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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o mezisektorové spolupráci mezi firmami a nestátními 

neziskovými organizacemi. Cílem práce je ur it faktory, které ovliv ují funk nost 

mezisektorové spolupráce, zjistit, jaké jsou typy a východiska mezisektorové spolupráce a 

jak je spolupráce prezentována sm rem k ve ejnosti v rámci eské republiky. V teoretické 

ásti práce je p edstaveno a porovnáno n kolik teorií zabývajících se typologií 

mezisektorové spolupráce a teorie, která charakterizuje základní faktory ovliv ující 

mezisektorovou spolupráci. Výzkumná ást prezentuje záv ry a zjišt ní z kvalitativního 

výzkumného šet ení, které bylo provád no jak v nestátních neziskových organizacích, tak i 

ve firmách. Hlavní výzkumnou technikou bylo vedení polostrukturovaných rozhovor  a 

obsahová analýza webových stánek. V záv ru práce jsou následn  shrnuty poznatky a 

dosažené cíle a diskutovány výsledky práce. 

 

Synopsis 

The diploma thesis is focused on cross-sectorial cooperation between corporations and 

nonprofit organizations. The main goal of the thesis is to find the factors, which influence 

cross-sectorial cooperation. Furthermore, the aim is to determine typology and foundations 

of cross-sectorial cooperation and how this cooperation is presented in public within the 

Czech Republic. Several theories dealing with types of cross-sectorial cooperation and the 

theory that characterizes basic factors that influence cross-sectorial cooperation are 

introduced and compared in the theoretical part of this thesis. Research part presents 

conclusions and findings based on qualitative research, conducted in both corporations and 

nonprofit organizations. The results and the goals of the thesis are summarized in the 

conclusion of this thesis.  
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1. Úvod      

              Diplomová práce se v nuje tématu mezisektorové spolupráce mezi firmami a 

nestátními neziskovými organizacemi v rámci programu sociální odpov dnosti firem (CSR 

– corporate social responsibility). Sociální odpov dnost nachází uplatn ní ve firmách 

všech velikostí i segmentového za azení. P edstavitelé organizací jsou ím dál tím ast ji 

stav ni p ed požadavek dodržování ur itých zásad odpov dnosti, jako je udržitelný rozvoj 

prost edí, rozvoj zam stnanc  a snaha o rozvoj a dobré vztahy v místní komunit . Spolu se 

spole enskou odpov dností podnik  se objevuje také fenomén mezisektorové spolupráce, 

který je nutný k napln ní strategických plánu a cíl  firem v dané oblasti. Mezisektorovou 

spolupráci chápu jako partnerství popisující strategický svazek mezi organizacemi. Je 

sestavený ze t í sektor  spole nosti – ve ejná správa, podnikatelská sféra a ob anská 

spole nost. Ti všichni se zavazují ke spolupráci na projektu nebo programu pro dosažení 

cíl  udržitelného rozvoje. Všichni partne i p ispívají svými zásadními kompetencemi, 

sdílejí rizika a získávají prosp ch prost ednictvím dosahování svých vlastních, vzájemných 

a celkových cíl  partnerství. (Partnership Brokers Accreditation Scheme  in Bedenek, 2008 

str. 37). Pojmy partnerství a spolupráce používám jako synonyma a to zejména z d vodu 

žkého vymezení p esných hranic mezi danými pojmy.  

Firmy si za ínají uv domovat, že profesionální pomoc ze strany neziskových organizací 

pro n  m že být stejn  obohacující a prosp šná jako pro samotné neziskové organizace. 

Mezisektorová spolupráce se stává stále frekventovan jším tématem, který dosud nebyl 

v rámci eské republiky detailn ji zpracován. Cílem práce je proto prozkoumat fenomén 

mezisektorové spolupráce mezi firmami a nestátními neziskovými organizacemi v eských 

podmínkách. Jeho plošné zachycení p esahuje možnosti diplomové práce, proto jsem se 

rozhodla prozkoumat vybranou ást tohoto fenoménu. Zam ila jsem se na hledání faktor , 

které by mohly ovliv ovat funk nost spolupráce mezi firmami a nestátními neziskovými 

organizacemi. V tšina dosud uskute ných výzkum  v dané oblasti v rámci R byla vždy 

zam ena jen na jednu stranu spolupráce. Já jsem se rozhodla poskytnout prostor ob ma 

stranám a prozkoumat jejich názory a postoje.  

Zam ení diplomové práce je konkrétní, cílem je jít do hloubky a prozkoumat daný 

fenomén d kladn  na malém vzorku. Cílem práce rozhodn  není vytvo it záv ry, které by 
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mohly pokrýt celé spektrum mezisektorové spolupráce a být uplatnitelné na všechny typy 

mezisektorové spolupráce v rámci eské republiky.  

Práce je rozd lená do dvou hlavních ástí. Cílem první ásti práce bude podat základní 

ucelený p ehled o sou asném stavu bádání v oblasti mezisektorové spolupráce. A vytvo it 

kontextuální rámec pro uchopení a interpretaci dat získaných na základ  rozhovor , které 

jsem ud lala s respondenty na vybrané téma a aplikovat teorie autor  na eské pom ry.  

St žejní literaturu práce tvo í text zahrani ního autora Jamesa E. Austina (2002), který se v 

m zabývá faktory nevyhnutelnými pro úsp šnou spolupráci mezi firmami a nestátními 

neziskovými organizacemi (non-profit organizations). Práce se také opírá o teoretickou 

koncepci Wymera a Samu (2003), kte í v ní vytvo ili typologii mezisektorové spolupráce 

mezi firmami a neziskovými organizacemi. 

Ve výzkumné ásti diplomové práce budu odpovídat na následující výzkumné otázky: 

„Jaké jsou faktory ovliv ující funk nost spolupráce mezi firmami a NNO v rámci 

programu CSR v R?“ Základním cílem bude zjistit, jestli takové faktory existují, a když 

ano, tak o které faktory se konktrétn  jedná.  

Druhou výzkumnou otázkou, kterou se v  práci budu zabývat je „Jaké jsou typy 

spolupráce mezi firmami a NNO?“ Konkrétn , jaké typy spolupráce existují v eském 

prost edí. Jestli je možné je zasadit do teoretického rámce typologie mezisektorové 

spolupráce. A také, které typy spolupráce up ednost uje firma, a které NNO.  

Také se budu snažit najít odpov  na otázku „Jaké jsou východiska mezisektorové 

spolupráce? Na em je založena spolupráce?“ Na co firmy a organizace nejvíce hledí 

edtím, než zahájí  spolupráci s druhou stranou.  

Poslední výzkumnou otázkou je „Jak je spolupráce prezentována sm rem k 

ve ejnosti?“ Zam ím se hlavn  na to, jakým zp sobem firmy/ NNO prezentují na svých 

stránkách své partnery. Zda je partner m v nován prostor. A v p ípad , že ano, tak kde 

konkrétn  je t mto partner m prostor v nován.  

Hlavní ást mojí práce tvo í analýza polostrukturovaných rozhovor , které jsem ud lala 

s firmami a nestátními neziskovými organizacemi na téma mezisektorové spolupráce. 

Abych doplnila celkový obraz mezisektorové spolupráce, konktrétn  mezisektorová 

partnerství respondent , využila jsem techniku obsahové analýzy webových stránek. 
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Na záv r výzkumu budou zhodnoceny dosažené cíle práce a stanoveny záv ry a 

doporu ení pro praxi. 
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2. Uvedení do problematiky 

2.1. Neziskový sektor 

       P esn  a jasn  zadefinovat prostor, který se nachází mezi rodinou, trhem a státem není 

jednoduché. V eském prost edí se používá mnoho slovních spojení, která se vzájemn  

zam ují a dochází tak k nejasnostem. Proto je první ást práce v nována vyjasn ní, 

porozum ní termín m, které se ve spojení s neziskovým sektorem mohou používat. Pro 

oblast, kterou v práci nazývám neziskovým sektorem, se používá mnoho rozdílných 

termín : 

etí sektor – ozna ení plyne z rozd lení ekonomiky na t i oblasti – stát, trh a neziskový 

sektor. Pojem je zna  všeobecný a ve ejností není p íliš využívaný.   

Neziskový sektor – podle mého názoru se jedná o nejrozší en jší pojem, proto jsem se ho 

rozhodla využívat ve své práci. Nejlépe vystihuje formální prostor mezi státem a trhem 

jako oblast p sobení soukromých organizací zam ených na jiné cíle, než je dosahování 

zisku. Avšak jak uvádí Skovajsa, eský p eklad není úpln  p esný ani úpln  výstižný 

(Skovajsa, 2010 str. 32). V angli tin  je ozna ení p esn jší, jasn  z n ho vyplývá, že 

organizace nejsou ne - ziskové ale spíše nejsou zam eny na zisk. Neziskový sektor 

zahrnuje i ve ejný sektor. Proto se m že využívat více specifický pojem nestátní neziskový 

sektor. 

Nestátní neziskový sektor – ozna uje sféru mimo ve ejný sektor, stát a trh.  

Nevládní sektor – ozna ení sektoru za nevládní, znamená, že je nezávislý na innostech 

vlády.                                                                                                                                                 

Dobrovolnický sektor – je to termín používaný hlavn  v USA. Vyzdvihuje d ležitý 

aspekt organizované ob anské spole nosti a to dobrovolnictví.  

Ob anský sektor – je to ze všech termín  asi ten nejobecn jší. Zahrnuje celou ob anskou 

spole nost s jejími innostmi. Je odvozen z propojenosti ob anské spole nosti a 

neziskových organizací.  

 

Dále bych se cht la zam it na definici obsahu samotného pojmu neziskový sektor. 

Definovat jednozna  neziskový sektor je obtížné, ale mezinárodn  uznávanou 
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strukturáln -operacionální definicí je definice od Salamona a Anheiera (Skovajsa, 2010 

str. 38). Definice se skládá z p ti znak , které musí subjekt spl ovat, aby byl považován za 

organizaci ob anské spole nosti:  

Organizovanost – to znamená, že mají jistou institucionáln  jasnou organiza ní strukturu, 

bez ohledu na to, zda jsou formáln  nebo právn  registrovány. 

Soukromý charakter a nezávislost na státu - subjekt je institucionáln  odd lený od státní 

správy, ani jí není ízen. To neznamená, že subjekt nem že mít významnou státní podporu 

nebo, že ve vedení nemohou být mj. státní ú edníci. Rozhodující je zde fakt, že základní 

struktura neziskových organizací je ve své podstat  soukromá.  

Zásada nerozd lování zisku – nep ipouští se u nich žádné p erozd lování zisk  vzniklých 

z innosti organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou 

svou inností vytvá et zisk, ovšem ten musí být použit na cíle dané posláním organizace. 

Samosprávnost - subjekt je schopen se sám spravovat a má k tomu pot ebné struktury. 

Není ízen jinou organizací.    

Dobrovolnost -  využívají dobrovolnou ú ast na svých innostech. Dobrovolnost se m že 

projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak formou dar  nebo estné 

asti ve správních radách.  

Výše zmín né znaky jsou mezinárodn  uznávané identifikátory organizací ob anské 

spole nosti.  

 

Role neziskového sektoru  

              Neziskový sektor je dodavatelem celé ady služeb pro nejr zn jší cílové skupiny. 

Reaguje tím nejen na nedostatky v systému služeb, zabezpe ovaných státní správou, ale i 

na „bílá místa“ na trhu služeb, které stojí mimo zájem soukromých ziskových organizací. 

tšina organizací nepovažuje poskytování služeb za b žnou rutinní aktivitu, ale vidí v ní 

své poslání (Fri , 1998 str. 5).  

Neziskový sektor neexistuje odd len  od ostatních oblastí národního hospodá ství., ale 

vzájemn  se s nimi prolíná a dopl uje. Níže je zobrazené rozd lení národního hospodá ství 

na ty i sektory (ve ejný sektor, soukromý ziskový sektor, neziskový sektor domácností, 

neziskový soukromý sektor) podle švédského ekonoma Victora A. Pestoffa.  
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Obrázek . 1: len ní národního hospodá ství podle Pestoffa 

 
Zdroj: Rekto ík, 2001 str. 16 

 

 V modelu jsou podle Pestoffových kritérií vymezeny jednotlivé ásti sektor  

(ve ejný – soukromý, ziskový – neziskový a formální – neformální) p ímkami. Volná 

místa, kde se navzájem jednotlivé sektory p ekrývají, jsou vymezena pro organizace mající 

spole né rysy obou hrani ících sektor . V kruhu uprost ed velkého trojúhelníku je 

vykreslen vnit ní trojúhelník jako místo nestátních neziskových organizací (t etí sektor). 

etí sektor se nachází v prostoru mezi státem, trhem a jednotlivými skupinami ob an . 

Subjekty tohoto sektoru m žeme ozna it za neziskové, soukromé a formalizované. 

Ekonomika je zde „tažena prací” a hlavním hybatelem ekonomiky není dosažení zisku, ale 

pot eba lidí sdružovat se a zakládat r zné organizace za ú elem dosažení spole ného 

užitku. Jedin  neziskový sektor je definován zárove  t emi kritérii, ostatním sta í jedno 

(Rosenmayer in Poláková, 2006 str. 27).  

Za subjekty neziskového sektoru považuji nestátní neziskové organizace, resp. 

organizace ob anské spole nosti (OOS). Mezi n  pat í následující právnické osoby - 

ob anská sdružení, obecn  prosp šné spole ností, nadace, nada ní fondy a evidované 

právnické osoby církve (Skovajsa, 2010 str. 39). V textu budu používat jak ozna ení 

nestátní neziskové organizace, tak i zkratku NNO.   
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Za subjekty soukromého ziskového sektoru považuji firmy, podniky neboli spole nosti, 

které spl ují následující definici: subjekt, ve kterém dochází k p em  zdroj  (vstup ) ve 

statky (výstupy). Uspo ádaný soubor prost edk , zdroj , práv a jiných majetkových hodnot 

(a  vlastních nebo pronajatých), které slouží podnikateli k provozování podnikatelských 

aktivit (Veber, Srpová a kol., 2005, str. 16). Pojmy firma, podnik a spole nost používám 

jako synonyma.  

 

Funkce neziskových organizaci podle Pospíšila a kol. (2009, str. 10) jsou následující:  

Servisní funkce – je služba spjatá s ekonomikou. Znamená zajiš ování široké škály služeb 

pro ve ejnost. NNO mají v této oblasti významné postavení zejména kv li tomu, že stát 

nebo trh není schopen zajistit fungování všech služeb bu  z kapacitních d vod , nebo 

proto, že jsou pro n  finan  nevýhodné. Tyto služby p inášejí pozitivní externality 

(ve ejné statky) nebo jsou spojené s dalšími benefity. Dokážou pružn  reagovat na 

poptávku. NNO p ispívají k integraci spole nosti tím, že institucionalizují tradi ní 

vzájemnou pomoc (nap . v rámci dobrovolnictví).  

Advoka ní role - neziskové organizace se snaží prosazovat zm ny ve spole nosti, které 

jsou v zájmu všech. asto tak hrají roli zprost edkovatele mezi ob any a státem. NNO 

používají nejr zn jší zp soby napl ování této funkce – od formálního p ipomínkování 

legislativy a exekutivních proces  až po neformální lobování nebo PR kampan  zam ené 

na aktivizaci ve ejnosti nebo ovliv ování ve ejného mín ní (Pospíšil a kol., 2009  str.10 ).  

Budování komunity -  v rámci neziskových organizací mají ob ané možnost aktivn  se 

astnit ve ejného života, vyjad ovat své názory, zájmy nebo ešit své problémy. 

Neziskové organizace tak p sobí taktéž na zvyšování pov domí o daných problémech a 

tématech. Zárove  neziskové organizace ím dál více úzce spolupracují se státní správou a 

komer ními firmami a stávají se jejich partnery a p ispívají k definování problém  ve 

spole nosti.  
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Charakteristika neziskového sektoru v R v sou asnosti 

       Cílem kapitoly je poskytnout stru ný p ehled o sou asném stavu ob anské spole nosti 

v eské republice.  

Právní prost edí  

           eská legislativa nezná pojem nezisková organizace, což iní problémy zejména p i 

interpretaci obecných zákon , které regulují i innost neziskových organizací. P esto však 

lze íci, že legislativní rámec pro innost neziskových organizací je v R v zásad  

vymezen. Fungování (založení, provoz, likvidace) všech právních neziskových typ , které 

na území R p sobí, je ošet eno speciálními zákony – zákonem o nadacích a nada ních 

fondech, o obecn  prosp šných spole nostech, o sdružování ob an  a zákonem o církvích 

a náboženských spole nostech. Zákon o dobrovolnické služb  je využívaný všemi t mito 

právními formami1. Dále chybí vymezení ve ejné a vzájemné prosp šnosti, také chybí 

rejst ík ob anských sdružení. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace není nikde 

právn  zakotvena a chybí její návaznost na n které z ministerstev.   

Da ové prost edí v eské republice se zhoršilo s p ijetím nového Zákona o dani z p idané 

hodnoty, který staví neziskové organizace a komer ní subjekty na stejnou úrove  a 

nedostate  vymezuje okruh inností osvobozených od dan  z p idané hodnoty.  

 

Vymezení neziskových organizací na základ  právního rámce R 

            Pojmy „organizace ob anské spole nosti“ nebo „nezisková organizace“ nejsou 

pojmy definovanými eským právním ádem. V praxi jsou za organizace ob anské 

spole nosti obvykle považovány právnické osoby, které napl ují znaky strukturáln -

operacionální definice podle Salomona a Anheiera (1992), (Deverová in Skovajsa, 2010 

str. 166). eský právní systém rozlišuje ty i základní typy organizací ob anské 

spole nosti2: 

Ob anská sdružení - postavení a innost ob anských sdružení upravuje zákon . 83/1990 

Sb. o sdružování ob an . Ob anská sdružení jsou charakteristická tím, že jde o sdružení 

                                                
1 http://new.neziskovky.cz/data/Zprava_o_stavu_NNO_2004txt8544.pdf   [online] [cit. 27. 11. 2012] 
 
2 Informace jsem erpala z práce innost nevládních neziskových organizací v rámci státní integra ní 
politiky cizinc  v eské republice, B hounková 2011 str. 27 
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fyzických a právnických osob, které vzniká za ú elem realizace spole ného zájmu. 

Typickým znakem OS je lenská základna. Dle zákona mohou ob anské sdružení založit 

i fyzické osoby, z nichž alespo  jedna je starší 18 let. OS vzniká registrací u MV R, 

edložením stanov. OS m že podnikat, ale podnikatelská innost nesmí být hlavním cílem 

sdružení, pouze prost edkem k dosažení tohoto cíle.  

Nadace a nada ní fondy - (zákon . 227/1997 Sb. o nadacích a nada ních fondech). 

V p ípad  nadací a nada ních fond  se jedná o ú elová sdružení majetku z ízená za ú elem 

dosahování obecn  prosp šného cíle, kterým se rozumí zejména rozvoj duchovních 

hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana p írodního 

prost edí, kulturních památek a tradic a rozvoj v dy, vzd lávání, t lovýchovy a sportu. 

Sou ástí názvu musí být ozna ení „nadace“ nebo „nada ní fond“. Nadace i nada ní fond 

vzniká t emi zp soby, a to písemnou smlouvou mezi z izovateli, notá ským zápisem v 

ípad  jednoho z izovatele nebo záv tí - zakládací listina se nazývá nada ní listina. 

Hlavními orgány nadace i nada ního fondu jsou správní rada, dozor í rada nebo revizor, 

editel a organiza ním dokumentem je statut. Nadace i nada ní fond vznikají zápisem u 

rejst íkového soudu (krajský soud podle sídla nadace) do rejst íku nadací a nada ních 

fond , a to po p edložení návrhu na zápis s p ílohami. Nadace a nada ní fond nesm jí 

podnikat vyjma pronájmu nemovitostí, po ádání loterií, tombol a ve ejných sbírek, 

po ádání kulturních, spole enských, sportovních a vzd lávacích akcí. Nadace mohou mít 

také podíl na podnikání akciových spole ností v zákonem omezeném rozsahu. Rozdíl mezi 

nadací a nada ním fondem existuje také ve struktu e majetku a v nakládání s tímto 

majetkem a jeho výnosy. Aby mohla nadace vzniknout, musí mít majetek rozd len na 

nada ní jm ní ve výši min. 500 000 K  a ostatní majetek.  K napln ní ú elu nadace jsou 

pak využity výnosy ze jm ní a ostatního majetku nadace, výnosy ze jm ní nadace jsou 

osvobozeny od dan , výnosy z ostatního majetku nadace nikoli. Nada ní fond nemá 

povinnost vytvá et nada ní jm ní a pro napln ní svého ú elu využívá veškerý sv j 

majetek, nicmén  výnosy z jeho majetku nejsou osvobozeny od dan . Nadace má 

povinnost ov it ú etní uzáv rku vždy, nada ní fond pouze v p ípad , že je majetek 

nada ního fondu vyšší než 3 mil. K . Výro ní zprávu musí uvád t ob  dv  právní formy 

neziskové organizace. 

Obecn  prosp šné spole nosti (o.p.s.) – podmínky vzniku a innosti o.p.s. upravuje 

zákon . 248/1995 Sb. o obecn  prosp šných spole nostech. Obecn  prosp šné spole nosti 
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jsou charakteristické, tím že jde o subjekt poskytující obecn  prosp šné služby za p edem 

stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Zakladatelem m že být jakákoliv 

fyzická i právnická osoba, spl uje-li pro to podmínky (beztrestnost, svéprávnost atd.). 

Obecn  prosp šná spole nost vzniká zakládací listinou, a to bu  formou notá ského 

zápisu, nebo smlouvou mezi zakladateli. Název organizace musí obsahovat ozna ení o.p.s. 

Základním dokumentem obecn  prosp šné spole nosti je statut. Hlavními orgány jsou 

správní rada, dozor í rada nebo revizor a editel. Obecn  prosp šná spole nost m že 

podnikat, pokud podnikání realizuje jako dopl kovou innost, kterou je dosaženo ú inn jší 

využití majetku a není ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecn  prosp šných služeb. 

Zisk nem že být p erozd lován mezi zakladatele nebo zam stnance, používá se na 

financování dalších aktivit spole nosti. Obecn  prosp šná spole nost vzniká zápisem do 

rejst íku obecn  prosp šných spole ností, a to po p edložení návrhu na zápis u p íslušného 

rejst íkového soudu s p ílohami (krajský soud podle sídla spole nosti). Obecn  prosp šná 

spole nost je povinna ov ovat ú etní uzáv rku, pokud je p íjemcem dotací ze státního 

rozpo tu, jejichž p íjem je vyšší než 1 mil. K  nebo pokud je výše istého obratu vyšší než 

10 mil. Obecn  prosp šná spole nost musí každoro  vydávat výro ní zprávu. 

Evidované právnické osoby církví a náboženských spole ností - (zákon . 3/2002 Sb., o 

svobod  náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spole enstvech). Zákon 

uvádí, že se m že jednat bu  o založení a existenci eholní a jiné církevní instituce nebo 

existenci ú elového za ízení církve. eholní instituce se zakládá na rozhodnutí p íslušného 

orgánu církve, rozhodnutí má podobu zakládací listiny a zákon nestanoví žádné podmínky 

pro ustanovení této instituce. eholní instituce vzniká evidencí u Ministerstva kultury R. 

elové za ízení církve se zakládá pomocí zakládací listiny, kde jsou povinn  uvedeny 

náležitosti nutné ke vzniku daného za ízení. Základním dokumentem ú elového za ízení 

církví jsou stanovy a po p edložení návrhu na evidenci vzniká evidencí u Ministerstva 

kultury eské republiky zápisem do Rejst íku evidovaných právnických osob. Ú elové 

za ízení církví je povinno vydávat výro ní zprávy. 

 

Lidské zdroje 

          Mezi leny organizací ob anské spole nosti pat í 47% ob an R, p emž polovina 

z nich je lenem víc než jedné organizace. Nej ast jší jsou lenství ve sportovních 
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organizacích (16%), v odborech (13%), v organizacích zahrádká  a p stitel  (6%), ve 

sboru dobrovolných hasi  (6%) a v náboženských a duchovních organizacích (6%) 

(STEM, 2004 in Skovajsa, 2010 str. 118).  

Hlavním nedostatkem v oblasti lidských zdroj  je nízká profesionalita na zajišt ní provozu 

NNO  a v d sledku toho klesající d ryhodnost3. asto se stává, že chybí i dostate ný 

po et kvalitních manažer  a to hlavn  z d vodu nemožnosti je zaplatit. St ední 

management a administrativní pracovníci jsou asto jedni a ti samí lidé. Funkce nejsou 

jasn  rozd leny, což asto souvisí s absencí strategických plán . Nekoncep ní financování 

NNO m že vést k velké fluktuaci zam stnanc  kv li nízké nebo skoro žádné finan ní 

motivovanosti a nejistot  zam stnanc . Zam stnanci jsou asto zam stnávaní jen na dobu 

trvání projektu.  Pracovník m také asto schází schopnost vyjednávat jak s firemními dárci 

tak  i  se  státní  správou,  dále  pak  schopnost  strategicky  využívat  marketing  a  PR.  Práce  

s dobrovolníky také není na vysoké koncep ní úrovni. asto se neví, jak pracovat 

s motivací dobrovolník  a jak p esn  využít jejich práci. Bohužel mnoho v cí je 

zap in no velkým nedostatkem kvalitní eské literatury pro danou oblast.  

 

Financování NNO 

           Ráda bych se krátce podívala na možnosti a zp soby financování nestátních 

neziskových organizací v eské republice. Financování NNO je podle Rakušanové (2007 

str. 44) možné z následujících zdroj :  

Ve ejné rozpo ty- tvo í významný zdroj financování neziskového sektoru v R. NNO 

mohou získat finance z ve ejných rozpo  n kolika hlavními zp soby: státní dota ní 

politika v i NNO, vázaná na Hlavní oblasti státní dota ní politiky v i NNO; dotace 

id lené mimo státní dota ní politiku; podpora výzkumu a vývoje; ve ejné zakázky; 

smlouvy uzav ené podle ob anského zákoníku. Státní dota ní politika není závazná pro 

kraje a obce a je jediným rámcem podpory, ur eným výslovn  NNO; ostatní zp soby 

získání financí z ve ejných rozpo  se vztahují i na další subjekty.  

                                                
3 Všechny informace jsou erpány z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/prostredky-z-evropskych-
fondu/FINAL_SWOT_analyza_1.pdf [online] [cit. 27. 11. 2012] 
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Nada ní investi ní fond-  byl založen v roce 1992. Jeho smyslem bylo podpo it eský 

nada ní sektor p i jeho obnov  a zajišt ní jeho áste né nezávislosti na zahrani ních 

zdrojích financování.  

Da ové úlevy – p edstavují nep ímou podporu ze strany státu. Podle zákona . 586/1992 

Sb., o dani z p íjmu si mohou fyzické osoby ode íst od základu dan  hodnotu dar  

poskytnutých právnickým osobám na financování kultury, školství, na ochranu a podporu 

mládeže, na ochranu životního prost edí, na humanitární pomoc apod. Maximáln  je 

možné ode íst 10% ze základu dan . Dále sem také spadá tzv. da ová asignace. To 

znamená možnost da ového poplatníka poukázat ur ité procento svých daní konkrétní 

neziskové organizaci.  

Nadace a nada ní fondy – ve srovnání s výší finan ní podpory od státu iní p ísp vky 

nada ních subjekt  p ibližn  jednu p tinu podpory (Rakušanová, 2003 str. 50).  

Firemní filantropie, firemní nadace – postupn  za íná docházet k dlouhodobé spolupráci 

mezi neziskovými organizacemi a významnými firemními dárci. Víceletá podpora dává 

neziskovým organizacím v tší jistotu a možnosti lepšího rozvržení získaných prost edk .  

Individuální dárcovství -  eská spole nost je otev ená dárcovství (Rakušanová, 2009 str. 

51).  Momentáln  se  jedná  o  tzv.  anonymní  dárcovství,  avšak  existují  snahy  o  to,  aby  se  

pomalu p echázelo na dlouhodobé neanonymní dárcovství, v jehož rozvíjení se ukazuje 

jedna z možností k posílení stability a diverzity v oblasti financování NNO.  

Hazardní hry a loterie – mohou p edstavovat velký zdroj financí pro neziskový sektor.  

Filosofie financování neziskového sektoru tímto zp sobem je, že jako kompenzaci malého 

spole enského p ínosu loterií, kasin, sázkových a ostatních hazardních her, musí jejich 

provozovatelé p evést ást zisku na ú ely, které jsou spole nosti prosp šné. Provozovatelé 

povinn  odvádí ást zisku na „ve ejn  prosp šné ú ely“ – provozovatelé výherních hracích 

ístroj  odvád jí tuto ást obci, na jejímž území jsou automaty provozovány; 

provozovatelé loterií využití povinného odvodu navrhují v žádosti o povolení sami, 

emž MF eviduje doložení využití t chto pen z. Centrální databáze p íjemc  však 

vedena není. To vede k nízké mí e kontrolovatelnosti a transparentnosti využití t chto 

finan ních prost edk , zejména mimo sektor sportu, a také k absenci p ípadné strategie 

využití prost edk  (Rakušanová, 2009 str. 51).  
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       Diverzifikace finan ních zdroj  v rozpo tech neziskových organizací existuje ve 

smyslu po tu zdroj . V tšinou mají neziskové organizace 3 – 4 zdroje. Problémem je 

pom r zdroj  z hlediska jejich objemu. V tšinou p evládá jeden, nanejvýš dva zdroje, které 

pokrývají až více než 75 % všech finan ních p íjm . Neziskové organizace jsou finan  

zajišt né na n kolik m síc , maximáln  na jeden rok. P evážná v tšina neziskových 

organizací nevytvá í finan ní rezervy. Finan ní zajišt ní neziskových organizací, které 

jsou financovány p evážn  z dotací a grant , je asov  limitované. Organizace, jejichž 

lenové platí pravidelné p ísp vky, jsou stabiln jší4. 

 

2.2. Firmy a sociální odpov dnost (CSR) 

       P esn  definovat pojem neziskový sektor nebylo jednoduché a nebude tomu jinak ani 

s pojmem spole enské odpov dnosti firem neboli CSR (corporate social responsibility). 

Koncept spole enské odpov dnosti firem (dále jen CSR) se za íná objevovat v polovin  

20. století. Za d ležitý mezní okamžik se považuje rok 1953, kdy byla vydána kniha 

„Social Responsibilities of Businessman“, kterou napsal Howard Bowen. V knize se uvádí 

první definice CSR, která je vícemén  platná dodnes.5  V 60. letech minulého století se 

za íná rozvíjet myšlenka zformulovaná Davisem, podle které má podnik vedle 

ekonomických a zákonných závazk  ješt  také závazky ke spole nosti a pokud je podnik 

dlouhodob  neplní, m že mu spole nost právo na podnikání odebrat (Davis in Kašpárková, 

2009, str. 2). Od 70. let dochází k debatám o pojmu CSR a vytvá ení jeho základního 

obsahu, který známe dodnes. V posledních deseti letech 20. století se vytvá ejí první etické 

kodexy pro podnikatele a spole nosti, vznikají první platformy a iniciativy, které se 

zabývají CSR a také dochází k pe liv jšímu definování pojmu na mezinárodní úrovni. 

V roce 1995 vzniká evropská expertní centrála pro problematiku CSR s názvem CSR 

Europe, která sdružuje podniky a partnerské organizace. Cílem bylo „ pomoci korporacím 

dosáhnout ziskovosti, dlouhodob  udržitelného r stu a rozvoje lidského kapitálu tím, že 

zakotví CSR do svých podnikatelských zvyklostí “ (Nezhyba 2006, str. 12). V roce 2001 

                                                
4 http://new.neziskovky.cz/data/Zprava_o_stavu_NNO_2004txt8544.pdf   [online] [cit. 27. 11. 2012] 
5 „…jedná se o závazky podnikatele uskute ovat takové postupy, p ijímat taková rozhodnutí, 
nebo následovat takový sm r jednání, které je žádoucí z hlediska cíl  a hodnot naší 
spole nosti“ – (Carrol in Kašparová,  2009  str. 2) 
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vznikla tzv. Zelená kniha, která m la otev ít debatu o konceptu CSR a položit základy CSR 

v rámci EU. Je v ní uvedena první evropská definice CSR.  

  

      Spole enská odpov dnost korporací je konceptem, v jehož rámci se od korporace 

ekává odpov dné chování p i každodenních obchodních rozhodnutích a tvorb  jeho 

strategie v i zam stnanc m, dodavatel m, klient m, akcioná m a dalším 

zainteresovaným skupinám (stakeholders). Jde o koncept vycházející z p edpokladu a 

zárove  faktu, že korporace svými aktivitami více i mén  ovliv ují také své okolí (nap . 

okolní komunitu, sociální situaci zam stnanc  apod.). Spole ensky odpov dné korporace 

by se proto m ly chovat tak, aby zohled ovaly pot eby nejen svého vnit ního, ale i 

vn jšího prost edí, p ispívaly k trvale udržitelnému rozvoji, byly transparentní a 

napomáhaly celkovému zlepšování stavu spole nosti (Nezhyba 2006, str. 9). 

 Zelená kniha definuje CSR jako dobrovolné integrování sociálních a ekologických 

hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders 

(Evropská unie, Zelená kniha 2001). 

 Jiná definice íká, že CSR je kontinuální závazek podnik  chovat se eticky a 

ispívat k ekonomickému r stu a zárove  se zasazovat o zlepšování kvality života 

zam stnanc  a jejich rodin, stejn  jako lokální komunity a spole nosti jako celku. 

(World Business Council for Sustainable Development, 1997) 

 Nezhyba definuje CSR jako zast ešující pojem, jenž v sob  zahrnuje témata od 

ochrany životního prost edí p es zam stnanecká práva, boj proti diskriminaci, 

komunitní práci, transparentnost až k sociáln  odpov dné investi ní politice 

(Nezhyba 2006, str. 9). Odpov dné podnikání vyžaduje opušt ní pohledu „profit 

only“ (orientace pouze na zisk) a posun k celostnímu pohled na fungování podniku 

v širším kontextu dnes asto zmi ovaných 3P – planet, people, profit (planeta, lidé, 

zisk). 

Podle tohoto modelu firma funguje a stojí na t ech pilí ích tzv. triple-bottom-line a to 

ekonomickém, sociálním a environmentálním. Do ekonomické oblasti lze zahrnout6: 

kodex podnikatelského chování firmy (p íp. etický kodex), transparentnost, uplat ování 

princip  dobrého ízení (corporate governance), odmítnutí korupce, vztahy s akcioná i 

                                                
6 Informace jsou erpány z Trnková, 2004, str. 8 
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(shareholders dialogue), chování k zákazník m / spot ebitel m, dodavatel m a investor m, 

ochrana duševního vlastnictví.  

CSR v sociální oblasti poz stává z firemní filantropie, dialogu s tzv. stakeholdery, zdraví 

a bezpe nosti zam stnanc , rozvoje lidského kapitálu, vyváženosti pracovního a osobního 

života zam stnanc , rovných p íležitostí a lidských práv.  

Environmentální oblast tvo í ekologická výroba, produkty, ekologická firemní politika 

(recyklace, používání ekologických produkt ), zmenšování dopad  na životní prost edí, 

ochrana p írodních zdroj . 

Jednotlivé dimenze se v praxi asto p ekrývají. Podnik také nemusí uplat ovat všechny 

výše zmín né zásady, aby byl spole ensky odpov dný. Každá firma si musí stanovit svoje 

dlouhodobé cíle v oblasti CSR a na základ  toho volit opat ení a zásady implementace 

konkrétních bod  a rovin.   

Dalším možným modelem CSR (krom  sociálního, environmentálního 

a ekonomického aspektu) je interní a externí dimenze, tedy vnit ní a vn jší projevy CSR. 

Interní dimenze obnáší aktivity sm ující dovnit  do firmy, externí sm rem k vn jšímu 

prost edí a aktér m. S dimenzemi CSR koresponduje také zp sob komunikace o ní. Tu 

žeme také d lit na interní a externí. (Trnková str. 9, 2004.) 

          Vedle triple-bottom-line konceptu a externí interní rovin  CSR existuje ješt  

Carrollova ty dílná definice CSR, která se skládá z ekonomické odpov dnosti, zákonné 

odpov dnosti, etické odpov dnosti a z dobrovolné odpov dnosti, kterou pozd ji 

ejmenoval na filantropickou odpov dnost a která není spole ností o ekávaná. Spolu 

s touto definicí Carroll navrhnul pom ry jednotlivých složek definice a to v pom ru 4:3:2:1 

(pozd ji bylo toto d lení empiricky dokázáno), (Carroll in Kašparová, 2009 str. 2).  V 

oblasti tržního prost edí se od spole ensky odpov dné firmy o ekává transparentní 

podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními 

partnery  (Steinerová,  2008  str.  6).   CSR  v  rámci  pracovního prost edí znamená nap . 

zapojování zam stnanc  do procesu rozhodování, rozmanité nefinan ní benefity, 

vzd lávání a rozvoj.  

etí oblastí je místní komunita, kde by se firma m la snažit o navázání p átelských 

vztah . M la by usilovat o zmírn ní dopad  svého p sobení v dané oblasti a podílet se na 

rozvoji regionu. P íklady podpory místní komunity mohou být nap íklad finan ní i 

materiální podporou ve ejných aktivit a projekt  (tj. firemní dárcovství), poskytování 
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zam stnanc  v rámci pracovní doby na dobrovoln  prosp šné innosti (firemní 

dobrovolnictví), a dále poradenství, p edávání know- how atd. (Steinerová, 2008 str. 8).  

V oblasti životního prost edí by firma m la usilovat o minimalizování svého negativního 

dopadu na p írodu. Firm  to m že v kone ném d sledku i pomoct a to zejména v podob  

snížení nákladu na provoz.  

               Caroll také ukazuje teoretické typy chování podnik  v souvislosti s ekonomickým 

a spole enským zájmem dané firmy. Odhaduje, že v budoucnu se bude muset v tšina firem 

posunout z kvadrantu 1 do kvadrantu 2, avšak jaké p esné kroky má firma podniknout, aby 

se do t chto oblastí posunula, už neuvádí. A neuvádí ani optimální pom r mezi 

ekonomickým a spole enským zájmem (Carroll in Kašparová, 2009, str. 2).  

 

Tabulka . 1:  Vzr stající d ležitost ekonomických a spole enských hodnot  

 

 
Zdroj: Kašparová, 2009 str.3 

 

2.2.1. Stakeholde i 

        D ležitým pojmem v p ípad  CSR jsou stakeholde i anebo zainteresované skupiny7. 

Jako stakeholde i jsou ozna ovány všechny osoby, instituce i organizace, které mají vliv 

na chod podniku nebo jsou fungováním podniku ovlivn ny. Pat í sem zákazníci, akcioná i, 
                                                
7 V eštin  neexistuje vystihující jednoslovný název, proto se v tšinou používá p ímo anglické slovo 
stakeholders. Pojem „zainteresovaná skupina“ se užívá nap . v p ekladu Sm rnic OECD pro nadnárodní 
spole nosti a v n kterých oficiálních eských p ekladech dokument  o CSR publikovaných EU. 
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zam stnanci, obchodní partne i, dodavatelé, zástupci státní správy a samosprávy, zájmové 

skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace. P edpokladem efektivního zavedení 

konceptu CSR do podniku je pochopení hodnoty, kterou p ináší zapojení stakeholder . 

Odpov dné podnikání není jen o hlásání firemních hodnot a princip , podstatou je 

pochopení o ekávání t ch, kdo mají na firmu vliv a jsou jí ovlivn ni (Steinerová, 2008 str. 

12). Stakeholdery je možné lenit na primární a sekundární. Do primární skupiny se 

tšinou adí vlastníci, investo i, zam stnanci, zákazníci, dodavatelé a tzv. ve ejní 

stakeholde i, což je n kdy souhrnné ozna ení pro místní ú ady a komunity. Mezi 

sekundární stakeholdery, jejichž zainteresování v podniku je mén  z ejmé než u primárních 

stakeholder , se adí vláda obecn , lobbyisté, konkurenti, r zné nátlakové skupiny, 

ob anská a obchodní sdružení (Kašparová, 2008 str. 1).                                                                                                     

Po jasné identifikaci stakeholder  ze strany firem, by m l následovat krok sm rem 

k dialogu s nimi. Tento dialog je d ležitý pro pochopení o ekávání t ch, kte í mají na 

firmu vliv a jsou jí ovlivn ni. Dialog m že v ideálních p ípadech vyústit do dlouhodobé 

spolupráce a partnerství mezi jednotlivými sektory. Systematické zapojování stakeholder  

že firm  p inést mnoho pozitivních efekt  (Steinerová, 2008 str. 14):  

• Inovativní prost edí - soustavný dialog se stakeholdery p edstavuje cenný nástroj pro 

edpovídání nových trend  a témat – umož uje porozum ní složitému podnikatelskému 

prost edí v etn  rozvoje trhu a ur ení nových strategických zám . 

• ízení rizika - dialog s externími stranami m že v as nazna it možná rizika – zejména 

pokud podnik naváže vztahy i se stakeholdery, kte í firmu vnímají negativn . 

• Vzájemn  výhodný vztah - osobní setkání a schopnost rozvinout individuální vztahy je 

nejlepší cestou vedoucí k vybudování oboustranné d ry mezi firmou a klí ovými 

stakeholdery. 

• Nastavení cíl  a monitorování výkonu - vn jší pohled usnad uje stanovení 

smysluplných cíl  a hodnocení skute ného výkonu. 

• Informa ní hodnota - pevné a d rné vztahy se stakeholdery p edstavují pro firmu 

zdroj cenných informací.  

         Další výhodou dialogu se stakeholdery je ší ení dobrých praktik, vzájemná inspirace 

a motivace. Velmi z eteln  se tento aspekt projevuje na p íkladu dodavatelsko-

odb ratelských vztah  - je-li odb ratelem firma s vysokým profilem spole enské 
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odpov dnosti, a bude-li stejné vyžadovat od svých dodavatel , je to p ímá a velice ú inná 

cesta k ší ení princip  CSR (Trnková 2004, str. 9)  

      D ležitým bodem p i vedení dialogu se stakeholdery je pochopení toho, která témata je 

zajímají. Každá skupina stakeholder  preferuje jiná témata. Pro lepší orientaci v dané 

problematice, Steinerová vytvo ila tabulku, která ukazuje míru zájmu stakeholder  o 

jednotlivá témata. Tmavá polí ka znázor ují silný zájem o téma a sv tlá polí ka slabý 

zájem. Každá firma vyplní matici jinak, závisí to zejména na oboru podnikání a 

geografickém umíst ní. Zájem stakeholder  se také postupem asu vyvíjí a m ní. 

 

Tabulka . 2: Zájem stakeholder  o konkrétní témata 

 
Zdroj: Steinerová 2008 str.13 
 
Po definování klí ových stakeholder  a ur ení témat pro dialog je ješt  d ležité ur it 

techniku, jakou bude dialog vedený. M že to být fórum zástupc  všech klí ových 

stakeholder , poradní výbor, individuální jednání, pracovní skupina, ú ast na rozhodování 

nebo organizace spole ných projekt . Nemén  d ležitá je i zp tná vazba od stakeholder , 

zda jsou procesy nastaveny správn . K tomu m že sloužit anketa, dotazníkové šet ení, help 

desk, schránka na návrhy a p ipomínky, pr zkum trhu a jiné.  
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2.2.2. CSR v R 

            Pojem spole enské odpov dnosti firem p išel do eské republiky spolu 

s nadnárodními spole nostmi, které zde za aly otevírat svoje dce iné spole nosti a 

implementovaly zde své strategie. Avšak je pot eba zmínit, že v echách už p edtím 

existovaly n jaké formy firemní filantropie nebo firemního dárcovství. V mezivále ném 

období ada podnik  v ele s firmou Ba a, jejichž koncepce rozvoje nebyla založena jen na 

špi kové produkci, zákazníkovi i postupném rozši ování trhu, ale rovn ž na dlouhodobém 

rozvoji firmy, zahrnující mimo jiné pé i o rozvoj zam stnanc  a jejich rodin. Zdravotní, 

sportovní i rekrea ní aktivity vedly daleko za hranice továren a p ispívaly ke zdravému 

rozvoji obcí, m st a region , potažmo i celé spole nosti. Dá se tedy vcelku usuzovat, že i v 

tomto ohledu Ba a významn  p edb hl svou dobu (Prjachová, 2008 str. 25).  

S nástupem nadnárodních spole ností se prost edky vydávané na spole enskou 

odpov dnost a v bec p ístup k tomuto tématu zna  rozvinul. Ze za átku se jednalo 

hlavn  o finan ní p ísp vky existujícím nadacím a neziskovým organizacím, ale asem si 

firmy za aly zakládat vlastní nadace a koncept CSR se rozvinul i do nefinan ní podpory 

zných subjekt  a organizací. CSR byla postupem asu implementována do stále v tšího 

po tu firem a postupn  ji za ali p ebírat i eské podniky.  

          Pozitivním znakem toho, že se u nás koncept CSR rozvíjí je i p enesení každoro ní 

sout že TOP Odpov dná firma do eské republiky. Sout ž organizuje Bussiness Leaders 

Forum, které již dev t let každoro  vyhlašuje vít ze. Jedná se o nejprestižn jší národní 

sout ž s dlouholetou tradicí, která se v nuje komplexnímu hodnocení firem v klí ových 

oblastech spole enské odpov dnosti a udržitelného podnikání. Ú ast v sout ži je otev ena 

všem velkým i malým spole nostem. … Rozhodující je p edevším kvalita strategie, 

inovativnost a systematický p ístup, nikoliv velikost firmy nebo samotná výše finan ní 

podpory i investice.“8 Samotný seznam finalist  poukazuje na fakt, že finalisty jsou 

v drtivé v tšin  velké nadnárodní spole nosti.  

  

        V posledních deseti letech se na téma CSR uskute nilo v R n kolik výzkum . Jeden 

z nejstarších výzkum  v R je z roku 20049. Výzkumu se zú astnilo 577 firem všech 

                                                
8 Zdroj: http://www.byznysprospolecnost.cz/minule-rocniky/top-odpovEdnA-firma-2011.html [online] [cit. 
28. 10. 2012] 
9 Celorepublikový výzkum firemní filantropie, erven 2004. Fórum dárc  ve spolupráci s AGNES za 
podpory 
programu PHARE. (Prjachová,  2008 str. 14) 
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velikostí a zam ení. Z výzkumu vyplývá, že 86% firem s více než 250 zam stnanci se 

nuje firemnímu dárcovství, a že s po tem zam stnanc , klesá angažovat firmy ve 

firemním dárcovství.  

Dalším výzkumem byl výzkum z roku 2007, který se zaobíral spole enskou odpov dností 

firem jako nástrojem konkurenceschopnosti z pohledu malých a st edních podnik 10.  

Do výzkumu bylo zahrnuto jen 20 firem, co p estavuje zna  malý vzorek, ale o to více se 

výzkum snažil p inést detailní záv ry.  

Záv ry výzkumu poukazují na fakt, že v té dob  malé a st ední firmy zam ovaly CSR za 

filantropii a dárcovství. Koncept CSR nebyl považován za prvek, který by mohl ovlivnit 

konkurenceschopnost podniku a ani nebyl za le ován do firemní strategie. Poskytování 

benefit  podniky braly jako finan  náro ný nutný trend pro udržení zam stnanc . Podle 

záv  studie se filantropické aktivity provád ly spíše ad-hoc na popud majitele. 

Filantropie pro v tšinu firem p edstavovala spíše PR nástroj než morální užitek. Všeobecn  

evládal negativní názor na CSR, kdy aktivity v dané oblasti byly podce ovány nebo 

dokonce zneužívány na jiné ú ely. Podniky, které se ú astnily výzkumu, neplánovaly do 

budoucna m nit sv j dosavadní p ístup k CSR.  

     Jeden z nejnov jších uve ejn ných výzkum  v oblasti CSR je výzkum z roku 201011, 

který m l p inést nové poznatky, zejména z pohledu spot ebitel  a jejich vnímaní firmy.  Do 

projektu se celkov  zapojilo 17 firem s cílem detailn  zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, 

vnímání CSR aktivit a jejich vlivu na reputaci firem. Výzkum názor  populace a odborné 

ve ejnosti (CSR manaže i velkých firem, p edstavitelé významných nevládních neziskových 

organizací, p edstavitelé asociací, svaz /institucí a p edstavitelé médií) byl realizován 

spole ností Ipsos Tambor v zá í a íjnu 2010. 

Z výsledk  zejména vyplynulo: 

 2/3  populace je ovlivn na p i nákupu produkt i služeb skute ností, zda je firma 

spole ensky odpov dná i nikoliv 

                                                
10 Výzkum Spole enská odpov dnost firem v rámci projektu „ Corporate Social Responsibility jako nástroj 
konkurenceschopnosti malých a st edních podnikatelských subjektu v Praze“. Media Vision pro ICN. 2007. 
(Prjachová, 2008 str. 26) 
11 Projekt CSR Research 2010, dostupné na http://www.tambor.cz/tiskove-zpravy/populace-i-odborna-
verejnost-v-cr-si-velmi-vazi-spolecenske-odpovednosti-firem [online] [cit. 2. 11. 2012] 
Veškeré informace ohledn  výzkumu jsou citované z výše uvedené stránky 
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 Pro více než 80 % zam stnaných lidí je d ležité, zda je jejich zam stnavatel 

spole ensky odpov dný 

 53 % populace je možné ozna it dle jejich chování a osobního postoje k témat m 

spole enské odpov dnosti za angažované (aktivita, zapojení, zájem o témata) 

 Spole ensky odpov dné chování je jedním z pilí  reputace firem 

Mezi nejd ležit jší oblasti CSR, na které by se m ly podle ob an  obecn  všechny velké 

firmy nejvíce zam ovat, pat í zejména pravdivá komunikace k zákazník m a 

environmentální témata. Práv  pravdivá komunikace k zákazník m je oblastí, která je 

preferovaná od firem nap  všemi sledovanými sektory (energetika, finance, 

telekomunikace, poradenství). ekávání ob an  od firem se liší podle jednotlivých 

sektor , ve kterých firma p sobí. Zatímco energetické spole nosti by se m ly zam ovat 

spíše na environmentální oblast, od firem ze sektoru služeb se o ekávají spíše aktivity 

v sociální oblasti. Banky a finan ní instituce by se tak nap íklad m ly zam ovat více na 

krizovou a humanitární pomoc, poradenské spole nosti na v du, výzkum a vzd lávání12.     

            P es veškeré snahy a trendy si myslím, že ve sfé e menších a st edních podnik  

etrvává k tomuto konceptu zna ná skepse. A to hlavn  z d vodu nedostate né podpory 

ze strany státu a všeobecnému p ístupu ob anské spole nosti, kdy programy CSR jsou 

tšinou rozvíjené „seshora“ a ne naopak. Na druhé stran  trendy jasn  ukazují pozitivní 

vývoj zejména v oblasti ob anské spole nosti. Zákazníci jednotlivých firem se ím dál tím 

více zajímají o pozadí a p sobení jednotlivých firem a kladou na n  vetší nároky.  

2.2.3. Oblasti podpory a cílové skupiny 

         Záv ry dvou výzkum  uskute ných v roce 2004 se pom rn  shodují v cílových 

skupinách, které firmy v rámci CSR podporují. Celorepublikový výzkum13firemní 

filantropie uvádí, že v dárcovství i ve sponzoringu pat í mezi cílové skupiny s nejv tší 

podporou d ti a mládež, dosp lí a studenti. Naopak, nejmén  podporovaní jsou 

bezdomovci, etnické a národnostní menšiny a drogov  závislí. Pokud sledujeme oblasti 

                                                
12 http://www.tambor.cz/tiskove-zpravy/populace-i-odborna-verejnost-v-cr-si-velmi-vazi-spolecenske-
odpovednosti-firem [online] [cit. 2. 11. 2012] 
 
13 Zdroj: Celorepublikový výzkum firemní filantropie, erven 2004. Fórum dárc  ve spolupráci s AGNES za 
podpory programu PHARE. (Prjachová 2008 str. 106) 
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podpory firem, zjiš ujeme, že firemní dárci nejvíce podporují volný as a amatérský sport, 

humanitární oblast a sociální oblast. Nejmén  podporované oblasti jsou výzkum, lidská 

práva a ve ejná politika. Dále 24% dotazovaných uvedlo podporu ekologie. Avšak oblast 

životního prost edí p edstavovala nejv tší potenciál pro firmy v rámci CSR aktivit a 

dárcovství.  Druhý zmi ovaný výzkum byl také publikován v roce 200414. Výzkum se 

uskute nil na vzorku 111 firem. Jedna z výzkumných otázek se ptala na témata CSR, která 

jsou firmou považovaná za d ležitá (Trnková, 2008 str. 22). První místo nej ast ji 

obsazovala pé e o zam stnance a transparentnost (shodn  25%). Mezi první místa se pak 

také dostala ješt  témata ekologie, vzd lávání zam stnanc  a spolupráce s neziskovými 

organizacemi. Bohužel dárcovství a nada ní innost se umístily na posledních p kách. 

Trnková zd raz uje, že výsledky poukazují na akcent interní dimenze CSR u firem v R 

(Trnková, 2008 str. 22), tj. firmy se víc zam ují na rozvoj vnit ních aktivit než externích.   

Tabulka .3: D ležitost témata v oblasti CSR v rámci firem 

      

Zdroj: Trnková, 2004 str. 22.    

                                                
14 TRNKOVÁ, J. 2004.  Spole enská odpov dnost firem, kompletní pr vodce tématem & záv ry z pr zkumu 
v R. Business Leaders Forum , str. 22 



- 23 - 

 

2.2.4. Motivace firem v oblasti CSR 

          Motivace firem k participaci na CSR m že mít r zné d vody. Nahlížet na to, pro  

firmy d lají CSR m žeme ze dvou r zných pohled . Za prvé to d lají z nezištných d vod , 

aby pomohly svému okolí, snížily svou uhlíkovou stopu, podpo ily své zam stnance apod. 

(Zikmund, 2011). Druhý pohled je mnohem komplexn jší a poukazuje na fakt, že i ze CSR 

mohou mít firmy velký užitek, když ho d lají (pro n ) správným zp sobem.  

Budování zna ky jako motivace15 

Asi hlavním „postranním“ motivem v tšiny firem je pomocí CSR si vybudovat pozitivní 

mediální obraz a oslovit co nejširší možný po et potencionálních zákazník . N kdy mají 

jednotlivé CSR aktivity v tší efekt než reklama, protože za relativn  malou investici 

žou p inést velký efekt. Když se aktivita správn  zacílí na kone né spot ebitele, tak ti 

mohou za ít vnímat zna ku pozitivn ji než jiné konkuren ní zna ky a tím firma získá jak 

pozitivní reklamu, tak i konkuren ní výhodu. CSR se asto využívá k vylepšení mediálního 

obrazu u firem, které aktuáln  figurují v n jaké negativní kauze, resp. jsou dlouhodob  

ešena v médiích. Jedná se nap . o firmy, jejichž innost má dopad na životní prost edí. 

Firma tedy vytvo í projekt, na kterém se bude podílet s NNO a spolu vy eší nebo alespo  

zlepší stávající situaci.  

Lidský kapitál jako motivace 

CSR m že mít pro firmu velký p ínos v oblasti lidských zdroj  dv ma zp soby. P sobí na 

potenciální zam stnance, kte í si firmu vyberou i díky jejímu pozitivnímu obrazu, kterého 

dosáhla i za pomoci CSR.  Sociální odpov dnost m že p sobit i na stávající zam stnance, 

kdy m že fungovat efektivní a finan  nenáro ný druh teambuldingu. Firma si vylepší 

sv j obraz, lenové jednotlivých týmu se lépe poznají mimo práci a NNO získá pot ebnou 

pomoc.  

 

 

                                                
15 Informace k této podkapitole byly erpány z lánku „CSR bez obalu – pro  jej firmy d lají a pro  by jej 

li d lat“ (Zikmund, 2011) [online] [cit. 23. 11. 2012] Dostupné na: 

http://www.businessvize.cz/komunikace/csr-bez-obalu-proc-jej-firmy-delaji-a-proc-by-jej-mely-delat 
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CSR jako osobní motivace managementu 

kdy m že nastat situace, že o CSR rozhoduje ve firm  jeden lov k nebo úzká skupina 

lidí, kte í mají osobní motivaci na podpo e konkrétních sociáln  prosp šných aktivit. 

Nap íklad v USA bývá asté, že úsp šní absolventi n jaké univerzity ji coby manaže i 

velkých firem velice rádi podpo í a p isp jí jí na novou budovu, vybavení apod. N kte í 

takto financují t eba i stipendijní programy pro zvláš  nadané studenty nebo studenty ze 

sociáln  slabších rodin (Zikmund, 2011).  

CSR jako povinnost 

astým d vodem k CSR m že být i „na ízení shora“. V eském prost edí se asto jedná o 

na ízení mate ské spole nosti v i dce iné spole nosti, která sídli v R. Firma p ebírá 

program CSR ze zahrani í a p izp sobuje ho na lokální pom ry. N kdy firmu do CSR 

dotla í i „spole enská poptávka“, to znamená, že její zákazníci si vyžadují, aby spole nost 

vykonávala n jakou sociáln  odpov dnou innost.  

            Bez ohledu na to, ím jsou firmy motivované p i vykonávaní CSR, ve v tšin  

ípadu se vždy jedná o aktivity nad rámec zákonných povinností spole nosti a její 

dobrovolné rozhodnutí p isp t k dobré v ci.  

 

2.3. Typologie spolupráce firem a neziskových organizací  

         Mezisektorová spolupráce m že nabývat r zných podob, jak v teorii mnoha autor , 

tak i v praxi. V této ásti bude prezentováno n kolik teoretických p ístup  a rámc  

k problematice spolupráce mezi firmami a nestátními neziskovými organizacemi. Na rozdíl 

od eské literatury je v zahrani í danému tématu v nován velký prostor.                                        

        Frederik Long a Mathew Arnold (In Tennyson, 2003) d lí partnerství na ty i typy na 

základ  motivace aktér . Prvním typem partnerství je preemptivní partnerství – motivací 

spolupráce je p edejít problém m. Druhým typem je smi ující partnerství – sbližuje 

strany, které byly v minulosti vzájemnými rivaly kv li rozdílným motivacím. Ale nyní se 

dokážou shodnout na spole ném cíli. T etí typ p edstavuje výzkumné partnerství, které 

vzniká za ú elem výzkumu spole ného zájmu. Posledním typem je investi ní partnerství 

– tato spolupráce vzniká za ú elem vzájemného zvýšení výnos  a zisk .  
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       Organizace „Iniciativa partnerství“ vytvo ila na základ  vlastního výzkumu podrobnou 

typologii partnerství mezi NNO a firmami (Tennyson, 2008 str. 22 a 23). Sponzorský typ 

– spolupráce je založena na materiálních darech. Marketingový typ – cílem je ovlivnit 

spole enské vnímaní daného fenoménu a imagu firmy (formy jsou sdílený marketing, 

sbírka mezi zam stnanci, cause – related marketing). Typ pro budování kapacit – je 

zam en na zm nu chování jedinc  bu  v konkrétní firm , nebo v celé spole nosti. 

Zprost edkovatelský typ – neziskové organizace zde mají roli koordinátora a 

prost edníka mezi n kolika stranami. Advoka ní typ – jedná se o spolupráci, která má 

„n co zm nit“ nap . politická lobby, kampa , zm na firmy). Podnikový typ – jedná se o 

poradenské služby zam eny na prom nu firem, vývoj sociálního podnikání anebo 

alternativních produkt .  

       Austin na základ  svého terénního výzkumu mezisektorové spolupráce p išel s teorií 

Mezisektorového partnerského kontinua (in Wymer, Samu, 2003 str. 24), které p edstavuje 

i typy a zárove  i stádia vztah . Filantropické stádium – je to nerozší en jší typ vztahu, 

který poz stává z pravidelného darovávaní pen z anebo v cí neziskovým organizacím. 

Stupe  zaangažovanosti a zdroj  je relativn  nízký, nepravidelný, jednoduchý a nemá 

skoro žádný strategický význam. Pro firmu je vztah d ležitý, aby ukázala svoji snahu 

pomáhat a pro NNO má význam, protože jí ukazuje jako d ryhodného partnera. 

Transak ní stádium- stále více a více neziskových organizací a firem se posouvá do 

tohoto druhého stádia. Spolupráce se zam uje na konkrétn jší aktivity, ve kterých dochází 

k hlubší interakci obou stran. Nejde zde jenom o p esun pen z od firmy k NNO. Pat í sem 

cause-related marketing, dobrovolnictví zam stnanc , sponzoring akcí a speciálních 

projekt . Integra ní stádium -  po et partnerství v tomto stádiu je po ád nízký, ale pomalu 

roste. Vyžaduje vytvo ení strategické aliance mezi NNO a firmou, hluboké zapojení do 

ešení problému, synchronizaci a shodu hodnot. Partne i spolupracují velmi asto na 

propagaci spole ného zájmu. V tomto stádiu asto dochází ke spole nému výzkumu a 

vývoji nových ešení a n kdy i technologií.  

Dalším teoretickým modelem je í genera ní model partnerství od Jema Bendella 

(Bendell 2010 str. 23), který je založený na podobném základu jako výše zmín ný 

Austin v model.  Typologie vychází z p edpokladu, že partnerství jednotlivých firem a 

NNO se m žou odlišovat primárním cílem spolupráce, s ímž také souvisí intenzita 

spolupráce a propojenost aktér . Ozna ení generace m že svád t k pocitu, že jednotlivé 
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modely po sob  následují v ase a že p edešlé dv  generace byly p ekonány tou t etí, ale 

není tomu tak. Jednotlivé generace se navzájem dopl ují, protože jsou postaveny na jiných 

primárních cílech spolupráce a je na jednotlivých aktérech, kterou generaci si zvolí. První 

generace je zacílena na nové zdroje pro NNO a z pohledu firem se zam uje zásadn  

sm rem ven. Spolupráce má zejména finan ní charakter. Rizika jak pro firmu tak i pro 

NNO jsou nejnižší ze všech t ech generací. Druhá generace je zam ena na prom nu 

firemního sektoru a spole né projekty. Vztahy zde navazují asto strany, které p edtím 

byly rivaly. Hlavním cílem této generace je docílit zm ny ve vnit ních procesech firmy, 

v souladu s cíli neziskové organizace, s kterou firma vytvá í partnerství.  V této generaci se 

nejedná jen o finan ní p ísp vky, ale také o odborné poradenství, které funguje ob ma 

sm ry.  etí generace má za cíl prom ovat spole enský kontext, v kterém NNO a firmy 

spole  p sobí. Partnerství této generace má nejv tší celospole enský dopad, a to z toho 

vodu, že se zam uje na zm nu fungování a pravidel celého kontextu prost edí, kde 

sobí i jiné neziskové organizace. Její dopad m že být rozsáhlý a hluboký, aby docílil 

celospole enské zm ny. Mezisektorová spolupráce m že být asto i sm sicí r zných 

generací, které nemusí být striktn  odd leny.  

 

2.3.1. Typologie spolupráce mezi neziskovými organizacemi a firmami podle 

Wymera a Samu  

        Pro ú ely diplomové práce byla vybrána typologie Wymera a Samu (2003), která je 

založená na r zných p ístupech k mezisektorové spolupráci. Jejich teorie se blíže zabývá 

velikostí, rozsahem a r stem vztah  mezi firmami a NNO a p ináší jejich typologii. 

Typologie Wymera a Samu mi p išla, že jako jediná z výše uvedených teorií je dostate  

podrobná na to, aby pokryla všechny možnosti a odlišnosti v p ípadech spolupráce mezi 

NNO a firmami.  

 

Firemní filantropie  

       Firemní filantropie m že mít jak finan ní tak i nefinan ní podobu (zam stnanci firmy 

se stanou dobrovolníky v podporované NNO). V p ípad  firemní filantropie jde zejména o 

podpo ení vybrané partnerské neziskové organizace a jejího projektu. Tento druh vztahu 

vyžaduje minimální závazek, co se tý e obchodních zdroj  a zapojení vedení firmy. Jeho 
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hlavní výhodou je pro zú astn nou firmu je pozitivní publicita a posílení vlastní zna ky 

v o ích zákazník . Každý typ spolupráce podle Wymera a Samu zahrnuje jistý stupe  

rizika pro ob  zapojené strany (Wymer, Samu, 2003 str. 7). V tomto p ípad  je hlavním 

rizikem pro ob  strany nežádoucí až skandalózní chování jednoho z partner  (firmy nebo 

NNO)  a  tím  i  poškození  jména  toho  druhého  a  celého  projektu.  Riziko  pro  firmu  taktéž  

edstavují období recese, kdy by akcioná i nebo zam stnanci mohli považovat podporu 

neziskových projekt  za „plýtvaní pen z“.  Nezisková organizace se zase musí potýkat 

s potenciálním rizikem, že podpora ze strany firmy m že být kdykoliv zrušena nebo 

zredukována.  

 

Firemní nadace 

        Firemní nadace je útvar vytvo ený spole ností pro dosažení jejich filantropických 

zájm  a cíl  (Wymer, Samu, 2003 str. 7, vlastní p eklad). Firemní partner je ve vztahu 

zapojený pomocí svého „náhradníka“ – nadace. Ve v tšin  p ípad  jsou ustanovena 

pravidla, jakým typ m projekt  a organizací chce nadace poskytnout prost edky a pak se 

hledají vhodní kandidáti na poskytnutí grantu. Nadace se v tšinou zodpovídá p ímo vedení 

firmy. Rizika pro neziskové organizace je v tomto p ípad  stejné jako v p ípad  firemní 

filantropie. Avšak tím, že firma založila nadaci, která m že a nemusí být navenek p ímo 

spojována s jejím jménem, se riziko pro firmu výrazn  snižuje. Taktéž je pro firmu 

jednoduší snižovat nebo navyšovat množství investovaných pen z v závislosti na tom, jak 

se da í firm .  

 

Licen ní smlouva 

      V tomto druhu vztahu nechává nezisková organizace (v tšinou se jedná o NNO s velmi 

dobrou pov stí a v hlasem), aby vybraná firma používala její jméno a logo za jistý 

honorá . Nezisková organizace tak spojí svoje jméno se silnou zna kou a dostane se do 

pov domí široké ve ejnosti a firma získá pozitivní publicitu a zna ka stoupne v o ích 

zákazník . V p ípad  licen ní smlouvy má firma v tšinou velký podíl na kontrole celého 

projektu.  Kontrola neziskové organizace je v tšinou limitovaná jen na to, jak bude použité 

její jméno a logo. Pro firmu p edstavuje tento druh partnerství spíše marketingový projekt 

než vysloven  sociáln  odpov dnou innost. Firm  se dostane pozitivní publicity, buduje 
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svoje public relations a zvýší svoje prodeje. Nezisková organizace také získá publicitu a 

tím i  potenciální  sponzory  a  zvýší  si  dotace.  Riziko  pro  NNO je  op t  možnost  zni ení  si  

pov sti, náhlý škrt podpory ze strany firmy nebo úplné ukon ení spolupráce. V tší riziko 

v tomto p ípad  p edstavuje fakt, že jméno organizace je spojeno s konkrétním produktem. 

V p ípad , že se ukáže, že má produkt nízkou kvalitu nebo je dokonce škodlivý, reputace 

NNO m že být natrvalo poškozena.  

 

Sponzoring 

      P edstavuje v jistém smyslu opak licen ní smlouvy. V p ípad  sponzoringu firma platí 

neziskové organizaci, aby umis ovala jméno a logo firmy do svých reklam, tišt ných 

materiál  nebo jiné externí komunikace. Sponzoring se skládá z dvou ástí – sponzor platí 

sponzorský dar za právo spojovat své jméno se sponzorovanou akcí a marketing sponzora. 

Ob ásti jsou nevyhnutelné, pokud má mít sponzorství smysl. V tomto vztahu má p evahu 

nad kontrolou projektu nezisková organizace. Musí dbát zejména na to, jak sponzo i 

používají její jméno. Abratt, Clayton a Pitt hovo í o osmi základních druzích sponzorství – 

v oblasti sportu, knih, výstav, expedic, kulturních akcí, místních akcí, dokumentárních 

filmu a sponzorství v oblasti výuky ( Abratt, Clayton a Pitt in Wymer, Samu, 2003 str. 12). 

Pro firmu je to jeden z nejlákav jších zp sob  spolupráce, do kterého jsou ro  

investovány obrovské ástky pen z (Wymer, Samu, 2003 str. 12).  Firmy jsou motivované 

zejména spojením své zna ky a jména s pozitivní inností a tím stoupají v o ích svých 

zákazník . Rizika jsou v tom p ípad  podobné jako u licen ní dohody. V p ípad , že se 

co nepovede a vznikne skandál, oba subjekty si m žou poškodit svoji image. NNO 

ijdou o sponzory a firmy o zákazníky.  

 

Propagace založená na dohod  

       Znamená vztah, kdy spole nosti darují neziskové organizaci p edem stanovený podíl 

z finan ní ástky, potravin anebo vybavení z celkových svých prodej  výrobk  anebo 

služeb. V nej ast jší form  realizují partne i spole nou reklamní kampa , propagující 

výrobky firmy ve spojení s danou záležitostí, a následn  firma v nuje partnerovi ur ité, 

edem dané procento z tržeb konkrétních výrobk . Tento druh vztahu je také známý jako 

cause- related marketing (CRM). Spolupráci ídí a vede firma. Výhody pro firmu jsou 
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zlepšení public relations, zvýšení prodej  a dobrý image u akcioná  a zákazník . 

Neziskové organizaci se zase zvýší p íjmy a získá velkou publicitu. Ob  strany riskují svoji 

pov st, NNO ztrátu finan ní podpory, pokud partner odstoupí od dohody a firma riskuje 

poškození zna ky a snížení prodej  a podílu na trhu. 

 

Propagace spole ného zájmu  

       V p ípad  propagace spole ného zájmu firmy a neziskové organizace pracují spolu, 

aby podpo ily konkrétní projekt. Namísto toho, aby firma p ispívala už na „hotové“ 

projekty vybrané NNO, se spole  podílí na vývoji nejlepší strategie pro zvolenou 

aktivitu. Firma je p ímo zahrnuta do plánování a do implementace ešení aktivity. Hlavní 

podíl na kontrole má nezisková organizace. Avšak firmy mohou poskytnout znalosti, 

zdroje a vybavení, které p esunou kontrolu projektu na jejich stranu. Partnerství tohoto 

druhu m žou být velmi úsp šná zejména, když se jedná o známou firmu a NNO a problém, 

na kterém spolupracují je mediáln  zajímavý. Výhodu pro firmu p edstavuje mediální 

publicita a o ekávaní, že téma, které eší spolu s NNO zaujme a osloví jejich zákazníky a 

v o ích ve ejnosti se stanou lídry na ešení daného problému. Nezisková organizace zase 

doufá v napln ní svých cíl . Díky podpo e firmy je schopna realizovat projekt v mnohem 

tším m ítku, než by byla bývala schopna sama. Potenciální riziko pro ob  strany je 

stejné jako v p edešlých p ípadech. Negativní publicita nebo skandál m žou mít špatný 

dopad na image obou partner . Firmy se však dokážou z podobných skandál  lépe 

vzpamatovat (Wymer, Samu, 2003 str. 14). Velké riziko pro NNO p estavuje i možné 

odstoupení firmy od projektu p ed jeho dokon ením. V tom p ípad  hrozí, že nezisková 

organizace nebude schopna sama dokon it projekt a tím ani svoje cíle, protože na projektu 

úzce spolupracovaly ob  strany.  

 

Strategická spolupráce   

      Je typ partnerství, který vznikl na základ  snahy firem a neziskových organizací 

dosáhnout stejného cíle. Jde tu o aktivní snahu firmy a NNO vy ešit konkrétní problém. 

V n kterých p ípadech dochází k situaci, kdy strategická spolupráce vzniká mezi bývalými 

„nep áteli“. D je se tak zejména v oblasti ekologie, kdy se firma rozhodne spolupracovat 

s environmentální organizací, která ji p edtím kritizovala, na projektu, který má pomoct 
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odstranit práv  ono nevyhovující chování firmy. Strategická spolupráce v tšinou pom že 

vyvinout standardy na kontrolu dodržování stanovených pravidel. Firmám, které dodržují 

standardy je povoleno používaní certifikovaných log na jejich produktech nebo 

propaga ních materiálech, jako projev dobré v le a sociální odpov dnosti. Motivace firem 

pro vstupování do spolupráce je v tšinou vylepšení si pov sti u široké ve ejnosti a u 

cílového segmentu zákazník  a akcioná . Zárove  se tak vy le ují od konkurence. NNO 

vstupují do strategického partnerství zejména z d vodu napln ní svých cíl . D je se tak 

hlavn  v p ípadech, kdy neziskové organizace zjistí, že podpora ve ejnosti nebo vládních 

institucí jim nepom že naplnit jejich cíle. V tom p ípad  se spojí p ímo s firmou, kde mají 

šanci dosáhnout alespo áste ného pokroku. NNO v tomto druhu vztahu elí zvláštnímu 

druhu rizika. N kte í lenové organizace nebo jiné neziskové organizace m žou navázání 

partnerství s firmou považovat za jistý druh „zrady“ a z eknutí se ideál  a vlastní integrity. 

Organizace riskuje ztrátu podpory n kterých svých len  a ostatních podobn  zam ených 

organizací. Jediný zp sob jak eliminovat toto riziko, je hlasit  zd raz ovat výhody, které 

ípadná spolupráce p enese a zmi ovat všechny úsp chy, které spolupráce p inesla.  

 

      Pro v tší p ehlednost, jsem na konec vý tu typologie vztah  mezi neziskovou 

organizací a firmou p ipojila tabulku, kde je vid t motivace a rizika jak na stran  

neziskových organizaci, tak i na stran  firem.  
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Tabulka . 4: Riziko vztah  firem a neziskových organizací 

Perspektiva firmy 

Typ Management Motivace* Závazek Riziko** 

Firemní filantropie Filantropie 1,3,2,4 
 
    Nejmenší 

 

a,c 

Firemní nadace Odd lené organiza né týmy  1,3,2,5 

 

a,c 

Licen ní smlouva Marketing 5,2,3,1 a,b 

Sponzorství Marketing, PR 2,3,2,1,5 a,b 

Propagace založená 
na dohod  Marketing, PR 2,5,1,3,4 a,b 

Propagace 
spole ného zájmu Marketing, PR 1,2,3,4 a,b 

Strategická 
spolupráce  Odd lené organiza né týmy  3,2,1,4       Nejv tší a,b 

*Motivace: (1) podpora projektu (2) vztah k cílovému segmentu (3) public relations (4) navýšení lidských 
zdroj  (5) prodej 

**Riziko: (a) firemní reputace nebo image, (b) podíl na trhu, (c) nelibost akcioná / zam stnanc  

Zdroj: Wymer, Samu, 2003 str. 8, vlastní p eklad.  

 

Tabulka . 5: Riziko vztah  firem a neziskových organizací 

Perspektiva neziskové organizace 

Typ Motivace* Závazek Riziko** 

Firemní filantropie 1,3 
 

         Nejmenší 
 

a,c 

Firemní nadace 1,3 
 

a,c 

Licen ní smlouva 1,3 a,b,c 

Sponzorství 1,3 a,b,c 

Propagace založená na dohod  1,3 a,b,c 

Propagace spole ného zájmu 4,2,1,3 a,c 

Strategická spolupráce  4,2,1,4            Nejv tší a,b,c 
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*Motivace: (1) dotace (2) jiné firemní zdroje (3) publicita (4) organiza ní podpora  

**Riziko: (a) reputace nebo image NNO, (b) zredukování dotací, (c) ukon ení spolupráce s firmou 

Zdroj: Wymer, Samu, 2003 str. 9, vlastní p eklad.  

 

Wymer na základ  výše popsané typologie vytvo il tzv. „derivovanou typologii vztah  

mezi neziskovými organizacemi a firmami“, kde uvádí dv  klí ová kritéria pro vzájemnou 

spolupráci (Wymer, Samu, 2003 str. 17) – prvním je míra, po kterou firma hledí na svoje 

vlastní benefity, oproti ist  filantropické snaze podpo it vybranou organizaci.16 Druhým 

klí ovým faktorem je míra vlivu p i vzájemné spolupráci.17 Na základ  t chto rys  sestavil 

graf, kde umístil jednotlivé typy spolupráce podél vertikální a horizontální osy.                      

Zatímco sponzorství, licen ní smlouva a propagace založená na dohod  jsou vícemén  

založeny na snaze firmy se prezentovat v pozitivním sv tle a jsou spíše ízené firmou, 

firemní filantropie a nadace p edstavují „nesobeckou“ snahu firmy o podporu ve ejné 

prosp šného projektu. 

Graf . 1: Derivovaná typologie vztah  mezi neziskovými organizacemi a firmami.

 

Zdroj: Wymer, Samu, 2003 str. 17, vlastní p eklad.  

 

                                                
16 V grafu znázorn no horizontální osou 
17 V grafu znázorn no vertikální osou 
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Potencionální ohrožení spolupráce 
 
            Každé partnerství anebo spolupráce m že mít i stinné stránky v podob  problém , 

hrozeb a obav. N která rizika, která hrozí jak firmám, tak i neziskovým organizacím jsem 

uvedla v p edešlé ásti. V této podkapitole bych ráda poukázala na další hrozby a 

problémy, které se mohou vyskytnout p i spolupráci.  

Na stran  firem se m že vyskytnout obava z administrativní náro nosti projektu, 

jmenovit  toho, že projekt bude zabírat hodn asu a pen z, což m že ohrozit jejich 

primární cíl, a to vytvá et produkty a služby (Bendell, 2000 str. 42). Další problém m že 

nastat s dodavateli a subdodavateli v p ípad , že se firma bude snažit zm nit svoji politiku 

a být více sociáln  odpov dná, což za ne vyžadovat i po svých dodavatelích. T m se to 

samoz ejm  nemusí líbit, což m že ohrozit obchodní partnerství firem. Jako problém firmy 

také považuji problematické m ení úspešnosti a výstup  CSR a jeho dopad  na prosp ch 

firmy. To asto firmám znesnad uje prezentovat prosp ch a výhody partnerství s NNO 

ed zam stnanci a zejména p ed akcioná i (Easwar, 2003 str. 41).  

Na druhé stran  se neziskové organizace obávají ohrožení vlastní integrity a 

nezávislosti.  Pro NNO je d ležité si nastavit partnerství s firmou tak, aby financování bylo 

jasné a transparentní a v p ípad  jeho ukon ení, aby o tom organizace v la 

s dostate ným asovým p edstihem, aby se mohla dostate  a efektivn  p ipravit a 

zabezpe it. Organizace se také asto musí vyrovnat s rozdílným myšlením firem a jejich 

kulturou a problematické angažování ve ejnosti (Bendell, 2000 str. 43).  

 

2.4. Faktory ovliv ující spolupráci  

          Jednou z otázek, kterou si diplomová práce klade je, jestli existují faktory ovliv ující 

mezisektorovou spolupráci a pokud ano, které konkrétní faktory to jsou. P i odpovídání na 

tuto otázku se práce opírá o teoretický koncept autora Jamesa E. Austina (2002), který 

v n m rozebírá faktory d ležité pro úsp šnou spolupráci mezi firmami a nestátními 

neziskovými organizacemi (non-profit organizations). Faktory byly sestaveny na základ  

výzkumu neziskových organizací, firem a státních institucí. Celkem se jedná o 20 faktor , 

které jsou rozd leny do šesti skupin: 
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Faktory související s prost edím  

A. edešlá spolupráce v místní komunit  – v míst  p sobení firmy/NNO se nabízejí 

vhodní partne i pro spolupráci. Na základ  p edešlých zkušeností partne i lépe 

rozum jí svým rolím a mají jasn jší požadavky, co vede k lepší spolupráci.  

B. Akté i spolupráce vnímaní jako v dci komunity – jsou vnímáni jako spolehliví a 

kompetentní.  

C. íznivé politické a sociální klima – sem spadají politi tí v dci;  lidé, co ovliv ují 

ve ejné názory; lidé, co kontrolují zdroje a všeobecná podpora ve ejnosti 

 

Faktory související s aktéry partnerství  

A. Vzájemný respekt, porozum ní a d ra – jednotliví akté i partnerství sdílejí 

vzájemné porozum ní a respektují názorovou perspektivu toho druhého.  

B. Vhodní akté i mezisektorové spolupráce – spolupráce zahrnuje reprezentanty 

z každé oblasti, kterých se daný projekt spolupráce p ímo týká anebo koho 

následky spolupráce ovlivní.  

C. Akté i spolupráce jej považují za sv j vlastní zájem -  partne i v í, že partnerství 

jim p inese výhody, a že p itom neztratí vlastní autonomii a d ru.  

D. Schopnost d lat kompromisy – partne i jsou ochotni d lat kompromisy a chápou, že 

jejich požadavky nem žou být vždy dokonale napln ny.  

Faktory související se strukturou a procesy 

A. Akté i sdílejí zodpov dnost za proces i výstup spolupráce – ob  strany si uv domují 

sv j díl odpov dnosti. 

B. Spolupráce má n kolik úrovní  - na každé úrovni zapojení existuje jeden 

reprezentant, který komunikuje s druhou stranou. 

C. Flexibilita – v p ípad  nutnosti jsou partne i otev ení potencionálním zm nám. 

D.  P esnost a jasnost rolí aktér  – všichni zú astn ní jasn  rozum jí svým úkol m, 

práv m a povinnostem a v dí jak s nimi zacházet.  

E. Adaptace – akté i jsou schopni vytrvat i v p ípad  velkých zm n na projektu.  
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F. Vhodné tempo vývoje – každý si plní svou práci v as, aby nedocházelo k posunu 

plánu a p etížení zú astn ných lidí. 

Faktory související s komunikací  

A. Otev ená a astá komunikace – akté i spolupráce spolu asto komunikují, p edávají 

si veškeré pot ebné informace, o vzniklých problémech otev en  diskutují.  

B. Neformální vztahy – vedle oficiálních zp sob  komunikace, si akté i vytvo ili 

osobní spojení na ostatní leny spolupráce.  

Faktory související s cílem spolupráce 

A. Konkrétní a dosažitelné cíle – cíle partnerství jsou všem jasné a cíle jsou splnitelné. 

B. Spole ná vize – partne i mají stejnou vizi, která bu  mohla existovat p ed 

zahájením spolupráce, nebo se zformovala v pr hu spolupráce.  

C. Unikátní cíl - poslání nebo p ístup k partnerství se alespo áste  liší od poslání a 

cíl len  jednotlivých organizací. 

Faktory související s financováním  

A. Dostate ná finan ní podpora, dostatek lidských zdroj , materiál  a asu – 

spole ný projekt má dostatek financí, materiál  a pot ebné podpory. Na dosažení 

cíl  byl stanovený dostate ný asový úsek.  

B. Zkušené vedení – osoby zodpov dné za vedení projektu, mají organiza ní 

zkušenosti a vedou projekt s rozvahou. Díky t mto vlastnostem si lídr získává 

respekt a d ru druhé strany.  

 

2.5. Shrnutí  

          CSR p edstavuje fenomén naší doby. Na jeho popis se využívají t i základní modely 

– triple-bottom-line model, kdy CSR  poz stává ze t ech základních oblastí – 

ekonomické, sociální a environmentální. Druhým modelem je interní a externí dimenze 

CSR.  Dále ješt  existuje Carrollova ty dílná definice CSR, která se skládá z 

ekonomické odpov dnosti, zákonné odpov dnosti, etické odpov dnosti a z dobrovolné 

odpov dnosti.  
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Mezisektorová spolupráce je v sou asnosti popsaná mnohými typologiemi spolupráce, 

které jí d lí podle r zných vlastností. Pro ú ely diplomové práce byla vybrána typologie 

mezisektorové spolupráce od Wymera a Samu, která se podrobn  zabývá velikostí, 

rozsahem a intenzitou vztah  mezi firmami a NNO a lení je do sedmi r zných typ  

spolupráce - firemní filantropie, firemní nadace, sponzoring, propagace založená na 

dohod , propagace spole ného zájmu a strategická spolupráce. Tato typologie byla 

vybrána zejména pro sv j podrobný a obsáhlý popis jednotlivých typ  spolupráce. Long v 

a Arnold v model spolupráce (In Tennyson, 2003) a ani Bendell v t i genera ní model 

(Bendell 2010) mi nep išly dostate  detailní. Jejich všeobecnost tkví v nezachycení 

rozdíl  v jednotlivých typech mezisektorové spolupráce. Austin v teoretický koncept 

faktor  ovliv ující spolupráci je východiskem diplomové práce v otázce faktor  

ovliv ujících mezisektorovou spolupráci. Avšak cílem práce není tento koncept potvrdit 

ani vyvrátit, ale použít ho jako oporu a p edlohu pro vytvo ení faktor  ovliv ujících 

mezisektorovou spolupráci v rámci R. Austin v teoretický koncept mi p ijde v n kterých 

sm rech nedosta ující, aby byl ov ován jako platný pro eské prost edí. Jeho popis 

faktor  se hodí na jakýkoliv typ spolupráce mezi dv ma subjekty a není specificky 

upravený na podmínky spolupráce mezi firmou a NNO.  
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3.  Výzkumná ást 

3.1. Metodologie 

Vzhledem k tomu, že se práce zam uje na výzkum n kolika konkrétních p ípad  

fungování mezisektorové spolupráce, využila jsem metodu kvalitativního výzkumu, 

konktrétn  techniku polostrukturovaných rozhovor  a metodu obsahové analýzy webových 

stránek a dostupných materiál . 

Výhodou kvalitativní metody je hloubkový popis p ípadu, který nez stává jen na povrchu, 

sleduje jeho vývoj a zkoumá p íslušné procesy (Hendl 2005, str. 51).  

Kvalitativní výzkum je zam ený na menší po et zkoumaných ú astník , na  smysl  a  

iny jejich jednání. Další výhodou bylo pr žné zpracovávání dat a jejich postupné 

dopl ování.  

Na druhé stran , nevýhodou kvalitativního výzkumu je, že výsledky nejsou zobecnitelné na 

populaci, jsou t žko p evoditelné do jiného prost edí, analýza dat je asov  náro ná a 

výsledky výzkumu jsou snadn ji ovlivnitelné výzkumníkem a jeho preferencemi (Hendl 

2005, str. 50).  

 

3.1.1. Výzkumný vzorek  

          V kvalitativním výzkumu si vzorky výzkumu vybíráme tak, aby nakonec mohlo dojít 

ke zobecn ní teorie a ne k zobecn ní sm rem k populaci (Silverman, 2005 str. 118). To 

znamená, že si vzorky vybíráme cílen  a ne nahodile. Ve výzkumu jsem využila metodu 

elov  zam eného výb ru, kdy jsou vybírané informa  bohaté p ípady pro hlubší 

výzkum, kde po et p ípad  a jejich výb r závisí na ú elu studie (Hendl 2005, str. 151).  

          Výzkumný vzorek se skládal ze dvou skupin respondent , a to z firem a nestátních 

neziskových organizací. Aby byly firmy zahrnuté do výzkumu, musely spl ovat n kolik 

požadavk . Jak už bylo uvedeno výše, za firmu, podnik nebo spole nost považuji subjekt, 

ve kterém dochází k p em  zdroj  (vstup ) ve statky (výstupy). Uspo ádaný soubor 

prost edk , zdroj , práv a jiných majetkových hodnot (a  vlastních nebo pronajatých), 

které slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit (Veber, Srpová a kol., 2005, 

str. 16). Zejména se muselo jednat o nadnárodní spole nost, kterou se rozumí jakákoliv 

výrobní nebo obchodní spole nost, u které vlastnictví, management, výroba a marketing 

esahuje do n kolika stát , a kdy spole nost vyvíjí ekonomické aktivity na n kolika 
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národních trzích a má vysokou geografickou flexibilitu. (Evan, 2010, str. 4). Nadnárodní 

spole nosti jsem zvolila proto, že se u nich p edpokládá v tší propracovanost konceptu 

CSR, který oby ejn  p ejaly od své mate ské firmy. eské firmy se zatím jenom u í, jak 

pracovat s konceptem CSR a dá se íct, že celý koncept je víc rozpracován v západní ásti 

Evropy.  Další podmínkou bylo, aby se spole nosti, v novaly CSR minimáln  dva roky 

a tím pádem m ly zkušenosti ve spolupráci s NNO.  

Dále se muselo jednat o firmu, ve které se alespo  jedna osoba v nuje CSR na plný 

úvazek. Zde mi šlo hlavn  o to, aby osoba, se kterou budu d lat rozhovor, m la pot ebné 

zkušenosti a nem la firemní CSR jen jako dopl kovou innost práce, resp. práci, které 

nev nuje nejvíce asu. Také se muselo jednat o firmu, která spolupracuje s vybranou 

neziskovou organizaci minimáln  t i m síce. Podmínka byla ur ena, zejména kv li 

tomu, aby mi respondenti byli schopni poskytnout informace, které by m li relevantní 

výpov dní hodnotu.   

         Druhou skupinou, která tvo ila výzkumný vzorek, byly nestátní neziskové 

organizace. Pro výb r nestátních neziskových organizací byla ur ena obdobná kritéria 

jako  pro  výb r  firem.  NNO  se  spolupráci  s  firmou  musela  v novat  nejmén  dva  roky.  

Podmínkou také bylo, aby NNO spolupracovala alespo  s jednou nadnárodní firmou, kde 

se n kdo ze zam stnanc  v nuje CSR na plný úvazek. Její spolupráce s konkrétní firmou 

la trvat nejmén  t i m síce. V neziskové organizaci se pov ená osoba musela v novat 

spolupráci s firmami na plný nebo alespo áste ný úvazek. NNO musela být také 

koncovým p íjemcem pomoci ze strany firmy a dané dary nebo služby by nem la 

distribuovat dál. To znamená, že NNO mohla být klidn  i nadace, ale p íjemcem dar  a 

služeb od firmy m la být ona nadace a ne je jen poskytovat další NNO. V tomto bod  šlo 

hlavn  o to, aby do vztahu mezi NNO a firmou nevstupovaly ješt  zájmy t etí strany, které 

by mohly vnímání partnerství posunout jinam.  

         Vhodné firmy a organizace jsem hledala pomocí internetu a webových stránek 

jednotlivých spole ností, nebo p ímo na pracovních veletrzích, kde jsem m la možnost 

popovídat  si  s  lidmi  ze  spole nosti  a  zjistit,  jestli  se  v nují  CSR  nebo  nikoliv.  Strategie  

ímého kontaktu na veletrhu se ukázala jako nejlepší, protože mi zabezpe ila nejvíce 

relevantních kontakt . Velmi nápomocná mi byla také webová stránka, která se v novala 

každoro  sout ži TOP Filantrop, s jejíž pomocí jsem zjistila, které firmy se aktivn  

nují CSR. Kontakty jsem také navazovala p es známé, které v dané firm  nebo 
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organizaci p sobili nebo tam n koho poznali. To zabezpe ilo d ryhodnost jak mojí 

osob , tak i mému výzkumu a uleh ilo mi to vstup do terénu.  

Respondenty jsem kontaktovala mailem nebo telefonicky podle druhu kontaktu, který jsem 

na n  obdržela. Následn  jsme si domluvili sch zku, na které se uskute nil rozhovor.  

Finální výzkumný vzorek poz stával z 6 nadnárodních firem a 6 nestátních neziskových 

organizací. Úsp šnost oslovení byla pom rn  dobrá. Celkov  jsem oslovila 11 firem. A jen 

u jediné se mi stalo, že by nereagovala v bec (ve smyslu ani negativn  ani pozitivn ). Šest 

firem zareagovalo pozitivn  a rozhovor se uskute nil a ty i firmy m  odmítly, v tšinou 

z asových nebo kapacitních d vod . Neziskových organizací jsem oslovila osm. Dv  

organizace mi na m j mail v bec nezareagovaly. Se šesti z nich se uskute nil rozhovor.  

 

3.1.2. Výzkumné metody 

             Jako nejvhodn jší metodu pro sb r dat jsem si vybrala polostrukturovaný 

rozhovor. Sva ek ho definuje jako nestandardizované dotazování jednoho ú astníka 

výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí n kolika otev ených otázek (Šva ek, 

Še ová a kol. 2007, str. 159). D vod , pro  jsem si vybrala polostrukturovaný rozhovor a 

ne dotazník, bylo hned n kolik. V rámci výzkumu jsem se zajímala zejména, jak a pro  

dochází k danému fenoménu. Pot ebovala jsem jít do hloubky a výpov di mých 

respondent  s nimi rozebrat, cht la jsem lépe porozum t pohledu firem a nestátních 

neziskových organizací, aniž bych jejich pohled omezovala pomocí výb ru položek 

v dotazníku (Šva ek, Še ová a kol. 2007, str. 159). Díky tomu mi bylo umožn no 

zachytit výpov di respondent  a slova v jejich p irozené podob  což je jeden ze základních 

princip  kvalitativního výzkumu (Šva ek, Še ová a kol. 2007, str. 160). Taktéž jsem 

mohla voln ji pracovat s položenými otázkami a v pr hu výzkumu se p ípadn  doptat na 

to, co jsem ješt  pot ebovala zjistit nebo doplnit.  

Základem úsp šného polostrukturovaného rozhovoru je kvalitní p íprava. Nejprve jsem se 

vybavila teoretickou znalostí zkoumané problematiky. Pak jsem rozhovor rozd lila na 

jednotlivé ásti, podle výzkumných otázek. Jak radí Hendl, za ala jsem úvodními  

otázkami, jež se týkaly neproblémových skute ností, nap . sou asných aktivit firmy nebo 

NNO, jejich filozofie (Hendl 2005, str. 168). Vybírala jsem popisné nekonfliktní otázky, 

aby se respondenti na úvod uvolnili, zapomn li na diktafon a za ali mluvit. Pak jsem již 
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pokra ovala kladením otázek podle vypracované p edlohy. Po et otázek jsem se snažila 

ur it tak, aby každé otázce byl v nován dostate  velký prostor, a abych v p ípad  p íliš 

stru né nebo nedostate né odpov di mohla otázku rozvést pomocí doptávání se. Snažila 

jsem se, aby se celý rozhovor vešel p ibližn  do hodiny, hodiny a p l.  Podle mého názoru 

je to dostate  dlouhá doba na to, abych získala podrobné informace od respondenta a na 

druhé stran  je to doba, po kterou respondent i badatel udrží koncentraci a tím pádem podá, 

poskytne kvalitní rozhovor. Samoz ejm  tento poznatek nejde generalizovat na všechny 

polostrukturované rozhovory. 

Rozhovor byl zakon en ukon ovacími otázkami (Šva ek, Še ová a kol. 2007, str. 169), 

kdy jsem respondent m dala prostor na vlastní poznámky a post ehy, které by mi ješt  

cht li sd lit.  

Jako dopl kovou metodu pro sv j výzkum jsem si vybrala obsahovou analýzu dat, 

konkrétn  textovou analýzu webových stránek dotazovaných NNO a firem. V obsahové 

analýze dochází ke zkoumání text  s ohledem na n kolik vybraných znak , jejichž výskyt je 

zachycován (Dvo áková, 2010, str. 96). P i analýze jsem se zam ila na otázky: „Jak 

firma/NNO prezentuje spolupráci na webových stránkách? Kde ji prezentuje? Jestli ji 

bec prezentuje? Kolik prostoru je v nováno prezentaci této spolupráce?“ Stránky jsem 

analyzovala vždy p ed rozhovorem s respondentem z dané firmy nebo NNO. Jednak jsem 

se tím p ipravila na rozhovor a jednak jsem mohla porovnat to, jak se firma/NNO 

prezentuje navenek a jak mi respondent odpovídá na jednotlivé otázky v rámci rozhovoru 

mezi ty ma o ima.  

 

        V každém výzkumu je klí ový záznam informací. V p ípad  rozhovor  jsem všechny 

rozhovory nahrávala na diktafon. Respondenty jsem na diktafon p ipravila, vysv tlila jsem 

jim, že nahrávání je pro m  velmi d ležité a usnadní mi práci.  

Nahrávání na diktafon jsem ješt  doplnila o papírové záznamy z každého rozhovoru, kde 

jsem zaznamenala dojmy, pocity a post ehy z rozhovoru. Sloužily na dopln ní celkového 

obrazu a k detailn jší analýze. Následný p epis rozhovor  a jejich zpracovávaní, popisuji 

v odstavci „3.3. Metoda zpracovávaní a vyhodnocování dat“.   
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3.1.3. Metody zpracovávání a vyhodnocování dat 

       V kvalitativním výzkumu není analýza dat posledním krokem práce, ale probíhá 

zárove  s výzkumem. D je se tak zejména proto, aby v p ípad  nutnosti bylo ješt  možné 

doplnit chyb jící data nebo nasm rovat výzkumníka k novým zdroj m dat. Jak píše Hendl, 

analýza dat je ástí sb ru dat. Proces sb ru dat a analýzy pokra uje interaktivn  až do 

okamžiku, kdy výzkumník rozhodne, že bylo dosaženo výzkumného cíle (Hendl 2005, str. 

223).              

Kvalitativní data, která jsem se rozhodla zpracovávat, nem la strukturovanou podobu jako 

data v kvantitativním výzkumu, což komplikovalo práci s jejich vyhodnocováním. P i 

práci s daty jsem po ád m la na pam ti Robsonovy faktory, které negativn  ovliv ují 

analytickou práci s daty, nap . p etížení daty, první dojem, scházející informace atd. 

(Robson, in Hendl, 2005, str. 224).  

Proces analýzy dat jsem za ala samotnou organizací dat, abych s nimi mohla lépe a 

ehledn ji pracovat. Data jsem nejprve p epsala ze zvukových záznam  do textových 

poznámek. Prvním krokem byla redukce dat skrze jistou sumarizaci a kategorizaci. K tomu 

jsem využila metodu otev eného kódování. Jak uvádí Še ová je to pom rn  univerzální a 

velmi efektivní metoda, jak za ít s analýzou hromady dat (Šva ek, Še ová a kol. 2007, 

str. 211). P episy jednotlivých rozhovor  jsem n kolikrát procházela a p azovala jim 

jednotlivé kódy. Každý rozhovor jsem analyzovala alespo  dvakrát s jistým asovým 

odstupem, abych zjistila, jestli p id lený kód k danému celku pasuje nejlépe, nebo jestli byl 

mnou narychlo vymyšlený a jen popisoval danou ást textu bez hlubšího významu. Abych 

vytvo ila co nejlepší kódy, snažila jsem se p idržovat vodících otázek podle Flicka 

(Šva ek, Še ová a kol. 2007, str. 212). Protože jsem kódy vytvá ela ad hoc, tak jich ze 

za átku bylo mnoho. Opakované procházení text  m lo zárove  vést k jisté redukci a 

k sjednocení kódu (nap . jsem se snažila minimalizovat synonyma, pokud nem la n jaký 

klí ový význam).   

        Dalším krokem bylo axiální kódování, kdy jsem t ídila kódy do obecn jších kategorií 

a zjiš ovala jejich vzájemnou propojenost. Po axiálním kódování následovalo ješt  

selektivní, p i n mž jsem porovnávala jednotlivé kategorie a hledala p ípady, které ilustrují 

témata. Vyhledávala jsem p edevším témata a kategorie, které by byly úst edními body 

vznikající teorie.                                                           
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Po dokon ení kódování jsem postupovala metodou konstantní komparace, kdy jsem se 

pomocí neustálého porovnávání jednotlivých p ípad , snažila najít podobnosti nebo rozdíly 

ve všech rovinách práce s daty. Postupovala jsem podle doporu ení Charmazové, tedy 

za ala jsem s vyhledáním shod a rozdíl  uvnit  jednoho interview a pokra ovala jsem 

postupným p idáváním dalších interview (Charmazová, in Sva ek, Še ová a kol. 2007, 

str. 223). Daný postup se mi jevil jako nejvhodn jší k vzhledem k mému tématu, kdy jsem 

pot ebovala najít spole né nebo podobné problémy v komunikaci mezi NNO a firmou a 

tento postup vedl k vytvo ení po áte ní typologie a ke znak m, které jednotlivé typy 

odlišují. Pomáhala jsem si také metodou vyložení karet. To znamená, že jsem si vzala 

všechny kódy, které jsem vytvo ila a uspo ádávala jsem je do jedné smysluplné linky nebo 

vzorce. Jak uvádí Še ová, není nutné, aby do analýzy vstoupily všechny kategorie, které 

jsme vytvo ili, ale m žeme si vybrat jenom ty, které se vztahují k našim výzkumným 

otázkám (Šva ek, Še ová a kol. 2007, str. 226).  

Ke kategorizaci a zpracovávaní dat, jsem používala excel a word. Denn  pracuji s t mito 

dv ma programy, proto mi p išlo jednoduší zpracovávat data v programech, které 

spolehliv  ovládám než v programu, s kterým jsem nikdy nepracovala a práci s ním bych si 

musela osvojovat. 

Jako poslední krok p ed interpretací dat a vytvo ením textu samotné studie jsem vytvo ila 

kostru analytického p íb hu. V záv re né fázi analýzy podle Hendla jde hlavn  o integraci 

– proces, který vede k stále komplexn jší organizaci jednotlivých astí teorie (Hendl 2005, 

str. 252). 

 

3.1.4. Hodnocení kvality výzkumu 

         D ležitou sou ástí každého výzkumu je jeho kvalita a schopnost výzkumníka 

správn  reflektovat možnosti a omezení vlastního výzkumu. Validitu výzkumu jsme se 

pokusila zabezpe it n kolika zp soby.                                                                                  

V prvním ad  jsem se držela kritérií validity podle Hendla, které upravil na základ  

kritérií podle Lincolnové a Guby (Hendl 2005, str. 340). Kvalitativní výzkum by podle 

ho m l spl ovat následující body:  ryhodnost – studie by m la trvat delší as, aby 

bylo možné testovat pravdivost získaných informací a odhalit ty falešné. Na diplomové 

práci jsem pracovala rok a samotná data jsem shromaž ovala p l roku. Poté jsem si 
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vy lenila dostate  dlouhou dobu na jejich analýzu a interpretaci. Analytickou ást práce 

jsem napsala v dostate ném p edstihu p ed odevzdáním, abych si práci mohla ješt  jednou, 

dvakrát zrevidovat a podívat se na vypracovaný text s mírným asovým odstupem. To mi 

pomohlo získat novou perspektivu. P i sb ru dat jsem se nespoléhala jenom na 

informátory, ale rozhodla jsem se zvýšit validitu výzkumu pomocí obsahové analýzy. 

Navíc jsem se validitu dat snažila zvýšit i pravidelnými konzultacemi s osobami, které se 

ímo nepodílely na výzkumu. V mém p ípad  se jednalo o vedoucí práce a jiné 

odborníky, kte í mi radili s jednotlivými ástmi práce. Hodnov rnost -  jsem  se  snažila  

potvrdit širokým datovým korpusem a d sledností práce s daty. enositelnost – možnost 

využití záv ru z daného p ípadu pro jiný p ípad, který se mu podobá (Hendl 2005, str. 

341). Myslím si, že výzkum bude do jisté míry možné zevšeobecnit. Samoz ejm  daná 

míra je zna  omezená. Výzkumný vzorek jsem volila dostate  velký na to, aby si bylo 

možné na základ  záv  vytvo it obraz o problémech mezisektorové spolupráce v rámci 

R. Uv domuji si, že se jedná o kvalitativní výzkum, kterého hlavním úkolem není 

enositelnost a reprezentativnost, ale hloubkový popis konkrétního fenoménu. Abychom 

byli schopní si utvo it celkový obraz o problémech v spolupráci firem a NNO, bylo by 

pot eba kvantitativního výzkumu, který by pokryl mnohem v tší vzorek. Avšak i navzdory 

mto omezením doufám, že moje práce p inese nové poznatky a vytvo í jistý základ pro 

další výzkumy v dané problematice. Posledním z Hendlových bod  je potvrditelnost, která 

se uskute uje  pomocí revize výzkumné zprávy.  

Abych zajistila co nejvyšší kvalitu výzkumu, ídila jsem se také „Chenailovou olovnicí“ 

(Chenail  in  Biograf,  str.  30).   Znamenalo  to,  co  nejvíce  se  držet  výzkumných  otázek,  

soust edit se na p edm t zájmu a nenechat se zahltit informacemi z terénu. Bylo d ležité 

neustále se vracet k výzkumným otázkám a zp tn  kontrolovat, jestli jsem se od nich p íliš 

neodklonila. Nemén  d ležitá byla i reflexivita – pomocí svých poznámek, nahrávek 

rozhovor  a podrobné metodologické ásti jsem se otev en  snažila komentovat celý 

výzkum, popisovat vše co nejdetailn ji a všechno n kolikrát procházet a pro ítat. I p í vší 

snaze si myslím, že výzkumník se nikdy nevyhne jisté subjektivit  ve výzkumu. Sám 

Šva ek uvádí, že snaha o neutralitu rozhovoru a celkového výzkumu je tém  

neuskute nitelná. Badatel si sám vybírá téma, otázky a ú astníky výzkumu na základ  

jakých preferencí a blízkosti s daným tématem a svých možností (Sva ek, Še ová a 

kol. 2007, str. 161).   
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3.1.5. Etika výzkumu 

         Otázky etiky jsou pro každý výzkum zásadní a musí k nim být p istupováno 

zodpov dn . Nejd ležit jší otázku etiky, kterou jsem ve výzkumu musela vy ešit, byla 

otázka získávání písemného nebo ústního souhlasu od informátor , že s výzkumem 

souhlasí, a že se ho zú ast ují dobrovoln . Protože jsem všechny rozhovory nahrávala 

na diktafon, vždy na za átku jsem dotazovanému položila otázku, jestli s výzkumem 

souhlasí a je srozum ný s tím, že se výzkum bude publikovat. Všichni respondenti 

s nahráváním souhlasili.   

Další zásadní otázka, která se objevila, byla anonymita tazatel . V tšinou se ve 

výzkumu vyžaduje, aby byli informáto i anonymní. Anonymizace byla pro m j 

výzkum velmi d ležitá, protože vzorek byl zna  omezený a p esn  specifikovaný. 

Sami respondenti se m asto ptali, jestli bude výzkum anonymizován a jestli se n kde 

objeví, že jsem mluvila práv  s nimi. Proto se v ásti, která se v nuje charakteristice 

výzkumného prost edí, snažím o všeobecnou typologii, bez konkrétních popis  a jen o 

definici vzorku jako celku, aby si tená  utvo il p edstavu o firmách a NNO jako celku. 

Také jsem se snažila o anonymizaci jak na úrovni firem a NNO, tak i na úrovni 

konkrétních respondent .  

asto diskutovaným tématem z pohledu etiky je vstup a opoušt ní terénu. Jak jsem již 

popsala výše, kontakty na jednotlivé respondenty jsem získala v tšinou sama, ale 

které respondenty se mi povedlo kontaktovat na základ  osobních známostí v dané 

organizaci/firm . Takže se mým gatekeeperem stal nejednou m j známý. V takovém 

ípad  jsem poci ovala závazek chovat se k respondentovi co nejlépe, abych jim 

nezp sobila problémy. Všeobecn  jsem se snažila zanechat dobrý dojem, abych „terén“ 

nepokazila pro další výzkumníky.   

Samotné téma výzkumu, hlavn  otázky ohledn  toho, co ve vztazích mezi NNO a 

firmami funguje a co nefunguje, p edstavovaly citlivou oblast tázání. Respondenty 

jsem n kolikrát ubezpe ila, že výzkum bude anonymní, a že data budu zpracovávat 

všeobecn  a že mi nejde o podobu konkrétního vztahu mezi jednou firmou a NNO, ale 

o trochu širší obraz, kde nepot ebuji použít název jejich firmy/organizace.  
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3.2.  Analýza 

          Cílem diplomové práce je na základ  analýzy dat z rozhovor  s jednotlivými 

edstaviteli firem a NNO zodpov t na následující výzkumné otázky:  

Hlavní výzkumnou otázkou je získat odpov  na to „Jaké jsou faktory ovliv ující 

funk nost spolupráce mezi firmami a NNO v rámci programu CSR v R?“ Základním 

cílem je zjistit, jestli takové faktory existují, a když ano, tak o které faktory se konktrétn  

jedná. Které z faktor  mají na spolupráci nejv tší vliv.   

Ve svém výzkumu bych také cht la odpov t na otázku „Jaké jsou typy spolupráce?“ To 

znamená zjistit, jaké typy spolupráce existují v eském prost edí, jak vypadá konkrétní 

spolupráce mezi firmou a NNO. Jestli je možné je zasadit do n kterého teoretického rámce 

typologie mezisektorové spolupráce. Dále, které typy spolupráce up ednost uje firma a 

které NNO.  

Další výzkumnou otázkou je: „Jaké jsou východiska mezisektorové spolupráce? Na em 

je založena spolupráce?“ To znamená, jaké má firma/ NNO kritéria pro výb r partnera pro 

spolupráci, na základ eho si vybraly sou asné partnery.  

Pomocí obsahové analýzy webových stránek budu hledat odpov  na otázku „Jak je 

spolupráce prezentována sm rem k ve ejnosti?“ Zam ím se hlavn  na to, jak firmy/ 

NNO prezentují na svých stránkách své partnery. Jestli jim v bec v nují prostor a kde jim 

nují tento prostor. Jak je náro né dohledat informace o partnerství na stránkách firmy/ 

NNO. Také se budu soust edit na to, kolik prostoru je dané spolupráci v nováno.  

 

 Charakteristika výzkumného vzorku  

             Z d vodu anonymizace respondent , kte í se podíleli na výzkumu, jsem se 

rozhodla pro charakterizování vzorku za pomoci všeobecného popisu. Ze stejného d vodu 

jsou anonymizované i adresy webových stránek, které jsem využívala k obsahové analýze.  

Firmy 

Celkov  jsem vyzpovídala 6 p edstavitel  velkých nadnárodních firem, které se zaobírají 

CSR nejmén  dva roky a v tšinou mají samostatné odd lení CSR nebo alespo  jednoho 

lov ka, který se sociální odpov dnosti v nuje na plný úvazek. Zam ení firem, které se 
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zapojily do výzkumu, je r znorodé a pokrývá široké spektrum. Jedná se jak o finan ní 

instituce, tak o výrobní podniky i o firmy poskytující služby.   

Nestátní neziskové organizace 

S p edstaviteli NNO jsem také uskute nila 6 rozhovor . Jednalo se o eské neziskové 

organizace s dlouholetou tradicí, které se v nují spolupráci s firmami déle než dva roky. 

Respondenti pracovali v NNO bu  na plný, nebo áste ný úvazek, a m li na starosti 

edevším komunikaci s firmami. Z pohledu zam ení se jednalo o organizace se širokým 

záb rem (humanitární, poskytující služby, ekologické atd.). Z pohledu právních typ  

organizací ob anské spole nosti byla zastoupená ob anská sdružení, obecn  prosp šné 

spole nosti, nadace a nada ní fondy. 

 

3.3. Faktory ovliv ující spolupráci  

          Na základ  provedených rozhovor  jsem ur ila následující faktory, které podle mého 

názoru ovliv ují funk nost, úsp šnost a trvání spolupráce mezi firmami a nestátními 

neziskovými organizacemi. Každý z ur ených faktor  je ješt  rozd len do n kolika bod  

z d vodu detailn jší a p esn jší specifikace. N které body mají nejasn  ur enou hranici a 

mohou svým obsahem spadat do dvou faktor  sou asn . Ve sporných bodech jsem se 

snažila vysv tlit, pro  jsem zvolila danou kategorii a pro  daná oblast pat í do konkrétní 

kategorie.  

3.3.1. Komunikace 

           P edstavuje jednozna  jeden z nejd ležit jších faktor , který ovliv ují funk nost 

a úsp šnost partnerství.  

Aktivní a jasná komunikace 

Pohled p edstavitel  firemního sektoru  

Firmy hodnotí svoji snahu a ochotu komunikovat s NNO jako dobrou a aktivní. Ze 

stran NNO by ocenily v tší aktivitu v komunikaci a jistou asertivitu v p ípad , že s n ím 

nesouhlasí. Firmy by také uvítaly, kdyby se NNO byly ochotné dozv t n co více o 

byznysu a nestranily se ho. Uleh ilo by jim to spolupráci s neziskovými organizacemi.  

Firmám se ob as t žko proniká do sv ta NNO a snaží se s nimi najít „spole ný jazyk“.  
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Pohled p edstavitel  nestátních neziskových organizací 

          NNO považují za nejd ležit jší, aby byly v as a jasn  informovány o tom, jak 

spolupráce probíhá a jak se bude vyvíjet. asté problémy podle NNO vznikají ze špatného 

edávání informací v rámci jednotlivých odd lení firmy. Pak dochází k situacím, kdy 

jedno odd lení p islíbí participaci na projektu, ale druhé odd lení o tom nic neví. Nastávají 

i situace, kdy firma ud lá d ležitou zm nu na projektu nebo ve ejn  komunikuje n co, na 

em se dop edu s NNO nedohodla. Jako nejv tší nedostatky komunikace hodnotí NNO 

nedodržovaní závazk  ze strany firem a ob as i pomalé reakce na vzniklé situace. 

Vzhledem na to, že se jedná o nadnárodní spole nosti, existuje jistá hierarchie 

rozhodování, která musí být dodržena, ale na druhé stran  n které procesy velmi 

zpomaluje.  

V rámci rozhovor  jsem se potkala i se situací, kdy firma p estala s NNO na p lroku 

komunikovat a nereagovala na žádné její výzvy. Stalo se tak uprost ed rozb hnutého 

projektu, na který byli najatí lidé, a projekt byl mediáln  prezentován. Firma svoje konání 

od vodnila nedostatkem asu a personálními zm nami v rámci týmu.  

„Prost  p estali komunikovat a myslím, že to spíš z stalo viset na n jakém lov kovi, 

uvázlo to na n jaké osob , co nic neud lala.“ 

„V jedné firm  jsem s nimi strávila celý letošní rok a rozjížd li jsme spole ný projekt, 

hodn  jsem se do toho angažovala a te  nám oznámili, že jim došly peníze a ruší ro ní 

spolupráci, rok jsme tam usilovali o nastartování projektu a zbyte .“ 

 

Profesionalita 

      I když se to na první pohled nemusí zdát, profesionalita NNO a firem podle m  spadá 

do oblasti komunikace a to zejména z d vodu, že se jedná o formu sebeprezentace a 

komunikace sm rem ven. To jak se NNO nebo firma prezentuji navenek, vytvá í o ní 

jaký obraz a dojem.  

Pohled p edstavitel  firemního sektoru  

       Profesionalita byl jeden z faktor , který byl v rozhovorech s firmami velmi asto 

zmi ován. Firmám vadí zejména nedostate ná p ipravenost NNO na rokování ohledn  

potencionální spolupráce. Neziskové organizace si asto dop edu nezjistí žádné informace 
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o firmách, které oslovují. Jejich e-maily p sobí neprofesionálním dojmem, asto je posílají 

na špatná odd lení (v tšinou na marketing namísto odd lení externí komunikace nebo PR) 

a nedokážou jasn  specifikovat, jakou formu spolupráce by si p edstavovaly. Organizace 

asto zanedbávají i webové stránky, kde chybí aktuální informace o posledním d ní a 

aktivitách a n kdy i poslední výro ní zpráva. 

„Mn  p ipadá velmi, velmi neprofesionální ze strany neziskovek a vícemén  odfláknutá 

práce, když nezisková organizace pošle e-mail ne na e-mailovou adresu, která je na našem 

webu vysloven  na CSR, ale pošle to na marketing a evidentn  se jedná o masovou 

rozesílku a v bec je nezajímá, kdo jsme, a že by konktrétn  v li o nás, co d láme a pro  

by oni cht li spolupracovat práv  s námi.  Nedají si as nic nastudovat o dané firm .“ 

„Kdyby se ob as nejprve podívali na naše stránky a zjistili, emu se v nujeme a co jsme 

lali v minulosti a neztráceli as sepisováním projekt  a podívali se, že tohle v bec 

ned láme, nebo kdyby se zamysleli a snažili se ten projekt p izp sobit, tak by si ušet ili 

práci.“   

Problematickou oblast p edstavují i strategické plány organizace. Firmy asto postrádají 

tyto plány na stran  NNO. Velké podniky fungují na základ  strategických plán , které 

jsou tvo eny na n kolik let dop edu a totéž o ekávají od NNO. Pot ebují v t, jaké má 

organizace plány, kam chce sm ovat a emu se chce v novat.  

 

Pohled p edstavitel  nestátních neziskových organizací 

         Neziskové organizace si za ínají uv domovat vzr stající pot ebu profesionalizace ve 

všech sm rech. Na druhé stran  to pro n  v mnoha p ípadech p edstavuje asov  a 

finan  velmi náro ný proces, který se nenachází na vrchních p kách jejich priorit. 

ležité je pro n  zabezpe it samotný chod organizace a až pak se mohou v novat 

íprav  kvalitních podklad  a p íprav  návrh  plánu pro konkrétní firmy. Dobrou zprávou 

je, že organizace už pochopily, že jejich šance získat stálého partnera se zvyšují tím, když 

se zam í na konkrétní firmu a p íprav  v nují pot ebný as, než když hromadn  odešlou 

e-maily na neznámé adresy.  

„Není to pro nás úpln  priorita (oslovování konkrétních firem, pozn. autora), a pokud by 

to m lo znamenat, že bychom m li znova oslovovat ty firmy a shán t n koho, kdo by nám to 
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poskytnul, tak by to pro nás bylo velmi asov  náro ný a radši si ekneme, že to prost  

neabsolvujeme.“  

„ (Firmy) mají požadavek, aby to n jak vypadalo, aby se to n jak prezentovalo, takže se 

jim v tom snažíme vyhov t a zakomponovat to tam, i když nám to p ijde byrokratický.“ 

Co se tý e strategických plánu rozvoje, v tšina neziskových organizací je nezpracovává. 

Pokud plánuje, tak v krátkodobém asovém horizontu, nebo se rozhoduje ad hoc, podle 

momentální situace. Obecn  však panuje v neziskovém sektoru pov domí o pot ebnosti 

strategického plánování. V tšina NNO se vyjad ovala ve smyslu, že plány existují, jen je 

nikdo nesepsal, ale že jednotliví lenové resp. zam stnanci o nich v dí.  

„Dlouhodobý plán se dlouhodob  p ipravuje. Ur it  n co existuje, ale ne na papí e. Cíle 

vycházejí z aktuální pot eby a ta se m že m nit.“ 

3.3.2. Lidé 

       V tšina mezilidských vztah  a interakcí stojí a padá na lidech. To samé platí i o 

mezisektorové spolupráci. Lidé pat í mezi jeden z klí ových faktor , které mají vliv na to, 

jakým sm rem se bude spolupráce ubírat a jestli bude úsp šná. Ob  strany si uv domují, že 

spíše o spolupráci s firmou/NNO je to o spolupráci s konkrétními lidmi.  

„Mne  to  asto  p ijde,  že  je  to  o  lidech  a  ne  o  t ch  firmách.  Že  pokud  v  té  firm  n kdo  

takový je, co ví, že je pot eba a super pomáhat neziskovkám, tak to tam protla í, i když 

není v t ch vrchních pozicích a ud lá dobrovolnický den a zapojí ty lidi a pak je to už 

jenom o schopnosti p edstavivosti, co všechno by se s t mi lidmi dalo d lat a co chce ta 

firma.“ 

Vztahy 

Pohled p edstavitel  firemního sektoru  

        Firmy hodnotily svoje vztahy s NNO v tšinou pozitivn . Považují NNO za 

rovnocenné partnery. asto se na nich obracejí jako na experty pro ur itou oblast, v které 

cht jí pomáhat nebo se kterou cht jí poradit. Firmy zastávají názor, že je to o lidech. Když 

v rámci NNO natrefí na lov ka, s kterým se dohodnou na spole né vizi a dokážou spolu 

bez problém  komunikovat, hodnotí celou spolupráci velmi kladn . 
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Nejv tší výhody mezisektorové spolupráce spat ují v jiném pohledu na sv t, který jim 

partnerství p ináší. Firmy pomocí NNO dokážou svým zam stnanc m zprost edkovat 

úpln  jiný p ístup k životu a práci a upozornit je na problémy jiných lidí.  

„Já mám hrozn  ráda, když se nám poda í takový ten jejich úpln  jiný pohled na sv t a jiný 

hodnotový žeb ek p enést na ty naše lidi, aby jim spoustu v cí došlo. Mám hrozn  ráda, 

když to tím našim lidem otev e o i a uv domí si, že mají zdraví, že jsou š astní, že jsou 

zabezpe ení a dají si to do souvislosti, že je na tom hodn  lidí daleko h . P estávají si 

trochu st žovat, což je dob e.“   

„Vzájemné poznání a jiný pohled, hodnoty, které b žný lov k nem že n kdy úpln  

chápat.“ 

lov k zase vidí práci z úpln  jiného úhlu pohledu, jiných lidí a je to jiná oblast, v jaké 

tady my pracujeme. Je to ur it  fajn, pro toho lov ka je to obohacující. M žete áste  

proniknout do problematiky, kterou se zabývá neziskovka. Vidíte problémy ve spole nosti, 

vy máte o tom n jakou p edstavu a najednou zjistíte, že je to jinak.“ 

Pohled p edstavitel  nestátních neziskových organizací 

         V p ípad  NNO nepanovala jednotná shoda v tom, jestli mají neziskové organizace 

s firmami rovnocenný nebo závislý vztah. Názory se d lily do dvou protikladných skupin. 

ást respondent  z oblasti NNO se považovala za rovnocenného partnera ve vztahu 

k firm  a nikdy se nesetkali s pocitem, že by tomu tak nebylo. Druhá polovina se necítila 

úpln  spokojená s tím, jak je partnerství momentáln  nastavené a cítila se ve vztahu 

k firm  v nerovném až závislém postavení. Po d kladné analýze jsem v tomto bod  

dosp la k názoru, že to, jak se NNO cítí ve vztahu k firm , závisí na dvou v cech. Za prvé 

je to diverzifikace zdroj  NNO. Pokud finan ní p ísp vky z partnerství tvo í hlavní podíl 

na financích organizace, pak NNO má pocit závislosti a pocit, že si s nimi firma „m že 

lat, co chce“. Za druhé jde o to, jestli projekt, na kterém spolupracují, vyšel z iniciativy 

NNO nebo firmy. V p ípad , že zadavatelem projektu byla firma a NNO je jenom 

expertním poradcem nebo vykonavatelem, dochází op t k pocitu nerovnosti ze strany 

NNO.  NNO má pocit,  že nem že plnohodnotn  zasahovat do projektu a ovliv ovat jeho 

sm ování. 

NNO považují za velmi d ležité, jestli mají ve firm  osobní kontakt nebo spolupráci 

navazují s n kým úpln  cizím. NNO v dí, že pokud ve firm  n koho znají, tak se kontakt 
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navazuje lépe a je to jednoduší. Strategie NNO je v tšinou si n koho z firmy získat na 

svoji stranu, kdo by se pak v následných jednáních za n  dokázal zaru it resp. dosv it, že 

NNO je d ryhodná.   

Celkovou spolupráci s firmami považuji NNO za p ínosnou a užite nou jak v oblasti 

financí, tak i v možnosti se n co nau it.  

„Dnešní doba je t žká, m žeš si ud lat n jaký pr zkum firem, ale ve finále záleží na tom, 

jaké máš vztahy. I kdybychom si vybrali sebelepší firmu, tak jenom tak se tam 

nedostaneme…. Ideáln  by tam m l být n jaký kontakt.“ 

Zm na lidí  

        Jedním z nejkriti jších moment  pro spolupráci se ukazuje být zm na vedení nebo 

klí ových len  týmu na obou stranách, která s sebou asto nese zm nu nastavených cíl  a 

sm rovaní firmy/NNO. asto se také stává, že nedojde k správnému resp. k žádnému 

edání informací mezi novým a odcházejícím zam stnancem, což m že p edstavovat 

zna né komplikace a ohrožení rozb hnutých projekt . Dochází také ke zbyte nému 

asovému zdržení a n kdy to m že vést až k rozvázání spolupráce.  

„Po m síci je (NNO) kontaktuju a zjistím, že se vym nilo vedení a že oni naprosto o ni em 

nev dí. Nev dí, že za den mají vést n jakou akci. V tom p ípad  s nimi ukon ujeme 

spolupráci, protože si myslím, že když o to mají zájem, tak by si ty informace m li p edat. 

tšinou je to rozchod ve zlém v rámci organizace, v tšinou jde o p evzetí vedení "silou". 

Za dva roky jsme m li t i takové p ípady. Ze dne na den odešla jedna editelka a p išla 

nová a nep edali si informace.“ 

Tolerance 

        Asi žádný druh spolupráce by nemohl fungovat bez vzájemné tolerance. Na základ  

analýzy jsem zjistila, že ani mezisektorová spolupráce není výjimkou. K úsp šné kooperaci 

je zapot ebí, aby firmy respektovaly NNO a jejich požadavky na projekt a aby se snažily 

pochopit, že pro n  to má nejvyšší prioritu. NNO zase musí pochopit, že firmy n kdy 

požadují jisté zm ny v projektech, aby lépe zapadaly do jejich koncepce a že ne vždy mají 

dostatek asu a prostoru se v novat jen danému projektu.   

Nejv tší tolerance a ochota ke kompromis m se ukazuje v p ípad , že n kdo z NNO má 

zkušenosti s prací ve firm  a naopak. V tomto p ípad  daná osoba ví, co práce na „druhé 
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stran “ obnáší a je ochotná spíše tolerovat její chování. Což nakonec vede k lepší 

komunikaci a kooperaci.  

3.3.3. Spole ný projekt 

Exekuce projektu 

         To, jestli bude spolupráce úsp šná a jestli se bude i nadále rozvíjet, závisí na tom, jak 

bude spole ný projekt exekvován ob ma stranami. D ležité je, aby se na za átku jasn  

rozd lily úkoly a kompetence mezi NNO a firmu, aby každému byla jasná jeho role 

v p ipravovaném projektu. Dále je také d ležité si sestavit asový harmonogram prací, aby 

každý v l, do kdy má svojí ást práce mít hotovou. Je pot ebné také zajistit dostatek 

financí a lidských zdroj , aby se nastalo, že v polovin  dojdou na projekt peníze anebo se 

všechno nestihne ud lat v as a po ádn  z d vodu podcen ní po tu lidí. Z analýzy 

rozhovor  vyplynulo, že nejvíce spoluprací selhalo práv  na špatné exekuci projektu. 

Jedna anebo druhá strana byla nespokojená, protože se nenaplnila její o ekávání. V tšinou 

došlo k selhání komunikace a projekt se zaseknul nebo selhal na jedné konkrétní osob . 

V tom p ípad  došlo k tomu, že projekt nebyl v bec realizován nebo se uskute nil, ale jeho 

dopad se minul ú inku.  

as  

       Faktor, který bych ješt  za adila pod „Spole ný projekt“ je asové hledisko. as jako 

takový je d ležitý nap  celou spolupráci. NNO hodnotí asové možnosti firem jako ne 

úpln  ideální. NNO trpí pocitem, že spole né projekty nejsou pro firmu prioritou i 

v p ípad , kdy jsou na projekt p id leny konkrétní lidé.  NNO se tento jev snaží 

respektovat a p izp sobit se mu, aby byl as, který firmy na projektu stráví co 

nejefektivn jší. 

Firmy na druhé stran  ob as také nerozumí tomu, co se d je v NNO, že v tšinou je jeden 

lov k odpov dný za t i r zné funkce. V rámci jedné spolupráce to dosp lo do bodu, kdy 

si ob  zú astn né strany ekly, že se na m síc vym ní a zjistí, co její prot jšky musí 

zvládat. P ijde mi to jako zajímavý nápad, jak pochopit „druhou stranu“.  

„Ne vždy na tebe mají as (firmy), což je pot eba chápat a respektovat.“ 

             Na záv r podkapitoly v nované spole ným projekt m mi p ijde vhodné 

poznamenat zajímavé zjišt ní, kdy firmy i NNO jako nejúsp šn jší projekty nehodnotily 
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ty, které dané stran  p inesly nejvíce výhod a užitku, ale ty, na které byly ze strany 

„klient “ nejlepší ohlasy a o které lidé projevili aktivní zájem.  

3.3.4. ístup k filozofii firmy/ NNO 

ístup k CSR 

        Je d ležité, aby ob  strany v ily myšlence sociální odpov dnosti a tomu, že má 

skute  pomáhat. Na stran  firem je d ležité, aby CSR d laly skute  pro to, že cht jí 

komu pomáhat a ne, aby se cht ly pouze zviditelnit a získat nové zákazníky. Na druhé 

stran  je d ležité, aby NNO v ily program m CSR a spole ným projekt m a 

neprojevovaly skepsi, že firmám jde jenom o podporu vlastní zna ky. Tento bod je úzce 

spojen s bodem vzájemné tolerance a p ístupu lidí, kte í se na projektu podílejí. Lidé na 

klí ových pozicích musejí být p esv ení o pot eb  a užite nosti toho, co d lají a dokázat 

o tom p esv it i ostatní.  

 „CSR je v c, která by se m la dít… ne automaticky, ale bez nároku na protipln ní, ne za 

to, že já si p es to budu budovat reklamu. Tak CSR nefunguje.“ 

Práce vs. poslání  

        D ležitý bod, který by m ly prodiskutovat ob  strany je, co p edstavuje spolupráce 

pro jednu a co pro druhou stranu.  

Pro firmy p edstavuje CSR a vzájemná spolupráce n co, co d lají nad rámec svojí hlavní 

innosti. N co, co je sice dobré mít, ale bohužel to nikdy nebude p edstavovat jednu 

z hlavních priorit firmy. Protože pro každý podnik, který chce být ziskový, je hlavním 

cílem vyd lávat peníze a to CSR samo o sob  nep ináší.  

Pro NNO na druhé stran  p edstavují projekty, na kterých pracují s firmami jejich hlavní 

cíl a tím pádem tvo í jejich nejvyšší prioritu. Není to pro n  jenom práce, ale v jistém 

smyslu to berou jako poslání, které ned lají jen z finan ních d vod . Proto NNO asto 

nerozumí, že firmy na projekty nemají tolik asu nebo, že ne všichni zam stnanci se jim 

mají možnost v novat tak, jak by si to oni p edstavovali. 

V p ípad  tohoto faktoru dochází k nejv tšímu posunu v chápání spole né spolupráce mezi 

firmami a NNO. Na jednu stranu je to práce, která nemá pro firmu jako celek nejvyšší 

prioritu, pro NNO je to vícemén  poslání, u kterého úsp šnost velmi závisí na pomoci ze 

strany firem.  
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3.3.5. Prost edí  

         Prost edí, do kterého jsou NNO a firmy zasazeny d ležitým zp sobem ovliv uje 

jejich jednání. Ovliv uje to, jak konají sm rem navenek i to, jak se chovají k sob  

navzájem. Proto prost edí p edstavuje další z d ležitých faktor  mezisektorové spolupráce.  

Legislativa R 

Legislativa R p edstavuje základní rámec pro uskute ování mezisektorové spolupráce. 

tšina firem legislativu R v oblasti podpory CSR nevnímá jako negativní nebo 

nedosta ující. Jediné, co by firmy ocenily, je zjednodušení resp. v tší možnosti odepisovat 

si finan ní p ísp vky z daní.   

Vztah NNO k eské legislativ  v oblasti neziskového sektoru, je daleko složit jší. Práce 

však nemá za cíl se v novat mezisektorovým vztah m mezi NNO a ve ejným sektorem. 

Proto bych v tomto bod  cht la jen zd raznit pot ebu NNO získávat finance z více zdroj . 

K tomu by mohlo vést zjednodušení n kterých zákon  a navýšení p ísp vku pro 

odepisování z daní.  

Ob anská spole nost R  

         Jeden z faktor  p edstavuje také ob anská spole nost v R. Na tento faktor m žeme 

nahlížet jednak jako na externí (firma je zasazena do eského prost edí, v rámci kterého 

funguje a s kterým interaguje) a jednak jak na interní (zam stnanci firmy jsou v tšinou 

eši, resp. p inejmenším lidé, kte í v echách žijí). Na základ  analýzy provedených 

rozhovor  lze konstatovat, že v tšina projekt  a aktivit organizovaných firmami a NNO, 

jsou iniciovány a ízeny shora od vedení podniku a ne zdola od zam stnanc . Jedinou 

výjimku, se kterou jsem se setkala, p edstavuji tzv. dobrovolnické dny ve firmách, kdy má 

každý zam stnanec právo v novat jeden pracovní den na pomoc jím vybrané organizace 

nebo organizace vybrané firmou. V n kterých p ípadech si zam stnanci sami za ali žádat o 

tento den, resp. se za ali aktivn  informovat o možnostech vytvo ení dobrovolnického 

programu v rámci firmy. CSR je však eskou spole ností nadále považováno za n co, co se 

je jen výjime  a nad rámec o ekávaného. I p es veškeré pozitivní trendy v této oblasti 

si myslím, že ješt  n jakou dobu potrvá, dokud se CSR stane požadovaným a zcela 

žným standardem. Firmy necítí tlak ze strany spole nosti a chybí i vyšší angažovanost 

lidí.  
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3.3.6. Finance  

        Jednu z nejcitliv jších oblastí spolupráce p edstavují finance. V této oblasti dochází i 

k nerozdíln jším pohled m ze strany firem a NNO . 

Pohled p edstavitel  firemního sektoru  

      Když dojde na otázku finan ní pomoci pro NNO, firmy už nadále odmítají být v roli 

automatických dárc  jen proto, že jsou ziskovou spole ností a vykazují zisk. Také jím 

ekáží „škatulka“ bohatých donor  pro NNO. Na druhé stran  si firmy moc dob e 

uv domují svojí finan ní moc v rámci partnerství s neziskovými organizacemi. Firmám 

vadí jistá neschopnost NNO pochopit fakt, že i když se jedná o velké firmy, tak 

momentáln  jejich finan ní situace nemusí být dobrá a jsou nuceni omezovat svoje výdaje. 

Bohužel CSR u nás elí postavení, kdy nepat í mezi priority firem, a proto asto dochází 

k seškrtání výdaj  práv  v této oblasti.  V pr hu mých rozhovor  jsem se setkala 

s dv ma firmami, které musely výrazn  snižovat výdaje v oblasti CSR na p íští rok a 

myslím, že zdaleka nebyly jediné. Firmy se proto snaží hledat nové alternativy 

ve spolupráci s NNO a nabízet i jiné typy spolupráce než jenom finan ní pomoc. Každá 

firma se do spolupráce snaží zahrnout svoje know-how a je jedno, jestli se jedná o služby 

nebo produkty. Pouhé financování projekt  bez návaznosti na filozofii firmy a její 

dlouhodobé cíle je už pomalu na ústupu a firmy se ím dál tím více ptají, co spolupráce 

inese jim.  

„N kdy mám pocit, že neziskovky jenom ekají s nap aženou rukou a cht jí jenom finance 

a nejsou schopny t eba p ijmout jinou formu spolupráce nebo jenom velmi t žko.“ 

„Spolupráce se neuskute ní z d vodu nep im ených požadavk  - neziskový sektor nás 

berou jakou velkou prosperující firmou a v bec neakceptují naše limity a pravidla, které 

máme nastaveny už dlouho.“ 

„Neziskovky si ješt  po ád myslí, že oni jsou ty, kterým se musí dávat a firmy to mají mít v 

popisu práce.“ 

 

Pohled p edstavitel  nestátních neziskových organizací 

          NNO samoz ejm  vadí neustálé seškrtávání výdaj  na spole né projekty s firmami. 

Uv domují si, že situace momentáln  není jednoduchá, ale na druhé stran  mají pocit, že 
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firmy ob as nechápou fatální následky pro klienty NNO, v p ípad  náhlého p erušení 

finan ních dotací. Jediný zp sob, jak se NNO m žou bránit je podílet se na jednom 

projektu s více partnery. Nejhorší situace nastává v p ípad , že firma je jediným partnerem 

projektu (a  už z rozhodnutí firmy nebo NNO). V tom p ípad  dochází k úplné závislosti 

NNO na financích firmy a k nejv tším neshodám a t ecím plochám.  

Nefinan ní druhy podpory jsou vnímaný r zn . Závisí to zejména na druhu zam ení 

NNO. V p ípad , že NNO p sobí v R, vítá i nefinan ní podporu. Avšak v tšina 

nefinan ní podpory se zam uje spíše na samostatný chod a správu NNO, než p ímo na 

klienty organizace. NNO by radši vid ly v tší zam ení nefinan ní pomoci p ímo na 

klienty své organizace než na n  samotné. NNO, které p sobí mimo území R, oce ují 

daleko více finan ní dary, protože je dokážou lépe použít p ímo v míst  svého p sobení.  

Celkov  se dá íct, že NNO vítají oba druhy pomoci a staví se k nim pozitivn . Nefinan ní 

pomoc vnímají jako snahu firem zapojit se v tší mí e do spolupráce a hodnotí to velmi 

kladn .  

„Já si myslím, že je super, když se firmy cht jí zapojovat, myslím to, že nám nenabízejí 

jenom peníze, ale že cht jí nabídnout i n jaké dovednosti, tak pro  ne. Neziskovky mají 

také své manažery a ty asto nemají as a peníze na to, aby se školili, a ve firmách se 

žou školit dvakrát ro , takže je super, když firma n co takového nabízí.“ 

 

       Lze konstatovat, že firmy i NNO se shodují, že v tšinou na partnery m ly št stí. Když 

se už s n kým do spolupráce pustily, tak to v tšinou velmi dob e fungovalo. D vodem 

byly dlouhé a d kladné rozhovory p ed za átkem spolupráce.  

V ásti uvedení do problematiky byl popsán Austin v teoretický koncept popisující 

faktory, které ovliv ují mezisektorovou spolupráci. S Austinem (2002) se shoduji 

v hlavních faktorech ovliv ujících spolupráci, ale jednotlivé body už uvádím odlišn . 

K tomuto rozdílu dochází ze dvou hlavních d vod . Za prvé Austinova teorie je v eském 

prost edí funk ní jenom na úrovni hlavních faktor . Austinovi faktory byly vytvo eny 

v odlišném prost edí (anglo-americkém) a tak dochází k jistému posunu vnímaní 

respondent , což je pro spolupráci d ležité. Za druhé na rozdíl od Austinového 

teoretického konceptu (2002) považuji faktory p edkládané v této kapitole za více 
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specifické pro mezisektorovou spolupráci mezi NNO a firmami. Jeho faktory se dají 

uplatnit na všechny typy spolupráce nejen na mezisektorovou spolupráci.  

 

3.4. Typologie spolupráce 

      Na základ  provedené analýzy dat je možné konstatovat, že eská mezisektorová 

spolupráce odpovídá teoretickému rámci typologie mezisektorové spolupráce, kterou 

vytvo ili Wymer a Samu. Jejich model nejlépe odpovídá sou asné situaci v R a typy 

spolupráce odpovídají jim popsaným model m. V eské republice je tedy možné 

identifikovat následující typy spolupráce mezi firmami a NNO:  

Firemního filantropie – jde zejména o podporu vybrané NNO ze strany firmy finan ním 

anebo nefinan ním p ísp vkem. Je to nejsnazší cesta jak podpo it NNO. Každá z firem 

alespo  jednou ro  touto formou podpo ila vybranou organizaci. Jednalo se zejména o 

finan ní dary.  

Firemní nadace – firma je do spolupráce s NNO zapojená pomocí svého „zástupce“ 

v podob  nadace. Veškerá spolupráce s organizací je realizována prost ednictvím nadace. 

Firemní nadace je nákladní záležitost, proto si jí m žou dovolit jen velké nadnárodní 

spole nosti, které mají finan ní a lidský kapitál na její provoz. V rámci R se za íná 

ukazovat jasný trend zakládání nadací velkými spole nostmi, což potvrdil i m j výzkum. 

Dv  ze šesti firem provozovaly spolupráci s NNO v rámci firemní nadace.  

Sponzoring - firma platí neziskové organizaci, aby umis ovala jméno a logo firmy do 

svých reklam, tišt ných materiál  nebo jiné externí komunikace. Analýza prokázala, že se 

jedná o velmi žádanou formu spolupráce. Firmy ji využívají zejména, když se cht jí 

zviditelnit a propagovat svojí zna ku.     

Licen ní smlouva - nezisková organizace nechává vybranou firmu (v tšinou se jedná o 

NNO s velmi dobrou pov stí a v hlasem), aby používala její jméno a logo za jistý honorá . 

K tomuto typu spolupráce docházelo v tšinou na globální úrovni, kdy mate ská spole nost 

firmy a mate ská organizace NNO p enesly svoje partnerství i na lokální úrove eské 

republiky.  

Propagace založená na dohod  - Znamená vztah, kdy spole nosti darují neziskové 

organizaci p edem stanovený podíl z finan ní ástky, potravin anebo vybavení z celkových 
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svých prodej  výrobk  anebo služeb. V nej ast jší form  realizují partne i spole nou 

reklamní kampa  propagující výrobky firmy ve spojení s danou záležitostí a následn  

firma v nuje partnerovi ur ité, p edem dané procento z tržeb. V R je tento typ spolupráce 

znám jší pod ozna ením sdílený marketing (cause-related marketing). Jedná se o asov , 

finan  a logisticky velmi nákladnou kampa , která si vyžaduje velké partnery jak na 

stran  firem, tak i na stran  NNO.  

Propagace spole ného zájmu - firmy a neziskové organizace pracují spolu, aby podpo ily 

konkrétní projekt. Namísto toho, aby firma p ispívala už na „hotové“ projekty vybrané 

NNO, se spole  podílí na vývoji nejlepší strategie pro zvolenou aktivitu. Firma je p ímo 

zahrnuta do plánování a do implementace ešení aktivity.  

Na základ  výzkumu nemohu potvrdit výskyt typu strategické spolupráce. S tou jsem se v 

pr hu svého výzkumu nesetkala. Usuzuji, že k tomu nedošlo zejména proto, že se jedná 

o typ spolupráce, který vyžaduje velké a dlouhodobé zapojení obou partner  a klade 

extrémn  velké nároky na finan ní a lidské zdroje. eská mezisektorová spolupráce podle 

 ješt  do bodu strategických spoluprací nedosp la.  

Z analýzy vyplynuly dva další typy spolupráce, které se v typologii Wymera a Samu 

neobjevují:  

Pro-bono služby – jedná se o služby, které poskytují firmy NNO v rámci spolupráce. 

Služby jsou poskytované zdarma a v tšinou se jedná o služby, na které se firmy 

specializují a poskytují je svým zákazník m. Firmy tento typ spolupráce velmi propagují a 

snaží se NNO nau it s ním pracovat.   

Dobrovolnictví – firmy a NNO spolupracují v rámci dobrovolnických program . 

Zam stnanci firem poskytnou sv j pracovní as na pomoc NNO. 

 

Na základ  analýzy dat nelze jednozna né uvést, že by n který z typ  spolupráce (podle 

len ní Wymera a Samu) byl siln  up ednost ován jednou anebo druhou stranou. Lze však 

íct, že na poli mezisektorové spolupráce dochází k posunu od finan ní spolupráce 

k nefinan ní spolupráci. Nastává i posun od fyzické pomoci zam stnanc  firem k 

jejich expertní pomoci a p edávání jejich know-how zam stnanc m NNO. Tento posun 
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vítají  ob  strany  –  zam stnanci  mají  pocit,  že  svojí  znalostí  pomohli  dobré  v cí  a  NNO  

získali cenné informace a rady 

  

3.5. Východiska mezisektorové spolupráce 

         Každý druh spolupráce je postavený na ur itých základech. Není tomu jinak ani 

v p ípad  mezisektorové spolupráce. Kapitola uvádí východiska mezisektorové spolupráce, 

která byla ur ena na základ  analýzy rozhovor  s respondenty. Kapitola je rozd lená na 

dv ásti. V každé ásti jsou prezentována klí ová východiska, která ovliv ují rozhodování 

firem a NNO ohledn  p íští spolupráce.  

Pohled p edstavitel  firemního sektoru  

a) Jak zapadá projekt NNO do strategického plánu firmy - p edstavuje 

nejd ležit jší východisko pro spolupráci, na který firmy nejvíc hledí. V tšina firem 

má zpracované dlouhodobé strategické plány (v tšinou na p t let) v oblasti sociální 

odpov dnosti. Mají p esn  nadefinované, kterým oblastem se cht jí v novat a jaké 

cíle by rády dosáhly. V p ípad , že je osloví NNO s n jakým projektem, vždy se 

prvn  dívají, jestli daný projekt zapadá do jejich koncepce a cíl  na nejbližší 

období. Momentáln  mezi nejpopulárn jší témata pat i d ti, vzd lávaní a 

udržitelný rozvoj. Na druhé stran  NNO, které se zabývají „nepopulárními“ tématy 

mají velký problém sehnat partnery z ad firem. Firmy mají strach spojovat své 

jméno a zna ku s kontroverzními anebo tabuizovanými tématy jako jsou nap íklad 

etnické menšiny, uprchlíci, homosexuálové nebo politickými tématy, kterými se 

tšinou zabývají watchdogové organizace.  

„P ijdou nám ob as moc hezké projekty, ale bohužel nezapadají do naší CSR 

strategie a já nemám možnost takový projekt obhájit p ed vedením, by  je 

sebelepší.“ 

„ innost organizace a zam ení projektu se p edevším musí shodovat s naší vizí a 

hlavním mottem.“ 

Když projekt firmu zaujme, snaží se s NNO najít zp sob, jak by bylo možné 

projekt upravit, aby mohly navázat spolupráci. Pak už jen záleží na NNO, jestli je 

ochotná do projektu p izp sobit nebo nikoliv.  
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b) sobení v echách a pomoc lokální komunit  – firmy také hledí na to, aby NNO 

se kterou navážou spolupráci, p sobily lokáln  v rámci eské republiky a n kdy je 

to specifikované až na m sto/obec, kde p sobí firma. Východisko je založené na 

dvou faktorech – za prvé firmy, které se podílely na výzkumu, jsou mezinárodní, a 

proto by mohla nastat situace, že kdyby spolupracovaly s NNO, která p sobí 

v zahrani í, mohlo by to ovlivnit zájmy pobo ky p sobící v dané lokalit  (nap . 

v jednom p ípad  se jednalo o vývoz zboží na pomoc misi p sobící v t etím sv , 

kdy se firma obávala, že by mohlo dojít k p eprodeji darovaného zboží, co by 

v mezinárodní centrále vyvolalo zna nou nevoli, kv li možné deformaci ceny na 

trhu).   

Za druhé, firma se chce asto podílet na pomoci i jinak než finan  nebo 

materiáln , co v p ípad  p sobnosti NNO za hranicemi není vždy možné. Firma se 

tím pádem nem že podílet na pomoci klient m NNO, ale jenom pomáhat 

zam stnanc m NNO, což zapadá do filozofie málokteré spole nosti.   V p ípad  

CSR je asto d ležitá i možnost prezentace „hmatatelných“ výsledk , kdežto 

v p ípad  zahrani ní p sobnosti je to docela obtížn  splnitelné. Výsledky jsou asto 

vzdálené a zprost edkované jen pomocí fotografií a videí. Spole nost se v tomto 

ípad  také nem že podílet p ímo na spolupráci projektu, ale musí se spolehnout na 

tým profesionálu z NNO. Proto firmy pokládají lokální p sobení NNO za jeden 

z velmi d ležitých faktor  p i rozhodování o budoucí spolupráci.  

„Protože p sobíme po celém sv , nepodporujeme aktivity, které jsou zam ené 

na pomoc v jiných krajinách než v eské republice a primárn  ješt  v regionech, 

kde máme v rámci ech pobo ky. Abychom mohli sledovat výsledky.“ 

„Náš problém je, že p sobíme v zahrani í, hodn  nadnárodních firem chce 

spolupracovat s firmou, co p sobí lokáln  na tomto území.“ 

c) Transparentnost – je dalším klí ovým východiskem, na které firmy velmi hledí. 

Spolupracovat cht jí s bezúhonným a transparentním partnerem. P edtím, než se 

spole nost zaváže k partnerství s NNO, projde si nejprve její webové stránky, pak 

výro ní zprávy a asto žádá i o možnost nahlédnout do ú etnictví organizace. Firma 

si chce být jistá, že nedojde k poškození jejího jména nebo zna ky v p ípad  

spolupráce z d vodu netransparentního jednání NNO.  
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 „U t ch (organizací), se kterými spolupracujeme dlouhodob , tak tam nahlížíme do 

jejich ú etních záznam , prohlížíme výro ní zprávy, chceme, aby pro nás neziskovka 

byla kredibilním a transparentním partnerem.  

d) Kvalita samotného projektu a jeho prezentace – aby NNO dokázala zaujmout 

firmu a následn  s ní mohla spolupracovat je velmi d ležité, jaký projekt firm  

prezentuje a hlavn  jak ho prezentuje. Firmy velmi citliv  reagují na hromadné 

rozesílaní e-mail , kde je zjevné, že NNO si v bec nedala námahu vytvo it e-mail 

„ušitý na míru“ pro danou spole nost a jenom rozeslala jeden unifikovaný e-mail.  

„Když vezmu takovéto oslovení, kdy nezisková organizace pošle e-mail a o ekává, že 

dostane od nás n jaký finan ní dar, tak je to asto o zp sobu jakým nás osloví.“ 

Pro firmu je d ležité, aby v mailu zazn lo, pro  by práv  oni m li spolupracovat 

s danou NNO, jaké formy spolupráce NNO o ekává a co spole nost m že o ekávat 

od NNO.  

Nemén  je d ležitá i kvalita samotného projektu. Firmy hledí zejména na to, jestli je 

projekt inovativní a co p inese cílové skupin , na kterou je zam en. Pak jestli je 

dostate  podrobn  vysv tleno, co NNO od nich vyžadují a v p ípad  financí i 

jasný rozpis, kam dané peníze p jdou.  

„Když je projekt pro nás zásadní i když finance nejsou, dá se požádat 

edstavenstvo o finance na konkrétní projekt.“ 

„Mít to n jak atraktivn  p ipravený a být p ipraven jednat o n jakých možnostech 

zm n a chce to ur it  vytrvalost.“  

 

Pohled p edstavitel  nestátních neziskových organizací 

a) Etický kodex – vzhledem k tomu, že NNO asto vystupují jako zastánci a 

prosazovatelé morálních práv, necht jí se spojovat s firmami, které takovouto 

morálku zpochyb ují bu  svým zam ením, nebo chováním. V tomto bod  se 

shodly všechny neziskové organizace, se kterými jsem d lala rozhovor. Pro NNO 

je velmi d ležité vybrat si vhodného partnera tak, aby pozd ji organizace nemohla 

být zdiskreditovaná v médiích nebo na ve ejnosti za to, že vzala peníze od partnera 
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s pochybnou etikou a morálkou. Mohlo by to taktéž odradit individuální dárce nebo 

jiné partnery.  

„(Firmy) musejí spl ovat etický kodex, kde je specifikované, s kým m žeme 

spolupracovat, aby nedocházelo ke konflikt m s naší filozofií. Když se na nás obrátí 

firma a nespl uje naše etické podmínky, tak odmítáme spolupráci. Máme i volenou 

etickou komisi a pomáhá nám se rozhodnout, jestli tam nedochází k n jakým 

etickým konflikt m.“ 

„Pro nás je ur it  d ležité etické hledisko a demokratické rozhodování o 

spolupráci.“ 

„(Navazujeme spolupráci) podle podmínek jaké si ur íme, máme etická kritéria, 

nechceme spolupracovat s tabákovým, alkoholovým nebo podobným pr myslem.“ 

b) Prezentace jména organizace - velký d raz a také opatrnost ukazují NNO v oblasti 

toho, jak bude v p ípad  spolupráce zacházeno s jejich jménem a zna kou. N které 

NNO mají dlouhou tradicí a budovaly si d ru n kolik let, a neradi by o ni p išly 

kv li neuváženému partnerství. „D ryhodný partner“ to je to, na co hledí firmy, 

když  si  vybírají  spolupráci  s  NNO  a  to  je  hlavní  artikl,  co  jim  NNO  mohou  

nabídnout. Proto organizace musí být opatrné, aby si nezni ily pov st nepovedeným 

projektem. 

„Vážíme si každé spolupráce, ale nejdeme do toho rizika, že bychom mohli poškodit 

jméno organizace spojením s firmou se špatnou pov stí, anebo že by nám nabízeli 

co, co by mohlo mít negativní dopad na naše klienty.“ 

„Musíš si dávat pozor na to, aby tvoje jméno nebylo zneužito nebo, aby ses spojila 

se zna kami, které jsou vnímané pozitivn .“ 

c) ízení projektu – v p ípad , že firma projeví zájem o spolupráci na projektu, který 

byl vytvo en NNO, pak NNO velmi zajímá, jak bude vypadat toto partnerství 

z pohledu ízení projektu. Pro organizaci je d ležité neztratit možnost rozhodovat o 

projektu a možnost se k v cem aktivn  vyjad ovat. N které organizace mají obavu, 

že v rámci spolupráce by se projekt musel velmi upravit a už by nespl oval p edem 

dané cíle.  NNO jsou ochotné diskutovat o áste ných zm nách na projektu.  
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d) Dlouhodobost spolupráce – NNO p i rozhodování o p íštím partnerovi hledí i na 

to, jakou má spolupráce a samotný projekt hodnotu z dlouhodobého hlediska a co 

donese ob ma stranám. Pro neziskové organizace p edstavuje nový partner zejména 

možnost diverzifikovat a posílit své finan ní zdroje. To neznamená, že by NNO 

nejevily zájem i o jednorázové druhy spolupráce, ale mnohem radši jsou za to, když 

se najde zp sob, jak s firmou spolupracovat dlouhodob . I v rámci výzkumu byla 

nejpozitivn ji ze strany NNO hodnocena práv  dlouhodobá a stála spolupráce.  

„My bychom mohli být firmám mnohem užite jší i v rámci jiných odd lení, 

s kterým v daném moment  spolupracujeme, ale tam se nedostaneme, protože v 

ích prvního odd lení je to jednorázová akce a nevidí, že by se dalo dlouhodob ji 

spolupracovat.“ 

 

3.6. Prezentace spolupráce ve ve ejném diskurzu 

         V této podkapitole budou prezentovány záv ry týkající se obsahové analýzy 

webových stránek firem a nestátních neziskových organizací. Cílem obsahové analýzy 

bylo zjistit, jak a jestli firmy nebo NNO prezentují spolupráci na webových stránkách, 

ípadn  kolik prostoru je této prezentaci v nováno.  

3.6.1. Webové stránky firem  

Možné zp soby prezentace spolupráce jsem rozd lila do ty  základních úrovní, které 

pokrývají všechny webové stránky, které jsem podrobila analýze. Jednotlivé úrovn  jsou 

odstup ované na základ  prostoru, kterým v nuji spolupráci a na základ  zp sobu, jak 

s ním nakládají.  

Úrove  4 – na této úrovni je v nován partnerství nejv tší prostor. Po kliknutí na odkaz 

nebo záložku na webových stránkách firmy se vám otev e úpln  samostatná stránka 

s informacemi o firemní nadaci nebo projektu firmy v oblasti CSR. Každému z NNO 

partner  firmy je v novaná samostatná záložka (ozna ena p ímo názvem organizace resp. 

oblasti, které se v nuje) s obsáhlým popisem p íslušné neziskové organizace, kde je 

uvedeno, emu se v nuje a jaká je povaha jejich spolupráce s firmou (jestli se jedná o 

dlouhodobé partnerství, jeden konkrétní projekt nebo jenom finan ní podporu). Následn  

je možné p ejít po klinutí na odkaz p ímo na webové stránky p íslušné neziskové 
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organizace. Navigace po stránkách je p ehledná a uživatel si jednoduše najde, s kým a jak 

firma spolupracuje v oblasti CSR. Partne i jsou uvedeni jasn  a není problém získat o nich 

informace.  

Ze zkoumaného vzorku se tato forma prezentace CSR a partnerství s NNO týkala 

nejv tších projekt  (z pohledu financí, lidských zdroj  i mediální podpory). V tšinou se 

jednalo  o  projekty,  které  se  zam ovaly  na  širokou  ve ejnost,  proto  si  myslím,  že  

prezentaci bylo v nováno tolik prostoru. V dalším p ípad  se jednalo o firemní nadaci 

s dlouholetou tradicí, které zast ešuje velké množství projekt . Vytvo ení samostatné 

stránky pro m  proto p edstavoval logický krok, aby nadace mohla p ehledn  prezentovat 

jak svoje minulé projekty a aktivity tak i ty sou asné.   

Úrove  3 – v tomto p ípad  CSR aktivity a partnerství s neziskovým sektorem nemají 

samostatnou stránku, ale jsou umístn né v samostatné záložce p ímo na firemních 

stránkách. Záložka je ozna ena r znými jmény nap . „Naše odpov dnost, „Udržitelný 

rozvoj“, „Sociální odpov dnost“. Už název záložky nám m že indikovat, na co se firma 

v oblasti CSR zam uje, a které oblasti jsou pro n  d ležité. V tšinou se pojmenování 

záložek drželo ve všeobecné rovin  „sociální odpov dnosti“.  

Jednotlivým NNO, které jsou partne i s firmou, už není v nována samostatná záložka, ale 

jejich popis je umíst n na jednu spole nou stranu. Víc prostoru než jednotlivým partner m 

je v nováno samotným projekt m. Navigace na stránkách je p ehledná a jednoduchá. 

Uživatel se dozví pot ebné informace o spolupráci a projektech. V tomto p ípad  se 

tšinou jednalo o firmy, u kterých CSR bylo d lané v menší mí e a více zam ené na 

zam stnance než na širokou ve ejnost.  

Úrove  2 – na této úrovni se na webových stránkách firmy nachází samostatná záložka 

s CSR problematikou, ale bez partner . Filosofie CSR, projekty a aktivity jsou 

dohledatelné pod záložkou sociální odpov dnosti, ale už nikde se nedá najít zmínka o 

partnerech z neziskového sektoru, kte í by se na projektu podíleli. Resp. po hodn  

usilovném pátraní je možné najít na úpln  dolní lišt  pod arou malým písmem název 

neziskové organizace, který však není zasazen do žádného kontextu a uživatel, který o 

projektu nemá informace, nemá šanci zjistit, že se jedná o partnera projektu.  

Úrove  1 – poslední zp sob zobrazení p edstavují webové stránky firem bez zmínky o 

CSR a partnerech.  V tomto p ípad  se jedná o firmy, které nemají samostatnou eskou 
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webovou stránku, resp. jejich stránky jsou napojeny na stránky globální spole nosti. To 

znamená, že po zadání názvu spole nosti vás to nejprve naviguje na mezinárodní stránky a 

až pod jednou ze záložek se nachází eská verze stránky. Z tohoto d vodu dochází k tomu, 

že na stránkách v tšinou není prostor na prezentaci lokální CSR, protože server se 

stránkami není spravován z R. Na stránkách je v tšinou uvedená filozofie CSR pro celou 

spole nost na nadnárodní úrovni.  

 

         Na základ  propojení analýzy webových stránek firem s rozhovory s jednotlivými 

firmami lze konstatovat, že ím více se v nuje firma CSR a spolupráci s NNO, tím 

propracovan jší jsou její webové stránky s danou problematikou. „V tším v nováním“ 

myslím vysoký objem vynaložených financí, lidských zdroj , materiál  a asu. A taktéž 

zna né množství aktivit a projekt . Pro lepší p ehlednost jsem popsaný jev zpracovala do 

formy tabulky, kterou uvádím níže.  

Tabulka . 6: Úrovn  zobrazení webových stránek  

 

Zdroj: autorka práce 

 

3.6.2. Webové stránky NNO  

          Na základ  analýzy webových stránek nestátních neziskových organizací jsem 

vytvo ila typologii zobrazení partnerství s firmou. Jednotlivé úrovn  jsou odstup ované na 

základ  prostoru, který je v nován spolupráci a na základ  zp sobu, jak s ním nakládají. 

Na rozdíl od firemních webových stránek je v tomto vý tu o jednu úrove  zobrazení mén .  

Úrove  3 – partnerství je na této úrovni v nován nejv tší prostor stejn , jako tomu bylo u 

firem. Každému projektu je v nována vlastní záložka, kde jsou zárove  uvedeny 
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podrobnosti o partnerovi z korporátní sféry spolu s logem a zárove  se dá kliknout na link, 

který vás naviguje p ímo na webové stránky firemního partnera. Je p esn  uvedeno na 

jakém projektu NNO a firma spolupracují.  Zpracování stránek je p ehledné a dohledání 

partner  je jednoduché a rychlé. Uživatel se dokáže rychle zorientovat v navigaci na 

stránkách i v projektech a partnerech NNO.  

Úrove  2  - p edstavuje zobrazení, kdy je partnerství v nována samostatná záložka, 

tšinou s ozna ením „Naši partne i“ anebo jenom „Partne i“ kde jsou uvedení 

všichni partne i NNO z komer ní sféry. To zna  komplikuje snahu zjistit, na kterém 

konkrétním projektu spolupracují a jaká je povaha spolupráce. V tšinou jsou na stránce 

vyobrazeny loga firem. Když na dané logo uživatel klikne je p esm rován p ímo na hlavní 

stránky firmy.  

Úrove  1 – posledním typem zobrazení je webová stránka organizace bez partner . 

NNO sice má partnery i aktivn  s nimi spolupracuje na projektech, ale na stránkách je 

bec neuvádí ani o nich jinak neinformuje. Na stránkách se v tšinou píše jenom o 

samotném projektu, ale už nikde není zmín no, že projekt má n jakého partnera 

z komer ní sféry.  

 

4. Výsledky a doporu ení  

 

4.1. Jaké jsou faktory ovliv ující funk nost spolupráce mezi firmami a 

NNO v rámci programu CSR v R?  

         Na základ  provedených rozhovor  lze konstatovat, že existují faktory, které 

významn  ovliv ují funk nost, úspešnost a trvání mezisektorové spolupráce. Jako klí ové 

jsem ur ila následující faktory: 

A. Komunikace  

Aktivní a jasná komunikace – ob  strany spolu aktivn  komunikují, informují se 

o všech zm nách a o veškerém d ní na spole ném projektu. V p ípad , že je jedna 

strana s vývojem spole ného projektu nebo spolupráce nespokojená, problém se 

konstruktivn  a otev en eší.  
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Profesionalita – ob  strany  vystupují  profesionáln .  Mají  široké  znalosti  svého  

partnera a v dí jak s ním komunikovat. Webové stránky obou aktér  jsou vždy 

aktualizované a p ehledné. NNO p ipravují strategické plány na spolupráci 

s firmami a naopak.  

B. Lidé  

Vztahy – d ležitý je pozitivní p ístup a porozum ní obou stran, kdy jsou si ob  

strany rovnocennými partnery. Pro NNO je d ležité nedostat se do závislosti na 

jednom partnerovi a tím i do nerovnocenného postavení.   

Zm na lidí – v p ípad  zm ny lidí v rámci týmu nebo vedení je d ležité zabezpe it 

edání znalostí a kontakt  na kompetentní osobu, aby nedošlo k narušení vztah  a 

k odchodu znalostí s osobou, která zastávala danou pozici. V p ípad  nezdaru 

dochází ke zbyte nému zdržení až zabrzd ní spole ných projekt .  

Tolerance – vzájemná tolerance je pot ebná v každém druhu mezilidských vztah  

a není tomu jinak ani u mezisektorové spolupráce. D ležité je, aby se partne i 

navzájem respektovali ve svých požadavcích. Firmy by m ly pochopit, že pro NNO 

má projekt asto nejvyšší prioritu a NNO by m ly rozum t tomu, že firmy jsou 

asto asov  velmi vytížené, a že mají na starosti více než jeden projekt.  

C. Spole ný projekt  

Exekuce projektu – na za átku by m ly být jasn  rozd lené úkoly a kompetence 

mezi firmu a NNO, aby každému byla jasná jeho role v p ipravovaném projektu. 

Dobré je také mít asový harmonogram práce, aby každý v l, do kdy má svojí 

ást práce mít hotovou. D ležité je aktivn  komunikovat o tom, jak se projekt 

vyvíjí p ípadn , kde m že vzniknout potencionální ohrožení.  

as – ob  strany by na spole ný projekt m ly mít dostatek asu, aby se mu mohly 

naplno v novat.  

D. istup k filozofii firmy/NNO 

istup k CSR – je d ležité, aby ob  strany v ily myšlence sociální odpov dnosti. 

Firmy by m ly d lat CSR, protože cht jí skute  pomáhat a NNO by m ly v it 

program m CSR a spole ným projekt m.  
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Práce vs. poslání – ob  strany by si m ly uv domit, co pro n  mezisektorová 

spolupráce p edstavuje a pochopit pohled toho druhého. Pro firmy je CSR práce 

s jistým sociálním p esahem, kdežto pro NNO p edstavuje poslání a teda je n ím 

víc než jenom prací.  

E. Prost edí 

Legislativa R – firmy by uvítaly zjednodušení resp. v tší možnosti odepisování 

finan ních p ísp vk  z daní. NNO by zase pot ebovaly zmenšit svoji závislost na 

státu, k tomu by mohlo pomoct zjednodušení n kterých zákon  ohledn  p ispívání 

nestátním neziskovým organizacím.  

Ob anská spole nost R – aktivity v rámci spolupráce firem a NNO by m ly být 

víc iniciované sm rem „zdola“ tedy od zam stnanc  firem a spole nosti všeobecn . 

Zatím firmy necítí žádný tlak ze strany ve ejnosti a zam stnanc  na v tší aktivitu 

v oblasti CSR.  

F. Finance  

Spole né projekty by m ly mít kvalitn  a pravdiv  sestavený rozpo et a m la by 

být na n  vy len na odpovídající ástka pen z. Firma i NNO by m ly po ítat 

s náhradním plánem financování v p ípad , že by nedokázaly pokrýt náklady na 

projekt. NNO by se také m ly nau it pracovat i s nefinan ní podporou, kterou 

firmy nabízejí.  

Ve vzájemných vztazích p evládají na obou stranách kladná hodnocení avšak i zna ný 

stereotyp. Firmy o ekávají, že NNO se budou chovat víc tržn , resp. alespo  projeví zájem 

o byznys. NNO zase o ekávají pochopení ze strany firem v oblasti jejich p sobení a 

podporu jejich cíl .  

 

4.2. Jaké jsou typy spolupráce? 

         V teoretické ásti jsem p edložila n kolik klí ových teoretických koncept  typologie 

mezisektorové spolupráce. Všechny pocházely od zahrani ních autor  a byly tedy 

vytvo eny v odlišném výzkumném prost edí. Proto se jedna z mých výzkumných otázek 

zam ovala na to, jestli je možné uplatnit n který z t chto koncept  na eské pom ry. Na 

základ  analýzy m žu konstatovat, že eskou mezisektorovou spolupráci je možné zasadit 
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do teoretického rámce typologie mezisektorové spolupráce, kterou vytvo ili Wymer a 

Samu. Podle mého názoru jejich model nejlépe odpovídá sou asné situaci v R a za jeho 

pomoci se dá spolupráce nejvíc výstižn  popsat. Typy spolupráce odpovídají jim 

popsaným model m. V eském prost edí m žeme najít spolupráci založenou na firemní 

filantropii, firemních nadacích, licen ní smlouva, sponzoringu, propagaci založenou na 

dohod  a propagaci spole ného zájmu. Jediný typ, který na základ  výzkumu nemohu 

potvrdit, je strategická spolupráce. Na základ  výzkumu bych doplnila ješt  dva typy 

spolupráce, které Wymer a Samu ve své práci nevzpomínají. Prví jsou pro-bono služby, 

které firma poskytuje NNO a naopak a druhou je spolupráce v rámci dobrovolnictví, kdy 

firma poskytuje dobrovolníky na spole né projekty nebo samostatné projekty NNO.  

Co se tý e up ednost ování konkrétních typ  ze strany NNO anebo firmy, dalo by se íct, 

že dochází k posunu od ist  finan ní spolupráce (firemní filantropie, firemní nadace, 

sponzoring) k typ m spolupráce, které v sob  zahrnují i nefinan ní prvky (propagace 

založená na dohod  a propagace spole ného zájmu). Avšak ješt  nedošlo k dovršení této 

fáze, co bude p edstavovat posun k strategické spolupráci mezi firmami a NNO.  

 

4.3. Jaké jsou východiska mezisektorové spolupráce? Na em je 

založená spolupráce? 

           Na základ  analýzy uskute ných rozhovor  lze íci, že východiska spolupráce pro 

firmu p edstavuje to, jak nezisková organizace zapadá do strategického plánu podniku 

v oblasti spole enské odpov dnosti. Jestli je NNO dostate  transparentní a jestli se dá 

považovat za spolehlivého partnera. Dále firmy dbají také na to, aby organizace p sobila 

na území R a úpln  nejlépe, aby p sobila v oblasti, kde zárove  p sobí i firma. D je se 

tak zejména kv li tomu, aby firmy mohly p ímo vid t výsledky spolupráce a zapojit se i 

jinak než finan . A aby nedocházelo ke st etu zájmu s jinou pobo kou za hranicemi R. 

Nemén  d ležitá je i kvalita samotného projektu, na kterém by se firma m la podílet. Je 

podstatné, aby byl projekt inovativní a bylo vysv tleno, pro  by se firma m la podílet 

práv  na tomto projektu.  

           Z pohledu NNO mezi klí ová východiska spolupráce pat í etický kodex, kdy je 

ležité vybrat si partnera z firemního sektoru, který sdílí hodnoty NNO respektive s nimi 

není v zásadním rozporu. Další východisko p edstavuje prezentace jména organizace, aby 
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nedošlo k jeho zneužití anebo poškození v pr hu spolupráce. NNO také hodn  hledí na 

to, jak a kým bude spole ný projekt ízen. Podstatné je neztratit možnost rozhodovat o 

projektu a aktivn  se k n mu vyjad ovat. D ležitým východiskem pro NNO je také 

dlouhodobost spolupráce. Hlavn  to, jakou má daná spolupráce hodnotu a co m že ob ma 

stranám p inést. 

 

4.4. Jak je spolupráce prezentována sm rem k ve ejnosti?   

        Lze konstatovat, že mezisektorová spolupráce je prezentována na ve ejnosti. Na 

základ  analýzy webových stránek firem a NNO jsem vytvo ila základní typologii 

zobrazování partnerství sm rem k ve ejnosti. Typologie p edstavuje v p ípad  firem 4 

stupn  zp sob  zobrazení a v p ípad  NNO 3 stupn  zp sob  zobrazení. Jednotlivé stupn  

byly vytvo eny na základ  toho, kolik prostoru bylo partnerství v nováno, kde jim byl 

tento prostor v nován a jestli je náro né dohledat pro uživatele informace. V p ípad , že je 

na stránkách, partnerství v nován prostor, jedná se o p ehledné a uživatelsky p átelské 

zobrazení, které je v tšinou jednoduché na ovládání a dohledávání informací.  Jak stránky 

firem, tak i NNO jsou v tšinou zpracované na vysoké úrovni.  

       Firmy informují o partnerství s NNO prost ednictvím webových stránek a to ty mi 

základními zp soby. První možností je, že partnerství v nují celou samostatnou stránku, 

která se otev e v novém okn . V tomto p ípad  se jedná v tšinou o velké nadace nebo 

projekty s velkou mediální podporou. Další možností je zobrazení partnerství v samostatné 

záložce p ímo na firemních stránkách, kde popis jednotlivých partner  z neziskového 

sektoru je umíst n na jednu spole nou stranu. Na úrove  dva jsem za adila firemní stránky, 

které komunikovaly CSR zam ení firmy, ale bez partner  z ad NNO resp. komunikace 

ohledn  partner  byla umístn ná na velmi špatn  dohledatelném míst  a bez zjevné 

nevázanosti na spole ný projekt. Poslední zp sob zobrazení p edstavují webové stránky 

firmy bez zmínky o CSR nebo o partnerech z ad neziskového sektoru.  

První zp sob zobrazení v p ípad  NNO p edstavují stránky, kde je každému projektu 

novaná vlastní záložka s podrobnostmi i o firemním partnerovi. Na další úrovni jsou 

partne i neziskové organizace prezentovaní spolu v rámci jedné záložky. Posledním 

zp sobem zobrazení je webová stránka NNO, která neobsahuje žádné informace o 

partnerech. 
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4.5. Doporu ení pro praxi 

           V této ásti práci je uvedeno n kolik doporu ení pro ob  strany, jak by m ly 

postupovat v p ípad , že by cht ly zlepšit svoje vztahy s partnerem z firemního respektive 

neziskového sektoru. Doporu ení jsem vypracovala na základ  výsledk , které reflektují a 

odkazují na zjišt né problémy a nedostatky v mezisektorové spolupráci a jejich možná 

zlepšení resp. ešení.  

Doporu ení pro nestátní neziskové organizace 

            Podle m  základ k úsp šné spolupráci s firmami tvo í profesionální p ístup NNO a 

jejich kvalitní sebeprezentace. Proto bych doporu ovala NNO se zam it na zp sob jakým 

se prezentují ve ejnosti (kvalitní webové stránky, které jsou aktualizované, uvád t všechny 

výro ní zprávy, mít p ipravenou jednu základní prezentaci o firm  atd.).  

Dále  bych  NNO  doporu ovala  zjistit  si  o  firm ,  s  kterou  mají  zájem  spolupracovat,  co  

nejvíce informací. Strategicky oslovovat firmy, které sdílejí podobné cíle a priority a jsou 

zam eny stejným sm rem. Podívat se na to i z druhé strany a zjistit, co m že organizace 

nabídnout firm . Uv domit si svoje silné stránky a pracovat s nimi. V p ípad , že firma 

nem že organizaci poskytnout finan ní podporu, zamyslet se nad jinými druhy možné 

spolupráce a zkusit je využít – nau it se pracovat i s nefinan ní podporou. asem se m že i 

nefinan ní podpora zm nit na finan ní, v p ípad , že spolupráce bude fungovat a firma si 

ov í kvality NNO.   

Nemén  d ležité je i strategické plánovaní. Organizace by ho m ly mít sepsané svoje cíle a 

základní vizi. M ly by v t, eho cht jí dosáhnout jako organizace a co o ekávají od 

spolupráce s firmami. Strategické plány p edstavují další zp sob, jak se prezentovat 

ve ejnosti a tím pádem i firmám a poukazují na profesionální p ístup organizace a na její 

schopnost vyty ovat si i dlouhodobé cíle a pracovat s nimi.  

Doporu ení pro firmy 

           Firmám bych navrhovala zlepšit interní komunikaci. U nadnárodních spole ností 

edstavuje CSR v tšinou samostatné odd lení a asto dochází k situaci, kdy nedojde 

k p edání informací v rámci firmy. Pak se m že stát, že spolupráce s NNO není tak 

efektivní nebo tak kvalitn  využita, jak by mohla být a zbyte  se plýtvá potenciálem 

partnerství.  
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Také se v  rámci CSR program  ukazuje jistý trend podpory konkrétních tématu. Proto 

navrhuji, aby se firmy zamyslely nad tím, jestli by nebylo možné spolupracovat i s jinými 

NNO než takovými, které se zaobírají d tmi, ekologií a humanitární pomocí. NNO nabízejí 

široké spektrum témat vhodných ke spolupráci. Firma, která by spolupráci s NNO uchopila 

správn  a za ala s nezvyklými tématy, by v p ípad  otev ené debaty mohla vystupovat 

spolu s NNO jako expert a lídr daného tématu (vi  nap . Kampa  AVON v boji proti 

rakovin  prsu).  

Dále by se firmy také m ly ujistit, jestli NNO vnímají spolupráci jako rovnocennou. Firmy 

to asto považují za samoz ejmé a domnívají se, že když oni mají pocit rovného p ístupu, 

stejn  to musí vnímat i druhá strana. asto se však stává, že organizace tento pocit 

nesdílejí, práv  naopak, cítí se nedocen né nebo podcen né, ale asto se samy bojí otev ít 

tuto debatu s firmami. Proto navrhuji, aby firmy ast ji iniciovaly diskuse ohledn  celkové 

evaluace probíhajících projekt .  

V p ípad , že firma musí z n jakých d vod  (v tšinou finan ních nebo kapacitních) 

ukon it spolupráci s NNO, m la by jí o tom informovat s dostate ným p edstihem, aby se 

organizace m la as podle toho za ídit. Firmy by m ly mít na z eteli, že v p ípad  finan ní 

spolupráce, p edstavují pro NNO asto klí ové partnery. A ukon ení spolupráce pro n  

že mít dalekosáhlé následky. V asným informováním získají NNO as, aby se na 

ukon ení p ipravily. Firma by také NNO mohla pomoct s hledáním nového partnera 

respektive jí alespo  poskytnout kvalitní doporu ení.  

Názor jednoho z respondent  hezky dopl uje výše zmín né body:  

„ ast ji p ijít do NNO a ast ji se s nimi setkávat. Je to vid t hodn  u firem, které se tomu 

nují dlouhodob , že tam na to mají lov ka, který chodí a zná ty NNO. Pak vidí, jak to 

funguje, mají porovnání. Neposílat jenom peníze, ale p ijít se tam ob as podívat. A když se 

nastavuji n jaké priority, tak to ned lat jen podle toho, které témata jsou lákavá a 

nenastavovat to od stolu, ale skute  se zajímat, kde je pot eba pomáhat.“ 

Doporu ení pro další výzkum  

         V rámci mého empirického šet ení jsem hledala odpov di na n kolik p edem 

položených otázek. Jak jsem psala už v úvodu své práce, pln  si uv domuji její úzké 

zam ení a omezení kvalitativního výzkumu, hlavn  pokud jde o možnost zevšeobec ovat 

výsledky. Omezení m že také p edstavovat nižší p enositelnost obecn jších koncept , jak 
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se tomu d je v p ípad  ur ení typologie spolupráce v eském prost edí. V pr hu celého 

analytického procesu jsem se snažila brát na z etel omezení mé práce a v tšinu dat jsem 

interpretovala s ohledem na limity výzkumu.  

Na základ  t chto omezení bych ráda navrhla n kolik témat a možností pro další výzkum, 

aby téma mezisektorové spolupráce bylo zpracované jak do hloubky, tak i komplexn , do 

ší ky. Prostor vidím hlavn  v oblasti kvantitativního výzkumu se zam ením jak na firmy, 

tak i na neziskové organizace, který by pokryl daleko širší vzorek. Vhodné by podle m  

bylo, zapojit do výzkumu také eské firmy a malé a st ední podniky, jejichž názory a 

provedení CSR se mohou zna  lišit od velkých nadnárodních firem. Také bych 

doporu ovala provést p ípadové studie v jednotlivých firmách a NNO, které by se zam ily 

na konkrétní každodenní fungování mezisektorových vztah .   
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5. Záv r 

         Cílem diplomové práce bylo prozkoumat fenomén mezisektorové spolupráce mezi 

firmami a nestátními neziskovými organizacemi v eském prost edí. Jeho plošné zachycení 

esahovalo možnosti diplomové práce, proto jsem se rozhodla prozkoumat vybranou ást 

tohoto fenoménu. Zam ila jsem se na hledání faktor , které by mohly ovliv ovat 

funk nost spolupráce mezi firmami a nestátními neziskovými organizacemi. Základním 

cílem bylo zjistit, jestli tyto faktory existuji, a když ano, tak o které faktory se konktrétn  

jedná. Dále jsem zkoumala typy spolupráce mezi firmami a NNO v rámci R a jestli je 

možné je zasadit do teoretického rámce typologie mezisektorové spolupráce. Také jsem 

pomocí analýzy cht la najít východiska mezisektorové spolupráce a zjistit, na em je 

spolupráce založená a na co firmy a NNO nejvíc soust edí p edtím, než se pustí do 

partnerství. Nakonec jsem se ješt  zabývala otázkou ohledn  prezentace spolupráce 

sm rem k ve ejnosti. Zam ila jsem se na to, jak firmy a NNO prezentují na svých 

webových stránkách partnery a jestli jim v bec v nují prostor.  

          Lze konstatovat, že v eském prost edí existují faktory, které ovliv ují funk nost 

spolupráce mezi firmami a NNO. Na základ  výzkumu považuji za klí ové faktory 

komunikaci (aktivní a jasnou komunikaci, profesionalitu), lidé (vztahy, zm nu lidí, 

toleranci), spole ný projekt (exekuci projektu, as), istup k filozofii firmy/NNO 

(p istup k CSR, práce vs. poslání), prost edí (legislativa R, ob anská spole nost R) a 

finance.  

Typy spolupráce odpovídají popsaným model m od Wymera a Samu (2003). V eském 

prost edí m žeme najít spolupráci založenou na firemní filantropii, firemních nadacích, 

licen ní smlouv , sponzoringu, propagaci založenou na dohod  a propagaci 

spole ného zájmu. Jediný typ, který na základ  výzkumu nem žu potvrdit, je strategická 

spolupráce. Z výzkumu mi vyplynuly ješt  dva typy mezisektorové spolupráce, které ve 

své teorii Wymer a Samu nezmi ují. Jedná se o pro-bono služby, které firma poskytuje 

NNO a naopak a o spolupráci v rámci dobrovolnictví, kdy firma poskytuje dobrovolníky 

na spole né projekty nebo samostatné projekty NNO.  

V mezisektorové spolupráci lze sledovat trend, kdy se postupn  p echází od finan ní 

k nefinan ní spolupráci. V ase finan ní krize, musí firmy hledat stále nové zp soby 

spolupráce, aby mohly zachovat CSR programy. NNO se ješt  stále u í, jak pracovat 
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s nefinan ní podporou, které firmy nabízí. NNO za ínají rozum t potencionálu, která tato 

spolupráce sebou p ináší, a už jí nepovažují jen za náhradu finan ní spolupráce.  

Na základ  analýzy uskute ných rozhovor , lze íci, že východiska spolupráce pro firmu 

edstavuje transparentnost a d ryhodnost NNO, p sobnost organizace v rámci 

území R, kvalita samotného projektu, na kterém by se firma m la podílet a jak 

organizace zapadá do strategického plánu podniku v oblasti spole enské odpov dnosti.  

 Z pohledu NNO mezi klí ová východiska spolupráce pat í etický kodex, prezentace 

jména organizace (aby nedošlo k jeho zneužití anebo poškození v pr hu spolupráce), 

jak a kým bude spole ný projekt ízen a dlouhodobost spolupráce.  

Lze konstatovat, že mezisektorová spolupráce je prezentována na ve ejnosti. Na 

základ  analýzy webových stránek firem a NNO jsem vytvo ila základní typologii 

zobrazování partnerství sm rem k ve ejnosti. Typologie p edstavuje v p ípad  firem 4 

stupn  zp sob  zobrazení a v p ípad  NNO 3 stupn  zp sob  zobrazení. Jednotlivé stupn  

byly vytvo eny na základ  toho, kolik prostoru bylo partnerství v nováno, kde jim byl 

tento prostor v nován a jestli je náro né dohledat pro uživatele informace. V p ípad , že je 

na stránkách, partnerství v nován prostor, jedná se o p ehledné a uživatelsky p átelské 

zobrazení, které je v tšinou jednoduché na ovládání a dohledávání informací.  Jak stránky 

firem, tak i NNO jsou v tšinou zpracované na vysoké úrovni.  

 

            Záv rem, lze konstatovat, že spolupráce mezi firmami a NNO se v rámci R 

rozvíjí pozitivním sm rem a má dobré základy pro další rozvoj. Nicmén  mezisektorová 

spolupráce u nás zatím nedosáhla svého potencionálu a to z n kolika d vod . Chybí tlak, 

který by p sobil na firmy sm rem zdola od ve ejnosti a zam stnanc  firmy. Dále se za íná 

vyvíjet  velký  tlak  na  NNO,  aby  se  chovaly  tržn  a  více  se  tak  p iblížily  myšlení  firem.  

Po ád je také velká bariéra v názorech mezi NNO a firmami, která se podle m  za ne 

redukovat, pokud lidé z firem budou pracovat pro neziskový sektor a naopak. Firmy a 

NNO vyjád ily velkou pot ebu „spojovacího lánku“, který by dokázal porozum t ob ma 

stranám. Avšak vyvstává otázka, jestli je to sm r, kterým se mezisektorová spolupráce 

chce ubírat. Mohlo by se stát, že se tím ubere na „odlišnosti“ sv ta NNO, což p edstavuje 

jeden z hlavních benefit , pro  se firmy s NNO do spolupráce poušt jí.  
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Slovník d ležitých jmen a pojm  

Ob anský sektor  - (jinak též neziskový, resp. t etí sektor) p edstavuje formální sektor mezi 

státem a trhem jako oblast p sobení soukromých organizací zam ených na jiné cíle než 

dosažení zisku (Skovajsa, 2010 str.32). Je charakteristický tím, že je soukromý (ve smyslu „ne 

ve ejný“, tj. „ne státní“, protože je tvo en soukromými nestátními aktéry), formální (tj. 

organizovaný, je tvo en organizacemi, ve smyslu legislativy právními osobami) a neziskový 

(jeho cílem není vytvá et zisk pro podílníky organizace, ale ú elem jeho existence je 

napl ování ve ejn  prosp šných cíl ) (Dohnalová, 2010 str.145). 

Mezisektorová spolupráce - partnerství popisující strategický svazek mezi organizacemi. 

Je sestavený ze t í sektor  spole nosti – ve ejná správa, podnikatelská sféra a ob anská 

spole nost. Ti všichni se zavazují ke spolupráci na projektu nebo programu pro dosažení 

cíl  udržitelného rozvoje. Všichni partne i p ispívají svými zásadními kompetencemi, 

sdílejí rizika a získávají prosp ch prost ednictvím dosahování svých vlastních, vzájemných 

a celkových cíl  partnerství. (Partnership Brokers Accreditation Scheme  in Bedenek, 2008 

str. 37) 

Spole enská odpov dnost firem (CSR) - je kontinuální závazek podnik  chovat se eticky 

a p ispívat k ekonomickému r stu a zárove  se zasazovat o zlepšování kvality života 

zam stnanc  a jejich rodin, stejn  jako lokální komunity a spole nosti jako celku. (World 

Business Council for Sustainable Development, 1997) 

Nestátní neziskové organizace - institucionalizovaný subjekt soukromého charakteru 

nezávislý na státu, který nerozd luje zisk, je schopen sám se spravovat a obsahuje prvek 

dobrovolnictví (Skovajsa, 2010 str.38) 

Podnik - subjekt, ve kterém dochází k p em  zdroj  (vstup ) ve statky (výstupy). 

Uspo ádaný soubor prost edk , zdroj , práv a jiných majetkových hodnot (a  vlastních 

nebo pronajatých), které slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit (Veber, 

Srpová a kol., 2005, str. 16) 

Dárcovství - svobodn  zvolená práce pro druhé bez nároku na finan ní odm nu (Dohnalová, 

2010, str. 125). 

Sponzoring - sponzorováním se rozumí p ísp vek poskytnutý s cílem podporovat výrobu 

nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora (Zákon . 40/1995 Sb. o 

regulaci reklamy § 1 odst. 4). 
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Firemní filantropie - dobrovolnou angažovanost firem ve ve ejn  prosp šných projektech 

s cílem prosazovat obecné blaho v celé spole nosti i konkrétní komunit . Tyto aktivity 

definuje nad rámec komer ní innosti firmy, které firmy nej ast ji realizují spole  

s neziskovými organizace (online, dosptupné na 

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/news/socialni-marketing-jako-efektivni-

nastroj-csr/).  
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