zopakoval i 

v textu uvozujícím samotný dotazník. V něm jsem jako povinný údaj zadal i jméno 

respondenta, abych si tak mohl zkontrolovat, zda byla daná osoba skutečně tím, kdo mohl na 

položené otázky podat kvalifikovanou odpověď. 

Sběr dat nebyl v případě této práce i přes poměrně nevelký vzorek oslovených 

organizací úplně jednoduchou záležitostí. Hlavním problémem bylo, že zatímco od některých 

organizací se mi podařilo získat odpovědi poměrně rychle, jiné subjekty dlouho nereagovaly 

ani na opakované prosby o vyplnění dotazníku. Organizace jsem oslovoval prostřednictvím e-

mailového, telefonického či jiného kontaktu (např. i prostřednictvím zprávy adresované na FB 

profil organizace či přímo konkrétního respondenta). Nakonec se mi povedlo získat data od 

třinácti z devatenácti organizací. V datovém souboru byly zastoupeny všechny typy 

organizací dle právní subjektivity, přičemž jedinou výjimkou je nadace – zastoupen byl tak 

alespoň nadační fond. Mezi organizacemi, od nichž se mi podařilo získat dotazník, byly 

nakonec zastoupeny organizace různého stáří, ekonomického zázemí i právní subjektivity. 

Jelikož už se mi dále nedařilo získat odpovědi i od zbývajících organizací RESTu, rozhodl 

jsem se přistoupit k analýze. 

Bohužel jsem byl v rámci analýzy poměrně omezen ohledně volby dalších kategorií, 

na jejichž základě bych mohl spolupráci daných organizací dále zkoumat. Některé ze 

zkoumaných NGOs totiž nefungují tak docela na profesionální bázi a informace o nich 

dostupné jsou dost kusé, protože nejsou dohledatelné na webu ani ve výročních zprávách. 

Vedle faktorů meziorganizační spolupráce zjištěných z dotazníku jsem tak mohl do finální 
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analýzy zahrnout ještě např. stáří organizace, případně ekonomickou bilanci za rok 2012 u 

těch organizací, kde byla taková data dohledatelná. 

 

3.1.2 Cíl výzkumu a volba analytických nástrojů a metod 

 Data z dotazníku jsem si nejprve musel uspořádat tak, abych je mohl náležitě 

analyzovat. Než přistoupím k popisu další práce se získanými daty, měl bych nejdříve 

zopakovat, jaké výzkumné otázky jsem s jejich pomocí chtěl zodpovědět. Mé výzkumné 

otázky byly následující: 

1. Jaké faktory meziorganizační spolupráce byly v rámci projektu Rekonstrukce státu 

vnímány jako důležité z hlediska zapojení organizací do tohoto společného projektu? 

2. Jaká konfigurace faktorů meziorganizační spolupráce existovala mezi organizacemi 

zapojenými v projektu Rekonstrukce státu? 

 

Jak jsem zmínil výše, odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku byly číselně kódovány 

prostřednictvím Likertovy stupnice měřící souhlas či nesouhlas s jednotlivými otázkami, 

přičemž stupnice byla následující: zcela nesouhlasím = 1, nesouhlasím = 2, ani nesouhlasím, 

ani souhlasím = 3, souhlasím = 4, zcela souhlasím = 5. Jednotlivé odpovědi tak měly 

přiřazeny každá vlastní číselnou hodnotu a ze souhrnu všech odpovědí v rámci získaných 

dotazníků jsem sestavil určitou základní „tabulku pravdy“, v níž bylo zaznamenáno, jaké 

odpovědi jsem dostal u jednotlivých otázek zkoumajících přítomnost a intenzitu faktorů 

meziorganizační spolupráce. Zde je třeba opět zmínit, že na každý faktor jsem se dotazoval 

prostřednictvím čtyř otázek. 

Jako analytický nástroj pro zpracování sebraných dat jsem zvolil programy IBM SPSS 

Statistics (SPSS) a MS Excel. Ve mnou zkoumaném případě jsem pracoval s kategoriemi tzv. 

ordinálních proměnných, neboť mnou zvolená škála odpovědí zahrnující míru souhlasu 

s určitými otázkami sice umožňuje zaznamenat pořadí ve smyslu kvalitativním, ale přiřazené 

číselné kategorie jednotlivých odpovědí nevyjadřují skutečné množství sledovaného faktoru. 

Nemohl jsem kvantifikovat rozdíl například mezi „souhlasím“ a „zcela souhlasím“. 

Jednotlivým odpovědím jsem tudíž musel v rámci analýzy přiřadit číselné hodnoty arbitrárně, 

takže proměnné, s kterými jsem v rámci analýzy pracoval, představují tzv. ordinální 

proměnné (Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 35). 

 Nezávisle proměnné představovaly v případě mé práce odpovědi jednotlivých 

respondentů, závisle proměnné pak představovaly samotné faktory spolupráce, jejichž výskyt 

a intenzitu jsem chtěl v prvním sledu prozkoumat. Udělat tento první analytický krok jsem 
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mohl učinit jednoduše s pomocí programu MS Excel, jenž mi umožnil přehledně zjistit, 

jakých hodnot jednotlivé faktory nabývaly, z čehož jsem mohl snadno vyvodit, které faktory 

meziorganizační spolupráce byly podle představitelů RESTu více či méně důležité. 

 První výzkumná otázka by byla zodpověditelná pouze s pomocí funkcí programu MS 

Excel, jehož prostřednictvím lze snadno zjistit absolutní i průměrné hodnoty jednotlivých 

proměnných a zjistit tak i celkový význam jednotlivých faktorů. Ovšem ke zjištění 

podrobnější konfigurace těchto faktorů z hlediska povahy spolupracujících organizací i 

z hlediska povahy samotných faktorů je třeba již analytických nástrojů nabízených právě 

programem SPSS. I samotná analýza dat se tak odehrávala ve dvou stupních. V první fázi 

jsem mohl s pomocí MS Excel všeobecně identifikovat, jaký význam měly jednotlivé faktory 

meziorganizační spolupráce v rámci společného projektu REST. V druhé fázi jsem pak 

prostřednictvím SPSS – konkrétně prostřednictvím shlukové (jinak také klastrové) analýzy – 

mohl zjistit, jaká je bližší provázanost jednak samotných faktorů, jednak i zkoumaných 

organizací v závislosti na významu přisuzovanému jednotlivým faktorům meziorganizační 

spolupráce.  

 K zodpovězení druhé výzkumné otázky bylo nutné využít statistického programu 

SPSS, neboť tento program nabízí při práci se statistickými daty širokou paletu možností, jak 

získaná data využít pro další možnosti analýzy a tedy i následné interpretace. Jelikož jsem 

v rámci dotazníku zjišťoval význam daných faktorů meziorganizační spolupráce pro 

jednotlivé spolupracující organizace, mohu získaná data vhodně využít i k poněkud hlubšímu 

náhledu do mnou zkoumaného případu. Jak jsem v rámci této práce několikrát zmínil, není 

mým cílem pouze identifikovat, jaké faktory byly či nebyly pro navázání vzájemné 

spolupráce mezi zkoumanými subjekty důležité, ale chci zjistit i to, jaké konfigurace těchto 

faktorů se v rámci mnou zkoumaného případu ustavily – tedy zkusit identifikovat jakési 

dominantní vzorce či spíše možná vzorec ustavení meziorganizační spolupráce. 

 Jako vhodný nástroj k splnění tohoto výzkumného cíle se nabízí další z procedur 

proveditelných prostřednictvím programu SPSS, kterým je hierarchická seskupovací analýza 

(jinak též shluková či klastrová analýza). Tato metoda exploračního charakteru totiž 

umožňuje nalézt co nejpodobnější seskupení
25

 z hlediska naměřených charakteristik, přičemž 

seskupovat mohu získaná data jak podle případů (tedy jednotlivých organizací), tak podle 

proměnných. 

                                                           
25 Pro ujasnění terminologie dodávám, že pojem seskupení chápu jako totožný s pojmy „klastr“ či „shluk“, které v této práci 

také budu užívat. To samé platí pro označení seskupovací analýzy, pro jejíž označení budu užívat i další totožné pojmy 

„klastrová“ či „shluková“ analýza. 
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Jiná metoda, která by se v případě této práce nabízela, je kupříkladu faktorová analýza, 

která však není oproti shlukové analýze tak flexibilní a neumožňuje tolik kombinovat analýzu 

dat z hlediska zkoumaných případů a proměnných (Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 401-402), 

případně se nabízí analýza K – means, která ovšem vyžaduje znalost počtu shluků před 

provedením samotné analýzy, což nebylo v mém případě možné, neboť počet klastrů nebyl 

předem znám.  

Klíčovým výstupem a nástrojem pro následnou interpretaci získaných dat je v rámci 

hierarchické shlukové analýzy tzv. dendrogram, tedy jakýsi strom znázorňující počet 

seskupení a míru jejich podobnosti. Na dendrogramu je vidět, jak se na základě odpovědí na 

otázky v dotazníku organizace spojily do různých shluků (klastrů). Čím více vlevo na 

dendrogramu jsou jednotlivé případy propojené a vytvářejí shluky (tedy propojené větve 

grafu), tím podobnější byla i konfigurace faktorů spolupráce indikovaná v dotaznících. 

Naopak čím více vpravo se nacházejí jednotlivá seskupení, tím byla tato podobnost menší. 

Zde bych chtěl poznamenat jednu podstatnou věc a to že horní osu dendrogramu představuje 

stupnice vzdáleností s hodnotami od 0 do 25, které však neodpovídají žádné reálné hodnotě. 

Na tuto škálu přepočítává program SPSS výsledky shlukové analýzy automaticky. Jednotlivé 

hodnoty na horní ose dendrogramu tak neodkazují k nějaké reálné hodnotě, ale jen manifestují 

blízkost či vzdálenost jednotlivých případů a jimi tvořených uskupení. 

Samotný dendrogram mi však ještě nestanoví počet klastrů, který je nutné stanovit pro 

další postup analýzy a formulaci závěrů. Při seskupování existují dle Mareše (Mareš, Rabušic, 

Soukup, 2015: 415) dvě základní situace: a) známe počet seskupení předem a to na základě 

teorie či předchozích výzkumů; b) hledáme podobné skupiny, ale neznáme počet jejich shluků 

(Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 415). Ve mnou zkoumaném případě se nemohu opřít o 

nějaké dřívější výzkumy či teorie, které by počet klastrů určily, proto bylo nutné nejprve určit, 

s jakým počtem shluků budu pracovat. 

Zde je nutno rovněž poznamenat, že sama o sobě nedá seskupovací analýza odpověď 

na to, co je jednotícím prvkem jednotlivých klastrů. Po vymezení počtu klastrů proto budu 

jednotlivé shluky dále analyzovat prostřednictvím výpočtu průměrů hodnot plynoucích 

z dotazníku a pokusím se tak zachytit, na jakém základě se tyto shluky odlišují podle toho, 

jaké hodnoty faktorů meziorganizační spolupráce byly v jejich rámci naměřeny. Při shlukové 

analýze jsem zvolil ty nejčastěji užívané procedury – tedy kombinaci aglomerativního 

algoritmu Wardovy metody a Euklidova postupu, což je v praxi nejužívanější postup 

představující analogii průměru všech naměřených rozdílů souřadnic (Mareš, Rabušic, & 

Soukup, 2015: 405-409). 
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3.2 Výsledky analýzy 

3.2.1 Význam faktorů meziorganizační spolupráce v případě Rekonstrukce státu 

První tabulka, kterou jsem sestavil v programu MS Excel, tak shrnovala odpovědi u 

organizací, jejichž představitelé odpověděli na můj dotazník. Z ní jsem s pomocí 

jednoduchých početních operací mohl zjistit, jaký význam přikládali respondenti daným 

faktorům. Dosáhl jsem toho tak, že jsem vypočetl jejich průměrné hodnoty ze všech čtyř 

otázek položených k jednotlivým faktorům. Pro odpovídající zjištění důležitosti těchto hodnot 

jsem je srovnal s průměrnou hodnotou, která při stupnici s minimální hodnotou jedna a 

maximální pět představuje hodnota tři. Umístěním nad nebo pod touto průměrnou hodnotou je 

možné sledovat, nakolik byl daný faktor vnímán pozitivně (jako významný) nebo spíše 

negativně (jako méně významný). Výsledky intenzity jednotlivých faktorů jen pro jednotlivé 

organizace shrnuje tabulka číslo dvě. 
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Tabulka 2. Průměrná hodnota faktorů spolupráce u jednotlivých organizací RESTu 

 

ORGANIZAČNÍ 

ZÁJMY 

ORGANIZAČNÍ 

IDENTITA 

SOCIÁLNÍ 

VAZBY 

POLITICKÉ 

HROZBY A 

PŘÍLEŽITOSTI 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

LIDSKÉ 

ZDROJE 
LEGITIMITA 

Brnění (s.) 3 2,5 3,25 3,25 2 3 3 

Good 

Governance (s.) 
4,5 3,5 4,5 2,5 4 2 2 

Frank Bold (s.) 3,5 2,25 3,25 3,5 2,75 3,25 3,25 

Iuridicum 

Remedium (s.) 
3,25 3 3,5 3,25 2,5 2,25 2,5 

Naši politici (s.) 2,25 1,75 4,25 2,75 3 2,75 3,25 

NFPK (n.f.) 2,5 2,5 3 3,75 2,75 2,75 3,75 

Otevřená 

společnost (o.p.s.) 
4 1,5 3,5 3 2,5 2,25 2,75 

Oživení (s.) 4,25 2,5 4,5 3,5 1,75 2,25 3,75 

PragueWatch (s.) 4 2,5 3,75 3,5 1,75 2 3 

Pražské fórum 

(s.) 
4,25 2,25 3,5 2,75 2,5 2,25 3 

ProAlt (s.) 2,5 2,25 2,25 2,75 1,25 2,75 1,75 

TI (o.p.s.) 4 2,75 3,75 3 2,75 3,25 3,75 

Z-Index (s.) 2 3 3 2,75 3 1,5 2,5 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 V další tabulce je pak zaznamenáno, jakých celkových průměrných hodnot nabývaly 

jednotlivé faktory spolupráce podle odpovědí zjištěných prostřednictvím dotazníku. 

 

Tabulka 3. Průměrné celkové hodnoty faktorů spolupráce 

Faktor spolupráce 
Průměrná celková hodnota 

faktoru 

Organizační zájmy 3,385 

Organizační identita 2,481 

Sociální vazby 3,539 

Politické hrozby a příležitosti 3,096 

Finanční zdroje 2,270 

Lidské zdroje 2,481 

Legitimita 2,981 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Pro ucelenější obrázek dokreslující pozitivní či negativní vnímání celkového významu 

jednotlivých faktorů nám poslouží následující tabulka číslo čtyři, která znázorňuje nejen 

průměrné hodnoty jednotlivých faktorů a jejich pořadí dle významu, ale i součet pozitivních 

(souhlasím a zcela souhlasím), negativních (nesouhlasím, zcela nesouhlasím) a neutrálních 

odpovědí u jednotlivých faktorů. 

 

Tabulka 4. Srovnání významu faktorů meziorganizační spolupráce v RESTu 

Faktor 

Průměrná 

hodnota 

faktoru 

Pořadí  

faktorů dle 

významu 

Odpovědi celkem 

(souhlasné/nesouhlasné/neutrální) 

sociální vazby 3,539 1. 33/9/10 

organizační zájmy 3,385 2. 28/10/14 

politické hrozby a 

příležitosti 
3,096 3. 23/18/11 

legitimita 2,981 4. 19/23/10 

organizační identita 2,481 5. 11/30/11 

lidské zdroje 2,481 5. 11/31/10 

finanční zdroje 2,270 6. 9/34/9 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z výše uvedeného je patrné, že souhrnné průměrné hodnoty
26

 jednotlivých faktorů se 

pohybovaly mezi 2,270 a 3,539. Prvním referenčním rámcem pro určení jejich významu je 

pro nás průměrná hodnota tři, již můžeme chápat jako určitou dělící linii mezi tím, kdy 

jednotlivé faktory byly vnímány jako významnější (jejich hodnota pohybovala nad touto 

průměrnou hodnotou) nebo méně významné (hodnota pod tímto průměrným údajem). Jaké 

tedy byly ty dominantní faktory meziorganizační spolupráce, které vnímali představitelé 

spolupracujících organizací Rekonstrukce státu jako důležité, když se rozhodovali o angažmá 

v tomto společném projektu? 

 Jako nejdůležitější faktor se ukázaly sociální vazby, které nabyly průměrnou hodnotu 

3,539, přičemž souhlasné odpovědi byly v absolutních číslech zastoupeny počtem 33 (27 – 

souhlasím, 6 – zcela souhlasím), negativní pak počtem 9 (7 – nesouhlasím, 2 – zcela 

nesouhlasím), neutrální odpovědi (ani nesouhlasím, ani souhlasím) padly v 10 případech. U 

tohoto faktoru meziorganizační spolupráce tak jednoznačně převažovaly kladné odpovědi, 

z čehož plyne, že tento faktor byl celkově vnímán jako nejdůležitější pro rozhodnutí o 

angažmá ve společném projektu. 

                                                           
26 Hodnoty jsem vždy zaokrouhlil na tři desetinná místa. 
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 Druhým nejvýznamnějším faktorem jsou jednoznačně organizační zájmy s celkovou 

průměrnou hodnotou 3,385. Souhlasné odpovědi v případě tohoto faktoru padly ve 28 

případech (19 – souhlasím, 9 – zcela souhlasím) oproti 10 případům nesouhlasných (4 – 

nesouhlasím, 6 – zcela nesouhlasím) a 14 případům neutrálních odpovědí. I u tohoto faktoru 

se tak ukázalo, že jej v rámci zkoumané spolupráce NGOs v RESTu lze vnímat jako 

významný. 

 Další v řadě je faktor politických hrozeb a příležitostí, který nabyl celkovou hodnotu 

3,096 a na nějž pozitivně odpověděli respondenti ve 23 případech (18 – souhlasím, 5 – zcela 

souhlasím), negativně v 18 případech (13 – nesouhlasím, 5 – zcela nesouhlasím) a neutrálně 

v 11. I u tohoto faktoru tak převažovalo pozitivní nad negativním hodnocením jeho významu, 

byť to už zdaleka nebylo tak výrazné jako v případě dvou předcházejících zkoumaných 

faktorů. 

 Nyní se již dostávám k faktorům, které svou významností pro zapojení 

do Rekonstrukce státu nebyly pro zúčastněné organizace tolik významné jako ty předchozí. 

Těsně pod hranicí mezi pozitivním a negativním vnímáním důležitosti pro spolupráci 

s dalšími NGOs v mnou zkoumaném případě je faktor organizačního zdroje – legitimity. 

Celková průměrná hodnota tohoto faktoru činí 2,981, přičemž pod touto hodnotou se skrývá 

19 pozitivních hodnocení (10 – souhlasím, 9 – zcela souhlasím), 23 negativních hodnocení 

(16 – nesouhlasím, 7 – zcela nesouhlasím) a 10 neutrálních hodnocení. Všimněme si, že tento 

faktor již spadl pod průměrnou hodnotu tři, tudíž budu tento faktor řadit mezi ty méně 

důležité, avšak ne ještě zcela marginální. 

 Další faktory, jejichž hodnota skončila výrazněji pod průměrem a se stejnou hodnotou 

2,481, jsou faktory lidských zdrojů a organizační identity.  U lidských zdrojů padlo celkem 11 

pozitivních (11 – souhlasím), 31 negativních (24 – nesouhlasím, 7 – zcela nesouhlasím) a 10 

neutrálních dopovědí, zatímco u faktoru organizační identity byl tento poměr 11 pozitivních 

(9 – souhlasím, 2 – zcela souhlasím), 30 negativních (20 – nesouhlasím, 10 – zcela 

nesouhlasím) a 11 neutrálních. Oba tyto faktory tak ve vnímané významnosti spadly značně 

pod průměrnou hodnotu všech odpovědí a oproti výše jmenovaným je rozhodně nelze vnímat 

jako důležité faktory pro ustavení spolupráce NGOs v Rekonstrukci státu. 

 Posledním a tedy i nejméně významným faktorem jsou pak finanční zdroje s hodnotou 

2,270, u nějž padlo celkem jen 9 kladných odpovědí (9 – souhlasím), 34 negativních (21 – 

nesouhlasím, 13 – zcela nesouhlasím) a 9 neutrálních odpovědí. Jedná se tak jednoznačně o 

nejméně významný element, který celkově hrál nejmenší roli při jejich rozhodování o tom, 

zda budou spolupracovat v projektu Rekonstrukce státu s dalšími NGOs. 
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 V této práci jsem se v rámci dotazníků pokusil odstínit v otázkách na zdroje i dvě 

teoretická východiska, jak byla představena v teoretické části této práce (viz str. 32). Jedním 

takovým východiskem byla teorie závislosti na zdrojích (TZZ), kterou jsem se snažil 

postihnout prvními dvěma otázkami u každého zdroje. Druhým východiskem pak byla teorie 

transakčních nákladů (TTN), kterou jsem chtěl zachytit prostřednictvím třetí a čtvrté otázky u 

každého z organizačních zdrojů. Výsledky ukazuje následující tabulka. Z ní je patrné, že ani 

jedno z těchto teoretických východisek nenabývalo u všech tří zdrojů zároveň nějakou 

dominantní převahu a neprokázalo tak svou výraznější relevanci oproti tomu druhému. 

 

Tabulka 5. Srovnání hodnoty faktorů organizačních zdrojů z hlediska perspektivy TZZ, 

TTN a celkové průměrné hodnoty faktorů 

Organizační zdroj TZZ TTN 
Průměrná 

hodnota faktoru 

FINANČNÍ ZDROJE 2,231 2,308 2,270 

LIDSKÉ ZDROJE 2,615 2,346 2,481 

LEGITIMITA 2,808 3,154 2,981 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Jestliže mám shrnout výše představená zjištění, tak jako nejdůležitější faktory 

meziorganizační spolupráce se v mnou zkoumaném případě ukázaly faktory sociálních vazeb 

a organizačních zájmů. Již o něco méně významný (avšak ještě pozitivně vnímaný) se ukázal 

faktor politických hrozeb a příležitostí. Následuje faktor legitimity, u něhož již převažovalo 

negativní hodnocení, ovšem oproti zbývajícím faktorům organizační identity, finančních a 

lidských zdrojů ještě nebyl tak marginální. U posledních třech jmenovaných už celkově zcela 

jednoznačně převažovaly negativní hodnoty i odpovědi a pro ustavení spolupráce NGOs 

v rámci Rekonstrukce státu je tak můžeme považovat za nedůležité faktory. 

 V rámci dvou otázek jsem nechal respondentům možnost doplnit svou odpověď 

vlastními slovy. Konkrétně se jednalo o otázku 3.3, kde mohl odpovídající doplnit, zda 

přispělo angažmá konkrétní osoby či organizace v Rekonstrukci státu k jejich vlastnímu 

zapojení do projektu. Pátráním po přítomnosti tzv. bridge leaders jako určitých elementů 

tmelících různé organizace a působících pozitivně v rámci vytváření koalic mezi různými 

neziskovými subjekty jsem identifikoval nikoliv konkrétní osoby (ty v dotazníku nejmenoval 

nikdo), ale jen organizace, které takovouto funkci plnily. Nejvíce (celkem šestkrát) byl 
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jmenován Ekologický právní servis (či Frank Bold), třikrát byly jmenovány organizace 

Oživení, Open Society Foundation (Fond Otakara Motejla) a Transparency International ČR, 

jednou pak byly zmíněny subjekty Brnění a Otevřená společnost. Tím nejvíce tmelícím 

prvkem působícím jako určitý bridge leader tak evidentně byla organizace Frank Bold, jeden 

ze zakládajících subjektů RESTu. 

 U doplňující otázky 4.4, kde mohli respondenti uvést konkrétní kauzu, která by byla 

motivem pro zapojení organizace do Rekonstrukce státu, byla pouze jedna záležitost 

jmenována dvakrát – totiž situace v polostátní společnosti ČEZ. Další kauzy (podezření 

z korupce v Dopravním podniku hl. m. Prahy a v Českých drahách, kauza hejtmana Davida 

Ratha) byly jmenovány pouze jednou. 

 

3.2.2 Vzorce meziorganizační spolupráce v rámci RESTu – výsledky analýzy 

 Začněme tedy nejprve výsledky hierarchické seskupovací analýzy, jejímž 

prostřednictvím jsem chtěl zkoumat shluky vytvořené samotnými spolupracujícími 

organizacemi RESTu, následně ale i shluky utvořené samotnými faktory spolupráce. Při 

provedení shlukové analýzy jsem vycházel z běžnějšího principu aglomerativního 

seskupování, s jehož prostřednictvím se uplatňuje postupná fúze objektů do větších skupin a 

lze tak postupně nalézat případy s největší podobností až jsou do určitých seskupení 

sdružených dle vzájemné podobnosti zahrnuty všechny zkoumané případy. Jako konkrétní 

techniku aglomerativního seskupování jsem zvolil tzv. Wardovu metodu, která minimalizuje 

vnitroseskupovací vzdálenosti a naopak maximalizuje vzdálenosti mezi shluky (Mareš, 

Rabušic, Soukup, 2015: 408-409). Výstupy zmíněné analytické metody, v níž figurovaly jako 

zkoumané případy spolupracující organizace, můžeme vidět na grafu číslo jedna. 
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Graf 1. Shluky organizací RESTu podle faktorů meziorganizační spolupráce

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Výše znázorněný graf ukazuje, jak se organizace RESTu shlukly v závislosti na 

odpovědích na význam faktorů meziorganizační spolupráce při zapojení daných subjektů do 

společného projektu. Červená linie pak představuje, kudy jsem se rozhodl vést dendrogramem 

řez rozdělující spolupracující organizace do jednotlivých shluků. Vedení řezu je dle Mareše 

vhodné vést tam, kde se jednotlivé větve grafu spojují až po velké vzdálenosti od vrcholu 

grafu. Jinak je vedení řezu věcí volby výzkumníka, který sám vycítí, že mu z grafu vyplynuly 

určité přirozené celky (Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 415). Takto rozdělený dendrogram je 

pouhým začátkem další analýzy, v níž se pokusím jednotlivé shluky srovnat dle měřených 

kategorií – v případě této práce tedy dle významu faktorů meziorganizační spolupráce. 

 V tabulce číslo šest je shrnuto, jaké byly u spolupracujících organizací RESTu 

naměřeny hodnoty dle odpovědí na otázky v dotazníku. Již poněkud nosnější znázornění 

výsledků rozdělení organizací do jednotlivých klastrů s průměrnými hodnotami jednotlivých 

faktorů pak můžeme vidět v tabulce číslo sedm.  
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Tabulka 6. Příslušnost organizací ke klastrům s hodnotami faktorů spolupráce 

 

ORGANIZAČNÍ 

ZÁJMY 

ORGANIZAČNÍ 

IDENTITA 

SOCIÁLNÍ 

VAZBY 

POLITICKÉ 

HROZBY A 

PŘÍLEŽITOSTI 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

LIDSKÉ 

ZDROJE 
LEGITIMITA 

KLASTR Č. 1 

Pražské 

fórum (s.) 
4,25 2,25 3,5 2,75 2,5 2,25 3 

Brnění (s.) 3 2,5 3,25 3,25 2 3 3 

Frank Bold 

(s.) 
3,5 2,25 3,25 3,5 2,75 3,25 3,25 

Otevřená 

společnost 

(o.p.s.) 

4 1,5 3,5 3 2,5 2,25 2,75 

ProAlt (s.) 2,5 2,25 2,25 2,75 1,25 2,75 1,75 

Naši politici 

(s.) 
2,25 1,75 4,25 2,75 3 2,75 3,25 

Iuridicum 

Remedium (s.) 
3,25 3 3,5 3,25 2,5 2,25 2,5 

Z-Index (s.) 2 3 3 2,75 3 1,5 2,5 

PragueWatch 

(s.) 
4 2,5 3,75 3,5 1,75 2 3 

KLASTR Č. 2 

NFPK (n.f.) 2,5 2,5 3 3,75 2,75 2,75 3,75 

TI (o.p.s.) 4 2,75 3,75 3 2,75 3,25 3,75 

Oživení (s.) 4,25 2,5 4,5 3,5 1,75 2,25 3,75 

KLASTR Č. 3 

Good 

Governance 

(s.) 

4,5 3,5 4,5 2,5 4 2 2 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Tabulka 7. Hodnoty faktorů spolupráce u jednotlivých klastrů 

 KLASTR Č. 1 KLASTR Č. 2 KLASTR Č. 3 

ORGANIZAČNÍ ZÁJMY 3,22 3,58 4,5 

ORGANIZAČNÍ 

IDENTITA 
2,33 2,58 3,5 

SOCIÁLNÍ VAZBY 3,36 3,75 4,5 

POLITICKÉ HROZBY A 

PŘÍLEŽITOSTI 
3,06 3,42 2,5 

FINANČNÍ ZDROJE 2,36 2,42 1 

LIDSKÉ ZDROJE 2,44 2,75 2 

LEGITIMITA 2,78 3,75 2 

* Částky jsou uvedeny v milionech Kč. U klastru č. 1 jsou započítány jen ty organizace, u nichž byla rozpočtová bilance 

v roce 2012 dohledatelná. 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

V následujícím grafu číslo dvě jsou pak znázorněny údaje o tom, jaké jsou mezi 

jednotlivými shluky rozdíly z hlediska významu faktorů meziorganizační spolupráce. 

 

Graf 2. Znázornění průměrných hodnot faktorů spolupráce u jednotlivých klastrů 

 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Z výše prezentovaných tabulek a z grafu číslo dvě je na první pohled zřetelná značná 

podobnost mezi klastrem číslo jedna a dvě. Mezi průměrnými hodnotami faktorů spolupráce 

obou skupin panují jen menší rozdíly pohybující se pouze v řádu desetinných míst, přičemž 

naměřené hodnoty vykazují o něco vyšší hodnoty u shluku číslo dvě. Třetí shluk, jenž je 

tvořen pouze jednou organizací, sice do jisté míry kopíruje trendy hodnocení faktorů u 

zbývajících dvou shluků, ovšem je u něj jasně zřetelná mnohem větší intenzita naměřených 

hodnot faktorů, ať už byly hodnoceny pozitivně nebo negativně. 

 Klastr číslo jedna je tvořený až na jednu výjimku představovanou obecně prospěšnou 

společností (Otevřená společnost) výhradně samými spolky. Jsou mezi nimi organizace jako 

je např. Frank Bold, Otevřená společnost či Naši politici, které disponují rozpočtem v řádu 

milionů korun a placenými zaměstnanci (Frank Bold, 2013; Otevřená společnost, 2013; Naši 

politici, 2013), ale i organizace, které disponují značně menšími finančními a pravděpodobně 

i personálními kapacitami jako je např. Pražské fórum nebo PragueWatch. Tento klastr 

nevykazuje nějaké výrazné extrémy v hodnocení významu faktorů spolupráce. Pozitivně jsou 

vnímány faktory sociálních vazeb (3,36), organizačních zájmů (3,22), politických hrozeb a 

příležitostí (3,06). Jako již méně významný se ukázal faktor legitimity (2,78), význam 

ostatních faktorů je podle naměřených hodnot ještě výrazněji pod průměrnou hodnotou tři a 

lze tak říci, že faktory finančních (2,36) a lidských zdrojů (2,44) a organizační identity (2,33) 

jsou v rámci prvního shluku vnímány negativně jako málo důležité. 

 Jak bylo řečeno výše, klastr číslo dvě více či méně kopíruje tendence naměřené 

v klastru prvním, ovšem lze konstatovat, že u všech faktorů zde byly naměřeny vyšší hodnoty. 

Tento klastr je tvořený třemi organizacemi různé právní subjektivity (spolek, obecně 

prospěšná společnost a nadační fond), přičemž lze konstatovat, že všechny zde zahrnuté 

subjekty se vyznačují profesionálním působením (placení zaměstnanci, pravidelné výroční 

zprávy o fungování organizace) a rozpočtem přesahujícím šest milionů korun (Transparency, 

2013; Oživení, 2013; Nadační fond proti korupci, 2013). Tento shluk přikládá shodně největší 

význam faktoru legitimity a sociálních vazeb (3,75), za nímž následují další pozitivně 

vnímané faktory organizačních zájmů (3,58), politických hrozeb a příležitostí (3,42) a již 

spíše negativně hodnocené lidské zdroje (2,75), organizační identita (2,58) a pak výrazněji 

pod průměrem umístěné finanční zdroje (2,42). Všechny faktory meziorganizační spolupráce 

tak byly v tomto shluku hodnoceny jako o něco významnější, než tomu bylo u shluku 

prvního. Takřka totožně byl hodnocen jen význam finančních zdrojů a v pozitivním 

hodnocení pak vybočil faktor legitimity. 
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 Třetí shluk je tvořen organizací Good Governance, která se v dendrogramu oddělila 

nejvýše jako subjekt nejvíce se odlišující od ostatních. Tento spolek je oproti ostatním 

spolupracujícím organizací opravdu specifický, čemuž se budu podrobněji věnovat v rámci 

interpretace zde popisovaných výsledků. Jedná se o v době zapojení do RESTu necelý rok 

starý spolek, který se teprve ustavoval (Good Governance, 2013). Tento subjekt hodnotil jako 

velmi významné faktory sociálních vazeb a organizačních zájmů (oba shodně 4,5), 

následovaných ještě pozitivně hodnocenou organizační identitou (3,5). Již negativní hodnoty 

nabyl faktor politických hrozeb a příležitostí (2,5) a jako ještě méně nevýznamné se v tomto 

případě ukázaly faktory organizačních zdrojů (lidské zdroje – 2, legitimita – 2, finanční zdroje 

– 1). I třetí shluk tak sice kopíroval tendence rozeznatelné i u ostatních klastrů, ovšem 

pozitivní či negativní hodnocení faktorů zde nabylo mnohem výraznějších hodnot. 

 Program SPSS umožňuje v rámci shlukové analýzy vytvářet klastry případů ale i 

samotných proměnných. Prostřednictvím aglomerativního shlukování jsem tak mohl 

vygenerovat nejen sluky organizací, ale i samotných faktorů utvořených podle toho, jaký byl 

součet hodnot na jednotlivé odpovědi vztahující se k daným faktorům. Využitím funkce 

shlukování dle proměnných v rámci analytické metody aglomerativního shlukování 

v programu SPSS jsem tak mohl vytvořit dendrogram znázorňující shluky samotných faktorů 

a učinit tak další krok k prozkoumání mnou zkoumaného případu spolupráce organizací 

v Rekonstrukci státu. Výsledkem tohoto postupu je následující dendrogram znázorněný 

v grafu číslo tři. 
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Graf 3. Shluky faktorů spolupráce dle souhrnných hodnot naměřených dotazníky 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Tento graf, vzniklý za užití stejných analytických nástrojů, jako tomu bylo u výpočtů 

uvedených výše, vytvořil shluky faktorů podle toho, jaké hodnoty jim v součtu byly 

přisouzeny jednotlivými organizacemi RESTu
27

, a ukazuje tedy, jak si jsou faktory podobné 

z hlediska významu, který jim celkově přisuzovali jednotliví respondenti. Podle mnou 

vedeného řezu dendrogramem vznikly tři klastry. Z grafu je patrné, že shluky, které se 

z faktorů utvořily, do značné míry kopírují i význam, který jim přikládají představitelé 

organizací spolupracujících v Rekonstrukci státu. V grafu číslo čtyři můžeme vidět klastry 

faktorů znázorněné v kombinaci se shluky organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 V tabulce pravdy, jež byla základem pro výpočet znázorněný v grafu číslo tři, jsem tedy zaznamenal hodnoty faktorů jako 

součet odpovědí na čtyři otázky, které byly ke každému z nich respondentům položeny. 
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Graf 4. Klastry faktorů zaznamenané na grafu organizačních shluků 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z grafů číslo tři a čtyři můžeme vidět, že faktory vytvořily shluky, jež v sobě propojují 

faktory podobné z hlediska toho, jaký význam jim přikládaly jednotlivé organizace. Zvláště 

patrné to je ve faktorových klastrech číslo dvě a tři. V prvním klastru složeném z faktoru 

legitimity a politických příležitostí a hrozeb je znatelný výraznější rozdíl jen u faktoru 

legitimity, jinak je ovšem patrné, že druhý klastr složený z faktorů organizační identity, 

finančních a lidských zdrojů v sobě sdružil faktory, které mají spíše podprůměrnou hodnotu a 

v rámci organizačních shluků byly hodnoceny negativně. V tomto hodnocení musíme ovšem 

brát zřetel, že se hodnotově trochu vymyká organizační klastr číslo tři, o jehož specifičnosti 

ještě bude řeč později. Ovšem i u tohoto klastru lze stejně jako u zbylých dvou organizačních 

shluků identifikovat pozitivně hodnocený význam faktorů sociálních vazeb a organizačních 

zájmů, jež tvoří třetí a co do významu nejdůležitější faktorový shluk číslo tři. 

V závěrečné kapitole této práce se budu věnovat interpretaci výše uvedených zjištění, 

které zasadím do teoretického rámce představeného v druhé kapitole. 
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4. Závěr a diskuze 

4.1 Shrnutí výsledků analýzy a jejich interpretace 

4.1.1 Význam faktorů meziorganizační spolupráce v případě Rekonstrukce státu 

V této kapitole se nejprve zaměřím na zodpovězení první výzkumné otázky této práce 

– tedy jaké faktory byly pro zapojení organizací do RESTu vnímány jako důležité. Tato svá 

zjištění dále zasadím do kontextu teoretických konceptů, z nichž jsem v této práci vycházel, a 

představím, zda a nakolik se význam daných faktorů nějak liší z hlediska povahy vzniklých 

shluků a zda z mnou zkoumaného případu spolupráce NGOs lze vysledovat určitou 

konfiguraci faktorů, která přispěla k tomu, že se dané subjekty rozhodly spojit v jednom 

společném projektu. 

 Z analýzy faktorů spolupráce mezi organizacemi zapojenými do projektu 

Rekonstrukce státu vyplývá, že mezi faktory, které byly vnímány jako důležité, se řadí 

především sociální vazby a organizační zájmy. Pro přehlednost zde ještě jednou vkládám 

tabulku číslo čtyři, jež znázorňuje průměrnou hodnotu faktorů naměřenou z dotazníků. 

 

Tabulka 4. Srovnání významu faktorů meziorganizační spolupráce v Rekonstrukci státu 

Faktor 

Průměrná 

hodnota 

faktoru 

Pořadí  

faktorů dle 

významu 

Odpovědi cekem 

(souhlasné/nesouhlasné/neutrální) 

sociální vazby 3,539 1. 33/9/10 

organizační zájmy 3,385 2. 28/10/14 

hrozby a příležitosti 3,096 3. 23/18/11 

legitimita 2,981 4. 19/23/10 

organizační identita 2,481 5. 11/30/11 

lidské zdroje 2,481 5. 11/31/10 

finanční zdroje 2,270 6. 9/34/9 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z uvedených výsledků je jasné, že faktory sociálních vazeb a organizačních zájmů co 

do významu celkem jasně dominují a nabývají pozitivních hodnot napříč všemi třemi shluky. 

Dále jsme mohli zaznamenat spíše pozitivní hodnocení faktoru politických hrozeb a 

příležitostí, následovaného faktorem legitimity, jehož hodnocení však nebylo u všech klastrů 

tak jednoznačné, což je fakt, kterému se budu podrobněji věnovat později v rámci této práce. 
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Více či méně negativně pak byly hodnoceny zbývající faktory organizační identity a lidských 

zdrojů a jako nejméně významný faktor se ukázaly organizační zdroje. 

Nyní je vhodné zopakovat, jak jsem jednotlivé faktory v této práci vymezil, abych 

mohl lépe vyjasnit, co nám uvedené výsledky analýzy vlastně říkají. Pod pojmem sociální 

vazby jsem v rámci této práce rozuměl sdílené členství, případně předchozí spolupráci mezi 

organizacemi, přičemž v této souvislosti jsem se dotazoval i na přítomnost tzv. bridge leaders 

jako důležitých osob či organizací motivujících propojení různých subjektů. Je tedy zcela 

zřejmé, že existence dřívější spolupráce, personální propojení mezi spolupracujícími NGOs a 

možnost dále tyto vazby rozvíjet hrály při zapojení zkoumaných subjektů pozitivní roli. 

Zajímavé jsou v tomto ohledu i odpovědi na otázku, zda zapojení některé organizace či 

konkrétní osoby přispělo k angažmá jednotlivých organizací v Rekonstrukci státu. 

V odpovědi na tuto otázku byla zdaleka nejvíce zmiňována organizace Frank Bold (dříve 

Ekologický právní servis), kterou jmenovalo celkem sedm ze třinácti respondentů. 

Následovala organizace Oživení s celkem čtyřmi zmínkami, dále se umístily Transparency 

International a Open Society Foundation (Fond Otakara Motejla), které byly jmenovány 

třikrát. Jednou byly zmíněny organizace Brnění, a Otevřená společnost. Měl-li by tedy nějaký 

subjekt právo nést označení „bridge leader“ jako organizace, jejíž angažmá v projektu 

vnímali ostatní představitelé NGOs jako motivující prvek pro zapojení jejich vlastní 

organizace do projektu, byl by to spolek Frank Bold, jenž vznikl již v roce 1997 a který lze 

jistě považovat za jednu z předních českých profesionálně fungujících NGOs zaměřených na 

boj proti korupci. 

Nyní k faktoru organizačních zájmů, které v rámci této práce chápu jako úsilí o 

naplňování organizační mise, což v případě NGOs spolupracujících v projektu Rekonstrukce 

státu znamená primárně sdílenou snahu o kultivaci demokratického systému prosazováním 

protikorupčních opatření. Shoda v úsilí o prosazení protikorupční legislativy a posílení 

partnerství jak mezi spolupracujícími NGOs tak mezi těmito neziskovými organizacemi a 

státem se ukázaly jako další významný faktor meziorganizační spolupráce. Shodné cíle i 

prostředky k jejich prosazení lze tedy v mnou zkoumaném případě označit jako faktor, který 

pozitivně přispěl k zapojení organizací do společného projektu. 

Dále přistupme k faktoru politických hrozeb a příležitostí. V rámci této práce je pod 

tímto pojmem myšlena politická a společenská atmosféra příznivě či negativně působící na 

možnosti prosazení cílů zkoumaných NGOs, jímž je primárně prosazení zákonů omezujících 

korupci ve veřejné správě. Třebaže ne tak intenzivně jako v případě předchozích faktorů, i 

tento aspekt se ukázal jako důležitý pro zapojení zkoumaných NGOs do společného projektu. 
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V rámci doplňujícího dotazu na konkrétní kauzu, která přiměla organizace zapojit se do 

RESTu, byla vícekrát – tedy dvakrát – zmíněna situace v české polostátní společnosti ČEZ, 

pouze jednou pak byly zmíněny další kauzy související s korupcí ve veřejném sektoru (kauzy 

vztahující se k Českým drahám, Dopravnímu podniku HMP a k osobám D. Ratha). Vidíme 

tak, že žádná politická kauza se neukázala jako nějaký zásadní impulz pro zapojení daných 

NGOs do společného projektu. Můžeme se tak domnívat, že význam tohoto faktoru se 

odvozuje spíše od všeobecné politické atmosféry provázející založení Rekonstrukce státu než 

od konkrétní události, která by přiměla dané subjekty spojit své síly. 

Legitimita představuje organizační zdroj ztělesněný ve společenské reputaci 

organizace, tedy jak je organizace vnímaná veřejností, médii či politiky a zda jí její postavení 

umožňuje přístup k dalším klíčovým aktérům společenského dění. Legitimita se sice 

z hlediska hodnot naměřených dotazníkem umístila lehce nad průměrem, tedy jako faktor 

vnímaný jako pozitivní pro zapojení do RESTu, ovšem co do počtu u něj převažovaly již 

negativní nad pozitivními odpověďmi (23 ku 19). Tato situace je dle mého názoru u daného 

faktoru způsobena tím, že v Rekonstrukci státu se spojily v určitých ohledech docela 

různorodé NGOs, mezi nimiž byly jednak etablované a profesionální organizace typu 

Transparency International ČR či Oživení, ovšem i organizace bez profesionálního zázemí, u 

nichž tak daný faktor nehrál takovou úlohu. Tomuto faktu se později ještě budu podrobněji 

věnovat. 

Faktor organizační identity, kterým v této práci myslím společné vlastnosti a 

ideologickou základnu organizací, již patří mezi faktory, které pro zapojení do společného 

projektu nebyly významné, neboť jeho hodnota se pohybuje pod průměrem a odpovědi 

respondentů byly co do hodnocení převážně negativní (11 ku 30). Velmi podobná je situace i 

u faktoru lidských zdrojů, tedy personálních kapacit k realizaci vlastních aktivit jednotlivých 

organizací (11 pozitivních ku 31 negativním odpovědím). Konečně poslední a dle hodnot 

naměřených dotazníky nejslabší faktor představují finanční zdroje, jež se tedy mezi 

spolupracujícími organizacemi Rekonstrukce státu ukázaly pro navázání spolupráce jako 

takřka zcela bezvýznamné. 

 

4.1.1 Vzorce meziorganizační spolupráce NGOs v Rekonstrukci státu 

 Tato práce ale necílila pouze na zodpovězení významu faktorů meziorganizační 

spolupráce v případě projektu Rekonstrukce státu. Chtěl jsem zjistit i to, zda lze v tomto 

případě vysledovat nějaké vzorce spolupráce ve smyslu určité konfigurace faktorů, která 



56 

 

vedla dané organizace k zapojení do společného projektu. Odpovědět na tyto otázky mi 

umožnila hierarchická shluková analýza, s jejíž pomocí jsem vytvořil klastry organizací 

vzniklé na základě podobnosti odpovědí na otázky v dotazníku. Jako určité doplnění jsem 

následně vygeneroval i shluky samotných faktorů vzniklé dle celkového významu, jaký jim 

byl představiteli organizací RESTu přikládán. 

 Pro další výklad je klíčové opět pohlédnout na tabulku číslo šest a sedm, kde jsou 

uvedeny rozdíly ve vnímání významu faktorů mezi jednotlivými shluky i rozřazení organizací 

do nich. 

 

Tabulka 6. Příslušnost organizací ke klastrům s hodnotami faktorů spolupráce 

 

ORGANIZAČNÍ 

ZÁJMY 

ORGANIZAČNÍ 

IDENTITA 

SOCIÁLNÍ 

VAZBY 

POLITICKÉ 

HROZBY A 

PŘÍLEŽITOSTI 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

LIDSKÉ 

ZDROJE 
LEGITIMITA 

KLASTR Č. 1 

Pražské 

fórum (s.) 
4,25 2,25 3,5 2,75 2,5 2,25 3 

Brnění (s.) 3 2,5 3,25 3,25 2 3 3 

Frank Bold 

(s.) 
3,5 2,25 3,25 3,5 2,75 3,25 3,25 

Otevřená 

společnost 

(o.p.s.) 

4 1,5 3,5 3 2,5 2,25 2,75 

ProAlt (s.) 2,5 2,25 2,25 2,75 1,25 2,75 1,75 

Naši politici 

(s.) 
2,25 1,75 4,25 2,75 3 2,75 3,25 

Iuridicum 

Remedium (s.) 
3,25 3 3,5 3,25 2,5 2,25 2,5 

Z-Index (s.) 2 3 3 2,75 3 1,5 2,5 

PragueWatch 

(s.) 
4 2,5 3,75 3,5 1,75 2 3 

KLASTR Č. 2 

NFPK (n.f.) 2,5 2,5 3 3,75 2,75 2,75 3,75 

TI (o.p.s.) 4 2,75 3,75 3 2,75 3,25 3,75 

Oživení (s.) 4,25 2,5 4,5 3,5 1,75 2,25 3,75 

KLASTR Č. 3 

Good 

Governance 

(s.) 

4,5 3,5 4,5 2,5 4 2 2 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Tabulka 7. Hodnoty faktorů spolupráce u jednotlivých klastrů 

 KLASTR Č. 1 KLASTR Č. 2 KLASTR Č. 3 

ORGANIZAČNÍ ZÁJMY 3,22 3,58 4,5 

ORGANIZAČNÍ 

IDENTITA 
2,33 2,58 3,5 

SOCIÁLNÍ VAZBY 3,36 3,75 4,5 

POLITICKÉ HROZBY A 

PŘÍLEŽITOSTI 
3,06 3,42 2,5 

FINANČNÍ ZDROJE 2,36 2,42 1 

LIDSKÉ ZDROJE 2,44 2,75 2 

LEGITIMITA 2,78 3,75 2 

* Částky jsou uvedeny v milionech Kč. U klastru č. 1 jsou započítány jen ty organizace, u nichž byla rozpočtová bilance 

v roce 2012 dohledatelná. 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Lze z těchto ukazatelů vyčíst nějaké informace o tom, jak daná spolupráce vznikla? 

Nepochybně ano. Pohlédněme na to, co ukazuje graf číslo dvě, kde jsou graficky znázorněna 

data z tabulky číslo sedm a v němž je zřetelně vidět srovnání hodnocení faktorů v rámci 

jednotlivých shluků. 
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Graf 2. Znázornění průměrných hodnot faktorů spolupráce u jednotlivých klastrů 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z grafu je celkem jasně patrný jeden jev – totiž že naměřené hodnoty faktorů napříč 

všemi klastry mají podobné tendence co do vnímání důležitosti jednotlivých faktorů. 

Zásadněji se odlišuje shluk číslo tři, ale i u něj je patrné, že faktory vnímané v ostatních 

klastrech jako důležité jsou i u tohoto shluku tvořeného tedy jen jednou organizací – Good 

Governance – vnímané jako významné a naopak. Vydělení spolku Good Governance je 

pochopitelné vzhledem k tomu, že v době zapojení do RESTu (rok 2013) šlo jen o necelý rok 

starou organizaci. Z její stručné výroční zprávy za rok 2012 tak můžeme vyčíst, že tento rok 

byl obdobím věnovaným „formování komunikačních nástrojů a tvorbě předpokladů pro 

zahájení fungování sdružení a rozšiřování členské základny v letech následujících“ (Good 

Governance, 2013: 5). I tento „nováček“ v prostředí NGOs zaměřených na zvyšování 

transparentnosti ve veřejné správě jasně vyzdvihnul význam faktorů sociálních vazeb a 

organizačních zájmů pro jeho zapojení do RESTu. Oproti ostatním tento spolek ještě více 

upozadil význam faktoru organizačních zdrojů včetně legitimity. Budování spolupráce 

s dalšími podobně zaměřenými subjekty a společné cíle se tak i u této organizace ukázaly jako 

klíčové faktory pro zapojení do RESTu. 

 Přejděme nyní k popisu rozdílů a podobností mezi dalšími dvěma shluky a k tomu, co 

nám to o zkoumaném případu spolupráce sděluje. Shluk číslo jedna je tvořený poměrně 

různorodými organizace různé právní subjektivity, odlišného organizačního zázemí i stáří. 

Shluk číslo dvě je naproti tomu tvořen třemi organizacemi s jednoznačně profesionálním 
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zázemím a relativně velkým rozpočtem pohybujícím se v řádu milionů korun. Pro přehlednost 

pohlédněme na tabulku číslo osm, kde jsou zaznamenána data, která jsem o daných 

organizacích mohl zjistit z webu či z výročních zpráv, pokud byly tyto zdroje u daných 

subjektů dohledatelné. 

 

Tabulka 8. Charakteristiky organizací v jednotlivých klastrech 

KLASTR Č. 1 

název organizace právní subjektivita rok vzniku 
rozpočtová bilance v r. 

2012 (náklady/příjmy)* 

Pražské fórum  spolek 2011 - 

Brnění spolek 2010 - 

Frank Bold spolek 1997 9,9 / 10 

Otevřená společnost 

obecně prospěšná 

společnost 1999 12,9 / 12,7 

ProAlt spolek 2011 - 

Naši politici spolek 2008 1,3 / 1,3 

Iuridicum 

Remedium spolek 2001 3,67 / 3,54  

Z-Index spolek 2011 0,3 / 0,22. 

PragueWatch spolek 2010 - 

KLASTR Č. 2 

název organizace právní subjektivita rok vzniku 
rozpočtová bilance v r. 

2012 (náklady/příjmy)* 

NFPK nadační fond 2011 6,9 / 6,9  

TI ČR 

obecně prospěšná 

společnost 1998 7,6 / 7,8  

Oživení spolek 1997 6,6 / 6,6  

KLASTR Č. 3 

název organizace právní subjektivita rok vzniku 

rozpočtová bilance v r. 

2012 (náklady/příjmy)* 

Good Governance spolek 2012 - 

* Částky jsou uvedeny v milionech Kč. 

Zdroj: Good Governance, 2013; Oživení, 2013; Transparency, 2013; Nadační fond proti 

korupci, 2013; Z-Index, 2013; Iuridicum Remedium, 2013; Naši politici, 2013; Otevřená 

společnost; Frank Bold; Brněn, 2013; vlastní výpočty 
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Z pohledu do tabulky číslo osm se opravdu můžeme přesvědčit o různorodé povaze 

klastru číslo jedna i poněkud jednotnější povaze méně početného shluku číslo dvě. Přestože je 

druhý klastr tvořen třemi profesionálními subjekty s velkým rozpočtem a mohli bychom u něj 

očekávat poněkud odlišné hodnoty či trendy ve vnímání faktorů spolupráce oproti ostatním 

shlukům, můžeme konstatovat, že tomu tak není. Klastr číslo dvě kopíruje trendy u obou 

ostatních shluků – i v jeho rámci je vyzdvižen význam faktoru organizačních zájmů a 

sociálních vazeb. Oproti klastru číslo jedna vykazuje druhý shluk jen o něco větší hodnoty u 

všech sledovaných faktorů, přičemž jediný přeci jen výraznější je rozdíl u faktoru legitimity. 

U tohoto faktoru se jako u jediného významněji manifestuje rozdílná povaha všech tří shluků. 

Pro klastr číslo dvě je legitimita vnímána jako relativně důležitý faktor, ale proč tomu tak je? 

 Dle mého názoru je tomu tak proto, že je právě tento klastr tvořen etablovanými 

profesionálními organizacemi, pro něž je význam legitimity – tedy zázemí a reputace 

organizace, které jim usnadňují např. přístup k politikům či do médií – logicky větší než je 

tomu u subjektů, které takové postavení zdaleka nemají. Dle informací dostupných z jejich 

výročních zpráv za rok 2012 je zřetelné, že všechny tyto organizace usilují o aktivní 

participaci na tvorbě legislativního procesu (Oživení, 2013; Transparency, 2013; Nadační 

fond proti korupci, 2013) a je pro ně tedy pochopitelně i důležité udržet a případně posílit 

vlastní legitimitu jako etablované protikorupční organizace, jíž bude veřejnost a politická 

reprezentace ochotna naslouchat a případně s ní spolupracovat například při tvorbě legislativy 

mající omezit korupci ve veřejném sektoru. Mnohé organizace v prvním klastru takové 

ambice nemají a fakticky kvůli svému jen velmi skromnému zázemí ani mít nemohly, z čehož 

odvozuji přeci jen větší rozdíl u faktoru legitimity mezi prvním a druhým klastrem. Tuto mou 

domněnku potvrzuje i situace Good Governance – mladé organizace bez velkého 

personálního zázemí či finančních prostředků. Negativní hodnocení faktoru legitimity tímto 

spolkem naznačuje, že pro organizace v podobné situaci či s podobnými charakteristikami 

nemá tento faktor patrně nějaký zásadnější význam. 

 

4.2 Výsledky případové studie, limity práce a další možnosti zkoumání 

spolupráce NGOs 

 Klíčové zjištění plynoucí z výše uvedených informací je to, že všechny tři klastry přes 

svou vzájemně rozdílnou povahu akcentovaly důležitost faktorů organizačních zájmů a 

sociálních vazeb pro zapojení do spolupráce na společném projektu. Jako již méně významné 
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se ukázaly faktory politických hrozeb a příležitostí a organizační identity. Jako pro spolupráci 

takřka bezvýznamné se ukázaly faktory organizačních zdrojů s výjimkou legitimity, jejíž 

odlišné hodnocení u jednotlivých klastrů chápu jako výsledek různorodé povahy shluků 

především z hlediska toho, zda a nakolik jsou tvořeny profesionálními a etablovanými 

organizacemi, pro něž je legitimita logicky důležitějším faktorem než pro organizace, které 

takové postavení nemají. 

Pro ještě o něco ucelenější srovnání jednotlivých organizačních shluků pohlédněme do 

tabulky číslo devět. Především mě zajímá srovnání klastrů číslo jedna a dvě, neboť ty jsou 

tvořeny více subjekty než jen jedním, jak je tomu v případě třetího shluku. Do tabulky jsem 

zaznamenal vedle průměrných hodnot faktorů spolupráce u jednotlivých klastrů i průměrné 

stáří a průměr rozpočtové bilance organizací k nim příslušejících. 

 

Tabulka 9. Srovnání klastrů z hlediska průměrného stáří, průměrné rozpočtové bilance 

a hodnot faktorů spokupráce  

 KLASTR Č. 1 KLASTR Č. 2 KLASTR Č. 3 

PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 

(roky) 
4,3 4,3 1 

PRŮMĚR ROZPOČTOVÉ 

BILANCE ZA ROK 2013 

(náklady/příjmy)* 

5,61 / 5,55 7,03 / 7,1 - / - 

ORGANIZAČNÍ ZÁJMY 3,22 3,58 4,5 

ORGANIZAČNÍ IDENTITA 2,33 2,58 3,5 

SOCIÁLNÍ VAZBY 3,36 3,75 4,5 

POLITICKÉ HROZBY A 

PŘÍLEŽITOSTI 
3,06 3,42 2,5 

FINANČNÍ ZDROJE 2,36 2,42 1 

LIDSKÉ ZDROJE 2,44 2,75 2 

LEGITIMITA 2,78 3,75 2 

* Částky jsou uvedeny v milionech Kč. U klastru č. 1 jsou započítány jen ty organizace, u 

nichž byla rozpočtová bilance v roce 2012 přesně dohledatelná. 

Zdroj: Good Governance, 2013; Oživení, 2013; Transparency, 2013; Nadační fond proti 

korupci, 2013; Z-Index, 2013; Iuridicum Remedium, 2013; Naši politici, 2013; Otevřená 

společnost; Frank Bold; Brněn, 2013; vlastní výzkum a výpočty 
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Z tabulky tak můžeme vidět, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými shluky i z hlediska 

průměrného stáří a finančního zázemí. Průměrné stáří klastrů číslo jedna a dvě je totožné – 4,3 

roku. Naproti tomu průměrná rozpočtová bilance za rok 2012 již ukazuje na větší rozdíly mezi 

oběma shluky. Musím zde ovšem zmínit, že tři organizace ze shluku číslo jedna nemají 

vlastní výroční zprávu za rok 2012 a údaje o rozpočtové bilanci tak jsou poněkud zkreslené. 

Lze však docela jistě očekávat, že průměrná hodnota hospodářské bilance organizací v klastru 

číslo jedna by byla ještě nižší, neboť organizace, jež nemají vlastní výroční zprávu za rok 

2012 – spolky ProAlt a PragueWatch – jistě nedisponovaly výnosy a náklady v řádu milionů 

korun a tudíž by rozdíl mezi finančním zázemím klastru číslo jedna a dvě byl ještě 

markantnější. Spolek Pražské fórum sice vydal výroční zprávu, ale jen dohromady za roky 

2011 a 2012, přičemž data o jeho hospodářské bilanci nejsou pro jednotlivé roky rozlišena. 

Příjmy za léta 2011-2012 činily u této organizace přibližně 0,2 milionu korun a náklady pak 

kolem 0,078 milionu korun (Pražské fórum, 2013: 5-6), takže rozpočtová bilance spolku za 

rok 2012 by průměrnou hodnotu tohoto ukazatele u klastru číslo dvě uvedenou v tabulce číslo 

devět dále snížila. 

 Z dostupných dat lze vyčíst, že mezi shluky organizací je rozdíl především 

v hospodářském zázemí, zčásti i ve stáří organizace. Z hlediska ekonomického stojí nejvýše 

shluk číslo dvě, neboť je tvořen třemi profesionálně fungujícími subjekty s poměrně velkým 

finančním zázemím. Shluk číslo jedna je v průměru stejně starý jako ten druhý, ovšem i přes 

částečnou neúplnost dat můžeme konstatovat, že v průměru je ekonomická bilance 

příslušných organizací ve zřetelně nižších hodnotách, než je tomu u druhého shluku. Klastr 

číslo tři je, jak již víme, tvořen jen rok starou organizací, která pravděpodobně disponovala 

pouze minimálními finančními prostředky. Z výše uvedeného je zřetelné, že mezi 

organizacemi v rámci samotných shluků i mezi shluky jako celky jsou určité rozdíly jak 

z hlediska stáří, tak z hlediska ekonomického zázemí a do jisté míry i v hodnocení 

jednotlivých faktorů spolupráce. I přes viditelnou různorodost samotných klastrů však 

můžeme vidět, že hodnocení faktorů spolupráce i jejich konfigurace jsou u všech tří 

organizačních shluků velmi podobné a jako nejvýznamnější vystupují z analýzy právě faktory 

sociálních vazeb a organizačních zájmů. 

 

Jako závěr této práce mi tedy na základě všech výše uvedených zjištění vychází, že 

motivací pro spolupráci mezi zkoumanými NGOs v Rekonstrukci státu je především nějaká 

forma předchozí spolupráce, personální propojení, vzájemná známost mezi jejími členy či 
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zaměstnanci stejně tak jako existence společného cíle spočívajícího v prosazení protikorupční 

legislativy a tím i kultivaci demokratického politického systému. 

 Další faktory už nehrály v mnou zkoumaném případě tak významnou roli. Při 

vzájemném srovnání shluků byly znát určité rozdíly např. v hodnocení faktoru legitimity, 

který byl celkem přirozeně pozitivněji vnímán u větších a profesionálně etablovaných 

organizací. Jinak takřka zcela bez významu se ukázaly další faktory organizačních zdrojů – 

finance, lidské zdroje a organizační identita. Jen shluk organizace Good Governance se 

odlišoval v tom, že pozitivněji akcentoval význam faktoru identity, což je vzhledem k tomu, 

že se tento subjekt teprve ustavoval a budoval si své místo mezi dalšími organizacemi dané 

sféry neziskového sektoru, rovněž celkem pochopitelné. Podobně můžeme chápat i menší 

význam politických hrozeb a příležitostí pro tuto organizaci, neboť její vznik se s žádnou 

takovou konkrétní kauzou nespojil a pro spíše ustavující aktivity spočívající ve zmíněném 

budování komunikačních kanálů a členské základny nejsou patrně politické události tak 

významným aspektem. 

 Důležitost a propojení mnou zkoumaných faktorů meziorganizační spolupráce 

potvrdila i shluková analýza právě těchto faktorů, kde se v jednom shluku sešly oba klíčové 

faktory organizačních zájmů a sociálních vazeb. Další faktorový klastr v sobě spojil o něco 

méně významné faktory politických hrozeb a příležitostí a legitimity, přičemž poslední shluk 

zahrnul finanční a lidské zdroje spolu s organizační identitou, což jsou s určitými výše 

okomentovanými výjimkami faktory pro spolupráci zkoumaných NGOs nedůležité. Jako 

určitý vzorec faktorů vedoucích k ustavení spolupráce se tak v mnou zkoumaném případě 

ukázalo propojení faktoru sociálních vazeb mezi zkoumanými subjekty s faktorem sdíleného 

cíle, který chtějí prosadit. U faktorů jako legitimita či politické hrozby a příležitosti lze mezi 

jednotlivými klastry nalézt určité odůvodnitelné nuance, které jsou však dle mého názoru do 

jisté míry odvozené od povahy příslušných organizací z hlediska jejich profesionálního 

zázemí a fungování. Právě kombinace sociálních vazeb a organizačních zájmů jako klíčových 

a vzájemně propojených faktorů je oním vzorcem ustavení meziorganizační spolupráce, který 

jsem v rámci této práce a tohoto konkrétního případu hledal. 

 Určitým limitem této diplomové práce je poměrně malý počet zkoumaných subjektů, 

když se mi povedlo shromáždit data od 13 z 19 spolupracujících organizací. Tento menší 

počet mohl být do jisté míry problematický, ovšem i z výše uvedeného je zřejmé, že ve 

výsledných datech byly zastoupeny různorodé organizace ať už z hlediska právní subjektivity 

či z hlediska jejich zázemí, stáří apod. Pro tuto práci byl do jisté míry limitující právě i fakt, 

že některé zkoumané subjekty rozhodně nefungují tak docela na profesionální úrovni a 
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v analýze jsem se tak nemohl opírat o kompletnější srovnání organizací např. z hlediska jejich 

ekonomických ukazatelů, skutečných personálních kapacit, počtu placených zaměstnanců, 

členů či objemu dobrovolné práce atd. 

 Při úvahách o dalším možném zkoumání tématu meziorganizační spolupráce NGOs mi 

v průběhu psaní této práce vyvstaly následující podněty. V předchozím odstavci jsem zmínil 

problém jisté neúplnosti dat o zkoumaných subjektech. Další výzkumy by tak mohly propojit 

v rámci metodologie kupříkladu kombinaci dotazníkového šetření a rozhovorů s představiteli 

NGOs, které by umožnily získat pro výzkum širší objem dat, který by do zkoumání 

meziorganizační spolupráce mohl vnést další poznatky umožňující komplexnější reflexi 

tohoto fenoménu. 

 Zároveň se domnívám, že by bylo zajímavé dále zkoumat další případy spolupráce 

českých NGOs – ať už by se jednalo přímo o společný projekt či například o zapojení do 

jiných celků typu zastřešujících organizací. Bylo by velmi zajímavé sledovat, zda i v jiných 

uskupeních hrají pro spolupráci stejný pozitivní význam faktory, které byly identifikovány 

v případě projektu Rekonstrukce státu. Dle mého názoru by bylo zajímavé zkoumat i rozdíly 

ve faktorech ovlivňujících spolupráci NGOs v jiných oblastech. Je docela dobře možné, že 

faktory se budou lišit u spolupráce organizací, které si více konkurují v nabídce služeb u 

konkrétní skupiny obyvatel (např. organizace pomáhající osobám s konkrétním zdravotním 

hendikepem). V případě mnou zkoumaného případu se domnívám, že byl onen konkurenční 

prvek celkem upozaděn, protože organizace spolupracující v Rekonstrukci státu svou činností 

cílí primárně na advokační aktivity, na fungování veřejné správy a úsilí o její změnu. 

V případě organizací spolupracujících v Rekonstrukci státu se tak nejedná výhradně o 

organizace, které kupříkladu nabízejí konkrétní služby určené omezenému okruhu osob. 

Třeba takový faktor jako společný cíl tak u nich není překážkou spolupráce, jako by tomu 

mohlo být v případě jiných spíše na servisní aktivity zaměřených subjektů. 

 Domnívám se, že i samotný projekt Rekonstrukce státu by mohl být zajímavým 

předmětem dalšího zkoumání. Tento ambiciózní projekt, který odstartoval roku 2013, funguje 

s určitými změnami dodnes. Bylo by zajímavé zaměřit se například na to, jak se postoje 

organizací k tomuto projektu jako specifické formě spolupráce NGOs mění, případně jak se 

proměnil význam faktorů meziorganizační spolupráce v průběhu času – tedy zda jsou pro 

pokračování spolupráce důležité ty samé faktory, jako ty, jež stály u jejího zrodu, nebo zda 

nabývají na významu faktory jiné. 
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 Jsem přesvědčen, že spolupráce NGOs představuje velmi zajímavý a mnohotvárný 

fenomén, který lze v prostředí české občanské společnosti ještě dále analyticky zkoumat a 

přinášet tak nové poznatky pro sociálněvědní poznání neziskového sektoru. 
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6. Příloha 

Seznam příloh: 

1) Dotazník ke spolupráci členských organizací Rekonstrukce státu 

2) Tabulky 10-16 znázorňující odpovědi představitelů jednotlivých organizací na jednotlivé 

faktory spolupráce uvedené v dotazníku ke spolupráci členských organizací Rekonstrukce 

státu 

 

1) Dotazník ke spolupráci členských organizací Rekonstrukce státu 

 

DOTAZNÍK KE SPOLUPRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ 

REKONSTRUKCE STÁTU 
 

Cílem tohoto dotazníku je identifikovat, jaké faktory vnímali vedoucí představitelé/ky 

členských organizací projektu Rekonstrukce státu (REST) jako důležité při rozhodování o zapojení 

vlastní organizace do tohoto projektu, který oficiálně odstartoval 12. března 2013. 

Dotazník je součástí diplomové práce Bc. Jana Janouška na téma Rekonstrukce státu – 

případová studie spolupráce protikorupčních neziskových organizací v ČR. Informace získané 

z dotazníku budou využity ke splnění výzkumného cíle práce, jímž je identifikace faktorů 

meziorganizační spolupráce nestátních neziskových organizací, jež se staly členy RESTu (cílem 

tedy není hodnocení jednání jednotlivých organizací). 

Dotazník má celkem pět sekcí. Vždy prosím zvolte pouze jednu odpověď (svou odpověď 

můžete označit jakýmkoliv zvýrazněním čísla s příslušnou odpovědí – např. 

ztučněním/vymazáním/vybarvením apod.). 

 

Děkuji mnohokrát za Vaše odpovědi. 

 
 

Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 
 

 
Sekce 1: Organizační zájmy 
1.1 Při rozhodování o účasti Vaší organizace v Rekonstrukci státu byla důležitá shoda v cílech či 
aktivitách Vaší organizace a dalších členských organizací RESTu. 

1  2  3  4  5 
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1.2 Vaše organizace usilovala těsně (3 měsíce) před zapojením do Rekonstrukce státu o prosazení 
protikorupční legislativy. 

1  2  3  4  5 
 
1.3 Vaše organizace před zapojením do Rekonstrukce státu usilovala o posílení partnerství mezi 
protikorupčními organizacemi neziskového sektoru. 

1  2  3  4  5 
 
1.4 Vaše organizace před zapojením do Rekonstrukce státu usilovala o posílení vztahů mezi 
neziskovými organizacemi a státními institucemi. 

1  2  3  4  5 
 
 

Sekce 2: Organizační identita 
Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 

 
2.1 Se všemi ostatními členskými organizacemi Rekonstrukce státu sdílíte podobnou politickou 
orientaci a shodli byste se například na podpoře jedné politické strany či hnutí. 

1  2  3  4  5 
 
2.2 Při rozhodování o zapojení Vaší organizace do RESTu hrál pozitivní roli fakt, že ostatní členské 
organizace pocházejí z pražského neziskového sektoru. 

1  2  3  4  5 
 
2.3 Před zapojením do Rekonstrukce státu se Vaše organizace dominantně věnovala prosazování 
protikorupční agendy. 

1  2  3  4  5 
 
2.4 Pro zapojení Vaší organizace do Rekonstrukce státu byla důležitá povaha (neziskový a soukromý 
charakter, dobrovolnost, nezávislost na státu) ostatních členských organizací. 

1  2  3  4  5 
 
 

Sekce 3: Sociální vazby 
Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 

 
3.1 Existence předchozích personálních vazeb (např. ve formě sdíleného členství, spolupráce se 
zaměstnanci ostatních organizací apod.) mezi Vaší a dalšími členskými organizacemi RESTu hrála 
pozitivní roli při rozhodování o zapojení Vaší organizace do Rekonstrukce státu. 

1  2  3  4  5 
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3.2 Existence předchozí spolupráce (např. ve formě společných projektů, kampaní apod.) mezi Vaší a 
dalšími členskými organizacemi RESTu hrála pozitivní roli při rozhodování o zapojení Vaší organizace 
do Rekonstrukce státu. 

1  2  3  4  5 
 
3.3 Angažmá konkrétní osoby či instituce (např. konkrétní NNO, ambasády, obchodní komory apod.) v 
Rekonstrukci státu pozitivně přispělo k zapojení Vaší organizace do tohoto projektu. 

1  2  3  4  5 
 

 
Pokud takové osoby či instituce existovaly, uveďte prosím jejich jméno: ................................................ 

................................................................................................................................................................... 
 
3.4 Důležitým motivem pro účast Vaší organizace v Rekonstrukci státu byla možnost rozvíjet vzájemné 
personální a organizační vazby s dalšími členskými organizacemi RESTu. 

1  2  3  4  5 
 
 

Sekce 4: Politické hrozby a příležitosti 
Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 

 
4.1 Před zapojením se Vaší organizace do Rekonstrukce státu se vláda ČR stavěla pozitivně 
k prosazování protikorupční legislativy.  

1  2  3  4  5 
 
4.2 Před zapojením se Vaší organizace do Rekonstrukce státu byla česká veřejnost příznivě nakloněna 
prosazování protikorupčního boje a transparentnosti ve veřejné správě. 

1  2  3  4  5 
 
4.3 Před zapojením Vaší organizace do Rekonstrukce státu existovaly konkrétní signály o tom, že čeští 
politici reálně brání schvalování protikorupční legislativy.  

1  2  3  4  5 
 
4.4 K zapojení Vaší organizace do Rekonstrukce státu Vás přiměla konkrétní politická korupční 
kauza/y. 

1  2  3  4  5 
 

 
Pokud takové kauzy existovaly, uveďte prosím, o jaké kauzy šlo:............................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 
Sekce 5: Organizační zdroje 
finanční zdroje 
Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
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2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 

 
5.1 V horizontu dvou let před zapojením Vaší organizace do Rekonstrukce státu se rozpočet Vaší 
organizace setrvale zvyšoval. 

1  2  3  4  5 
 
5.2 Vaše organizace disponovala před zapojením do Rekonstrukce státu dostatkem finančních zdrojů 
pro prosazování protikorupční agendy. 

1  2  3  4  5 
 
5.3 Účast v Rekonstrukci státu jste vnímal/a jako příležitost pro rozšíření finančních zdrojů pro 
prosazování protikorupční agendy. 

1  2  3  4  5 
 
5.4 Po zapojení do Rekonstrukce státu se zvětšil objem financí vynakládaných Vaší organizací na 
prosazování protikorupční agendy. 

1  2  3  4  5 
 

lidské zdroje 
Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 

 
5.5 Před zapojením Vaší organizace do Rekonstrukce státu jste byl spokojen/a s personální situací 
Vaší organizace. 

1  2  3  4  5 
 
5.6 Vaše organizace disponovala před zapojením do Rekonstrukce státu dostatkem perosnálních 
kapacit pro prosazování protikorupční agendy. 

1  2  3  4  5 
 
5.7 Účast v Rekonstrukci státu jste vnímal/a jako příležitost pro rozšíření personálních kapacit pro 
prosazování protikorupční agendy. 

1  2  3  4  5 
 

5.8 Po zapojení do Rekonstrukce státu se v rámci Vaší organizace začalo věnovat prosazování 
protikorupční agendy více lidí. 

1  2  3  4  5 
 

legitimita 
Hodnotová škála odpovědí: 

1 = Zcela nesouhlasím 
2 = Nesouhlasím 
3 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím 
4 = Souhlasím 
5 = Zcela souhlasím 
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5.9 Vaši organizaci bylo možné před zapojením do Rekonstrukce státu považovat za jednu z pěti 
nejvýznamnějších protikorupčních organizací v ČR. 

1  2  3  4  5 
 
5.10 Vaše organizace byla před zapojením do Rekonstrukce státu vnímána politickou reprezentací ČR 
jako organizace zaměřená na boj proti korupci. 

1  2  3  4  5 
 
5.11 Účast v Rekonstrukci státu představovala příležitost pro zviditelnění Vaší organizace. 

1  2  3  4  5 
 
5.12 Účast v Rekonstrukci státu představovala možnost, jak posílit veřejné vnímání Vaší organizace 
jako důležitého protikorupčního aktéra. 

1  2  3  4  5 

 

2) Tabulky 10-16 znázorňující odpovědi představitelů jednotlivých organizací na 

jednotlivé faktory spolupráce uvedené v dotazníku ke spolupráci členských organizací 

Rekonstrukce státu 

 

Tabulka 10. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Organizační zájmy 

Název organizace Organizační zájmy 

Pražské fórum 5 4 4 4 

TI 4 5 3 4 

Oživení 5 4 4 4 

Brnění, o.s. 5 3 1 3 

Frank Bold 4 4 3 3 

Otevřená společnost 4 4 4 4 

ProAlt 3 2 2 3 

Naši Politici 2 1 4 2 

Iuridicum Remedium 3 3 4 3 

NFPK 5 1 3 1 

Z-Index 3 3 1 1 

Good Governance 5 5 3 5 

PragueWatch 5 3 4 4 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 4,077 3,231 3,077 3,154 

Průměrná celková hodnota faktoru 3,385 
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Tabulka 11. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Organizační identita 

Název organizace Organizační identita 

Pražské fórum 2 2 3 2 

TI 2 2 5 2 

Oživení 1 1 4 4 

Brnění, o.s. 3 1 2 4 

Frank Bold 2 3 2 2 

Otevřená společnost 2 1 1 2 

ProAlt 1 3 2 3 

Naši Politici 1 2 2 2 

Iuridicum Remedium 2 4 2 4 

NFPK 1 1 4 4 

Z-Index 2 3 4 3 

Good Governance 3 3 3 5 

PragueWatch 1 3 2 4 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 1,769 2,231 2,769 3,154 

Průměrná celková hodnota faktoru 2,481 

 

Tabulka 12. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Sociální vazby 

Název organizace Sociální vazby 

Pražské fórum 2 4 4 4 

TI 4 4 4 3 

Oživení 5 5 4 4 

Brnění, o.s. 3 4 4 2 

Frank Bold 4 3 3 3 

Otevřená společnost 4 4 2 4 

ProAlt 4 2 1 2 

Naši Politici 4 5 4 4 

Iuridicum Remedium 4 4 2 4 

NFPK 4 3 2 3 

Z-Index 4 3 1 4 

Good Governance 5 5 5 3 

PragueWatch 4 4 4 3 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 3,923 3,846 3,077 3,308 

Průměrná celková hodnota faktoru 3,539 
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Tabulka 13. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Politické hrozby a příležitosti 

Název organizace Politické hrozby a příležitosti 

Pražské fórum 2 2 4 3 

TI 2 4 4 2 

Oživení 3 4 4 3 

Brnění, o.s. 2 3 4 4 

Frank Bold 2 4 4 4 

Otevřená společnost 3 3 5 1 

ProAlt 2 3 4 2 

Naši Politici 2 4 3 2 

Iuridicum Remedium 3 4 4 2 

NFPK 1 5 5 4 

Z-Index 2 4 4 1 

Good Governance 1 5 1 3 

PragueWatch 2 4 5 3 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 2,077 3,769 3,923 2,615 

Průměrná celková hodnota faktoru 3,096 

 

Tabulka 14. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Finanční zdroje 

Název organizace Finanční zdroje 

Pražské fórum 2 1 3 4 

TI 2 3 4 2 

Oživení 3 2 1 1 

Brnění, o.s. 2 2 2 2 

Frank Bold 4 3 3 1 

Otevřená společnost 2 2 2 4 

ProAlt 1 1 1 2 

Naši Politici 4 2 3 3 

Iuridicum Remedium 4 2 2 2 

NFPK 3 4 2 2 

Z-Index 3 1 4 4 

Good Governance 1 1 1 1 

PragueWatch 1 2 2 2 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 2,462 2,000 2,308 2,308 

Průměrná celková hodnota faktoru 2,270 
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Tabulka 15. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Lidské zdroje 

Název organizace Lidské zdroje 

Pražské fórum 1 1 4 3 

TI 3 2 4 4 

Oživení 3 2 2 2 

Brnění, o.s. 4 2 4 2 

Frank Bold 4 4 4 1 

Otevřená společnost 2 3 2 2 

ProAlt 4 3 2 2 

Naši Politici 2 2 3 4 

Iuridicum Remedium 3 2 2 2 

NFPK 4 3 2 2 

Z-Index 2 2 1 1 

Good Governance 3 3 1 1 

PragueWatch 2 2 2 2 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 2,846 2,385 2,538 2,154 

Průměrná celková hodnota faktoru 2,481 

 

Tabulka 16. Průměrné hodnoty znázorňující význam faktorů meziorganizační 

spolupráce – Legitimita 

Název organizace Legitimita 

Pražské fórum 2 4 3 3 

TI 5 5 3 2 

Oživení 5 5 2 3 

Brnění, o.s. 2 2 3 5 

Frank Bold 3 2 4 4 

Otevřená společnost 2 2 4 3 

ProAlt 1 2 2 2 

Naši Politici 2 2 5 4 

Iuridicum Remedium 2 2 3 3 

NFPK 5 5 2 3 

Z-Index 1 1 4 4 

Good Governance 1 5 1 1 

PragueWatch 1 4 3 4 

Průměrná hodnota jednotlivých otázek 2,462 3,154 3,000 3,308 

Průměrná celková hodnota faktoru 2,981 

 


