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ABSTRAKT  

 Diplomová práce pojednává o marketingu neziskových organizací. Konkrétně se 

zaměřuje na marketingovou komunikaci křesťanských organizací poskytujících sociální 

služby. Teoretická část práce se nejprve věnuje významu, jaký má marketing pro neziskový 

sektor. Následně uvádí některá specifika spjatá s marketingem sociálních služeb a dále 

specifika spjatá s křesťanskými poskytovateli sociálních služeb. V empirické části práce 

jsou na základě hypotéz odhaleny klíčové prvky marketingové komunikace křesťanských 

neziskových organizací poskytujících sociální služby, přičemž jde zejména o zodpovězení 

otázky, zda mohou být křesťanské hodnoty těchto organizací využity jako konkurenční 

výhoda. 

 

ABSTRACT 

 This thesis deals with the marketing of non-profit organizations. Namely, it focuses 

on the marketing communication of the Christian organizations providing social services. 

Theoretical part of the thesis deals firstly with the importance which has the marketing for 

the nonprofit sector. Secondly, it suggests some specifics associated with the marketing of 

social services and with Christian social service providers. In the empirical part of the 

thesis there are revealed the key elements of the marketing communication of the Christian 

non-profit organizations providing social services. At the same time the question of 

whether Christian values could be used as a competitive advantage is answered. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Cílová skupina - Komunikační mix - Konkurenční výhoda - Korporátní identita - 

Křesťanské hodnoty - Marketing - Marketingová komunikace - Neziskové organizace - 

Poskytovatel sociálních služeb - Sociální služby 
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ÚVOD 

 Marketing se v posledních desetiletích stal pro firmy nepostradatelným nástrojem 

úspěšného fungování na trhu. Kromě pozitivního formování vztahů s klíčovými firemními 

stakeholdery marketing napomáhá efektivnějšímu strategickému řízení organizace a 

dosahování vytyčených cílů v rámci strategického plánování. Existence poměrně velkého 

množství publikací zaměřených na marketing v neziskovém sektoru dokládá, že ani v této 

oblasti se již organizace neobejdou bez aplikace alespoň těch nejzákladnějších 

marketingových pravidel. Přestože se řada titulů zaměřuje také na marketing v konkrétních 

oblastech neziskového sektoru (např. v řízení nemocnic či muzeí), literatura věnující se 

marketingu sociálních služeb je velmi ojedinělá (v tomto je do jisté míry jedinečná kniha 

Jana Molka Marketing sociálních služeb).  

 Kombinace sociálních služeb a náboženského založení organizace je pak v 

literatuře věnované marketingu zřejmě ještě mimořádnější, neboť v rámci rešerše literatury 

nebyl na toto téma nalezen jediný titul, a to jak v české, tak ani v zahraniční literatuře. Tato 

skutečnost bude patrně do jisté míry souviset s absencí literatury, která by reflektovala 

obecně duchovní a náboženskou perspektivu sociální práce, na což upozorňují mj. autoři 

sborníku Ethics and Value Perspectives in Social Work (2010). Co se týče čistě vztahu 

marketingu a náboženství, zde je situace jiná, neboť existuje množství knih a odborných 

článků, jež se zaměřují zejména na téma marketingu církví (především v USA).  

 V kontextu nastíněné situace byla za téma této diplomové práce zvolena 

problematika marketingu křesťanských1 poskytovatelů sociálních služeb, a to s ambicí 

alespoň částečně přispět k zaplnění zmíněné mezery na poli marketingové literatury. Práce 

tedy bude reflektovat specifika, která odlišují marketing křesťanských poskytovatelů 

sociálních služeb nejen od komerčního marketingu, nýbrž také od jiných organizací 

neziskového sektoru. Ačkoliv velká část práce bude pojednávat o marketingu obecně, při 

studiu konkrétních případů se z důvodu omezeného rozsahu práce zaměříme pouze na 

jednu složku marketingového mixu, a to na marketingovou komunikaci. Výběr této složky 

je považován za vhodný proto, že se v jejím rámci mají možnost výrazně projevit 

náboženské hodnoty křesťanských poskytovatelů sociálních služeb. V tomto smyslu bude 

výstupem práce stanovení specifik marketingové komunikace křesťanských neziskových 

organizací poskytujících sociální služby. Současně bude věnována pozornost kontrastu 

mezi křesťanským náboženstvím jakožto do velké míry konzervativním systémem 

duchovních a etických hodnot a marketingem jako moderním a dynamickým 

                                                 
1 Zaměření na křesťanské organizace bylo zvoleno z důvodu převahy tohoto náboženství v České republice. 
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ekonomickým nástrojem.  

 Hypotézy stanovené na počátku této diplomové práce budou sloužit zejména k 

zacílení empirického výzkumu a k následnému porovnání jeho výsledků s teorií, jež bude 

obsahem první části práce. První hypotéza proto zní: Vybrané křesťanské neziskové 

organizace využívají stejné či velmi podobné nástroje marketingové komunikace. V rámci 

této hypotézy jde zejména o způsob a možnosti využití marketingových nástrojů v řízení 

neziskových organizací. Na křesťanský rozměr vybraných organizací odkazuje druhá 

hypotéza: Ve tvorbě korporátní identity vybraných organizací se odráží jejich křesťanský 

charakter. Pokud bude toto tvrzení verifikováno, otevře se tím prostor pro třetí hypotézu, 

jež zní: Křesťanský charakter vybraných organizací se odráží v jejich marketingové 

komunikaci. S tímto tvrzením pak souvisí také poslední hypotéza: Vybrané organizace 

využívají svůj křesťanský charakter jako konkurenční výhodu. 

 Zvolená metodologie se odvíjí od charakteru jednotlivých částí práce. V první části 

půjde o teoretické zakotvení tématu práce, tedy o rešerši odborné literatury. Mezi základní 

zdroje zde budou patřit v první řadě publikace o marketingu a marketingové komunikaci 

od současných předních autorů, jako jsou např. P. Kotler, G. Armstrong či P. Pelsmacker. 

Dále bude využita literatura věnovaná marketingu v neziskovém sektoru, a to jak od 

zahraničních autorů (např. T. Hannagan), tak také od autorů českých (např. R. Bačuvčík). 

Pro teoretické kapitoly o marketingu sociálních služeb bude využita mj. publikace od již 

zmiňovaného J. Molka či kniha o marketingu služeb od L. Janečkové a M. Vaštíkové. K 

teoretickému ukotvení marketingu křesťanských organizací, jež nejsou přímo církvemi, 

není dostupná prakticky žádná literatura. Proto budou využity zejména odborné články a 

vybrané kapitoly knih na téma marketing církevních organizací.  

 Získaný teoretický základ bude východiskem pro studie vybraných křesťanských 

neziskových organizací poskytujících sociální služby v ČR. Za vzorek byly vybrány tři 

organizace, z nichž jedna spadá pod římskokatolickou církev (Charita Česká republika), 

druhá pod největší českou evangelickou církev (Diakonie Českobratrské církve 

evangelické) a třetí zatím není v České republice registrována jako církev, avšak hlásí se ke 

všeobecné církvi křesťanů (Armáda spásy v České republice). V souvislosti s první 

stanovenou hypotézou bude provedena rešerše materiálů vybraných organizací (internetové 

stránky, výroční zprávy a další informační a propagační materiály) za účelem zmapování 

prvků komunikačního mixu, jež organizace využívají a odhalení jejich podobností. Ke 

zkoumání křesťanského charakteru organizací v rámci druhé hypotézy budou využity dva 

základní zdroje dat, které pomáhají utvářet identitu organizace, a to kodexy organizací a 



 

 3 

jejich logomanuály. V nich bude pomocí metody kódování odhalena zakotvenost 

základních křesťanských hodnot. Metoda kódování bude využita také při zkoumání třetí 

hypotézy, tedy zda se v marketingové komunikaci vybraných organizací objevují kódy, jež 

lze zařadit do kategorie „křesťanství“. Kvalita a kontext těchto kódů bude následně 

zvažována v rámci čtvrté hypotézy. Jejím ověřením zjistíme, zda organizace zmíněné kódy 

využívají jako konkurenční výhodu. Za významný zdroj informací budou u všech hypotéz 

považovány řízené rozhovory s klíčovými pracovníky v oblasti propagace a marketingu 

daných organizací. Účel těchto rozhovorů je čistě informativní, pročež je nebude nutné (na 

rozdíl od většiny ostatních materiálů) kódovat ani analyzovat. 

 Jak již bylo naznačeno, v první (teoretické) části práce bude představena současná 

koncepce marketingu a marketingové komunikace, přičemž budou ujasněny některé 

klíčové pojmy. Již zde bude pozornost věnována otázce etiky v marketingu, která pomůže 

objasnit do jisté míry kontroverzní vztah ekonomických a duchovních hodnot. Následně se 

budeme věnovat otázce potřebnosti marketingu v neziskovém sektoru, kdy se zaměříme 

zejména na organizace poskytující sociální služby. V této kapitole také nahlédneme 

specifika marketingu sociálních služeb a jeho hlavní cílové skupiny. V poslední teoretické 

kapitole bude nahlédnut vztah mezi křesťanskými organizacemi a sociálními službami a 

budou načrtnuta základní specifika, jež odlišují křesťanské poskytovatele sociálních služeb 

od těch sekulárních. Kromě toho bude řešena otázka, do jaké míry jsou křesťanství a 

marketing slučitelné. Závěrečná kapitola diplomové práce představí empirický výzkum 

zmíněných tří křesťanských organizací poskytujících sociální služby. Závěry stanovených 

hypotéz budou následně zhodnoceny v rámci diskuse, kde budou rovněž zasazeny do 

socio-kulturního kontextu. 
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1. MARKETING JAKO SOU ČÁST TRŽNÍ STRATEGIE 

1.1. Co je marketing 

 Existuje mnoho různých pohledů na to, co pojem marketing označuje. Důvodem je 

mimo jiné jeho neustálý vývoj, střídání vedoucích marketingových koncepcí. Ikony v 

oblasti současného marketingu, Američané Philip Kotler a Gary Armstrong, chápou 

marketing jako: „(...) společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot“ (Kotler, Armstrong 2004: 30). Dále autoři dodávají, že cílem marketingu je „(...) 

vytvořit prostřednictvím směny hodnotu pro zákazníky a uspokojovat jejich potřeby a 

přání v procesu výroby a směny produktů a jejich hodnot“ (Kotler, Armstrong, 2004: 42). 

V jiné knize pak autoři tuto definici doplňují o „pevné vazby se zákazníky“, jež firmy 

budují za účelem získání hodnoty od zákazníků (Kotler, Armstrong, 2011: 33). Tím 

zdůrazňují roli zákazníka v celém procesu a naznačují, že marketing je založen právě na 

přístupu orientovaném na zákazníka. Podobně formuluje jiný kolektiv autorů včetně dvou 

výše zmíněných marketing jako „řízení tržních vztahů se zákazníky“, a to se dvěma cíli: 

„(...) zaujmout nové zákazníky příslibem vynikající hodnoty a udržet si a pečovat o 

stávající zákazníky jejich uspokojováním“ (Armstrong, Harker, Kotler, Brennan, 2009: 6). 

Autoři upozorňují, že dnešní marketing již není jen o snaze prodat, nýbrž že jde daleko 

spíše o uspokojení zákazníkových potřeb (tamtéž: 7). Cílem marketingu je proto zejména 

zjistit, jaké jsou potřeby nakupujících (resp. klientů), rozhodnout o vhodné ceně produktu a 

o jeho uvedení a umístění na trhu a také na základě monitoringu produkty neustále 

zlepšovat, případně stahovat z trhu. Spokojený zákazník totiž nakupuje u dané firmy 

opakovaně a zároveň šíří pozitivní image firmy ve svém okolí. Podobně na marketing 

nahlížejí autoři Lamb, Hair, a McDaniel, podle nichž je jedna stránka marketingu „(...) 

filosofie, postoj, pohled nebo orientace managementu zdůrazňující spokojenost 

zákazníka“. Druhá stránka je potom „(...) soubor činností sloužících k implementaci této 

filozofie“ (Lamb, Hair, McDaniel, 1999: 4, překlad vlastní). 

 Poněkud obecnější definici podává britský autor Paul Smith, který však stejně jako 

předchozí autoři zdůrazňuje roli zákazníka: „(...) marketing znamená prodej zboží, které se 

výrobci nevrátí, lidem, kteří se k prodejci vrátí“ (Smith, 2000: 4). Smith ve své definici 

záměrně usiluje o co největší obecnost, neboť v ní reflektuje jak organizace ziskové, tak i 

neziskové. Odkazuje přitom na Americkou marketingovou asociaci, která v 90. letech 

rovněž pozměnila svou dosavadní definici marketingu, a to zejména vypuštěním slova 

„zisk“, které z definice vyjímalo marketingové aktivity neziskových organizací (Smith, 
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2000: 4). Zároveň se Smith vyhýbá pojmu zákazník. Zákazníci v ekonomickém slova 

smyslu (tedy jako lidé, kteří prostřednictvím směny uspokojují své potřeby a přání) se 

často v cílových skupinách neziskových organizací vůbec nevyskytují a marketing je 

zaměřen právě na klienty, partnery a na celou společnost. Tuto skutečnost reflektuje také 

současná definice marketingu Americké marketingové asociace, která pochází z roku 2007: 

„Marketing znamená aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, sdělování, 

poskytování a směnu nabídek, jež mají hodnotu2 pro zákazníky, klienty, partnery a 

společnost jako celek“ (Marketing Power – American Marketing Association, překlad 

vlastní). Výhodou této definice je právě ono široké pojetí cílové skupiny marketingu, které 

je příhodné také pro neziskový sektor.   

 Stanovme nyní, s přihlédnutím k výhodám jednotlivých uvedených definic, co bude 

pod pojmem marketing rozuměno v této diplomové práci. Marketingem zde bude 

označován soubor aktivit a nástrojů, který napomáhá organizaci uplatňovat takový způsob 

poskytování zboží či služeb, při kterém je hlavní důraz kladen na spokojenost zákazníků, 

klientů či společnosti jako celku a při kterém jsou zároveň naplňovány cíle organizace. 

Tím, že se tato definice vyhýbá užití slova „prodej“ či zúžení cílových skupin pouze na 

„zákazníky“, je aplikovatelná jak na organizace ziskové, tak i na ty neziskové. Uvedená 

definice také záměrně zdůrazňuje naplňování cílů organizace samotné, neboť konečně 

právě to je smyslem existence dané organizace. Skutečnost, že marketing v ideálním 

případě přináší spokojenost na obou stranách „směny“, bude v této diplomové práci ještě 

několikrát zmiňována. 

1.2 Marketingový plán a marketingový mix 

 Každý zákazník či klient zvažuje, jakou hodnotu produktu či služby jejich nákupem 

získá. Jeho rozhodování přitom neovlivňuje pouze kvalita produktu či služby, která je 

navíc často srovnatelná s kvalitou nabízenou konkurenčními firmami, nýbrž také mnohé 

další faktory jako např. dostupnost produktu, jeho atraktivita či zákazníkova předchozí 

zkušenost s produktem/službou. A právě zde se otevírá pole pro marketing, který může 

prostřednictvím vhodně zvolené cenové, distribuční či komunikační politiky zásadně 

ovlivnit zákazníkův postoj. Aby byl marketing co nejefektivnější ve smyslu dosahování 

stanovených cílů organizace, je nutné, aby si organizace vypracovala kvalitní 

marketingový plán.  

 Marketingový plán zahrnuje proces, jejž lze rozdělit v zásadě do pěti kroků: 
                                                 
2 Hodnotu pro zákazníka lze definovat jako „(...) rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá z vlastnictví a 

užívání příslušného výrobku, a náklady, které musí vynaložit na to, aby si daný výrobek či službu opatřil“ 
(Kotler, Armstrong 2004: 34).  
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1) analýza stávající tržní pozice (určení silných a slabých stránek organizace, odhalení 

možných příležitostí a hrozeb v jejím okolí), 2) stanovení cílů organizace a cílů jejího 

marketingu (což nemusí znamenat jen vyšší zisk, ale také např. vyšší efektivitu či kvalitu 

produktů), 3) identifikace a hodnocení strategických alternativ (tj. určení vhodného 

postupu k dosáhnutí cílů), 4) zavádění zvolené strategie a 5) sledování a kontrola. 

Zjednodušeně řečeno, na základě poznatků z marketingového výzkumu své stávající 

pozice na trhu si organizace stanoví požadované cíle a pro jejich dosažení si vytvoří 

konkrétní marketingovou strategii, resp. stanoví konkrétní marketingové aktivity v rámci 

tzv. „prováděcích plánů“ (Janečková, Vaštíková, 2001: 54; Kotler, Armstrong, 2004: 110).  

 Aby mohlo marketingové oddělení vytvořit efektivní marketingovou strategii, je 

nutné, aby dobře znalo marketingové prostředí svého produktu, potřeby a přání cílových 

skupin, aby vědělo, jaký dojem vzbuzují reklamní a propagační akce organizace apod. 

Základním nástrojem, který k tomuto slouží, je již zmiňovaný marketingový výzkum. Ten 

nejen umožňuje stanovit vhodnou marketingovou strategii, nýbrž se uplatňuje i v jakékoliv 

další fázi marketingového procesu, jako např. při kontrole efektivity marketingových 

aktivit nebo při hledání efektivního řešení problémů, které se během implementace 

marketingové strategie objeví (Janečková, Vaštíková, 2001: 42; Kotler, Armstrong, 2004: 

227).  

 Existují rozličné metody, jimiž lze marketingový výzkum provádět. Některé z 

těchto metod jsou velice nákladné, a proto jsou dostupné pouze velkým podnikům. Existují 

však i takové způsoby výzkumu, které díky jejich finanční i personální nenáročnosti 

mohou využívat i malé (resp. neziskové) organizace. Již jen samotné sledování 

konkurence, monitorování jejích reklam, rozhovory s klienty či sponzory, pozorování 

chování zákazníků či klientů – může organizaci dodat množství informací využitelných k 

omezení nejistoty rozhodování při zásadních činnostech organizace a v neposlední řadě 

také k tomu, aby byly vhodně nastaveny všechny složky jejího marketingového mixu (viz 

níže). Kromě toho lze využít sekundární data z již zpracovaných výzkumů a analýz, jež 

bývají dostupná ve zveřejněných studiích, obchodních periodikách, v různých databázích 

či na internetu (Kotler, Armstrong, 2004: 252-254, Janečková, Vaštíková, 2001: 42). 

 Jakmile organizace získá potřebné informace pomocí marketingového výzkumu a 

poté, co si zvolí vhodnou marketingovou strategii, přichází fáze stanovení základních 

prvků tzv. marketingového mixu. „Marketingový mix je souborem taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu (Kotler, Armstrong, 



 

 7 

2004: 105). Cílem marketingového mixu je propojit tzv. „4P“: product, price, place a 

promotion (produkt, cenu, distribuci a komunikační politiku, resp. propagaci) tak, aby 

produkt co nejlépe uspokojil potřebu zákazníka a zároveň aby naplnil marketingový cíl 

organizace (Kotler, Armstrong, 2004: 107). Ke zmíněným čtyřem prvkům někteří 

marketingoví odborníci přidávají (zejména pro oblast poskytování služeb) ještě další tři – 

lidé (personál), vzhled (materiální prostředí) a procesy (Smith, 2000: 5; Janečková, 

Vaštíková, 2001: 35). Páté zmíněné „P“ – tedy personál – jiní autoři řadí pod komunikační 

politiku (např. Lancaster, Reynolds, 2004), čímž reflektují zásadní význam, jaký mají 

zaměstnanci organizace pro její marketingovou komunikaci. Sebekvalitnější marketingová 

strategie je totiž jen tak efektivní, jak efektivní je její implementace prostřednictvím 

jednotlivých zaměstnanců. Proto Kotler a Armstrong (2004) upozorňují, že marketing není 

výsadou pouze marketingového oddělení. V rámci koncepce orientace na zákazníka záleží 

na vystupování všech zaměstnanců, často zejména těch „koncových“, kteří bývají v 

nejužším kontaktu se zákazníky, resp. klienty (Kotler, Armstrong, 2004: 63).  

1.2.1 Mikroprostředí a makroprostředí organizace 

 Aktivity každé organizace jsou formovány a limitovány mnoha faktory. Obecně lze 

tyto faktory rozdělit na vnitřní a vnější dle toho, zda působí v mikroprostředí, či v 

makroprostředí organizace. „Mikroprostředí organizace zahrnuje takové prvky, nad 

kterými má firma kontrolu či (…) kterými lze manipulovat (…) k větší spokojenosti 

zákazníků organizace“ (Lancaster, Reynolds, 2004: 14, překlad vlastní). Proměnné, jež 

může organizace měnit dle vlastního uvážení, jsou prvky marketingového mixu, o nichž 

bude řeč dále. Faktory zahrnuté do makroprostředí organizace lze rozdělit na faktory bližší 

a vzdálenější. Bližšími faktory jsou např. dodavatelé či distributoři firmy a také její 

konkurenti. Mezi vzdálenější faktory patří zejména sociokulturní, politické, ekonomické, 

technologické a právní prostředí (Lancaster, Reynolds, 2004: 21). 

 Pro hladké fungování aktivit organizace je klíčové, aby si organizace zajistila dobré 

a vyvážené vztahy s dodavateli i distributory, neboť na jejich činnosti mnohdy závisí 

úspěch obchodních operací organizace. Proto je také důležité sledovat, zda nehrozí v tomto 

blízkém makroprostředí nějaká zásadní změna, přičemž by organizace měla být na takovou 

změnu předem připravena. Podobně by měla mít organizace „pod kontrolou“ své stávající i 

potenciální konkurenty. Speciální nabídka, velké slevy či originální reklama konkurence 

může mít dalekosáhlý dopad na fungování organizace, která není schopná na změny v 

blízkém makroprostředí včas reagovat (Lancaster, Reynolds, 2004: 23). 

 Politická a ekonomická rozhodnutí mohou zcela zásadně změnit prostředí, ve 
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kterém organizace funguje. Tyto faktory vzdálenějšího makroprostředí organizace bývají 

však klíčové zejména v kontextu mezinárodního obchodu, kdy organizace musí přizpůsobit 

své aktivity podmínkám dané země. Pro tuto práci bude zásadní vliv sociokulturního 

prostředí jakožto dalšího faktoru vzdálenějšího makroprostředí. Společenské, kulturní i 

náboženské hodnoty v místě působení organizace určují, jak bude organizace vůči svým 

cílovým skupinám vystupovat, tj. jakou marketingovou komunikační strategii si zvolí. 

Jinými slovy, aby byla komunikace firmy směrem ke společnosti efektivní, musí firma 

hovořit „stejným jazykem“ jako tato společnost. K tomuto tématu se vrátíme v empirické 

části této práce. 

1.2.2 Zdroje 

 Důležitým předpokladem, který by měl reflektovat marketingový plán, jsou zdroje, 

jež má daná organizace k dispozici. Jde o další zásadní faktor ovlivňující podobu 

marketingové strategie. Smith (2000) uvádí tzv. koncepci „3M“, kdy tato „M“ označují tři 

základní zdroje: muže, mince a minuty, tedy lidské zdroje, finanční zdroje a čas. Zejména v 

menších organizacích může být poměrně problematické najít dostatečné množství 

dostatečně kvalifikovaných pracovníků pro plnění marketingových aktivit. Mnohé 

organizace si proto najímají odborníky na marketing zvenčí, což bývá ovšem náročné zase 

na druhé jmenované M, tedy na „mince“. Toto dilema se objevuje zejména u neziskových 

organizací, jejichž finanční zdroje jsou většinou velmi omezené. Konkrétně neziskové 

organizace poskytující sociální služby musejí obvykle skládat své finance z několika 

různých zdrojů a když už konečně pokryjí svůj rozpočet, jen těžko se v něm najde místo 

pro takový „luxus“, za jaký bývá považován marketing. Čas jako zdroj je také velmi 

vzácný, neboť každá fáze marketingového plánu vyžaduje dostatečnou pozornost. Je proto 

nutné vypracovat dostatečně podrobný časový harmonogram pro každou konkrétní 

aktivitu, aby se čas zbytečně „neztrácel“ a zároveň aby organizace stihla naplnit stanovené 

cíle včas (Smith, 2000: 28-29). 

1.2.3 Etika v marketingu 

 Marketing se občas potýká s kritikou ze strany spotřebitelů i veřejnosti obecně a 

bývá označován za „nemorální“. Dle Kotlera a Armstronga (2004) bývá důvodem mimo 

jiné vliv marketingu na zvyšování cen, dále nekalé praktiky některých marketérů, prodej 

pod nátlakem či vytváření falešných potřeb u zákazníků.  

 Ohledně otázky ceny, která bývá navyšována reklamou nebo přitažlivým obalem 

produktu, autoři upozorňují, že nejde o samoúčelnou propagaci dané značky, nýbrž že 

značkový výrobek přináší zákazníkovi psychologické výhody: „(...) pocit přitažlivosti, 
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výjimečnosti a bohatství (…), pocit jistoty a konzistentní kvality“ (Kotler, Armstrong 

2004: 784). Dodejme, že nakonec jsou to vždy zákazníci, kteří svobodně volí mezi dražším 

značkovým zbožím a tím levnějším, o němž nemají prakticky žádné informace. 

 Může se ovšem stát, že se zákazník cítí oklamán reklamou, například když zjistí, že 

produkt, jejž si zakoupil, má ve skutečnosti mnohem nižší hodnotu, než jakou sliboval 

reklamní slogan. Klamavá reklama vedla ke vzniku různých iniciativ a společenství na 

ochranu spotřebitelů a také některých nových legislativních opatření (Kotler, Armstrong 

2004: 785-6). V souvislosti se zákonným omezením marketingu Sargeant ovšem 

upozorňuje, že existuje ještě určitá šedá zóna mezi legálním a etickým jednáním. Zatímco 

zákon garantuje jistý minimální standard jednání, může se někdy i takto zákonné jednání z 

hlediska etiky jevit jako nepřijatelné (Sargeant, 2005: 175). Pokud se marketingové 

praktiky nějaké firmy ukáží jako neetické, může to vést ke ztrátě jejích zákazníků a k 

jejímu trvalému poškození. Kotler a Armstrong upozorňují, že přístup orientovaný na 

prodej „teď a tady“ bez ohledu na budoucí image organizace „(...) může v dlouhodobém 

časovém horizontu zcela zničit vztah se zákazníkem“ (Kotler, Armstrong 2004: 787).  

 Jak ovšem bylo řečeno na začátku této práce, v současné době převládá „nová“ 

marketingová koncepce, která je na rozdíl od „tradiční koncepce“ zaměřená na skutečnou 

spokojenost zákazníka. Zatímco dříve šlo pouze o zvýšení prodeje (nejčastěji za pomoci 

reklamy, která měla prodat „cokoliv komukoliv“), dnešní koncepce marketingu se snaží 

zjistit skutečné potřeby zákazníka a těm následně přizpůsobit svou nabídku (Kotler, 

Armstrong 2004: 68). Většina firem již pochopila, že z dlouhodobého hlediska není 

prozíravé prodat výrobek za každou cenu, bez ohledu na spokojenost nakupujícího, neboť 

nespokojený zákazník se k dané značce pravděpodobně již nevrátí3. 

 Lze namítnout, že cílem organizace tedy ve skutečnosti není spokojenost zákazníka, 

nýbrž její vlastní profit, a že pokud by mohla zvyšovat své tržby i bez starosti o uspokojení 

zákazníkových potřeb, zřejmě by šla klidně touto cestou. Podobně ani tzv. společenský 

marketing nelze považovat za „etickou“ koncepci, která by měla na zřeteli v první řadě 

dlouhodobé zájmy celé společnosti. Ačkoliv společenský marketing odmítá klasickou 

marketingovou koncepci s tím, že tato „(...) přehlíží možný konflikt mezi krátkodobými, 

dočasnými potřebami zákazníka a jeho potřebami či přáními dlouhodobými“ (Kotler, 

Armstrong 2004: 53), jde stále o marketing, tedy snahu dosáhnout převážně ekonomických 

                                                 
3 Tento předpoklad platí ovšem pouze v prostředí, kde existuje dostatečná konkurence. Pokud jde např. o 

jedinou samoobsluhu v blízkém okolí, je zákazník nucen nakupovat v ní i přes svou nespokojenost. Na 
druhou stranu zde však existuje reálné riziko, že ve chvíli, kdy se objeví jakákoliv nová konkurence, 
samoobsluha přijde o velkou část svých nespokojených zákazníků. 
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cílů organizace. Ohled, jejž firmy berou na životní prostředí, na sociální aspekty 

hospodářské produkce či obyvatele třetího světa, je zviditelňován jako jistý druh reklamy 

dané organizace. Co je jejím skutečným motivem k sociální zodpovědnosti, zda skutečně 

hluboký zájem o osud společnosti, nebo jen touha překonat konkurenci, je přinejmenším 

nejisté. 

 Tato námitka je zcela legitimní. Existuje pravděpodobně jen velmi málo organizací 

(pokud existuje vůbec nějaká), které by upřednostňovaly zákazníkův zájem před zájmem 

svým – mimo jiné proto, že takový komfort si většina organizací jednoduše nemůže 

dovolit. Na druhou stranu, přijmeme-li koncepci marketingu, která kromě zajištění zisku 

firmy zároveň dbá o hodnotu pro zákazníka (klienta, společnost atd.), není důvod 

označovat motivy firmy za neetické. Je lhostejné, zda se uskutečněnou „směnou“ uspokojí 

pouze potřeby zákazníka, nebo také potřeby organizace. Jde o příklad tzv. win-win situace, 

z níž profitují obě zúčastněné strany. 

 Ještě se krátce zastavme u otázky vytváření falešných potřeb marketingem. Většina 

komerčních reklam klade důraz na materiální a konzumní hodnoty, nabádá k nakupování 

stále novějších a modernějších modelů konkrétních výrobků, podporuje zákazníky v 

utrácení peněz za požitky a zábavu. Dle Kotlera a Armstronga tento názor pouze přeceňuje 

„(...) sílu podnikatelské komunity při vytváření potřeb“ (Kotler, Armstrong 2004: 795). 

Zákazníci jsou dle těchto autorů odolní vůči reklamě a nakupují pouze to, čeho potřebu 

skutečně pociťují. Autoři zmiňují hlubší faktory jako je kultura, výchova či příslušnost k 

etniku. Proti tomuto názoru lze ovšem namítnout, že i tyto faktory jsou ovlivňovány 

celkovým duchem společnosti. Na formování veřejného mínění mají veliký vliv média, a 

to včetně reklam, jež se staly jejich přirozenou součástí. Pokud od rána do večera slyšíme, 

že „když musíš, tak musíš“4, čteme obrovské billboardy, jejichž slogany nás přesvědčují, 

že je samozřejmostí mít vysokorychlostní internet nebo se rozmazlovat dovolenou u moře, 

pravděpodobně to bude mít vliv i na vnímání našich potřeb. Nejde o to, zda si koupíme 

onen konkrétní produkt. Komerční reklamy v nás podporují touhu vlastnit, bavit se, lenošit, 

mít stále víc. Názor Kotlera a Armstronga, že „[m]aterialismus je životním zdrojem smyslů 

a štěstí moderního světa“ a že „[n]echceme pouze jít touto cestou, my ji vyžadujeme“ 

(Kotler, Armstrong 2004: 795), není ospravedlněním takového životního postoje ani 

důvodem, proč by měl marketing materiální touhy lidí podporovat. I zde však platí, že 

                                                 
4 Slogan spojený s čokoládovou oplatkou Fidorka. Tento slogan je známý zejména z reklamy, kde děvčátko 

hodí svou panenku na auto, spustí airbagy a zmocní se Fidorky, kterou drží žena v autě. V roce 2001 byla 
tato reklama stažena jako agresivní a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila všem celoplošným 
televizním stanicím pokutu za její vysílání, což v roce 2005 potvrdil i nejvyšší správní soud (např. Turek 
2001). 



 

 11 

marketing je pouze nástroj, který může být užíván eticky, či neeticky. Můžeme nesouhlasit 

s tím, že by materialismus měl být „štěstím moderního světa“, je však nutné oddělovat roli 

marketingu od zodpovědnosti firem a každého zákazníka, který je nakonec vždy tím, kdo 

si daný produkt koupí, či nekoupí. 

 V návaznosti na to, co bylo právě řečeno, poznamenejme, že marketing jako nástroj 

může právě tak sloužit k propagaci hodnot, které nejsou ani materiální ani konzumní, 

nýbrž které jsou spojeny s altruismem a pomocí druhým osobám. Řeč je pochopitelně o 

marketingu neziskových organizací, kterému se budeme věnovat ve druhé kapitole této 

práce. 

1.3 Marketing služeb 

 Jelikož se v dalších kapitolách budeme věnovat neziskovým organizacím, které 

poskytují sociální služby, bude nyní užitečné zastavit se krátce u marketingu služeb. 

Služby jsou statky nehmotné povahy, které mohou být stejně jako hmotné zboží 

předmětem tržní směny, užívání a spotřeby. Služba jako zvláštní typ produktu má 

specifické vlastnosti. Je nehmotná, nedělitelná (tj. je spojena s jejím poskytovatelem), 

pomíjivá (tj. není možné ji skladovat) a její kvalita se mění podle jejího poskytovatele. 

Nehmotnost služeb může být zdrojem nejistoty zákazníka (resp. uživatele služby), neboť 

ten si nemůže předem ověřit, jakou kvalitu bude poskytnutá služba mít – službu si nelze 

předem prohlédnout, ochutnat či poslechnout atp. Jediné, podle čeho může zákazník 

usuzovat o kvalitě služby, jsou vedlejší podněty jako např. image organizace, přístup 

personálu, prostředí organizace apod. (Kotler, Armstrong 2004: 382, 421). Proto se ke 

službě často přidávají další aspekty, jež jsou pro cílové skupiny více srozumitelné. Mezi 

takové aspekty patří například propojení služby s určitou autoritou – ať už jde o vlivnou 

osobu, specifické místo či nějakým způsobem významný pojem (např. Bůh či příroda) 

(Bačuvčík, 2006: 73). Propojit nehmotnou službu s hmotnými doplňky (např. brožury či 

prospekty s podrobným popisem služby) může být také zásadní marketingovou výhodou 

vůči konkurenční nabídce (blíže viz kapitola 2.2.1 Odlišení se od konkurence). 

 Co se týče nedělitelnosti služeb, důraz je kladen na pracovníky, kteří jsou přímými 

poskytovateli té dané služby. Služby se liší dle míry zapojení zákazníka do produkce 

služby a dle míry kontaktu se zákazníkem (např. u bankovních služeb se v dnešní době 

stále snižuje bezprostřední kontakt se zákazníkem banky, naopak u osobních služeb jako 

např. kadeřnictví či manikúra je zapojení zákazníka do výkonu služby nezbytné) 

(Janečková, Vaštíková, 2001: 164). Jak již bylo zmíněno, kvalita služby závisí z velké míry 

na schopnostech toho, kdo ji zákazníkovi zprostředkovává. Proto je velmi důležité, aby se 
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všichni pracovníci, kteří přijdou do kontaktu s uživatelem služby, řídili základními 

marketingovými pravidly organizace a byli proškoleni alespoň v základech marketingové 

komunikace. Janečková a Vaštíková označují zaměstnance za jedno z kritických míst, která 

se během realizace služby mohou objevit. Selhání takového kritického místa (v tomto 

případě selhání lidského prvku) může vést k negativnímu hodnocení celé služby (resp. 

organizace) (Janečková, Vaštíková, 2001: 164, 168). 

 Ve službě jako produktu lze rozlišit tři složky: zaprvé jde o materiální složku, která 

doplňuje službu nebo ji napomáhá zprostředkovat, dále smyslový požitek, který služba 

vzbudí v jejím uživateli (např. zvuk či vůně) a zatřetí jsou to určité psychologické výhody, 

které zákazník služby získá. Psychologické výhody jsou však velice subjektivní, a proto je 

může management organizace v rámci nabídky jen těžko reflektovat. Přesto je ovšem 

důležité, aby se organizace zaměřila na každou z uvedených složek a snažila se ji co 

nejvíce přizpůsobit k zákazníkově spokojenosti (Janečková, Vaštíková, 2001: 92). 

 V marketingu služeb je významným prvkem marketingového mixu komunikace, 

neboť na ní často závisí rozhodování potenciálních zákazníku. V situaci, kdy si zákazníci 

nemohou v důsledku nehmotnosti služeb předmět směny předem nijak „prohlédnout“, jsou 

do velké míry odkázáni na to, co jim o službě sdělí sama organizace. Poskytovatel služeb 

je tak v intenzivní interakci se svými zákazníky, což ještě zvyšuje důležitost onoho 

základního principu marketingu, jímž je orientace na zákazníka. Jak píše Hannagan: 

„Kvalitu služby může zákazník vnímat podle toho, jak dobře interakce probíhá“ 

(Hannagan, 1996: 115). Komunikace s uživateli služeb je nicméně klíčová také pro 

samotné vytvoření správné nabídky služeb – tak, aby vyhovovala představám klientů. 

Jedině pokud služba zákazníka uspokojí, bude se pravděpodobně jeho poptávka opakovat a 

spokojený zákazník také bude svou dobrou zkušenost pravděpodobně sdílet se svým 

okolím (což je zejména pro image neziskových organizací velmi důležité) (Hannagan, 

1996: 114). 

1.4 Marketingová komunikace 

 Marketingová komunikace, resp. propagace, je, jak již bylo řečeno, jedna ze 

základních složek marketingového mixu. V zásadě jde o to, informovat všechny stávající i 

potenciální zákazníky, klienty, sponzory, partnery i celou veřejnost o tom, že zde daná 

organizace je a že nabízí určité produkty či služby. Podle Kotlera a Armstronga (2004) je 

marketingová komunikace soubor nástrojů, pomocí kterých organizace předává „(...) jasné, 

konzistentní a přesvědčivé sdělení o sobě a o své nabídce“ (Kotler, Armstrong, 2004: 627). 

Marketingová komunikace je jeden z nejdůležitějších faktorů určující image (resp. identitu 
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– viz níže) organizace v očích zákazníků i veřejnosti, aneb jak píše Hannagan: „Správné 

sdělení předané správným lidem může změnit všechny existující negativní postoje v 

pozitivní“ (Hannagan, 1996: 163).  

 Řízení marketingové komunikace organizace postupuje, podobně jako je tomu u 

celkové marketingová koncepce, podle tzv. plánu marketingové komunikace. Taktéž fáze 

tohoto plánu jsou obdobné jako u marketingového plánu obecně. Jde zejména o analýzu 

stávající situace, stanovení cílů, kterých chce organizace dosáhnout, vytvoření strategie 

(resp. rozhodnutí o nástrojích komunikačního mixu), její implementaci a o následnou 

kontrolu výsledků celého procesu (Smith, 2000: 27; Janečková, Vaštíková, 2001: 131). V 

rámci situační analýzy identifikuje organizace jak své vlastní postavení na trhu, tak také 

svou konkurenci a především své stávající a potenciální zákazníky. Cíle, jež si v rámci 

marketingového plánu organizace stanovuje, mohou být různé. Nejčastěji jde o 

informování zákazníků o konkrétním produktu či službě, o výhodách, jež získají jejich 

nákupem, a cílem může být také samotné přesvědčení k nákupu. Vhodný způsob 

komunikace může organizaci napomoci také odlišit se v očích zákazníků od konkurence. 

Strategie, kterou firma volí k dosažení stanovených cílů, spočívá zejména ve vyváženém 

komunikačním mixu (viz níže). Poslední fáze komunikačního plánu, kontrola, jež přichází 

po samotné implementaci zvolené strategie, pak umožňuje organizaci zjistit, zda bylo 

dosaženo vytyčených cílů a pokud ne, jak postupovat příště, aby nedošlo k opakování 

týchž chyb (Janečková, Vaštíková, 2001: 131-139).  

 Kotler a Armstrong upozorňují, že v posledních letech došlo ke změně 

marketingového komunikačního prostředí, a to ve smyslu fragmentace trhu, kdy se 

diferencují potřeby a přání zákazníků, a není proto již efektivní oslovovat všechny tržní 

segmenty najednou (Kotler, Armstrong, 2004: 631-632). Dále je nutno reflektovat 

skutečnost, že „(...) někteří zákazníci se [na trhu] pohybují pomaleji než ostatní“ (Smith, 

2000: 10) ve smyslu fází rozhodovacího procesu – zatímco někteří zákazníci jsou teprve ve 

fázi získávání povědomí o produktu, jiní už jsou ve fázi jeho nákupu. I v rámci těchto 

odlišností je nutno užívat různých komunikačních nástrojů.  

1.4.1 Komunikační mix 

 Jednotlivé komunikační nástroje marketingu se kombinují v rámci tzv. 

komunikačního mixu. Konkrétní počet základních prvků komunikačního mixu se u 

různých autorů liší. Například Kotler a Armstrong (2004) udávají pět prvků 

marketingového komunikačního mixu – reklamu jakožto placenou prezentaci, podporu 

prodeje ve smyslu krátkodobé speciální nabídky, public relations, tedy budování vztahů s 
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veřejností, osobní prodej a přímý marketing jako bezprostřední komunikace s vybranými 

zákazníky (Kotler, Armstrong, 2004: 631). Marketingová komunikace ovšem zahrnuje 

mnohem více. Sám Kotler jinde doplňuje šestý prvek komunikačního mixu, a to události a 

zážitky, tedy aktivity spojené s danou značkou (Kotler, Keller, 2004). Smith (2000) uvádí 

dokonce dvanáct prvků komunikačního mixu. Kromě výše uvedených pěti nástrojů do něj 

řadí ještě samotný prodej, sponzorství, výstavy, obal výrobku, místo prodeje, internet, 

„šeptandu“ a identitu společnosti. 

 Nyní se krátce zastavme u vybraných šesti složek komunikačního mixu, o kterých 

ještě bude řeč v dalších kapitolách věnovaných marketingu neziskových organizací a 

především v empirické části této práce. 

Reklama 

 Reklama je placená jednosměrná forma neosobní komunikace, kterou se organizace 

snaží zaujmout určitou cílovou skupinu (Hannagan, 1996: 166). Výhodou reklamy je 

zejména její velký geografický dosah, díky kterému může v jednu chvíli oslovit velké 

množství potenciálních zákazníků. Reklama také často umožňuje kreativní využití zvuku, 

barev a slov, což zvyšuje její působivost. Na druhou stranu její neosobnost může mít za 

následek ztrátu pozornosti členů cílové skupiny, kteří nejsou nuceni k jakékoliv reakci 

(Kotler, Keller, 2004: 594).  

 Využití reklamy jako komunikačního nástroje vyžaduje čtyři základní kroky: 

nejprve je nutné stanovit cíle, kterých má být dosaženo (jde nejčastěji o informování, 

přesvědčování či připomínání), následně se vytvoří rozpočet a vypracuje se reklamní 

strategie (tj. co bude obsahem sdělení a jaký reklamní prostředek bude užit). V poslední 

fázi se vyhodnotí efekty a obchodní výsledky, jež reklama přinesla (Kotler, Armstrong, 

2004: 640-641) 

Podpora prodeje  

 Podpora prodeje slouží k urychlení či zesílení reakce cílové skupiny. Využívá se ke 

krátkodobým účelům, zejména ke zvýšení obratu. Výhoda tohoto nástroje spočívá v jeho 

podnětnosti, kdy přímo vyzývá zákazníky k okamžité akci. Současně upoutává pozornost 

cílové skupiny a dává tak prostor pro komunikaci (Kotler, Keller, 2004: 594).  Podporou 

prodeje se organizace může ve své nabídce odlišit od konkurence. Mezi nástroje podpory 

prodeje patří například různé slevové kupóny, cenové balíčky, reklamní dárky či soutěže 

(Kotler, Armstrong, 2004: 661-662). 
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Public relations 

 Public relations jako budování vztahů s veřejností pomocí pozitivní publicity je 

velmi účinný nástroj marketingové komunikace, neboť zvyšuje důvěryhodnost zpráv o 

organizaci. Informace, kterou si zákazník přečte v nezaujatém tisku, ovlivní jeho názor na 

danou organizaci spíše, než táž informace napsaná na jejích webových stránkách. 

Prostřednictvím PR se navíc může zpráva o firmě dostat také k takové skupině zákazníků, 

kteří se záměrně vyhýbají propagacím a reklamám (Kotler, Keller, 2004: 594). Velkou 

výhodou PR je jejich relativně nízká finanční náročnost, neboť organizace nemusí kupovat 

mediální prostor, a přesto může dosáhnout stejných účinků jaké by měla placená reklama.  

  PR hrají důležitou roli při budování značky, neboť do velké míry ovlivňují způsob, 

jakým je celá organizace vnímána. Do aktivit v rámci PR patří například tvorba 

informačních materiálů a tiskových zpráv, vytváření vazeb s místní komunitou, ale také 

třeba lobbování (Kotler, Armstrong, 2004: 679). Důležitým nástrojem PR jsou tzv. events, 

tedy mimořádné akce jako jsou tiskové konference, slavnostní zahájení či kulturní akce. 

Events mají přilákat pozornost cílových skupin.   

Osobní prodej 

 Díky osobnímu prodeji se stává vztah mezi prodejcem a zákazníkem 

bezprostředním a interaktivním. Zákazník je nutně aktivnější ve své odezvě, neboť cítí 

určitý závazek vůči prodejci stojícímu před ním. Z těchto důvodů je osobní prodej nejvíce 

využíván v pozdějších fázích nákupního procesu (Kotler, Keller, 2004: 595). Tým 

pracovníků, který má na starost osobní prodej, je pak „(...) nejdůležitějším pojítkem mezi 

firmou a jejími zákazníky“ (Kotler, Armstrong, 2004: 683), neboť na jednu stranu 

reprezentuje danou organizaci a na druhou stranu zároveň získává pro vedení organizace 

důležitou reflexi od jejích zákazníků. Vzhledem k tomu, že je to prodejce, kdo zásadně 

ovlivňuje obchodní úspěch společnosti a zároveň její image v očích zákazníků, je nutné, 

aby organizace věnovala velkou pozornost výběru vhodných kandidátů na tuto pracovní 

pozici a aby je také řádně proškolila (Kotler, Armstrong, 2004: 692).  

Přímý marketing 

 Nástroje přímého marketingu umožňuje rychlou a osobní komunikaci, kterou lze 

navíc následně přizpůsobit reakci konkrétního zákazníka (Kotler, Keller, 2004: 594). 

Základem přímého marketingu je databáze zákazníků, která obsahuje geografické, 

demografické a behaviorální informace o současných i potenciálních zákaznících. Pomocí 

takovéto databáze se organizace ve svých marketingových aktivitách zaměřuje na 
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konkrétní cílové skupiny či přímo na konkrétní zákazníky. Hlavními nástroji přímého 

marketingu jsou osobní prodej, telefonní marketing, zásilkový prodej, katalogový prodej a 

on-line marketing (Kotler, Armstrong, 2004: 706-707). 

Internetový marketing 

 Výhodou internetového marketingu je zejména jeho globální dosah a relativně 

nízké finanční náklady (Janečková, Vaštíková, 2001: 137). Kotler a Armstrong hovoří o 

tzv. e-marketingu a rozeznávají tyto čtyři jeho formy: firemní webové stránky, internetová 

reklama, webová společenství a využití e-mailů a webcastingu (Kotler, Armstrong, 2004: 

149).  

 V dnešní době by měla každá organizace usilovat o to, aby o sobě poskytovala 

dostatečné množství informací formou atraktivního a přehledného webu. Dle Kotlera a 

Armstronga je cílem firemních webových stránek zejména „(...) odpovědět na otázky 

zákazníků, vytvářet vztahy s nimi a posilovat pozitivní postoj k firmě“ (Kotler, Armstrong, 

2004: 150). Je ovšem nutné dodat, že webové stránky firmy nenavštěvují pouze její 

zákazníci, ale také další cílové skupiny, jako např. obchodní partneři, sponzoři či 

konkurenční firmy. Při tvorbě webových stránek by tudíž měla organizace reflektovat 

všechny tyto tzv. stakeholdery (viz níže) a jejich možnou motivaci stránky navštěvovat. 

Aby byly webové stránky skutečně funkční ve smyslu získání pozornosti cílových skupin, 

je nutné, aby byly neustále aktualizovány a aby byl jejich obsah pro návštěvníky zajímavý. 

Kotler a Armstrong uvádějí sedm základních faktorů, které ovlivňují úroveň webových 

stránek. Těmi jsou kontext (celkový design), obsah, komunita (komunikace mezi 

uživateli), přizpůsobení (individuální přizpůsobení stránek uživatelem), komunikace (měla 

by být obousměrná), propojení (s jinými weby) a obchod (možnost nákupu na webu) 

(Kotler, Armstrong, 2004: 153). 

 Další forma e-marketingu je internetová reklama. Její výhodou je zejména relativně 

nízká cena a široký rozsah. Na druhou stranu však tato forma reklamy vykazuje nižší 

účinnost než reklama v jiných médiích (televize, tisk), neboť uživatelé internetu reklamy 

na webových stránkách snadněji přehlížejí a ignorují (Kotler, Armstrong, 2004: 155). Na 

závěr zmiňme ještě e-mail a webcasting, které umožňují levnou individuální komunikaci s 

cílovými skupinami. U obou těchto forem ovšem hrozí odmítavý postoj adresátů, kteří jsou 

stále častěji zaplavováni různými reklamními nabídkami a spamy, tj. nevyžádanými 

informacemi (Kotler, Armstrong, 2004: 161). 

 Odborníci na marketing se shodují, že by organizace měly využívat různých 

komunikačních nástrojů, neboť tím zvyšují pravděpodobnost, že jejich sdělení zasáhne 
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větší skupinu adresátů, resp. že bude mít vyšší efektivitu. Současně však upozorňují, že 

jednotlivé nástroje firemní komunikace musí být sladěny v rámci tzv. integrované 

komunikace. Pokud se zákazník (klient, dárce, partner apod.) dočte o organizaci nějaké 

informace v novinách, neměl by se z jejích internetových stránek či z reklamy v rádiu 

dozvědět něco odlišného. Zejména v případě webových stránek přitom často dochází k 

tomu, že jejich obsah či design nezapadají do celkové identity organizace. Důvodem je 

skutečnost, že správu webových stránek mívá na starost jiné oddělení než oddělení PR či 

marketingu a komunikace mezi jednotlivými odděleními v organizaci často vázne (Kotler, 

Armstrong, 2004: 634). Proto je důležité, aby si každá organizace jasně definovala svou 

firemní identitu a aby s ní byl každý zaměstnanec plně obeznámen. 

1.4.2 Identita organizace 

 Identita organizace je „(...) soubor znaků, podle nichž je společnost rozpoznatelná a 

prostřednictvím kterých ji lidé popisují, pamatují si ji a vztahují se k ní“ (Pelsmacker, 

Geuens, Bergh, 2007: 14, překlad vlastní). Způsob, jakým identita organizace působí na 

veřejnost, utváří image organizace. Image je vlastně obraz organizace v očích jejích 

cílových skupin. Image je utvářen zejména postavením organizace ve společnosti, jejím 

materiálním prostředím, kvalitou jejích výrobků či služeb a její komunikační strategií. 

Všechny tyto oblasti by měly být zahrnuty do koncepce tvorby identity organizace. Firma 

by se v tomto smyslu měla zaměřit na své materiální prostředí, symboly, oblečení 

zaměstnanců (např. uniformy), tištěné materiály, ale také na design formulářů, dopravní 

prostředky apod. Do identity organizace se promítá její celková strategie, firemní kultura, 

organizační struktura a průmyslová identita firmy, a měla by tedy odrážet základní hodnoty 

a směřování firmy (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 123; Smith, 2000: 391, 401). 

 Dlouhodobé strategické cíle, které se odrážejí mj. v poslání organizace, formují 

zásadně její identitu, neboť podmiňují konkrétní aktivity organizace a její „vystupování“ 

na veřejnosti. Organizační struktura souvisí se způsobem rozložení zodpovědnosti a 

komunikačních linií v dané společnosti. V její identitě se pak odráží míra centralizace této 

organizační struktury. Průmyslová identita organizace odkazuje k jejímu ekonomickému a 

technickému charakteru a způsobuje, že v tomto směru podobné organizace mají také 

podobnou identitu. Firemní kultura pak odráží celkovou firemní filosofii, hodnoty a 

poslání, obecné vnímání organizace jejími zaměstnanci, jež by mělo být samo utvářeno 

posláním a vizí5 organizace (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 13). 

                                                 
5 „Vize je představou organizace o výsledném stavu, kterého by chtěla dosáhnout“, zatímco poslání 

neziskové organizace je o něco konkrétnější formulací jejích hlavních hodnot a aktivit směřujících k 
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 Identita organizace by měla být koncentrována v jejím názvu, logu a případně 

sloganu, které společně tvoří určitý její „vývěsní štít“. Název organizace je to první, s čím 

se cílové skupiny setkávají. Měl by být výstižný, jasně rozlišitelný a ne příliš dlouhý, aby 

byl pro cílové skupiny snadněji zapamatovatelný. Název často bývá doplněn vizuální 

složkou, tedy logem organizace.  Je důležité, aby logo bylo jednotné pro celou organizaci a 

aby ji jasně odlišovalo od jiných společností. Slogan je pak jakýmsi shrnutím celé identity 

organizace a dává jejímu okolí první informaci o tom, co je organizace zač (Pelsmacker, 

Geuens, Bergh, 2007: 14). 

 Identita organizace je však určována také dvěma dodatečnými „P“ marketingového 

mixu, jimiž jsou lidé (personál) a vzhled (materiální prostředí). Je zřejmé, jak s komunikací 

organizace souvisejí její zaměstnanci. Pokud nejde zrovna o zásilkovou společnost či jinou 

organizaci, která není v přímém kontaktu se zákazníkem, je to vždy personál, kdo 

reprezentuje danou firmu v očích zákazníků. Zejména v oblasti služeb je pak zcela klíčové 

vystupování zaměstnanců, kteří jsou vykonavateli dané služby. Proto je velice důležité 

vyškolit personál organizace tak, aby jeho vystupování zapadalo do stanovené firemní 

identity (Janečková, Vaštíková, 2001: 154; Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 16). 

 Dalo by se ovšem říci, že také materiální prostředí organizace svým způsobem 

„komunikuje“ s jeho návštěvníky. Celkový vzhled a atmosféra sídla firmy spoluutváří 

dojem, jejž návštěvník získává ohledně kvality a profesionality organizace. Materiální 

prostředí by mělo působit na cílové skupiny příjemně a důvěryhodně. Zároveň by ovšem 

organizace měla opět zajistit, aby byly všechny prvky materiálního prostředí integrovány 

do její celkové komunikační strategie, tedy aby odrážely a dotvářely stanovenou identitu 

(image) organizace (Janečková, Vaštíková, 2001: 145-146).  

 Stejně jako v jiných oblastech marketingu, také v oblasti image a identity 

organizace je nutné nejprve identifikovat současnou situaci, ve které se organizace nachází, 

a cíle, jichž by mělo být dosaženo. Na základě jejich porovnání je pak nutno vytvořit plán, 

resp. strategii dosažení ideální image organizace, která např. určí klíčové komunikační 

nástroje pro rozvoj stanovené image. Je také vhodné provést předběžný výzkum, jak 

zvolená image působí na cílové skupiny, a tedy zda je vhodná pro dosažení 

marketingových cílů organizace (Smith, 2000: 396-397). 

1.4.3 Účastníci marketingové komunikace – segmentace trhu 

 Jak bylo již výše zmíněno, současný trh je vysoce fragmentovaný a potřeby a přání 

                                                                                                                                                    
uspokojení určitého veřejného zájmu (Bačuvčík, 2006: 54). 
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zákazníků diferencované. Aby byla marketingová komunikace firmy efektivní, je nutné, 

aby se taktéž diferencovala a přizpůsobila se tak různým skupinám zákazníků, resp. 

klientů. K tomu slouží tzv. tržní segmentace, která spočívá v seskupování zákazníků s 

podobnými potřebami a přáními do jednotlivých skupin. Na každou skupinu, tzv. tržní 

segment, pak organizace působí rozdílnými prostředky marketingového mixu. Většinou 

není možné uspokojit požadavky všech segmentů na trhu, proto je nutné, aby si každá 

firma zvolila, jakou cílovou skupinu (cílové skupiny) hodlá oslovit. Cílové segmenty by 

přitom měly nabízet co možná největší potenciál v některé z oblastí, které jsou pro 

organizaci klíčové (např. maximalizace zisku či udržitelnost pozice na trhu) (Lancaster, 

Reynolds, 2004: 33-35).  

 Existuje mnoho kritérií, podle nichž lze segmentaci trhu provádět. Je možné je 

rozdělit do čtyř hlavních oblastí, kdy jde o kritéria geografická, demografická, behaviorální 

a kritéria životního stylu (Lancaster, Reynolds, 2004). Geografická kritéria mohou 

segmentovat trh na více úrovních, od kontinentální přes národní až po regionální. 

Demografická kritéria zahrnují např. kritérium věku, pohlaví, výše příjmu či vzdělání. 

Demografická kritéria bývají v rámci spotřebitelského trhu užívána nejčastěji, neboť často 

souvisejí s odlišnostmi mezi zákazníky a zároveň jsou snadněji měřitelná, než ostatní 

uvedená kritéria (Lancaster, Reynolds, 2004: 41; Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 121). 

Behaviorální kritéria se týkají nákupního chování zákazníků – např. jejich loajality vůči 

konkrétní značce či míry jejich spotřeby. Kritérium životního stylu pak vychází z 

psychografické typologie zákazníků (Lancaster, Reynolds, 2004). 

 Dosud byla řeč prakticky pouze o „zákaznících“, jejichž segmentace bývá 

označována jako primární. Cílových skupin marketingové komunikace firmy je ovšem 

daleko více. Organizace by neměla podceňovat způsob, jakým působí na své partnery, 

zaměstnance, akcionáře, dárce, na veřejnost vůbec. Tyto další cílové skupiny se označují 

jako sekundární a v této diplomové práci budou zahrnuty spolu s primárními cílovými 

skupinami do obecného označení stakeholdeři. Stakeholdery rozumím jedince či skupiny 

jedinců, na které působí činnost dané organizace a kteří mohou současně sami činnost 

organizace zásadně ovlivnit (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 138). Sekundárních 

cílových skupin je v okolí organizace mnoho a jejich důležitost se liší v závislosti na 

činnosti té které organizace. V další části této diplomové práce se podrobněji zaměříme na 

cílové skupiny marketingové komunikace neziskových organizací, které poskytují sociální 

služby. 
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2 MARKETING V NEZISKOVÉM SEKTORU 

 Marketingové aktivity jsou důležité pro jakoukoliv organizaci (komerční i 

neziskovou) k tomu, aby uspěla v konkurenčním prostředí. Marketingové řízení organizace 

zvyšuje efektivitu činnosti organizace a dává jí příležitost získat podporu pro svou činnost 

– a to nejen finanční – od významných stakeholderů a širší veřejnosti obecně. Díky 

marketingu se nezisková organizace stává více viditelnou a také její vliv ve společnosti se 

zvyšuje.  

 Neziskový sektor v současné době získává stále více tržní charakter. Po roce 1989, 

kdy začala opět ožívat česká občanská společnost, se mnoho veřejných služeb přesunulo z 

veřejného do soukromého sektoru. Soutěž o omezené zdroje (finanční, hmotné i 

personální) je pro neziskové organizace každodenní realitou. Pomalu se k nám také 

dostávají principy sociálního podnikání, jež přinášejí zcela nový pohled na možnosti 

financování „neziskových“ organizací. S rostoucí konkurencí se dodržování alespoň 

základních marketingových zásad stává nezbytným.  

 V následujících kapitolách budou nejprve vyjasněny některé základní pojmy. 

Následně poukážeme na specifika, jež odlišují marketing neziskových organizací od 

marketingu organizací ziskových, přičemž se zaměříme zejména na organizace poskytující 

sociální služby. V této oblasti působí jak soukromé, tak státní neziskové organizace. Pro 

účely této práce nemá ovšem toto rozlišení hlubší význam, a hlavním kritériem tak bude 

jejich neziskovost a to, zda poskytují sociální služby. 

2.1 Marketing neziskových organizací vs. sociální marketing 

 Než přikročíme k samotnému marketingu neziskových organizací (poskytujících 

sociální služby), měli bychom objasnit, proč bude nadále užíván právě tento pojem a 

nikoliv pojem „sociální marketing“, který se s pojmem „marketing neziskových 

organizací“ v lecčems překrývá, ale rozhodně není jeho ekvivalentem. 

 Pojem sociální marketing v odborné literatuře zahrnuje často různě široké oblasti. 

Někdy pod tento pojem spadá i marketing neziskových organizací, jiní autoři mu přikládají 

užší význam zahrnující výhradně ovlivňování hodnot a názorů ve společnosti. Velmi 

obecný pohled na sociální marketing formuluje například Kneschke (2005), která jej vidí 

jako „(...) sociální odpovědnost marketingového managementu firmy“, a to jakékoliv, tedy 

komerční i neziskové. Podle Kneschke je „neziskový marketing“ pouze jednou z variant 

sociálně zaměřeného marketingu. Autoři internetových stránek www.socialnimarketing.cz 

považují za princip sociálního marketingu rozšiřování okruhu sympatizantů firmy a s ní 
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spolupracující neziskové organizace tím, že společně uskutečňují marketingovou kampaň. 

Jejich pojetí je velmi úzké, neboť prakticky ztotožňuje sociální marketing se sdíleným 

marketingem (CRM = Cause Related Marketing). Jiní autoři chápou sociální marketing 

jako „(...) užití marketingových principů a technik pro ovlivnění cílové veřejnosti k tomu, 

aby dobrovolně přijala, odmítla, změnila či opustila určité jednání ku prospěchu jedinců, 

skupin či společnosti jako celku“ (Kotler, Roberto, Lee, 2002: 5). Podobně také Bačuvčík 

tento pojem vysvětluje jako proces prosazování určitých společensky prospěšných 

myšlenek, názorů a hodnot  ve společnosti. Tento proces může být podle něj řízen nejen 

neziskovými, nýbrž také komerčními organizacemi nebo dokonce veřejnou správou 

(Bačuvčík, 2006: 13). Goldberg a kol. upozorňují, že účelem sociálního marketingu není 

jen informovat o problémech a o propagovat určité hodnoty či názory ve společnosti, ale že 

tyto komunikační prostředky jsou jen nástrojem sociálního marketingu. Sociální marketing 

je dle nich „(…) zaprvé specifické myšlení, které staví zákazníka do centra všechno, co 

obchodník dělá“. Zadruhé je to celý proces, který zahrnuje neustálé zkoumání cílového 

trhu – před plánováním a implementací marketingových aktivit i po nich. A přitom jde, 

zatřetí, o „(...) soubor koordinovaných intervencí, které se netýkají pouze komunikace“ 

(Goldberg, Fishbein, Middlestadt, 1997: 5; překlad vlastní). Nicméně i dle těchto autorů je 

cílem sociálního marketingu změna chování. 

 Sargeant (2005) dokonce výslovně odděluje sociální marketing od marketingu jako 

takového – ať již v rámci komerční či neziskové organizace. Zásadní rozdíl vidí v tom, že 

zatímco marketing vždy usiluje o dosažení určitého benefitu pro organizaci (kterým může 

být jak finanční zisk, tak také např. nábor nových dobrovolníků), sociální marketing je 

zaměřen výhradně na změnu chování ve společnosti, jež přinese benefit společnosti 

samotné. 

 V neposlední řadě je dobré si uvědomit, že určité zmatení působí také překlad do 

českého jazyka, kdy lze rozlišovat mezi pojmy sociální a společenský marketing. Jako 

„společenský marketing“ (v anglickém jazyce lze za ekvivalent považovat „societal 

marketing“) bývá obvykle označována společenská zodpovědnost firem (Corporate Social 

Responsibility). V tomto smyslu lze uvést definici společenského marketingu Kotlera a 

Armstronga: „Společenský marketing (…) zohledňuje nejen dlouhodobé zájmy 

spotřebitelů, ale i dlouhodobé zájmy společnosti“ (Kotler, Armstrong, 2004: 53). Sami 

autoři ovšem na jiném místě téže knihy uvádějí ještě jednu definici společenského 

marketingu, kdy je to dle nich „(...) plánování, realizace a kontrola aktivit, jejichž cílem je 

podpora celospolečensky orientovaných projektů zaměřených na vybrané cílové skupiny“ 
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(Kotler, Armstrong, 2004: 392) – což by odkazovalo opět k aktivní účasti na CRM. 

 Vzhledem k nastíněným nejasnostem v terminologii bude užitečné stanovit, co 

bude rozuměno pod sociálním marketingem v této práci. Přikláním se k obecnému výkladu 

sociálního marketingu jako jakéhokoliv marketingu, který má za cíl aktivně působit na 

společnost za účelem pozitivní změny jejího chování. Z tohoto úhlu pohledu patří sociální 

marketing mezi hlavní aktivity většiny neziskových organizací – jak těch, které se snaží o 

celkovou změnu ve společnosti (např. ekologická hnutí), tak i těch, které pomáhají různě 

znevýhodněným osobám. Sociální marketing samotný ovšem nebude předmětem této 

práce. Abychom se vyhnuli jakýmkoliv nejasnostem, bude nadále předmět této práce 

označován jako „marketing neziskových organizací“. Je zřejmé, že tento pojem zahrnuje 

nejen aktivity zaměřené přímo na ovlivňování společenského jednání (tedy výše 

zmiňovanou „komunikaci“), nýbrž také všechny ostatní marketingové aktivity organizace, 

jako je marketingové plánování, fundraising, marketingová komunikace apod. V tomto 

smyslu hovoří o marketingu neziskových organizací mj. také Bačuvčík (2006), podle 

něhož je marketing pro neziskovou organizaci „(...) klíčovou aktivitou řízení, která 

prostupuje všechny úrovně její činnosti a která směřuje k identifikaci, předvídání a 

uspokojení potřeb uživatelů služeb a k naplnění filantropických potřeb organizace samotné 

i jejích podporovatelů“ (Bačuvčík, 2006: 23). 

2.2 Konkurence v neziskovém sektoru 

 Ředitel jedné nejmenované neziskové organizace prohlásil, že posláním jeho 

organizace vlastně je, aby mohla zaniknout. Ačkoliv to výborně vystihuje základní smysl 

neziskových organizací, lze jen stěží očekávat, že se někdy zcela podaří vyřešit problém – 

sociální, ekologický či jiný – kvůli kterému daná nezisková organizace vznikla6. A dokud 

zde tyto problémy budou, bude zde i snaha každé organizace, která hledá jejich řešení, 

existovat. A pro přežití neziskové organizace na trhu platí prakticky tatáž pravidla, jako pro 

organizace komerční.   

 O konkurenci neziskových organizací lze hovořit v rámci jednoho oboru, ale také 

napříč obory (Bačuvčík, 2006: 46). V rámci konkurence v jednom oboru bude organizace 

poskytující sociální služby usilovat o to, aby se stala známou organizací s dobrou pověstí, 

která bude trvale vyhledávána dobře motivovanými zájemci o její služby. Cílem tedy je, 

aby si klient s konkrétní potřebou zvolil spíše tuto organizaci, než organizaci, která 

provozuje podobnou činnost a v získávání klientů té první konkuruje. V tomto ohledu se 
                                                 
6 Pochopitelně existují i neziskové organizace, které usilují o krátkodobé cíle, jako např. opravit nějakou 

kulturní památku, uspořádat festival apod. Ani takto úzce zaměřené organizace však často neukončí svou 
činnost ve chvíli, kdy je stanoveného cíle dosaženo, nýbrž se věnují udržení výsledného stavu. 
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situace mezi neziskovými organizacemi podobá soutěži v komerčním sektoru. Existuje zde 

ovšem jistá kontroverze. Ve skutečnosti totiž poptávka po veřejných službách často dalece 

převyšuje jejich nabídku, neboť jde většinou o služby, jejichž poskytování si vyžádala 

konkrétní společenská, kulturní, environmentální aj. situace. Veřejné služby tak bývají 

vyžadovány samotnými klienty, kteří za ně navíc zpravidla sami neplatí. Janečková a 

Vaštíková upozorňují, že v případě zboží či služeb, které jsou vzácné a poptávka po nich 

není uspokojena, má marketing jen malý význam (Janečková, Vaštíková, 2002: 25). Proto 

se zdá neadekvátní hovořit o konkurenci mezi neziskovými organizacemi – a následně také 

o nutnosti využití marketingu. Na této úrovni by se dala spíše očekávat spolupráce 

podobně zaměřených neziskových organizací, neboť tyto konec konců usilují zejména o 

vyřešení daného problému (Sargeant, 2005: 47). Přesto dle Hannagana (1996) existuje 

důvod, proč by neziskové organizace neměly zanedbávat marketing směřovaný na jejich 

klienty. Financování služeb poskytovaných neziskovými organizacemi z vnějších zdrojů 

totiž vyžaduje „(...) tichý souhlas každého potenciálního klienta (…)“ (Hannagan, 1996: 

20). Bez vysokého zájmu klientů o danou službu bude organizace jen těžko přesvědčovat 

své dárce, sponzory, dobrovolníky atd., že její existence je důležitá a potřebná. 

 Napříč obory si neziskové organizace konkurují ještě výrazněji, neboť i organizace 

odlišného zaměření velmi často soutěží o tytéž zdroje – o finance z veřejných i 

soukromých rozpočtů, o pozornost veřejnosti, mediální prostor, dobrovolníky, zaměstnance 

atd. Současně přibývá různých charitativních spolků, které se obracejí s žádostí o podporu 

na veřejnost a na individuální dárce. V ulicích pravidelně potkáváme jejich zástupce 

žádající o příspěvek do sbírky nebo prodávající drobné předměty, jejichž koupí lze přispět 

na „dobrou věc“. Přitom se čas od času objeví v médiích varování, že ne každá organizace 

získané peníze skutečně využívá na deklarovaný účel, že jejich hospodaření není 

transparentní, nebo že daná organizace dokonce vůbec neexistuje a dárce byl podveden. 

Poctivé neziskové organizace proto musejí využívat marketingovou komunikaci také k 

tomu, aby získaly důvěru svých cílových skupin. 

 Konkurencí neziskové organizace se ovšem může stát také komerční firma, a to 

zejména pokud jde o předmět činnosti (např. v oblasti sportu či zdravotnictví), usilování o 

subvence (např. z EU) či co do získávání zaměstnanců (Bačuvčík, 2006: 46). V tomto 

ohledu ovšem Sargeant (2005) upozorňuje na důležitou výhodu, kterou mají neziskové 

organizace oproti komerčním firmám. Pro oba typy organizací je klíčové, aby flexibilně a 

včas reagovaly na měnící se potřeby veřejnosti. A v tom je právě přednost neziskových 

organizací: „Neziskové organizace mají potřebnou svobodu, flexibilitu a morální imperativ 
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k tomu, aby odpovídaly rychle na požadavky společenských potřeb (...)“, neboť „(…) 

nemají potřebu zvažovat ani politické následky7 svého jednání ani finanční návratnost, jež 

by měla připadnout stakeholderům“  (Sargeant, 2005: 47, překlad vlastní). 

 S rostoucí konkurencí a klesající ochotou a důvěrou dárců se zvyšuje význam 

marketingové komunikace neziskových organizací. I kdyby určitá organizace poskytovala 

sebekvalitnější služby a stoprocentně plnila svůj strategický plán, není její úspěch 

zaručený, dokud organizace nebude „(...) uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než 

konkurence“ (Kotler, Armstrong 2004: 177). A nejde pochopitelně pouze o uspokojování 

potřeb a přání „zákazníků“, resp. klientů, ale také (a mnohdy zejména) sponzorů, dárců, 

dobrovolníků atp., tedy těch cílových skupin, které jsou pro přežití neziskové organizace 

klíčové. Je však nutné si uvědomit, že ani vysoká kvalita služby samotné není dostačující 

podmínkou úspěchu organizace. Pokud o dobré úrovni organizace nebude veřejnost vědět 

nebo jí nebude věřit, pokud se zároveň organizace nebude na první pohled nijak pozitivně 

lišit od své konkurence, může vyjít veškeré její profesionální úsilí nadarmo. Marketing je 

tak klíčovým nástrojem konkurenceschopnosti neziskové organizace. 

2.2.1 Odlišení se od konkurence 

 K získání konkurenční výhody je nutné, aby se nezisková organizace lišila od 

jiných, jí podobných organizací. Nabídka organizací poskytujících sociální služby se 

přitom často výrazně neliší a případné rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb není vždy 

možné zjistit předem. Obecně proto často platí, že „(...) se konkurence vlastně netýká ani 

tak výrobku [resp. služby – pozn. BB] jako hodnoty přidané k němu ve formě obalu, 

služeb, rady zákazníkům, způsobu dodání atd.“ (Hannagan, 1996: 111). Podle Hannagana 

je vytváření dodatečných výhod pro zákazníka základní úlohou marketingu (Hannagan, 

1996: 115). Existuje mnoho způsobů, jak může organizace pozitivně odlišit svou nabídku 

od podobných nabídek jiných poskytovatelů. Uveďme ty nejčastější z nich. 

 Zaprvé, může jít o dodatečné služby či jiný doplněk, který zákazník spolu se 

službou, kterou poptával. Pokud u konkurenční nabídky takovou dodatečnou službu či 

doplněk nenajde, může to pro něj být významný argument při výběru poskytovatele. Nejde 

vždy jen o materiální doplněk služby (jako např. brožuru či dárkový předmět). Kotler a 

Armstrong upozorňují na význam zážitků, jež zákazník (klient) spolu s daným výrobkem 

či službou získá: „Výrobky či služby leží vně člověka, zážitky jsou osobní a odehrávají se 

v myslích jednotlivých lidí“ (Kotler, Armstrong 2004: 383). Díky zážitku si zákazník 

zapamatuje danou organizaci či konkrétní produkt (službu) spíše, než jiný produkt 

                                                 
7 Ohledně potřeby zvažovat politické následky jednání neziskové organizace by bylo možné diskutovat. 
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(službu), jehož spotřebu si „neprožil“ tak hluboce. O poskytování dodatečné služby či 

doplňku rozhoduje management na základě marketingového průzkumu mezi uživateli 

služeb, který je pro organizaci zdrojem podnětů a nápadů. Vždy je ovšem důležité zvážit, 

jaký bude přínos daného doplňku ve srovnání s náklady na jeho poskytování (Kotler, 

Armstrong 2004: 395). 

 Druhou možností, jak se odlišit od konkurence, je způsob, jakým je služba 

poskytována. Jde zejména o přístup jednotlivých zaměstnanců, který by měl být vstřícnější 

než u konkurenčních poskytovatelů, dále jde např. o materiální prostředí, v němž je služba 

poskytována a které by mělo v klientovi vzbuzovat důvěru a příjemné pocity. Důležitá je 

také dostupnost či technologická vyspělost služby (Kotler, Armstrong 2004: 427). Se 

způsobem poskytování služby úzce souvisí její kvalita, neboť jak bylo již zmíněno, kvalita 

služby se odvíjí od toho, kdo a jak ji zákazníkovi zprostředkovává. Marketingová koncepce 

orientace na zákazníka přitom vyžaduje, aby organizace kladla důraz na co nejvyšší 

možnou kvalitu nabízených služeb. Proto je důležité dbát zejména na dostatečné proškolení 

zaměstnanců, kteří jsou přímými „vykonavateli“ dané služby. Kromě profesních 

dovedností by ovšem pracovníci měli být motivováni také k tomu, aby uživateli služby 

vycházeli neustále vstříc a byli připraveni řešit všechny problémy, které se v rámci 

interakce s uživatelem objeví. Pokud se zákazníci do organizace vracejí, aby jejích služeb 

opakovaně využili, znamená to, že zde o ně bylo dobře postaráno a že byli se službou 

spokojeni. Podle Kotlera a Armstronga jde o nejprůkaznější ukazatel vysoké kvality dané 

služby (Kotler, Armstrong 2004: 428). Je ovšem pochopitelné, že v případě neziskových 

organizací není zpravidla možné poskytovat služby na takové úrovni, jako je to u 

některých komerčních firem, jejichž zdroje nejsou tak omezené. Obecně proto platí zásada, 

že „[f]irmy volí tu kvalitu, kterou spotřebitelé na cílovém trhu požadují a kterou zde nabízí 

konkurence“ (Kotler, Armstrong 2004: 394). 

 Zatřetí, významnou roli v odlišení od konkurence hraje logo či motto organizace, 

resp. celá její image. Vzhledem k nehmotnosti služby pochopitelně nemá smysl hovořit o 

jejím designu, avšak o to významnější bývá právě image a styl celé organizace. „[V]ytvořit 

značku, udržet ji na trhu, chránit ji, zvyšovat její prestiž (...)“ je podle Kotlera a 

Armstronga dokonce nejdůležitější dovedností marketéra (Kotler, Armstrong 2004: 396). 

Je to právě značka, co napomáhá identifikovat danou organizaci a odlišit ji od 

konkurenčních firem. Značka dodává produktu hodnotu, označkovaný produkt je 

považován za kvalitnější, než produkt bez značky (tamtéž). Pochopitelně, že čím je daná 

značka známější, tím má vyšší hodnotu a působí důvěryhodněji. Obeznámenost se značkou 
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omezuje míru nejistoty v myslích zákazníků, pro které může být jinak nákup služeb 

poměrně rizikový (což souvisí s vlastnostmi služeb – viz kapitola 1.3 Marketing služeb). V 

množství podobných konkurenčních nabídek si pak uživatel pravděpodobně zvolí tu, jejíž 

značka pro něj bude známá a hodnotná, neboť na základě dobrých referencí a zkušeností se 

značkou vzniká mezi zákazníkem a organizací, která pod danou značkou vystupuje, určitý 

emocionální svazek (Janečková, Vaštíková, 2001 s. 97). 

2.3 Význam marketingu v neziskovém sektoru 

 Přestože marketing nabízí organizacím zefektivnění jejich managementových 

procesů a zlepšení jejich postavení vůči konkurenci, stále existují neziskové organizace, 

které se vytrvale brání širšímu využití marketingu v rámci svého řízení. Lze najít mnoho 

důvodů, proč tomu tak je. Prozaický, avšak velmi častý argument je omezenost zdrojů 

organizace, a to jak finančních, tak i personálních. Malá nezisková organizace se zřejmě 

nebude moci nikdy srovnávat s velkými etablovanými komerčními firmami, které si 

mohou dovolit do svého marketingu investovat velké finanční částky. Avšak již jen vhodně 

koncipovaná marketingová komunikace může organizaci napomoci zformovat pozitivní 

image či zefektivnit její fundraising (Bonk et al., 2008: 6).  

 Bonk a kol. udávají několik dalších důvodů, proč se některé neziskové organizace 

vyhýbají marketingu. Může jít např. o špatnou zkušenost s médii, kdy organizace nemá 

pod kontrolou informace, jež o ní reportéři prezentují veřejnosti. Jiný případ je očekávání, 

že reportéři budou sami aktivně vyhledávat informace o činnosti neziskových organizací – 

která může být sama o sobě zajímavá a důležitá, ale v konkurenci všech osob a organizací 

bojujících o prostor v médiích může být snadno zastíněna. V neposlední řadě může mít 

organizace také malé zkušenosti s marketingem a netroufat si do takové oblasti vůbec 

vkročit. V reflexi všech těchto problémů Bonk a kol. zdůrazňují, že marketingová 

komunikace by měla organizaci sloužit k dosahování jejích cílů – tím, že si organizace 

vypracuje marketingový plán a bude řídit své marketingové aktivity, získá kontrolu nad 

tím, jak působí na své okolí, a bude moci získat maximum ze zdrojů, které se jí nabízejí 

(Bonk et al., 2008: 6-7). 

 Bačuvčík (2006) také uvádí několik překážek, jež často brání neziskovým 

organizacím zavést systematické marketingové řízení. Nejprve hovoří o dvou „mýtech“ – 

zaprvé, že neziskové organizace nepotřebují aktivně oslovovat další zákazníky a zadruhé, 

že potenciální klienti neziskové organizace si službu najdou sami. Bačuvčík upozorňuje, že 

marketing neslouží pouze k oslovení klientů, nýbrž také k získání zdrojů a celkové 

podpory veřejnosti. Současně namítá, že bez možnosti vykázat vysoký zájem o služby dané 
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organizace ze strany klientů se může zdát její existence ostatním stakeholderům 

nepotřebná. Navíc ne každý klient je schopen si službu samostatně vyhledat (např. staří či 

nemohoucí lidé), někteří z nich nemusejí mít o existenci dané organizace či dokonce 

služby ani tušení. Třetí překážkou, o které Bačuvčík hovoří, je chybný předpoklad, že mezi 

neziskovými organizacemi neexistuje tržní konkurence. Organizace mezi sebou ve 

skutečnosti soutěží, a to nejen o klienty, nýbrž zejména o zdroje – ať už finanční nebo 

lidské (blíže viz kapitola 2.2 Konkurence v neziskovém sektoru). Posledním důvodem, 

proč podle Bačuvčíka některé neziskové organizace nevyužívají marketing, je skutečnost, 

že zaměstnanci organizace často nedokáží její výhody formulovat pro třetí stranu, neboť je 

sami vnímají emotivně. Bačuvčík však na závěr upozorňuje, že drtivá většina neziskových 

organizací ve skutečnosti alespoň některé z marketingových nástrojů využívají. Činí tak 

ovšem nevědomky a spontánně, a tedy neorganizovaně (Bačuvčík, 2006: 21). Bez 

systematického marketingového plánu ovšem existuje vysoké riziko, že mnohé z 

marketingových aktivit nebudou mít očekávaný efekt a prostředky, jež do nich byly 

investovány, se organizaci nevrátí.  

2.4 Specifika marketingu neziskových organizací poskytujících sociální služby 

 Jak již bylo řečeno výše, marketing v neziskovém sektoru se ve svých principech 

prakticky neliší od marketingu v sektoru komerčním. Jak píše Hannagan: „(...) dva 

základní pilíře marketingu jsou společné oběma [sektorům – pozn. BB]: služba 

zákazníkovi a vzájemně výhodná směna“ (Hannagan, 1996: 28). Bačuvčík zmiňuje také 

podobnost formální, kdy postupy marketingového výzkumu, auditu, stanovení 

marketingového mixu apod. probíhají v obou sektorech prakticky podle týchž pravidel 

(Bačuvčík, 2006: 54). 

 Přesto existuje mezi oběma oblastmi několik odlišností, jež vyžadují, aby 

marketing neziskových organizací reflektoval jejich specifickou situaci. Jednou z těchto 

odlišností je například fakt, že neziskové organizace nemají pouze jeden typ zákazníků, 

nýbrž že pod pojmem „zákazník“ se pro ně skrývají různé cílové skupiny – od klientů, přes 

dárce až po celou veřejnost. Dalším specifikem významným zejména v rámci neziskových 

organizací poskytujících sociální služby je důraz na etický rozměr marketingu, který 

nevychází ani tak ze snahy o vyšší konkurenceschopnost (jako je tomu v komerčním 

sektoru), nýbrž spíše ze samotné podstaty neziskových organizací (zejména těch 

poskytujících sociální služby), jež operují s vysokou důvěrou svých „zákazníků“. Reflexe 

těchto i dalších specifik marketingu neziskových organizací poskytujících sociální služby 

bude náplní následujících kapitol.  
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2.4.1 Neziskové organizace poskytující sociální služby 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje sociální službu jako „(…) 

činnost nebo soubor činností (…) zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“. Sociální služby jsou tak obecně 

určeny pro osoby ohrožené či trpící sociálním vyloučením, a to z mnoha různých důvodů – 

ekonomických, zdravotních, etnických, kulturních aj.  

 Existuje více kritérií, dle nichž lze sociální služby klasifikovat. Pro tuto práci bude 

užitečné uvést kritérium formy poskytování sociálních služeb, kdy se sociální služby dělí 

na ambulantní (klient dochází do zařízení organizace), terénní (zaměstnanci organizace 

docházejí za klientem do jeho přirozeného prostředí) a pobytové (klient je ubytován v 

zařízeních poskytujících sociální služby) (Zákon č. 108/2006 Sb., § 33). 

 Poskytovateli sociálních služeb se dle zákona o sociálních službách mohou stát 

územní samosprávné celky, jimi zřízené právnické osoby, MPSV a jím zřízené organizační 

složky státu a také jakákoliv další právnická či fyzická osoba, pokud splní podmínky 

stanovené zákonem. Molek rozlišuje situaci, kdy je sociální služba veřejným statkem a kdy 

je tržním produktem, což závisí na tom, kdo je jejím poskytovatelem – zda nezisková, či 

komerční organizace. Dodává, že v oblasti sociálních služeb převládají organizace 

neziskové (Molek, 2009: 18), což je ovšem vzhledem k povaze většiny cílových skupin 

sociálních služeb pochopitelné. 

2.4.2 Směna a produkt v neziskových organizacích poskytujících sociální služby 

 Základním tržním principem je vzájemně prospěšná směna mezi prodejcem a 

zákazníkem. V rámci neziskového sektoru je tento vztah komplikovanější, neboť 

spotřebitel produktu či služby neziskové organizace většinou nebývá jejich plátcem8 (což 

je obvyklé u komerčních firem). Klienti neziskových organizací často za produkt či službu 

neplatí vůbec, nebo jen částečně. Z toho je také zřejmé, proč se marketingová komunikace 

neziskových organizací soustředí obvykle spíše na plátce (donátory), nežli na spotřebitele 

produktů či klienty služeb organizace (Bačuvčík, 2006: 51-52). Mezi neziskovou 

organizací a donátory existuje podle Bačuvčíka skutečný zákaznický vztah. V tomto vztahu 

totiž „(…) jednoznačně existuje producent (nezisková organizace), příjemce (donátor) i 

produkt (...)“, za nějž lze považovat „dobrý pocit“ dárce (Bačuvčík, 2006: 52). Nezisková 

                                                 
8 U sociálních služeb se většinou předpokládá, že jejich uživatelé nejsou schopni za službu platit. V 

některých případech lze po uživatelích požadovat alespoň spoluúčast na ceně služby, ale obecně lze říci, 
že za sociální služby platí jiná skupina osob, než ta, která služby užívá. Neziskové organizace působící v 
sociální oblasti jsou obvykle také příjemci dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtů veřejných (Bačuvčík, 
2006: 86). 
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organizace je tak placena svými dárci za to, že uspokojuje jejich filantropické potřeby. 

Také Hannagan považuje za prodej u dobročinných organizací okamžik, kdy dárci 

přispívají na charitativní činnost dané organizace (Hannagan, 1996: 27). Podobně lze dále 

vyvodit, že v případě dobrovolníků jde o moment, kdy se dobrovolník rozhodne s 

organizací spolupracovat, v případě zaměstnanců může jít o rozhodnutí zůstat organizaci 

loajální. Současně lze za produkt neziskových organizací považovat samozřejmě její 

služby, které nabízí svým klientům. Otázka, kdo všechno je v tomto případě „zákazníkem“ 

neziskových organizací, bude řešena níže. Dodejme, že mnohé neziskové organizace 

doplňují své aktivity také o tzv. doplňkovou činnost, v rámci které se ovšem dostávají již 

do klasického tržního modelu – s tím rozdílem, že profit získaný takovou činností nesmí 

být rozdělen. 

2.4.3 Cílové skupiny marketingové komunikace neziskových organizací poskytujících 

sociální služby a jejich motivace 

 Molek (2009: 35) upozorňuje, že základním předpokladem úspěšné a 

konkurenceschopné organizace je, že se jí daří uspokojovat potřeby „různých zájmových 

skupin“, které jsou do její činnosti zapojeny. Každá z těchto skupin má své zvláštní potřeby 

a uplatňuje na danou organizaci určité nároky. Bačuvčík (2006: 53) v podobném smyslu 

hovoří o koncepci dvojích zákazníků neziskových organizací, kdy je za zákazníky nutno 

považovat nejen samotné uživatele služeb (primární cílová skupina), nýbrž v určitém 

smyslu také donátory organizace (tj. primární i sekundární cílové skupiny – viz kapitola 

1.4.3 Účastníci marketingové komunikace – segmentace trhu). Smith (2000: 460) zmiňuje 

studii profesorů z Harvard Business School, podle které je pro úspěch organizace zcela 

zásadní, zda uspokojuje potřeby a očekávání všech tří cílových skupin, tedy zákazníků, 

zaměstnanců a investorů společnosti. Je zřejmé, že toto pravidlo platí také v případě 

neziskových organizací.  

 Marketing byl definován mj. jako oboustranně výhodná směna. Většinou je zřejmé, 

co mohou nabídnout různí stakeholdeři neziskovým organizacím poskytujícím sociální 

služby. Bez financí, lidských zdrojů, mediálního prostoru, bez podpory veřejnosti atp. se 

organizace nemohou dlouhodobě obejít. Otázka tedy spíše zní, co může nabídnout 

nezisková organizace poskytující sociální služby naoplátku svým cílovým skupinám, na 

nichž je existenčně závislá, aby šlo právě o „oboustranně výhodnou směnu“? Jaké potřeby 

svých stakeholderů může organizace uspokojit?  

 Ať už jde o klienta, dárce či veřejnost obecně, hlavním úkolem neziskové 

organizace je cílovou skupinu motivovat k tomu, aby měla zájem s organizací určitým 
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způsobem spolupracovat. Smith definuje motivaci jako snahu uspokojit svou potřebu 

(Smith, 2000: 92). V tomto smyslu je pro organizaci zásadní pochopit princip, který trefně 

vysvětluje Hannagan: „Hlavní rozdíl mezi marketingem a pouhým prodáváním vyplývá z 

pochopení, že zákazníci nehledají výrobek (službu), ale jaký to bude pro ně mít přínos. 

(…) Když zákazník kupuje bochník chleba, jeho potřebou není chléb, ale ukojení hladu“ 

(Hannagan, 1996: 23). Proto se na začátku marketingové komunikace musí nezisková 

organizace nejprve ptát, co je skutečnou potřebou dané cílové skupiny. Je potřebou dárce 

poslat čas od času dárcovskou SMS? Nebo je to spíše snaha uspokojit svůj soucit s trpícím 

člověkem? Nebo se finančním darem snaží utišit své svědomí? Významnou skutečností 

dále je, že „zákazníci“ nenakupují vždy pouze z racionálních důvodů, nýbrž že mnohdy 

jednají na základě nevědomých či emocionálních popudů (Smith, 2000: 77). 

 V následujících odstavcích uvedeme přehled hlavních cílových skupin, na které by 

se měla zaměřovat marketingová komunikace neziskových organizací poskytujících 

sociální služby. Zároveň se pokusíme nastínit hlavní aspekty motivace těchto cílových 

skupin. 

Klienti 

 Jednou z nejdůležitějších cílových skupin marketingové komunikace neziskových 

organizací poskytujících sociální služby jsou pochopitelně klienti organizace, neboli 

uživatelé jejích služeb. Těmi jsou obyčejně fyzické osoby nacházející se v určitých 

tíživých životních situacích. Uživatelé sociálních služeb neziskových organizací za služby 

většinou neplatí, nebo alespoň nehradí cenu v její plné výši. Specifickou cílovou skupinou 

marketingové komunikace mohou být v určitých případech také blízké osoby klientů (např. 

rodina sociálně znevýhodněné osoby) (Bačuvčík, 2006: 43). 

 Ačkoliv bylo výše řečeno, že nabídka sociálních služeb vychází zpravidla z vysoké 

poptávky, resp. z určité potřeby potenciálních klientů i společnosti jako celku, není 

pravidlem, že si potencionální spotřebitelé služeb svou potřebu uvědomují nebo že jsou si 

vědomi možnosti, jak ji uspokojit. Nezisková organizace tak musí někdy „(...) aktivně 

vyhledávat uživatele, kteří službu sice potřebují, ale sami o ni neprojevují zájem“ 

(Bačuvčík, 2006: 69). Pokud klient nevyhledá danou službu sám od sebe, přestože ji 

potřebuje, pravděpodobně se nejedná o nedostatek motivace, nýbrž o jiné překážky. 

Úkolem neziskové organizace je tyto překážky odhalit a snažit se je minimalizovat. Může 

jít například o špatnou fyzickou dostupnost sídla organizace, o nedostatečnou osvětu, 

finanční nedostupnost, různé předsudky, ale také o nedůvěru či nedostatek odvahy na 

straně potenciálních klientů. Obecně lze tedy říci, že „(...) marketingová komunikace s 
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uživateli služeb neziskových organizací [je – pozn. BB] mnohem více informováním než 

přesvědčováním“ (Bačuvčík, 2006: 69). Organizace by měla usilovat o to, aby byli její 

potenciální klienti dostatečně a přesně informováni o možnostech, které jim organizace 

nabízí – a následně aby nezklamala důvěru, kterou se jí podaří v klientech vzbudit. V rámci 

tvorby image u této cílové skupiny převažuje tzv. „šeptanda“, kdy osoby v tíživé životní 

situaci mezi sebou často sdílejí své zkušenosti s jednotlivými organizacemi či úřady. 

 Alespoň za zmínku stojí specifický nástroj, který mají k dispozici poskytovatelé 

sociálních služeb k získávání užitečných informací o svém marketingovém okolí a o 

potřebách svých cílových skupin, a tím je komunitní plánování. „Komunitní plán 

sociálních služeb je výsledkem procesu aktivního zjišťování potřeb lidí ve stanovené 

lokalitě a hledání způsobů jejich uspokojování při využití disponibilních zdrojů“ (Molek, 

2009: 31). Jde o spolupráci mezi státem (jakožto zadavatelem a objednavatelem veřejných 

služeb), poskytovateli sociálních služeb a jejich uživateli, v rámci níž má být odhalen jak 

současný, tak žádoucí stav sociálních služeb v dané lokalitě, a to mj. na základě reflexe 

samotných uživatelů služeb. Takový zdroj informací je více než užitečný pro zpracování 

marketingového strategického plánu organizace. 

 Aby marketing orientovaný na klienty sociálních služeb naplňoval definici 

stanovenou na začátku této práce, musí přinášet nejen výhodu pro klienta, nýbrž také pro 

danou organizaci (což platí podobně i u všech ostatních cílových skupin). Jak již bylo 

řečeno výše, poptávka klientů obyčejně převyšuje nabídku neziskových organizací, resp. 

jejich kapacitu, takže v tomto smyslu nelze hovořit o skutečné konkurenci mezi 

poskytovateli sociálních služeb. Přesto s sebou klient, který si zvolí určitou organizaci, 

přináší určitou hodnotu: jde o prokazatelnou potřebnost té konkrétní organizace. Ze 

statistik obsazenosti, počtu klientů a případně i z délky čekacího listu lze usoudit, že daná 

nezisková organizace hraje důležitou roli v poskytování veřejných služeb. A pokud je počet 

klientů např. na zmíněném čekacím listě vyšší než u ostatních podobně zaměřených 

organizací, lze se domnívat, že daná nezisková organizace nejspíš poskytuje své služby na 

vyšší úrovni než její konkurence. Ačkoliv nejde o přímý prospěch organizace, zmíněné 

přínosy zvyšují její společenský kredit, zlepšují její image a zvyšují pravděpodobnost, že 

organizace najde podporu pro svou činnost. 

Donátoři 

 Velmi různorodou skupinou je skupina tzv. donátorů, která zahrnuje jak jednotlivé 

dárce, sponzory či přispívající členy organizace, tak také orgány státní a veřejné správy či 

nadace. Bačuvčík označuje za donátory všechny, kdo „(...) za služby poskytované 
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neziskovými organizacemi jiným osobám platí“ (Bačuvčík, 2006: 44). Molek (2009: 21) 

zmiňuje, že pro sociální služby je charakteristické vícezdrojové financování. Mezi základní 

zdroje neziskových organizací poskytujících sociální služby patří dotace ze státního a 

veřejných rozpočtů, příspěvky z programů Evropské unie, úhrady od klientů, úhrady z 

veřejného zdravotního pojištění a dary. Je však nutné podotknout, že důležitý zdroj 

organizace nemusí být vždy pouze finanční, organizaci lze poskytnout také hmotný dar, 

vlastní čas či práci (v případě dobrovolníků) a možné je také poskytnout své jméno (v 

případě určité autority) (Bačuvčík, 2006: 105). 

 Motivy dárců k poskytnutí daru neziskové organizaci bývají velice různorodé. 

Může jít o čistý altruismus, tedy o snahu pomoci jinému člověku bez očekávání jakékoliv 

protihodnoty. Pokud se osoba či organizace rozhodne podpořit činnost neziskové 

organizace čistě proto, že jde o „dobrou věc“, bude pravděpodobně stačit, aby se 

organizace v rámci své marketingové komunikace zaměřila na informování potenciálního 

dárce o možnostech, jak a co lze organizaci darovat a aby mu tuto cestu maximálně 

usnadnila. Dárce ovšem může být motivován také tím, co za svůj dar získá – ať už jde o 

jeho vlastní pocit morálního uspokojení, o získání určité společenské prestiže nebo o 

nějakou protihodnotu, kterou mu nabídne sama organizace. Je také možné, aby dárce 

přiměl k poskytnutí daru pocit viny vycházející z jeho vlastního nezaslouženého bohatství. 

Motivem mnoha dárců dále bývá jejich vlastní zkušenost s tématem, jemuž se daná 

nezisková organizace věnuje. Blízkost tématu je ve fundraisingu významný faktor. 

Notarantonio a Quigley (2009: 301) předkládají výzkum, ve kterém skupina respondentů 

jasně preferuje podporu takových programů a akcí, jejichž výtěžek jde na lokální a jim 

známý cíl. Široce zaměřené kampaně považovali obecně respondenti za bezejmenné a 

jejich ochota podpořit takovou kampaň byla nižší. Za typ dárcovství lze považovat i 

sponzoring, jehož motivem obyčejně bývá (zcela legitimní) snaha o zviditelnění dárce 

(Bačuvčík, 2006: 44, 107). Očekává-li dárce za svou podporu něco nazpátek, musí být 

organizace připravená mu to nabídnout: ať už jde o posílení jeho dobrého pocitu, 

poskytnutí nových informací či podpoření jeho společenské prestiže. 

 Bačuvčík doporučuje, aby se neziskové organizace zajímaly také o to, proč jim lidé 

někdy darovat nechtějí. Může jít např. o negativní image organizace, o nevhodné 

načasování, o téma, které potenciální dárci neshledávají atraktivním, o špatnou osobní 

zkušenost s danou organizací (nebo organizací jí podobnou), ale důvodem může být také 

nedůvěra v neziskový sektor celkově (Bačuvčík, 2006: 108). Silně demotivujícím faktorem 

bývá pro dárce nedostatek informací o tom, na co budou jejich prostředky použity 
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(Notarantonio, Quigley, 2009: 302). Přestože zde pravděpodobně vždy bude velká skupina 

lidí, kterou k dárcovství nepřesvědčí žádný argument, může si nezisková organizace na 

základě průzkumu motivací a de-motivací potenciálních dárců vytvořit takovou koncepci 

marketingové komunikace, díky které se jí podaří změnit svůj obraz v očích dané cílové 

skupiny. Tím se organizaci otevře nový prostor pro hledání svých dárců. 

 Základní protihodnotou dárcům ze strany neziskové organizace by měla být její 

odpovědnost a transparentnost, kdy donoři by měli být pravidelně informováni o 

výsledcích činnosti, kterou si u organizace „kupují“. Lze říci, že loajalita dárců závisí na 

schopnosti organizace vzbudit v nich pocit, že „(...) jsou oceňováni a jejich ‚úsilí‘ ve 

prospěch charity mělo skutečně smysl“ (Sargeant, 2005: 229). Komunikace s dárci v 

neziskovém sektoru by tak měla být jednou z nejpropracovanějších složek marketingové 

komunikace, neboť je pochopitelné, že cílová skupina, která se podílí na financování (a 

tedy udržování existence) dané neziskové organizace, je pro organizaci klíčová (Bačuvčík, 

2006: 104). Sargeant uvádí příklady toho, jakou formou může být ocenění a respekt vůči 

donorům projeven. Vhodné je například zasílání newsletterů, které donory informují o 

způsobu využití jejich darů a zároveň jim připomínají jejich spojení s organizací. Pokud 

organizace pořádá nějakou veřejnou událost (den otevřených dveří, benefiční koncert 

apod.), může své významné donory pozvat jako mimořádné hosty, čímž jim projeví 

speciální pozornost a úctu. Poměrně běžné je uvádění jmen větších donorů ve výročních 

zprávách či oběžnících organizace (Sargeant, 2005: 229). Dodejme, že také drobné 

dárkové předměty jako odznáčky, náramky či nášivky mohou do jisté míry 

institucionalizovat jinak tichou pomoc řadových dárců. Aniž by tato drobnost dárce 

jakkoliv zavazovala, připomíná mu jeho spojení s danou neziskovou organizací, což ho 

může motivovat k její další podpoře. 

Komerční firmy 

 Komerční firmy bývají vůči neziskovým organizacím často ve vztahu obchodním, 

kdy od nich neziskové organizace nakupují spotřební materiál či služby k zajištění své 

vlastní činnosti. Firmy se ale mohou stát také podporovateli (dárci) neziskové organizace. 

Sargeant (2005: 235) uvádí několik nejčastějších forem podpory ze strany komerčních 

firem. Může jít pochopitelně o přímou finanční podporu či konkrétně o sponzoring, kdy 

firmě za její podporu nezisková organizace nabízí určitou formu publicity. Firmy ovšem 

mohou neziskové organizaci nabídnout také své vlastní pracovníky, kteří po určitou dobu 

pomohou neziskové organizaci svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi. 

Zaměstnanci neziskové organizace však mohou být firmou naopak sami trénováni v 
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určitých dovednostech. Firmy se ale také někdy stávají odběrateli produktů či služeb, jež  

neziskové organizace někdy nabízejí v rámci své doplňkové činnosti (Bačuvčík, 2006: 46). 

 Ačkoliv i u firemních dárců lze hovořit o altruismu, tato motivace samotná nebývá 

příliš častá, neboť jak upozorňuje Bačuvčík, altruistický dar by musela firma poskytnout až 

ze zisku po zdanění (Bačuvčík, 2006: 110). Daleko běžnější motivací firemního dárcovství 

bývá tvorba pozitivního image v očích veřejnosti i partnerů, snaha zviditelnit jméno firmy 

za nižší náklady než vyžaduje reklama či zapojit se do dění v blízkém okolí firmy. 

Motivací mohou být také  daňové úlevy pro firemní dárce.  

Dobrovolníci 

 Specifickou skupinou dárců jsou dobrovolníci, kteří organizaci darují svůj čas a 

práci. Existuje mnoho studií, jež zkoumají různé aspekty dobrovolnictví – mj. jaké skupiny 

lidí se nejčastěji stávají dobrovolníky, jak velké tyto skupiny jsou, čemu se nejčastěji 

věnují a jaké bývají jejich důvody pro dobrovolnou práci. Bačuvčík (2006) uvádí Fričovu 

klasifikaci hlavních motivací dobrovolníků, kdy jde nejčastěji o motivaci konvenční 

(dobrovolník se podřizuje tlaku či konvenci v rámci svého okolí), reciproční (práce je v 

určitém ohledu užitečná pro dobrovolníka samotného) a tzv. nerozvinutou (dobrovolník 

pracuje čistě kvůli přesvědčení o smysluplnosti dané práce) (Bačuvčík, 2006: 124). Ať už 

jde o potřebu sociálního uznání, snahu být užitečný či o morální uspokojení, organizace by 

se měla snažit v dobrovolníkovi prohlubovat pocit uspokojení, např. poukazováním na 

důležitost dobrovolnické práce pro fungování organizace či pravidelným seznamováním 

dobrovolníků s výsledky jejich společné práce. 

Zaměstnanci  

 Marketingová komunikace směrem k zaměstnancům neziskové organizace by měla 

formovat jejich vystupování vůči okolí organizace a také posilovat jejich loajalitu vůči 

organizaci. Nejen stálí pracovníci organizace, ale také zmiňovaní dobrovolníci, kteří jsou s 

organizací spojeni jen krátkodobě, zásadně ovlivňují mínění veřejnosti o dané neziskové 

organizaci. Marketingová komunikace se zaměstnanci se odehrává v rámci tzv. interního 

marketingu, který má zajistit, aby si každý pracovník byl vědom své pozice v procesu 

poskytování výrobku či služby, aby sdílel hodnoty a poslání organizace a aby byl 

motivován ke zvyšování kvality organizace (např. Janečková, Vaštíková, 2001: 33). Jde o 

specifický pohled, neboť „[i]nterní marketing chápe pracovní místo jako produkt, který 

nabízí svým zaměstnancům“ (tamtéž). 

 Do interního marketingu lze ovšem zahrnout také komunikaci směrem nahoru, kdy 
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se např. jednotlivé sekce společnosti snaží získat podporu (mj. finanční) řídících orgánů 

pro své programy. Jiným případem může být snaha vedení organizace přesvědčit správní 

radu, aby schválila navrhované změny, rozpočet apod. I v takových případech lze hovořit o 

marketingové komunikaci směrem k cílovým skupinám – byť interním. 

 Jak již bylo zmíněno výše, existuje vztah mezi mírou spokojenosti zaměstnanců 

dané společnosti, mírou spokojenosti jejích zákazníků a v důsledku i ekonomickou 

úspěšností společnosti. Spokojený pracovník je pracovitější, podává vyšší výkony a je 

firmě loajální (Kotler, Armstrong, 2004: 423). Interní marketingová komunikace má proto 

za úkol nejen zaměstnance školit ve správném přístupu k zákazníkům, nýbrž také 

zaměstnance motivovat, aby pro danou organizaci pracovali ochotně a s nadšením. 

Motivace je u každého pracovníka subjektivní, nicméně existují zavedené způsoby, jimiž 

lze docílit vyššího zaujetí pracovníků. Smith (2000) uvádí např. finanční motivátory, 

podnikové soutěže nebo tzv. „duševní příjem“, kdy jde o mimořádné zážitky (např. 

dovolená či vyhlídkový let) a psychické uspokojení (např. veřejné ocenění, publicita v 

oběžníku organizace) (Smith, 2000: 225). Existují ale také organizace, jejichž kredit ve 

společnosti či na trhu je tak vysoký, že pro některé pracovníky může být do jisté míry čest 

pro danou společnost pracovat. 

Státní a veřejná správa 

 Lze identifikovat tři základní role, jež představuje státní správa vzhledem k 

neziskovému sektoru. Jde o roli legislativce, kdy legislativní systém zásadně ovlivňuje 

jednání neziskových organizací, o roli donátora v rámci dotační politiky státu – a s tím 

související roli kontrolora, kdy stát dohlíží na dodržování dotačních pravidel. Podobně je 

tomu také na úrovni veřejné správy, a to v rámci krajské a obecní politiky, kde vzniká často 

úzká spolupráce mezi neziskovým sektorem a příslušnými veřejnými orgány  (Bačuvčík, 

2006: 45, 127).  

 Je zřejmé, že marketingová komunikace vůči státní a veřejné správě se bude 

výrazně lišit od komunikace nasměrované např. vůči individuálním dárcům, které je nutno 

zaujmout mezi množstvím konkurenčních organizací podobně, jako je tomu v komerčním 

sektoru. Naproti tomu u dotací, o než nezisková organizace usiluje ve vztahu k veřejné či 

státní správě, jde zejména o transparentnost organizace, o dodržování stanovených 

dotačních pravidel, organizační a personální zajištění daného projektu apod. Proto mezi 

cíle marketingové komunikace neziskových organizací ve vztahu k orgánům státní a 

veřejné správy patří zejména informační otevřenost (díky které organizace působí 

důvěryhodným dojmem). Bačuvčík však upozorňuje na skutečnost, že rozhodování o 
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finanční podpoře bývá často politicky ovlivněno, a proto je pro neziskové organizace 

důležité, aby usilovaly o možnost ovlivňovat rozhodování o věcech souvisejících s 

neziskovým sektorem – například prostřednictvím členství v poradních orgánech veřejné či 

státní správy (Bačuvčík, 2006: 121). 

Partneři 

 Mezi partnery neziskových organizací poskytujících sociální služby lze řadit 

například jiné neziskové organizace, které mají společné cíle, komerční firmy, které s 

neziskovými organizacemi stále častěji navazují spolupráci, ale také orgány veřejné či 

státní správy, které často zvou zástupce neziskového sektoru jako poradce při rozhodování 

v příslušných oblastech. Obecně platí, že komunikace mezi partnery by měla být 

transparentní, tedy že by se partneři měli vzájemně informovat o všech důležitých 

skutečnostech. Komunikace mezi partnery by měla být vyvážená, každý  z nich by měl mít 

šanci vyjádřit se ke každé závažnější otázce či problému (Bonk et al., 2008: 143). 

Veřejnost 

 Veřejnost lze chápat jako soubor všech stávajících i potenciálních uživatelů služeb 

neziskových organizací, jejich donátorů, podporovatelů i partnerů. Jde o širokou a 

rozmanitou cílovou skupinu, v rámci níž se utváří image dané organizace. Veřejnost má 

ovšem vůči neziskové organizaci také kontrolní funkci, neboť část zdrojů organizace velmi 

často pochází z veřejných rozpočtů. V tomto smyslu lze nahlížet vztah mezi veřejností a 

neziskovou organizací jako vztah obchodní: neziskové organizace zajišťují veřejné statky 

na objednávku státu (potažmo veřejnosti). Veřejné mínění může mít proto pro organizaci 

dalekosáhlé (až existenční) důsledky. To je další důvod, proč je v zájmu organizace 

komunikovat s veřejností a usilovat o co nejlepší image v jejích očích (Bačuvčík, 2006: 44, 

53).  

Média 

 Organizace by se měla v rámci své marketingové komunikace soustředit také na 

média, která jí nejen napomáhají získávat zájem veřejnosti o její činnost, nýbrž která 

zásadně formují její obraz v očích veřejnosti, neboť jsou zprostředkovateli informací mezi 

organizací a jejím okolím. Zejména z tohoto důvodu by si měla nezisková organizace 

udržovat s médii dobré vztahy a svou komunikaci s nimi systematicky řídit. Publicita je 

pro neziskové organizace významná také jakožto bezplatná forma marketingové 

komunikace. Média lze ovšem chápat i jako zástupce veřejnosti v její kontrolní funkci vůči 

neziskovým organizacím, které často přijímají finanční podporu z veřejných rozpočtů 
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(Bačuvčík, 2006: 47, 126). 

 Naoplátku mohou neziskové organizace médiím nabídnout poměrně široké 

spektrum témat a společenských otázek, jež dokáží vzbudit zájem publika. Je vhodné, aby 

sama organizace nad takovými tématy přemýšlela a cíleně vytvářela pro média alespoň 

krátké tiskové zprávy (Bačuvčík, 2006: 136). 

   

 I v případě, že organizace provede kvalitní „výzkum motivace“ (Kotler, Armstrong, 

2004: 283) a potřeb svých cílových skupin, existuje mnoho dalších faktorů, které mohou 

ovlivnit jejich konečné rozhodnutí o „nákupu“. Jsou to zejména společenské, kulturní, 

demografické a psychologické faktory. V jejich důsledku se může způsob vnímání 

marketingové komunikace cílovými skupinami výrazně lišit od představy, se kterou do 

komunikace vstupuje daná organizace. Ve vnímání každého člověka se odrážejí jeho 

předchozí zkušenosti, osobní motivace, postoje apod. Lidé navíc vnímají většinou jen to, 

co chtějí vnímat, zatímco negativní či nepříjemné podněty vytěsňují. Kotler a Armstrong 

uvádějí tři specifické procesy vnímání – selektivní pozornost, selektivní zkreslování a 

selektivní paměť. Selektivní pozornost propustí do mysli jedince jen to, co považuje za 

podstatné. Selektivní zkreslování dále interpretuje získané informace tak, aby zapadaly do 

již existující představy jedince o dané věci. Selektivní paměť pak odsune vzpomínku na 

něco, co není v souladu s přesvědčením člověka, co mu není v určitém smyslu příjemné 

(Kotler, Armstrong, 2004: 285). V tomto ohledu existuje riziko v marketingové 

komunikaci neziskových organizací, neboť ty často upozorňují na negativní skutečnosti a 

nezřídka také připomínají lidem jejich „špatné svědomí“ například kvůli jejich vlastní 

nečinnosti. 

 Podobným problémem může být sociální jev nazvaný „compassion fatigue“ (únava 

ze soucitu), který se objevuje v důsledku přetížení informacemi o katastrofách a neštěstích 

ve světě. Podle Tester (2001: 13) compassion fatigue znamená „zůstat vyčerpán a unaven“ 

při sledování „svědectví o utrpení někoho druhého“, což následně vede zpravidla k 

odmítnutí takového svědectví. Přesycenost informacemi, které mají vzbudit soucit diváků 

(popřípadě adresátů reklam neziskových organizací), může vést k lhostejnosti či rezignaci 

těchto cílových skupin. Na druhou stranu, studie E. J. Dycka a G. Coldevina odhalila, že 

pozitivní obsah působí na cílovou skupinu vstřícně a podporuje její motivaci podpořit 

danou organizaci. Fundraising prostřednictvím rozesílání dopisů proto bývá úspěšnější 

spíše tehdy, když mají dopisy pozitivní obsah (např. dopis s obrázkem smějícího se dítěte 

vzbudil vyšší podporu, než s obrázkem dítěte smutného). „Vyhrožující a bolestivé“ zprávy 



 

 38 

a obrázky působí naopak na cílovou skupinu odpudivě a způsobují compassion fatigue 

(Tester, 2001: 83; Moeller, 1999: 35). 

2.4.4 Důvěra a etický rozměr neziskových organizací poskytujících sociální služby 

 Otázka etického jednání v marketingu byla řešena již v kapitole 1.2.3 Etika 

v marketingu. Nyní se na okamžik k této otázce vrátíme, a to v kontextu neziskových 

organizací poskytujících sociální služby. V sociálních službách se stává etický aspekt 

marketingu obzvlášť důležitým, neboť jde o citlivou oblast, kdy je klient na dané 

organizaci víceméně závislý. Bačuvčík (2006) zdůrazňuje důležitou zásadu při poskytování 

sociálních služeb, a to že o konečné podobě poskytované služby by měl rozhodovat klient 

sám. K tomu je ovšem nutné, aby byl klient schopen adekvátně posoudit kvalitu a výhody 

nabízené služby, tedy aby byl dostatečně, pravdivě a včas informován neziskovou 

organizací o její nabídce. 

 Sargeant zmiňuje, že někteří autoři považují etiku za další prvek marketingového 

mixu, neboť etický rozměr aktivit některých neziskových organizací lze považovat za 

jeden z jejich rozpoznávacích znaků. Sargeant ovšem zároveň dodává, že etika by v rámci 

neziskového marketingu neměla být pouze „dodatečným“ prvkem marketingového mixu, 

nýbrž by měla celým mixem prostupovat a formovat veškeré marketingové aktivity 

organizace. V této souvislosti si mnohé organizace vypracovávají etický kodex zahrnující 

obecné principy, jimiž by se měl každý zaměstnanec řídit (Sargeant, 2005: 175). 

 Některé etické principy byly zakotveny i právně, u nás zejména v rámci Standardů 

kvality sociálních služeb, které jsou shrnuty v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Je 

zajímavé pozorovat, jak se mnohé zásady uvedené v tomto dokumentu shodují s pravidly 

„nového“ marketingu, tedy marketingu zaměřeného na hodnotu pro zákazníka. Dle 

Standardů kvality sociálních služeb například poskytovatel sociální služby konzultuje se 

zájemcem o službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, což podobně v marketingu 

napomáhá přizpůsobení nabídky organizace potřebám zákazníka. Standardy také stanovují 

povinnost poskytovatele umožnit uživateli sociální služby podat stížnost na kvalitu nebo 

způsob poskytování sociální služby. I zde je zřejmá paralela s marketingovou orientací na 

zákazníka, jehož spokojenost s poskytnutými službami je pro organizaci klíčová. Dále 

standardy vyžadují, aby si poskytovatel sociální služby písemně definoval a následně 

zveřejnil své poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby. Jednoznačné stanovení 

cílů a poslání organizace je také jedním z prvních kroků tvorby marketingové strategie. 

 Na základě zákonných omezení a vlastních etických hodnot si organizace vytváří 

základní dokumenty, mj. své poslání a programové prohlášení. Pokud etické principy stojí 
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takto v samotných základech organizace, je nevyhnutelné, aby se odrazily také v její 

marketingové strategii, neboť strategické řízení vyžaduje, aby „(...) marketingový plán 

zapadal do programového prohlášení a cílů společnosti“ (Hannagan, 1996: 53). Otázka 

nyní zní, zda existují takové etické principy, které by byly v rozporu s některými 

marketingovými nástroji, resp. zda může dojít k situacím, kdy je nutné marketing omezit s 

ohledem na etické hodnoty organizace. 

 Odpovězme rovnou, že ano. Například běžné pravidlo marketingu, že organizace 

zaměřuje svou pozornost v první řadě na zákazníky, kteří mají organizaci více co 

nabídnout, nemůže být v sociálních službách v žádném případě aplikováno. Etika 

sociálních služeb vyžaduje, aby organizace přistupovala ke všem svým klientům stejně, 

tedy aby nediskriminovala (ať už pozitivně či negativně) jedny vůči druhým. Toto pravidlo 

se týká všech možných oblastí – od náboženské či etnické přes genderovou či zdravotní až 

po  sociální či ekonomickou. Jiným příkladem může být omezení marketingového 

výzkumu v důsledku skutečnosti, že mnohé informace o klientech organizace mohou být 

(právě z etických důvodů) důvěrné a proto nedostupné pro marketingové pracovníky 

organizace (Janečková, Vaštíková, 2001: 32). 

 Jak bylo řečeno již v kapitole zabývající se etickým rozměrem marketingu, 

marketingové aktivity jsou nástrojem k dosažení cílů, jež si organizace stanovuje na 

základě své vize a svého poslání. Marketing jako takový je proto hodnotově neutrální a 

jeho formu určuje sama organizace. Je pravděpodobné, že si nezisková organizace 

poskytující sociální služby zvolí obecně spíše neútočnou a méně „dravou“ formu 

marketingu. Jak píše Bačuvčík v souvislosti se získáváním klientů: „Oproti situaci v 

komerčním marketingu je marketingová komunikace s uživateli služeb neziskových 

organizací mnohem více informováním než přesvědčováním. (…) [E]tické principy jejich 

pracovníkům většinou nedovolí komunikovat důrazně persuasivně. Pokud se takto některá 

organizace chová, je to jejím okolím většinou vnímáno negativně (...)“ (Bačuvčík, 2006: 

69). Skutečnost, že nátlaková forma marketingové komunikace může vyvolat negativní 

reakci okolí, nás opět obrací k současné koncepci marketingu. Pokud etická pravidla 

prostupují celou neziskovou organizací, takže i její vystupování na veřejnosti je zjevně 

ohleduplné a zodpovědné, získá si taková organizace pravděpodobně vyšší podporu svých 

cílových skupin. Přijmeme-li tedy moderní koncepci marketingu, která nechce „prodat za 

každou cenu“, nýbrž která dbá o dlouhodobou image firmy, je zřejmé, že neziskové 

organizace mají dokonce výhodu oproti komerčním firmám. Vzhledem k tomu, že 

neziskové organizace nejsou vázány potřebou maximalizovat zisk, mají prostor „(...) 
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přijímat rozhodnutí, jež směřují k maximalizaci prospěchu společnosti jako celku“ 

(Sargeant, 2005: 175, překlad vlastní), což zpětně zvyšuje jejich společenský kredit. 

 S touto otázkou souvisí ještě jedno důležité téma, a tím je tzv. teorie důvěry, která 

se pokouší objasnit existenci neziskových organizací ve společnosti tím, že je kontrastuje s 

komerčními firmami. Podle této teorie dochází u komerčních (tj. ziskových) organizací ke 

„smluvnímu selhání“ v důsledku informační asymetrie. Zákazník obvykle nemá na své 

straně dostatečné množství informací k tomu, aby posoudil reálnou kvalitu produktu či 

služby, jež zamýšlí koupit. Proto přicházejí na řadu další kritéria, dle nichž se zákazník 

rozhoduje, zda bude dané organizaci důvěřovat. Takovým kritériem může být právě 

neziskovost organizace, tedy zákaz rozdělovat případný zisk organizace mezi její 

stakeholdery. Ve chvíli, kdy odpadá finanční aspekt, ztrácí se významný důvod pro to, aby 

se organizace snažila svého potenciálního zákazníka podvést (Salamon, Anheier, 1998: 

222-223). Od neziskových organizací se tedy očekává etické jednání nejen proto, že to 

většinou vyplývá ze samotného účelu jejich existence, ale také proto, že nemají motivaci 

za každou cenu maximalizovat svůj zisk. 

 Burt a Dunham se ve své studii zaměřují na moment důvěry v rámci online 

dárcovství, kdy donátor nezískává za svůj dar žádný přímý benefit, a přesto stále očekává, 

že jeho prostředky skutečně půjdou na účel, který se rozhodl podpořit. Podle nich je 

klíčové, aby daná organizace na svých webových stránkách zveřejňovala informace a 

obrázky o daném programu (účelu) a také o své činnosti v rámci daného programu. Pečlivý 

design stránek podle zmiňované studie zvyšuje ochotu dárců podpořit organizaci, protože 

snižuje jejich nejistotu a posiluje důvěryhodnost organizace (Burt, Dunham, 2009: 134). 

Také upozorňují na důležitost technického zabezpečení stránek (firewall apod.), neboť 

dárci často nedůvěřují platbám přes internet (Burt, Dunham, 2009: 126) 

 

 Poněkud filosofičtější otázkou etiky v neziskových organizacích je etický obsah její 

marketingové komunikace (nikoliv tedy jen forma, o které byla řeč dosud). Neziskové 

organizace totiž nabízejí svým „zákazníkům“ něco docela jiného, než většina komerčních 

firem: místo uspokojování materiálních potřeb, které jsou spojeny s konzumním způsobem 

života, vyzývají neziskové organizace, aby se její „zákazníci“ naopak něčeho vzdali, aby 

uspokojili potřeby někoho jiného, než své vlastní. Vybízejí k altruismu, k zájmu o druhé 

lidi (resp. o ekologické či společenské problémy, o politické dění apod.), snaží se probudit 

veřejnost z její lhostejnosti. V tomto případě je marketingová komunikace zcela namístě. 

Zatímco své materiální potřeby si většina lidí uvědomuje neustále, málokdo si v 
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každodenním shonu vzpomene na potřeby někoho druhého. Navíc vzhledem k 

nepříjemným pocitům, které v nás ekologické, společenské aj. problémy vyvolávají, není 

pravděpodobné, že je budeme sami aktivně vyhledávat. Marketingová komunikace 

neziskových organizací zde proto hraje klíčovou roli, neboť v lidech probouzí motivace k 

tomu, aby se chovali zodpovědně vůči svému okolí. Tento aspekt je ještě umocněn v 

kombinaci s náboženskými principy, což bude spolu s dalším tématem následující kapitoly. 
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3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

SPJATÝCH S CÍRKVEMI 

 Církve a jejich právnické osoby hrají v rámci zabezpečování sociálních služeb v 

České republice významnou roli9. Stejně jako na všechny ostatní aktéry v rámci trhu 

sociálních služeb (komerční organizace, státní a nestátní neziskové organizace) se na ně 

vztahují pravidla trhu a principy soutěže v konkurenčním prostředí (blíže viz kapitola 2.2 

Konkurence v neziskovém sektoru). Moment konfrontace křesťanských hodnot církevních 

právnických osob, jež jsou zpravidla zakotveny v jejich poslání, s tržními pravidly a 

konkurenčním bojem je zdrojem mnoha diskusí a kontroverzních postojů. Existují 

předsudky proti užívání marketingových nástrojů náboženskými organizacemi, neboť 

marketing je nahlížen jako manipulativní a lehce zneužitelný nástroj, který je v přímém 

kontrastu s podstatou náboženství. I zde ovšem platí to, co bylo v rámci této diplomové 

práce již několikrát zmíněno: marketing jako prostředek k dosažení vytyčených cílů nemá 

sám o sobě žádný hodnotový obsah. V kontextu nábožensky založených organizací lze pak 

říci, že „[m]arketing (…) je pouze technika a nemůže nikdy nahradit poslání náboženské 

organizace. Nástroje z komerčního sektoru jsou základními kameny, na nichž lze postavit 

agendu náboženského marketingu, ovšem pouze dokud nenabourává její duchovní 

koncepci. Je-li tato podmínka splněna, marketing je konzistentní s posláním a cíli 

kongregace či jakékoliv jiné náboženské organizace“ (Abreu, 2006: 140, překlad vlastní). 

Některé nábožensky orientované organizace již tento předpoklad přijaly a pokoušejí se (s 

různým úspěchem) zahrnout marketingové nástroje i do svého řízení. Zejména v USA se 

marketingem zabývají dnes již i samotné církve, které se snaží na pozadí rostoucí 

konkurence (vznik nových církevních společností) a klesajícího procenta věřících získat do 

svých řad nové členy. 

 Předmětem této práce nejsou samotné církve a nejsou to ani obecně neziskové 

organizace poskytující sociální služby. Zaměřujeme se zde na konkrétní část trhu stojící na 

pomezí mezi těmito dvěma typy organizací. Této oblasti doposud nebyla v odborné 

literatuře zabývající se marketingem věnována dostatečná pozornost. Chceme-li 

nahlédnout alespoň některá specifika marketingové komunikace poskytovatelů sociálních 

služeb spjatých s křesťanskými církvemi, je proto nutné vycházet právě z uvedených dvou 

pozic – z pozice sociální práce a z pozice křesťanského náboženství. V této kapitole se tedy 

zaměříme na vztah křesťanství a sociální práce a pokusíme se uvést některá specifika 
                                                 
9 O tom svědčí například skutečnost, že církevní právnické osoby byly v roce 2009 druhým nejpočetnějším 

příjemcem dotací ze státního rozpočtu (Rozbor financování nestátních neziskových organizací, 2009: 6). 
V roce 2010 tvořily církevní právnické osoby druhou největší skupinu nestátních neziskových organizací 
v ČR (4,27 %) (Rozbor financování nestátních neziskových organizací, 2010: 5). 
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křesťanských poskytovatelů sociálních služeb. Následovat bude analýza možností pro 

marketingovou strategii těchto organizací v kontextu české společnosti. Tato analýza bude 

doplněna empirickými daty ze tří významných křesťanských poskytovatelů sociálních 

služeb u nás, jimiž jsou Charita Česká republika, Diakonie Českobratrské církve 

evangelické a Armáda spásy v České republice10.  

3.1 Poskytovatelé sociálních služeb spjatí s křesťanskými církvemi 

 Ačkoliv dva ze tří církevních poskytovatelů sociálních služeb, jež jsme si zvolili 

pro analýzu v této práci, mají právní formu církevní právnické osoby (Charita ČR a 

Diakonie ČCE), nejde o jedinou možnou podobu takto zaměřené organizace. Běžnou 

právní formou křesťanských organizací je také např. občanské sdružení (jako v případě 

třetí zkoumané organizace, Armády spásy České republiky, nebo v případě humanitární 

organizace ADRA). 

3.1.1 Právní postavení církve a církevní právnické osoby 

 Zákon definuje církev jako „(...) dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, 

orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem 

vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného 

shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby (…)“11 (Zákon č. 3/2002 Sb.). 

Církve (náboženské společnosti) vznikají dobrovolným sdružením fyzických osob. 

Právnickou osobou se stanou registrací u Ministerstva kultury ČR provedenou na základě 

žádosti splňující podmínky zákona. 

 Církve (náboženské společnosti) mohou vytvářet specifické orgány nebo řeholní a 

jiné církevní instituce ve formě církevních právnických osob, které se na základě návrhu 

příslušného orgánu církve (náboženské společnosti) evidují u Ministerstva kultury (tzv. 

skrytý registrační princip). Takovými právnickými osobami jsou mj. účelová zařízení 

církví, která poskytují sociální nebo zdravotní služby – tedy např. charity a diakonie. 

Kromě specifické struktury práv a povinností spojené s jejich právní formou se na tato 

zařízení vztahují stejné zákony jako na jiné neziskové organizace poskytující takové služby 

(Svoboda, 2007: 17). 

3.1.2 Právní postavení občanského sdružení 

                                                 
10 Ačkoliv v České republice je Armáda spásy registrována jako občanské sdružení, hovoříme o ní v této 

práci jako o organizaci spjaté s křesťanskou církví, neboť v mezinárodním měřítku jde právě o církev. V 
současné době navíc tato organizace usiluje o registraci jakožto církev také u nás. 

11 Svoboda (2007: 6) upozorňuje na rozpor mezi vnímáním poslání církví a náboženských společností jimi 
samými a zákonem. Církve a náboženské společnosti dle Svobody zdůrazňují nejen své „skutky 
zbožnosti“, nýbrž také „skutky lásky“ (tedy např. činnost charit a diakonií), zatímco dle zákona je jejich 
účelem výhradně vyznávání náboženské víry. 
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 Zákon stanovuje, že občané „(…) mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, 

hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (...) a sdružovat se v 

nich“ (zákon č. 83/1990 Sb.). Občanské sdružení vzniká po splnění určitých podmínek 

registrací u Ministerstva vnitra ČR. Cíl činnosti sdružení, jeho orgány, členství, 

organizační jednotky a zásady hospodaření upravují spolu s dalším stanovy daného 

občanského sdružení. Principem sdružování občanů je mj. dosahování společných cílů, 

jimiž může být například právě poskytování sociálních služeb. V takovém případě se na 

organizaci opět vztahují zákony související s výkonem sociálních služeb (zejména zákon 

108/2006 Sb., o sociálních službách). 

3.1.3 Křesťanské organizace a sociální služby 

 Křesťanské organizace jsou kromě duchovní a pastorační činnosti aktivní také např. 

v oblasti péče o kulturní památky či v pořádání volnočasových aktivit a kulturních akcí. 

Nejčastější oblastí činnosti křesťanských organizací jsou ovšem zdravotní a sociální služby 

veřejnosti. Taková služba veřejnosti je křesťanskými organizacemi chápána jako pomoc 

bližnímu a vychází z křesťanské lásky a hlubokého zájmu o druhého člověka. Tato činnost 

byla dříve označována jako „diakonia“ a tento pojem se dodnes zachoval v rámci 

protestantských církví.  

 Vliv k řesťanství na formování dnešní podoby sociálních služeb je nesporný. 

Moderní sociální práce „(…) vyrostla ze silných náboženských tradic a hodnot, z kultury, 

která byla  zcela prodchnutá křesťanstvím“ (Holloway, Moss, 2010: 9, překlad vlastní). 

Křesťanské hodnoty, které zásadně ovlivnily nejen sociální práci, nýbrž celou 

západoevropskou společnost, se týkají například specifického pojetí sociální spravedlnosti, 

důrazu na lidská práva či vzájemné zodpovědnosti a respektu všech členů společnosti 

(Gilligan, 2010: 65; Sargeant, 2005: 175). Je nutné zmínit také vliv, který měly na 

formování dnešní podoby sociální práce konkrétní křesťanské organizace a charity jako 

např. Armáda spásy, Římsko-katolická charita či různé protestantské diakonie, které byly v 

historii často hlavními (a v určitých oblastech i jedinými) provozovateli sociální práce. 

 Takový historický vývoj sociálních služeb je také jedním z hlavních důvodů, proč 

se od sebe v současné době nábožensky, resp. sekulárně založení poskytovatelé sociálních 

služeb příliš neliší. Jejich poslání, hodnoty, případné etické kodexy apod. vycházejí z 

prakticky týchž principů a jejich podoba je navíc z druhé strany formována legislativou 

daného státu. Holloway a Moss spatřují v sociální práci obecně směs „sekulárního a 

náboženského ducha“ (což je ovšem typické také pro celou společnost, ve které působí), 

kdy úsilí o lepší společnost je dle nich „hluboce spirituálním úkolem“ a musí vycházet z 
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velkého duchovního zanícení, aby neupadla do „unaveného, temného a zklamaného 

byrokratického úřadu státu“ (Holloway, Moss, 2010: 44, překlad vlastní). 

 V případě křesťanských organizací poskytujících sociální služby se v tomto smyslu 

může jevit jejich náboženský základ jako poměrně velká výhoda, neboť motivace onoho 

„spirituálního úkolu“, za nějž lze sociální práci považovat, má zcela konkrétní podobu. Na 

druhou stranu ovšem existují ohledně vztahu mezi náboženstvím a sociální prací diskuse. 

Gilligan (2010) například zmiňuje některé otázky profesionální etiky, která je dle jeho 

názoru v dnešním západním světě prakticky sekulární a jako taková bývá v rozporu s 

některými náboženskými zásadami (Gilligan uvádí příklad homosexuálních partnerství či 

umělých potratů, kde se sekulární a náboženská etika zásadně rozcházejí). 

 V tomto ohledu lze rozlišit dva typy křesťanských poskytovatelů sociálních služeb, 

a to typ „fundamentální/exkluzivní“ a „liberální/otevřený“ (Gilligan, 2010: 62). První typ 

organizací považuje svou víru za neoddělitelnou od své činnosti. Klient takové organizace 

je přesvědčován, aby přijal její víru, neboť to je nahlíženo jako nezbytný krok ke zlepšení 

či vyřešení tíživé situace klienta. Takové organizace mají nutně sklon k diskriminaci 

případných zaměstnanců i klientů, kteří nebudou přijetí dané víry nakloněni. Pro druhý typ 

organizací, tj. liberální/otevřený, je náboženská víra prakticky „pouze“ motivací k činnosti, 

nikoliv nezbytně součástí této činnosti. Liberální křesťanské organizace poskytující 

sociální služby jsou otevřené přijímat a respektovat zaměstnance i klienty z různých 

kulturně-náboženských oblastí, neboť jejich hlavním cílem je poskytovat kvalitní služby, 

nikoliv šířit svou víru (Gilligan, 2010). 

 Model marketingové strategie v rámci poskytování sociálních služeb se slučuje 

zejména s druhou formou organizací. Chce-li církevní poskytovatel uspět na trhu 

sociálních služeb, je nutné, aby usiloval o maximální kvalitu nabízených služeb (resp. 

minimálně o kvalitu srovnatelnou s kvalitou služeb ostatních subjektů na trhu). V dnešní 

době diakonická (charitativní) práce prochází (stejně jako další soukromí poskytovatelé 

sociálních služeb) profesionalizací. Často neoprávněná nařčení z amatérismu a 

nekonzistence jen těžko vyvažovaných nadšením a křesťanskou láskou, se snad již daří 

církevním organizacím postupně vyvracet. To, aby tyto organizace přesvědčily klí čové 

stakeholdery o kvalitě a profesionalitě svých služeb, je jedna z oblastí, pro kterou je využití 

marketingových nástrojů zcela zásadní 

3.2 Specifika křesťanských organizací 

 Následující oddíl bude věnován některým specifikům křesťanských poskytovatelů 

sociálních služeb. Tato specifika vycházejí jednak ze základních hodnot křesťanské víry a 
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jednak z formální církevní struktury. Základem pro tuto část bylo pozorování několika 

českých i zahraničních křesťanských poskytovatelů sociálních služeb12 a rozhovory s jejich 

klíčovými pracovníky za účelem nalezení alespoň některých odlišností mezi sekulárními a 

křesťanskými organizacemi tohoto typu. Uvedené příklady tak rozhodně nejsou 

vyčerpávající studií, jejich smyslem je poukázat na skutečnost, že ačkoliv jsou sekulární 

neziskové organizace poskytující sociální služby založeny na velice podobných hodnotách 

a principech jako ty křesťanské, existuje mezi těmito dvěma typy organizací některé 

rozdíly. Otázkou, jež bude dále řešena, a jež se vztahuje ke čtvrté stanovené hypotéze13, je, 

zda tyto rozdíly mohou znamenat pro křesťanské organizace konkurenční výhodu či 

naopak určité omezení a zda je tedy vhodné je zahrnout do marketingové komunikace 

těchto organizací. 

3.2.1 Zakotvenost v náboženství 

 První zřejmou odlišností křesťanských poskytovatelů sociálních služeb od 

poskytovatelů sekulárních je pochopitelně jejich zakotvenost v náboženství. Jak bylo 

zmíněno v úvodu této kapitoly, je možné rozlišit dva typy organizací spojených s 

náboženstvím, a to dle míry zapojení jejich víry do činnosti organizace (Gilligan, 2010). 

Avšak i u „liberálních/otevřených“ organizací, pro které je náboženství „pouze“ 

východiskem a motivací k činnosti, se křesťanské projevy v praxi budou lišit, stejně tak 

jako i význam, jejž přikládají konkrétní organizace svým křesťanským hodnotám. Přesto se 

pokusíme nahlédnout křesťanský rozměr těchto organizací v jeho obecné rovině, tedy jaké 

možnosti křesťanským poskytovatelům sociálních služeb nabízí. 

 V zásadě lze nalézt (minimálně) tři oblasti, ve kterých může hrát křesťanský rozměr 

uvnitř organizace významnou roli. Každá z těchto oblastí se týká jiné cílové skupiny, 

přičemž ovšem platí, že dané „výhody“ křesťanské orientace se mohou pochopitelně 

vztahovat i na další cílové skupiny. Jde tedy zaprvé o spirituální obsah, který mohou 

křesťanské organizace poskytnout uživatelům jejich sociálních služeb. Druhou významnou 

rolí náboženství v křesťanských organizacích může být motivace pracovníků (pochopitelně 

těch, kteří se sami k víře vztahují). Třetí význam křesťanských hodnot lze spatřovat v 

důvěře, kterou by křesťanské organizace mohly budit v očích dárců, partnerů aj. 

stakeholderů, neboť lze předpokládat, že se budou řídit přísnějšími morálními zásadami. 
                                                 
12 Šlo o tyto organizace: Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě;  Armáda spásy v ČR; Katolická 

Charita ČR; Nízkoprahové centrum Bonjour působící při Leger des Heils (Zwolle, Nizozemí); Diaconie 
Protestantse Gemeente (Meppel, Nizozemí). Vzhledem k tomu, že nešlo o systematický výzkum, nýbrž 
pouze o snahu nalézt možná specifika křesťanských organizací poskytujících sociální služby, je nutné brát 
uvedený souhrn pouze jako nástin možností, které se těmto organizacím nabízejí. Uvedená specifika se 
tak nemusejí týkat obecně všech křesťanských poskytovatelů sociálních služeb.  

13 Vybrané organizace využívají svůj křesťanský charakter jako konkureční výhodu. 
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Tento předpoklad by si ovšem zasloužil samostatný výzkum. Křesťanský charakter 

organizace.může totiž v některých lidech vzbuzovat naopak negativní asociace – například 

v souvislosti s aférami sexuálního zneužívání dětí katolickými kněžími, jejichž negativní 

dopad na důvěryhodnost organizací spjatých s církvemi je nesporný. 

 Vraťme se nyní k prvnímu rozměru náboženství v křesťanské organizaci poskytující 

sociální služby, tedy ke spirituálnímu obsahu sociální práce. Jak píší Holloway a Moss, 

„[v] praxi sociální práce (…) jsou vždy zahrnuty otázky po významu a smyslu (…), 

zejména v době krizí“ (2010: 31, překlad vlastní). Křesťanství, tak jako i jiná náboženství, 

právě na takové otázky nabízí odpověď nebo alespoň směruje člověka k určitému 

východisku. Náboženství dává člověku možnost interpretovat svět, orientovat se v něm a 

snad i nahlížet hlubší smysl jeho žití. Člověk potřebuje zakoušet spirituální rozměr, aby 

alespoň na moment vystoupil ze světa každodenního shonu, v němž obzvláště v moderní 

době převládají materialistické a konzumní hodnoty a který sám o sobě de facto nemá 

žádný hlubší smysl.  

 Bez ohledu na to, zda jde o spiritualitu náboženskou či sekulární, Holloway a Moss 

(2010: 29) považují duchovní dimenzi za „obecně sdílený aspekt lidství“, který je potřebný 

pro všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání. Kvalita života dle nich závisí mj. na pocitu 

naplnění, kdy má člověk potřebu vidět smysl přesahující jeho individuální život. Holloway 

a Moss hovoří o „životě v jeho plnosti“, kdy každý člověk pociťuje potřebu „něčeho víc“, 

co nás vyzdvihne nad každodennost (2010: 77). Dalším zásadním aspektem psychické 

odolnosti je naděje. V rámci sociálních služeb je poskytnutí naděje zcela zásadní, neboť 

„(...) lidé, kteří mají naději, věří, že vždy je možné pozitivní vyústění a to je to, co vytváří 

novou energii a oživuje duši po traumatických událostech a během těžkostí“ (Holloway, 

Moss, 2010: 106, překlad vlastní). Také národní velitel Armády spásy v ČR, Michael 

Rymond Stannett, je přesvědčen, že člověk v beznadějné situaci potřebuje kromě kvalitní a 

profesionální péče dostat naději. V tom spatřuje úlohu křesťanských organizací, které 

mohou díky svému zakotvení ve víře alternovat organizacím sekulárním (Stannett, 2011).  

 V sociální práci se ovšem duchovní stránka klienta často zanedbává, přestože 

mnozí odborníci hovoří o nutnosti tzv. holistického přístupu ke zdraví a sociálnímu stavu 

klienta. Podle studie Koeniga a kol. (2001, in Holloway, Moss, 2010) existuje pozitivní 

korelace mezi náboženstvím (resp. spiritualitou) a zdravím a psychickou odolností jedince. 

Podle některých dalších studií má náboženskost člověka pozitivní vliv na zvládání 

náročných životních situací a napomáhá jeho pocitu životního uspokojení (Holloway, 

Moss, 2010: 92). Podobně konstatuje také například Hodge, že „(...) vztah s Bohem, nebo 
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čímkoliv, co je považováno za to Nejvyšší (…) upevňuje pocit významu, smyslu a poslání 

v životě“ (Hodge, 2001: 204, překlad vlastní), pročež by se mělo usilovat o opětovné 

propojení terapeutické stránky sociální práce se stránkou duchovní. 

 Přijmeme-li koncepci, že kvalita života závisí na provázání rozličných faktorů jako 

je zdraví, sociální zabezpečení či pocit duševní pohody, je zřejmé, že by sociální služba 

usilující o zvýšení kvality života klienta měla reflektovat všechny tyto aspekty. Holistický 

přístup proto vyžaduje multidisciplinární tým sociálních pracovníků, v němž bude mimo 

jiné i někdo, kdo bude usilovat o uspokojení duchovních potřeb klienta. Takovou osobou v 

mnohých neziskových organizacích (a to i těch sekulárních) bývá farář některé církve. Jeho 

role je významná zejména v rámci paliativní péče, tj. v hospicích či léčebnách dlouhodobě 

nemocných, avšak také v rámci práce s lidmi bez domova nebo léčení závislostí 

(Holloway, Moss, 2010: 127-8). Jak dokládá katolický kněz Jargus věnující se pastorační 

službě drogově závislým, místo duchovního pracovníka je nezastupitelné například při 

rozlišování spirituální roviny drogového problému klienta (Jargus, 2008: 14). 

 Neziskové organizace poskytující sociální služby na křesťanském základě mají 

vhodný předpoklad k tomu, aby nabízely svým klientům nejen aktuální vyřešení jejich 

tíživé životní situace, nýbrž aby jim také pomohly uspokojit jejich duchovní potřeby jako 

například potřeba naděje či nalezení smyslu každodenního lidského snažení. Zapojení 

křesťanského rozměru do individuálního plánu sociální pomoci by samozřejmě mělo 

záviset na přání (potřebě) konkrétního klienta. Vzhledem k nízkému procentu osob 

hlásících se u nás k náboženské víře (viz dále) by se dalo předpokládat, že poptávka po 

pastorační službě bude také nízká. Zde je však důležité poukázat na skutečnost, že mnozí 

klienti využívají služby duchovního, aniž by se sami hlásili ke křesťanské církvi. Holloway 

a Moss například citují výzkum The Mayday Helathcare NHS Trust, podle kterého 96 % 

jejich pacientů (oproti původním 18 %) projevilo své duchovní potřeby poté, co se jeden z 

týmu sociálních pracovníků pohyboval mezi klienty a zaznamenával jejich duchovní a 

náboženské preference. Mezi osobami, které projevily zájem o duchovní služby, byli 

přitom i ateisté (Holloway, Moss, 2010: 130). Pozitivní postoj ateistů vůči pastoraci může 

vycházet mj. z historické role faráře, který byl zároveň zpovědníkem zavázaným 

mlčenlivostí14. Tento princip může spolu s určitou „nestranností“ duchovního budit u 

klienta důvěru, díky níž je schopen s duchovním hovořit i o věcech, které by nikomu 

jinému nesvěřil. 

                                                 
14 Ačkoliv u evangelických církví zpověď jako svátost ani oficiální úřad není, přesto zde existuje tzv. služba 

útěchy, při které je zpovědník (což nemusí být nutně farář) vázán mlčenlivostí. 
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 Přesto existují určitá úskalí propojení sociální práce s křesťanským základem. 

Jargus například zmiňuje riziko u osob závislých na drogách, kdy nevhodnou formou 

evangelizace může být klient vržen do nové závislosti, a to závislosti na náboženské víře 

(Jargus, 2008: 14). Dalším závažným problémem je pak „výhradnost“ křesťanského 

náboženství. U některých klientů platí, že jakkoliv silně pociťují své neuspokojené 

duchovní potřeby, snažit se je uspokojovat prostřednictvím křesťanství je pro ně 

nepřijatelné. Může jít o různé důvody – od odmítání církve jako instituce až po odlišné 

kulturní a náboženské zázemí klientů. V tomto ohledu pak záleží na konkrétní organizaci, 

zda dokáže potlačit „formální“ rozměr svého náboženství a nabídnout klientům čistě 

spirituální rovinu, která je, jak již bylo řečeno, do jisté míry univerzální. Jde opět o onen 

typ „liberální/otevřené“ organizace, která může respektovat odlišnost vyznání svých 

klientů (ale také pracovníků atd.). 

 Přijmeme-li předpoklad, že složitá sociální situace člověka není pouze jeho 

aktuálním materiálním (resp. společenským) problémem, nýbrž že má také svůj duchovní 

základ a jeho řešení tak vyžaduje holistický přístup, lze křesťanský rozměr organizací 

poskytujících sociální služby chápat jako jakousi „přidanou hodnotu“ ke službám, které 

jinak nabízejí ve velmi podobné formě také sekulární neziskové organizace. Význam této 

hodnoty navíc roste spolu s otevřeností dané křesťanské organizace a se schopností nabízet 

duchovní obsah alespoň do určité míry odděleně od institucionalizované podoby 

křesťanského náboženství. 

3.2.2 Nízký práh 

 Práce sociálního pracovníka bývá často značně vyčerpávající a někdy může být 

obtížné najít dostatek sil a energie v práci pokračovat. Sociální pracovník potřebuje mít 

neustálý zdroj motivace, aby se dokázal vyrovnávat s komplikacemi a obtížnými 

situacemi, jež k jeho práci neodmyslitelně patří. Nezřídka se stává, že veškeré úsilí 

věnované na zlepšení životních podmínek klienta – ať už jde o člověka žijícího na ulici, 

závislého na drogách či „jen“ někoho v obtížné sociální situaci – vyjde vniveč. Sociální 

pracovník se musí spokojit i jen s dílčími úspěchy a každý drobný krůček klienta za 

kvalitnějším způsobem života pro něj musí fungovat jako povzbuzení. 

 Sociální práci křesťanských organizací lze charakterizovat jako činnost, která je 

motivovaná a vedená vírou a hodnotami zakotvenými ve víře (Gilligan, 2010: 60). V tomto 

směru může být křesťanské zakotvení sociální práce opět velikou výhodou – v první řadě 

pro pracovníka, ale potažmo také pro klienta organizace. Křesťanský sociální pracovník je 

při své práci motivován láskou ke každému člověku, která vychází z vnímání lidí jako 
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Božích stvoření. Jakkoliv obtížné je přijmout příkaz „miluj svého bližního jako sám sebe“ 

(Matouš 22: 39), vnímání druhých lidí jako svých bližních usnadňuje křesťanskému 

pracovníkovi být shovívavý k jejich chybám. Podobně podle Whitinga (2010: 201) 

křesťanské ctnosti mírnosti a pokory přinášejí respekt vůči ostatním lidem, snahu vidět v 

druhém člověku to, co je v něm dobré. Křesťanská pokora – tedy vědomí, že vše, co člověk 

má, je pouze dar od Boha – vede k trpělivosti a mírnosti a usnadňuje odpouštět druhým 

lidem. A Whiting připomíná také křesťanskou ctnost „lásku k nepřátelům“, která vyžaduje 

nesoudit (resp. neodsuzovat) druhé lidi, nýbrž je určitým způsobem respektovat: „Vzdání 

se úsudku (…) tak vyžaduje udržování kontaktu s těmi, kteří jsou považováni za nepřátele 

nebo, snad příhodněji, s těmi, s nimiž je člověk v konfliktu“ (Whiting, 2010: 202, překlad 

vlastní). Whiting dodává, že křesťanský sociální pracovník (tedy ten, kdo usiluje ve své 

činnosti o mírnost a pokoru) „(...) je schopen vytvářet s lidmi pracovní vztahy bez ohledu 

na to, jak složité jsou okolnosti“ (Whiting, 2010: 206). Zatímco pro křesťanské sociální 

pracovníky je tedy motivace pro „přijetí klienta“ založená na obecném přijetí všech 

„stvořených“ bytostí a tedy poměrně jasná, pro pracovníky vycházející čistě ze sekulárního 

humanismu může být situace složitější. 

 Vše, co bylo dosud uvedeno, mělo nastínit odlišné základy sociální práce a 

motivace sociálních pracovníků v křesťanských a sekulárních organizacích, z nichž 

vychází i jejich praktický rozdíl. Sekulární poskytovatelé sociálních služeb mají často 

nastavená pravidla tak, aby jejich služby nemohly být (opakovaně) zneužity. To je 

samozřejmě naprosto pochopitelný a správný přístup. Na druhou stranu, některé 

křesťanské organizace mají tendenci snižovat „práh“ svých služeb tak, aby se otevřely 

prakticky všem lidem v obtížné situaci a tyto organizace se často cíleně soustředí na ty 

nejproblematičtější cílové skupiny klientů. Jejich účelem je zkrátka přijmout kohokoliv, 

kdo projeví o jejich pomoc zájem, dát šanci každému člověku – a to i tehdy, když už 

několik šancí předtím promarnil či zneužil. Takové počínání umožňuje jedině duchovní 

(křesťanský) rozměr, nahlížení na sociální práci jako na službu bližnímu, která nevychází 

pouze z lidského světa, nýbrž která je zakotvena ve vyšším smyslu. Neodsoudit člověka 

ani po desáté či dvacáté, kdy se dopustil téže chyby, dát mu další šanci pokaždé, kdy o ni 

projeví zájem, to vyžaduje hlubokou motivaci. Jak řekl v rozhovoru pro časopis Sociální 

práce katolický kněz Lízna: „Když se mě ptáte, jak mohu milovat lidi, kteří mě opakovaně 

zklamou, nebo mi odcizí nějaké finanční částky, tak bych mohl udělat jednu věc: vyhodit 

takového člověka z fary a dál se s ním nestýkat. Dal bych však přednost penězům před 

člověkem, to bych zklamal, protože peníze jsou vždy méně než člověk, jakýkoli člověk. 

Milovat bližního svého není jen rozumná rada, ale příkaz. Když přestanu tento příkaz 
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respektovat, tak se stane ze mne sobec, který si kolem sebe udělá dokonalou izolaci (...)“ 

(Lízna, 2008: 6). Je to tedy mimo jiné tato silná, nábožensky založená motivace, která vede 

k přijetí co možná nejširší skupiny klientů, co odlišuje křesťanské poskytovatele sociálních 

služeb od těch sekulárních. 

 Takový přístup křesťanských organizací s sebou opět může nést určité konkurenční 

výhody15. Vstřícnost pracovníků a jejich snaha pomoci klientovi pokud je to i jen trochu 

možné vnáší do vztahu s klienty důvěru a pocit bezpečí. Díky nízkému prahu se navíc 

těmto organizacím může podařit zachytit do „sociální sítě“ také osoby, které by se nemohly 

stát klienty jiných organizací, což zvětšuje jejich cílovou skupinu (potenciálních) klientů. 

Lze uvažovat i nad tím, že milosrdný vztah křesťanské organizace k těm nejpotřebnějším 

členům společnosti může posílit image v očích veřejnosti a pozitivně přispět k vnímání její 

potřebnosti. 

3.2.3 Zapojení církevních struktur 

 Specifikem křesťanských poskytovatelů sociálních služeb může být také jejich 

napojení na církevní společenství. Ačkoliv míra spolupráce s církevními strukturami se u 

diakonií a charit různých křesťanských církví liší (a liší se pravděpodobně také v rámci 

téže církve v různých lokalitách České republiky), role církve, faráře či místního sboru 

(komunity) může být pro činnost organizace velice obohacující. Výhodou takového 

propojení je v prvé řadě pochopitelně podpora ze strany církevního společenství. To se 

může stát samostatnou cílovou skupinou fundraisingových aktivit organizace poskytující 

sociální služby, a to skupinou značně motivovanou. V rámci pravidelných kostelních sbírek 

lidé často přispívají na účel podpory sociálního střediska dané církve (a to jak finančně, tak 

i materiálně), církve pořádají charitativní akce na podporu sociálních služeb a členové dané 

církve se často také angažují osobně v rámci dobrovolné práce v dané neziskové 

organizaci. Farář místního sboru také pravidelně dochází do organizace a nabízí jejím 

klientům duchovní služby (viz výše). 

 Významnou úlohou některých křesťanských společenství může být také jejich 

angažovanost v každodenním životě, kdy každý člen vlastně funguje jako „prodloužená 

ruka“ dané neziskové organizace. Do jisté míry lze církevní sbor nahlížet jako širokou 

základnu dobrovolníků, kteří se rozhlížejí po svém okolí a nacházejí možnosti jak v oblasti 

zdrojů organizace, tak i v oblasti potřeb potenciálních klientů organizace (s jistou 

                                                 
15 V tomto ohledu jde čistě o křesťanskou motivaci, což ovšem samozřejmě neznamená, že chování 

křesťanských a silně motivovaných sekulárních sociálních pracovníků nemůže být v důsledku velmi 
podobné. Otázka, jak významnou roli hraje tato „křesťanská nízkoprahovost“ v praxi, by se mohla stát 
podnětem pro další výzkum. 
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nadsázkou řečeno – církevní sbor tak provádí neustálý marketingový výzkum okolí). 

 V neposlední řadě je vhodné zmínit také úlohu kolektivu v rámci dané církve. 

Kolektivní rozměr společenství věřících je zásadní, a to nejen z důvodu společného 

prožitku při náboženských obřadech a rituálech. Významnou roli hraje vzájemná podpora 

členů sboru, zejména v krizových situacích, kdy si dokáží být oporou, a to jak v 

duchovním smyslu, tak i v praktickém. Jak píše Holloway a Moss: „Ať už naše spiritualita 

vychází ze sekulárního nebo náboženského základu, vzájemný prospěch spolu-putujících 

lidí se může stát  drahocenným a život zlepšujícím darem (...)“ (2010: 155). Tento rozměr 

se ovšem může přenést i za hranice církevního společenství, tedy do vztahu s klienty dané 

církevní organizace poskytující sociální služby. Kromě zmiňované finanční či materiální 

podpory organizace mohou členové sboru pomáhat také osobně jednotlivým klientům, 

přijmout je do svého společenství a poskytnout jim důležité sociální vazby. V tomto 

smyslu upozorňuje kněz a sociální pracovník Šimr, že sociální práce je péčí o vztahy, 

nikoli o jednotlivce: „V dnešní době často izolovaných jedinců a rodin představuje 

společenství církve s jejími rituály významnou podporu v podobných těžkých situacích.“ 

(Šimr, 2008: 16). 

 Také toto specifikum může za určitých okolností fungovat jako konkurenční 

výhoda křesťanských poskytovatelů sociálních služeb oproti těm sekulárním. Kromě 

posledně zmíněné funkci sociálního zázemí může mít církevní sbor také roli určitých 

„marketingových výzkumníků“, kteří napomáhají organizaci začlenit se do místní 

komunity a získávat z ní cenné podněty. 

3.3 Křesťanství a marketing 

 Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, propojení hodnot křesťanských organizací s 

marketingovými nástroji vyvolává bouřlivé diskuse. Odborných článků pojednávajících o 

marketingu církví je celá řada a jejich autoři se často věnují právě kontroverzním otázkám, 

které tato oblast vzbuzuje. Někteří se pozastavují dokonce i nad tím, že by křesťanské 

církve (či jejich organizace) měly stát částí trhu, a věnují se hlubší otázce, tedy zda 

principy, na kterých křesťanství stojí, nevylučuje její tržní chování. V tomto ohledu 

Nešpor, Václavík a spol. upozorňují, že „[n]áboženství není ‚mimotržní‘ záležitost, (…) 

nýbrž může být zcela v duchu Weberovy koncepce využito jako legitimizační faktor 

ospravedlňující (získávání) bohatství a přímo k němu vedoucí“ (Nešpor, Václavík a kol., 

2008: 280). V tomto je možné spatřit (v dějinách mnohokrát diskutovaný) vztah mezi 

křesťanským důrazem na štědrost a chudobu a snahou získat podporu a finanční prostředky 

pro svou činnost. Není zde bohužel prostor pro zkoumání této významné a zajímavé 
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otázky. Uzavřeme ji nyní proto konstatováním, že získání zdrojů pro církev a její sociální 

činnost je klíčovou podmínkou pro službu bližním tak, jak to vyžaduje křesťanství. 

Štědrost je možná pouze do té doby, dokud je z čeho dávat. V tom lze vidět určité 

odůvodnění, proč by se také křesťansky založené organizace měly v dnešní době stát 

součástí trhu. Na jejich úspěšnosti totiž závisí osud mnoha dalších lidí. 

 S tím souvisí také otázka zapojení marketingu do činnosti těchto organizací. 

Vycházíme-li z toho, co bylo v této práci již několikrát zmíněno, tedy že úspěšnost 

jakékoliv organizace na trhu závisí mj. na schopnosti využívat vhodným způsobem 

marketingové nástroje, je zřejmé, že ani křesťansky založené organizace se bez nich 

neobejdou. Dodejme však, že propojení marketingu a křesťanských hodnot vyžaduje 

mimořádně citlivý přístup založený nejen na dobré znalosti marketingového prostředí, ale 

zejména na uvážení (a zachování) hlubokého duchovního rozměru onoho „předmětu“ 

marketingových aktivit. 

 Tento problém lze nejlépe ilustrovat na příkladě marketingu církví, který je v 

dnešní době – zejména u větších církví – poměrně běžnou praxí. V tomto ohledu jsou 

vydávána různá nařízení a zásady vystupování církví, a to zejména v médiích. 

Římskokatolická církev například disponuje několika dokumenty, které ujasňují její přístup 

k masovým sdělovacím prostředkům. Mezuláník charakterizuje tento přístup takto: 

„Katolická církev pojímá společenskou komunikaci i její prostředky nejen jako Boží dar, 

ale jako skutečnost odrážející ve světě obraz Boha (...)“ (Mezuláník, 2007: 28). 

 Budde (1998) ve svém článku o marketingu katolické církve (resp. osoby papeže) 

obecně varuje, že marketing křesťanských organizací musí jít jinou cestou než např. 

marketing firmy Walt Disney. Tento způsob marketingu se stal takovým fenoménem, že z 

něj dokonce vznikl dnes již zaběhnutý pojem disneyfikace. Ten v sobě zahrnuje především 

čtyři charakteristické znaky: 1) tematičnost (výběr souboru privilegovaných témat, což 

zajišťuje soudržnost a nekomplikovanost nabízené podívané), 2) nivelizace spotřeby 

(propojení spotřeby s dalšími činnostmi), 3) důraz na reklamu (která je „svádivá“) a 4) 

emocionalita (Nešpor, Václavík a kol., 2008: 282). 

 Užívání křesťanských symbolů a hodnot v rámci takového způsobu marketingu 

může být velmi nebezpečné. Zatímco u firem nabízejících konzumní hodnoty v zásadě 

neexistuje žádný další rozměr než je daný produkt, za formální stránkou křesťanských 

organizací stojí komplexní náboženský svět trvající a vyvíjející se více než dva tisíce let. 

Snaha o zmíněnou tematičnost a zaštítění tohoto světa jednoduchým logem či sloganem 

bude vést pravděpodobně k pouhé jeho imitaci. Proto je také podle Budde nutné, aby se 
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církve snažily bránit tendenci kulturního průmyslu (resp. kulturní komodifikace) 

zjednodušovat křesťanství a jeho kulturní dědictví na formu „produktové nálepky, loga 

nebo jména značky“, což Budde označuje za „idolové aspekty současného kapitalismu“. 

Církev by si podle něj měla najít vlastní cestu v rámci trhu, svůj specifický marketing, 

který nebude užívat všechny dostupné nástroje jen proto, aby dosáhl stanovených cílů a 

který neučiní z evangelia pouhou komoditu na prodej – což je dle Budde běžnou technikou 

kulturního průmyslu. „Bez toho, aby církev získala zpět svou identitu jako alternativní 

komunita formovaná příběhem, který nevytvořil kulturní průmysl, se stane karikaturou 

sama sebe“ (Budde, 1998: 85-86, překlad vlastní).  

 V souvislosti s významem hodnot v marketingu náboženských organizací lze 

spatřovat jeho podobnost s marketingem sociálním. Jak sociální, tak nábožensky založený 

marketing usilují o určitou změnu v chování veřejnosti a současně se tím snaží uspokojit 

lidské i společenské potřeby (Abreu, 2006: 140). Tato podobnost vede některé křesťanské 

organizace k využití týchž reklamních nástrojů – jako např. billboardů, letáků či plakátů – 

k šíření víry ve společnosti. Jako příklad uveďme kampaň „God Speaks“ (Bůh hovoří), 

která probíhala mezi lety 1998 a 2009 v USA. Ve dvou stech měst bylo možné spatřit 

černobílé billboardy s nápisy, které měly působit dojmem, že ke čtenáři promlouvá přímo 

Bůh. Slogany jako „Let‘s meet at My house Sunday, before the game“ („Sejděme se u mě 

v neděli před zápasem“), „That ‚Love Thy Neighbor‘ thing…I meant that“ („Tu věc s 

‚miluj svého bližního‘... Myslel jsem to vážně.“) či „We need to talk“ („Musíme si 

promluvit“) měly přimět veřejnost zamyslet se nad vírou a náboženstvím a potažmo měly 

vést ke zvýšení návštěvnosti kostelů v dané oblasti (tj. jakožto sociální marketing měly 

změnit chování společnosti) (www.godspeaks.com). Podle dat z následných průzkumů se 

ovšem postoje vůči Bohu a náboženství ani návštěvnost kostela nezměnily (Lancendorfer, 

Reece, 2010), z čehož by se dalo usoudit, že kampaň neměla na chování veřejnosti vliv a 

jako taková nebyla úspěšná. Lancendorfer a Reece (2010) uvažují o možných důvodech 

této „neúspěšnosti“, mj. uvádějí krátkou dobu trvání kampaně, nepřesvědčivost, že výhody 

nabízené kampaní (dobrý vztah s Bohem) vyváží náklady lidí (např. vstávat v neděli do 

kostela) či nevhodnost takové formy kampaně pro danou problematiku. (Lancendorfer, 

Reece, 2010: 332-333). Podle výzkumů církevních komunikačních technik, na které 

Lancendorfer a Reece odkazují (2010: 327), jsou billboardy a letáky veřejností vnímány 

jako nepatřičná forma náboženské reklamy. Autoři ovšem současně upozorňují, že 

billboardy poměrně dobře fungovaly v rámci jiných náboženských kampaní, a to zejména 

za účelem fundraisingu. 
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 Pokud se můžeme k uvedenému příkladu vyjádřit, zdá se, že pro účel zvýšení počtu 

věřících nebo i jen návštěvnosti kostelů v daném regionu je billboardová kampaň nikoliv 

nutně nevhodnou, avšak minimálně nedostatečnou formou marketingové komunikace. Je 

možné, že slogany „z úst Boha“ skutečně přiměly jejich čtenáře zamyslet se nad svým 

náboženským životem, že jim „připomněly“, že zde kromě každodenních povinností a 

radostí existuje ještě další rozměr. Avšak jako impuls pro změnu tak zásadního postoje 

jakým je víra v Boha, resp. celého životního stylu dané cílové skupiny, je tato neosobní a 

krátkodobá forma komunikace nutně nedostatečná. Jinými slovy: „(...) reklama nemůže 

obrátit lidi ani je přivést k víře. Může ovšem přesvědčit veřejnost, aby se podívala znova 

(resp. znova se zamyslela) nebo snad dokonce může podnítit zájem“ (Percy, 2000: 101, 

překlad vlastní). To je ovšem velmi obecný cíl, který nemusí vést k žádnému dalšímu 

výsledku. Podle Stevense a kol. (2006: 16) je marketing úspěšnější v dosažení změny 

chování v případech vyžadujících nízké zapojení cílové skupiny, v jednorázových 

případech a v případech individuálního rozhodování (jako např. darování peněz). Také v 

případě kampaní je tedy vhodné, aby se spojily s konkrétním účelem, který přiměje 

veřejnost proměnit svůj zájem v reálnou činnost. 

 V tomto lze spatřit příležitost pro křesťanské organizace poskytující sociální služby. 

Ačkoliv jejich účelem není šíření křesťanství (či alespoň ne v první řadě), podnítit 

uvažování člověka o duchovní, nemateriální, emocionální či náboženské stránce jeho 

života ve spojení s konkrétními potřebami druhých lidí může fungovat jako jedinečná 

marketingová taktika. Pochopitelně přitom ovšem záleží na charakteru cílové skupiny, k 

čemuž se později ještě dostaneme. 
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4 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VYBRANÝCH K ŘESŤANSKÝCH 

ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 Dosud jsme se zabývali teoretickými otázkami marketingu křesťanských 

organizací, které poskytují sociální služby. V této kapitole se zaměříme na empirickou 

studii tří vybraných organizací (Charita ČR, Diakonie ČCE, Armáda spásy v ČR). Cílem 

jednotlivých analýz bude prozkoumat oficiální formu marketingové komunikace 

prosazovanou centrálními útvary daných organizací, jejichž buňky působí na území celé 

České republiky. Proto byly za zdroje informací vybrány hlavní internetové stránky 

organizací, jejich základní propagační materiály a výroční zprávy. Také řízené rozhovory 

za účelem získání základních informací byly vedeny s klíčovými pracovníky v ústředí 

organizací a nikoliv na místní úrovni.  

 Zaměřenost na celostátní úroveň organizací se jevila jako vhodná zejména proto, že 

existuje bohatá škála různých forem, velikostí a zaměření jednotlivých místních zařízení 

daných organizací po celé republice. Proto by výběr jednoho konkrétního pracoviště 

v rámci každé organizace nebyl pro potřeby této práce dostatečně reprezentativní. To 

s sebou ovšem nese také jistá omezení, neboť nebylo například možné v praxi sledovat 

konkrétní činnost pracovníků vybraných organizací. Rozbor forem marketingové 

komunikace tak bude omezen pouze na ty komunikační kanály, které jsou dostupné 

na nejvyšší úrovni organizací. 

4.1 Představení organizací 

4.1.1 Charita Česká republika 

 Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference 

římskokatolické církve. Charita ČR je církevní právnickou osobou a jejím členem je šest 

diecézních a dvě arcidiecézní charity, které mají vlastní právní subjektivitu. Dále existuje 

množství místních charit s různou mírou dobrovolnosti i samostatnosti. Hlavní oblastí 

činnosti Charity ČR jsou zdravotní a sociální služby, jež zahrnují sociální poradenství 

(např. občanské poradny), sociální péči (např. pečovatelská služby) i sociální prevenci 

(např. azylové domy). Charita ČR se věnuje také humanitární a rozvojové pomoci 

v zahraničí. 

 Co se týče marketingu Charity ČR, organizace je teprve v procesu schvalování 

všeobecné komunikační strategie, jejíž některé části se však již postupně realizují 

(Rozhovor 5). Neexistuje zde ovšem samostatné marketingové oddělení, marketingové 

aktivity jsou koordinovány z tiskového oddělení v rámci pražského sekretariátu Charity 
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ČR. V době prvního rozhovoru s vedoucí tiskového oddělení Gabrielou Naušovou měla 

Charita ČR rozpracovánu oficiální PR koncepci, která měla stanovit míru jednotné podoby 

celé organizace, přičemž důraz měl být kladen na odbornost a profesionalitu a celkové 

posílení jména organizace (Rozhovor 2). 

4.1.2 Diakonie Českobratrské církve evangelické 

 Diakonie Českobratrské církve evangelické je po Charitě ČR druhou největší 

nestátní neziskovou organizací, která v České republice poskytuje sociální služby. Svou 

činnost obnovila v roce 1989 a dnes působí zhruba ve čtyřiceti místech po celé zemi. 

Nabízí služby od azylových domů přes hospice či ošetřovatelské služby až po sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Diakonie ČCE je církevní právnickou osobou 

a zřizuje své vlastní organizační jednotky, zejména jednotlivá střediska, ale také školské 

právnické osoby či nadace a nadační fondy. Rovněž Diakonie ČCE se věnuje zahraniční 

humanitární a rozvojové pomoci. 

 Pro tuto práci byl uskutečněn rozhovor s bývalým manažerem v oblasti vnějších 

vztahů Diakonie ČCE Martinem Balcarem a dále byl zaslán doplňkový dotazník současné 

manažerce pro vnější vztahy Diakonie ČCE, Vendule Kodetové. Oddělení pro vnější 

vztahy má na starost rozvoj interní komunikace, vztahy s veřejností a médii a také podporu 

získávání zdrojů (Rozhovor 3). Diakonie ČCE má rozpracovaný strategický komunikační 

plán (Diakonie ČCE, 2010: 10), kde má stanoveno, jaké stakeholdery hodlá oslovovat 

s jakými produkty apod. Hlavním úkolem ústředí v rámci marketingu je zaštiťovat celou 

organizaci, dodávat jí jednotnou identitu a vytvářet podmínky pro marketingovou 

komunikaci na nižší úrovni (Rozhovor 3). 

4.1.3 Armáda spásy v České republice 

 Armáda spásy v ČR se od předchozích dvou organizací formálně liší, neboť tato 

mezinárodní organizace u nás není registrována jako církev, nýbrž jako občanské sdružení. 

V současné době však organizace usiluje o registraci jakožto církev s tím, že sociální práci 

bude nadále vykonávat v rámci zřízené církevní právnické osoby (Výroční zpráva Armády 

spásy, 2010) Její struktura má polovojenský charakter, kdy řídící funkce v jednotlivých 

střediscích (sborech) zastávají tzv. důstojníci. V dnešní podobě zahájila Armáda spásy svou 

činnost v roce 1990. Její střediska působí v devíti městech České republiky a věnují se jak 

oblasti duchovní, tak i sociální. Sociální služby Armády spásy ČR zahrnují péči 

o bezdomovce, o matky s dětmi či o staré a nemocné osoby. 

 Armáda spásy v ČR nemá samostatné marketingové ani PR (tiskové) oddělení, 
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formálně ustanovena je pouze oblast fundraisingu. Marketingové aktivity mají na starost 

konkrétní pracovníci v rámci svých kompetencí. Tito pracovníci působí zejména na úrovni 

místní (tj. v jednotlivých střediscích Armády spásy ČR), na národní úrovni se marketingem 

(resp. komunikací s veřejností) zabývá ředitel pro rozvoj fundraisingu (Jakub Vopelák, 

s nímž byl veden rozhovor pro tuto práci), externí pracovník v oblasti komunikace a PR 

a také tajemnice národního velitele Armády spásy ČR, která zastává mj. funkci tiskové 

mluvčí Armády spásy. 

4.2 Nástroje marketingové komunikace vybraných organizací 

 Jak bylo uvedeno v kapitole 1.4.1 Komunikační mix, existuje množství prvků 

komunikačního mixu, které má organizace při své marketingové komunikaci k dispozici. 

Různé organizace používají většinou různé prvky komunikačního mixu a také různé 

nástroje jednotlivých prvků, a to zejména v závislosti na předmětu své činnosti 

a charakteru svých cílových skupin. V této podkapitole se zaměříme na formu a konkrétní 

nástroje marketingové komunikace uvedených organizací. Pokusíme se zmapovat, jaké 

prvky komunikačního mixu organizace využívají, v čem jsou jejich podobnosti a také na 

jaké cílové skupiny se jejich marketingová komunikace zaměřuje. Tím zodpovíme první 

stanovenou hypotézu, která zní: vybrané křesťanské neziskové organizace využívají stejné 

či velmi podobné nástroje marketingové komunikace. Zodpovězení této hypotézy slouží 

jednak ke zmapování marketingové komunikace, což bude využito pro další hypotézy, 

a jednak ke zjištění případných praktických dopadů neziskovosti a křesťanskosti daných 

organizací. 

 V rámci analýzy vybraných křesťanských poskytovatelů sociálních služeb se 

zaměříme na pět základních prvků marketingového mixu, a to na reklamu, public relations, 

podporu prodeje, přímý marketing a internetový marketing. Jak bylo naznačeno v úvodu 

této kapitoly, jeden ze základních prvků mixu, jímž je osobní prodej, v této práci zkoumán 

nebude, neboť to neumožňuje úroveň organizací, jež byla pro analýzu zvolena (tj. ústředí 

celostátních sítí daných organizací). 

4.2.1 Reklama 

Charita ČR 

 Reklamní aktivity Charity ČR se týkají zpravidla konkrétně zaměřených kampaní, 

přičemž nejvýznamnějším projektem, prostřednictvím něhož o sobě organizace dává vědět, 

je každoroční Tříkrálová sbírka. K ní se váží televizní spoty (v loňském roce byl vysílán 

na Prima FTV a na TV Barrandov), rozhlasové spoty (např. rádio Proglas) a také tisková 
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inzerce. Ta je zacílená zejména na televizní magazíny, a to v souvislosti s přenosem 

benefičního Tříkrálového koncertu Českou televizí. V loňském roce využila Charita ČR 

během propagace Tříkrálové sbírky také outdoorové reklamy, například světelné 

obrazovky, světelné vitríny v metru či potisk na tramvaji (Rozhovor 5). 

 Třikrát do roka vychází Charitě ČR v Katolickém týdeníku placená inzertní příloha 

Caritas (do roku 2004 vycházela jako samostatný časopis), ve kterém organizace informuje 

o své činnosti v České republice i v zahraničí (www.charita.cz). Dle dřívější vedoucí 

tiskového oddělení Charity ČR jde o zacílení komunikace na skupinu věřících lidí, kteří se 

dle analýzy dárců Charity významně podílejí na podpoře organizace: „Ačkoliv z hlediska 

PR lze najít médium, které má širší záběr, my víme, že i když má Katolický týdeník náklad 

nějakých 50 000, téměř každý druhý čtenář je vlastně náš dárce“ (Rozhovor 2). Obecně je 

však reklamní komunikace Charity ČR spíše nediferencovaná, orientovaná na celou 

veřejnost. Přesto se dle současné vedoucí tiskového oddělení snaží organizace ve svém 

vystupování reflektovat své typické příznivce, kteří jsou dle průzkumu spíše konzervativní, 

starší a mívají vazbu na katolickou církev. 

 Charita ČR má uzavřené partnerství s některými médii, což jí většinou umožňuje 

v jejich rámci inzerovat své reklamy zdarma (např. rádio Proglas). Jiná média si organizace 

vybírá  zejména dle jejich aktuální cenové nabídky. Současná vedoucí tiskového oddělení k 

tomu dodává: „Své reklamy nedáváme za každou cenu do vytipovaných médií, někde jsou 

pro nás ceny prostě příliš vysoké“ (Rozhovor 5). Reklamu v lokálních médiích občas 

využívají také jednotlivé místní charity, a to jak tisk, tak i rozhlas či televizi (Rozhovor 5). 

 K reklamním nástrojům Charity ČR patří také internetová propagace, kdy na své 

akce organizace upozorňuje prostřednictvím bannerů na spřátelených webových stránkách 

(výjimečně v placené formě – např. loňská reklama Tříkrálové sbírky na serveru 

Seznam.cz). Organizace má také zkušenost se službou Google AdWords (reklama na 

stránkách vyhledavače Google), a to díky zvýhodněné nabídce, kterou od Google získala 

(Rozhovor 5). 

Diakonie ČCE 

 Také Diakonie ČCE využívá reklamy zejména v rámci svých kampaní 

a konkrétních projektů, ačkoliv druhotným cílem je také upevňování značky organizace 

v očích veřejnosti (Dotazník 1). Jako příklad lze uvést sociální kampaň Otevřeno seniorům 

(od října 2010), kterou doprovázel mimo jiné televizní spot16 (vysílaný např. v České 

                                                 
16 Spot ke kampani Otevřeno seniorům.cz zvítězil v soutěži Žihadlo 2011 v kategorii Nejlepší televizní 
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televizi, se kterou má Diakonie ČCE uzavřeno mediální partnerství pro charitativní 

projekty, dále v televizi Metropol a také v multikinech CineStar). Ke kampani vznikl také 

vizuálový cyklus se sloganem „Dnešní tabu se jmenuje stáří“, kdy v rámci outdoorové 

reklamy byly instalovány plakáty na zhruba 300 telefonních budek po celé republice. 

Kampaň byla sponzorsky medializovaná také v tisku (např. Týden, Instinkt či Lidové 

noviny) (Diakonie ČCE, 2010: 11; Dotazník 1).  

Armáda spásy v ČR 

 Reklamní prezentace Armády spásy ČR se zpravidla vztahuje ke konkrétním 

projektům či kampaním. Armáda spásy spolupracuje s konkrétní mediální agenturou, která 

organizaci zajišťuje prostor v médiích zpravidla za symbolické částky. Bez podpory 

mediální agentury by si dle slov ředitele pro rozvoj fundraisingu Jakuba Vopeláka 

organizace nejen nemohla reklamní prostor v médiích finančně dovolit, ale současně by 

pro ni nebyl tento způsob komunikace efektivní (ve smyslu poměru cena – výstupy). Díky 

spolupráci s agenturou Armáda spásy využila prakticky všechny druhy médií – od rozhlasu 

a televize přes časopisy a noviny až po internet. V rámci internetu navíc organizace získala 

grant od společnosti Google, díky které může zdarma využívat službu Google AdWords. 

 Jediná forma reklamy, kterou Vopelák hodnotí jako příliš nákladnou i přes 

zvýhodněné podmínky, jsou outdoorové nástroje (např. billboardy), jejichž produkční 

náklady by si organizace musela hradit sama. Výhody, které získává organizace ohledně 

reklamního prostoru, jsou tedy určitým způsobem limitované: „Máme sice prostor médiích 

takřka zdarma, ale limituje nás to tím, že si nemůžeme úplně vybírat“ (Rozhovor 4). Jako 

příklad lze uvést také prostor v televizním vysílání, který sice bývá Armádě spásy nabízen 

za zlomek skutečné ceny, avšak bez garance vysílacího času (hrozí tedy vysílání jejích 

spotů v noci apod.).  

4.2.2 Public Relations 

Charita ČR 

 Činnost Charity ČR je pravidelně reflektována v médiích, a to jak v celostátních 

(zejména velké projekty jako pomoc po zemětřesení na Haiti nebo Tříkrálová sbírka, o 

které hovořili zástupci Charity např. v pořadu ČT Sama doma), tak také v regionálních 

(zejména konkrétní aktivity jednotlivých středisek). Spolupráce s regionálními médii je dle 

dřívější vedoucí tiskového oddělení Charity Gabriely Naušové pro Charitu ČR stěžejní, 

neboť napomáhá propagaci práce jednotlivých středisek v rámci místní komunity. 
                                                                                                                                                    

reklama, byl nominován na tzv. shortlist festivalu v Cannes 2011 a byl zařazen v sekci Young Director 
Award 2011 (www.diakonie.cz). 
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Na celostátní úrovni se pak v rámci PR řeší širší témata sociálních služeb v politické rovině  

(Rozhovor 2). 

 Jedním z klíčových projektů propagace Charity je Tříkrálová sbírka, která je 

pořádána každoročně od roku 2001. Kolem sbírky existuje mnoho doprovodných akcí 

sloužících k její propagaci a zároveň k propagaci celé Charity ČR. Od roku 2008 například 

sbírku doprovází Tříkrálový koncert, který vysílá v přímém přenosu Česká televize a také 

za tímto účelem vytváří samostatné spoty. V loňském roce byly na koncertě reportáže 

z místních charitních zařízení a byla pořádána sbírka prostřednictvím DMS zpráv.  

 Mezi své mediální partnery Charita ČR počítá Katolický týdeník a Radio Proglas, 

kdy obě média o Charitě pravidelně informují a také jí nabízejí zdarma určitý reklamní 

prostor (viz výše). Charita ČR pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách (viz 

níže) tiskové zprávy. Ty se často věnují informování o místní činnosti jednotlivých charit 

po celém území ČR. Kromě tiskových zpráv na svých stránkách Charita zveřejňuje zhruba 

jednou za tři dny aktuality, tedy krátké zprávy o významných událostech v místních 

střediscích, o dění spojeném s celou organizací, katolickou církví či sociální oblastí v 

České republice. 

 Charita ČR nechává tisknout své propagační a informační materiály. Ačkoliv 

dřívější vedoucí tiskového oddělení přiznává, že tato forma komunikace je finančně 

náročná a do jisté míry nevýhodná, vzhledem ke struktuře cílových skupin podporovatelů 

Charity jde o významný komunikační kanál. Naušová zdůrazňuje zejména skupinu seniorů 

a návštěvníků kostelů, kteří dle analýzy dárců organizace přispívají nejvíce a pro které jde 

o hlavní zdroj informací o organizaci, neboť většinou nemají přístup např. k jejím 

webovým stránkám. Tištěné materiály jsou distribuovány zejména po síti diecézí, přičemž 

jsou k dispozici v charitních pracovištích a v kostelech. Letáky jsou také klíčovým 

nástrojem komunikace s potenciálními klienty charitních zařízení, přičemž jejich distribuce 

probíhá zejména v rámci vytipovaných lokalit. Letáky spojené konkrétně s Tříkrálovou 

sbírkou jsou pak roznášeny přímo do schránek obyvatel, a to v místech působení 

koledníků. 

 Charita ČR vydává a uveřejňuje každý rok svou výroční zprávu. Zpráva je dostupná 

na internetových stránkách organizace. V tištěné podobě ji Charita ČR zasílá zejména 

svým partnerům, tedy sponzorům, nadacím, církevním partnerům, mediálním partnerům 

apod. Charita ČR nemá svůj vlastní interní oběžník, pro interní komunikaci dříve sloužil 

časopis Caritas, dnes se tato forma komunikace vyskytuje spíše na místní úrovni 

jednotlivých charit, kdy čtenáři jsou nejen jejich pracovníci, nýbrž také dobrovolníci 
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a další příznivci (Rozhovor 5). 

 Charita ČR je aktivní ve smyslu pořádání kulturních aj. akcí pro veřejnost. Většina 

akcí je řízena na místní úrovni a souvisí s konkrétními projekty jednotlivých středisek. Jde 

zejména o pořádání soutěží, výstav, přednášek a školení apod. Existuje však také několik 

celorepublikových událostí, které mají za úkol propagaci Charity ČR jako značky 

a představení jejích služeb veřejnosti. Například dne 27. září, který v roce 2008 Česká 

biskupská konference stanovila oficiálním Dnem charity, se celá Charita ČR otevírá 

veřejnosti prostřednictvím rozličných akcí jako jsou dny otevřených dveří jednotlivých 

charitních zařízení, výstavy, hry, soutěže, koncerty apod. Některé z akcí jsou přitom 

zacíleny konkrétně na katolickou veřejnost (např. tzv. „postní almužna“, v rámci které 

členové katolické církve mohou přispívat na charitní činnost), což vypovídá o určité 

diferenciaci marketingové komunikace. 

Diakonie ČCE 

 PR aktivity Diakonie ČCE jsou poměrně různorodé. Ačkoliv tiskové zprávy, jež 

organizace zveřejňuje na svých webových stránkách, jsou doplňovány v průměru pouze 

jednou až dvakrát za měsíc, činnost organizace je často reflektována v místních 

i celostátních médiích (např. výzva Diakonie ČCE k pomoci při povodních v roce 2010 

byla zveřejněna v hlavním zpravodajství ČT, Nova, Prima, na zpravodajských portálech, 

v rozhlase i v tisku). Organizace také spolupracuje s evangelickým časopisem Český bratr, 

který o ní zveřejňuje v každém čísle aktuality a tematické články. Dle manažerky 

pro vnější vztahy je cílem pravidelný informační servis směrem do církve (Dotazník 1). 

Mediálními partnery Diakonie ČCE jsou také Česká televize a Český rozhlas, což 

organizaci usnadňuje získat prostor v těchto médiích - ať už v rámci konkrétních pořadů 

a zpravodajství či ve smyslu reklamního prostoru (Dotazník 1). 

Kromě spolupráce s médii vydává Diakonie ČCE také samostatné publikace spjaté 

zejména s konkrétními projekty (jako např. brožura „O bydlení seniorů“ či brožura „20 

příběhů z Diakonie“) a každý rok zveřejňuje svou výroční zprávu. Organizace tiskne také 

menší propagační materiály, jako např. letáky informující o její činnosti či o konkrétní 

sbírce nebo projektu. Tyto materiály jsou distribuovány zpravidla po síti jednotlivých 

středisek v celé České republice a na veřejných akcích Diakonie.  

V rámci Diakonie ČCE také vznikl osmnáctiminutový dokumentární film 

„O bydlení seniorů“  (2009), který má upozornit na problematiku, na kterou se Diakonie 

v současné době zaměřuje. Snímek byl distribuován do seniorských zařízení a byl také 

promítán na různých konferenčních eventech, seminářích a oborových veletrzích (např. 
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Senior Living či NGO Market) (Dotazník 1). 

Armáda spásy 

 Zprávy o Armádě spásy se objevují zejména v regionálních médiích, a to 

v souvislosti s konkrétními akcemi (viz dále) a projekty, které pořádá v rámci dané 

komunity. Některé z těchto projektů se dostanou ovšem také do celostátních médií, jako 

např. projekt brněnské radnice Jídlo pro bezdomovce, do kterého se Armáda spásy zapojila 

v roce 2010 a který byl reflektován mimo jiné na serveru iDNES.cz či v Ozvěnách dne 

ČRo1-Radiožurnálu. Armáda spásy v ČR se v březnu tohoto roku objevila také např. 

v pořadu Fakta Barbory Tachecí na Prima FTV. 

 Na webových stránkách Armády spásy jsou pravidelně (cca každý týden) 

doplňovány aktuality. Některé z nich mají funkci krátkých oznámení (např. žádost o pomoc 

v určitém městě), jiné jsou tiskovými zprávami (zejména na regionální úrovni). Armáda 

spásy v ČR vydává každoročně Výroční zprávu, která je dostupná na jejích webových 

stránkách a na akcích, které organizace pořádá. Ve výroční zprávě jsou informace jak o 

celé organizaci a jejím vývoji, tak o jednotlivých lokálních střediscích. Armáda spásy v ČR 

také vydává čtvrtletní časopis Prapor spásy, který obsahuje rozhovory, křesťansky laděná 

zamyšlení či zprávy z činnosti jednotlivých center organizace. 

 Jednotlivá centra Armády spásy ČR jsou poměrně aktivní v pořádání kulturních 

a sportovních akcí jak pro klienty, tak pro veřejnost (např. akce „Týden pro seniory” 

v komunitním centru v Havířově). V roce 2010 se konalo mnoho akcí v souvislosti 

s oslavou dvacetiletého výročí působení organizace v ČR. Místní centra tak pořádala 

zahradní slavnosti, výstavy, různé komunitní akce a na závěr také pochod v Praze, který 

byl zakončen benefičním koncertem (Armáda Spásy, 2011). 

 Na hranici mezi PR a podporou prodeje je každoroční Festival Armády spásy, kde 

se kromě sportovních akcí, seminářů, koncertů a programů pro děti konají také společné 

bohoslužby, prezentační panely jednotlivých zařízení Armády spásy ČR a své místo zde 

mají také prodejní stánky s výrobky uživatelů z azylových domů i komunitních center, 

jejichž zakoupením lze přispět na jednotlivá zařízení (Armáda Spásy, 2011). 

4.2.3 Podpora prodeje 

Charita ČR 

 Za podporu prodeje by se dal považovat například již zmiňovaný benefiční koncert 

spjatý s Tříkrálovou sbírkou Charity ČR, kdy během večera mohou lidé přispívat na účely 

této organizace. Také na místní úrovni pořádají jednotlivé charity koncerty, při kterých 
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často distribuují své letáky, případně dávají návštěvníkům možnost přispět na jejich 

činnost. V současné době se rozvíjí prodej výrobků z charitních chráněných dílen 

na různých (i partnerských) akcích (Rozhovor 5).  

Diakonie ČCE 

Střediska Diakonie ČCE pořádají na místní úrovni různé akce jako např. výstavy, 

vzdělávací kurzy, koncerty v rámci výročních oslav středisek apod. V roce 2010 slavila 

dvacetileté výročí založení celá Diakonie ČCE. Při té příležitosti uspořádala Slavnostní 

výroční večer pro partnery. Záznam večera odvysílala také Česká televize v rámci 

Křesťanského magazínu (Diakonie, 2010: 11). Slavnostní večer Diakonie byl v rámci téhož 

pořadu vysílán Českou televizí také v roce 2011 (Dotazník 1). 

Diakonie ČCE pořádá internetové aukce, v rámci nichž probíhá prodej výrobků 

z jednotlivých středisek Diakonie a také obrazů a fotografií od profesionálních umělců. 

Výtěžek jednotlivých aukcí pak směřuje na konkrétní projekty, jež jsou zveřejněny 

na aukčních stránkách (aukce.diakoniecce.cz) 

Armáda spásy v ČR 

 Armáda spásy v ČR pořádá různé akce (benefiční koncerty apod.), při nichž nabízí 

návštěvníkům možnost přispět na účely své činnosti. Jako příklad lze uvést odpoledne pro 

rodiče s dětmi nazvané Námořnická párty, kde jsou připraveny různé atrakce a stánky. 

Určitá částka ze zakoupených jídel a věcí v areálu jde následně na účely Armády spásy. 

Armáda spásy se dále např. již třetím rokem zapojuje do Prague International Marathon. 

Ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády spásy ČR Jakub Vopelák to komentuje slovy: 

„Lidé běžící tento maratón mají zážitek, že běží nějakou dlouhou trať, překonají sami sebe, 

musí natrénovat. Přitom běží v dresu Armády spásy a v rámci startovného přispějí určitou 

částkou na charitu. Tím vzniká pro dárce ještě další přidaná hodnota“ (Rozhovor 1). 

 Armáda spásy v ČR využívá pro motivaci dárců také drobné dárky. Díky 

sponzorům mohla organizace posílat svým dárcům například CD s písničkou od Ilony 

Czákové, která je patronkou azylových domů pro matky s dětmi Armády spásy ČR, nebo 

knihu s příběhy celebrit kontrastujícími s příběhy lidí bez domova. 
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4.2.4 Přímý marketing 

Charita ČR 

 Na svých webových stránkách nabízí Charita ČR zájemcům o pravidelné 

zpravodajství ohledně dění v organizaci pravidelný odběr newsletterů prostřednictvím 

e-mailu. Existuje zde také možnost položit dotaz nebo dát organizaci určitou zpětnou 

vazbu. Charita ČR si nepronajímá kontaktní adresy pro direct mail, kontakty na dárce 

získává zejména prostřednictvím žádosti o potvrzení daru, ve které dárce může souhlasit se 

zasíláním newsletteru. Na získané adresy dárců pak tiskové oddělení rozesílá například 

novoroční přání, nebo informace o využití získaných finančních příspěvků. V rámci 

přímého marketingu se přitom Charita ČR soustředí zejména na pravidelné dárce a dárce, 

kteří věnují větší finanční částky. Pro udržení takových dárců organizace pořádá dokonce 

i setkání, přednášky a různé doplňkové akce, na kterých jsou dárci zejména v rámci 

konkrétních projektů informováni o jejich smyslu a výsledcích (Rozhovor 2, Rozhovor 5). 

Diakonie ČCE 

 Bývalý manažer pro styk s veřejností Diakonie ČCE Martin Balcar je přesvědčen, 

že přímý marketing, resp. osobní kontakt s partnery organizace, je základním nástrojem 

úspěšného fundraisingu: „Z hlediska toho, kde jsou nebo nejsou peníze, 95 % úspěchu 

tvoří budování vztahů s klíčovými lidmi ve firmách, setkávání se s nimi a mluvení o tom, 

co by mohli a nemohli pro Diakonii udělat“ (Rozhovor 3). V rámci přímého marketingu 

Diakonie ČCE využívá např. direct mail, přičemž ovšem s dárci komunikují zejména 

střediska na místní úrovni, neboť se z větší části jedná o zapojení lokální komunity. 

Diakonie ČCE také rozesílá zájemcům newslettery, kdy na svých webových stránkách 

nabízí možnost odebírání „Posla“, tedy „pravidelného zpravodaje s novinkami, 

pozvánkami na akce a zajímavými články o dění v Diakonii ČCE“ (www.diakonie.cz). 

Na webových stránkách je taktéž zřízena sekce „Napište nám“ a navíc sekce „Ptejte se 

na...“, která ke konkrétním oblastem dotazů přiřazuje kontaktní pracovníky. 

Armáda spásy 

 Fundraisingové oddělení Armády spásy ČR má zkušenost s direct mailem, 

konkrétním nástrojem přímého marketingu. Organizace si v minulosti pronajala asi 10 000 

adres, ačkoliv byl tento nástroj vyhodnocen jako finančně náročný. Další, ačkoliv ne tak 

efektivní, způsob získávání kontaktů pro přímý marketing, je oslovování zájemců 

na akcích organizace nebo na jejích webových stránkách. Armáda spásy následně posílá 

svým dárcům poděkování, vystavení potvrzení o daru a informace, na co byly získané 
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prostředky využity. Ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády spásy ČR ovšem upozorňuje, 

že se v tomto setkává také s negativními reakcemi, kdy někteří dárci děkovné dopisy 

od organizace odmítají s tím, že jde o zbytečně vynaložené finance (Rozhovor 1). 

 Direct mail organizace je částečně zacílený, kdy ředitel pro rozvoj fundraisingu 

Jakub Vopelák vysvětluje, že největšími přispěvateli na účely organizace jsou lidé nad 

padesát let. Přiznává ovšem, že žádnou další segmentaci dárců (kromě kritéria věku) 

v současné době organizace neprovádí. Zacílení přímého marketingu lze nalézt ještě 

v souvislosti s křesťanskou obcí, kdy jednou ročně rozesílá Armáda spásy své propagační 

materiály do protestantských církví v České republice (Rozhovor 1). 

4.2.5 Internetový marketing 

Charita ČR 

 Charita ČR v poslední době usiluje o sjednocení formální stránky internetové 

prezentace všech svých středisek, čímž se snaží podpořit jednotnou identitu celé 

organizace. Internetové stránky přitom organizace považuje za jeden z nejdůležitějších 

prvků své komunikační koncepce (www.charita.cz), který je navíc vhodný i vzhledem k 

jeho finanční nenáročnosti a k aktuálnosti informací. Na webových stránkách tak lze najít 

kromě množství obecných informací o Charitě ČR také adresář jednotlivých zařízení, 

možnosti zapojení veřejnosti nebo také seznam akcí, které se konají v konkrétních 

regionech. Pro mnohé uživatele jde také o pohodlnější formu dárcovství, neboť oproti 

jiným formám zasílání finančního daru (např. poštovní složenky) jde o velmi rychlý a 

jednoduchý způsob. Charita ČR na svých stránkách také uveřejňuje výnosy sbírek a kam 

konkrétně peníze přišly. Webové stránky jsou tak určeny pro všechny cílové skupiny – od 

klientů, zaměstnanců a dárců přes partnery a média až po širokou veřejnost. Internetové 

stránky Charity ČR jsou na poměrně vysoké úrovni a obsahují velké množství informací, 

které jsou ovšem logicky a přehledně členěny. Je patrné, že tvorba webu organizace byla 

založena na marketingovém průzkumu. To potvrzuje také Naušová, ačkoliv dodává, že 

vzhledem k omezeným finančním prostředkům nemohlo jít o profesionální výzkum. 

 Charita ČR v roce 2011 poprvé využila možností, jež nabízejí sociální sítě, 

a vytvořila stránku podporující Tříkrálovou sbírku na Facebooku, která do dnešní doby 

získala 2 709 podporovatelů (údaj ze dne 14. 4. 2012). Dřívější vedoucí tiskového oddělení 

tento počin charakterizovala jako pokus, který přinesl lehké zklamání a ve který 

„konzervativní Charita ČR“ nevkládá mnoho důvěry ani nadějí (Rozhovor 2). Sociální sítě 

jsou dle Naušové vhodné zejména pro prezentaci témat, jež budí velký zájem veřejnosti. 

Mezi taková témata ovšem sociální služby dle Naušové nepatří. Přesto má Charita ČR na 
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Facebooku svou oficiální stránku, která čítá 231 členů (údaj ze dne 14. 4. 2012). Kromě 

oficiální charitní stránky je organizace na Facebooku zastoupena ještě stránkou Tříkrálové 

sbírky, která však na rozdíl od první jmenované stránky nemá prvotně za účel získat 

organizaci příznivce, nýbrž slouží jako platforma pro komunikaci koledníků zapojených 

ve sbírce (Rozhovor 2). 

 Kromě facebookové stránky má Tříkrálová sbírka také své samostatné internetové 

stránky, na kterých informuje zejména o účelech a výsledcích uskutečněných sbírek, ale 

také o možnostech, jak na sbírku (celoročně) přispět (www.trikralovasbirka.cz).  

Diakonie ČCE 

 V roce 2010 realizovala Diakonie ČCE projekt Rodina webů Diakonie ČCE17. 

Cílem projektu bylo zejména sjednotit internetovou komunikaci všech středisek 

organizace, tedy aby jednotlivá střediska vystupovala pod jedinou značkou. Bývalý 

manažer pro styk s veřejností je přesvědčen, že „(...) z hlediska marketingu – ať už na 

straně klientů, donorů či partnerů – je třeba, aby si lidé spojovali jednotlivé organizace se 

stejnou značkou“ (Rozhovor 3). Dodává, že v tomto směru měla Diakonie ČCE do roku 

2010 dluhy, kdy množství jejích sponzorů znalo jednotlivé její služby a organizace, aniž by 

si je spojovali s Diakonií ČCE.  

 Webové stránky Diakonie slouží všem cílovým skupinám. Přehledně rozdělené 

sekce „Hledám pomoc“, „Chci pomoci“ a „Hledám informace“ usnadňují uživatelům z 

konkrétní cílové skupiny orientaci na poměrně rozsáhlých stránkách. V rámci podsekcí 

těchto tří základních směrů se komunikace specializuje např. ještě na dílčí skupiny 

podporovatelů organizace, a to na finanční dárce, dárce věcných darů a dobrovolníky. 

Diakonie ČCE pravidelně (zhruba jednou týdně) doplňuje na svých stránkách aktuality, 

které informují návštěvníky mj. o uplynulých akcích a přednáškách, o reflexi diakonické 

práce v médiích, ale také třeba o dění v oblasti sociální politiky. Součástí webových 

stránek Diakonie ČCE jsou dva blogy jejích zaměstnanců (resp. jednoho bývalého a 

jednoho současného), kteří komentují aktuální události v oblasti médií či sociální politiky. 

Ačkoliv jde o poměrně originální komunikační kanál, blogy nejsou bohužel déle než půl 

roku aktualizované.  

Své samostatné webové stránky má sociální kampaň zaměřená na seniory. Poměrně 

unikátním projektem jsou také již zmiňované interní diakonické aukční stránky. Diakonie 

ČCE využívá optimalizované vyhledávače (např. v rámci Google) a bannery. Mezi další 

                                                 
17 S tímto projektem organizace zvítězila v soutěži Žihadlo 2011 o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu, a to 

v kategorii „Internetový projekt“ (www.diakonie.cz). 
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internetové komunikační kanály organizace patří server YouTube a také sociální sítě. Od 

roku 2010 má Diakonie například svůj profil na Facebooku, jenž má 521 členů (údaj ze 

dne 16. 4. 2012). Prostřednictvím tohoto kanálu informuje organizace o svých akcích, 

nabízí informace o své činnosti a podává zajímavé odkazy, přičemž cílem je zejména 

vytvoření aktivní komunity příznivců (Dotazník 1). 

Armáda spásy v ČR 

 Dle slov ředitele pro rozvoj fundraisingu Jakuba Vopeláka je internet hlavním 

komunikačním kanálem organizace, a to zejména kvůli jeho finanční nenáročnosti a 

snadné aktualizovatelnosti. V době prvního rozhovoru (květen 2011) Armáda spásy v ČR 

připravovala změnu svých webových stránek, přičemž měl být vylepšen nejen jejich 

design, ale také jejich funkčnost ve smyslu pohodlnosti a přehlednosti pro uživatele. K 

tomu měla Armádě spásy ČR sloužit mj. analýza návštěvnosti, pro kterou organizace 

využila zejména bezplatného online nástroje Google Analytics. V době druhého rozhovoru 

(duben 2012) nebyly nové stránky stále zprovozněny, ačkoliv by k tomu dle slov Vopeláka 

mělo dojít v nejbližší době. 

 I na svých starých webových stránkách ovšem Armáda spásy v ČR uvádí množství 

aktuálních informací (viz výše). Stránky jsou pravděpodobně určeny, tak jako v případě 

předchozích dvou organizací, širokému spektru cílových skupin. Je zde možné dohledat jak 

obecné informace o charakteru a činnosti organizace (informace pro širokou veřejnost), tak 

také kontakty na konkrétní střediska (informace zejména pro potenciální klienty) či 

způsoby, jak se do činnosti Armády spásy ČR zapojit (informace pro dárce, sponzory, 

dobrovolníky, partnery atd.). Například hned při vstupu na stránky Armády spásy ČR je 

návštěvník napřed konfrontován s aktuálním projektem organizace, což mu dává možnost 

prostřednictvím dané stránky okamžitě na projekt přispět (technickou stránku daru 

zajišťuje portál darujme.cz). Již zmiňovaná mediální agentura napomáhá Armádě spásy 

rozmisťovat její bannery spojené s konkrétními kampaněmi na různé servery. 

 Jako ne příliš úspěšný komunikační kanál hodnotil ředitel pro rozvoj fundraisingu 

Armády spásy sociální sítě (Rozhovor 1). Uveďme opět příklad Facebooku, kde má 

stránka Armády spásy ČR 738 členů (údaj ze dne 14. 4. 2012). Těm nabízí stránka 

organizace aktuality ohledně pořádaných akcí v České republice i v zahraničí, zajímavé 

odkazy či citáty. Cílem facebookové prezentace je zvýšit povědomí o činnosti Armády 

spásy a oslovit novou cílovou skupinu, která by se mohla časem stát podporovateli 

organizace (Rozhovor 4). 
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4.2.6 Závěr 

 Zkoumané prvky komunikačního mixu se v rámci analýzy komunikace vybraných 

organizací objevily všechny. Organizace se snaží své komunikační kanály diferencovat a 

úspěšně k tomu využívají rozličné marketingové nástroje. Přitom hrají některé složky 

komunikačního mixu významnější a některé méně významnou roli, což se ovšem liší také 

dle jednotlivých organizací. Obecně ovšem platí, že jsou organizace na základě své 

neziskovosti v propagaci zdrojově omezené. Jako příklad lze uvést reklamu, která jakožto 

placená forma komunikace nebývá u neziskových organizací dominantním prvkem 

komunikace. Reklamu využívají zkoumané organizace zejména v případě, že jim je 

nabídnuta formou sponzoringu za výrazně výhodných podmínek. Tím je ovšem limitována 

možnost výběru vhodného média, kdy se organizace zpravidla musejí smířit s tím, co se 

jim nabízí. Reklamní nástroje se pak objevují v souvislosti s krátkodobými projekty, neboť 

jako dlouhodobá forma propagace je reklama dle slov vedoucích pracovníků v oblasti 

marketingu daných organizací finančně příliš náročná. Jako další příklad omezených 

zdrojů lze uvést také personální omezení, kdy např. ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády 

spásy v České republice uvedl, že by „(...) klidně zaměstnal člověka, který by byl v 

normální firmě nazván asi jako online marketingový specialista, tedy na aktualizace webu, 

sociální sítě (…). Ale realita je taková, že na to asi ještě dlouho nebudou prostředky (...)“ 

(Rozhovor 1). 

 Public relations se u zkoumaných organizací pojí zejména s konkrétními projekty, 

kulturními či sportovními akcemi, zřídka s propagací organizace obecně. Výběr témat 

pochopitelně souvisí s neziskovou činností organizací, nicméně po formální stránce nejsou 

jejich PR aktivity nijak zvlášť specifické. To platí také o internetovém marketingu, v němž 

všechny zkoumané organizace usilují o profesionální úroveň srovnatelnou s komerčními 

firmami. Internetový marketing je přitom nejčastěji využívanou formou komunikace, 

neboť jde o levný a snadno aktualizovatelný nástroj, jímž lze zacílit na všechny 

stakeholdery organizace. Na webových stránkách neziskových organizací je kladen důraz 

na zapojení veřejnosti – ať už ve formě dobrovolnictví, dárcovství či jen odebírání 

organizačních newsletterů. Co se týče sociálních sítí, jejich využívání je zatím 

organizacemi přijímáno poněkud rozpačitě. 

 Internetové stránky a newslettery jsou součástí přímého marketingu organizací, kdy 

záložky na webových stránkách jsou většinou strukturovány dle cílových skupin, 

návštěvník má šanci klást organizaci otázky či poskytnout jí svou e-mailovou adresu pro 

odebírání novinek a informací o její činnosti. Samozřejmostí je pro všechny zkoumané 
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organizace rozesílání děkovných dopisů svým dárcům. V rámci podpory prodeje se 

zkoumaným organizacím jakožto neziskovým subjektům nabízejí různé benefiční akce, 

prodej výrobků z chráněných dílen či pořádání dnů otevřených dveří. U Diakonie ČCE se 

objevil také poměrně originální nástroj, a to internetová aukce. 

 Jediné odhalené specifikum komunikačního mixu využívaného dotyčnými 

organizacemi, které souvisí s jejich křesťanským charakterem, byla zacílenost na 

křesťanskou obec v podobě určitých komunikačních kanálů (např. církevní periodika, 

direct mail do církevních sborů, propagační materiály distribuované v kostelech apod.). V 

tomto směru se také objevuje jediná výraznější segmentace cílových skupin, kdy věřící lidé 

představují pro všechny zkoumané organizace významnou skupinu dárců a příznivců. Další 

cílovou skupinou, na niž se ve své marketingové komunikaci organizace pokoušejí cílit, 

jsou osoby nad 50 let. 

 Závěrem lze tedy potvrdit první stanovenou hypotézu: Vybrané křesťanské 

neziskové organizace skutečně využívají velmi podobné nástroje marketingové 

komunikace, kdy ze zkoumaných složek marketingového mixu se každá objevila u všech 

vybraných organizací. 

4.3 Křesťanský charakter korporátní identity vybraných organizací 

 Druhá hypotéza stanovená na počátku této práce zní: ve tvorbě korporátní identity 

vybraných organizací se odráží jejich křesťanský charakter. Účelem této kapitoly tedy bude 

prozkoumat, jakou identitu si budují vybrané křesťanské organizace, tj. zda jsou v jejich 

koncepci zahrnuty křesťanské principy. Uveďme znovu citovanou definici identity 

organizace, o které byla řeč v kapitole 1.4.2 Identita organizace. Jde o „(...) soubor znaků, 

podle nichž je společnost rozpoznatelná a prostřednictvím kterých ji lidé popisují, pamatují 

si ji a vztahují se k ní“ (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 14, překlad vlastní). Do identity 

organizace se promítají mj. její základní hodnoty a principy, podle nichž by měla být 

formována veškerá vnější komunikace organizace. Jak bylo dále řečeno ve zmíněné 

kapitole, v názvu a logu organizace by měla být koncentrována její korporátní identita. Ke 

zkoumání charakteru organizací budou proto využity dva základní zdroje dat, které 

pomáhají utvářet identitu organizace, resp. to, jak se organizace projevují navenek. Těmi 

jsou kodexy organizací, v nichž je mimo jiné formulováno jejich poslání a které jsou 

určeny zejména pro formování chování zaměstnanců organizací, a dále jejich logomanuály, 

které upravují vizuální podobu, pod kterou organizace vystupují navenek. 

 Informace ze zmíněných dvou dokumentů budou doplněny řízenými rozhovory s 

vedoucími pracovníky v oblasti marketingu a propagace daných organizací. Na základě 
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těchto rozhovorů bude odhalena cílová identita, o kterou organizace usiluje ve svém 

marketingovém (PR, propagačním apod.) plánu, resp. její hlavní principy a hodnoty. Tyto 

principy budou následně použity jako kategorie, jejichž výskyt bude zkoumán ve 

zmíněných dokumentech. Cílem je zjistit, zda je žádaná identita organizace skutečně 

zakotvena v jejích základních dokumentech, které formují podobu organizace. Přestože v 

hypotéze, kterou zde zkoumáme, jde čistě o křesťanský charakter identity organizací, bude 

užitečné tuto kategorii zkoumat na pozadí dalších dvou základních hodnot, aby zjištěná 

kvantita výskytu této kategorie měla hlubší vypovídací hodnotu. 

4.3.1 Charita ČR 

 Podle bývalé vedoucí tiskového oddělení Charity ČR Naušové usiluje organizace o 

to, aby byla veřejností vnímána jako moderní nezisková organizace, která nabízí svým 

klientům profesionální služby. Naušová zmiňuje, že se v okolí Charity často setkává s 

názorem, že její služby jsou sice poskytovány s nadšením a láskou, avšak bez potřebné 

kvalifikace. Mimo jiné i proto je jedním z nejvíce akcentovaných principů utvářené 

identity organizace její profesionalita. Naušová ovšem dodává ještě druhou významnou 

hodnotu identity Charty ČR, a tou je právě křesťanský rozměr: „Na druhou stranu k tomu 

máme ještě určitou přidanou hodnotu, která se u jiných služeb nebo jinde nemusí 

vyskytovat, a to je nějaký ten lidský přístup, nějaký ten duchovní rozměr“. Naušová 

zdůrazňuje, že toto křesťanské zakotvení musí být z vystupování Charity patrné (Rozhovor 

2). Také současná vedoucí tiskového oddělení Charity ČR zdůrazňuje „osobní přístup 

vycházející z křesťanských hodnot“ (Rozhovor 5). Třetí důležitý princip, který podle 

tiskového oddělení musí být veřejnosti zřejmý, je otevřenost organizace: „Jsme tady pro 

každého, kdo nás potřebuje bez ohledu na náboženství, jsme profesionálové“ (Rozhovor 

2). 

 Principy, jež tiskové oddělení považuje za klíčové pro budování identity Charity 

ČR, lze tedy označit jako křesťanství, profesionalita a otevřenost. Stejným způsobem lze 

označit tři kategorie, jejichž výskyt bude zjišťován v rámci analýzy kodexu a logomanuálu 

Charity ČR. Co se týče kategorie křesťanství, zaměříme se také na konkrétní kódy, které 

pod tuto kategorii v daném textu spadají. Smyslem Kodexu Charity Česká republika je 

přiblížit poslání, zásady a hodnoty organizace nejen pracovníkům Charity ČR, nýbrž také 

uživatelům jejích služeb a společnosti jako celku, čímž je pro naši analýzu velice příhodný. 

 V rámci první hledané hodnoty, tedy kategorie profesionalita, bylo v textu Kodexu 

Charity ČR identifikováno osmnáct fragmentů. Tyto fragmenty se týkaly zejména 

nastavení kvality služeb v souladu s principy uvedenými ve Standardech sociálních služeb 
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(o nichž byla řeč v rámci kapitoly 2.4.4 Důvěra a etický rozměr neziskových organizací 

poskytujících sociální služby). Kodex Charity ČR tak stanovuje například nutnost profesní 

odbornosti pracovníků organizace a povinnost soustavného prohlubování jejich vzdělání, 

respektování důstojnosti a svobodné vůle klientů či jejich aktivní zapojení do řešení své 

vlastní sociální situace. 

 Kategorie křesťanství byla v textu identifikována celkem devatenáctkrát. Do 

kategorie byly zahrnuty fragmenty zmiňující se např. o církevních strukturách a 

křesťanských hodnotách, vynechány byly naopak fragmenty hovořící o duchovních a 

etických hodnotách v obecné rovině, neboť v takových případech nelze prokázat, že jde 

výhradně o křesťanský rozměr (lze být také např. humanitní či sociální). Některé 

fragmenty bylo možné zařadit pod vícero kódů (podkódů), proto se počet přiřazených 

kódů, podkódů a kategorií liší. Nejčastěji se v dané kategorii vyskytoval kód „křesťanské 

hodnoty“ (12 výskytů), který byl rozdělen na dílčí podkódy, např. „křesťanská láska“ (4 

výskyty), „křesťanská služba“ (2 výskyty) či „k řesťanská etika“ (2 výskyty). Tyto podkódy 

odkazují zejména ke způsobu práce Charity ČR a přístupu jejích pracovníků ke klientům. 

Druhým nejčastějším kódem v kategorii křesťanství byla „spjatost s katolickou církví“ (7 

výskytů). Tento kód pochopitelně souvisí se skutečností, že Charita ČR je zřízena 

Římskokatolickou církví a tato církev nadále formuje její základní principy. V kategorii 

křesťanství se pak vyskytoval ještě kód „šíření křesťanství“ (2 výskyty, z toho jeden 

negativně, tedy že „Charita není prostředkem proselytismu“ – Kodex Charity ČR, 2009: 3). 

 Kategorie otevřenost byla v textu identifikována dvakrát. První fragment je 

konkrétní princip Charity ČR, tedy že organizace nabízí své služby všem lidem bez ohledu 

na jejich věk, pohlaví, vyznání apod. Druhý identifikovaný fragment se kryje s kategorií 

křesťanství, kdy Kodex uvádí, že pracovníci Charity jsou povinni dodržovat zákony České 

republiky, „(...) nejsou li v zásadním rozporu s etickými zásadami katolické církve, jako by 

tomu eventuálně mohlo být např. v poradenství, které nabízí jako řešení umělý potrat, nebo 

euthanasie, tolerovaná či nabízená v zařízeních pro seniory“ (Kodex Charity ČR, 2009: 6). 

V tomto případě byl fragment vyhodnocen jako odporující zásadě otevřenosti organizace, 

neboť zde dochází k nutnému střetu mezi křesťanskou a sekulární etikou (příp. etikou 

jiných kultur a náboženství). Tento případ potvrzuje rizika uvedená v kapitole o vztahu 

křesťanských organizací a sociálních služeb (3.1.3) a naznačuje limity, jež má křesťanská 

(katolická) organizace ve smyslu otevřenosti a toleranci. 

 Z uvedeného vyplývá, že formování identity Charity ČR jejím kodexem je 

zaměřeno v první řadě na profesionalitu a křesťanskost dané organizace. Ačkoliv kodex 
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deklaruje také princip otevřenosti, je na něj kladen podstatně nižší důraz než na zbylé dva 

principy. Dále je v kodexu patrné, že zatímco kategorie profesionalita a otevřenost se v 

textu vyskytovaly většinou ohraničeně a cíleně za účelem stanovení konkrétního pravidla, 

kódy v kategorii křesťanství pronikaly textem jaksi samovolně a zasahovaly také do 

ostatních kategorií. Z toho lze usoudit, že křesťanské hodnoty jako láska, služba bližnímu 

nebo duchovní pomoc jsou neoddělitelnou součástí korporátní identity Charity ČR.  

 Logomanuál Charity ČR neobsahuje žádné teoretické zásady, jak používat značku a 

logo organizace, takže ani metoda kódování textu nebyla v tomto případě využitelná. V 

logomanuálu jsou uvedeny možnosti, jaké barevné kombinace, typ, velikost písma apod. 

jsou pro využití loga organizace přípustné, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. 

Zvláštní pozornost je věnována podobě firemní navštívenky, dopisním papírům, obálkám a 

také potisku automobilů organizace. Samotné logo organizace (viz Přílohy, obr. 1) v 

barevné variantě kombinuje červenou a bílou, přičemž ústředním motivem loga je kříž, z 

něhož vycházejí paprsky či plameny. Jde o odkaz ke křesťanské identitě (kříž) a ke slovu 

caritas, které znamená „milosrdná láska k bližnímu“ („sálá“ z kříže – křesťanství) 

(Rozhovor 5). Logo v sobě obsahuje nápis „Charita Česká republika“ pro snadnější 

identifikaci organizace. Jde opět o tvar slova caritas, čímž i samotný název organizace 

odkazuje ke křesťanským hodnotám jejích zřizovatelů18. 

4.3.2 Diakonie ČCE 

 Také Diakonie ČCE má jasnou představu, jakým způsobem by měla působit na 

veřejnost. Svou „značku“ má charakterizovánu ve strategických dokumentech organizace 

(Koncepce práce a rozvoje Diakonie ČCE na období 2011-2013 a Strategie oddělení 

vnějších vztahů Diakonie ČCE) a v logomanuálu. Úkolem oddělení pro vnější vztahy je 

přitom formovat veškerou komunikaci vycházející vně organizace tak, „(...) aby výstupy 

měly stanovený design a formu, aby Diakonie působila jednotně a konzistentně“ 

(Rozhovor 3). Základní prvky budování značky má Diakonie formulovány následně: 

1) Široké spektrum profesionálních služeb, které mění kvalitu života; 2) Skrze změnu 

života konkrétního člověka se děje změna světa; 3) Odpověď na volání Ježíše Krista k 

následování a životu pro druhé (Dotazník 1). 

Stanovme nyní na základě těchto principů tři pracovní kategorie, jejichž výskyt 

budeme sledovat ve dvou základních dokumentech formujících korporátní identitu 

organizace – v Řádu diakonické práce Českobratrské církve evangelické (obsahem 
                                                 
18 V roce 2006 se organizace z důvodu mezinárodní působnosti přejmenovala ze „Sdružení Česká katolická 

charita“ na současnou Charitu ČR. Tento požadavek vycházel zejména ze snahy sjednotit formu názvů 
charity v různých zemích. 
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odpovídá kodexům zkoumaným u zbylých dvou organizací) a v Manuálu vizuálního stylu 

(tj. logomanuál). První zmíněný princip označíme opět kategorií profesionalita. Druhý 

princip je možné charakterizovat jako orientace na člověka19. V rámci této kategorie budou 

vybírány fragmenty, jež se zmiňují o pomoci osobě v nouzi, potřebách jednotlivců apod. 

Kategorie vyplývající ze třetího prvku budování značky bude nazvána křesťanství. V 

případě této kategorie vezmeme opět v úvahu také konkrétní kódy, jež se v jejím rámci v 

textu vyskytovaly. 

Kategorie profesionalita je v textu Řádu zastoupena šestkrát, přičemž jde 

o odbornou přípravu pracovníků Diakonie (4 výskyty) a specializovanost poskytovaných 

služeb (2 výskyty). V rámci kategorie orientace na člověka bylo v textu identifikováno pět 

fragmentů, které byly všechny spjaty s pomocí potřebným a hájením zájmů slabých. 

 Kategorie křesťanství se v Řádu diakonické práce objevila čtrnáctkrát. Nejčastěji 

byla v textu zastoupena kódem „spjatost s církví“ (6 výskytů), jenž souvisel zejména se 

začleněním do struktur Českobratrské církve evangelické, se spoluprací s církevními sbory 

či s dodržováním církevních pravidel. Druhý nejčastější kód byl kód „křesťanské hodnoty“ 

(5 výskytů), kde opět převládal podkód „křesťanská láska“ (3 výskyty). Dále se v textu 

dvakrát objevil podkód „křesťanská služba“. Kategorie křesťanství byla v Řádu diakonické 

práce zastoupena také kódem „křesťanský rozměr služby“, který se ve svých třech 

výskytech týkal poskytování duchovních služeb (2 výskyty) a celkovým „křesťanským 

zakotvením“ služeb Diakonie (jeden výskyt). 

Ze zastoupení zvolených hodnot je zřejmé, že Diakonický Řád zdůrazňuje zejména 

křesťanskost organizace. Hodnota orientace na člověka a profesionalita jsou reflektovány 

zhruba ve stejné míře, která je oproti křesťanskosti asi poloviční. V rámci křesťanského 

rozměru pak největší roli hraje spjatost Diakonie ČCE s církví, která je jejím zřizovatelem. 

 Dokument „Manuál vizuálního stylu – předpis pro používání značky“ obsahuje 

nejen vizuální parametry pro užívání loga a značky Diakonie ČCE, nýbrž také úvod a 

komentáře k jednotlivým případům. Autoři manuálu mj. upozorňují, že logo organizace je 

nejdůležitějším prvkem vizuálního stylu a že je nutné dodržovat uvedené zásady proto, 

„(...) aby nedošlo k deformaci loga a tím k poškození (…) jména organizace“ (Diakonie 

ČCE, Manuál vizuálního stylu – předpis pro používání značky, s. 2). Manuál uvádí 

přípustné varianty užívání loga a dále možné kombinace barev a písma. Zvláště se věnuje 

                                                 
19 V tomto ohledu je poněkud obtížné rozlišit „orientaci na člověka“ od obecného cíle organizace, tedy 

poskytovat služby potřebným. Do této kategorie budou proto vybrány fragmenty hovořící o pomoci lidem 
(např. „Diakonie pomáhá lidem, kteří...“), avšak nikoliv o pomoci obecně (tj. např. „Diakonie poskytuje 
služby...“). 
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podobě vizitek pracovníků organizace, hlavičkového papíru a obálek. Tříbarevné logo 

Diakonie ČCE (viz Přílohy, obr. 2) sestává z modro-bílého znaku v podobě kříže s 

korunou, modrého nápisu Diakonie a šedého nápisu Českobratrské církve evangelické. 

Slovo diakonia znamená „služba“ ve smyslu křesťanské pomoci bližnímu (Linhart a kol., 

2003: 84). Jak kříž, tak název organizace, jež jsou je nedílnou součástí loga, tedy opět jasně 

odkazují ke křesťanskému zakotvení organizace. 

4.3.3 Armáda spásy v ČR 

 Armáda spásy v ČR si již v letech 2006-2007 definovala svou identitu, a to ve 

spolupráci s poradenskou společností zabývající se PR. Vznikl oficiální logomanuál 

Armády spásy a byla také vydána směrnice národního velitele, která obsahuje hlavní 

principy Armádu spásy. V rámci komunikace navenek má organizace stanoveny tři 

základní a tři tzv. dynamické atributy. Základními atributy, které by se měly objevovat ve 

veškeré komunikaci Armády spásy, jsou přívlastky „pečující“, „důvěryhodná“ a „zkušená“. 

Dynamické atributy, jež se užívají dle konkrétního záměru, jsou „mezinárodní“, 

„k řesťanská“ a „dávající perspektivu“ (Rozhovor 4). Ačkoliv z uvedeného vyplývá, že 

míra akcentace těchto principů v rámci komunikace Armády spásy je různá (k čemuž se 

později ještě vrátíme), všech šest uvedených atributů patří mezi základní hodnoty 

organizace. Pro naše účely není nutné sledovat v kodexu a logomanuálu organizace výskyt 

všech těchto principů, neboť vzhledem ke stanovené hypotéze jde především o zkoumání 

křesťanského charakteru organizace. Aby však bylo možné posoudit četnost výskytu 

atributu „křesťanská“, vybereme pro analýzu textu ještě dvě další hodnoty. Za vhodné pro 

tento účel považujeme atributy „důvěryhodná“ a „zkušená“, neboť atributy „pečující“ a 

„dávající perspektivu“ se pro analýzu textu jeví jako značně široké a atribut „mezinárodní“ 

se jeví naopak jako velmi úzký. 

 Na základě zvolených hodnot jsou stanoveny také kategorie, jejichž výskyt bude 

sledován v kodexu organizace – tj. křesťanství, důvěryhodnost a profesionalita. Atribut 

„zkušená“ byl označen kategorií profesionalita proto, že odkazuje ke kvalitě a odbornosti 

poskytovaných služeb organizace (Rozhovor 4), čímž koresponduje s hodnotou sledovanou 

v kodexu předchozích dvou organizací. Dále uveďme, že vzhledem k tomu, že atribut 

„důvěryhodná“ je myšlen zejména z pohledu dárce (Rozhovor 4), bude kategorie 

důvěryhodnost zkoumána zejména ve smyslu transparentnost a zodpovědnost. Tím se 

ovšem tato kategorie může částečně překrývat s kategorií profesionalita. 

 V rámci etického kodexu organizace byla opět kategorie křesťanství zkoumána jak 

kvantitativně, tj. kolikrát je v dokumentu zastoupena, tak také kvalitativně, tj. pod jakými 



 

 76 

kódy se konkrétně vyskytuje. Bylo zjištěno, že kategorie křesťanství je v textu zastoupena 

šestkrát. Třikrát se objevil kód „křesťanský rozměr služby“, a to v souvislosti s 

křesťanskou motivací sociálních služeb a jejich založení na křesťanských hodnotách. 

Dvakrát byl identifikován kód „šíření křesťanství“ jakožto jedno z poslání organizace. 

Zbývající kód byla „náležitost k církvi“ a týkal se misijního prohlášení, v němž se 

organizace hlásí ke všeobecné křesťanské církvi. Pět ze šesti zmíněných kódů se vyskytlo 

v poslání či misijním prohlášení v úvodu kodexu, jeden kód (křesťanský rozměr služby) se 

objevil také v etických zásadách organizace. 

 Kategorie profesionalita (ve smyslu kvalita a odbornost poskytovaných služeb) se v 

textu kodexu objevila celkem sedmkrát, a to čtyřikrát kódem „profesionalita zaměstnanců“ 

(např. jejich mlčenlivost, nestrannost či diskrétnost) a třikrát kódem „kvalifikovanost 

zaměstnanců“ (zejména zvyšování a využívání odbornosti pracovníků). Kategorie 

důvěryhodnost se v textu vyskytla osmkrát, a to výhradně ve smyslu „zodpovědnost“, 

zatímco ve smyslu „transparentnost“ nebyla identifikována tato kategorie ani jednou. Do 

kategorie důvěryhodnost tak byly zařazeny kódy „respekt vůči klientům“ (4 výskyty v 

souvislosti se zachováváním jejich lidských práv, důstojnosti a práva na sebeurčení), dále 

kód „pracovní etika“ (2 výskyty v souvislosti s péčí o svěřený majetek a využitím pracovní 

doby) a „otevřenost“ (2 výskyty ve smyslu zákazu diskriminace).  

 Ačkoliv na základě takto krátkého textu (3 strany) nelze z uvedených kódů 

vyvozovat žádné hluboké závěry, je zřejmé, že Armáda spásy v ČR ve svém etickém 

kodexu, který pomáhá utvářet její identitu, integruje všechny tři zkoumané hodnoty (tzn. 

křesťanskost, zkušenost/profesionalitu a důvěryhodnost), a to zhruba ve stejné míře (tj. 

šest, sedm a osm výskytů). 

 Logomanuál Armády spásy ČR zahrnuje opět zejména stanovení kombinací barev a 

typů písma, jež lze použít pro logo organizace. Manuál je doplněn několika komentáři, 

které například upozorňují, že dané písmo „(...) tvoří důležitou a neměnnou součást firemní 

identity“, kdy jeho funkcí je udržení „vizuální jednoty celého systému“ 

(http://archiv.branding.cz/armadaspasy). Logo organizace (viz Přílohy, obr. 3) je 

dvoubarevné, jde o červený štít s nápisem „Armáda spásy“, což je českojazyčná obdoba 

mezinárodního loga. Opět zde tedy platí, že již samotné logo organizace jasně odkazuje k 

jejímu náboženskému základu. 

4.3.4 Závěr 

 Všechny zkoumané organizace si vědomě budují svou korporátní identitu. Jejich 

hlavní zásadou přitom je působit v očích veřejnosti jednotně a konzistentně, a proto také 
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vystupovat pod jednotnou značkou a logem. K tomu jim slouží logomanuály, které samy o 

sobě sice neakcentují křesťanský rozměr organizací, avšak operují s organizačními názvy a 

logy, v nichž je jejich křesťanské zakotvení patrné na první pohled (ať už vzhledem ke 

kříži jako v případě Diakonie a Charity či k uvedenému názvu organizace ve všech třech 

případech). Každá ze zkoumaných organizací má stanoveny základní hodnoty, jež by se 

měly odrazit v její identitě (resp. v jejím image). Přitom platí, že u všech těchto organizací 

je kladen důraz na jejich křesťanský původ.  

 Míra zdůrazňování tohoto principu se u zkoumaných organizací poněkud liší, resp. 

liší se její poměr k míře výskytu ostatních hodnot, jež utvářejí identitu té dané organizace. 

Zatímco u Charity ČR a Diakonie ČCE je kategorie křesťanství nejvíce zastoupenou 

hodnotou (u Diakonie dvakrát více než zbylé dvě hodnoty; u Charity ČR je sice 

srovnatelná s kategorií profesionalita, avšak je mnohonásobně frekventovanější než 

hodnota otevřenost), u Armády spásy v ČR je tato hodnota zhruba na stejné úrovni, jako 

hodnoty ostatní. Dále stojí za pozornost, že všechny organizace deklarují dvě stejné 

hodnoty (křesťanskost a profesionalitu). Je otázka, do jaké míry se mohou krýt zbývající tři 

kategorie (tj. otevřenost, orientace na člověka a důvěryhodnost), které spolu do velké míry 

souvisejí.  

Tyto poznatky jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost, přičemž jejich objektivní 

platnost je z výše zmíněných důvodů nejistá. K odpovědi na stanovenou hypotézu nám 

však stačí skutečnost, že ve všech zkoumaných materiálech se prokazatelně objevila 

kategorie křesťanství a tedy že křesťanský charakter vybraných organizací se odráží ve 

tvorbě jejich korporátních identit.  

4.4 Křesťanské prvky marketingové komunikace zkoumaných organizací 

 V předchozí podkapitole jsme viděli, že každá ze zkoumaných organizací má 

křesťanský charakter, že křesťanství je jeden ze základních principů formujících jejich 

identitu. To, zda se tato identita odráží i v jejich marketingové komunikaci (tj. třetí 

stanovená hypotéza), se pokusíme zjistit v této části. Křesťanské prvky marketingové 

komunikace vybraných organizací budou přitom zkoumány v rámci jednoho konkrétního 

komunikačního prostředku, jímž jsou webové stránky. Tento nástroj je považován za 

nejvhodnější podklad pro naši analýzu, a to z toho důvodu, že jej vybrané organizace 

užívají ke komunikaci se všemi svými cílovými skupinami a zároveň proto, že představuje 

nejkomplexnější a nejaktuálnější podobu této komunikace. Jako doplňkový materiál bude u 

každé organizace využit náhodně vybraný plakátek zvoucí veřejnost na nějakou akci 

organizace. Plakát je opět považován za formální marketingovou komunikaci organizace 
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směrem k veřejnosti, a tedy za vhodný podklad pro analýzu. 

 Ke zkoumání křesťanského charakteru marketingové komunikace prostřednictvím 

webových stránek bude využita opět metoda kódování v rámci předem stanovené kategorie 

křesťanství. Cílem bude ověřit, zda vybrané organizace na svých stránkách operují s 

křesťanskými prvky, přičemž míra výskytu těchto prvků na jednotlivých stránkách bude 

vzájemně porovnána (kdy délka i obsah zkoumaných textů z webových stránek organizací 

jsou srovnatelné). Kromě analýzy textu bude pozornost zaměřena také na vizuální prvky 

komunikace (prostřednictvím webových stránek i plakátu), tj. na přítomnost log, 

tematických obrázků apod. V tomto kroku tedy nepůjde o analýzu kvalitativní, jako spíše 

kvantitativní. Na kvalitativní rozměr výskytu křesťanských kódů v rámci analyzovaných 

podkladů se zaměříme v následující podkapitole. 

4.4.1 Charita ČR 

 V textu webových stránek Charity ČR byla kategorie křesťanství identifikována 

všeho všudy desetkrát, z toho dvakrát v sekci „Často se ptáte“, kterou však není možné 

považovat za řádnou součást koncepce webových stránek, proto budeme uvažovat pouze 

osm výskytů. Kategorie byla rovnoměrně rozložena do dvou kódů – „organizační spjatost s 

církví“ (4 výskyty20) a „nedílnost křesťanských principů“ (4 výskyty). Kód „organizační 

spjatost s církví“ se vyskytl v sekci „O Charitě“, v její podsekci „Organizační struktura“ a 

také v obecném úvodu sekce „Činnost v ČR“. Kód „nedílnost křesťanských principů“ se 

vyskytl opět pouze v úvodu sekce „Činnost v ČR“ a v rámci podsekce „Organizační 

struktura“. Ani jeden z kódů nebyl identifikován v rámci charakteristik jednotlivých 

služeb, popisu činnosti v zahraničí apod. 

 Ohledně grafické úpravy stránek, během procházení jednotlivými sekcemi se v 

horní části obrazovky neustále zobrazuje název Charita Česká republika i logo organizace, 

což podtrhuje jednotný a „korporátní“ – tedy mimo jiné křesťanský – vzhled stránek. Ke 

křesťanskému charakteru stránek by se daly počítat také poměrně časté zprávy s 

náboženským obsahem v sekci „Krátké zprávy“, jako např. články „Rok sv. Anežky 

vyvrcholil ve svatovítské katedrále“ (12. 11. 2011), „Arcibiskup Duka se stal kardinálem“ 

(19. 2. 2012) nebo „Požehnané Velikonoce!“ (8. 4. 2012). Co na stránkách naopak chybí, 

jsou odkazy na církevní struktury (jediný odkaz na stránky římskokatolické církve se 

nachází v textu hovořícím o zakladateli Charity). Charita ČR na svých webových stránkách 

také neuvádí své poslání – zmínka o něm je až v sekci „Organizační struktura“, avšak bez 

                                                 
20 Dva další výskyty tohoto kódu byly právě v rámci sekce „Často se ptáte“ pod otázkou „Jak je Charita 

spojená s církvi?“ 
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jakéhokoliv zdůraznění. 

 Jako další podklad pro analýzu byl zvolen plakát informující o Tříkrálové sbírce 

Charity v loňském roce (viz Přílohy, obr. 4). Do kategorie křesťanství lze přitom zařadit již 

samotné téma odkazující na biblický příběh o třech králích, kteří se přišli poklonit 

narozenému Kristu. V textu plakátu je v tomto kontextu navíc zmíněna „zpráva o příchodu 

Boží lásky na svět“ a žádost o pomoc „bližním“. Tyto výskyty kategorie křesťanství jsou 

doplněny logem Charity, které opět odkazuje ke křesťanskému základu organizace. Lze 

tedy uzavřít, že plakát Tříkrálové sbírky komunikuje křesťanský charakter organizace 

poměrně jasně. 

4.4.2 Diakonie ČCE 

 Na webových stránkách Diakonie ČCE se kategorie křesťanství objevila v rámci 

devatenácti fragmentů, jež byly podřazeny pod čtyři kódy. Nejčastějším kódem byl kód 

„spjatost s církví“ (11 výskytů), který se vyskytoval napříč celými stránkami, avšak 

zejména v sekci „O Diakonii“ a její podsekci „Struktura Diakonie“ a podsekci „Náš 

zřizovatel“, která informuje o Českobratrské církvi evangelické (tyto informace nebyly do 

kódování zahrnuty, jejich přítomnost byla započítána jako jeden výskyt kategorie) a jejím 

vztahu k Diakonii. Další tři kódy se vyskytovaly již poměrně výjimečně: kód „křesťanský 

charakter organizace“ se objevil v textu třikrát (sekce „Naše hodnoty“ a podsekce „Jak je 

Diakonie řízena?“), kód „pastorační služby“ taktéž třikrát (v rámci poslání na úvodní 

stránce, v sekci „Naše hodnoty“ a v rámci nabízených kurzů pro veřejnost). Poslední kód, 

„náboženská otevřenost“, byl na webových stránkách Diakonie identifikován dvakrát, a to 

na úvodní stránce a v sekci „Naše hodnoty“. 

 Co se týče formální stránky zkoumaného materiálu, podobně jako u Charity je i na 

všech stránkách Diakonie zachována hlavička s logem a názvem organizace, čímž je 

podpořena jednotnost sekcí a zároveň zdůrazněna příslušnost ke křesťanskému základu 

organizace. Dalším (pro nás relevantním) konstantním prvkem stránek je všudypřítomný 

odkaz na internetové stránky Českobratrské církve evangelické ve spodním menu21. 

Křesťanský obsah mají některé články uveřejněné na stránkách Diakonie, jako např. blog 

Pavla Hanycha zpracovávající křesťanskou tematiku. 

 Nalézt plakát vhodný pro kódování bylo u Diakonie ČCE poměrně problematické, 

většina z jejích propagačních materiálů má podobu bannerů či letáků, případně jsou 

součástí sociální kampaně „Otevřeno seniorům“, a tedy nevhodné pro naši analýzu. Proto 

                                                 
21 Odkazy na křesťanské servery jsou také součástí textu (sekce „O Diakonii) a byly okódovány v rámci 

analýzy textu webových stránek. 
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musel být zvolen plakát na úrovni střediska (Středisko křesťanské pomoci v Praze) (viz 

Přílohy, obr. 5). Vybraný plakát ohlašuje charitativní koncert na podporu činnosti střediska. 

Kromě loga Diakonie ČCE, resp. daného střediska, které kromě kříže s korunou a nápisu 

„Diakonie Českobratrské církve evangelické“ obsahuje také název „Středisko křesťanské 

pomoci v Praze“, na křesťanský charakter organizace neodkazuje žádný další prvek 

plakátu. 

4.4.3 Armáda spásy v ČR 

 V případě Armády spásy byla kategorie křesťanství na webových stránkách 

identifikována sedmnáctkrát, resp. čtrnáctkrát (tři výskyty byly v rámci misijního 

prohlášení, které je na stránkách uvedeno dvakrát, do naší analýzy budou dané fragmenty 

započteny pouze jednou). Nejčastěji se vyskytujícím kódem ve stanovené kategorii byl kód 

„k řesťanská podstata organizace“ (8 výskytů), v rámci něhož lze podrobněji identifikovat 

podkód „spjatost s křesťanskou církví“ (5 výskytů) a podkód „křesťanský zdroj činnosti“ 

ve smyslu motivace (3 výskyty). Tyto kódy se vyskytovaly napříč celými stránkami, avšak 

zejména v misijním prohlášení a v sekcích „Kdo jsme“ a „Co děláme“. Popisy jednotlivých 

služeb poskytovaných Armádou spásy ČR byly prakticky bez výskytu „křesťanských“ 

kódů – výjimečně se jednou objevil kód „duchovní práce“ (celkem se v textu vyskytoval 

čtyřikrát, dále v sekcích „Kdo jsme“ a „Co děláme“ v souvislosti s misijním prohlášením). 

Další dva kódy se objevily v textu pouze jednou. Šlo o kód „náboženská otevřenost“ a o 

kód „šíření křesťanství“, oba dva v souvislosti s misijním prohlášením. 

 Po formální stránce působí stránky Armády spásy velmi střídmě. I zde je v rámci 

každé záložky konstantní hlavička s názvem a logem organizace, avšak jakýkoliv další 

křesťanský motiv chybí (očekávat by se dal například slogan „Srdce Bohu, ruce lidem“, 

který by měl být podle slov ředitele pro rozvoj fundraisingu Jakuba Vopeláka svázaný s 

jakoukoliv psanou marketingovou komunikací organizace, Rozhovor 1). Obsah stránek je 

naopak značně náboženský, organizace například nabízí ke stažení modlitební kalendář či 

své věroučné zásady. Mezi odkazy se nachází mimo jiné také link na zpravodajský portál 

„K řesťan dnes“. 

 Za druhý analyzovaný zdroj byl zvolen plakát zvoucí na „Dětskou námořnickou 

párty“, tedy  odpoledne pro rodiče s dětmi v Praze (viz Přílohy, obr. 6). Kromě loga a 

názvu organizace v nadpisu je název organizace zmíněn také v samotném těle plakátu, díky 

čemuž je zřejmá souvislost s křesťanským charakterem pořadatele akce. Žádné další 

křesťanské prvky se ovšem na plakátu nevyskytují (opět bychom mohli očekávat například 

slogan „Srdce Bohu, ruce lidem“). 
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4.4.4 Závěr 

 Lze uzavřít, že v marketingové komunikaci všech vybraných křesťanských 

organizací se odráží jejich křesťanský charakter, a to minimálně v rámci zkoumaných 

komunikačních kanálů (webové stránky a vybraný plakát). Největší výskyt „křesťanských“ 

kódů v rámci webových stránek byl zjištěn u Diakonie ČCE (20 výskytů), následovala ji 

Armáda spásy v ČR (14 výskytů) a nejméně na svých internetových stránkách komunikuje 

křesťanský charakter Charita ČR (8 výskytů). V rámci plakátů zkoumaných organizací se 

naopak křesťanské prvky vyskytovaly nejvíce u Charity ČR, kde se k nim vztahovalo 

téma, kódy v textu i logo organizace. U zbylých dvou organizací se křesťanské projevy 

omezily prakticky jen na logo a název organizace. 

4.5 Křesťanství jako konkurenční (ne)výhoda 

 Poslední stanovená hypotéza, která bude ověřena v této podkapitole, zní: vybrané 

organizace využívají svůj křesťanský charakter jako konkurenční výhodu. V předchozích 

podkapitolách jsme došli k závěru, že zkoumané organizace zakotvují svůj křesťanský 

charakter do vlastní korporátní identity a že se tento prvek jejich identity odráží také v 

jejich marketingové komunikaci (konkrétně na internetových stránkách a na vybraném 

plakátu). Nyní se zaměříme na hodnotový obsah fragmentů, které pod kód křesťanství v 

rámci internetových stránek organizací spadají. Půjde tedy o kvalitativní analýzu užití kódů 

kategorie křesťanství, kdy budou jednotlivé „křesťanské“ kódy, jež jsme identifikovali v 

předchozí kapitole, rozděleny do tří skupin, a to dle jejich hodnotového zabarvení. Tyto 

skupiny budou označeny jako neutrální, pozitivní a negativní. Do neutrální skupiny kódů 

budou zařazeny takové fragmenty, u nichž nelze určit hodnotové zabarvení a jsou tudíž pro 

čtenáře čistě informativní. Jako pozitivní budou označeny fragmenty, které podávají 

křesťanství jako určitou přednost. Do skupiny negativních kódů pak budou zařazeny 

zejména takové fragmenty, jež jsou nějakým způsobem defenzivní či apologetické ve 

smyslu obhajoby křesťanského charakteru organizace. V tomto výzkumu bude kladen 

důraz na kontext, do něhož jsou jednotlivé kódy zasazeny. Proto i stejný kód bude moci 

spadat v různých případech do různých hodnotových skupin, podle toho, jakým způsobem 

je v textu užit.22 

                                                 
22 Na tomto místě je vhodné upozornit, že prováděná analýza bude nutně do velké míry subjektivní a závislá 

na autorčině vnímání hodnotových konotací jednotlivých kódů. Tento problém se ostatně týká všech 
zkoumání – samotného kódování textu, stanovení zkoumaných kategorií apod. Pokusíme se proto 
postupovat co nejvíce kriticky a přiřazení fragmentů do skupin pečlivě odůvodnit. Přestože ani tak 
nebudou výsledky zkoumání jakkoliv objektivní, autorka je přesvědčena, že analýza (ve spojení s 
rozhovory s pracovníky organizací) poskytne alespoň základní informaci o užívání křesťanských hodnot v 
marketingové komunikaci poskytovatelů sociálních služeb spjatých s křesťanstvím. 
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4.5.1 Charita ČR 

 Pro kvalitativní analýzu lze u Charity ČR využít všech deset výskytů kategorie 

křesťanství, jež se na jejích internetových stránkách objevily, tedy i dva kódy v sekci 

„Často se ptáte“, jež není řádnou součástí koncepce stránek. Do skupiny neutrálních 

fragmentů bylo zahrnuto 8 výskytů stanovené kategorie. Šlo o všechny výskyty kódu 

„organizační spjatost s církví“ (6 výskytů – včetně sekce „Často se ptáte“), které pouze 

informují o struktuře Charity ČR bez jakéhokoliv hodnotového zabarvení, a dva ze čtyř 

výskytů kódu „nedílnost křesťanských principů“, které opět jen informují o spjatosti s 

křesťanstvím. Zbývající dva výskyty kódu „nedílnost křesťanských principů“ je možné 

považovat za pozitivní: první fragment hovoří o klientech Charity jako o trpících bratrech a 

sestrách, což evokuje silný pozitivní vztah vyzdvihující křesťanský princip lásky. Podobně 

hovoří druhý fragment o šíření milosrdenství a o pomoci z lásky k bližnímu. Oba 

fragmenty označujeme jako pozitivní, neboť informují návštěvníky stránek o vstřícném 

přístupu Charity ke klientům, a tudíž je lze považovat za určitý konkurenční nástroj. 

Poznamenejme však, že oba fragmenty se pohybují těsně za hranicí „neutrality“, neboť s 

uvedenými hodnotami se nijak dále nepracuje a jako určitá „konkurenční výhoda“ jsou 

pravděpodobně užity nevědomky. Negativně orientované fragmenty se na internetových 

stránkách Charity ČR nevyskytovaly. 

4.5.2 Diakonie ČCE 

 Do skupiny neutrálních fragmentů bylo zařazeno šestnáct z devatenácti výskytů 

kategorie křesťanství na webových stránkách Diakonie ČCE. Tyto fragmenty informovaly 

o poslání organizace, její spjatosti s církví, o poskytování pastoračních služeb apod. – aniž 

by cokoliv z toho vyzdvihovaly jako pozitivní faktor činnosti Diakonie23. Za pozitivní užití 

„k řesťanského“ kódu je považován pouze jediný fragment, a to fragment hovořící opět o 

křesťanské motivaci služeb, které vycházejí „z křesťanské víry, naděje a lásky“. Opět jde 

ovšem o fragment na pomezí neutrality (pouhé informování o skutečnosti) a pozitivního 

zabarvení (zdůraznění kladného vztahu ke klientům). Do skupiny negativních fragmentů 

byly zahrnuty dva výskyty kódu „náboženská otevřenost“, neboť organizace považuje za 

nutné sdělovat, že své služby nabízí všem „bez ohledu na vyznání“. Tento kód tak 

upozorňuje na křesťanství v negativním (či apologetickém) smyslu, kdy zdůrazňování 

křesťanskosti organizace by mohlo vést k nedorozumění ze strany klienta (jako např. 

                                                 
23  Přitom minimálně u tří výskytů je možné spatřit potenciál konkurenční výhody (na základě specifik 

poskytovatelů sociálních služeb spjatých s křesťanstvím – viz kapitola 3.2 Specifika křesťanských 
organizací), a to ve dvou fragmentech o nabídce pastoračních služeb a jednou ve spolupráci s církevními 
sbory. 
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„Nejsem křesťan – jsou přesto služby Diakonie určeny i pro mne?“). 

4.5.3 Armáda spásy v ČR 

 V případě webových stránek Armády spásy jsme hodnotili čtrnáct výskytů 

kategorie křesťanství. Dvanáct z těchto výskytů bylo vyhodnoceno jako neutrálních, kdy 

stránky prostě informují o křesťanském založení organizace, jejím svázání s křesťanskými 

principy, o církevní struktuře organizace apod.24 Do skupiny pozitivních fragmentů byl 

započítán jeden výskyt podkódu „křesťanský zdroj činnosti“ (resp. kódu „křesťanská 

podstata organizace“), který akcentoval „hluboce lidskou péči“ o klienty, jež je motivována 

křesťanskou vírou. Podobně jako u předchozích dvou organizací jde i v tomto případě o 

určitou pozitivní konotaci, která fragment odlišuje od neutrálních částí textu, ačkoliv 

účelem jeho užití zřejmě nemělo být zvýšení konkurenceschopnosti organizace. A konečně, 

také u Armády spásy byl výskyt kódu „náboženská otevřenost“ zařazen mezi negativní 

fragmenty. Důvodem byl opět jeho defenzivní náboj, kdy Armáda spásy cítí potřebu 

zdůraznit, že podmínkou její pomoci není křesťanské vyznání klienta (což vyvolává 

pochybnost ohledně pozitivního efektu využití křesťanských hodnot v rámci marketingové 

komunikace organizace). 

4.5.4 Závěr 

 Drtivá většina fragmentů spadajících pod kategorii křesťanství, jež byly 

identifikovány na internetových stránkách vybraných organizací, nemají žádný hodnotový 

náboj. Jejich přítomnost v komunikaci organizací je zpravidla informativní a jejich využití 

pro marketingové účely (zvýšení konkurenceschopnosti organizací, odlišení se od 

sekulárních poskytovatelů sociálních služeb apod.) nebylo prokázáno. Za jediný výskyt 

pozitivně komunikované křesťanskosti organizací, jenž se objevil ve všech případech, lze 

považovat akcentaci křesťanské lásky a z ní vycházejícího hlubokého zájmu o klienty. 

Nicméně i zde existuje prostor pro širší rozvedení této přednosti zkoumaných organizací. 

 Zvážíme-li specifika, která odlišují křesťanské poskytovatele sociálních služeb od 

poskytovatelů sekulárních (viz kapitola 3.2 Specifika křesťanských organizací), lze 

konstatovat, že většina z nich se v marketingové komunikaci vybraných organizací 

vyskytují (např. nabízejí mimořádnou službu pastoraci). Současně je ovšem nutné dodat, že 

zkoumané organizace ve své marketingové komunikace v naprosté většině případů 

nevyužívají potenciál, který tato specifika nabízejí, a to zejména ve smyslu odlišení se od 

konkurence.  

                                                 
24 Také zde byly identifikovány případy, jež by bylo možno využít jako konkurenční výhodu. Těmi byly 

například čtyři výskyty kódu „duchovní práce“. 
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 V následující diskusi se pokusíme nastínit některé skutečnosti, jež mohou být 

důvodem zmíněné situace. K tomu využijeme mimo jiné rozhovory, které byly na toto 

téma vedeny s klíčovými pracovníky v oblasti marketingové komunikace zkoumaných 

organizací. 

4.6 Diskuse 

 Závěr poslední stanovené hypotézy konstatoval, že křesťanští poskytovatelé 

sociálních služeb nevyužívají ve své marketingové komunikaci svůj křesťanský charakter 

jako konkurenční výhodu, resp. jen naprosto minimálně. V této diskusi se pokusíme odhalit 

možné příčiny tohoto fenoménu, ale také další souvislosti, které s ním souvisejí. Jako 

nástroj k tomu budou sloužit jednak rozhovory s vedoucími pracovníky v oblasti 

marketingové komunikace zkoumaných organizací a jednak sekundární demografické 

studie a statistiky. 

 Hlavní princip, který vyplynul z rozhovorů realizovaných ve zkoumaných 

organizacích (a de facto se shoduje s výsledkem analýzy v předchozí podkapitole), je, že 

organizace svou křesťanskou identitu v rámci komunikace s cílovými skupinami 

nezakrývají (respondenti argumentovali křesťanským charakterem názvů a log organizací), 

ale zároveň ji nijak zvlášť neakcentují25. Respondenti pro to uváděli různé důvody, 

zejména neefektivnost či „kontraproduktivnost“ argumentace křesťanským charakterem 

organizací v rámci „ateistické společnosti“, která už neslyší na křesťanské hodnoty 

(Rozhovor 1), a také skutečnost, že účelem organizace jsou sociální služby, nikoliv 

evangelizace či misie (Rozhovor 1, Rozhovor 3). V rozhovorech byly zmíněny také 

některé vyloženě negativní dopady křesťanskosti organizace, např. skutečnost, že z 

některých grantových řízení jsou z hlediska náboženské korektnosti vyloučeny organizace, 

jež jsou spojeny s konkrétním náboženstvím (Rozhovor 3), nebo možnost nedorozumění, 

zda služby provozované křesťanskou organizací může využít i člověk bez vyznání 

(Rozhovor 2). 

 Na druhou stranu se však v rámci rozhovorů objevil tak pozitivní pohled na využití 

křesťanských prvků v komunikaci. Spjatost s církví byl například chápán jako vhodný 

nástroj pro odlišení se od podobných (konkurenčních) organizací, přičemž křesťanskost 

organizace by v tomto smyslu měla zvyšovat její důvěryhodnost v očích veřejnosti 

(Rozhovor 1)26. Zakotvenost v náboženství byla nahlížena také jako určitá „značka“, podle 

                                                 
25 Např. „V základní rovině PR nejdeme dál než k informaci, že jsme organizace založená na křesťanských 

základech, ale už nejdeme do detailů“ (Rozhovor 3). 
26 Jakub Vopelák v této souvislosti hovořil o „předporozumění“ veřejnosti, kdy dle něj panuje všeobecné 

očekávání, „(...) že přístup věřících lidí k těm, kterým pomáhají, je laskavý, trpělivý atd.“ (Rozhovor 1). 
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které si veřejnost snadno domyslí charakter, hodnoty a cíle organizace (Rozhovor 2)27.   

 V souvislosti s tím, co bylo dosud uvedeno, nyní dodejme, že všechny zkoumané 

organizace alespoň částečně využívají diferencovanou komunikaci vůči různým cílovým 

skupinám. Například v Diakonii ČCE je určen jeden pracovník, který se zaměřuje zejména 

na komunikaci uvnitř náboženské obce (Rozhovor 3). Důvodem je skutečnost, že členové 

církve jsou významnou skupinou dárců a podporovatelů Diakonie obecně (např. pomoc při 

záplavách). Rozdělení veřejnosti na sekulární a křesťansky orientovaný segment využívá 

do jisté míry také Armáda spásy v ČR, která v rámci komunikace s veřejností křesťanské 

hodnoty neakcentuje, avšak při oslovování okolních církví považuje svou křesťanskou 

identitu za výhodu (Rozhovor 1). S tím souvisí také to, že svou křesťanskost považuje 

Armáda spásy pouze za „dynamický atribut“ své komunikace, a jako takovou ji do 

komunikace zahrnuje pouze „dle konkrétního záměru“ (Rozhovor 4). V případě Charity 

ČR jde spíše o konkrétní komunikační kanály, které se vzhledem k jednotlivým cílovým 

skupinám využívají (Rozhovor 5). 

 Nyní se zaměříme na socio-kulturní podmínky, ve kterých působí zkoumané 

křesťanské neziskové organizace. Ačkoliv jde o téma, jež by pro svou šíři mohlo být 

zkoumáno samostatně, naším záměrem není dokonale zmapovat faktory utvářející podobu 

marketingové komunikace křesťanských poskytovatelů sociálních služeb v České 

republice. Cílem je podložit výše zmíněné argumenty empirickými daty a případně objevit 

ještě další souvislosti, které v této oblasti existují. 

 O zásadním vlivu marketingového prostředí na fungování organizace byla řeč v 

první kapitole této diplomové práce. Jak píše Bonk v souvislosti s marketingovou 

komunikací, sdělení organizace musí „mluvit stejným jazykem“ jako zvolená cílová 

skupina, aby ji dokázalo přesvědčit o tom, že je vhodné se problémem zabývat (Bonk et al. 

2008: 47, překlad vlastní). Vzhledem ke specifikům křesťanských poskytovatelů sociálních 

služeb jsou pro nás relevantní právě socio-kulturní podmínky marketingového prostředí v 

České republice, a to konkrétně religiozita obyvatel, jejich vztah k církvím a případně také 

jejich vztah k dárcovství a podpoře neziskových organizací obecně. 

Míra religiozity v České republice 

Podle předběžných výsledků sčítání lidu za rok 2011 se v České republice hlásí k 

některé církvi či náboženské společnosti asi 1,5 milionu obyvatel (tj. 13,9 %). Dalších 

                                                 
27 „Když se přihlásíme ke křesťanství, ke katolické církvi, tak i v naší zemi si lidé celkem rychle představí, co 

jsme asi zač – že asi pomáháme postiženým, starým lidem... Představí si pod tím zkrátka tu dobročinnost“ 
(Rozhovor 2). 
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zhruba 708 tisíc obyvatel (tj. 6,7 %) se označilo za věřící, avšak bez příslušnosti ke 

konkrétní církvi. Osob bez náboženské víry žije v České republice 3,6 milionu (tj. 34,2 %) 

a zbylých 4,8 milionu obyvatel (tj. 45,2 %, a tedy nejpočetnější skupina) odmítlo údaj 

uvést (Obyvatelstvo, 2011). Na údajích z posledních tří sčítání lidu tak lze vidět značný 

pokles počtu osob hlásících se k víře, kdy v roce 1991 se k náboženskému vyznání hlásilo  

43,9 % občanů (osob bez vyznání bylo 39,9 %), zatímco v roce 2001 už jen 32,2 % (osob 

bez vyznání bylo 59 %) (Náboženské, 2003). 

Nenáboženskost vs. sekularita 

 V rámci zkoumání religiozity české společnosti je důležité upozornit na skutečnost, 

že ačkoliv se k oficiálním církvím u nás hlásí jen malé procento lidí, neznamená to, že je 

naše společnost zcela sekulární. Jak dokládá Hamplová (2010), v České republice roste 

členství v menších církvích evangelikálního a charismatického typu a především pak „(...) 

značná část české dospělé populace věří v účinky magie“ (Hamplová, 2010: 7), kdy dle 

výzkumu ISSP 2008 věří až polovina dospělých Čechů v možnost předvídání budoucnosti, 

v amulety nosící štěstí a ve schopnosti léčitelů. O proměně religiózních forem hovoří také 

Nešpor, Václavík a kol. (2008: 203), dle nichž je v české společnosti patrný posun od 

organizované religiozity k religiozitě privatizované. 

Faktory ovlivňující religiozitu lidí 

Uveďme nyní základní demografické faktory, jež dle sociologů ovlivňují míru 

religiozity jednotlivých sociálních skupin. Tyto údaje mohou identifikovat, na jakou 

cílovou skupinu by bylo teoreticky vhodné se zaměřit v rámci diferencované marketingové 

komunikace křesťanských organizací, resp. jakým směrem by měla směřovat jejich 

segmentace „trhu“.  

Základním faktorem, který má vliv na religiozitu lidí, je pohlaví. Obecně se 

předpokládá vyšší religiozita žen, než mužů, což platí i v České republice (Nešpor, 

Václavík a kol., 2008: 200). Přitom ovšem právě platí, že tato religiozita nesouvisí nutně 

s příslušností k oficiálním církvím, nýbrž obecně s vírou v nadpřirozené síly. Zda jsou 

důvodem těchto rozdílů sociálně přisouzené kulturní role mužů a žen či jejich rozdílné 

postavení na trhu práce, přitom není pro tuto práci podstatné.  

Dalším významným faktorem míry religiozity je věk, kdy se předpokládá, že s 

vyšším věkem religiozita roste, ovšem pouze co se týče tradiční, církevně organizované 

religiozity (Nešpor, Václavík a kol., 2008: 194). Tím ovšem nebyl u mladých lidí prokázán 

nezájem o náboženské fenomény obecně: „Relativně nízký zájem o křesťanství se totiž zdá 
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být mezi mladými generacemi doprovázen poměrně vysokým zájmem o 

detradicionalizovanou alternativní religiozitu, která klade důraz na sebevyjádření, 

seberealizaci a osobní svobodu (…)“ (Nešpor, Václavík a kol., 2008: 205). 

Na úroveň religiozity člověka má vliv také jeho vzdělání, kdy s vyšším vzděláním 

religiozita klesá, a výchova v rodině: „Výzkumy potvrdily celoživotně trvající vliv rodičů 

na náboženské vyznání a církevní vazby jejich dětí“ (Nešpor, Václavík a kol., 2008: 197, 

216). 

Vztah lidí k církvi 

Nyní nahlédneme význam, jaký přikládají obyvatelé České republiky církvím jako 

institucím působícím ve veřejném prostoru. Ačkoliv tato problematika souvisí 

s religiozitou obyvatel jen okrajově, jde o důležitý indikátor, jejž by měly křesťanské 

organizace ve své komunikaci zohlednit. Prudký ve své studii Církve a sociální soudržnost 

v naší zemi shrnuje množství výzkumů, jež byly realizovány po roce 1990, aby mj. objasnil 

postavení církví v české společnosti. Dochází k závěru, „(...) že v naší společnosti jsou 

funkce církví chápány jako nezbytné, platné i pro naši společnost a časové a prostorové 

souvislosti“ (Prudký, 2004: 55). S tím koresponduje také závěr Nešpora a Lužného (2007), 

podle nichž většina společnosti považuje církve za garanty sociálních hodnot. Dodávají, že 

„[p]ro většinu sekulárních Evropanů je přijatelná určitá náboženská deprivatizace, pokud 

církve brání evropské sociální hodnoty a normy, zlepšují školní vzdělávání a sociální péči 

(…)“ (Nešpor, Lužný, 2007: 167). 

Na druhou stranu však velká část výzkumů prokázala obecně nízkou důvěru české 

společnosti vůči církvím, a to i v souvislosti se sociální pomocí. Ve srovnání studií z let 

1991 až 1999 lze dle Prudkého spatřit že „(...) spíš klesají představy o možnostech církví 

pomáhat při odpovědích na sociální problémy života společnosti“ (Prudký, 2004: 55). 

Církve jsou českou společností spojovány zejména s duchovní dimenzí, zatímco váha 

požadavku na církve jako na sociálně-charitativní společenství či instituce klesá (Prudký, 

2004: 56). Také z mezinárodních průzkumů (např. CVVM z roku 2000 či 

EUROBAROMETR z let 2001 až 2004) pak vychází Česká republika jako země, kde je 

extrémně nízká míra důvěry církvím (Prudký, 2004: 74). 

Dárcovství 

 Uveďme nyní výsledky výzkumu na téma dárcovství (resp. filantropického chování 

jednotlivců), který realizovaly Centrum pro výzkum neziskového sektoru a Ekonomicko-

správní fakulta Masarykovy univerzity. Přitom se budeme soustředit pouze na důvody 
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poskytnutí daru, na nejčastěji podpořené účely a také na profil mediánového dárce. 

 Co se týče motivace k peněžnímu dárcovství, za nejčastější důvod poskytnutí daru 

uváděli respondenti důvěru v organizaci a v její účel (29 %), dalším nejčastějším důvodem 

bylo přímé oslovení členem organizace (13,2 %). Stejnou měrou byl zastoupen účel 

organizace vnímaný jako „dobrá věc“ a typ cílové skupiny (každý 11,5 %). Víru jako 

důvod poskytnutí daru uvedly 3,3 % respondentů (Řežuchová, 2011: 8). Při zkoumání 

motivace podpory neziskových organizací obecně (tj. peněžní i nepeněžní formou) byla 

nejčastějším důvodem podpory organizace přesvědčení, že jde o dobrou věc, dále důvěra v 

organizaci a také citové pohnutí a pocit solidarity. Naopak nejméně důležitým důvodem 

bylo náboženské přesvědčení. 

 Ohledně oblasti podpory, nejčastěji podpořenou oblastí byly dle výzkumu sociální 

služby (37 % všech darů), dále lidé přispívali často na oblast zdraví (16 %) a na 

mezinárodní aktivity (14 %). Výzkum se ptal také respondentů, kteří aktuálně dary 

neposkytují, jakou oblast by podporovali, kdyby k tomu měli vhodné podmínky. Také zde 

byly na prvním místě sociální služby a oblast zdraví. Naopak nejméně potenciálních dárců 

by dle výzkumu podpořilo náboženské a církevní organizace. 

 Z výsledků uvedeného výzkumu vyplynulo, že častěji se dárci stávají ženy než 

muži, dále že nejvíce přispívají lidé ve věku 51-60 let, a to zejména lidé s vyšším 

vzděláním. Roli hraje také náboženská víra, kdy výzkum ukázal, že dary poskytuje 76,6 % 

věřících osob oproti 61,2 % osob bez vyznání. Ačkoliv studie nabízí mnoho dalších faktorů 

dárcovství, tento výčet pro naše účely nyní stačí. 

Závěr diskuse 

 Z výše uvedených dat vyplývá, že poskytovatelé sociálních služeb mají poměrně 

velkou šanci, že získají v české společnosti své dárce, neboť lidé jsou obecně ochotni 

přispívat na sociální účely. Je také zřejmé, že marketingová komunikace neziskových 

organizací by se měla zaměřit zejména na zvyšování jejich důvěryhodnosti a na 

informování veřejnosti, z jakého důvodu je jejich účel důležitý a prospěšný. Zůstává však 

otázkou, do jaké míry by se měla do marketingové komunikace zahrnout argumentace 

křesťanskými hodnotami organizace. Ačkoliv křesťanství samo o sobě může být signálem 

přísnějších etických zásad, všeobecná neochota lidí přispívat na účely církevních 

organizací by mohla být v tomto směru překážkou. Toho si jsou vědomy i tři křesťanské 

neziskové organizace, jež byly v této práci zkoumány a v jejichž komunikaci se objevují 

křesťanské hodnoty spíše informativně, než jako argument, který by měl přesvědčit 

potenciální podporovatele organizace. 
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 Přesto však může existovat ještě jiná perspektiva. Na pozadí skutečnosti, že v 

České republice se k některé z církví hlásí 1 467 438 osob a že věřící lidé mají vyšší 

tendenci podporovat neziskové organizace (přičemž jako významnou skupinu dárců uvedli 

členy církví také respondenti ve zkoumaných křesťanských organizacích), se jeví 

náboženská obec jako vhodný cílový segment, na nějž by bylo vhodné se zaměřit konkrétní 

formou marketingové komunikace. Dle uvedených údajů se navíc medián věřícího člověka 

do jisté míry kryje s mediánem českého dárce (starší osoba, spíše žena než muž), čímž 

ještě více roste význam této cílové skupiny. Pochopitelně jsou zde další faktory, jež je 

nutné zvážit, jako např. míra dárcovství, která již v této cílové skupině existuje, a možnost 

jejího dalšího navyšování. V praxi organizací  zkoumaných v této práci se ovšem náznaky 

určité segmentace s ohledem na křesťanskou komunitu objevují. Ve většině případů jde o 

specifické komunikační kanály (např. církevní tisk) či konkrétní projekty směřované 

dovnitř příslušné církve (speciální sbírky apod.). Ani jedna z organizací však prakticky 

nevytváří specifickou formu komunikace, která by akcentovala právě křesťanské hodnoty a 

vyzdvihovala je jako určitou konkurenční výhodu oproti ostatním (i sekulárním) 

neziskovým organizacím, které jim mohou i v rámci křesťanské obce konkurovat. 

 V této souvislosti by bylo vhodné rovněž uvážit konkrétní cílové skupiny 

organizací poskytujících sociální služby. Pochopitelně nemá smysl akcentovat křesťanský 

charakter organizace směrem k takovým stakeholderům, jako jsou státní správa či nadace, 

které musejí být ze své podstaty vůči náboženským hodnotám neutrální. Nicméně pro 

získání podpory veřejnosti, potenciálních dárců a také klientů organizace mohou hrát 

křesťanské zásady významnou roli, a to jak ve smyslu posílení důvěryhodnosti organizace, 

tak i ve smyslu rozšíření nabídky služeb o „duchovní rozměr“. 

 Hovoříme-li o segmentaci „cílového trhu“ (resp. o diferenciaci marketingové 

komunikace), existují ještě další dělící linie, dle nichž by mohly křesťanské organizace 

svou komunikaci zacílit. Jak bylo výše zmíněno, přestože se většina Čechů nehlásí k 

náboženské víře, „(...) víra nadpřirozeno a náboženské fenomény je v české společnosti 

běžná“ (Hamplová, 2010: 8). Pokud si tuto skutečnost vyložíme jako potřebu vnímat 

spirituální rozměr v životě (o které byla řeč v souvislosti s duchovními potřebami klientů 

sociálních služeb), nabízí se zde do jisté míry pro křesťanské organizace nový 

marketingový prostor. Pokud by organizace dokázala komunikovat svůj duchovní obsah 

bez přílišné akcentace jeho křesťanské formy, mohla by oslovit právě tuto skupinu 

obyvatelstva (např. oněch 6,7 % věřících osob bez příslušnosti k církvi), která o spirituální 

rovině přemýšlí, považuje ji za součást svého života a pro kterou by se mohl tento 
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duchovní rozměr organizace stát argumentem pro podporu náboženské organizace. 

Křesťanství by tak mohlo být přijato jako garant antimateriálních a duchovních hodnot, 

který má moderní době co nabídnout. Jak píší Kotler a Armstrong: „Lidé se odvracejí od 

materialismu a individualismu, hledají trvalejší hodnoty – rodinu, společnost, přírodu, víru 

– a chtějí jasněji rozlišit dobro a zlo. (…) Toto nové duchovno spotřebitele ovlivňuje ve 

všech ohledech, ať už jde o knihy, které čtou, pořady, na které se dívají, nebo výrobky a 

služby, které kupují“ (Kotler, Armstrong, 2004: 208). 

 V neposlední řadě by křesťanské organizace mohly vystupovat také jako garant 

konzervativních hodnot. Výše citovaní autoři poznamenávají, že zatímco 80. léta 20. století 

byla charakteristická materiálními a konzumními hodnotami spotřebitelů, v současné době 

„(...) jsou materialismus, okázalé utrácení a požitkářství střídány rozumnějším 

spotřebitelským chováním, sklonem k úspornosti, starostí o rodinu a snahou pomáhat 

ostatním“ (Kotler, Armstrong, 2004: 206-207). Altruistické hodnoty se v lidech snaží 

probouzet pochopitelně většina neziskových organizací. Organizace spjaté s církvemi k 

tomu však mají jedinečný nástroj – své křesťanské zakotvení, které se může stát 

nezanedbatelným faktorem posilování důvěryhodnosti jejich marketingové komunikace. 

 Nic z toho, co bylo v rámci této diskuse uvedeno, si nečiní ambici na vědecky 

podepřený argument. Cílem tohoto oddílu bylo poukázat na možnosti, které se ve světle 

empirických dat objevují pro marketingovou komunikaci křesťanských poskytovatelů 

sociálních služeb. Zdá se pravděpodobné, že pokud by se zmíněné organizace pokusily 

svou marketingovou komunikaci více diferencovat – ať už ve smyslu zde načrtnutých 

cílových skupin či jiným způsobem – existuje možnost, že by efektivita této komunikace 

vzrostla. Využití specifik, jež odlišují křesťanské poskytovatele sociálních služeb od 

poskytovatelů sekulárních, se v tomto směru jeví jako marketingová příležitost.  
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ZÁVĚR 

Marketing jako nástroj dosahování strategických cílů organizace je klíčovým prvkem 

jak v komerčním, tak v neziskovém sektoru, kde rovněž existují různé formy konkurence. 

Skutečnost, že jde o nástroj, činí z marketingu hodnotově neutrální soubor technik a 

postupů, jež lze využít pro různé (etické i neetické) účely. V tomto smyslu je určitá forma 

marketingu přijatelná také pro mnohé náboženské organizace a církve, ačkoliv je v této 

oblasti potřeba věnovat zvýšenou pozornost možným dopadům marketingu na kvalitu jeho 

předmětu (obsahu). 

 Marketing sociálních služeb má svá specifika, jež vycházejí jednak z nehmotného 

charakteru služeb obecně a jednak z konkrétního typu poskytovaných služeb. Zvláštní druh 

„směny“ mezi poskytovateli sociálních služeb a jejich klienty (resp. dárci), významná role 

důvěry v jejich vzájemném vztahu a specifické cílové skupiny těchto organizací mají 

zásadní vliv na obsah i formu marketingu sociálních služeb. 

 Mezi poskytovateli sociálních služeb hrají historicky významnou roli křesťanské 

organizace. Také v současné době představují jedny z hlavních poskytovatelů sociálních 

služeb v České republice. Přestože poskytují v zásadě stejné služby jako organizace 

sekulární, lze u nich opět nalézt určitá specifika – ať už jde o jejich zakotvenost 

v náboženských hodnotách, snahu o co nejnižší práh jejich zařízení nebo zapojení 

církevních struktur do jejich činnosti.  

 Odraz křesťanského charakteru v marketingové komunikaci vybraných 

křesťanských organizací poskytujících sociální služby byl zkoumán v empirické části této 

diplomové práce. Byly zmapovány komunikační nástroje těchto organizací, jejichž skladba 

odpovídala předpokladům u neziskových organizací (zejména upřednostňování levnějších 

forem propagace). Na základě analýzy klíčových dokumentů bylo potvrzeno, že vybrané 

organizace aktivně zahrnují vlastní křesťanské založení do tvorby své korporátní identity. 

Dále bylo potvrzeno, že tyto křesťanské prvky se projevují také v marketingové 

komunikaci organizací navenek, ačkoliv v naprosté většině případů nejsou využívány 

přímo jako potenciální nástroje konkurenční výhody organizací. 

 V následné diskusi byly tyto skutečnosti zasazeny do socio-kulturního kontextu 

české společnosti, která se ve své většině nehlásí k žádnému konkrétnímu vyznání. To je 

jeden z důvodů, proč zkoumané organizace považují argumentaci křesťanskými hodnotami 

za „kontraproduktivní“. V diskusi bylo ovšem taktéž uvedeno, že velká část české 

společnosti má navzdory své „nenáboženskosti“ sklon k alternativní religiozitě (např. 

magie, léčitelství apod.). Ve spojení s obecnými spirituálními potřebami člověka, o nichž 
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byla v této diplomové práci také řeč, a postupným návratem konzervativních hodnot lze 

předpokládat, že případná argumentace duchovním rozměrem organizace má své 

opodstatnění. V diskusi byla kromě této složky marketingu křesťanským organizacím 

doporučena také důslednější tržní segmentace a následné přizpůsobení jejich marketingové 

komunikace vytipovaným segmentům. Diferencovaný marketing by mohl mít za důsledek 

vyšší responsi jednotlivých cílových skupin, z nichž pro některé by právě zmíněné 

křesťanské hodnoty mohly být přesvědčivým argumentem pro volbu té dané organizace na 

trhu sociálních poskytovatelů. 
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O AUTORCE 

 
 Bc. Berenika Bořecká se narodila v roce 1987 v Mostě, kde 

vystudovala osmileté Podkrušnohorské Gymnázium. V roce 2009 získala 

bakalářský titul v oboru Humanistika na Fakultě filozofické Západočeské 

univerzity v Plzni. Na toto studium navázala magisterským studijním 

oborem Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze s předpokládaným ukončením v roce 2012. 

Část magisterského studia absolvovala na University of Greenwich (London, UK).  

 
 
SLOVNÍK D ŮLEŽITÝCH JMEN A POJM Ů 
 
Armáda spásy v České republice – Občanské sdružení zřízené mezinárodní Armádou 

spásy. Struktura organizace má polovojenský charakter, kdy řídící funkce v jednotlivých 

střediscích (sborech) zastávají tzv. důstojníci. Organizace se věnuje jak oblasti duchovní, 

tak i sociální (www.armadaspasy.cz).  

Caritas – „Milosrdná, nezištná láska k bližnímu“ (www.slovnik-cizich-slov.abz.cz). 

Cílová skupina – Konkrétní tržní segment, na nějž se organizace zaměřuje 

optimalizovanými marketingovými nástroji, resp. konkrétními prvky marketingového mixu 

(Lancaster, Reynolds, 2004: 33-35). 

Compassion fatigue – Únava ze soucitu. Objevuje se v důsledku přetížení informacemi o 

katastrofách a neštěstích ve světě a vede zpravidla k odmítnutí takových zpráv (Tester, 

2001: 13). 

Diakonie - „Služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást 

křesťanského poslání; služby bližním v nouzi“ (Linhart a kol., 2003: 84) 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – Církevní právnická osoba Českobratrské 

církve evangelické. Organizace nabízí služby od azylových domů přes hospice či 

ošetřovatelské služby až po sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Rovněž se 

věnuje zahraniční humanitární a rozvojové pomoci (www.diakonie.cz). 

Diferencovaná marketingová komunikace – Marketingová komunikace přizpůsobená 

různým cílovým skupinám za základě segmentace trhu (Kotler, Armstrong, 2004: 631). 

Disneyfikace – Specifický způsob marketingu, pro který jsou charakteristické čtyři znaky: 
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1) tematičnost, 2) nivelizace spotřeby, 3) důraz na reklamu a 4) emocionalita (Nešpor, 

Václavík a kol., 2008: 282). 

Etika  – „Soustava názorů na mravnost; systém mravních norem; morálka, mravnost“ 

(Linhart a kol., 2003: 108). 

Fundamentální/exkluzivní typ poskytovatele sociálních služeb – Typ organizace, která 

považuje svou víru za neoddělitelnou od své činnosti. Její klient je přesvědčován, aby 

přijal její víru, neboť to je nahlíženo jako nezbytný krok ke zlepšení či vyřešení jeho tíživé 

situace (Gilligan, 2010: 62).  

Charita Česká republika – Církevní právnická osoba zřízená Českou biskupskou 

konferencí římskokatolické církve. Hlavní oblastí činnosti Charity ČR jsou zdravotní a 

sociální služby a také humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí (www.charita.cz). 

Image – Obraz organizace v očích jejích cílových skupin. Image je utvářen způsobem, 

jakým na cílové skupiny působí identita organizace (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2007: 

123). 

Informa ční asymetrie – Převaha informací na straně prodejce. Zákazník obvykle nemá na 

své straně dostatečné množství informací k tomu, aby posoudil reálnou kvalitu produktu či 

služby, jež zamýšlí koupit, což může vést k tzv. „smluvnímu selhání“ (Salamon, Anheier, 

1998: 222). 

Interní marketingová komunikace – Marketingová komunikace směřovaná dovnitř 

organizace. Je zacílená zejména na zaměstnance za účelem zvýšení jejich pracovní 

efektivity a hodnotového souladu s posláním organizace (Janečková, Vaštíková, 2001: 33). 

Komunikační mix – Soubor komunikačních nástrojů marketingu. Mezi tyto nástroje patří 

zejména reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing 

(Kotler, Armstrong, 2004: 631). 

Konkurenční výhoda – „Možné výhody firmy před konkurencí“ (Tomek, Vávrová, 1999: 

52). 

Korporátní identita  – „(...) [S]oubor znaků, podle nichž je společnost rozpoznatelná a 

prostřednictvím kterých ji lidé popisují, pamatují si ji a vztahují se k ní.“ Způsob, jakým 

identita organizace působí na veřejnost, utváří image organizace (Pelsmacker, Geuens, 

Bergh, 2007: 14, překlad vlastní). 
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Liberální/otevřený typ poskytovatele sociálních služeb – Pro organizaci je náboženská 

víra „pouze“ motivací k činnosti, nikoliv nezbytně součástí této činnosti (Gilligan, 2010: 

62). 

Marketing  – Soubor aktivit a nástrojů, který napomáhá organizaci uplatňovat takový 

způsob poskytování zboží či služeb, při kterém je hlavní důraz kladen na spokojenost 

zákazníků, klientů či společnosti jako celku a při kterém jsou zároveň naplňovány cíle 

organizace. 

Marketingová komunikace – Základní prvek marketingového mixu. Je to soubor 

nástrojů, pomocí kterých organizace předává cílovým skupinám určité sdělení o sobě a o 

své nabídce (Kotler, Armstrong, 2004: 627). 

Marketingový mix  – Soubor „(...) taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu“ (Kotler, Armstrong, 2004: 105). 

Materialismus – „1. Názor o prvotnosti hmoty před duchem, myšlením; 2. sledování 

pouze vlastního zájmu, prospěchu“ (Linhart a kol., 2003: 239). 

Osobní prodej – Nástroj komunikačního mixu, který zahrnuje osobní kontakt se 

zákazníkem organizace za účelem přesvědčit ho k uzavření obchodu. 

Podpora prodeje – Nástroj komunikačního mixu, který slouží k urychlení či zesílení 

reakce cílové skupiny. Využívá se ke krátkodobým účelům, zejména ke zvýšení obratu, a to 

např. mimořádnými nabídkami, slevovými kupóny apod. (Kotler, Keller, 2004: 594). 

Poskytovatel sociálních služeb – Poskytovateli sociálních služeb se dle zákona o 

sociálních službách mohou stát územní samosprávné celky, jimi zřízené právnické osoby, 

MPSV a jím zřízené organizační složky státu a také jakákoliv další právnická či fyzická 

osoba, pokud splní podmínky stanovené zákonem (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách). 

Přímý marketing – Bezprostřední komunikace s vybranými zákazníky založená na tržní 

segmentaci (Kotler, Armstrong, 2004: 631). 

Public relations – Budování vztahů s veřejností. Nástroj komunikačního mixu, který má 

pomocí pozitivní publicity propagovat značku dané organizace (Kotler, Keller, 2004: 594). 

Reklama – Placená jednosměrná forma neosobní komunikace, kterou se organizace snaží 
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zaujmout určitou cílovou skupinu (Hannagan, 1996: 166). 

Segmentace trhu (tržní segmentace) – Seskupování stávajících i potenciálních zákazníků 

s podobnými potřebami a přáními do jednotlivých skupin. Na každou skupinu, tzv. tržní 

segment, pak organizace působí rozdílnými prostředky marketingového mixu (Lancaster, 

Reynolds, 2004: 33).  

Služba – Statek nehmotné povahy, jenž může být stejně jako hmotné zboží předmětem 

tržní směny, užívání a spotřeby (Kotler, Armstrong 2004: 382) 

Sociální marketing –  Marketing, který má za cíl aktivně působit na společnost za účelem 

pozitivní změny jejího chování. 

Sociální služba – „(…) [Č]innost nebo soubor činností (…) zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ (Zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Socio-kulturní prostředí – kulturní a sociální faktory makroprostředí organizace 

Stakeholder – Jedinec či skupina jedinců, na které působí činnost dané organizace a kteří 

mohou současně sami činnost organizace zásadně ovlivnit (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 

2007: 138). 
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