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Abstrakt 

  
 Bakalářská práce s názvem Analýza komunikačních aktivit Junáka v roce 2011 

na příkladu charitativních akcí celostátního rozsahu pojednává o největší výchovné 

organizaci v České republice. Cílem práce je představit hnutí Junák – svaz skautů a 

skautek ČR z hlediska jeho poslání, historie a současného stavu. Součástí práce je 

analýza komunikačních aktivit této neziskové organizace se zaměřením na analýzu 

mediálních výstupů a nástrojů komunikace, které tento neziskový subjekt nejvíce 

využíval. Ve druhé části se práce věnuje charitativním akcím neziskových organizací a 

detailně popisuje čtyři celostátní charitativní projekty skautského hnutí – Betlémské 

světlo, sbírky Postavme školu v Africe, KAPKA a Velikonoční skautské kuřátko. 

Následně srovnává jejich smysl s posláním Junáka a komunikační strategií. Poslední 

část se věnuje primárnímu výzkumu, který autorka provedla na cílové skupině 

respondentů ve věku 15–26 let. Výzkumné šetření zjišťovalo, zda má pořádání 

charitativních akcí vliv na image neziskových organizací, zda se liší vnímání charity 

lidmi, kteří prošli skautskou výchovou a těch, kteří nikdy skauty nebyli, zda jsou 

současné skautské charitativní projekty smysluplné a funkční, a zda mají mladí lidé o 

charitativních akcích Junáka povědomí. Práce uvádí doporučení pro skautskou 

organizaci ohledně pořádání charitativních projektů do budoucnosti. 
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Abstract 

 

   Bachelor thesis entitled The Analysis of Communication Activities of Junák 

Organisation in 2011 on the Example of National Charity Events deals with 

the largest educational organization in the Czech Republic. The aim is to introduce 

the organisation Junák – svaz skautů a skautek ČR in terms of its mission, history 

and current status. It contains an analysis of communication activities of the non-profit 

organization, which is focused on the analysis of media coverage and communication 

tools that this non-profit entity used the most. In the second part, this bachelor thesis 

deals with charity events of non-profit organizations and describes in details 

four national charity events of the scout movement – Betlémské světlo, 

gatherings Postavme školu v Africe, KAPKA  and Velikonoční skautské kuřátko, then 

compares their sense to the mission of Junák and its communication strategy. The 

last part focuses on primary research carried out by the author of this work on the 

target group of respondents aged 15 to 26 years. The research examined 

whether the organizing charity events affect the image of non-profit 

organizations, whether charities are perceived differently by people 

who went through scout education and those who were never scouts, whether these 

current scout charity projects are meaningful and functional, and 

whether young people are aware of the charity events of Junák. This study also presents 

recommendations for the scout organization regarding organizing charity projects in the 

future. 
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Úvod 
 

 Čeští skauti slaví letos 100 let od svého založení. Rok 2012 je tedy rokem oslav, 

vizí a bilancování. Kromě desítek regionálních slavností, pořádá Junák v Muzeu 

hlavního města Prahy výstavu s názvem Trochu lepší svět, jež mapuje celou existenci 

tohoto hnutí, které je v současné době největší výchovnou organizací v České republice. 

Oslavy vyvrcholily na sv. Jiří, patrona skautů, dne 24. 4., kdy skautům patřilo ranní 

vysílání Českého rozhlasu 2 a od 15 hodin také vysílání na druhém programu České 

televize. Český skauting tedy vstupuje do své druhé stovky plný elánu a i v době velké 

konkurence v možnostech trávení volného času každoročně zvětšuje svou členskou 

základnu. Konkurencí však nejsou jen ostatní výchovné organizace, ale také veškeré 

výdobytky moderní doby jako internet, herní konzole, počítač, televize, mobilní telefon 

či obyčejná kniha. 

 V publikaci Tichou poštou kolektiv skautských autorů vnímá poslání skautingu 

jako zlepšení světa skrze osobní rozvoj jednotlivce zakotvený v hodnotách člověk, 

společenství a přesah, což je myšlenkový základ skautingu, jeho podstata, to proč a 

kvůli čemu má skauting smysl. Skauting stojí na pevných základech lidských hodnot, 

kvůli jejichž ctění se musel potýkat s těžkostmi doby minulého století. Nakonec obstál. 

Dnes před námi stojí moderní nezisková organizace, která je stále atraktivní pro děti 

tohoto světa, aniž by se zřekla svých ideálů z minulého století.  

 Téma své bakalářské práce jsem si vybrala, jelikož již od svých sedmi let jsem 

spokojenou členkou této organizace, jež se stala partnerem mých rodičů ve výchově. 

Věřím, že díky myšlenkám skautingu jsem lepším člověkem. V současné době již vedu 

dětský oddíl a vzhledem k mému studiu oboru marketingové komunikace a public 

relations se podílím na mediální komunikaci Pražského kraje Junáka. Téma 

charitativních akcí mi bylo doporučeno jako téma, které Junák v současné době nemá 

dostatečně zpracované, a jehož studii velice uvítá. Celá práce tedy bude vznikat ve 

spolupráci se skautským ústředím. 

 Ve své bakalářské práci se nejprve zaměřím na teoretické zázemí problematiky, 

představím organizaci ze tří základních pohledů – budu se zabývat posláním Junáka, 

jeho historií a současným stavem organizace. V další části budu analyzovat celostátní 

komunikační aktivity Junáka v České republice jako celek a posléze rozeberu jednotlivé 

nástroje, které tato organizace ke komunikaci využívala. Budu se věnovat neziskovým 



3 

 

organizacím v kontextu charity a představím čtyři celostátní charitativní akce Junáka. 

Pokusím se také o srovnání jejich smyslu s komunikační strategií Junáka.  

Stěžejní částí mé práce bude primární výzkum, ve kterém bude mou snahou 

zjistit, jaký vliv na image neziskových organizací má pořádání charitativních akcí, jaká 

je znalost a hodnocení stávajících projektů Junáka a jaká doporučení do budoucnosti 

respondenti pro skautskou organizaci mají. Prostřednictvím dotazníkového šetření budu 

ověřovat své předem stanovené hypotézy. Respondenty mého šetření budou mladí lidé 

ve věku 15–26 let, členové skautské organizace i lidé, kteří nikdy jejími členy nebyli. 

Výsledky mého šetření budou sloužit jako komparace k podobnému výzkumu Junáka, 

který byl však určen pouze členům organizace, a jako předvýzkum pro další šetření 

skautského hnutí v tematice celostátních charitativních akcí. 

Věřím, že má práce bude užitečná a její závěry využije skautská organizace 

ke zlepšení stávající situace. 
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1. Junák – základní informace o organizaci, historie, 

fakta 

Pro porozumění charitativním
1
 akcím neziskových organizací je nutné v první řadě 

porozumět dané organizaci. Nejprve se tedy budu věnovat představení skautské 

organizace Junáka – svazu skautů a skautek ČR.  

Junák je vrstevnatá organizace velice složitá k opravdovému porozumění. 

Abychom mohli jeho činnost analyzovat, musíme znát poslání Junáka, jeho pestrou 

historii od založení v roce 1912 až po současnost a seznámit se se současným stavem 

hnutí. Tři výše zmíněné složky tvoří základ komplexního poznání této neziskové 

organizace. 

Pro globálnější představu o skautské organizaci uvedu několik údajů o skautingu 

ve světě. Podle oficiálních informací skauting zažívá od svého založení v roce 1907 

nepřetržitý růst, v současné době skautské hnutí existuje v 216 zemích a na celém světě 

je registrováno 40 000 000 skautů.
2
 

Pro potřeby této práce je však relevantní pouze studie českého skautingu, nikoliv 

zahraniční přesah.
 

 

1.1 Junák – svaz skautů a skautek – základní informace o 
organizaci 

 

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 45 000 dětí a mladých lidí a je tedy 

největší výchovnou organizací v  republice. Zároveň je členem mezinárodních asociací 

skautek (WAGGGS) a skautů (WOSM) 
3
 a rovněž členem organizace dospělých skautů 

(ISGF).
4
 Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu 

zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, 

náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 
5
 

                                                 
1
 Charita – dobročinnost, lidumilnost, (v křesťanském pojetí) láska k bližnímu. Zdroj: Akademický slovník 

cizích slov: [A-Ž]. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, s. 310. 
2
 O skautingu: Fakta a čísla. Skauting: Najít kamarády - zažít dobrodružství [online]. 2011 [cit. 2012-04-

03]. Dostupné z: http://verejnost.skaut.cz/skauting/o-skautingu/fakta-cisla 
3
 O skautingu: Co je skauting. Skauting: Najít kamarády – zažít dobrodružství [online]. 2011 [cit. 2012-

04-05]. Dostupné z: http://verejnost.skaut.cz/skauting/o-skautingu 
4
 ONDŘICHOVÁ, Věra a Michal MALÍK. Výroční zpráva 2010. Praha: Junák – svaz skautů a skautek 

ČR, 2011. s.2. Dostupné z: 

http://verejnost.skaut.cz/sites/default/files/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_junaka_2010.pdf  
5
 Tamtéž. 
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Skauting v České republice má jisté specifikum – ačkoliv v jiných státech je skauting 

propojený s vírou v Boha a ta je dále zakotvena i ve skautském slibu, skauti v České 

republice zejména z historických důvodů s vírou v Boha nijak propojeni nejsou a 

povinnost k Bohu je v jejich slibu nahrazena nejvyšší Pravdou a Láskou.  

1.1.1 Poslání 

 

„Posláním Junáka – svazu skautů a skautek ČR je podporovat rozvoj osobnosti 

mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 

schopností, tak aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, 

bližním, vlasti, přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje, i celému lidskému 

společenství v souladu s principy a metodami, jak je stanovili zakladatel skautského 

hnutí lord R. Baden-Powell (Příloha č. 1) a zakladatel českého skautingu prof. A. B. 

Svojsík (Příloha č. 2).“ 
6
  

Přestože poslání zůstane vždy stejné, skautská organizace se vyvíjí, reaguje na 

změny, které provázejí dnešní dobu. Snaží se být stále moderní organizací, která staví 

na svých hodnotách a tradici, ale zároveň chce být pro své členy nadále atraktivní a 

nabízet jim výchovu „pro život“, která se samozřejmě dnes liší od té před sto lety. 

Podrobně rozpracovanou vizi existence skautské organizace v novém tisíciletí 

nalezneme v dokumentu Charta českého skautingu na počátku 21. století z roku 2005.
7
 

Na stejném místě je také zmíněna myšlenka skautingu, díky které vyrůstají z dětí lidé, 

kteří se stávají pilířem společnosti, jsou ochotní a schopní vytvářet svět kolem sebe 

lepším. V publikaci Tichou poštou je řečeno, že: „Skauting je vlastně jedním z tisíců 

pokusů zlepšit svět.“ 
8
 Skauting věří, že v procesu přeměny světa k lepšímu záleží na 

každém jednotlivci, že každý jednotlivec může o kousek zlepšit sám sebe a tím zlepšit 

stav celého světa.  

 

 

                                                 
6
 Tamtéž. 

7
 CHARTA českého skautingu na počátku 21. století. In: Skauting – najít kamarády, zažít 

dobrodružství: Co je skauting[online]. 2005 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

http://verejnost.skaut.cz/sites/default/files/charta-ceskeho-skautingu.pdf 
8
 VOŇAVKOVÁ, Věra, Tomáš ŘEHÁK, Jiří ZAJÍC a Roman ŠANTORA. Tichou poštou: Skauting - 

tématické číslo. 1. vyd. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2005. s. 

4. 
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1.2 Historie 

 

Český skauting byl v našich zemích výrazně ovlivněn svou historií. Ta je úzce 

propojena s historií naší země, a proto je také patrné, že český skauting byl do velké 

míry utvářen poměry a režimy, které v naší zemi vládly. Podrobně se věnuje stoleté 

historii českého skautingu publikace Skautské století, která vyšla v roce 2012.
9
 V této 

knize se nachází prozatím nejúplnější a nejucelenější přehled skautské historie. Z toho 

důvodu jsem se rozhodla použít ji jako hlavní pramen mého stručného nastínění historie 

Junáka. 

Výchova mládeže má své kořeny již v dávné historii (konkrétně ve starém Řecku), 

kde se kladl důraz na harmonii ducha a těla. Skauting do svých základů přejal také 

rytířské ideály a svého patrona sv. Jiří jako symbol boje dobra se zlem.
10

 Mnohé 

možnosti volnočasové výchovy přinesl právě skauting. Bez něj by se pravděpodobně 

nezrodil celý široký a mohutný proud nazývaný zážitková pedagogika.
11

 

 

1.2.1 Počátky hnutí 

 

 Počátky skautingu sahají na začátek 20. století. Dvěma hlavními osobami 

spojenými se založením tohoto hnutí jsou kanadský spisovatel Ernest Thomas Seton a 

britský generál Robert Baden-Powell. Ten získal své praktické znalosti zejména prací ve 

výzvědné službě a ve vojenských výpravách.
12

 Dílo obou zakladatelů dále výrazně 

ovlivnilo podobu českého skautingu. E. T. Seton v roce 1902 založil v Connecticutu 

hnutí mládeže Woodcraft Indians – hlavní myšlenkou bylo soužití s přírodou a 

napodobení života indiánského kmene.
13

 Mezi dospívajícími chlapci to vzbudilo 

nebývalý zájem. Naopak Baden-Powell připravoval tou dobou koncept skautingu, ve 

kterém plánoval od Setona leccos převzít, ale o své formě skautského hnutí měl zcela 

jinou představu. Jeho záměrem bylo vychovávat z chlapců muže připravené pomáhat 

vlasti. Roku 1907 uspořádal experimentální tábor pro dvacet chlapců na jihoanglickém 

ostrově Brown Sea. Tábor se vydařil a od té doby se píší dějiny skautingu. V roce 1908 

                                                 
9
 ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK, Slavomil JANOV a Václav DOSTÁL. Skautské století. 1. vyd. 

Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2012.  
10

 Tamtéž, s. 14. 
11

 Tamtéž, s. 9. 
12

 KOLEKTIV HISTORICKÉ KOMISE PŘI ÚSTŘEDNÍ RADĚ JUNÁKA – SVAZU SKAUTŮ A 

SKAUTEK. Cestou k pramenům: Skautské historické minimum. Praha: Junácká edice, 1994, s. 5. 
13

 Tamtéž. 
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vychází příručka Scouting for Boys – kde je popsán nový směr výchovy.  Během 

jednoho roku začalo v Anglii skautovat 100 000 chlapců a skauting se začínal šířit i do 

dalších států. Roku 1911 se datují již první zmínky o skautingu na českém území.
14

 

1.2.2 Junák od svého založení do smrti zakladatele A. B. Svojsíka 

 

Roman Šantora v knize Skautské století zmiňuje, že v době, kdy se Svojsík rozhodl 

přenést skauting i do našich zemí, měl představu, že hnutí přispěje k obrodě společnosti. 

Na děti se v té době pohlíželo jako na malé dospělé, program pro volný čas nebyl téměř 

žádný, pobyt v přírodě nikdo neznal a mravní chování vycházelo z rozkazů a ne 

z vnitřních rozhodnutí. 

 Podle Rudolfa Plajnera
15

 neměli méně majetní rodiče na své děti čas a nestarali se o 

jejich volný čas. Školy převážně učily a sport se teprve začal rozvíjet, byl zcela na 

okraji společenského zájmu. Z mimoškolních činitelů působily na děti ve volném čase 

zejména církve a tělovýchovné spolky.
16

 

V českých zemích za zakladatele považujeme středoškolského učitele tělocviku 

Antonína Benjamína Svojsíka, který se o skauting zajímal natolik, že roku 1911 odjel 

do Anglie, aby ho vyzkoušel na vlastní kůži. Vrátil se plný dojmů a o novém hnutí si 

udělal vlastní představu. Ihned se dal do překládání knihy Scouting for Boys. Zatímco 

v jiných zemích se skautingu chopili především vojenští činitelé, v českém prostředí to 

byli zejména pedagogové. Čeští skauti dostali jméno junáci, to jim vydrželo až do 

dnešních dnů – mělo symbolizovat krásné mravní i tělesné vlastnosti. Základní knihou 

se staly Základy junáctví, které vyšly roku 1912. Ještě téhož roku v létě proběhl první 

letní tábor ve Vorlovských lesích u hradu Lipnice. Junák začal být organizován – vznikl 

junácký odbor při Svazu spolků.
17

 

V Británii postupně vznikal i vodní skauting, dívčí skauting a nakonec se tamní 

skauting rozrostl i o mladší a starší věkové kategorie. Podobný vývoj čekal o několik let 

později i český skauting. 

                                                 
14

 ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK, Slavomil JANOV a Václav DOSTÁL. Skautské století. 1. vyd. 

Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2012, s. 16–17. 
15

 Rudolf Plajner (1901–1987)  byl důležitou osobou výchovy v Československu v 20. století. Byl 

pedagogem a náčelníkem Junáka a snažil se o udržení jeho existence v době komunistického režimu. 
16

 PLAJNER, Rudolf. Úsvit českého junáctví: Zavátou junáckou stezkou I. Praha: Junácká edice, 1992, s. 

11.  
17

 ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK, Slavomil JANOV a Václav DOSTÁL. Skautské století. 1. vyd. 

Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2012, s. 19, 32–36. 
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 Raný skauting byl také ovlivněn první světovou válkou, kdy mnoho skautských 

vedoucích muselo narukovat do armády a už se ke svým oddílům nikdy nevrátilo.  Po 

vzniku Československé republiky v roce 1918 skauti pomáhali nové vládě – pracovali 

jako strážní služba, mladší skautky šily kokardy pro důstojníky a policisty, další 

pracovaly jako tlumočnice, telefonistky nebo úřednice. Nejznámější a nejvýraznější 

forma pomoci nové vládě byla tzv. skautská služba doručování zásilek. V revoluční 

době, kdy úřady a instituce včetně pošty přestaly fungovat nebo byly nedůvěryhodné, 

doručovali skauti důležité zprávy mezi Národním výborem a novými úřady.
18

  

Po válce nastává další rozmach junácké organizace. Jako důležitý úkol se jevilo 

sjednocení českého skautingu, došlo k němu v červnu 1919. V Praze byl ustaven Svaz 

Junáků – skautů RČS, který byl později upraven na Svaz Junáků – skautů a skautek 

RČS.
19

 

V létě 1920 se v Londýně koná první světové jamboree (sraz skautů z celého světa) 

za účasti 8000 skautů z 34 zemí, z toho devítičlenné delegace z Československa. Naši 

skauti i skautky se během 20. let 20. století stali zakládajícími členy světových 

skautských asociací WOSM a WAGGGS a prožívali svá zlatá léta rozkvětu. V roce 

1938 svaz skautů sdružoval 65 tisíc členů, což bylo nejvíce ve své prozatímní historii. 

Téhož roku umírá zakladatel Antonín Benjamín Svojsík – na jeho poslední cestě na 

vyšehradský hřbitov ho doprovodilo 3000 skautů a skautek.
20

 

1.2.3 Junák v období 1938–1945 

 

Na podzim roku 1938, obzvláště po podepsání mnichovské dohody, nastávají pro 

české skauty těžké časy. Na počátku se členové skautské organizace snažili pomáhat 

lidem v nouzi (zejména utečencům z obsazených území), jak jen to bylo možné. Později 

však sílily politické tlaky na české skauty a ti byli ve svém fungování značně 

omezováni. 22. ledna 1939 vznikla spojením zatím roztříštěných skautských organizací 

jednotná organizace JUNÁK – Ústředí skautské výchovy.
2122

  Již před letními tábory 

                                                 
18

 Tamtéž, s. 59, 64. 
19

 KOLEKTIV HISTORICKÉ KOMISE PŘI ÚSTŘEDNÍ RADĚ JUNÁKA – SVAZU SKAUTŮ A 

SKAUTEK. Cestou k pramenům: Skautské historické minimum. Praha: Junácká edice, 1994, s. 18. 
20

 ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK, Slavomil JANOV a Václav DOSTÁL. Skautské století. 1. vyd. 

Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2012, s. 78, 79, 101. 
21

 JUNÁK – Ústředí skautské výchovy vznikl spojením organizací: Svaz junáků – skautů a skautek RČS, 

Čs. obec Junáků volnosti, Ústředí katolických skautů českých a moravskoslezských a Svaz Švehlových 

junáků. 
22

 KOLEKTIV HISTORICKÉ KOMISE PŘI ÚSTŘEDNÍ RADĚ JUNÁKA –  SVAZU SKAUTŮ A 

SKAUTEK. Cestou k pramenům:Skautské historické minimum. Praha: Junácká edice, 1994, s. 27–28. 
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roku 1940 bylo skautům zakázáno používat symboliku, která by připomínala 

Československou republiku. Někteří vůdci však zákazy ignorovali. Gestapo provedlo 

hloubkovou kontrolu probíhajících táborů – řadu skautů rozehnali, jejich majetek zničili 

nebo zabavili. 28. října 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora 

v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Tím skončila první nepřetržitá 

svobodná éra Junáka. 

Gestapo posléze zabavilo skautům majetek v hodnotě tehdejších 25 milionů korun. 

Někteří skauti fungovali dále například pod hlavičkou Klubu českých turistů, vznikaly i 

skautské oddíly v exilu (obzvláště ve Velké Británii). Mnoho skautů se však účastnilo 

odbojové činnosti – byli činní v domácím odboji (např. skupina Zpravodajská brigáda), 

v řadách letců britské RAF a v závěru války na pražských barikádách. Mnoho z nich to 

stálo život. Po atentátu na R. Heydricha započaly těžké represe a popravy. Životem 

zaplatilo nejméně 600 československých skautů a skautek. Po válce poté mnoho dalších 

obdrželo státní vyznamenání.
23

 

1.2.4 Junák v období 1946–1970 

 

Ihned po válce byl Junák opět povolen. Nastal ohromný příliv členů, v průběhu 

několika měsíců se jich přihlásilo na 200 000.
24

 Skauti se opět stali nepostradatelnou 

pomocnou silou, pořádali tábory, doškolovali své vedoucí. 

Později se však Junák stává členem Svazu československé mládeže a v dalších 

letech se musí potýkat s komunistickou diktaturou. V únoru 1946 český a slovenský 

Junák utvořil federální spolek Československý JUNÁK, svaz skautů a skautek.
25

 

 Na hlavní představitele Junáka byl kladen velký tlak, aby vytvořili akční výbor a 

později, aby se stali členy Národní fronty. Náčelník Rudolf Plajner i náčelní Vlasta 

Koseová tyto návrhy odmítli s tím, že by je musel schválit sněm. Než však stačili 

uspořádat sněm, na kterém by skauti určili svou další budoucnost, nastal v únoru 1948 

komunistický převrat.  Po něm bylo ústředí Junáka obsazeno, náčelník i náčelní zbaveni 

svých funkcí a byl vytvořen Akční výbor Junáka – začala druhá likvidace našeho 

                                                 
23

 ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK, Slavomil JANOV a Václav DOSTÁL. Skautské století. 1. vyd. 

Praha: Junák –  svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2012, s. 120–123, 126. 
24

 Tamtéž,  s. 138. 
25

 KOLEKTIV HISTORICKÉ KOMISE PŘI ÚSTŘEDNÍ RADĚ JUNÁKA – SVAZU SKAUTŮ A 

SKAUTEK. Cestou k pramenům: Skautské historické minimum. Praha: Junácká edice, 1994,  s. 30. 
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skautingu. Oficiální rozhodnutí o ukončení činnosti vychází 1. ledna 1951, úkoly Junáka 

plně převzala Pionýrská organizace ČSM.
26

 

Nastala likvidace skautského tisku i cenzura knih (např. J. Foglara). Stejně jako po 

prvním zákazu hnutí, pomáhali skauti s převáděním přes hranice, fungovali z exilu a 

pokoušeli se o opětovný obrat směrem k demokracii. Byli však zavíráni, někteří i 

popravováni, další zemřeli v krutých podmínkách pracovních lágrů a mnozí byli 

pronásledováni alespoň mimosoudně – ztrátou zaměstnání apod. Skauti však i ve vězení 

drželi pospolu. Stávalo se, že parta skautů ve vězení mezi sebe přijala nováčka, který 

posléze ve vězení skládal skautský slib. Komunisté započali ideologickou kampaň proti 

skautingu.  Pokusy o pokračování skautských oddílů se od 60. let odehrávaly např. pod 

hlavičkou České tábornické unie nebo např. Československého svazu tělesné výchovy.  

 Roku 1968 využili skauti uvolnění režimu a v březnu začala třetí éra českého 

skautingu. Skauting opět rychle vzkvétá a rozrůstá se. Jeho znovuobnovení je intenzivní 

a probíhá zejména za přispění střední generace. O skauting je u veřejnosti stále 

obrovský zájem. Avšak ihned v srpnu téhož roku dochází k obsazení Československa 

vojsky Varšavské smlouvy a s ním přichází i postupné omezování skautingu.
27

 

1.2.5 Junák v období 1970–1989 

 

S obdobím normalizace režim bohužel opět přitvrdil a 1. 9. 1970 byl Junák znovu 

zakázán a následně vznikla nová jednotná Pionýrská organizace Socialistického svazu 

mládeže. Toto krátké a intenzivní zapálení pro skauting zanechalo v mnoha mladých 

lidech tak silnou stopu, že právě díky nim mohla o několik let později proběhnout zatím 

poslední obnova Junáka. Pro oddíly zde byly čtyři možnosti – mohly přejít k pionýrům, 

přejít pod jinou organizaci pracující s mládeží, setrvat na skautské cestě v ilegalitě nebo 

ukončit činnost. Za skautskou činnost se již nepopravovalo jako v 50. letech, ale lidé za 

ni byli stále perzekuováni.
28

 

1.2.6 Vstříc novému století 

 

Krátce po sametové revoluci byl 2. prosince 1989 skauting oficiálně obnoven. 

Stejně jako předchozí obnovy s sebou přinesla i tato euforii, nadšení, obrovský zájem 

dětí, ale také obtíže, které způsobila svoboda i dlouhá odmlka. Skauti byli opět přijati do 

                                                 
26

 ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK, Slavomil JANOV a Václav DOSTÁL. Skautské století. 1. vyd. 

Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2012, s. 143, 158–160. 
27

 Tamtéž, s. 161–163, 178–183. 
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WOSM a WAGGGS a v roce 1991 i do světového společenství dospělých skautů 

IFOFSAG (později ISGF). Naši skauti opět začali pořádat a navštěvovat mezinárodní 

skautské akce včetně jamboree. Pravidelně se začaly konat junácké sněmy, na kterých si 

mimo jiné skauti určili svou vizi a své směřování do budoucnosti. S novými kroji 

později přišla i snaha o modernizaci hnutí a nový skautský program.
29

 

 

1.3 Junák v současnosti 

 

Ačkoliv se celá společnost za posledních sto let výrazně proměnila, důležitost 

hodnot, na kterých si skauting zakládal, přetrvala. Dnes má Junák za sebou již více než 

20 let nepřetržité činnosti a roste. Moderní program opírá o prověřené hodnoty.  

Junák má v roce 2012 46 691 členů ve 2131 oddílech a 498 střediscích, jeho 

základna se každým rokem rozrůstá.
30

 Celá organizace funguje jen díky bezmála 7000 

dobrovolníkům, kteří Junáka podporují.
31

  

1.3.1 Určení vize do dalšího století 

 

Jak již v publikaci Junák na přelomu století předpověděl Václav Břicháček, skauting 

čekaly v novém tisíciletí mnohé proměny, které ho dělají atraktivní i v dnešní době. 

Břicháček dále tvrdí: „Každé výchovné usilování není jen otázkou dneška, ale míří do 

budoucnosti. Dnešní úsilí bude svými výsledky působit hluboko v 21. století.“ 

Zdůrazňuje také nutnost výchovy nových vůdců, kteří ideály předávají dál a tvoří tak 

nepřetržitý řetěz návaznosti mezi generacemi, který nesmí být přerušen.
32

 

V Chartě českého skautingu na počátku 21. století z roku 2005 si skauti určili své 

vize. Zněly následovně: „Chceme, aby Junák byl organizací s pevnými hodnotovými 

základy na straně jedné, a s moderními, přitažlivými formami a prostředky na straně 

druhé. Chceme, aby rodiče vnímali Junáka jako kompetentní organizaci s jasným 

výchovným posláním, která jim nabízí pomoc při výchově jejich dětí a zábavným 

způsobem připravuje mladé lidi na smysluplné prosazení ve společnosti. Chceme, aby 

                                                                                                                                               
28

 Tamtéž,  s. 181–184, 198–200. 
29

 Tamtéž, s. 220–222.  
30

 Ladislav Pelcl, Organizační zpravodaj Výkonné rady Junáka, 16. 4. 2012, emailová odpověď, archiv 

autora. 
31

 O skautingu: Fakta a čísla. Skauting: Najít kamarády – zažít dobrodružství [online]. 2011 [cit. 2012-04-

03]. Dostupné z: http://verejnost.skaut.cz/skauting/o-skautingu/fakta-cisla 
32

 BŘICHÁČEK, Václav. Junák na přelomu století. 1. vyd. Praha: Junák –  svaz skautů a skautek ČR, 

Tiskové a distribuční centrum, 2001,  s. 46. 
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děti viděly skauting jako místo, kde budou přijaty skupinou svých vrstevníků, kde 

najdou opravdové kamarády, a skauting se pro ně stal přitažlivým dobrodružstvím se 

špetkou tajemství a výlučnosti, do něhož se budou chtít zapojit i ho samy aktivně 

utvářet.“
33

 Na základě tohoto dokumentu se začal tvořit nový program Junáka. 

1.3.2 Současná podoba skautingu 

 

  Základem, bez kterého by skauting nefungoval, jsou oddíly. Každý oddíl tvoří 

zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích. Oddíly pořádají každý týden schůzky a 

několikrát do měsíce jednodenní i vícedenní výpravy. V létě jejich činnost vrcholí 

letními tábory, které trvají 2 až 3 týdny. Každoročně se pořádá přibližně 1000 táborů 

po celé republice. Právě ve skautských oddílech se poslání převádí do praxe.
34

 Pro 

každou věkovou kategorii je připravován program odpovídající jejím schopnostem a 

věku. 

Vedoucí v oddílech jsou dobrovolníci, kteří dělají tu nejzodpovědnější práci v celém 

Junáku. Prochází velice propracovaným systémem vzdělávání. Každý vůdce oddílu 

musí absolvovat vůdcovský a zdravotnický kurz, které ho následně opravňují k vedení 

oddílu. Kromě toho existuje mnoho jiných forem vzdělávání, např. letní zážitkové 

kurzy. V roce 2011 Junák uspořádal 151 vzdělávacích akcí.
35

 

Skauti a skautky se během roku účastní mnoha akcí, které také sami připravují. 

Skauti se zároveň se zapojují do charitativních projektů s přesahem mimo hnutí a 

zanechávají tak svět lepší, než ho našli. „Akce mají krajský, celorepublikový a někdy 

i mezinárodní charakter. Smyslem je nejen se naučit nové věci a rozšířit si obzory, ale 

také potkat nové lidi z různých koutů republiky, Evropy, světa.“
36

 

                                                 
33

  CHARTA českého skautingu na počátku 21. století. In: Skauting: Najít kamarády – zažít 

dobrodružství: Co je skauting[online]. 2005 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

http://verejnost.skaut.cz/sites/default/files/charta-ceskeho-skautingu.pdf 
34

 ONDŘICHOVÁ, Věra a Michal MALÍK. Výroční zpráva 2010. Praha: Junák –  svaz skautů a skautek 

ČR, 2011,  s. 9. Dostupné z: 

http://verejnost.skaut.cz/sites/default/files/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_junaka_2010.pdf 
35

 Ladislav Pelcl, Organizační zpravodaj Výkonné rady Junáka, 16. 4. 2012, emailová odpověď, archiv 

autora. 
36

 Skautské projekty  –  tvoříme lepší svět.  Skauting: Najít kamarády –  zažít dobrodružství [online]. 

2011 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://verejnost.skaut.cz/skauting/nase-projekty 



13 

 

 

2 Komunikační aktivity Junáka 
 

V této kapitole se pokusím analyzovat stěžejní prostředky komunikačních aktivit 

Junáka. Ve své práci jsem se původně chtěla zabývat novou komunikační strategií této 

organizace, posléze se ji pokusit aplikovat na současnou komunikaci Junáka a určit, zda 

spolu korespondují. Svůj záměr však nyní uskutečnit nemohu, jelikož nová 

komunikační strategie je stále v procesu utváření a nevznikla, jak plán určoval, v září 

roku 2011. Komunikační strategie tedy v současné době neexistuje v žádné 

kodifikované podobě, což se také ukazuje jako nedostatek při tvorbě komunikačních 

aktivit skautské organizace. 

2.1 Mediální příležitosti 

 

 Podle analýzy provedené prostřednictvím pátrání v mediálním archivu (Newton 

media – MEDIASEARCH)
37

 jsem zjistila, že v období 1. 1. – 31. 12. 2011 se 

v celostátních médiích objevilo 1412 zmínek o skautech nebo junácích
38

. Zvolila jsem 

vyhledávání v celostátních denících, v několika oborových titulech, v celostátních 

televizích a rozhlase a na internetových serverech. Regionální média jsem do analýzy 

nezahrnula, jelikož mě zajímala komunikace Junáka na celostátní úrovni, nikoliv 

komunikace jednotlivých podřízených jednotek. Mezi mediálními výstupy se 

vyskytovaly v menší míře výstupy z rádií a televizí, naprostá většina příspěvků byla 

z tištěných a online médií. 

2.1.1 Mediální výstupy skautské organizace v roce 2011 

 

 Podle počtu příspěvků a jejich témat jsem vytvořila tabulku (Příloha č. 3), ve 

které je vše přehledně uspořádáno. Vzhledem k pestré a strastiplné minulosti skautského 

hnutí se nejčastěji objevuje zmínka o událostech z historie skautingu nebo vypravování 

životních osudů lidí spojených se skautským hnutím. Skautské akce a program jsou 

mezi mediálními výstupy zastoupeny ve velké míře a často jsou také dílem skautského 

public relations. Podle Kotlera spočívá princip public relations ve vybudování dobrých 

vztahů s různými částmi firemní veřejnosti pomocí pozitivní publicity, ve vytváření 

                                                 
37

 MEDIASEARCH - MEDIÁLNÍ ARCHIV [online]. 2012 [cit. 2012-04-24]. Dostupné z: 

http://mediasearch.newtonit.cz/login.php?r=%2Findex.php&m=-10 
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pozitivního firemního image, v obraně proti nepříznivým informacím o firmě a 

v pořádání různých akcí.
39

 V neziskovém sektoru probíhá public relations třemi 

základními směry: k uživatelům služeb, donátorům a veřejnosti.
40

 Konkrétně se v tomto 

případě jedná o media relations (vztahy s médii), které jsou v neziskovém sektoru podle 

Bačuvčíka zastoupeny ve větší míře než v komerčním sektoru. Děje se tak zejména 

protože publicita v médiích nestojí většinou neziskové organizace žádné finanční 

prostředky. Na druhou stranu témata prezentovaná neziskovým sektorem se nachází 

často v pořadí zájmu médií na jednom z posledních míst.
41

 

 Z toho důvodu se tedy dá považovat počet příspěvků o skautech a jejich 

aktivitách jako úspěch. Skauting se chce prezentovat zejména svým programem a 

činností – je tedy v pořádku, že po dějinách je nejvíce příspěvků právě ze sféry 

skautských projektů a skautského programu. Do akcí by též spadala občanská služba 

skautů, sbírky, jamboree ve Švédsku, tábory, renovace Kaprálova mlýna
42

, oslavy sta let 

skautingu a charitativní akce Betlémské světlo, Postavme školu v Africe a KAPKA. 

 Poměrně velký počet příspěvků skauty prezentoval v pozitivním smyslu a 

upozorňoval na jejich ocenění (jak státní, tak skautská), na dovednosti a žebříček 

hodnot, které si lidé skautskou výchovou osvojili, na celkově pozitivní obraz 

neziskových organizací a na uvádění skautingu jako prestižní položky v kolonce 

„záliby“. Se zájmem se média věnovala osobnostem skautů Jaroslava Foglara a 

obzvláště Václava Havla, který zesnul koncem roku 2011. Finanční a jiné podpoře 

skautského hnutí institucemi se věnovalo celkem 51 mediálních výstupů, z toho lze 

usuzovat, že skauti produkují kvalitní projekty, na které posléze dostávají finanční 

podporu. Velice často jsou v médiích užívána klišé jako „skautík, čestné skautské, 

skautský bobřík, skaut je pravdomluvný, skaut musí denně vykonat alespoň jeden dobrý 

skutek, švarný junák“ a podobně. Často jsou tyto výrazy používány v politice a to 

s negativní konotací ke skautské organizaci. Menší procento výstupů o skautech 

                                                                                                                                               
38

 Vyhledávané heslo bylo: „skaut* OR juná*“. 
39

 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, 2004,  s. 667 
40

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011,  s. 92. 
41

 Tamtéž, s. 92–93. 
42

 Kaprálův mlýn (původně Horní mlýn) koupila před druhou světovou válkou rodina paní Zdeny 

Kaprálové, později byl vyvlastněn a až roku 1993 ve velmi špatném stavu opět navrácen paní Kaprálové. 

Ta ho pronajala na 99 let Junáku, po její smrti ho její dcery skautům darovaly. Nyní zde vzniká středisko 

ekologické výchovy. Zdroj: Historie mlýna. Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn [online]. 2011 

[cit. 2012-05-15]. Dostupné z: http://www.kapraluvmlyn.cz/?idm=5 
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hovořilo negativně, upozorňovalo na skauty vrahy či sexuální delikventy nebo nás 

informovaly o krizových situacích, které postihly skautské tábory.  

 Podle Bačuvčíka je tedy cílem public relations neziskových organizací 

dosáhnout u relevantních částí veřejnosti přesvědčení, že daná nezisková organizace 

chrání vhodným způsobem určitě zájmy, a tudíž si zaslouží obecnou podporu, která 

bude v konečném důsledku vyjádřena důvěrou v její produkty jejich finanční a 

nefinanční podporou.
43

 Ukázalo se tedy, že Junák nejčastěji informuje o akcích, 

programu, o stavu své členské základny či o historických souvislostech a pilířích a 

hodnotách, na kterých hnutí stojí. Tyto zprávy se do médií nejčastěji dostávají 

prostřednictvím tiskových zpráv, které organizace vydává. 

2.2 Prostředky komunikačních aktivit Junáka 

 

Neziskové organizace mohou používat stejné prostředky komunikačních aktivit jako 

komerční organizace, avšak většinou nedisponují dostatečnými finančními zdroji. 

Skauti se svými externími komunikačními aktivitami snaží oslovit zejména rodiče dětí 

v mladším školním věku, případně sekundárně děti samotné. V další řadě oslovují i 

instituce a média. V knize Marketing neziskových organizací autor uvádí, že mnohé 

komunikační agentury jsou ochotné zpracovat kampaně neziskovým organizacím 

zdarma. I skauti při vytváření svých kampaní spolupracují s mnohými dobrovolníky a 

studenty. Pro organizaci Junáka má největší význam public relations, osobní prodej a 

event marketing (marketing založený na akcích). Reklama je užívána pouze v minimální 

míře. Často se stává, že komunikační kampaně neziskových organizací bývají 

zpracovány neprofesionálně ve snaze co nejvíce ušetřit.
44

 V dalších podkapitolách budu 

podrobněji rozebírat jednotlivé prostředky, které Junák v roce 2011 využíval. 

2.2.1 Logo a Grafický manuál Junáka 

 

Skautská organizace používá jednotné logo (Příloha č. 4) a grafický styl. Pro tyto 

potřeby vznikl v roce 2001 Grafický manuál Junáka, který je volně přístupný na 

skautském interním webu.
45

 „Jedná se o základní dokument, upravující jednotnou 

grafickou prezentaci Junáka na veřejnosti. Stanovuje pravidla pro práci se znakem a 

                                                 
43

 Tamtéž, s. 94–95. 
44

 Tamtéž, s. 87–88. 
45

 Skautská křižovatka: Pro všechny skauty a skautky [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://krizovatka.skaut.cz/ 
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logem naší organizace, jejich použití na hlavičkovém papíře a v dalších tiskovinách 

i jiných materiálech.“
46

 Jelikož je celá organizace velmi strukturovaná – je třeba, aby 

komunikace nebyla roztříštěná, a aby si zachovala určitou jednotu. V současné době se 

v Junáku otevřela debata nad možností vzniku nového loga, které by lépe odpovídalo 

současným potřebám organizace. 

 

2.2.2 Web 

 

Klasická média masové komunikace se již v 90. letech minulého století rozšířila o 

tzv. nová média a webové stránky organizace se staly základní internetovou 

komunikační formou public relations online.
47

 Ačkoliv se neziskové organizace 

uchylovaly k tomuto způsobu prezentace pomaleji než komerční subjekty, dnes je podle 

Radima Bačuvčíka i pro neziskové organizace webová prezentace samozřejmostí. 

„Internetové stránky bývají využívány většinou především jako statická veřejná 

prezentace činnosti organizace a zpravidla obsahují stejné nebo podobné informace jako 

výroční zpráva.“
48

 

Hodnotu webové stránky a spokojenost, kterou vyvolává, můžeme určit podle dvou 

faktorů – stránky jako takové a charakteru návštěvníků. Důležité je přinášet stále 

aktuální informace, mít stránky propojené se stránkami partnerů a dobře 

optimalizované.
49

  

Skautský web pro veřejnost prošel v roce 2011 zásadní proměnou a v září téhož 

roku byla spuštěna nová verze (Příloha č. 5). Cílovou skupinou jsou rodiče 

potencionálních členů, samotní zájemci o skauting – ať děti či dospělí, média a možní 

sponzoři. Na nový skautský web průměrně denně zavítá 500 lidí, uživatel zde stráví 

v průměru 3 minuty a bounce rate tvoří 37 %.
5051

 

 

                                                 
46

 Logo a grafický styl: Průvodce jednotným grafickým stylem Junáka. In: Skautská křižovatka: pro 

všechny skauty a skautky[online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://krizovatka.skaut.cz/propagace/prace-s-medii/graficky-styl/ 
47

 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 

s. 166, 168.  
48

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011,  s. 100. 
49

 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, s. 496. 
50
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Pelsmacker uvádí pět faktorů efektivnosti webu.
52

 Pokusím se je aplikovat na web 

Junáka a stanovit, jak kvalitní webovou prezentaci tedy organizace má. 

 

Produktivita obsahu: Po obsahové stránce je web plný informací. Obsah je 

aktualizovaný a strukturovaný. Všechny cílové skupiny zde naleznou zprávy, které by je 

mohly zajímat. Text je možné zobrazit i v anglickém jazyce. V horní části titulní strany 

se nachází menu, které zahrnuje úplnou nabídku záložek. Titulní stránka je dále 

přehledně naplněna informacemi roztříděnými podle kategorií a možností zapojení se do 

činnosti organizace. Střed této strany je zaplněn automaticky se střídajícími aktualitami. 

V dolní části návštěvníci objeví interaktivní mapu skautských kluboven a článek 

s doporučením skautingu známými osobnostmi. Texty nejsou příliš dlouhé, jsou 

doplněné atraktivními fotografiemi, struktura webu je přehledná. 

 

Efektivnost prohlížení: Web je uživatelsky příjemný. Informace lze dohledat na 

několik kliknutí. Média a sponzoři naleznou informace určené jim na jedno kliknutí ze 

základního menu. Zájemci o činnost skautů okamžitě mohou zvolit přímou cestu 

z hlavní strany ke kategorii, která je zajímá. Najdeme zde i jednoduchý odkaz na mapu 

kluboven, vyhledávání v rámci webu a odkaz pro skauty na interní weby organizace. 

 

Působení designu: Design je svěží, mladistvý a koresponduje s povahou organizace. Je 

složité utvořit design přitažlivý pro děti, jejich rodiče, média a zároveň sponzory a jiné 

podporovatele. Nicméně mám pocit, že ačkoliv stránky nejsou vyloženě dětské, ctí 

osobnost své organizace a je v nich jistá hravost a modernost. Junák díky nim působí 

jako soudobá organizace a vyvrací tak nálepku zastaralé instituce. 

 

Úroveň interakcí: Stránka nabízí prokliky na interní weby organizace, na 

facebookovou stránku, You Tube a Twitter. Informace jsou personalizované a 

segmentované. Na webu je k dispozici interaktivní mapa kluboven. Myslím, že toto 

kritérium není zcela naplněné. Webu by prospěla možnost větší interakce, další 

aplikace, hra, anketa, možnost diskuze pro přimění návštěvníků k opakované návštěvě 

webové stránky. 
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Emocionální přitažlivost: Obzvláště díky vizuální stránce – příjemnému vzhledu a 

kvalitně vybraným fotografiím působí webová prezentace sympatikcky a zajímavě. 

Texty jsou napsány jazykem dnešní doby – tedy jsou krátké, jednoduché a poutavé. 

Web vzbuzuje pozitivní emoce. 

 

Údaje z Google Analytics a splnění pěti kritérií pro úspěšný web dle 

Pelsmackera potvrzují dobře odvedenou práci při tvorbě nové webové prezentace. 

Skautská organizace tak vytvořila dobře fungující online platformu, která podporuje vizi 

skautské organizace pro další století. 

 

2.2.3 Sociální sítě 

„Sociální sítě jsou místa, kde se setkávají lidé, aby si vytvářeli svůj okruh přátel 

nebo se připojili k nějaké komunitě se společnými zájmy.“
53

 Sociální sítě zažívají 

v posledních několika letech obrovský nárůst popularity zejména mezi mladými lidmi. 

Je tedy zřejmé, že se Junák rozhodl komunikovat i zde. Jsou dalším trendem s vysokým 

potenciálem pro public relations v budoucnosti.
54

 

Patrně nejvíce užívanou sociální sítí na světě i v naší republice je Facebook. „Právě 

Facebook je dobrým místem pro konverzaci o produktech a značkách. Prostřednictvím 

této interakce mohou podniky vybudovat lepší vztahy se zákazníky a zákazníci 

poskytovat firmám cennou zpětnou vazbu.“
55

 

Junák – svaz skautů a skautek ČR má na Facebooku svůj profil (Příloha č. 6) od 

roku 2008. K 25. 4. 2012 má tato stránka 7763 fanoušků a z toho se 803 z nich aktivně 

zapojuje do dění na stránce skautské organizace na této sociální síti. (Pro srovnání, např. 

Pionýr má 1344 fanoušků). Správci vkládají nové příspěvky průměrně několikrát do 

týdne. Nejčastěji informují o aktualitách, akcích či mediálních výstupech. Dlouhodobý 

počet uživatelů, kteří na stránce viděli daný příspěvek, bylo v roce 2011 průměrně 

2000–3000, v letošním roce jsou čísla přibližně o 1000 uživatelů vyšší. Počet kliknutí 
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kamkoliv do příspěvku se pohybuje průměrně mezi 20 a 100 kliknutí na příspěvek – 

také v závislosti na formě příspěvku.
56

 

Ve statistikách poskytnutých společností Facebook je zřejmá vzestupná tendence jak 

aktivity ze strany skautských správců stránky, tak ze strany fanoušků. Stránka funguje 

jako spolehlivý kanál komunikace mezi svými členy a fanoušky i jako platforma pro 

sdílení zkušeností, názorů a zážitků. Pro cílovou skupinu Junáka vidím sociální sítě jako 

správnou cestu pro komunikaci obzvláště do dalších let. 

2.2.4 Eventy 

Skauti v mnoha případech komunikují prostřednictvím akcí, které pořádají. Šesták 

definujev knize Event marketing pojem event následovně: „Eventem se chápe 

organizovaná událost, obvykle společenského, zábavného charakteru. To je samozřejmě 

tzv. vnější účel. Pořadatelé eventů obvykle sledují jiné záměry a slibují si konkrétní 

výstupy, jako jsou: přímé oslovení recipienta, navození atmosféry dobrých vztahů, 

práce na image firmy, případně jejích produktů.“
57

 Tyto akce mohou být chápány jako 

formy podpory prodeje, ale mají také svou funkci v oblasti public relations. Mezi 

veřejné akce můžou patřit dny otevřených dveří, veřejné prezentace či otevřené 

workshopy a kurzy.
58

 

Skauti se v roce 2011 zúčastnili veřejné prezentace na Bambiriádě, která je 

koncipována jako aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek 

volného času.
59

 Junák též využívá mediální pozornosti, kterou jeho veřejné akce mají 

k prezentování svého programu a hodnot organizace. Vypovídá o tom například tabulka 

mediálních výstupů – kde menší akce dosáhly 221 mediálních výstupů za rok. Z větších 

akcí mohu jmenovat: tábory, jamboree ve Švédsku, Betlémské světlo, Postavme školu 

v Africe, ObRok – celostátní setkání skautů a skautek ve věku 15-25 let, renovaci 

Kaprálova mlýna, dále to byly charitativní sbírky a občanská služba skautů. Vzhledem 

k pozitivnímu dopadu na společnost, který většina skautských akcí má, je komunikace 

pomocí eventů dobrou cestou propagace. 
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2.2.5 Letáky, brožury, tiskové zprávy, výroční zprávy 

Leták je podle Čepelky neperiodickou tiskovinou, která na malé ploše informuje o 

aktuální akci či projektu, o nabízených službách či o poslání organizace a kontaktech na 

ni. Naopak brožura je tiskovina o více než dvou listech, které drží pohromadě. Obsahem 

může být podrobné osvětlení činnosti organizace, významná událost nebo tištěné rady 

pro klienty organizace.
60

  

Junák má v současné době dva materiály určené pro rodiče. Jedná se o stručný leták 

(Příloha č. 7) a rozsáhlejší brožurku (Příloha č. 8). Obě tiskoviny využívají podobných 

nástrojů i textů. Leták tvoří přehnutý list o formátu A5. Na titulní stranu byla použita 

atraktivní fotografie, logo a slogan pro potřeby náborů: „Nechte své dítě vyrůst ve 

skautu“. Uvnitř nalezneme stručné informace o skautingu, věkových kategoriích, 

webových stránkách a případně přímý kontakt na skautskou jednotku, která leták 

rozdává. Pod adresou se nachází výpovědi tří osobností o skautingu (Eva Holubová, 

Václav Havel a Saša Gedeon). Na zadní straně se nelézá shrnutí důvodů, proč bychom 

měli nechat své dítě vyrůst ve skautu. Leták shledávám jako kompaktní, dobře cílený, 

stručný, po informační stránce úplný. Obsahuje všechny důležité kontakty a navíc 

využívá výbornou techniku zaštítění osobnostmi.  

Brožura je podrobnější propagační materiál o skautingu. Seznamuje rodiče, kteří 

mají zájem o bližší informace, s tím, jak to v Junáku chodí, kdo se o děti stará, jaká 

činnost se dětem nabízí. Je určený k rozdávání vážnějším zájemcům o skauting a 

rodičům nových členů.
61

 Má podobnou strukturu jako leták, některé pasáže jsou shodné. 

Nalezneme zde více fotografií zachycující činnost skautských oddílu a obsáhlejší 

informace o skautingu, skautském programu, rozmanitosti skautského hnutí, 

informacích o vedoucích a výzvu k nalezení nejvhodnějšího oddílu pro své děti. Text je 

dobře rozčleněn do menších odstavců, využívá mezititulky i jiné grafické prvky. Opět je 

zde prostor pro dopsání kontaktu na svou jednotku. V doporučení skautingu známými 

osobnostmi se objevuje nově kosmonaut James Lovell. Oba materiály podporují image 

organizace, která se snaží být pro děti a jejich rodiče atraktivní alternativou trávení 

volného času i v dnešním světě. 
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 Tisková zpráva je jedna ze základních komunikačních forem pro sdělovací 

prostředky.
62

 Představuje informace subjektu určené ke zveřejnění. Při její tvorbě jsou 

důležité dvě okolnosti – tvůrčí zpracování a distribuce.
63

 Junák na svém externím webu 

zveřejňuje přibližně 1-2 tiskové zprávy měsíčně.
64

 Podporuje však i své nižší jednotky, 

které tiskovými zprávami propagují své akce. Na interním webu skauti naleznou 

podrobný návod k tomu, jak napsat a distribuovat tiskové zprávy a současně je zde ke 

stažení Brožura PR vytvořená přímo pro potřeby skautské organizace. Junák pořádá 

několikrát do roka mediální seminář, kde školí své dobrovolníky.
65

 

Skauti každoročně vydávají výroční zprávu, která je volně k dohledání na webu pro 

veřejnost v sekci Pro média. Účelem tiskových zpráv je zejména reprezentovat 

organizaci a ukázat, s jakými výsledky pracuje. Tomu musí odpovídat úprava i vzhled. 

Vše má být přehledné, srozumitelné a esteticky přívětivé. Výroční zpráva není určena 

jen sponzorům či kontrolním orgánům, ale také sdělovacím prostředkům a vlastním 

pracovníkům. Kvalitní výroční zpráva nemusí být drahá, ale vyžaduje mnoho pečlivé 

práce.
66

  

Výroční zpráva Junáka z roku 2010 přinesla 28 stran plných celostránkových 

fotografií, barev, osobních vyjádření skautů a informací o tom, co se v Junáku předešlý 

rok událo. Byla určena zejména partnerům organizace, sponzorům a spolupracovníkům. 

Poskytnutím této tiskoviny jim organizace dala najevo, že Junák existuje, že se chystá 

na další rok, že účelně nakládá s jejich financemi a přináší výsledky o své činnosti – 

tedy o vkladech jejích partnerů. V neposlední řadě je vyjádřením díku za podporu.
67

 

Tato výroční zpráva byla uvedena sloganem: „6939 párů dobrovolnických rukou – 29 

432 spokojených dětí v oddílech“. 
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2.3 Komunikační strategie Junáka 

 

Junák v současné době nemá svou komunikační strategii stanovenou ani nijak 

kodifikovanou. Veškeré komunikační aktivity fungují prozatím na základě jistého 

statusu quo. Junák si je vědom tohoto nedostatku a od roku 2011 probíhají přípravy 

nové komunikační strategie. Nejprve by měla proběhnout identifikace cílových skupin 

komunikace Junáka, dále volba jejich žádoucího vnímání této organizace, na základě 

toho později proběhne volba komunikačních kanálů a sdělení, které prostřednictvím 

zvolených kanálů bude Junák těmto cílovým skupinám poskytovat.
68

 V tuto chvíli se 

nová strategie nachází ve fázi, kdy jsou identifikovány cílové skupiny a je zvoleno 

jejich žádoucí vnímání organizace. Nyní není znám žádný nový termín plánovaného 

dokončení této komunikační strategie. 
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3 Charitativní akce Junáka 
 

Junák se každoročně věnuje několika charitativním akcím. V posledních několika 

letech to jsou tři charitativní sbírky – Velikonoční skautské kuřátko, KAPKA, Postavme 

školu v Africe a jedna dobročinná akce, která s žádnou sbírkou spojená není – 

Betlémské světlo. 

 

3.1 Charitativní akce neziskových organizací 

 

  V poslední době se nejen nabídka, ale i poptávka po sociálních službách a 

různých druzích pomoci přesouvá ze státních zařízení na dobrovolné, resp. na neziskové 

organizace.
69

 Neziskové jsou ty subjekty, které nebyly založeny za účelem dosažení a 

rozdělení zisku.
70

 Existují tři „klasické“ typy nestátních necírkevních neziskových 

organizací: občanská sdružení, nadace a obecně prospěšné společnosti. Charakter 

neziskových organizací mohou mít i zájmová sdružení právnických osob, církve nebo 

politické strany. Neziskové organizace se dále dělí podle své územní působnosti a na 

členské a nečlenské organizace.
71

 

 Podle Bačuvčíka se organizace, které působí v oblasti filantropie
72

, zabývají 

podporou a realizací myšlenek dárcovství a dobrovolnictví. Patří mezi ně nadace, 

nadační fondy a dobrovolnické agentury. Nadace mohou být různých druhů: svázané 

s určitým místem, spojené s určitým zařízením, specializující se na určitý obor, s širší 

oblastí zájmu, spojené se jménem osobnosti a firemní nadace. S pojmem filantropie ale 

mohou být také spojeny mnohé další organizace především ze sociální oblasti nebo 

církevní organizace. Za produkt je v tomto případě práce neziskového sektoru 

považován dar ve formě financí nebo dobrovolné práce.
73
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 Neziskové organizace musí vypadat důvěryhodně, když se snaží vytvořit u 

občanů příznivý postoj k vlastní činnosti a následně získat sponzorský dar nebo 

příspěvek, zaujmout novináře či přesvědčit zastupitelstvo města.
74

 

  S důvěrou úzce souvisí pojem image organizace. Podle Hannagana je image 

organizace souhrn představ, myšlenek a dojmů, které o ni lidé mají. Již vytvořený image 

je obtížné měnit. Pro neziskové organizace je podle něj důležitost pověsti a nutnost „mít 

image stále na mysli“ ještě naléhavější.
75

 Čepelka image jednotlivců či organizací 

shrnuje jako to, co si lidé souhrnně vybaví, když se jich zeptáte, co si o nich myslí. 

Image se podle něj buduje postupně a organizace, jejichž image je nepříznivý se jej 

mohou pokoušet postupně vylepšovat, případně musí změnit vnější identifikační znaky 

(logo, slogan, sídlo atd.) 
76

 

 Neziskové organizace se tedy mohou angažovat ve veřejných sbírkách a snažit 

se zlepšovat si tak image. Dary pocházející ze sbírek mohou být jak finanční, tak věcné. 

Dobročinnou sbírku údajně uspořádá každá šestá organizace. Tyto akce nemusí být 

lokálního charakteru, ale mohou se pořádat ve velkém měřítku. Solidaritu či ochotu lidí 

něco věnovat vzbudíme nejlépe emotivně silným příběhem a snadným způsobem 

darování. Veřejná sbírka může mít tři podoby – může to být: formální dopis či osobní 

výzva, výzva ve sdělovacích prostředcích či inzerce nebo sbírka resp. výtěžek při 

dobročinné akci.
77

 Roli hraje i to, na jaký účel se vybírá – velký zájem budí osudy 

konkrétních lidí, kteří se stali oběťmi událostí na nich nezávislých. V horším postavení 

jsou sbírky na podporu bezdomovců, alkoholiků a lidí nemocných AIDS, jelikož u 

veřejnosti panuje postoj, že si za to tito lidé mohou sami. Anonymní účely jako 

„výtěžek bude použit na dobročinný účel“ v lidech také nevzbuzují zájem.
78

 

 Z výtěžků dobročinných akcí profitují obvykle čtyři strany: pořadatelé (je to pro 

ně reklama a skutečné náklady se kryjí z tržby), účinkující (reklama a dobrý pocit), 

návštěvníci (přispěli na dobrou věc a ještě si to užili) a neziskové organizace 

(výtěžek).
79
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 V České republice zatím veřejné sbírky nejsou tak rozšířeným nástrojem 

shromažďování peněz na sociální, zdravotnické a podobné účely, naproti tomu v USA 

na veřejných sbírkách stojí úspěch v podstatě veškeré bohulibé činnosti. Právě z USA 

zaznívá názor, že filantropie nemůže přežít bez systematické práce s veřejností. 

K podstatným úspěchům při vedení kampaně tak podle Čepelky patří např. dobrá 

příprava bez zbytečného amatérismu, použití více prostředků, silný motiv pro 

potenciální dárce, svědomití pracovníci (většinou dobrovolníci), účinná komunikace 

s cílovou skupinou potencionálních dárců, dostatečné prostředky k financování 

kampaně a dosavadní důvěryhodnost organizace.
80

 

 Veškeré akce, které neziskové organizace pořádají, mají dvojí účel – první je 

dosáhnout svého cíle (mít výtěžek ze sbírky, roznést Betlémské světlo atd.) a druhým 

efektem je a vždy měla být publicita.
81

 

 

3.2 Charitativní akce Junáka 

 

3.2.1 Velikonoční skautské kuřátko 

  

Pomozte dětem je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují od 

roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Hlavním cílem sbírky 

je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let 

v celé České republice.
82

 Projekt se snaží zvýšit kvalitu života dětí, zajistit rovné 

příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace a fungující rodinu nebo 

alternativní rodinné modely.
83

 

Jedním z pravidelných účastníků sbírky je i Junák – svaz skautů a skautek ČR. 

Velikonoční skautské kuřátko je tedy charitativní sbírka v rámci projektu Pomozte 

dětem. Akce probíhá každoročně po celé republice převážně dva týdny před 

Velikonocemi, ojediněle i jindy během roku. Skautské oddíly přihlášené do sbírky 

vyrobí skautská kuřátka a jiné velikonoční drobnosti, ty následně nabízejí lidem na ulici 
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jako poděkovaní za dobrovolný příspěvek. Každá jednotka si může svou sbírku 

ozvláštnit doprovodným programem. Junák vždy nabízí zapojeným oddílům pomoc 

s administrativou, veškeré formuláře spolu s užitečným průvodcem však zasílá sám 

projekt Pomozte dětem.
84

 

V roce 2011 sbírka Velikonoční skautské kuřátko pomohla projektu částkou 

344 232 Kč. Za posledních deset let skauti vybrali dohromady již 4 116 034 Kč.
85

 Na co 

se vybrané peníze přesně využily, je možné pravidelně sledovat v cyklu České televize 

Kde peníze pomáhají.
86

 

 Velikonoční skautské kuřátko je v současné době pouze minimálně podporováno 

skautským ústředím. Sbírce se přesto daří udržet úroveň 40–50 přihlášených oddílů 

ročně. V letech 2002–2005 probíhala masivnější podpora akce junáckým ústředím, 

v posledních letech však funguje spíše na bázi domluvení termínu a spolupráce 

s koordinátorem projektu Pomozte dětem. Každoročně jsou osloveni organizátoři 

lokálních sbírek z posledních let a dále probíhá jen drobná interní komunikace. 

Mediálními výstupy jsou pořady České televize a zprávy v regionálních médiích. 

Pořadatelům je před akcí rozeslán vzor tiskové zprávy. O akci posléze informují 

skautské časopisy. 

 Projekt je pro Junáka méně náročný na organizaci, protože přihlašování se děje 

na interním skautském webu, data o přihlášených jsou odeslány pracovníkům projektu 

Pomozte dětem, ti s nimi dále sami komunikují a kontrolují přijaté platby.
87

 

 V roce 2011 celá sbírka nashromáždila přes 2 miliony korun a již tradičně se 

nejúspěšnější sbírkovou akcí stalo Velikonoční skautské kuřátko.
88
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3.2.2 KAPKA – Společně proti leukémii 

 

 KAPKA je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka – 

svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími 

nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací 

činnosti nadace. KAPKA probíhá formou víkendové sbírky na čerpacích stanicích – 

dobrovolníci z řad skautů a skautek umývají přední skla projíždějících automobilů, 

podávají řidičům informace o činnosti nadace a možnostech pomoci a zároveň od nich 

přijímají příspěvky do zapečetěných kasiček.
89

 Přispět lze i posláním DMS či 

zakoupením odznáčku v hodnotě 15 Kč.
90

 

 Vybrané peníze slouží k rozšiřování registru dárců kostní dřeně. To je finančně 

velice náročné, jelikož drahé laboratorní testy nehradí stát ani zdravotní pojišťovny.
91

 

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje následující programy: podpora 

dobrovolného dárcovství kostní dřeně, podpora pacientů po transplantaci kostní dřeně, 

podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně a příspěvky na 

přístrojové a investiční vybavení transplantačních center v ČR.
92

 

 V  červnu roku 2011 proběhl již 13. ročník sbírky, ve kterém se vybralo   

215 234 Kč. Celkově za 13 ročníků sbírky bylo vybráno 7 265 701 Kč. Poslední ročník 

probíhal na 50 čerpacích stanicích v 29 městech České republiky. Nejvíce peněz se 

vybralo v Olomouci. V roce 2009 se vybralo přes 900 000 Kč a od té doby se KAPKA 

potýká s úbytkem čerpacích stanic, kde se koná, a následně i s menším výnosem 

vybraných peněz.
93

 

 Každé město si také pořádá vlastní doprovodné akce (nejčastěji plesy či 

koncerty). V posledních letech z personálních a časových důvodů těchto akcí ubývá.
94

 

V roce 2007 obdrželi skauti ocenění Ď 2007 za dlouholetou podporu Nadace pro 

transplantaci kostní dřeně. Cena je každoročně udělována jako poděkováním 
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organizacím, které podporují kulturní a charitativní projekty v ČR.
95

 KAPKA má své 

webové stránky a funguje na Facebooku.  

 

3.2.3 Postavme školu v Africe 

 

Sbírka Postavme školu v Africe svou pomoc zaměřila na rozvoj základního 

školství v Etiopii.
96

 Celostátní projekt organizuje společnost Člověk v tísni ve 

spolupráci s Junákem již osm let. 

 Záměrem sbírky Postavme školu v Africe není jen získávání peněz na školy 

v Etiopii, ale zároveň je i dobrým nástrojem pro naplňování výchovných cílů pro 

skautské oddíly. Proto se s projektem Postavme školu v Africe zaměřují právě na rozvoj 

skautů a skautek, na překonávání jejich hranic, na zkoušení nových věcí, na radost 

z dobře vykonané práce a na zábavu, kterou si skauti a skautky užijí s kamarády při 

aktivitách spojených se sbírkou.
97

  

Ne každé dítě v Etiopii může chodit do školy. Často z toho důvodu, že v jeho 

okolí žádná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a polovina jejích 

obyvatel je negramotná. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se Junák a 

Člověk v tísni snaží lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Doposud 

díky projektu v Etiopii vybudovali 12 škol pro více než 3000 dětí. Tyto děti mají velkou 

šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň.
98

  

Přispět na stavbu škol je možné několika způsoby – převodem z účtu, DMS, 

skautům do kasiček, koupí varné konvice Hyundai nebo Během pro Afriku.
 99

 Poslední 

zmíněná aktivita byla novinkou, probíhá ve spolupráci se školami, které Běh pro Afriku 

pořádají. Žáci si sjednají sponzora a ten jim nabídne částku za jedno uběhnuté kolo. Po 

uskutečněném běhu se tato částka vynásobí počtem uběhnutých kol v realitě a připíše se 

na konto školy. Spolu se sportovním kláním probíhá na školách i osvětový program o 
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Etiopii. Školy mají značnou volnost v pojímání Běhu pro Afriku
100

. V roce 2011 se této 

akce v rámci projektu Postavme školu v Africe zúčastnilo 13 škol, ve kterých vybrali 

přes 800 000 Kč. Doprovodná akce probíhala pod záštitou Člověka v tísni.
101

 Na 

interním webu pro mladší členy Junáka běžela již druhým rokem interaktivní hra 

Teepkova škola v Africe. Cílem bylo získat cihly na stavbu online školy.
102

 Junák 

poskytuje skautům podrobný manuál k tomu, jak při pořádání sbírky jednat s oddíly, 

úřady i s veřejností. 

Díky výtěžku sbírky z roku 2011 se v Etiopii staví již 13. škola. Podrobné 

informace o všech již postavených školách můžeme dohledat na webových stránkách 

projektu. 

V roce 2011 probíhala tato charitativní akce ve dnech 9. – 14. 10., výjimečně i 

v jiných dnech.  Do sbírky Postavme školu v Africe se zapojilo 61 skautských středisek 

z celé České republiky, což značí úbytek oproti dřívějším rokům. Ze zúčastněných 

středisek 25 pořádalo navíc další doprovodnou aktivitu jako taneční večer, hry a 

soutěže, promítání filmu z projektu Jeden svět, výstava fotografií z Afriky, africký den, 

workshopy, africká kavárna, koncerty či panelové diskuze. Oficiální zahájení 

sbírkového týdne proběhlo v Praze na náměstí Republiky, hlavním cílem bylo upoutat 

pozornost médií.
103

 

 Skauti a skautky se na realizaci sbírky Postavme školu v Africe podílejí od 

jejího počátku v roce 2004. Každý rok stovky z nich vyráží do ulic českých měst, kde 

projekt představují veřejnosti: Ať už je to promítání fotek postavených škol na náměstí, 

informační stánek na pěší zóně nebo třeba benefiční koncert.
104

 Projekt Postavme školu 

v Africe má své webové stránky a profil na Facebooku. 
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3.2.4 Betlémské světlo 

 

 V České republice není předávání Betlémského světla spojeno s žádnou 

charitativní sbírkou. Projekt je doprovázen větou: „Tato akce není na to, aby veřejnost 

věnovala pozornost skautům, ale aby skauti věnovali pozornost veřejnosti.“
105

 

 Historie a původ akce jsou podrobně rozepsány na oficiálním webu. Dobročinná 

akce Betlémské světlo vznikla v  Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený 

z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli, kde se narodil Ježíš Kristus v  Betlémě, byl 

dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo 

ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její 

pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň 

milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej 

původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání 

přizváni rakouští skauti. Protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do 

Vídně. Odtud se postupně začalo šířit do Evropy. Do naší republiky světlo dováží skauti 

z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Třetí adventní sobotu je pak Betlémské světlo 

rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby bylo později rozneseno 

do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, 

rodinám, osamělým lidem – všem, komu chceme udělat radost malým dárkem, 

spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.
106

 

Každoročně je možné objednat si k akci kalendáříky s tematikou Betlémského 

světla a plakáty, do kterých lze vepsat informace právě o konkrétní akci podřízených 

jednotek.
107

 

V roce 2011 světélko rozvezlo 17. 12. Po České republice 37 vlaků Českých 

drah.
108

 Do místních akcí se zapojily všechny kraje a dohromady takových akcí 

uspořádaly 244.
109

 Všechny byly k dohledání na oficiálních webových stránkách 

projektu. Aktuální informace byly šířeny prostřednictvím facebookového profilu. 
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Například do Prahy dorazil v roce 2011 plamínek již potřinácté. V pátek 16. 12. 

ho v Chrámu sv. Víta z rukou skautů převzali arcibiskup Dominik Duka, 2. předseda 

Ekumenické rady církví Dušan Hejbal, ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan a zástupci 

Městské knihovny a Junáka. V sobotu skauti rozdávali světélko v historické tramvaji, 

která ho rozvážela po Praze, v Betlémské poště na náměstí Míru a na dalších 14 místech 

v hlavním městě.
110

 

Média mají o tuto akce velký zájem, o čemž svědčí i má analýza výstupů 

celostátních médií pro rok 2011, která ukázala, že Betlémské světlo bylo tématem 56 

zpráv. 

3.3 Srovnání obsahu komunikační strategie se smyslem 
charitativních akcí Junáka 

 

 Absence komunikační strategie mě přivádí k porovnání smyslu charitativních 

akcí a poslání Junáka. Podle autorů publikace Skautské století je celkem dobře známo, 

že skauti mají poměrně kladný vztah k charitativním podnikům a dobrovolnické práci 

pro společnost. Jako důkazy mohou posloužit dobré skutky, služba potřebným a ochota 

být všude ku pomoci. Před sto lety si to ovšem ještě většina lidí nemyslela a skauti si 

respekt společnosti museli svou prací teprve získat. Ve skautském programu dřívější 

doby byla služba společnosti pevně zakotvena. V průběhu své existence se skauti 

zúčastnili mnoha charitativních projektů jako: spolupráce s Československým červeným 

křížem, borůvkových brigád, akce Milion hodin republice nebo stavby SOS vesničky. 

Nejvýraznější porevoluční pomocí byla humanitární akce Zachraňme životy příštích 

skautů, která byla určena zejména válkou postiženým dětem na území bývalé 

Jugoslávie, a pomoc skautů při opakovaných povodních. V současnosti se Junák podílí 

zejména na sbírkových akcích Květinový den a Den dobré vůle a na celostátně 

propagovaných sbírkách.
111

 

 V poslání Junáka se také hovoří o rozvoji osobnosti mladých lidí – konkrétně 

mravních a sociálních schopností, které si bezesporu při organizaci podobných sbírek 

skauti osvojují. Charitativní projekty budí ve skautech zodpovědnost a vštěpují jim 
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zájem o druhé lidi a společnost. Skauti mají být připraveni plnit povinnosti k sobě, 

bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Podílením se na charitativních 

akcích Junák naplňuje nejen své poslání, ale prostřednictvím těchto akcí může navíc 

zlepšovat svou image a získávat publicitu. Organizování charitativních projektů by se 

tedy podle mého názoru s novou komunikační strategií mělo slučovat. 
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4 Vlastní dotazníkové šetření 
 

Pro získání vlastních dat o znalosti charitativních akcí a smýšlení lidí o nich, jsem se 

rozhodla uspořádat vlastní dotazníkové šetření. Oproti původnímu záměru, kdy jsem 

zamýšlela provést výzkum na cílové skupině široké veřejnosti, jsem posléze dotazník 

utvořila pouze pro věkovou skupinu 15–26 let. Po zvážení všech okolností jsem dospěla 

k názoru, že bych vlastními silami nebyla schopná získat relevantní výsledky, jelikož 

můj vzorek respondentů by byl zcela jistě nereprezentativní. Vzhledem k tomu, že 

výsledky výzkumu budu dále předávat přímo skautské organizaci, předpokládám, že pro 

ni bude velmi zajímavé zjistit názory mladých lidí, protože především ti stojí v centru 

zájmu organizace. V neposlední řadě bych chtěla, aby mohla vzniknout komparace 

odpovědí mladých lidí, kteří skautskou výchovou prošli a těch, kteří Junákem neprošli – 

ráda bych zjistila, zda měla skautská výchova vliv na jejich životní hodnoty a pohled na 

ně. Snažila jsem se tedy dotazníkem oslovit mladé lidi z celé České republiky – skauty i 

lidi skautskou výchovou netknuté. 

Při tvorbě struktury této kapitoly jsem čerpala z bakalářské práce Dagmar Kubové, 

která prováděla v roce 2011 podobný výzkum.
112

 

 

4.1 Přípravná fáze dotazníku 

 

Jakmile jsem si určila svou cílovou skupinu respondentů, stanovila jsem 

hypotézy, ze kterých se budu snažit později učinit závěry. Výstupem celého výzkumu 

by měla být doporučení pro skautskou organizaci týkající se jejích celostátních 

charitativních akcí a jejich další budoucnosti. Budu se také snažit zjistit, zda mladí lidé 

vnímají charitativní akce neziskových organizací pozitivně, a jaký vliv to na image 

organizace má. Při tvorbě dotazníku i hypotéz jsem se inspirovala interním 

dotazníkovým šetřením Junáka, které probíhalo v minulém roce pouze uvnitř 

organizace.
113

 S autorem tohoto dotazníku jsem poté spolupracovala při vytváření toho 

mého. Pro Junáka může být zajímavé srovnat výsledky obou výzkumů. 
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Na základě předchozího zkoumání a interního dotazníku skautské organizace 

jsem stanovila následující hypotézy, které jsem posléze ověřovala deduktivní 

metodou.
114

 Jedná se tedy o primární kvantitativní výzkum. 

 

Hypotézy: 

1) Charitativní akce přispívají k tvorbě dobrého image neziskových organizací. 

2) Mladí lidé mají povědomí o celostátních charitativních akcích Junáka. 

3) Mladí lidé vnímají charitativní akce podobně, ať prošli skautskou výchovou, či 

neprošli. 

4) Celostátní skautské charitativní akce jsou podle mladých lidí v současné podobě 

funkční a mají smysl. 

4.2 Realizační fáze výzkumu 

 

 Výzkum probíhal 26. 3. – 2. 4. 2012 prostřednictvím serveru Vyplnto.cz. Celý 

dotazník je přiložen v příloze (Příloha č. 9). Dotazování se uskutečnilo formou 

rozesílání hypertextového odkazu na elektronický dotazník na serveru Vyplnto.cz. 

K šíření dotazníku jsem využila i techniku snowball sampling – techniku sněhové koule. 

Snowball Technique, jak ji definuje Disman, spočívá ve výběru jedinců, při kterém nás 

nějaký původní informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny.
115

 Vzhledem 

k věku dotazovaných bylo snadné najít a pokrýt tuto cílovou skupinu právě skrze 

internet.  

 Dotazník vyplnilo 256 respondentů, kteří splňovali věkové kritérium. Výzkum 

se skládal z otevřených i uzavřených otázek, přičemž všechny byly povinné. Již 

v úvodním textu, který vlastnímu dotazování předcházel, byli respondenti vyrozuměni, 

jaký je účel dotazníku, a že celé šetření je anonymní.  

  Výzkum obsahuje 31 otázek a průměrná doba vyplňování byla 11 minut a 34 

sekund.
116

 První otázka filtrovala respondenty podle věku. Pokud nespadali do věkové 

skupiny 15–26 let, bylo pro ně vyplňování dotazníku ihned ukončeno. Druhá otázka 

respondenty rozdělila na skauty, bývalé skauty a lidi, kteří nikdy skauty nebyli. Toto 

rozdělení bude obzvláště důležité pro komparaci odpovědí skautů a lidí skautskou 
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výchovou netknutých. Otázky 3–7 se věnují obecnému vnímání charity, vlivu charity na 

image neziskových organizací, osobní angažovanosti a důvodech, které k tomu 

respondenty vedou. Otázky 8–11 zjišťují postoj respondentů ohledně skautské 

organizace, jejích charitativních akcí a jejich znalosti. Otázky 12–24 se věnují 

konkrétním celostátním skautským charitativním projektům – analyzují povědomí o 

nich a názor respondentů na jejich užitečnost, vhodnost, formu a míru zaujetí, jakou 

vzbuzují. V otázkách 25–26 se snažím získat data o vlastních doporučeních pro 

skautskou organizaci do budoucnosti. Otázky 27–31 jsou segmentační a pomáhají mi 

zjistit základní údaje o respondentech. 

 Před spuštěním výzkumu jsem provedla předvýzkum na malém vzorku 

respondentů a následně jsem otázky upravila, aby byl výčet možných odpovědí 

kompletní, a aby byly otázky srozumitelné. Výsledky nemůžeme považovat za 

relevantní, jelikož vzorek respondentů není reprezentativní. Mohl by však v budoucnosti 

posloužit jako kvalitní předvýzkum k velkému šetření v Junáku. 

 

4.3 Analýza získaných dat 

 

 Analýzu jsem prováděla pomocí programů poskytnutých serverem Vyplnto.cz. 

Po skončení výzkumu mi server automaticky vygeneroval výsledky v procentech a 

grafech. Dodatečné souvislosti jsem zjišťovala sama pomocí aplikací, které jsem měla 

k dispozici. Následně se pokusím shrnout výsledky svého výzkumu. 

 Po dvou základních segmentačních otázkách jsem zjistila, že můj výzkum 

absolvovalo 256 lidí – z toho 43,75 % skautů, 42,58 % lidí, kteří skauty nikdy nebyli a  

13,67 % lidí, kteří skauty byli, ale v současné době již nejsou. Tento poměr je velmi 

vhodný zvláště pro pozdější ověřování závislosti odpovědí skautů a lidí, kteří skautskou 

výchovou neprošli. 

 Jaký postoj k charitativním akcím mladí lidé mají, a jak se do nich zapojili, 

zjišťovaly otázky 3. a 4. 61 % dotázaných vnímá charitativní akce jako sympatické,     

30 % mladých lidí tyto akce sympatické nejsou, ale vědí, že mají smysl, negativní názor 

mají pouze necelá 3 % respondentů. Do charitativních projektů se v posledním roce 

zapojily více než tři čtvrtiny respondentů – z toho 34 % finančními prostředky, 34 %  
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organizací charitativních akcí a po 5 % jinak a materiální pomocí, 22 % se nijak 

nezapojilo. V dalších dvou otevřených otázkách mladí lidé psali důvody, proč se 

charitativních akcí účastní, případně neúčastní. V kladných důvodech převládal dobrý 

pocit, možnost pomoci druhým, smysluplnost, důvěra v Junáka, v záporných důvodech 

lidé nejčastěji zmiňovali nedostatek času, nízkou informovanost, lenost, nedostatek 

financí a nedůvěru v podobné projekty. 

 V otázce 7. jsem zjišťovala, zda má podle respondentů pořádání charitativních 

akcí pozitivní vliv na image skautské organizace. 51 % si myslí, že to vliv spíše má,  

24 % respondentů uvedlo možnost určitě ano, 11 % spíše ne, 10 % si myslí, že to na 

image nemá žádný vliv, 5 % respondentů názor na tuto otázku nemá a 1 % uvedlo, že to 

určitě vliv na image organizace nemá.  

Téměř totožné výsledky přinesly i otázky 9. Vnímáte získávání prostředků na 

dobročinné účely jako něco, čemu by se skauti měli věnovat? A 10. Je účast skautů na 

charitativních a dobročinných akcích důležitá pro vytváření pozitivního obrazu o 

skautingu u veřejnosti?  

 Skautskou organizace vnímá pozitivně 47 % respondentů, 21 % neutrálně, 19 % 

velice pozitivně, 6 % uvádí, že ji nezná, 5 % ji zná, ale nemá na ni žádný názor, 2 % 

dotázaných negativně a pouze jeden respondent ji vnímá velice negativně. 

 Další skupina otázek se věnovala Betlémskému světlu.  Polovina respondentů o 

akci někdy slyšela, čtvrtina se jí účastnila, 15 % se účastnilo dokonce jako organizátor a 

pouhých 10 % odpovídajících o akci nikdy neslyšelo. Z lidí, kteří akci znali, 83 % 

vědělo, že podnik organizují skauti. Na škále 1–4  (1 nejlepší – 4 nejhorší) respondenti 

akci hodnotili v několika kritériích: vliv na dobrou image s průměrem 1,5; zajímavost 

akce 1,9; forma akce 1,7; užitečnost akce 1,9 a téma akce 1,8. 

 Sbírka Postavme školu v Africe se ukázala jako další poměrně známý podnik – o 

akci slyšelo 45 % respondentů, jako organizátor se účastnilo 25 % odpovídajících, 16 % 

lidí se zúčastnilo jako přispěvatelé a 15 % akci neznalo. Zajímavý je fakt, že se akce 

zúčastnilo více respondentů v roli organizátorů než v roli obyčejných účastníků. Z lidí, 

kteří projekt znali, 70 % vědělo, že se na organizaci akce podílejí skauti a 30 % tento 

fakt neznalo. V další otázce opět proběhlo hodnocení projektu dle pěti kritérií na 

stupnici (1–4): pozitivní vliv na image organizace 1,5; zajímavost akce 1,7; forma akce 

1,7; užitečnost akce 1,3 a téma akce 1,5. Postavme školu v Africe tak v hodnocení podle 

kritérií dopadlo lépe než Betlémské světlo. 
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 KAPKA se projevila jako méně známá akce. Neznalo ji 50 % respondentů,   

37,5 % o akci slyšelo, 6 % se akce zúčastnilo a 6 % dotázaných se akce zúčastnilo jako 

pořadatelé. Ze 128 lidí, kteří akci znali, 61 % vědělo, že se na organizaci akce podílejí 

skauti a 39 % tuto informaci neznalo. Průměr v pěti kritériích hodnocených v rozmezí 

(1–4) byl následující: pozitivní vliv na image akce 1,7; zajímavost akce 1,9; forma 2,1; 

užitečnost 1,5; téma 1,7. Poprvé se tedy akce dostala do podprůměrného hodnocení, 

respondenti vnímali hůře zejména formu akce. 

 Velikonoční skautské kuřátko se projevilo jako nejméně známá celorepubliková 

charitativní akce Junáka. Neznalo ji 52 % dotazovaných, 41 % o akci slyšelo, 4 % se jí 

zúčastnilo a 3 % se zúčastnilo v roli pořadatelů. Ze 124 lidí, kteří akci znali, 56 % 

procent lidí vědělo, že se na organizaci podílejí skauti a 44 % tuto informaci neznalo. 

Na škále (1–4) respondenti ohodnotili pozitivní vliv na image organizace jako 1,7; 

zajímavost akce 2,1; forma 1,9; užitečnost 1,6 a téma 1,9. 

 Jako přínosné volbou možnosti určitě ano považuje tyto akce Junáka 51 % 

dotázaných, spíše ano zvolilo 43 %, s výrokem spíše nesouhlasí pouhá 3 % respondentů 

a další 2 % mladých lidí nemají na tuto otázku názor. 

Dotazovaná lidé vidí budoucnost skautů v charitativních akcích zahrnujících 

témata ochrany přírody, pomoci handicapovaným a pomoci dětem z dětských domovů. 

Jako nejméně perspektivní volili podporu vzdělání, pomoc chudým a pomoc menšinám. 

Většina lidí byla v otevřené otázce tázající se na doporučení pro skautskou 

organizaci spokojená se stávajícím stavem a radila vytrvat a snažit se hledat jiné 

možnosti pomoci nežli klasické pouliční sbírky. 

Můj vzorek respondentů se skládal ze 70 % studentů, 18 % zaměstnaných 

studentů, 11 % zaměstnaných a 1 % nezaměstnaných. Více jak 50 % mladých lidí 

pocházelo z Prahy a téměř dvě třetiny dotazovaných byly ženy. Věkové kategorie byly 

zastoupeny víceméně vyrovnaně, mladí lidé pod dvacet let a lidé z opačného konce 

věkového spektra mé stupnice byli zastoupeni méně. 
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4.4 Závěry vytvořené na základě analýzy získaných 
informací 

 

 V následující kapitole porovnám výsledky výzkumu s hypotézami, které jsem 

před samotným dotazováním stanovila. 

 

Hypotéza č. 1: Charitativní akce přispívají k tvorbě dobré image neziskových 

organizací. Respondenti rozhodně souhlasí s tím, že charitativní akce podporují tvorbu 

dobré image neziskových organizací. Velice podobný výsledek má i otázka, která za 

neziskové organizace dosazuje přímo Junáka. Téměř tři čtvrtiny respondentů se 

vyjádřily k této otázce kladně. Zároveň si dotazovaní mladí lidé myslí, že získávání 

prostředků na dobročinné účely by mělo automaticky patřit do skautské činnosti, kterou 

můžeme vnímat jako konkrétní příklad neziskové organizace. V otevřené otázce týkající 

se doporučení pro budoucnost se často objevuje varování, aby se skauti v myslích lidí 

nestali pouze výběrčími peněz do kasiček. V každém případě se tato hypotéza na mém 

vzorku respondentů potvrdila. 

 

Hypotéza č. 2: Mladí lidé mají povědomí o celostátních charitativních akcích 

Junáka. O tom, že skauti podobný typ akcí pořádají, ví 34 % respondentů, dalších 50 % 

dotazovaných o akcích ví a dokonce je zná, pouze 16 % mladých lidí v mém dotazníku 

odpovědělo, že o této skutečnosti neví. U konkrétních projektů se znalost již více různí. 

Betlémské světlo neznalo pouze 9 % dotazovaných, Postavme školu v Africe 15 %, 

sbírku KAPKA neznalo již 50 % a Velikonoční skautské kuřátko dokonce 52 % 

respondentů – tedy většina. Lidé, kteří akci znali, neměli vždy podnik spojený se 

skauty. Skutečnost, že se skauti podílejí na organizaci Betlémského světla, znalo 83 % 

respondentů, Postavme školu v Africe 70 %, sbírky KAPKA 61 % a Velikonočního 

skautského kuřátka 56 %. Předešlé procentuální výsledky jsou utvořeny pouze 

z respondentů, kteří uvedli, že o existenci dané akce vědí. Globálně lze tedy říci, že 

mladí lidé mají povědomí o probíhajících charitativních akcích Junáka, nicméně znalost 

jednotlivých podniků je již menší a Junák by měl s touto skutečností pracovat. Hypotéza 

se však i v tomto případě potvrdila, jelikož většina respondentů o skautských 

charitativních akcích informovaná je. 

 



39 

 

Hypotéza č. 3: Mladí lidé vnímají charitativní akce podobně, ať prošli skautskou 

výchovou, či neprošli. K ověření této hypotézy jsem využila nástroj Segmentace 

respondentů a ověřování hypotéz beta, který jsem měla k dispozici na serveru 

Vyplnto.cz. Jako segmentační jsem použila otázku, zda je respondent členem některé 

skautské organizace. Veškeré odpovědi na otázky se mi poté zobrazily pro tři skupiny 

respondentů – skauty (109), lidi, kteří skauty byli a již nejsou (35) a lidi, kteří nikdy 

skauty nebyli (112), ty jsem se rozhodla pro potřeby analýzy mého dotazníku nazývat 

zjednodušeně „neskauty“. Analýza přinesla zajímavé výsledky. V otázkách pohlaví, 

věku nebo sídla nebyly v podstatě žádné markantní rozdíly, pouze v otázce 

ekonomického statusu vidíme více zaměstnaných neskautů a zároveň méně studentů 

v jejich řadách. Názor na vnímání charitativních akcí se nerůzní, lidé, kteří skauty 

nejsou, vnímají akce stejně pozitivně jako skauti, avšak 5 % z nich projevuje o tematiku 

nezájem oproti 0 % skautů. Skauti tedy mají nepatrně větší zájem o pomoc okolí. Rozdíl 

se ovšem projevuje v zapojení do charitativních akcí v posledním roce. Prostřednictvím 

finančních prostředků se zapojilo pouhých 22 % skautů oproti 44 % neskautů, 

materiální pomocí 2 % skautů a 7 % neskautů, pomocí při organizaci akcí logicky 62 % 

skautů oproti 10 % neskautů, nijak se nezapojilo pouze 10 % skautů, ale 34 % neskautů. 

Bývalí skauti v tomto případě kopírují spíše výsledky neskautů. Je zde evidentní, že 

neskauti mají méně příležitostí podílet se na charitativních akcích jako organizátoři, o to 

více to nahrazují finanční a materiální pomocí. Nicméně mnohem více neskautů zůstává 

stát mimo jakékoliv zapojení do charity. Neskauti si ve větší míře myslí, že pořádání 

těchto akcí má vliv na image organizace.  

Velký rozdíl se projevil ve vnímání skautské organizace, skauti ji vidí výrazně 

pozitivněji než neskauti a nikdy neuvádějí, že na ni nemají názor, nebo že ji neznají. 

Bývalí skauti zde inklinují spíše k názoru skautů. Negativní názor na organizaci 

vyjádřili pouze neskauti. Členové skautské organizace logicky projevili větší znalost 

skautských charitativních akcí, která je daná jejich příslušností k organizaci, častěji se 

také akcí přímo zúčastnili. Za zajímavé zjištění považuji, že skauti i neskauti vnímají 

akce skautů jako přínosné přibližně ve stejném poměru. Skauti v mnohem menší míře 

zadávali v dotazníku možnost „nemám názor“ a „nezáleží na tom“, je tedy evidentní, že 

na tyto otázky mají vytvořené stanovisko, které neskauti postrádají. Bývalí skauti ve 

většině odpovědí byli na pomezí mezi oběma stranami, ale převážně tíhli k odpovědím 

skautů. Hypotéza je tedy ověřena, vnímání charitativních akcí se výrazně neodlišuje,  
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neskauti pouze vykazují nezájem o charitu v nepatrně vyšší míře, do akcí se zapojují 

převážně jinou formou a v menší míře než skauti a mají o skautských charitativních 

akcích menší povědomí. Základní postoj charitě je však pro obě skupiny stejný. 

 

Hypotéza č. 4: Celostátní skautské charitativní akce jsou podle mladých lidí 

v současné podobě funkční a mají smysl. Skautské charitativní akce byly hodnoceny 

podle pěti kritérií volbou možností (1-4), přičemž 1 bylo nejlepší hodnocení, 4 nejhorší. 

Pouze KAPKA v kritériu forma akce překročila hranici průměru 2 výsledkem 2,1 a 

Skautské velikonoční kuřátko zajímavostí akce, taktéž průměrem 2,1. Ve všech 

ostatních kritériích byly tedy akce vnímány spíše pozitivně. Jako nejužitečnější akci lidé 

určili sbírku Postavme školu v Africe. Jako přínosné vnímají charitativní a dobročinné 

akce Junáka mladí lidé v poměru 51 % určitě ano, 43,5 % spíše ano, 3 % spíše ne, a   

2,5 % nemá na otázku žádný názor. Z toho tedy usuzuji, že podle respondentů tyto akce 

smysl mají. Hypotéza byla ověřena a platí. 

 Všechny hypotézy byly ověřeny a můžeme je považovat za platné. 

 

4.5 Doporučení a návrhy k dalšímu vytváření či 
udržování charitativních akcí Junáka 

 

 Z výsledků mého výzkumu vyplynulo, že mladí lidé ve věku 15–26 let vnímají 

charitu i charitativní akce pozitivně a jako potřebné a smysluplné. Obraz skautské 

organizace je taktéž kladný. Mladí vidí pořádání charitativních podniků jako způsob 

zlepšování image organizace. Povědomí o tom, že se skauti pořádají dobročinné akcí, je 

velké, respondenti to hodnotí zároveň jako činnost, kterou by oddíly do svých programů 

zapojit měly. Jako témata, kterým by se Junák mohl v budoucnu věnovat, byla 

doporučena ochrana přírody, pomoc handicapovaným, pomoc dětem z dětských 

domovů, pomoc nemocným a pomoc seniorům. V doporučení respondentů se také často 

objevovala rada věnovat se tématům přírody, nicméně na druhou stranu panovala obava, 

aby skauti nebyli vnímáni jako „zelení mužíčci“.  

 Betlémské světlo a Postavme školu v Africe jsou dvě akce, které respondenti 

znali v hojné míře, naopak KAPKU a Velikonoční skautské kuřátko více než polovina 

dotazovaných vůbec neznala. Bylo by tedy vhodné do propagace projektu vložit více sil 

i prostředků, jelikož povědomí o těchto projektech není příliš silné. Malé zkreslení  
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mohlo být způsobeno tím, že 50 % respondentů trvale pobývá na území hlavního města 

Prahy, kde se obě akce objevují minimálně. Dobrému image organizace podle 

respondentů přispívá více Betlémské světlo a Postavme školu v Africe než zbylé dvě 

sbírky. Jako nejzajímavější podnik byla vyhodnocena sbírka Postavme školu v Africe, 

naopak jako nejméně zajímavé je hodnoceno Velikonoční skautské kuřátko. Nejhorší 

formu akce má podle respondentů sbírka KAPKA, což může být opět způsobeno 

neznalostí projektu a prakticky minimální vlastní zkušeností, v odpovědích na otevřené 

otázky byla právě KAPKA zmíněná jako dobrá cesta pořádání sbírek – skauti nestojí na 

ulici s kasičkou, ale za příspěvek nabízí užitečnou práci. Jako nejužitečnější byla 

vyhodnocena sbírka Postavme školu v Africe, naopak jako nejméně užitečné mladí lidé 

vidí Betlémské světlo, domnívám se, že je to právě z  důvodu, že není spojeno s žádnou 

sbírkou, což ho naopak postavilo do vedoucí pozice ve vlivu na pozitivní image Junáka. 

Tématem dotazované nejvíce oslovila sbírka Postavme školu v Africe, nejméně 

zajímavé téma ztělesňuje podle respondentů Velikonoční skautské kuřátko. 

 Respondenti nejčastěji doporučovali zanechání stávajícího stavu, rozhodně 

odrazovali od realizace dalších akcí. Zároveň se však objevovaly rady ohledně občasné 

proměny akcí a jejich variace. Z výsledků vyplývá, že skauti se vydali správnou cestou 

a měli by ve svém úsilí vytrvat. Skauti byli varováni před tzv. vybíráním peněz do 

kasiček. Podle dotazovaných lidí je to velice nepopulární, nepříjemné a obyčejné. 

Nejhorší možnou formou sbírky je údajně prodej výrobků na ulici a skauti by se ho měli 

vyvarovat. Skauti byli také varováni, aby se jejich image stále ubírala směrem, jakým 

chtějí, aby nezačali být vnímáni jako pracovníci charity. Dotazovaní by vybírání peněz 

do kasiček nahradili přímým zapojením skautů, pomocí na místě nebo pořádáním akcí 

pro lidi v nouzi. 

 Mnohokrát se objevila výzva k obrácení pomoci směrem k přírodě. Sbírky by 

případně měly být tematicky více zaměřené na Českou republiku, ačkoliv sbírku 

Postavme školu v Africe mladí lidé doporučují zachovat a je často udávána jako ideální 

forma charitativní akce. Skauti by si také mohli vybrat jedno téma a tomu se zevrubně 

věnovat.  

Zevnitř organizace zaznívají návrhy, aby bylo pořádání charitativních projektů 

co nejjednodušší pro podřízené jednotky, a aby bylo co nejvíce administrativy zařízeno 

ústředím. V konkrétním případě KAPKY akce již pořádající skauty příliš nebaví. Mělo 

by se také zapracovat na odlišení od Nadačního fondu Kapky naděje.  
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Dobrou zprávou může být, že přispívající lidé skautům důvěřují i z důvodu, že 

jejich pomoc je vidět. Nesmíme tedy zapomínat, že viditelné výsledky charitativních 

akci jsou velmi důležitým faktorem pro úspěšnou sbírku. Jako největší problém však 

lidé vnímají malou propagaci akcí a malou informovanost mezi veřejností i skauty 

samotnými. Junák by měl své akce více medializovat, aby byla jeho dobrá práce vidět a 

lidé se do charitativních akcí mohli více zapojit.  

 Moje osobní doporučení Junáku je následující. Charitativní akce, které skautská 

organizace v současnosti pořádá, jsou funkční a smysluplné. Primárně bych je 

ponechala a zaměřila se spíše na jejich medializaci. Junák by měl využít potenciálu 

těchto akcí a opravdu se pokusit pracovat na svém image skrze organizování těchto 

bohulibých projektů. Akcím samotným by větší medializace pomohla a zajisté by se 

staly úspěšnějšími. Zároveň by se měla zlepšit interní komunikace. Ústředí by nemělo 

oslovovat jen oddíly, které se účastnily v předešlých letech, v každém případě by bylo 

vhodné snažit se každoročně zapojit nové skautské oddíly a nová místa v republice, kde 

akci zatím neznali. Bylo by dobré zachovat především Betlémské světlo a Postavme 

školu v Africe, jelikož tyto dvě akce disponují právě tak těžko získatelnou popularitou. 

Pokud by v budoucnu jedna z akcí měla skončit (pravděpodobně z nedostatku 

organizátorů či velmi špatných výsledků), navrhuji vznik nového charitativního 

projektu, který však nebude fungovat na bázi sbírky na ulici, ale bude to akce přímé 

podpory skautů v místě bydliště. Jednoznačné je, že by skautská organizace měla 

vytrvat a snažit se dělat svět lepším i skrze charitativní akce, které budou postupem času 

organizovány profesionálněji a budou dobře organizačně i komunikačně zvládnuté.  
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Závěr 
 

 V první části své práce jsem představila Junák – svaz skautů a skautek České 

republiky jako moderní neziskovou organizaci, která právě v těchto měsících oslavuje 

sto let od svého založení Antonínem Benjaminem Svojsíkem v roce 1912. Junák je 

charakteristický svými ideály, na kterých postavil své poslání měnit svět k lepšímu 

skrze každého jednotlivce. Myšlenky skautingu se k nám dostaly na počátku 20. století 

z Anglie. Ve své historii byl třikrát zakázán totalitními režimy, po každém zákazu se 

však organizace vždy vzpamatovala a ihned, jak to bylo možné, započala svou činnost. 

V současnosti má Junák na celém světě 40 000 000 členů a v České republice je největší 

výchovnou organizací s více jak 46 000 členy.  

 V roce 2011 bylo možné v médiích nalézt 1412 výstupů týkajících se skautů. 

Nejvíce z nich se věnovalo skautské historii a osudům skautů, skautským akcím a 

programu, který v současnosti organizace svým členům nabízí. Počet mediálních 

výstupů jsem vyhodnotila jako úspěšný pro danou neziskovou organizaci. 

Jako prostředky, které skautské hnutí využívalo ke své komunikaci nejvíce, jsem 

stanovila web, sociální sítě, eventy, letáky, brožury, tiskové zprávy a výroční zprávu. 

Prostředky jsem vyhodnotila jako kvalitní, obzvláště kladně hodnotím novou webovou 

prezentaci skautské organizace, která byla vytvořena v roce 2011. Budoucnost 

prezentace Junáka na internetu a sociálních sítích vidím jako nutnou a je tedy dobře, že 

se již nyní organizace úspěšně prezentuje i prostřednictvím těchto kanálů. Junák se 

profiluje jako moderní nezisková organizace, která komunikuje účinně a důležitost této 

komunikace si uvědomuje. 

  Komunikační strategie Junáka, která bude v budoucnosti určovat podobu 

komunikačních aktivit tohoto hnutí, právě vzniká, ačkoliv měla být již v tomto roce 

dokončena. Současnou situaci vnímám jako poměrně nešťastnou, jelikož komunikace 

organizace bez strategie může být problematická a chaotická.  

V dalších kapitolách jsem se zabývala teorií neziskových organizací a 

charitativních akcí, které pořádají. Důležitou roli zde představoval pojem image 

neziskové organizace, který úzce souvisí s důvěrou v daný subjekt. V praktické části 

kapitoly jsem podrobně analyzovala čtyři charitativní akce Junáka, kterými jsou 

Betlémské světlo, sbírka Postavme školu v Africe, KAPKA a Velikonoční skautské 

kuřátko. Detailně jsem popsala, jak fungovaly v posledních letech (se zaměřením na rok 
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2011) včetně výsledků, jakých dosáhly. Všechny sbírky se potýkají s klesající sumou 

vybraných peněz oproti dřívějším rokům, což může být dáno velkým množstvím 

podobných akcí, ekonomickou situací či zhoršující se kvalitou organizace skautských 

sbírek, ale také špatnou propagací vně i uvnitř hnutí. Největší mediální pozornost se 

upíná na Betlémské světlo, které jako jediné nemá za cíl vybírání peněz. 

 V závěrečné části jsem představila svůj výzkum, který jsem na přelomu března a 

dubna 2012 provedla na 256 respondentech. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé ve 

věku 15–26 let vnímají charitativní akce neziskových organizací na příkladu projektů 

Junáka. Zjišťovala jsem, jaký má podle nich vliv pořádání charitativních akcí na image 

neziskové organizace a jaký mají názor na čtyři výše zmíněné celostátní charitativní 

podniky skautské organizace. Pátrala jsem, zda se liší vnímání charitativní akcí lidmi, 

kteří prošli skautskou výchovou a těch, kteří jí neprošli. Dotazník byl velice obsáhlý, 

mou snahou bylo, aby zahrnul veškeré otázky týkající se Junáka a charity, aby výsledky 

byly použitelné nejen pro moji bakalářskou práci, ale i pro skautské ústředí, které pro 

své potřeby může využít zejména odpovědi na otevřené otázky. 

 Výsledky výzkumu jsou podrobně popsány ve čtvrté kapitole. Jako zajímavé 

hodnotím zjištění, že ačkoliv drobné rozdíly ve vnímání charity skautů a lidí, kteří 

neprošli skautskou výchovou, existují, v zásadních názorech na dobročinnost a potřebu 

pomáhat druhým se mladí lidé neliší. Všichni cítí potřebu pomáhat lidem, kteří to 

potřebují a zároveň v této pomoci spatřují velkou příležitost pro získávání dobrého 

image neziskových organizací, které se na pořádání těchto podniků podílejí. Přestože 

měli respondenti ke stávajícím skautským charitativním projektům výhrady, vyhodnotili 

je jako funkční a smysluplné. Alarmující by pro Junáka mělo být zjištění, že ačkoliv 

dotazovaní mladí lidé vědí, že skauti dobročinné akce pořádají, konkrétní projekty jim 

příliš známé nejsou. Z mého šetření také vyplynulo, že dotazovaní vnímají skautskou 

organizaci pozitivně a důvěřují jí. 

 Do budoucna navrhuji Junáku udržet si snahu o pořádání několika celostátních 

akcí. Jako velký nedostatek se jeví nedostatečná propagace těchto akcí a velice malé 

povědomí veřejnosti o nich. Příležitost vidím zejména ve větší medializaci projektů a 

komunikaci jak externí, tak interní uvnitř organizace. Rozhodně doporučuji zachovat 

Betlémské světlo a sbírku Postavme školu v Africe, které si již vybudovaly své jméno, 

jsou u mladých lidí známé a oblíbené a pomáhají budovat dobrou image Junáka. Pokud 

by do budoucna skauti uvažovali o novém charitativním projektu, měli by se vyvarovat 
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sbírkových akcí a raději vytvořit celostátní akci, ve které budou moci pomáhat přímo 

vlastními silami, ne prostřednictvím vybírání peněz.  

 Charita byla součástí programu skautů od vzniku organizace. Pokud v naší zemi 

vyrůstá generace mladých lidí se zájmem o své okolí, jak můj malý průzkum ukázal, 

měly by mít charitativní akce své místo v programech Junáka i v dalším století, protože 

zájem o své bližní by měli mít skauti ve svém programu pevně zakotvený a neměli by se 

ho nikdy vzdát. 
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Summary 
 

 In the first part of my bachelor thesis, I presented Junák – svaz skautů a skautek 

ČR as a modern non-profit organization, which celebrated the centenary of its 

foundation in April 2012. Scouting is characterized by its ideals on which it based its 

mission to make the word better by each individual person. In its history was scouting 

banned by totalitarian regimes three times, after each ban, however, the organization 

was always recovered, and as soon as possible, started its activities. The scout 

movement currently has around 40 million members worldwide and in the Czech 

Republic it is the largest educational organization with over 46,000 members.  

 In media there could be found 1412 references connected with scouts in 2011. 

Most of them were devoted to the history of Junák, scout events and a program that this 

organisation currently offers to its members. As instruments which scout movement 

used the most for its communication, I set the web, social networks, events, flyers, 

brochures, press releases and annual report.  Junák presents itself as a modern non-profit 

organization that communicates effectively and is aware of the importance of this 

communication. Communication strategy of the organization is currently in the process 

of production.  

 Junák organizes four annual nationwide charity events – Betlémské světlo, 

Postavme školu v Africe, KAPKA and Velikonoční skautské kuřátko.  All gatherings 

face the decreasing amount of collected money compared to previous years, which may 

be caused by a large number of similar events, economic situation or the deteriorating 

quality of organization of gatherings, but also by poor promotion inside and outside the 

movement.  

 In the final part, I presented my research which I conducted in the spring of 2012 

with 256 respondents. The research objective was to find out how young people aged 

15-26 years perceive charity events of non-profit organizations on the example of 

Junák’s charity projects. Some of the findings are very interesting, although slight 

differences in perception of the charity events between scouts and people who are not 

scouts exist, in fundamental views on the charity and helping others, the opinions of 

young people are not different. Everyone feels the need to help people in need and at the 

same time they see this as a great opportunity to obtain a good image of non-

profit organizations. Though respondents had existing reservations about scout charity 

projects, they evaluated them as a functional and meaningful. For Junák should be 
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alarming that although young people know scouts organise charity events, they don’t 

know specific projects. My research also revealed that young people perceive 

the scout organization positively and trust it.  

 I suggest keeping the effort in organizing several national charity events. As 

a major shortcoming appears a lack of promotion of these events and very little public 

awareness about them. The opportunity I see especially in larger promotion and better 

external and internal communication. I definitely recommend to keep the projects 

Betlémské světlo and Postavme školu v Africe that have built up their name, young 

people know them and they are helping to build   good image of Junák organization. If 

the scouts would think about a new charity project in the future, they should avoid a 

gathering event and create a national event in which they can help by themselves 

directly instead, not through the collecting money on the street. 

 Charity was a part of the scout program since the inception of the 

organization. If there is growing generation of young people in our country who are 

interested in their surroundings, as my little survey showed, Junák should keep up 

the charity projects even in the next century and scouts should never give up the effort 

of helping another people. 
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Příloha č. 3: Skaut a Junák v celostátních médiích podle témat a počtu výskytů  

 

CELKEM 1412 

Historie Junáka, osudy skautů 247 

Skautské akce 221 

Skautský program 12 8 

Skauting jako záliba  109 

Občanská služba skautů 103 

Skautská klišé, předsudky, ustálené výrazy 96 

Tábory 76 

Betlémské světlo 56 

Jamboree ve Švédsku 53 

Finanční podpora skautů (granty, dotace, příspěvky) 51 

Václav Havel  42 

Skauting pro život - skauting produkuje kvalitní osobnosti 41 

Skauti cizinci 28 

Jaroslav Foglar  25 

Skautské sbírky 23 

Krizové situace na skautských táborech 17 

Ocenění skauti 16 

Postavme školu v Africe 13 

Sto let skautingu 13 

Kaprálův mlýn 12 

Skauti v negativním světle 10 

Skautské časopisy 10 

Skaut pedofil/vrah 8 

Skauti proti Tábory Inko 5 

Neziskové organizace – pozitivně 4 

Skauti jako oběti trestního činu 3 

KAPKA 2 
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Příloha č. 7: Leták Junáka 
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Příloha č. 9: Výsledky výzkumu
123124

 

1. Je vám 15 - 26 let? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se 

mu zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 2, Ne → konec dotazníku]. 

 

2. Jste člen/ka některé skautské organizace? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Nikdy jsem nebyl/a     112 43.75 % 42.91 % 

Ano, jsem      109 42.58 % 41.76 % 

Byl/a jsem, nyní už nejsem    35 13.67 % 13.41 % 

 

3. Jaký máte názor na pořádání veřejných charitativních akcí? Pozn.: Charita 

obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, 

starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně. V praxi může nabývat 

různých forem, peněžitými i věcnými dary počínaje až po práci vykonávanou 

zdarma pro nějakou dobročinnou, humanitární či charitativní organizaci. Zdroj: 

Wikipedie 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Jsou mi sympatické     158 61.72 % 60.54 % 

Nejsou mi sympatické, ale vím, že mají smysl 76 29.69 % 29.12 % 

Nemám na to názor     8 3.13 %  3.07 % 

Mám na ně negativní názor    7 2.73 %  2.68 % 

Nezajímají mě      7 2.73 %  2.68 % 

 

4. Jakým způsobem jste se zapojil/a v posledním roce do charitativních akcí 

nejčastěji? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se 

mu zobrazily další otázky [Finančními prostředky → otázka č. 5, Materiální 

pomocí → otázka č. 5, Svou pomocí při organizaci charitativních akcí → otázka č. 

5, Jinak → otázka č. 5, Nezapojil/a jsem se nijak → otázka č. 6]. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Finančními prostředky    88 34.38 % 33.72 % 

Svou pomocí při organizaci charitativních akcí 86 33.59 % 32.95 % 

Nezapojil/a jsem se nijak    58 22.66 % 22.22 % 

Jinak       12 4.69 %  4.6 % 

Materiální pomocí     12 4.69 %  4.6 % 

 

5. Proč se účastníte charitativních akcí? Jaké jsou vaše hlavní důvody? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

                                                 
123
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6. Proč se neúčastníte charitativních akcí? Jaké jsou vaše hlavní důvody? 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

7. Přispívá podle vás pořádání charitativních akcí ke zlepšení image neziskových 

organizací? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Spíše ano      130 50.78 % 49.81 % 

Určitě ano      60 23.44 % 22.99 % 

Spíše ne      28 10.94 % 10.73 % 

Na image nemá vliv     24 9.38 %  9.2 % 

Nemám na to názor     12 4.69 %  4.6 % 

Určitě ne      2 0.78 %  0.77 % 

 

8. Jak v současnosti vnímáte skautskou organizaci? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Pozitivně      119 46.48 % 45.59 % 

Neutrálně      54 21.09 % 20.69 % 

Velice pozitivně     49 19.14 % 18.77 % 

Neznám ji      15 5.86 %  5.75 % 

Znám ji, ale nemám na ni názor   12 4.69 %  4.6 % 

Negativně      6 2.34 %  2.3 % 

Velice negativně     1 0.39 %  0.38 % 

 

9. Vnímáte získávání prostředků na dobročinné účely jako něco, čemu by se skauti 

měli věnovat? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Spíše ano      126 49.22 % 48.28 % 

Určitě ano      46 17.97 % 17.62 % 

Nezáleží na tom     35 13.67 % 13.41 % 

Spíše ne      30 11.72 % 11.49 % 

Nemám na to názor     16 6.25 %  6.13 % 

Určitě ne      3 1.17 %  1.15 % 

 

10. Je účast skautů na charitativních a dobročinných akcích důležitá pro vytváření 

pozitivního obrazu o skautingu u veřejnosti? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Spíše ano      130 50.78 % 49.81 % 
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Určitě ano      66 25.78 % 25.29 % 

Nemá na něj vliv     26 10.16 % 9.96 % 

Spíše ne      20 7.81 %  7.66 % 

Nemám na to názor     9 3.52 %  3.45 % 

Určitě ne      5 1.95 %  1.92 % 

 

11. Víte o tom, že skauti pořádaí celostátní charitativní a dobročinné akce? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Vím, že je pořádají a znám je    129 50.39 % 49.43 % 

Vím, že je pořádají, 

 ale nic konkrétního o nich nevím   87 33.98 % 33.33 % 

Nevím o tom      40 15.63 % 15.33 % 

 

12. Betlémské světlo – dobročinná akce, která se koná tradičně každý rok před 

Vánoci. Skauti přivezou Betlémské světlo z Vídně a následně ho ve spolupráci s ČD 

rozvážejí po celé ČR, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů 

důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým 

lidem jako symbol původního významu Vánoc a také ujištění, že na světě nejsou 

sami. Znáte tuto akci? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se 

mu zobrazily další otázky [Ano, o akci jsem slyšel/a → otázka č. 13, Ano, akce jsem se 

účastnil/a jako organizátor →otázka č. 13, Ano, akce jsem se účastnil/a (dostal/a jsem 

světélko nebo mám osobní zkušenost)→ otázka č. 13, Ne → otázka č. 14]. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ano, o akci jsem slyšel/a    129 50.39 % 49.43 % 

Ano, akce sem se účastnil/a  

(dostal/a jsem světélko nebo  

mám osobní zkušenost)    64 25 %  24.52 % 

Ano, akce jsem se účastnil/a jako organizátor 38 14.84 % 14.56 % 

Ne       25 9.77 %  9.58 % 

 

13. Věděl/a jste, že se na pořádání Betlémského světla podílejí skauti? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ano       192 83.12 % 73.56 % 

Ne       39 16.88 % 14.94 % 

 

14. Následující otázku zodpovězte, i pokud jste odpověděl/a, že akci neznáte. 

Využijte popisu akce z předchozí otázky. Ohodnoťte Betlémské světlo podle 

následujících kritérií: 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi 

„1”, „2”, „3” a „4”. 

 

Podotázka        Průměr   Rozptyl 
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Jaký vliv má podle vás Betlémské světlo na image 

 skautské organizace (1 – velice dobrý vliv na image  

skautské organizace, 4 – škodí image skautské organizace) 1.523  0.359 

Jak vás daná akce zaujala 

 (1 – velmi zajímavá, 4 – nezajímavá)   1.996  0.699 

Forma akce 

 (1 – nejvhodnější forma, 4 – nejméně vhodná forma) 1.734  0.484 

Užitečnost akce (1 – užitečná, 4 – neužitečná)  1.98  0.605 

Téma akce (1 – hodně přitažlivé, 4 – nepřitažlivé)  1.871  0.683 

 

15. Postavme školu v Africe -sbírka, kterou skauti pořádají ve spolupráci s 

Člověkem v tísni. Společně vybírají peníze na stavbu škol v Etiopii. Sbírka má 

mnoho podob např. promítání fotek postavených škol na náměstí, informační 

stánek na pěší zóně nebo třeba benefiční koncert. Od počátku sbírky v roce 2004 

bylo postaveno v Etiopii již více jak deset škol. Znáte tuto akci? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se 

mu zobrazily další otázky [Ano, o akci jsem slyšel/a → otázka č. 16, Ano, akce jsem se 

účastnil/a jako organizátor →otázka č. 16, Ano, akce jsem se účastnil/a (přispěl/a jsem 

nebo mám osobní zkušenost) → otázka č. 16, Ne → otázka č. 17]. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ano, o akci jsem slyšel/a    115 44.92 % 44.06 % 

Ano, akce jsem se účastnil/a jako organizátor  61 23.83 % 23.37 % 

Ano, akce sem se účastnil/a  

(přispěl/a jsem nebo mám osobní zkušenost) 41 16.02 % 15.71 % 

Ne       39 15.23 % 14.94 % 

 

16. Věděl/a jste, že se na pořádání akce podílejí skauti? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ano        151 69.59 % 57.85 % 

Ne       66 30.41 % 225.29 % 

 

17. Následující otázku zodpovězte, i pokud jste odpověděl/a, že akci neznáte. 

Využijte popisu akce z předchozí otázky. Ohodnoťte sbírku Postavme školu v 

Africe podle následujících kritérií: 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi 

„1”, „2”, „3” a „4”. 

 

Podotázka        Průměr   Rozptyl 

 

Jaký vliv má podle vás sbírka Postavme školu v Africe na image 

 skautské organizace (1 – velice dobrý vliv na image  

skautské organizace, 4 – škodí image skautské organizace) 1.52  0.398 

Jak vás daná akce zaujala 

 (1 – velmi zajímavá, 4 – nezajímavá)   1.715  0.688 



66 

 

Forma akce  

(1 – nejvhodnější forma, 4 – nejméně vhodná forma) 1.773  0.488 

Užitečnost akce (1 – užitečná, 4 – neužitečná)  1.358  0.426 

Téma akce (1 – hodně přitažlivé, 4 – nepřitažlivé)  1.584  0.569 

 

18. KAPKA je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka. 

Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. 

KAPKA probíhá formou sbírky na čerpacích stanicích - dobrovolníci z řad skautů 

a skautek umývají přední skla projíždějících automobilů, podávají řidičům 

informace o činnosti Nadace a možnostech pomoci a zároveň od nich přijímají 

příspěvky do zapečetěných kasiček. V roce 2011 výtěžek akce činil 229 021 Kč. 

Znáte tuto akci? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se 

mu zobrazily další otázky [Ano, o akci jsem slyšel/a → otázka č. 19, Ano, akce jsem se 

účastnil/a jako organizátor →otázka č. 19, Ano, akce jsem se účastnil/a (přispěl/a jsem 

nebo mám osobní zkušenost) → otázka č. 19, Ne → otázka č. 20]. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ne       129 50.39 % 49.43 % 

Ano, o akci jsem slyšel/a    96 37.5 %  36.78 % 

Ano, akce jsem se zúčastnil/a  

(přispěl/a jsem nebo mám osobní zkušenost) 16 6.25 %  6.13 % 

Ano, akce jsem se účastnil/a jako organizátor 15 5.86 %  5.75 % 

 

19. Věděl/a jste, že se na pořádání akce podílejí skauti? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ano       78 60.94 % 29.80 % 

Ne       50 39.06 % 19.16 % 

 

20. Následující otázku zodpovězte, i pokud jste odpověděl/a, že akci neznáte. 

Využijte popisu akce z předchozí otázky. Ohodnoťte akci KAPKA podle 

následujících kritérií: 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi 

„1”, „2”, „3” a „4”. 

 

Podotázka        Průměr   Rozptyl 

 

Jaký vliv má podle vás KAPKA na image 

 skautské organizace (1 – velice dobrý vliv na image  

skautské organizace, 4 – škodí image skautské organizace) 1.797  0.443 

Jak vás daná akce zaujala  

(1 – velmi zajímavá, 4 – nezajímavá)   1.961   0.702 

Forma akce  

(1 – nejvhodnější forma, 4 – nejméně vhodná forma) 2.129  0.815 

Užitečnost akce (1 – užitečná, 4 – neužitečná)  1.566  0.519 

Téma akce (1 – hodně přitažlivé, 4 – nepřitažlivé)  1.777  0.564 
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21. Velikonoční skautské kuřátko je charitativní sbírka v rámci sbírkového 

projektu Pomozte dětem! Skauti a skautky nabízejí za dobrovolný příspěvek 

vlastnoručně vyrobené výrobky s velikonoční tematikou a pořádají i další 

doprovodné aktivity. Celkem za deset ročníků sbírky vybrali 4 116 034 Kč! Znáte 

tuto akci? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se 

mu zobrazily další otázky [Ano, o akci jsem slyšel/a → otázka č. 22, Ano, akce jsem se 

účastnil/a jako pořadatel →otázka č. 22, Ano, akce jsem se účastnil/a (přispěl/a jsem 

nebo mám osobní zkušenost) → otázka č. 22, Ne → otázka č. 23]. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ne       134 52.34 % 51.34 % 

Ano, o akci jsem slyšel/a    104 40.63 % 39.85 % 

Ano, akce jsem se účastnil/a 

 (přispěl/a jsem nebo mám osobní zkušenost) 11 4.3 %  4.21 % 

Ano, akce jsem se účastnil/a jako pořadatel  7 2.73 %  2.68 % 

 

22. Věděl/a jste, že se na pořádání akce podílejí skauti? 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”. 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Ano       69 55.65 % 26.44 % 

Ne       55 44.35 % 21.07 % 

 

23. Následující otázku zodpovězte, i pokud jste odpověděl/a, že akci neznáte. 

Využijte popisu akce z předchozí otázky. Ohodnoťte Velikonoční skautské kuřátko 

podle následujících kritérií: 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi 

„1”, „2”, „3” a „4”. 

 

Podotázka        Průměr   Rozptyl 

 

Jaký vliv má podle vás Velikonoční skautské kuřátko na image 

 skautské organizace 

 (1 – velice dobrý vliv na image  

skautské organizace, 4 – škodí image skautské organizace) 1.766  0.476 

Jak vás daná akce zaujala  

(1 – velmi zajímavá, 4 – nezajímavá)   2.172   0.713 

Forma akce  

(1 – nejvhodnější forma, 4 – nejméně vhodná forma) 1.961  0.623  

Užitečnost akce (1 – užitečná, 4 – neužitečná)  1.695  0.595 

Téma akce (1 – hodně přitažlivé, 4 – nepřitažlivé)  1.992  0.695 

 

24. Považujete charitativní a dobročinné akce skautů za přínosné? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 
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Určitě ano      131 51.17 % 50.19 % 

Spíše ano      111 43.36 % 42.53 % 

Spíše ne      8 3.13 %  3.07 % 

Nemám na to názor     6 2.34 %  2.3 % 

Určitě ne      0 0 %  0 % 

 

25. Na jaká další témata by se skauti mohli zaměřit ve svých charitativních akcích 

v budoucnu? Ohodnoťte následující témata: (1 - hodně přitažlivé téma, 5 - 

nepřitažlivé téma) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi 

„1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi 

odpověďmi na dané škále. 

 

Podotázka        Průměr   Rozptyl 

 

Ochrana přírody      1.828  1.103 

Živelná katastrofa (zemětřesení, povodeň, …)  2.254  1.408 

Pomoc dětem z dětských domovů    2.027  1.066 

Pomoc handicapovaným     1.953  0.842 

Podpora vzdělání      2.316  1.216 

Ochrana zvířat      2.227  1.371 

Pomoc nemocným      2.102  0.935 

Pomoc seniorům      2.102  1.115 

Pomoc chudý       2.617  1.322 

Začleňování skupin/osob do většinové společnosti  2.5  1.352 

Pomoc menšinám       2.957  1.666 

 

26. Jaké doporučení ohledně pořádání celostátních charitativních a dobročinných 

akcí Junáka byste organizaci dal/a? (Cokoliv vás ke stávajícímu stavu napadá, 

jakékoliv návrhy do budoucna, které akce stojí za to udržet, které jsou podle vás 

neperspektivní, vydali se skauti správnou cestou? ...) 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

 

27. Jste: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Student      181 70.7 %  69.35 % 

Zaměstnaný student     45 17.58 % 17.24 % 

Zaměstnaný      27 10.55 % 10.34 % 

Nezaměstnaný      3 1.17 %  1.15 % 

 

28. Velikost sídla, kde trvale pobýváte: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Praha       133 51.95 % 50.96 % 

1001 – 10 000 obyvatel    41 16.02 % 15.71 % 
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10 001 – 50 000 obyvatel    38 14.84 % 14.56 % 

100 001 – 500 000 obyvatel    23 8.98 %  8.81 % 

Do 1000 obyvatel     14 5.47 %  5.36 % 

50 001 – 100 000 obyvatel    7 2.73 %  2.68 % 

 

29. Kraj, kde trvale pobýváte: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Hlavní město Praha     133 51.95 % 50.96 % 

Středočeský      41 16.02 % 15.71 % 

Jihomoravský      27 10.55 % 10.34 % 

Jihočeský      12 4.69 %  4.6 % 

Liberecký      9 3.52 %  3.45 % 

Plzeňský      8 3.13 %  3.07 % 

Ústecký      6 2.34 %  2.3 % 

Královéhradecký     6 2.34 %  2.3 % 

Zlínský      3 1.17 %  1.15 % 

Pardubický      3 1.17 %  1.15 % 

Moravskoslezský     3 1.17 %  1.15 % 

Vysočina      3 1.17 %  1.15 % 

Olomoucký      2 0.78 %  0.77 % 

 

30. Jste: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

Žena       162 63.28 % 62.07 % 

Muž       94 36.72 % 36.02 % 

 

31. Váš věk: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

Odpověď      Počet Lokálně Globálně 

 

22       44 17.19 % 16.86 % 

21       37 14.45 % 14.18 % 

23       27 10,55 % 10.34 % 

24       25 9.77 %  9.58 % 

20       22 8.59 %  8.443 % 

19       21 8.2 %  8.05 % 

25       17 6.64 %  6.51 % 

18       16 6.25 %  6.13 % 

15       14 5.47 %  5.36 % 

16       12 4.69 %  4.6 % 

17       11 4.3 %  4.21 % 

26       10 3.91 %  3.83 % 

 


