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ABSTRAKT
Magisterská práce s názvem „Poslání v životě organizace“ se zabývá fenoménem 

poslání. Práce je úzce zaměřena na oblast týkající se nestátních neziskových organizací, 

které poskytují sociální služby pro cílovou skupinu seniorů.

V teoretické části  pojem poslání definuji  dle standardů kvality sociálních služeb 

a z pohledu odborné literatury. Dále ho nahlížím v souvislostech potřeb a velikosti cílové 

skupiny a společenské poptávky skupiny podporovatelů organizace. V dalších kapitolách 

se věnuji tématu poslání v kontextu strategického plánování, fundraisingu, public relations 

a v neposlední řadě organizační kultury.

V  empirické  části  prezentuji  realizaci  kvalitativního  výzkumu.  Výzkum  jsem 

uskutečnila  pomocí  přístupu  případové  studie  ve  dvou  organizacích  poskytujících 

registrované  sociální  služby  seniorům.  Cílem  bylo  odpovědět  na  hlavní výzkumnou 

otázku:  Jak  vnímají  poslání  organizace  její  zaměstnanci?  Výzkum  byl  realizován 

prostřednictvím  metody  polostrukturovaného  dotazování.  Výsledkem  je  následující 

tvrzení, které je platné pro oba případy:  Všichni zaměstnanci jsou schopni interpretovat 

poslání své organizace skrze své vlastní hodnoty a zkušenosti. To, zda zaměstnanec poslání 

sdílí, či nesdílí, nebo považuje jeho část za formální, závisí na tom, jaké zásadní překážky 

při výkonu své práce potkává.  V obou případech je patrná silná motivace zaměstnanců 

skrze pocity naplnění a uspokojení, které jim daná práce přináší.

V závěru práce se věnuji reflexi tématu a doporučením majícím obecný přesah.

Klíčová slova:  poslání, nestátní nezisková organizace, sociální služba, senior, standardy 

kvality sociálních služeb, strategické plánování, fundraising, public relations, organizační 

kultura
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ABSTRACT
Master´s  thesis  entitled  “Mission  in  the  Life  of  Organization”  explores  the 

phenomenon of mission.  The work is  closely focused on the area related to non-profit 

organizations that provide social services for the target group of seniors.

In the theoretical  part  is  mission  defined by recognized standards  of  quality  of 

social services and from the perspective of literature. Furthermore I view it in the context 

of the needs and size of the target group and social demand backing group organization. 

Subsequent chapters are devoted to the topic of mission in context of strategic planning, 

fundraising, public relations and ultimately organization culture. 

In  the  empirical  part  I  present  the  implementation  of  qualitative  research.  The 

research  was  conducted  using  a  case  study  approach  in  two  registered  organizations 

providing social services to seniors.  The aim was to answer the research question: How do 

perceive  the  mission  of  organization  its  employees?  Research  was  conducted  through 

semi-structured interviews methods. The result is the following statement, which is valid 

for both cases: All employees are able to interpret the mission of their organization through 

their own values and experiences. Whether the employee's mission is shared or not shared, 

or employees consider it to be part of a formal, is depending on what major obstacles they 

meet in their work. In both cases, the apparent strong employee motivation is connected 

with a sense of fulfillment and satisfaction that their job brings to them. 

The conclusion  is  devoted  to  the reflection  of  topic  and recommendations  with 

general overlap.

Keywords: mission,  non-governmental  organizations,  social  service,  senior,  quality 

standards of social services, strategic planning, fundraising, public relations, organizational 

culture
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I. ÚVOD
Svojí magisterskou práci bych ráda uvedla vzpomínkou na svého dědečka. Dědeček 

se narodil v roce 1910 v podhradí středověkého hradu Střekov v překrásném údolí řeky 

Labe  v  krajině  Českého  středohoří.  Měla  jsem  to  obrovské  štěstí,  že  mě  nejen  vozil 

v kočárku, když jsem se narodila, ale provázel mě mým životem celých dvacetdevět let. 

Dědeček mi vždy říkával dvě věci: „Chovej se k ostatním tak, jak by jsi chtěla, aby se oni 

chovali k tobě.“ a „Když doopravdy víš, co chceš, tak to dokážeš.“

Vědět co chci. Jsem přesvědčená o tom, že tato tři slova, která možná někomu znějí 

jako fráze, jsou základním kamenem nejen pro život člověka, ale i pro život organizace.

Tato  magisterská  práce  je  věnovaná tématu  poslání  v  organizaci.  Téma jsem si 

zvolila z toho důvodu, že jsem vždy cítila, že poslání organizace hraje v mém profesním 

životě významnou roli.  Ať už to bylo v mých profesních začátcích,  kdy jsem se podle 

poslání orientovala mezi organizacemi,  a vybírala jsem mezi nimi tu, kde bych se ráda 

ucházela  o zaměstnání.  K poslání jsem se obracela  také během každodenní  práce,  a to 

nejčastěji v momentech, kdy jsem o tom, co dělám, pochybovala. Poslání bylo jakýmsi 

majákem,  který  jsem  vyhlížela  v  mlze.  Poslání  však  patřilo  i  k  pocitům  spojeným 

s nějakým úspěchem, k pocitům hrdosti a pýchy v tom dobrém slova smyslu. Zároveň mě 

zajímalo, jakým způsobem se tomuto důležitému, a leckdy v praxi těžko uchopitelnému, 

tématu  věnuje  odborná  literatura.  Rovněž  mě  přitahovala  možnost  zjistit,  jak  vnímají 

poslání moji kolegové a kolegyně z praxe. Z těchto důvodů jsem při výběru tématu své 

magisterské práce volila téma poslání.

Vzhledem  k  tomu,  že  existuje  celá  řada  organizací  v  komerčním,  neziskovém 

a státním  sektoru,  vztáhla  jsem zaměření  práce  v  tomto  směru  na  oblast,  která  je  mi 

profesně  blízká.  Jako  sociální  pracovnice  jsem vždy  chtěla,  a  také  se  mi  to  podařilo, 

pracovat v neziskové sféře v oblasti služeb pro seniory. Práce je tedy úzce zaměřena na 

nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby pro cílovou skupinu seniorů.

Podstatnou změnou pro poskytovatele sociálních služeb bylo datum 1. ledna 2007, 

kdy nabyl  účinnosti  zákon  o  sociálních  službách.  Tímto  dnem získaly  sociální  služby 

dlouho očekávaný a dlouho připravovaný legislativní rámec. Byla odstartována řada změn 

v této oblasti, včetně změn samotného nového zákona. Každému poskytovateli sociálních 

služeb je ukládána mimo jiné i povinnost definovat svoje poslání. Neznamená to však, že 

by  již  existující  organizace  před  nabytím  účinnosti  tohoto  zákona  neměly  své  poslání 

formulováno. Naopak, poslání měly a pracovaly s ním. S novou legislativou však přišly 

i nové pohledy na poskytování sociálních služeb a v této souvislosti mohla řada organizací 
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dojít  k závěru,  že  je  třeba  své  poslání  redefinovat.  Některé  organizace  poskytují  více 

sociálních služeb, a může se stát, že i pro rozdílné cílové skupiny. V těchto případech se 

mohou věnovat vytvoření hned několika poslání, a to pro každou sociální službu zvlášť. 

Každopádně všechny nově vznikající organizace definicí poslání začínají, nebo by začínat 

měly.

Poslání v organizaci však nemá být definováno jen pro to, aby organizace naplnila 

legislativní rámec. Pro vysvětlení si dovoluji vypůjčit příklad z odborné literatury, který 

důvod hezky ilustruje: „Na jedné stavbě pracovali dva dělníci. Kolemjdoucí se jich otázal: 

„Co děláte?“ První odpověděl: „Nevidíš? Otesávám trám.“ Druhý řekl: „Stavím chrám.“ 

Rozdílnost  odpovědí  vypovídá  o různém vztahu obou dělníků  k vlastní  práci.  Prvního 

zajímala pouze dílčí konkrétní činnost, druhý vycházel z poslání“ (Boukal, 2009, s. 125).

Magisterská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Začíná teoretickou částí, na 

kterou navazuje část empirická.

V úvodu teoretické části se věnuji oblasti, kterou je téma vymezeno, a základním 

pojmům. Rámec tvoří sociální služby a jejich poskytovatelé. V návaznosti na empirickou 

část  se úzce zaměřuji  pouze na dvě právní  formy poskytovatelů sociálních  služeb -  na 

občanské  sdružení  a  obecně  prospěšnou  společnost.  V  této  souvislosti  jsem  nemohla 

opominout změny, které tuto oblast od nového roku čekají, a to v kontextu nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Dále je již práce věnována výhradně tématu poslání. V prvé řadě se zabývám jeho 

definicí.  Čerpám  jednak  ze  standardů  kvality  sociálních  služeb,  a  jednak  z  odborné 

literatury. Při jejich studiu jsem často narážela na pojem vize, který se mi na první pohled 

zdál zaměnitelný s pojmem poslání. Považovala jsem tedy za podstatné nějakým způsobem 

tento  vztah  vymezit.  V  souvislosti  s  posláním  je  pro  mě  zásadní  vnímání  organizace 

v širším kontextu,  kterému se  v práci  rovněž  věnuji.  Širším kontextem mám na mysli  

především cílovou skupinu – její potřeby a na základě demografických analýz a projekcí 

také její velikost. Za širší okolí organizace je však třeba chápat i osoby, které organizaci 

podporují, a vůči organizaci mají jistou společenskou poptávku.

 Rovněž mě zajímalo, s jakými procesy v organizaci poslání úzce souvisí. Ve své 

práci  se  proto  blíže  věnuji  strategickému  plánování,  fundraisingu,  public  relations 

a v neposlední řadě organizační kultuře. 

V empirické části této práce prezentuji realizaci kvalitativního výzkumu. Výzkum 

jsem uskutečnila  pomocí  přístupu případové studie  ve dvou organizacích  poskytujících 

registrované sociální služby seniorům. První organizací bylo občanské sdružení ŽIVOT 90, 
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druhou obecně prospěšná společnost Evropské sociálně zdravotní centrum Praha - Domov 

pro seniory – Slunečnice. Výzkum si kladl za cíl odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, 

kterou  jsem formulovala  následovně:  Jak  vnímají  poslání  organizace  její  zaměstnanci? 

Výzkum  byl  realizován  prostřednictvím  kvalitativní  metody  polostrukturovaného 

dotazování  formou  rozhovoru  pomocí  návodu.  Rozhovory  byly  uskutečněny  s  deseti 

zaměstnanci, pět jich bylo ze ŽIVOTa 90, pět z Domova pro seniory – Slunečnice. Získaná 

data jsem následně převedla pomocí transkripce do písemné podoby a podrobila je analýze. 

Výsledkem je komplexní přiblížení obou případů a jejich následné porovnání.

V závěru práce se věnuji reflexi tématu a doporučením majícím obecný přesah.
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II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Sociální služby a jejich poskytovatelé 

Dříve  než  se  budu  podrobněji  zabývat  fenoménem  poslání,  vymezím  základní 

pojmy a podrobněji se zaměřím především na ty oblasti, které úzce profilují tuto práci.

1.1. Sociální služby

Sociální  služby  jsou  součástí  systému  sociálního  zabezpečení.  Jsou  vymezeny 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., k provedení 

zákona o sociálních službách. Tento zákon je definuje jako činnost nebo soubor činností, 

které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení (zákon č. 108/2006 Sb., § 3, odst.a). Jsou tedy poskytovány lidem, 

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou zákon definuje jako oslabení nebo ztrátu 

schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, 

životní  návyky  a  způsob  života  vedoucí  ke  konfliktu  se  společností,  sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo 

z jiných závažných důvodů (zákon č. 108/2006 Sb., § 3, odst. b).

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence (zákon č. 108/2006 Sb., § 32). Rozlišujeme je také dle jejich formy poskytování, 

a to na služby pobytové, ambulantní a terénní (zákon č. 108/2006Sb., § 33).

Sociální  poradenství  je  dvojího  typu:  základní  a  odborné.  Každý  poskytovatel 

sociálních  služeb  je  vždy  povinen  zajistit  základní  sociální  poradenství.  Jedná  se 

o poskytnutí  potřebných  informací,  které  přispívají  k  řešení  nepříznivé  sociální  situace 

dané osoby. Odborné sociální poradenství je poskytováno v poradnách se zaměřením na 

potřeby  jednotlivých  okruhů  sociálních  skupin,  a  rovněž  zahrnuje  i  půjčování 

kompenzačních pomůcek. Účelem odborného poradenství je zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím,  sociálně  terapeutické  činnosti  a pomoc při  uplatňování  práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zákon č. 108/2006 Sb., § 37).

Cílem  služeb  sociální  péče  je  napomáhat  osobám  při  zajištění  jejich  fyzické 

a psychické soběstačnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného 

života  společnosti,  a  v  případech,  kdy  toto  vylučuje  jejich  stav,  zajistit  jim  důstojné 

prostředí a zacházení (zákon č. 108/2006Sb., § 38). Mezi tyto služby patří osobní asistence, 

pečovatelská  služba,  tísňová  péče,  průvodcovské  a  předčitatelské  služby,  podpora 

samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní 
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stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem, chráněná bydlení a v neposlední řadě sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Služby sociální  prevence  napomáhají  zabránit  sociálnímu  vyloučení  osob,  které 

jsou tímto ohroženy. Cílem je pomoc při překonání nepříznivé sociální situace a ochrana 

společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů (zákon č. 108/2006 

Sb., § 53). Služby sociální prevence zahrnují ranou péči,  telefonickou krizovou pomoc, 

tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizovou pomoc, 

intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizační  služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické 

dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitaci.

1.2. Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelem  sociální  služby  je  právnická  nebo  fyzická  osoba,  která  má  dle 

zákona  o  sociálních  službách  k činnosti  oprávnění  –  je  tzv.  registrována.  O  registraci 

rozhodují krajské úřady ve správním řízení. Registrace může být poskytovateli odebrána na 

základě inspekce poskytování sociálních služeb, které vykonávají krajské pobočky Úřadu 

práce.  Předmětem  inspekce  je  plnění  zákonem  stanovených  povinností  poskytovatelů 

a kvalita poskytovaných sociálních služeb, která se ověřuje pomocí standardů kvality.

Zřizovateli  zařízení  poskytujících  sociální  služby  mohou  být  obce,  kraje, 

Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí,  ale  i  nestátní  neziskové  organizace  –  občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické osoby.

Podle  Boukala  (2009,  s.  18-19)  je  charakter  fungování  nestátních  neziskových 

organizací vytvářen prolínáním tří základních principů: egoismu, mutualismu a altruismu. 

Egoismus  ovlivňuje  spolčování  za  účelem  obohacení  zakladatelů,  pracovníků 

i dobrovolníků,  kteří  se  v  organizaci  angažují.  Jedná  se  o  obohacení  v  rovině  kvality 

vlastního života jako je např. nalezení smyslu života, dosažení dobrého pocitu z poskytnutí 

služby,  dosažení  vlastní  seberealizace.  Silněji  je  v  neziskové  oblasti  zastoupen 

mutualismus,  který  představuje  spolčování  za  účelem jistých  prospěchů jeho účastníků 

s vědomím,  že  svých  prospěchů  dojdou  pouze  tehdy,  poslouží-li  prospěchu  ostatních. 

Spolčování,  které  neslouží  prospěchu  spolčovaných,  ale  výhradně  prospěchu  ostatních, 

dominuje princip altruismu.
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Vzhledem  k  empirické  části  této  práce  se  budu  dále  zabývat  pouze  dvěma 

nejčastějším  právním  formám  neziskové  organizace:  občanskému  sdružení  a  obecně 

prospěšné společnosti.

1.2.1. Občanské sdružení 

Listina  základních  práv  a  svobod  zaručuje  právo  svobodně  spolu  s  jinými  se 

sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. Rovněž garantuje právo zakládat 

politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich (zákon č. 2/1993 Sb., čl. 20, odst. 1, 

2).

Francouzští autoři Bourdon a Debbasch (1995, s. 11-14) uvádějí ve své knize šest 

následujících opodstatnění svobody sdružování:

 svoboda sdružování  jako vyrovnávací  závaží  principu  demokracie:  sdružení  mohou 

vytvářet ochranu proti možnému zneužití moci,

 svoboda  sdružování  jako  forma  účasti  na  moci:  sdružení  mohou  být  formou 

decentralizace moci, mohou být zprostředkovateli mezi vůlí občanů a službami státu,

 svoboda sdružování jako podpora většiny ostatních svobod: v moderní společnosti je 

sdružení téměř nezbytným rámcem pro výkon většiny občanských svobod ,

 svoboda  sdružování  jako  faktor  společenských  novot:  sdružení  jsou  spojena 

s aktuálními  potřebami  občanů,  oproti  tomu  státní  aparát  reaguje  na  společenské 

požadavky se zpožděním,

 svoboda  sdružování  jako  faktor  výchovy  občanů:  sdružení  vychovávají  a  motivují 

občany pro společné věci a vedou je k občanské uvědomělosti,

 svoboda sdružování  jako prostředek  obrany a podpory:  ve  sdružení  se  individuální 

zájmy transformují na zájmy kolektivní.

Jelikož je svoboda sdružování jednou ze základních svobod demokratického státu, 

byl  v České republice  bezprostředně po Sametové  revoluci  přijat  zákon č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, který upravuje vznik, činnost a zánik občanských sdružení.

Občanské  sdružení  vzniká  registrací.  Návrh  na  registraci  podávají  Ministerstvu 

vnitra nejméně tři občané – tzv. přípravný výbor, z nichž alespoň jeden musí být starší 

18 let. K návrhu se předkládají rovněž stanovy, které musí obsahovat název sdružení, sídlo, 

cíl jeho činnosti, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných  jednat  jménem  sdružení,  ustanovení  o  organizačních  jednotkách,  pokud 

budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření (zákon č. 83/1990 

Sb., § 6).
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1.2.2. Obecně prospěšná společnost

Obecně  prospěšné  společnosti  se  řídí  zákonem  č.  248/1995  Sb.,  o  obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Poslední velké změny 

zaznamenala tato právní úprava s účinností od 1. ledna 2011.

Obecně  prospěšná  společnost  je  právnickou  osobou,  která  poskytuje  veřejnosti 

obecně prospěšné služby. Její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch 

zakladatelů,  členů  jejích  orgánů  nebo  zaměstnanců  a  musí  být  použit  na  poskytování 

obecně prospěšných služeb,  pro které byla obecně prospěšná společnost založena (zákon 

č. 248/ 1995 Sb., § 2, odst. 1).

Obecně prospěšnou společnost mohou založit fyzické osoby, Česká republika nebo 

právnické osoby (zákon č. 248/ 1995 Sb., § 3). Zakládací listina nebo, v případě jediného 

zakladatele, zakládací smlouva mimo jiné obsahuje druh obecně prospěšných služeb, které 

má  obecně  prospěšná  společnost  poskytovat,  a  podmínky  jejich  poskytování  (zákon 

č. 248/ 1995 Sb., § 4, odst. 1, 2).  Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do 

rejstříku obecně prospěšných  společností,  který vede krajský soud, v jehož obvodu má 

společnost sídlo (zákon č. 248/ 1995 Sb., § 5 odst. 1). Obecně prospěšná společnost má 

povinně tři orgány: správní radu, dozorčí radu a ředitele.

1.2.3. Nové právní úpravy 

Na tomto místě je nutné poznamenat, že 1. ledna 2014 nabývají účinnosti tři nové 

zákony:  občanský  zákoník  vydaný  pod  číslem  89/2012  Sb.,  který  rekodifikuje  české 

soukromé právo, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně 

zákon  o  obchodních  korporacích,  a  zákon  č.  91/2012  Sb.,  o  mezinárodním  právu 

soukromém. První dva jmenované zákony přinášejí mnoho změn, mimo jiné, i v oblasti 

neziskových organizací. 

Občanský zákoník nově upravuje oblast týkající se právnických osob soukromého 

práva,  mezi  které  patří  i  nestátní  neziskové  organizace.  Právnické  osoby  mohou  být 

zakládány za účelem soukromého zájmu nebo zájmu veřejného (zákon č.  89/2012 Sb., 

§ 144, odst. 1). Nově zavedeným termínem je veřejná prospěšnost,  jež je chápána jako 

činnost, kterou právnická osoba přispívá k dosažení obecného blaha (zákon č. 89/2012 Sb., 

§ 146). Zákon rozlišuje tři typy právnických osob: korporace, fundace a ústavy.

Korporace  odpovídají  v  současné  právní  úpravě  občanským  sdružením,  neboť, 

stejně jako u občanských sdružení, tvoří jejich základ společenství osob. Důvodová zpráva 

k novému občanskému zákoníku přímo uvádí, že termín občanské sdružení je nahrazen 

9



pojmem spolek (důvodová zpráva, k § 214 až 217, s. 83). Spolek mohou založit alespoň tři 

osoby za účelem naplňování společného zájmu (zákon č. 89/2012 Sb., § 144, odst. 1).

Naproti  tomu  fundace  není  tvořena  lidmi,  tak  jako  korporace,  nýbrž  ji  vytváří 

účelově  vázaný  majetek,  který  slouží  užitečnému  cíli  (zákon  č.  89/2012  Sb.,  § 303). 

Zákoník řadí mezi fundace nadace a nadační fondy.

Ústavy  jsou  kombinací  osobního  principu  korporace  a  majetkového  principu 

fundace s tím rozdílem, že nemají členy jako korporace, ale mají zaměstnance, a majetek 

ústavu  není  tak  chráněn  jako  u  fundací.  Dále  jsou  vymezeny  svým  účelem, 

tj. poskytováním služeb (zákon č. 89/2012 Sb., § 402). V současné právní úpravě se jedná 

především o obecně prospěšné společnosti.

Zákon o obchodních korporacích, zčásti nahrazující dosavadní obchodní zákoník, 

zavádí  nový  pojem:  sociální  družstvo.  To  definuje  jako  družstvo,  které  vyvíjí  obecně 

prospěšné  činnosti  za  účelem  pracovní  a  sociální  integrace  znevýhodněných  osob  do 

společnosti,  a  to  zejména  v  oblasti  vytváření  pracovních  příležitostí,  sociálních  služeb 

a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje (zákon č. 90/2012 Sb., 

§ 758).

Pro  tuto  práci  jsou  podstatné  změny  týkající  se  občanských  sdružení,  která 

v současné době mají členskou základnu a zároveň poskytují sociální služby. Církevních 

organizací  se  nový  občanský  zákoník  v  tomto  smyslu  netýká.  Obecně  prospěšné 

společnosti  nebude možné již po novém roce zakládat.  Nicméně společnosti  vzniklé do 

31. prosince  2013  mohou  po  novém  roce  dále  fungovat,  nebo  mají  možnost  se 

transformovat na ústavy.

Nyní zpět k občanským sdružením. Obecně lze říci,  že občanská sdružení se od 

1. ledna  2014  stanou  spolky,  nebo  ústavy,  nebo  sociálními  družstvy.  V  kontextu 

poskytování  sociálních  služeb  lze  uvažovat  pouze  o  variantě  ústavu,  nebo  sociálního 

družstva, a to z toho důvodu, že spolek funguje na základě spolkové činnosti vykonávané 

členy nebo pro členy, nikoliv pro širokou veřejnost.

Pro změnu  své právní  formy se mohou občanská sdružení  rozhodnout  již  nyní, 

neboť byl schválen zákon č. 68/2013Sb.,  o změně právní formy občanského sdružení na 

obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

Občanská sdružení se tak mohou stát obecně prospěšnou společností za předpokladu, že 

s touto změnou souhlasí  všichni členové sdružení  (zákon č. 68/2013 Sb.,  § 2,  odst.  1). 
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Sdružení tak nezaniká, ani se neruší, pouze se mění jeho právní poměry (zákon č. 68/2013 

Sb., § 1, odst. 2).

Mnohá občanská sdružení však byla nucena změnit svou právní formu na obecně 

prospěšné společnosti již mnohem dříve. Důvodem je změna Ministerstva vnitra v postupu 

posuzování nových žádostí o registraci občanských sdružení a žádostí o změny stanov. Jak 

uvedl odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí  [1]: 

„MV ČR zjistilo, že od roku 2007, kdy nabyl účinnosti zákon o sociálních službách, se 

registrovalo mnoho o.s., aby mohlo poskytovat sociální služby. V mnoha případech však 

k registraci došlo v rozporu s ustanovením § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 83/1990 Sb., které 

uvádí,  že  tento  zákon  se  nevztahuje  na  sdružování  občanů  k  výdělečné  činnosti  nebo 

k zajištění  řádného výkonu určitých povolání.  Z tohoto důvodu MV ČR přistoupilo ke 

změně  postupu  při  posuzování  nových  žádostí  o  registraci  o.s.  V  případě  již  takto 

registrovaných o.s., v rámci žádostí o změny stanov, je mnoho o.s. nuceno změnit svou 

právní  formu,  nejčastěji  na  obecně  prospěšné  společnosti  (dále  jen  „o.p.s.“),  resp.  je 

nuceno prokázat, že poskytování sociálních služeb není jejich hlavní činností a i nadále 

plní funkci sdružování občanů ve smyslu zákona 83/1990 Sb.“
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2. Poslání – definice

Dle Boukala (2009, s. 19) mají nestátní neziskové organizace ve společnosti velký 

význam  a  jejich  existence  je  výrazem  aplikace  svobody  sdružování,  což  představuje 

základní  princip  demokracie  a občanské  společnosti.  Každý  má  právo  vstoupit  do 

veřejného prostoru a prosazovat svůj zájem, resp. naplňovat poslání.

Předešlá kapitola  se věnovala nejen definicím a zákonným principům sociálních 

služeb a jejich poskytovatelů, ale také jejich významu pro společnost. Nyní mě zajímá, co 

všechno obnáší výše zmíněné slovní spojení: „naplňovat poslání“.

Víme,  že  od  roku 2007  zákon  ukládá  každému  poskytovateli  sociálních  služeb 

povinnost mít  toto poslání písemně definováno. Každá organizace by tedy měla svému 

poslání věnovat náležitou pozornost, a to ať už ho nově vytváří, nebo redefinuje, či hledá 

poslání pro jednotlivé služby. Bez poslání to nelze. Je to základní kámen veškeré činnosti 

organizace.

Pro definování pojmu poslání je třeba se zaměřit  na výše zmiňovanou zákonnou 

povinnost a odbornou literaturu, která se tímto fenoménem a jeho znaky zabývá.

2.1. Standardy kvality sociálních služeb

Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům sociálních služeb povinnost 

dodržovat  standardy  kvality  sociálních  služeb  (zákon  č.108/2006  Sb.,  §88,  odst.  h). 

Samotné  standardy kvality  definuje  příloha  č.2  vyhlášky  č.  505/2006  Sb.,  k provedení 

zákona o sociálních službách.

Standardy kvality jsou tedy závazné pro všechny poskytovatele sociálních služeb. 

Jsou formulovány obecně, což umožňuje jejich aplikaci pro všechny typy služeb. Skrze 

standardy je systémem inspekcí ověřována kvalita poskytovaných sociálních služeb. 

Standardy jsou děleny na tři základní oblasti: procedurální, personální a provozní. 

Dále jsou diferencovány na jednotlivá kritéria. Procedurální standardy se věnují samotné 

službě, jak má vypadat její poskytování, a ochraně práv uživatelů. Personální standardy 

obsahují kritéria vztahující  se k personálnímu zajištění služby.  A provozní standardy se 

soustřeďují  například  na  dostupnost  služby,  její  ekonomické  zajištění,  prostory,  kde  je 

poskytována, ale i na nouzové a havarijní situace.

Problematika poslání je obsažena v prvním kritériu procedurálního standardu č.1, 

který  nese  název:  Cíle  a způsoby  poskytování  sociálních  služeb.  Toto  kritérium  je 

vyhláškou považováno za zásadní a je vymezeno následovně (vyhláška č.505/2006 Sb., 

bod  a):  „Poskytovatel  má  písemně  definováno  a  zveřejněno  poslání,  cíle  a zásady 
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poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem 

stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby 

a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována.“

Zavádění  standardů  kvality  v  organizaci  může  usnadnit  publikace  vydaná 

Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  (Čermáková;  Johnová,  2003),  která  poskytuje 

vysvětlení  standardů,  návod,  jak  postupovat,  příklady  nejčastějších  chyb,  odpovědi  na 

nejčastější otázky, ale také to, jak poznat, že služba splňuje daná kritéria kvality.

Zmíněná publikace vidí jako první krok při zavádění standardů kvality do praxe 

formulaci  poslání či  revizi  jeho znění,  na které by se měli  podílet  pracovníci na všech 

úrovních, neboť je velmi důležité, aby byli všichni s posláním vnitřně ztotožněni. Rovněž 

zdůrazňuje jeho zveřejnění, které z něj činí veřejný závazek. Samotné poslání definuje jako 

(2003, s. 13): „Poslání je zdůvodněním poskytování sociálních služeb. Vysvětluje existenci 

organizace či  zařízení a jeho činnost.  Je jako ručička kompasu, která ukazuje společný 

směr, jímž se má organizace jako celek ubírat.“ Vzhledem k tomu, že poslání je základem 

pro vyjádření cílů organizace, mělo by se vyznačovat dlouhodobým trváním. Také by mělo 

být stručné a obecné, avšak jen do té míry,  aby bylo možno pochopit specifický přínos 

služby.  V neposlední řadě je třeba dbát na to, aby poslání bylo v souladu s vymezením 

sociálních služeb tak, jak je zmíněno v předešlé kapitole.

2.2. Téma poslání v odborné literatuře

Odborná literatura se tématem poslání zabývá vždy v širších souvislostech. Někteří 

autoři se mu věnují jen zběžně, někteří jdou více do hloubky. Nejčastěji ho zmiňuje ve 

svých  pracích  americký  teoretik  moderního  managementu,  původem  Rakušan,  Peter 

F. Drucker. Poslání organizace vnímá jako start a cíl zároveň přičemž mezi tím je proces 

jeho naplňování (1993, s. 11).

Ve své knize věnované neziskovým organizacím, které považuje, mimo jiné, za „iniciátory 

změn  v lidském  životě“  (1994,  s.  101),  definuje  poslání  takto:  „Poslání  je  smyslem 

existence neziskových institucí. Existují proto, aby změnily společnost a život jednotlivce 

v ní. Existují pro své poslání, a na to nesmějí nikdy zapomínat. Nejdůležitějším úkolem 

vedoucího je zasadit se o to, aby každý viděl smysl tohoto poslání a uměl pro něj žít“ 

(Drucker, 1994, s. 48).

Důležitost  poslání  a  jeho  sdílení  všemi  lidmi  v organizaci  připomíná  Drucker 

i v jiné své práci: „Protože moderní organizace se skládá ze specialistů, kteří se vesměs 

vyznají pouze ve vlastní úzké oblasti odborných znalostí, musí být její poslání průzračně 
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jasné. Organizace musí sledovat jediný cíl,  jinak budou její členové zmateni.  Budou se 

raději dále věnovat vlastní specializaci, místo aby ji aplikovali na společný úkol. Každý 

z nich bude „výsledky“ definovat z hlediska své specializace a bude organizaci vnucovat 

své hodnoty. Pouze úzce zaměřené a sdílené poslání udrží organizaci pohromadě a umožní 

jí něco produkovat. Bez takového poslání organizace brzy ztratí důvěryhodnost a následně 

i schopnost  přilákat  k sobě  právě  ty  lidi,  které  ke  své  výkonnosti  potřebuje“  (1998,

s. 76-77).

Danou  problematikou  se  zabývají  i  Košťan  a  Šuleř  (2002,  s.  19–22),  kteří 

přirovnávají poslání k vlajkové lodi, která určuje nejen základní směr působení organizace, 

ale i její základní směr pro další rozvoj v budoucnosti. Zároveň upozorňují na různá úskalí, 

která mohou při tvorbě poslání nastat. Jedná se například o nic neříkající prázdné fráze, 

velmi širokou, či příliš úzkou definici. Přičemž široká definice nemusí vygenerovat reálné 

směry  pro  další  plánování,  a  úzce  definované  poslání  může  zabránit  vnímání  okolí 

organizace – vnímání změn, hrozeb nebo příležitostí.  Autoři rovněž kladou důraz na to, 

aby se širší vedení organizace na tvorbě a formulaci poslání podílelo, neboť v opačném 

případě se může stát, že poslání bude vyjádřením osobních hodnot jednotlivce.

Čepelka  (1997,  s.  75)  definuje  poslání  takto:  „Poslání  je  zhutněním  hlavních 

myšlenek, jimiž se organizace obrací ke svému okolí (příp. i k vnitřní veřejnosti – členům 

a zaměstnancům). Správně zformulované poslání obsahuje citový náboj a vyjadřuje určitou 

výzvu. Minimálně intelektuální výzvu, tedy náznak problému anebo jeho řešení, což nutí 

k zamyšlení toho, kdo si poslání přečte nebo vyslechne.“

Podle autorů Vostrovského a Štůstka (2008, s. 45-46) je smyslem poslání určení 

dlouhodobé  perspektivy  organizace.  Poslání  dává  směr,  zaručuje  organizaci,  aby  její 

rozhodnutí byla konzistentní. Autoři doporučují formulovat poslání krátkým a výstižným 

prohlášením dotyčné organizace o smyslu svojí existence, o tom čeho se snaží dosáhnout 

a o  hodnotách  na  nichž  staví  svoje  aktivity.  Poslání  by  mělo  dále  obsahovat  definici 

působnosti, která pokrývá potřeby, jež mají být uspokojovány, a definici potencionálního 

zákazníka. Cílem poslání je zapojit co nejvíce zaměstnanců do snažení celé organizace.

Poměrně  podrobně se tématu  poslání  věnuje ve svém příspěvku Herman (2008, 

s. 52):  „Poslání  je  stručné,  nejlépe  písemné  vyjádření  hodnot  a  filozofie  organizace 

i konkrétních  druhů  služeb,  které  instituce  poskytuje  svým  klientům,  zaměstnancům, 

partnerům.  Pro  veřejnost  vyjadřuje,  kým a  čím instituce  je,  a  slouží  jako vodítko  pro 

plánování budoucnosti. Poslání určuje účel společnosti, hledá smysl její existence, klade 

otázky: V čem podnikáme? Čeho si zákazníci cení? Proč jsme tady? Co jsme vlastně za 
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podnik? V čem jsme výjimeční? Tyto jednoduše znějící otázky patří k nejobtížnějším, jaké 

kdy bude třeba zodpovědět. Úspěšné společnosti si je pokládají neustále a průběžně na ně 

odpovídají.  Klást  si  tak  zásadní  otázky není  znakem nejistoty,  ale  síly.“  Herman  dále 

doporučuje stručné a jasné znaky, které by poslání mělo obsahovat. Poslání by mělo být 

realistické, pravdivé, splnitelné a konkrétní. Mělo by být založeno na výrazných kvalitách. 

A v neposlední řadě by mělo být pro zaměstnance motivující.

Tošner (2008, s. 12-13) považuje poslání za základní funkci nestátních neziskových 

organizací. Zároveň však upozorňuje, že se jedná o funkci v praxi nejčastěji podceňovanou 

a zanedbávanou.  Poslání  spolu  s  oblastí  public  relations  a  s  problematikou  komunity 

Tošner řadí do skupiny, na kterou nezbývá čas, nebo je řešena jen nárazově a náhodně. 

„Obvykle se spokojíme s tím, co máme napsáno ve stanovách a s tím, co máme v paměti. 

Tedy s myšlenkou, pro koho a za jakým účelem jsme organizaci zakládali. S přibývajícími 

roky přicházejí a odcházejí pracovníci i projekty. Otázkou je, zda jsme si jisti, že všichni, 

kteří mají něco společného s naší organizací (tedy nejen vedení, ale i řadoví pracovníci, 

profesionálové i dobrovolníci,  naši klienti  a jejich rodinní příslušníci  či příjemci našich 

služeb,  naši  donátoři  i  občané z okolní  komunity)  mají  na přiměřené  úrovni povědomí 

o tom, k čemu tady vlastně jsme“ (2008, s. 14).

Další z autorů, který zmiňuje tematiku poslání je Molek (2011, s 55-56): „Podstata 

existence každé organizace spočívá v tom, že plní konkrétní cíle a úkoly. Jaké jsou to cíle 

a úkoly,  vyplývá z účelu,  ke kterému byla založena (tedy poslání,  které má).  Posláním 

sděluje  organizace  svým zaměstnancům i  svému  okolí  hlavní  účel  své  existence  a její 

záměry ve vztahu k zákazníkům, produktům a zdrojům (tedy způsob, jakým hodlá tohoto 

účelu dosahovat). Poslání je odrazem hodnot, které organizace vyznává a jež by měli sdílet 

i všichni její zaměstnanci. … Jasně formulované poslání organizace se u úspěšných firem 

stává významným faktorem, který usměrňuje zaměstnance firmy při jejich činnosti, neboť 

tito potřebují vědět, že jejich práce je významná a pomáhá lidem uspokojit jejich potřeby.“

Svobodová (2003, s. 333) apeluje na to, aby formulace poslání měla až provozně-

technický  charakter:  „Definice  poslání  musí  mít  provozně-technické  zaměření,  jinak  je 

pouhým heslem vyjadřujícím  dobré  úmysly.  Musí  se  zaměřit  na  to,  co  se  organizace 

skutečně  snaží  vykonávat,  aby každý její  příslušník  měl  jasno v tom,  jak jeho činnost 

konkrétně přispívá k dosažení cílů organizace.“
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2.3. Poslání a vize

V souvislosti s posláním organizace se můžeme v literatuře setkat i s pojmem vize. 

Hranice  mezi  těmito  dvěma  pojmy  je  velmi  úzká,  někdy  se  zdá  být  zcela  nepatrná. 

Dokonce se může stát, že je vize integrována v poslání. Nejčastěji však bývá vize chápána 

jako pohled do budoucnosti organizace, tedy jako něco, z čeho poslání vychází.

Odborník  na  problematiku  neziskového  sektoru  Rektořík  staví  vizi  nad  poslání 

(2007,  s. 34–35):  „Vypracování  formulace  vize  je  prvním  krokem  jak  pro  založení 

organizace, tak pro úspěšné uplatnění jejího poslání a vypracování úspěšného strategického 

plánu.“  Dle  autora  by  měla  vize  hledět  do  daleké  budoucnosti  a  měla  by  popisovat 

neměnný stav, její definice by měla být krátká a srozumitelná. Vizi může sdílet několik 

organizací v místě, v regionu, ve státě, na kontinentě, ve světě. Naopak poslání by mělo být 

dle  Rektoříka  formulované  tak,  aby  se  jím  daná  organizace  odlišovala  od  ostatních 

podobně zaměřených organizací. Mělo by mít výstižný charakter a mělo by odrážet důvod 

vzniku organizace.

Stejně jako Rektořík,  tak i  spoluautoři  Vodáček a Vodáčková vnímají  vytvoření 

vize jako první krok v tvorbě podnikatelské strategie. Při čemž vizi definují jako obraz 

budoucnosti,  tedy jako místo,  kam se chce organizace ve své oblasti  dostat.  A poslání, 

v návaznosti na vizi, jako orientační bod pro stanovení oblasti činnosti organizace a pro 

sjednocující filosofii její realizace (2009, s. 187-188).

Pojem vize vnímá shodně s předešlými autory i Bačuvčík.  Jde však o krok dále 

a říká, že vize „...může ilustrovat ideální stav, jehož faktické dosažení by mohlo znamenat 

ztrátu  opodstatnění  existence  neziskové  organizace“  (2011,  s.  78).  Poslání  definuje 

zmíněný autor následovně: „Poslání neziskové organizace vypovídá o tom,  komu, jakým 

způsobem a s  jakým cílem chce sloužit. Navazuje tedy na vizi,  která představuje cílový 

stav,  zatímco  poslání  říká  přesněji,  koho  se  vize  (a  tedy  i  činnost  organizace)  týká 

a v jakém konkrétním smyslu“ (2011, s. 78).

Vizi staví na první místo i autoři Vostrovský a Štůsek. Definují ji jako „...mentální 

model budoucího stavu organizace, který je natolik motivující a srozumitelný pro všechny 

členy  organizace,  aby  udal  dlouhodobý  směr  pro  budoucí  plánování,  stanovení  cílů 

a jedinečnost  dotyčné  neziskové  organizace.  Důležitým  atributem  vize  je  to,  aby 

provokovala zaměstnance k aktivní účasti a nikoliv pouze k pasivnímu sledování“ (2008, 

s. 44).  Autoři  vnímají  vizi  jako  první  krok  strategického  plánování.  Poslání  je  pro  ně 

nejdůležitějším cílem v hierarchii  cílů neziskové organizace navazujícím na vizi  (2008, 

s. 47).
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Ani Herman (2008, s. 53) s pojmem vize nepracuje jinak: „Vize je nakažlivý sen, 

široce rozšířené prohlášení nebo slogan, který vyjadřuje potřeby dané doby. Za zpracování 

vize jsou zodpovědní vrcholoví manažeři a vize je představa manažerů o tom, jak bude 

vypadat budoucí konfigurace instituce. Vize by měla být jednoduchá, pochopitelná a měla 

by poskytovat konkrétní představu. Vize by měla být natolik inspirující, že zaměstnanci se 

s vizí ztotožní a budou ji chtít naplňovat.“

S pojmem vize pracuje i Medlíková a Šedivý. Chápou jí jako součást strategického 

plánování rozvíjející poslání a definující záměr organizace navenek i dovnitř (2009, s. 33). 

Samotné  poslání,  které  je  srozumitelně  formulované,  autoři  zahrnují  pod  know-how 

úspěšné  neziskové  organizace.  Rovněž  uvádějí  výčet  následujících  charakteristických 

znaků  dobrého  poslání.  Je-li  poslání  funkční  a  dobře  plní  svou  roli,  pak  je  stručné, 

srozumitelné,  jednoduché,  vyjadřuje,  co  organizace  dělá,  pro  koho  a  kde,  vymezuje 

jedinečnost organizace a je motivační (2009, s. 22).
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3. Poslání – poptávka a potřeba

Pro formulaci poslání je důležité vnímání širšího kontextu, ve kterém organizace 

působí. Nejde jen o to, zaměřit se dovnitř organizace na její možnosti a kompetence. Je 

třeba se rozhlédnout i vně a soustředit se na okolí.

Upozorňuje na to Drucker (1994, s. 48): „… je životně důležité, aby hledání nových 

cílů začalo mimo organizaci. Organizace, která začne hledat své poslání uvnitř sebe sama 

a teprve potom hledá kam investovat své zdroje, je brzy vyplýtvá. A co je hlavní, vyplýtvá 

je na řešení „včerejších problémů“. Příležitosti a potřeby existují mimo organizaci.“

O tom, že by formulace poslání měla vycházet z potřeb trhu píše rovněž Herman 

(2008, s. 52): „Při definování svého podnikání společnosti často vycházejí ze svých služeb 

a produktů („Vyrábíme nábytek“, „Staráme se o seniory“) nebo technologií („Jsme textilní 

závod“).  Vyjádření  poslání  by však  mělo  vycházet  z  potřeb  trhu  („nabízíme  pohodlný 

domov“,  „poskytujeme  plnohodnotné  prožití  stáří“,  „oblečeme  každého“  a  definovat 

podnikání jako uspokojování základních potřeb zákazníků.“

Při mapování okolí je třeba si uvědomit, že pro organizaci v tomto ohledu nejsou 

významní jen cíloví uživatelé a jejich potřeby. Je důležité neopomenout i další podstatnou 

skupinu a tou jsou osoby, které organizaci podporují. Medlíková a Šedivý hovoří o tzv. 

společenské poptávce (2009, s. 18).

Autoři  vidí  úspěch  organizace  právě  v konkrétně  zanalyzované  cílové  skupině 

a skupině  podporovatelů.  Mezi  cílovou  skupinu  řadí  přímé  klienty,  nepřímé  klienty 

(například  rodinní  příslušníci  klientů),  zaměstnance,  dobrovolníky,  členy  statutárních 

orgánů. Mezi podporovatele zahrnují členy statutárních orgánů, management organizace 

a další zaměstnance, dobrovolníky, dárce a sponzory, zakladatele, média, veřejnost, kterou 

přímo ovlivňuje činnost organizace (například okolní obyvatelé v místě sídla organizace), 

dodavatele služeb, spolupracující domácí a zahraniční subjekty,  subjekty veřejné správy 

(2009, s. 35-36). Zároveň upozorňují, že potřeby cílové skupiny a podporovatelů se mohou 

lišit (2009, s. 39).

Drucker v tomto ohledu hovoří o zákaznících. Používá tento spíše obchodní termín, 

neboť zákazníka vnímá jako někoho, kdo hodnotí služby organizace a musí být spokojen, 

nikoliv jako někoho, kdo je pouhým příjemcem služby. Zdůrazňuje, že mezi zákazníky 

patří právě i dárci a dobrovolníci (1993, s. 21).

Vzhledem k tomu, že jsem svou práci úzce profilovala na oblast sociálních služeb, 

lze pro odhad jejich aktuální potřeby použít sociálně demografickou analýzu, která se opírá 
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o tzv. normativy. Dle předního odborníka na sociální práci Matouška se normativy dělí na 

tři typy. Prvním je údaj, který odhaduje velikost cílové skupiny ve vztahu k celé populaci. 

Druhým  typem  je  normativ,  jenž  doporučuje  vybavenost  územní  jednotky  definované 

počtem  obyvatel  sociálními  službami.  Tento  typ  vychází  z  předchozího  normativu 

s ohledem na demografický  vývoj  a  předpokládané  trendy ve vývoji  sociálních  služeb. 

Třetí typ doporučuje regionální distribuci sociálních služeb podle správního dělení státu. 

Autor  však zároveň upozorňuje,  že sociálně  demografická  analýza  vychází  z podkladů, 

které už nemusí být v některých případech přesné (2007, s. 108-112).

Pro  organizace,  jejichž  cílovou  skupinou  jsou  senioři,  je  důležitá  projekce 

obyvatelstva České republiky zpracovaná Českým statistickým úřadem, podle které dojde 

k významným  změnám  ve  struktuře  populace.  Tuto  projekci  interpretuje  a vlastními 

propočty  doplňuje  Průša  (2008,  s.  41):  „Do  r.  2025  se  podle  tzv.  střední  varianty 

předpokládá,  že celkový počet  obyvatelstva  mírně  poklesne,  ale  počet  osob, které  jsou 

nejčastějšími příjemci sociálních služeb – tedy osob starších 65 let – vzroste o více než 

50%, přičemž počet osob starších 80 let, kteří jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb 

sociální  péče,  vzroste  dokonce  o  více  než  60%.  Tyto  trendy  budou  pokračovat 

i v následujícím období  – v letech 2025-2050 se předpokládá,  že počet  obyvatel  klesne 

o cca 8%, ale počet obyvatel starších 65 let vzroste o dalších více než 30%, přičemž počet 

osob starších 80 let vzroste o dalších více než 75%.“

Lze tedy předpokládat, že zájem o sociální služby ze strany seniorů, potažmo jejich 

rodinných příslušníků, v následujících letech poroste.  Píší  o tom i Vostrovský a Štůsek 

(2008,  s.  26):  „Populační  trendy  rovněž  předurčují  fungování  neziskového  sektoru, 

přičemž  změny  ve  věkové  struktuře  budou  v  této  souvislosti  na  prvním místě,  neboť 

zvýšení počtu starších lidí bude stimulovat poptávku po službách jim odpovídajících.“

Identifikací potřeb cílové skupiny a podporovatelů,  neboli zákazníků, organizace 

přechází  strategickému plánování.  „Jediným opravdovým měřítkem úspěšnosti  strategie 

jsou dosažené výsledky. Strategie začíná identifikací potřeby a končí jejím uspokojením. 

Proto je nezbytné dobře si uvědomit,  co uspokojením rozumí  náš zákazník:  ať již je to 

věřící  farník,  pacient  v nemocnici,  chlapci  a  děvčata  ve  skautském  oddíle  a  jejich 

dobrovolný  vedoucí.  Co  je  pro  ně  důležité?  Nezisková  instituce  musí  respektovat  své 

zákazníky a své dárce,  aby byli  schopni naslouchat  jejich interpretaci hodnot a chápat, 

v čem oni vidí uspokojení potřeb. Neziskové instituce nikdy nesmějí  svým zákazníkům 

vnucovat názory svého vedení a svých příslušníků“ (Drucker, 1994, s. 93-94).
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4. Poslání a strategické plánování

Pro úvod této kapitoly využiji  příhodná slova Druckera (1994, s.  60):  „Existuje 

jedno  staré  pořekadlo,  které  praví,  že  hory  neodstraníme  dobrými  úmysly,  nýbrž 

buldozerem.  V řízení  neziskových  organizací  zůstanou  poslání  a  plány  –  pokud  dál 

nepokročíme – pouze dobrými úmysly.  Tím buldozerem jsou strategie,  které přeměňují 

úmysly ve výsledky.“

Formulace  poslání  je  tedy  prvním  krokem  před  tím,  než  organizace  začne 

strategicky plánovat. Následujícím vysvětlením pojmu strategického plánování objasním 

to, proč je na dobrou definici poslání kladen takový důraz.

4.1. Strategické plánování - definice

Molek definuje strategické plánování  jako „...proces manažerského rozhodování, 

jež  usiluje  o  sladění  zdrojů  (materiálních,  finančních,  informačních  a  lidských) 

a schopností (odbornost a zkušenost) na straně jedné a tržních příležitostí na straně druhé 

s cílem zajistit dlouhodobý růst a prosperitu organizace“ (2011, s. 55).

„Strategické myšlení představuje schopnost perspektivně pohlížet na své možnosti, 

analyzovat  všechny  faktory  vnějšího  prostředí,  variantním  plánováním  brát  v  úvahu 

permanentnost  změn,  pružně  na  ně  reagovat  a  ovlivňovat  je,  promyšleně  přeskupovat 

zdroje  a  učit  se  tvořivě  překonávat  problémy  s  využitím  potenciálu  všech 

spolupracovníků“ (Košťan, Šuleř, 2002, s. 15).

Vodáček a Vodáčková používají termín podnikatelská strategie, kterou vymezují 

jako „...plánovací informační základnu pro stanovení základních cílů rozvoje organizační 

jednotky (popř. její autonomní části) a postupů pro jejich dosažení. Má umožnit vedoucím 

pracovníkům i jimi řízeným kolektivům správně orientovat vnitřní i vnější podnikatelskou 

činnost,  a  to  na  nezbytné  změny,  rizika  a  neurčitosti  podnikatelského  rozvoje 

v konkurenčním prostředí“ (2009, s.  85). Přičemž “...základním posláním podnikatelské 

strategie je účelné a hospodárné vytváření podmínek pro tvorbu a naplnění vize, poslání 

a cílů podnikání organizace“ (2009, s. 184)

Šimková  (2008,  s.  140)  v souvislosti  s neziskovou  organizací  používá  pojem 

strategický projekt,  který chápe jako podrobný plánovací  dokument,  jenž slovy a čísly 

vyjadřuje koncepční představu o budoucí činnosti organizace. Cíle a strategie, které tento 

dokument obsahuje, vedou k dosažení poslání.

Nyní považuji za nutné zmínit, v jakých případech organizace strategicky plánuje. 

Šimková  (2008,  s.  140)  předkládá   následující  situace:  založení  nové  organizace, 
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významné  rozšíření  již  zavedené  organizace,  restrukturalizace,  modernizace,  uvedení 

nových  výrobků,  nebo  služeb  na  trh.  Medlíková  a Šedivý  (2009,  s.  28)  uvádějí,  že 

nezisková organizace potřebuje plánovat když potřebuje nastavit  své fungování na další 

období v horizontu několika let. Zmiňují také případy externích vlivů, jako jsou například 

ekonomická  krize,  změna  politiky  přerozdělování  financí,  bankrot  významného  dárce. 

Důvodem  může  však  být  i  změna  interního  prostředí  organizace.  V neposlední  řadě 

důvodem pro strategické plánování je naplnění poslání a vize organizace. A lze dodat, že 

v častých případech i jejich revize, případně aktualizace.

4.2. Analýza současného stavu organizace

„Smyslem strategického plánování je dobře definovat, kde se organizace nachází 

a kde by se v budoucnu nacházet  chtěla“ (Medlíková,  Šedivý, 2009, s.  28).  A Drucker 

k tomu dodává: „…strategie není něco, v co doufáme, ale něco, na čem se aktivně pracuje“ 

(1994, s. 60).

Aktuální  situaci  organizace  pomohou  zmapovat  různé  analýzy.  Cílem  můžeme 

nazvat  to,  čeho chce organizace dosáhnout.  Strategický plán je prostředkem k dosažení 

cílů. Obsahuje jednotlivé, jasně definované, kroky a krátkodobé cíle.

Nejznámější  analýzou je SWOT analýza,  jejíž název je odvozen od počátečních 

písmen  anglických  názvů  oblastí,  na  které  se  zaměřuje.  Hodnotí  se  vnitřní  prostředí 

organizace, tedy silné (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses). Zároveň se hodnotí také 

vnější prostředí, kde organizaci zajímají případné příležitosti  (Opportunities)  a ohrožení 

(Threats). Matoušek (2007, s. 116) při analýze silných a slabých stránek doporučuje opírat 

se o zpětnou vazbu uživatelů služeb a spolupracujících organizací. Při analýze příležitostí 

a hrozeb klade akcent na politické a ekonomické externí vlivy. 

Medlíková a Šedivý (2009, s. 29-30) jmenují další nejčastěji používané analýzy: 

STEEP  analýza,  analýza  zainteresovaných  skupin,  analýza  rizik,  analýza  portfolia 

(Gruberova a Mohrova matice) a analýza konkurence.

STEEP analýza se soustřeďuje pouze na vnější okolí organizace, kdy se hodnotí 

míra vlivu společenských, technických,  ekonomických,  environmentálních a politických 

faktorů. Jde o faktory, které většinou organizace nemůže ovlivnit, ale mají na její existenci 

a fungování významný vliv.

Cílem analýzy zainteresovaných skupin je určit,  co pro ně organizace znamená, 

tedy jaký má pro ně význam. Současně se posuzuje vliv skupin na organizaci. Výsledkem 
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by mělo být poznání, jak s jednotlivými skupinami pracovat – s kým spolupracovat, koho 

úzce zapojit, koho jen například informovat.

 Význam jednotlivých rizik na fungování organizace posuzuje analýza rizik. Rizika 

se  definují  a  následně  se  odhaduje  pravděpodobnost,  s jakou  dané  riziko  může  nastat. 

Hodnotí se i jejich vliv na chod organizace. Cílem je určení budoucího postupu organizace.

Analýza  portfolia  –  Gruberova  a  Mohrova  matice  posuzuje  finanční  návratnost 

programů a projektů ve vztahu ke společenské hodnotě. Přičemž společenská hodnota je 

tím vyšší, čím větší je po službě společenská poptávka.

Analýza konkurence sbírá data týkající se konkurentů organizace. Jde o organizace, 

které mohou čerpat ze stejných finančních zdrojů. Patří sem ale také organizace, které se 

zabývají stejnou činností. Hodnotí se jejich zdroje, projekty, ceny, lze hodnotit i známost 

značky, ale i její pracovníky a spolupracovníky.

Při analýze konkurence lze využít tzv. Porterův model pěti sil. Jedná se o síly, které 

určují rivalitu na trhu. Vostrovský a Štůsek (2008, s. 26) uvádějí tento model do kontextu 

neziskového  sektoru  a  jmenují  následujících  pět  ohrožujících  sil:  ohrožení  ze  strany 

konkurence, ohrožení ze strany nových účastníků, celospolečenské zájmy a potřeby, síla 

klientů,  ohrožení  ze  strany  alternativ.  Autoři  doporučují,  „...aby  nezisková  organizace 

budovala svoji konkurenceschopnost tím, že bude aktivně vytvářet a prezentovat rozdíly 

mezi svojí nabídkou a nabídkou existující konkurence“ (2008, s. 27).

„Pro  všechny  organizace,  bez  ohledu  na  předmět  jejich  činnosti  a  charakter 

(zisková, nezisková), bude vždy platit  (ať chtějí,  nebo nechtějí),  že vítězem je ten,  kdo 

dokáže uspokojit potřeby zákazníka (vyřešit jeho problémy) lépe a levněji než konkurence 

(to platí i v případě, že plátcem služby není přímo její uživatel, ale společnost ve formě 

dotací či grantů, neboť v důsledku přetrvávajícího nedostatku zdrojů na zajištění sociálních 

služeb má i společnost eminentní zájem na maximální hospodárnosti a co nejefektivnějším 

poskytování sociálních služeb)“ (Molek, 2011, s. 65).

Na  základě  výsledků  analýz  si  organizace  stanoví  své  strategické  cíle.  Jde 

o dlouhodobé cíle, které by měly být formulované tak, aby mohly být naplněny a zároveň 

se  daly  dobře  zhodnotit.  Tomuto  mohou  napomoci  tzv.  kritéria  SMART.  Bude-li 

organizace  dbát  na  to,  aby  její  cíle  byly  specifické,  měřitelné,  akceptovatelné,  reálné 

a termínované, bude se jí mnohem lépe pracovat.

Hovořím-li o tom, že cíle mají být specifické, znamená to, že jejich formulace musí 

být jasná a konkrétní. Měřitelné znamená, že cíle obsahují kritéria,  která určí, zda byly 

splněny,  či nikoliv. Akceptovatelné je pro pracovníky přijatelné. Pod pojmem reálné se 
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skrývá  splnitelnost  v daném  termínu  v rámci  možností,  které  organizace  má. 

A termínované určuje koncové datum, ke kterému mají být cíle splněny.
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5. Poslání a fundraising

Aby mohla organizace naplnit své poslání, potřebuje k tomu nejen jednotlivé cíle, 

jak jsem o tom psala v předešlé kapitole, ale také zdroje vedoucí k jejich zajištění. Činnost, 

kterou organizace získává finanční či jiné prostředky, se nazývá fundraising.

„Fundraising je proces. Je tvořen provázanými aktivitami,  které organizace musí 

v běžném provozu provést tak, aby si zajistila dostatečné zdroje – peníze, zázemí a lidi“ 

(Medlíková, Šedivý, 2009, s. 65).

Boukal  definuje  fundraising  jako  „...systematické  získávání  finančních 

i nefinančních zdrojů pro konkrétní neziskovou organizaci na obecně prospěšnou činnost, 

kterou  vyvíjí.  Fundraising  probíhá  v  kontextu  celkové  činnosti  nestátní  neziskové 

organizace, na jejímž vrcholu je její poslání. Jeho úkolem je zajistit finanční prostředky 

nutné k naplnění tohoto poslání“ (2009, s. 102). „Bez dostatečného objemu potřebných 

finančních prostředků nelze realizovat poslání NNO a její existence tak v podstatě ztrácí 

smysl“ (2009, s. 104).

Poslání a fundraising spolu velmi úzce souvisejí i  z jiného pohledu. Organizace 

skrze  poslání  oslovuje  své  případné  podporovatele.  Některá  témata  jsou  pro  dárce 

přitažlivější, jiná je třeba dlouhodobě a vytrvale prosazovat. V každém případě je poslání 

pro fundraising východiskem.

„Fundraising je proces o dvou krocích. Prvním krokem je ukázat lidem, že existuje 

důležitá potřeba a že vy dokážete k jejímu naplnění smysluplně přispívat. … Fundraising 

znamená  především  prodat  dárci  myšlenku,  že  může  být  užitečný,  a  ne  požádat  ho 

o peníze“ (Norton, 2003, s. 2/2).

Boukal hovoří obdobně: „Oslovení dárci budou reagovat mnohem pozitivněji  na 

vysvětlení,  že  díky  jejich  daru  budou moci  např.  staří  lidé  trávit  podzim svého života 

v příjemném prostředí, než na otázku, jestli by byli ochotni věnovat nějaké peníze“ (2009, 

s. 105).

„Nezisková  instituce  rovněž  potřebuje  vhodnou  strategii  získávání  finančních 

prostředků. Ve zdroji financování pravděpodobně spočívá největší rozdíl mezi neziskovým 

sektorem, podnikatelským sektorem a státní správou. Podnik získává finanční prostředky 

z prodeje, státní správa z daňových zdrojů. Nezisková instituce se musí obracet na dárce. 

Získává finanční prostředky – nebo alespoň jejich velkou část  – od lidí,  kteří  se chtějí 

podílet na jejím poslání, avšak nejsou příjemci jejích služeb“ (Drucker, 1994, s. 57).
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Pro stabilitu organizace je důležité, aby měla zajištěno financování z více zdrojů. 

Nikdy  nelze  spoléhat  na  jeden  jediný  dominantní  zdroj,  a  rozhodně  ne  v dlouhodobé 

perspektivě. Je třeba se soustředit na rovnoměrné rozložení zdrojů. Je třeba myslet na to, že 

může nějaký z okruhů podporovatelů selhat, což se pro organizaci nesmí stát likvidačním.

„Jedním z důležitých cílů fundraisingu je vytvoření stálého okruhu příznivců NNO 

tak, aby byla zajištěna celková stabilita organizace včetně zdrojů potřebných pro realizaci 

jejího  poslání  i  běžného  chodu.  Stálý  okruh  příznivců  totiž  zajišťuje  opakované 

i pravidelné dary,  díky nimž roste ekonomická zabezpečenost NNO. Před každou NNO 

tedy vždy stojí úkol jak zajistit opakovanost či pravidelnost darů“ (Boukal, 2009, s. 107).

Nyní  se  budu  věnovat  konkrétním zdrojům,  z  kterých  může  organizace  čerpat. 

Norton (2003, s. 3/3) uvádí následující příklady:

 podpora od jednotlivců prostřednictvím členství nebo příspěvků,

 velké, celoživotní dary a odkazy v závěti,

 podpora z akcí jako jsou například veřejné sbírky nebo benefiční akce,

 podpora od dobrovolníků, kteří přispívají svým časem,

 podpora od firem (dar,  sponzorství,  poskytnutí  dovedností,  odborných znalostí  nebo 

prostor),

 věcné dary,

 příjmy získané z prodeje,

 výnosy z rezervního fondu či nadačního jmění,

 grant od státní instituce,

 grant od samosprávy (obec, město, okres, region, stát),

 grant od zahraniční či místní nadace,

 smlouva o poskytování služeb s někým z výše uvedených.

Medlíková a Šedivý zmiňují navíc dárcovskou SMS – tzv. DMS, sdílený marketing 

a direct mail – poštovní kampaň. A zároveň upozorňují: „Čím lépe znáte svůj „zdroj“, tím 

více zvyšujete šanci na úspěch…“ (2009, s. 67-68).

Bačuvčík (2011, s. 108) rozlišuje pět oblastí, z kterých organizace může od svého 

okolí čerpat: finanční rady (fyzické či elektronické peníze, kredit u obchodní společnosti), 

hmotné dary (spotřební materiál, materiál potřebný k poskytování služby, vybavení prostor 

neziskové organizace), lidská práce a čas (dobrovolnictví, myšlenkový potenciál), jméno 

nebo  značka  (celebrita  nebo  firemní  „garant“  služeb  neziskové  organizace),  prostory 

a zázemí (lukrativní adresa v místě sídla sponzora).
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Většinou organizace neusilují  pouze o jednorázové získání  prostředků. Převážná 

část organizací se chce rozvíjet, nikoliv přežívat ve strachu, zda bude mít v příštím roce 

zdroje na pokrytí základní činnosti. Cílem fundraisingu je tedy vytvoření stabilního okruhu 

podporovatelů,  kteří organizaci přispívají pravidelně a dlouhodobě. Aby se tak stalo, je 

třeba o zdroje pečovat.  Cílem je nejen získat podporovatele,  ale také vybudovat  v nich 

hlubší vztah k organizaci, vtáhnout je do dění, zapojit je do své činnosti. Drucker (1994, 

s. 57)  na  toto  téma  píše:  „Nezisková  instituce,  která  se  omezí  pouze  na  získávání 

finančních prostředků, se může dostat do velmi vážné situace ztrátou své vlastní identity. 

Jejím cílem je  získávat  finanční  zdroje  za  účelem plnění  svého  poslání,  a  nikoli  jako 

samoúčelnou činnost. Dnes se neziskové instituce soustřeďují ne na „získávání finančních 

prostředků“, nýbrž  na jejich „rozvoj“. „Získávání finančních prostředků“ znamená chodit 

pořád  dokola  s prosíkem.  „Rozvoj  finančních  prostředků“  naopak  znamená  vytváření 

okruhu příznivců, kteří organizaci průběžně podporují. Já tomu říkám vytváření členské 

základny, která se podílí tím, že poskytuje finanční prostředky.“

Norton nabízí několik příkladů, jak dosáhnout toho, aby dárce choval k organizaci 

hlubší vztah a cítil se osobně zodpovědný za její úspěch (2003, s. 2/3):

 poděkovat a sdělit, jak s penězi organizace naloží,

 pravidelně informovat, co s pomocí darovaných peněz organizace dokázala,

 podělit se o představy a naděje do budoucna,

 pozvat  dárce  na  návštěvu,  aby se  mohl  podívat,  jak  pracovníci  organizace  pracují, 

a umožnit mu setkat se s lidmi, kterým jejich podpora pomáhá,

 nabídnout  možnost  setkat  se  s pracovníky  a  dobrovolníky,  přizvat  i  uznávané 

osobnosti, které jsou s daným tématem spojovány.

Pro organizaci, která se zabývá dlouhodobými potřebami, například péčí o seniory, 

by mělo být zajištění dlouhodobých a stabilních zdrojů prioritou.

Samotné  osobě  fundraisera,  tedy  člověka,  který  se  v  organizaci  zabývá 

fundraisingem,  věnuje  pozornost  ve  své  knize  Boukal  (2009,  s.  103-105).  Tvrdí,  že 

v České republice převažuje model, kdy organizace fundraisera zaměstnává. Nevýhodou 

mohou  být,  v  případě  neúspěchu  fundraisera,  vyšší  náklady  na  jeho  osobu  než  zisky. 

A případná  kumulace  rolí  vedoucího  pracovníka  a  fundraisera  vede  k  tomu,  že 

zaměstnanec se nedokáže věnovat ani jedné z rolí tak, jak by měl a chtěl.  Boukal však 

uvádí,  že  v  poslední  době  se  prosazuje  druhý  přístup,  kdy  je  fundraiserem  externí 

zaměstnanec. V tomto případě však hrozí, že fundraiser nebude mít bezprostřední vztah 

k organizaci a nebude vnitřně přesvědčen o jejím poslání.
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6. Poslání a public relations

Při  fundraisingu  může  významnou  měrou  pomoci  popularita  organizace  a  její 

pověst.  Tato  kapitola  je,  v  návaznosti  na  tu  předešlou,  věnována  právě  tomu,  jak  si 

vybudovat značku, která otevírá organizaci dveře nejen u dárců.

„Aby si nezisková organizace mohla být jistá v naplňování svého poslání, potřebuje 

mít  silnou značku s pozitivní  image.  Obojí  pak  u dárců,  příznivců,  klientů,  dodavatelů 

a  dalších  potencionálních  partnerů  vyvolává  důvěru  a  jistotu  jednak  v plnění  daného 

poslání, ale i v oblasti využití finančních prostředků„ (Medlíková, Šedivý, 2009, s. 50).

Silnou značku s pozitivní image pomohou organizaci vytvořit dobře vedené public 

relations, neboli vztahy s veřejností.

Souvislost mezi public relations a fundraisingem zmiňuje i Čepelka (1997, s. 14): 

„PR má pouze vytvořit  příznivé klima pro toho, kdo peníze sbírá. Pěstováním dobrých 

vztahů má jaksi „mimovolně“, v druhém plánu nabízet dobré jméno organizace, s níž pak 

budou lidé více nakloněni obchodovat.“

Na  toto  téma  píše  rovněž  Tošner  (2008,  s.  15),  který  zdůrazňuje  vazbu  public 

relations na zdroje organizace následovně: „...medializace NNO má nepřímý, ale podstatný 

vliv na postoje poskytovatelů financí.  Nemusí se přitom nutně jednat o celostátní mediální 

kampaň  –  pravidelná  publikace  o  činnosti  v  regionálním  tisku  a  rozhlase  může  mít 

podstatný vliv na rozhodování lidí při rozdělování finančních prostředků, ať z veřejných 

zdrojů obcí a okresů či od soukromých sponzorů. Někdy jen prahový dojem („O vás jsem 

už  četl  nebo  slyšel.“)  může  být  rozhodujícím  jazýčkem  na  vahách  při  rozhodování 

o podpoře.“

Bačuvčík  (2011,  s.  92)  v  souvislosti  s  fundraisingem  hovoří  dokonce  o  jisté 

povinnosti organizace komunikovat s veřejností: „Příznivý obraz, který o sobě nezisková 

organizace  prostřednictvím  svých  PR  vytvoří,  je  základem  její  pověsti,  reputace 

a předpokladem možnosti jejího financování z veřejných zdrojů. V obecné rovině je možné 

tvrdit,  že  nezisková  organizace,  která  je  alespoň  částečně  financována  z  veřejných 

rozpočtů, má „povinnost“ s veřejností komunikovat a umožňovat jí tak naplnit konkrétní 

roli, kterou směrem k těmto organizacím disponuje.“

6.1. Definice, cíle a nástroje public relations

Čepelka (1997, s. 13-14) definuje public relations následovně: „PR jsou především 

o dobrém jménu, reputaci, věrohodnosti organizace, což je přirozená základna pro to, aby 

jí okolí  uznávalo,  členové a aktivisté jí neutíkali,  sdělovací prostředky a úřady ji braly 
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vážně, sponzoři jí rádi dávali peníze a zákazníci se jí bez obav svěřovali. Prostě PR jsou 

souborem prostředků k tomu, aby vaše organizace mohla smysluplně existovat a účinně 

pracovat.“

Podobně píše o public relations i Boukal (2009, s. 152). Vnímá je jako: „...klíčové 

aktivity, na kterých závisí existence NNO.“ Toto tvrzení dále objasňuje: „Bez vhodného 

informování a následného přesvědčení okolí o přínosu zvoleného poslání, nemůže nestátní 

nezisková organizace smysluplně existovat.“

Tošner (2008, s. 14) považuje vazbu poslání organizace na public relations za velmi 

úzkou. Poslání vnímá jako něco, co udržuje organizaci pohromadě, slouží k zpřehlednění 

vztahů uvnitř i vně organizace, předchází nedorozuměním mezi lidmi a v neposlední řadě 

jako něco, co poskytuje čitelný obraz o organizaci veřejnosti, médiím a sponzorům.

Bačuvčík (2011, s. 94-95) definuje public relations skrze jejich cíle: „Cílem public 

relations  v neziskovém sektoru je budování a udržování  příznivých vztahů s veřejností, 

které se mohou projevit jako (tichá či projevená) podpora či spojenectví při prosazování 

zájmů souvisejících  s činností  organizace.  Jinými  slovy je  možno  říci,  že  cílem PR je 

dosáhnout u relevantních částí veřejnosti přesvědčení, že daná nezisková organizace chrání 

vhodným  způsobem  určité  zájmy  a tudíž  si  zaslouží  obecnou  podporu,  která  bude 

v konečném  důsledku  vyjádřena  důvěrou  v  její  produkty  (služby  a  myšlenky)  jejich 

finanční a nefinanční podporou.“

Jako hlavní cíle  public relations  uvádí Čepelka (1997, s. 18):  „...získat  podporu 

(nebo aspoň akceptaci)  veřejnosti  pro své poslání,  pro nové myšlenky a záměry,  získat 

příznivé  klima  pro  fundraisingové  kampaně,  rozšířit  a  udržet  účast  dobrovolníků, 

propagovat svůj program a služby, aby se dostaly k těm, kdo je potřebují.“ Autor (1997, 

s. 20) tyto cíle dále rozvádí: „...získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí 

akce nebo činnost  organizace,  vyjadřovat  zájmy organizace vůči veřejnosti,  informovat 

a tím získávat důvěru veřejnosti, přesvědčit cílovou skupinu o užitečnosti nebo důležitosti 

záměrů, vyjednávat, komunikovat s veřejností, vytvářet nebo zlepšovat image organizace, 

sladit  zájmy veřejnosti  a  organizace,  zajistit  vzájemné  porozumění,  omezovat  možnost 

vzájemných  konfliktů  a  napětí,  upravovat  politiku  organizace,  její  postupy a akce,  aby 

nebyly v rozporu s veřejným zájmem a s potřebami přežití  organizace,  resp. Aby byly 

vzájemně prospěšné pro organizaci a její veřejnosti.“

Svoboda (2006, s. 17) vymezuje public relations následovně: „Public relations jsou 

sociálně komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější 
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veřejnost  se  záměrem vytvářet  a  udržovat  s  ní  pozitivní  vztahy a  dosáhnout  tak  mezi 

oběma vzájemné porozumění a důvěru.“

Z výše uvedené definice bych ráda zdůraznila to, že veřejnost v souvislosti s public 

relations lze vnímat jako veřejnost vnitřní a veřejnost vnější. Je třeba si uvědomit, že public 

relations nejsou vedeny pouze navenek organizace, svou roli zde hrají i zaměstnanci nebo 

dobrovolníci.  Public  relations  tak  tvoří  dvě  navzájem  se  prolínající  oblasti  zaměření: 

interní public relations a externí public relations.

Svoboda (2006,  s.  86-88)  zdůrazňuje,  že  pro úspěšné  interní  public  relations  je 

naprostou nutností zásadní pozitivní soulad v organizaci, který lze zajistit pouze fungující 

vnitropodnikovou komunikací. Dále uvádí, že externí public relations téměř vždy převažují 

nad interními  a  jsou realizovány v mnohem složitějším komunikačním prostředí,  neboť 

vnější veřejnost organizace je mnohem více heterogenní.

Rovněž Bačuvčík (2011, s. 96) zmiňuje následující hlavní cílové skupiny public 

relations neziskových organizací: vnitřní veřejnost (zaměstnanci,  dobrovolníci,  členové), 

vnější  veřejnost,  donátoři,  legislativci  a  média.  Posledně  jmenovaná  média 

zprostředkovávají  komunikaci  s  ostatními  cílovými skupinami.  Mají  výrazný mocenský 

potenciál, neboť mohou ovlivňovat názory a rozhodování výše zmíněných skupin.

Horecký  (2008,  s.  39)  spatřuje  náplň  interních  public  relations  v informování 

zaměstnanců o strategických prioritách organizace a o úloze, jakou mají při jejich realizaci, 

a  v  posilování  motivace  zaměstnanců.  Za  cílovou  skupinu  interních  public  relations 

považuje nejen zaměstnance organizace, ale také jejich rodinné příslušníky. Upozorňuje, 

že jejich hodnocení organizace je nesmírně důležitým aspektem. „Čerpání informací ze 

zdrojů jako je tisk, brožury, www stránky, rozhovory, aj. nevnímají lidé tak důvěryhodně 

a nesledují s takovým zájmem jako je předávání informací v rámci okruhu svých přátel, 

rodiny.“ Autor dále dodává: „Je-li hodnocení pracovníků pozitivní, pak se prostřednictvím 

jejich sdělení šíří dále (i když ne tak rychle jako sdělení negativní). Je velice důležité, aby 

zaměstnanci, dobrovolníci hovořili o svém zaměstnavateli/organizaci jako o subjektu, kde 

je  skvělá  podniková  kultura,  spolupracovníci,  ušlechtilé  poslání,  kvalitně  poskytované 

služby,  propracovaná  organizační  struktura,  jinými  slovy  kde  jsou  zaměstnanci 

přesvědčeni o smyslu organizace, kvalitě všech produktů a cítí se být její součástí.“

O důležitosti  jakým způsobem zaměstnanci  prezentují  navenek  svoji  organizaci 

píše rovněž Bačuvčík (2011, s. 97): „To, jak se pracovníci (lhostejno, zda jde o manažery 

či o terénní pracovníky) vyjadřují o organizaci, má velký vliv na míru důvěry veřejnosti 
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v její  činnost  i  na  míru  ochoty  ji  podporovat,  s  čímž  by mělo  řízení  PR v  neziskové 

organizaci počítat.“

Mezi  konkrétní  nástroje  interních  public  relations  Horecký  (2008,  s.  40)  řadí: 

konzultace,  dny  otevřených  dveří  pro  rodinné  příslušníky,  interní  prezentace,  školící 

programy,  týmové  porady,  společenské  aktivity,  bulletin  organizace,  výroční  zprávu, 

schránky pro zlepšovací náměty. V rámci externích public relations považuje autor (2008, 

s. 41) za klíčový přístup k zájemci o službu a ke klientovi a jeho okolí.

Čepelka (1997, s. 128) píše o prostředcích public relations a třídí je do čtyř hlavních 

skupin:  „...tištěné  prostředky,  např.  letáky,  výroční  zprávy,  zpravodaje;  masmédia  čili 

hromadné sdělovací prostředky; osobní komunikace, z níž je nejdůležitější osobní kontakt 

s představitelem veřejnosti, patří sem však i veřejné projevy, šeptanda; akce, které působí 

komplexně „na všechny smysly“.“  Mezi akce řadí Čepelka (1997, s. 194) např. semináře, 

výstavy,  výroční setkání, dny otevřených dveří,  uspořádání dobročinné sbírky,  vyvolání 

petice,  veřejný  mítink,  demonstrace,  happeningy.   Autor  (1997,  s.  128)  uvádí  další 

prostředky,  které  jsou  rovněž  součástí  kultury  organizace:  „je  to  především  název 

organizace, její logo a slogan, ale také umístění organizace, vzhled a úprava prostor.“
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7. Poslání a organizační kultura

Poslání organizace velmi úzce souvisí také s organizační kulturou, která v té které 

organizaci panuje. Dalo by se říci, že poslání je odrazem organizační kultury, a to zejména 

odrazem hodnot, které jsou v organizaci nějakým způsobem hromadně sdíleny.

V této kapitole se zaměřím na organizační kulturu jako takovou, na její sdílení a na 

jednu z jejích nezanedbatelných funkcí, kterou je motivační potenciál.

V  úvodu  bych  ještě  ráda  poznamenala,  že  vyspělá  organizační  kultura  má 

u poskytovatelů  sociálních  služeb  velký  význam  rovněž  pro  zvyšování  kvality 

poskytovaných služeb, jejich produktivity a efektivnosti (Molek, 2011, s. 195).

7.1. Definice organizační kultury

V  souvislosti  s  posláním  a  organizační  kulturou  je  nejčastěji  zmiňován  pojem 

hodnota.  Z tohoto  důvodu  bych  ráda,  než  přistoupím  k  samotné  definici  organizační 

kultury, objasnila jeho význam.

Lukášová (2004, s. 23) považuje za hodnotu to, „...co je považováno za důležité, 

čemu jednotlivec  či  skupina  přikládá  význam...  .“  A dále  dodává:  „Hodnoty  ovlivňují 

hodnocení ve smyslu „dobrý – špatný“ a vyjadřují  obecné preference,  promítající  se do 

rozhodování jednotlivce či organizace.“ Organizační hodnoty definuje jako „...výraz toho, 

čemu je přikládán význam v organizaci jako celku: co si členové organizace myslí, že by 

se v organizaci či mimo organizaci mělo dělat, protože to považují za správné a důležité. 

Organizační hodnotou může být například „být nejlepší“, „porazit konkurenci“, „chovat se 

zodpovědně vůči životnímu prostředí“, „dbát na detaily a dokonalost“, „stále se učit něco 

nového“, „vyvíjet nové, originální produkty“ apod. .“

Kadlec (2008, s. 116) píše: „Hodnota je určitá skutečnost, která je jedincem nebo 

společností uznávaná a žádoucí a o jejíž dosažení jedinec nebo společnost usiluje.“ Autor 

hodnoty rozděluje na dvě kategorie,  a to na hodnoty instrumentální  a hodnoty morální. 

Naplnění  instrumentální  hodnoty lze docílit  prostřednictvím hmotných prostředků.  Jako 

příklad  uvádí  vysoký  plat,  poskytování  příspěvku  na  dovolenou,  možnost  stravování. 

Naproti tomu morální hodnoty jsou projevem různých pocitů člověka jako je např. pocit 

hrdosti, prospěšnosti, pocit uspokojení nad pomocí klientovi či spolupracovníkům.

Molek  upozorňuje  na  problematický  vtah  mezi  hodnotami,  které  zaměstnanec 

vyznává  a jeho  jednáním:  „Z  praktického  hlediska  je  důležitý  fakt,  že  vztah  mezi 

hodnotami, které člověk (pracovník) vyznává, a způsobem jeho jednání není vždy přímo 

závislý.  Pracovníci  organizace  (např.  sociálních  služeb)  mohou skutečně vyznávat  jako 
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hodnotu spokojenost zákazníka (tedy uživatele sociálních služeb), avšak přesto se mohou 

chovat v rozporu s tím. Příčina spočívá v tom, že buď mají mylnou představu o tom, co je 

to spokojenost zákazníka (klienta) nebo o tom, jaká je vazba mezi spokojeným zákazníkem 

a jejich úspěchem v organizaci“ (2011, s. 198).

Nyní přistoupím již k samotné definici organizační kultury, tak jak ji vnímají autoři 

Molek, Vodáček a Vodáčková, Lukášová.

„Organizační kultura představuje originální představy, hodnoty, přesvědčení, vzory 

jednání, pravidla, symboly a mnohé další prvky, které jsou sdíleny zaměstnanci a jež se 

projevují uvnitř organizace i navenek“ (Molek, 2011, s. 195).

Spoluautoři  Vodáček a  Vodáčková (2009,  s.  257)  píší,  že„...organizační  kultura 

představuje především sdílené hodnoty, zájmy, přesvědčení, rituály a tradice, které spojují 

kolektiv v organizační jednotce... .“

Lukášová  definuje  organizační  kulturu  jako„...soubor  základních  předpokladů, 

hodnot,  postojů  a  norem  chování,  které  jsou  sdíleny  v  rámci  organizace,  a  které  se 

projevují  v myšlení,  cítění  a  chování  členů  organizace  a  v  artefaktech  (výtvorech) 

materiální  a  nemateriální  povahy“  (2004,  s.  22).  Přičemž  artefakty  vnímá  autorka 

(Lukášová,  2004,  s.22-23)  jako  vnější  manifestaci  kultury.  Jako  příklady  artefaktů 

materiální  povahy  uvádí  produkty  vytvářené  organizací,  materiální  vybavení  firem, 

výroční zprávy, propagační brožury. Mezi artefakty nemateriální povahy řadí např. jazyk, 

historky, firemní hrdiny, zvyky, rituály, ceremoniály. 

7.2. Sdílení organizační kultury

Pro  organizační  kulturu  je  podstatné  to,  do  jaké  míry  je  sdílena.  Tento  fakt  je 

důležitý  nejen  pro práci  uvnitř  organizace,  ale  rovněž  pro  vytváření  si  dobrého jména 

organizace  navenek.  Neboť,  jak  píše  Lukášová:  „Klíčové  organizační  hodnoty  bývají 

vyjádřeny  v  poslání  či  etickém  kodexu  organizace  a  komunikovány  pracovníkům 

organizace.  Deklarovány  bývají  také  navenek,  za  účelem vytváření  image  organizace“ 

(2004, s. 23).

Vodáček  a  Vodáčková  na  toto  téma  píší:  „Pro  úspěch  práce  manažera  i  jím 

vedeného kolektivu je v nemenší míře důležité i to, v jakém prostředí společně pracují, co 

je spojuje, jaké hodnoty a cíle sdílejí, jaká pravidla chování přijímají, zda a do jaké míry 

souznějí  jejich  názory  na  perspektivu  další  práce“  (2009,  s.  51).  A  dále  dodávají: 

„Hodnotovým zázemím firmy je ovlivňován způsob myšlení a jednání zaměstnanců, a to 

jak vedoucích, tak vedených spolupracovníků. Jde o určitou formu psychologické smlouvy 
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(„psychological  contract“)  a  představu  o  individuálním  zakotvení  ve  firmě  („career 

anchor“). Oba faktory pak – podle své úrovně – integrují zaměstnance s organizací. Tato 

integrace se projevuje mírou loajality k firmě, uznání jejího poslání, hrdosti na příslušnost 

k jejímu kolektivu apod.“ (2009, s. 53).

Rovněž Kadlec  zdůrazňuje:  „Každá organizace  by se měla  snažit  o  to,  aby její 

hodnoty byly sladěny s hodnotami všech nebo alespoň většiny pracovníků“ (2008, s. 116).

Molek toto téma dále rozvádí: „Identifikace pracovníka s organizací znamená, že 

jedinec  staví  cíle  organizace  výše  než  své  vlastní.  Za  bazické  typy  identifikace  lze 

považovat identifikaci přirozenou (hodnoty a zájmy pracovníka plně korespondují s cíli 

a hodnotami organizace), selektivní (některé hodnoty a cíle organizace pracovník odmítá) 

a vykalkulovanou (pracovník se podřídí cílům a hodnotám organizace, aniž je přijme za 

své). Vnějším projevem identifikace je loajalita pracovníka k organizaci (to zaručuje, že 

jedinec  bude jednat  v  souladu s  cíli  a  zájmy organizace)“  (2011,  s.  198-199).  A déle 

dodává: „Pokud kultura organizace není kompatibilní s vnitřními hodnotami pracovníka, 

jeho  výkon  nebude  optimální,  třebaže  se  může  jednat  o  člověka  zcela  kompetentního 

vykonávat danou práci“ (2011, s. 195).

Problematice nesouladu hodnot organizace s hodnotami pracovníka se také věnuje 

Lukášová:  „Problémem,  s  nímž  je  možné  se  setkat  v  praxi,  je  však  nesoulad  mezi 

hodnotami deklarovanými a hodnotami skutečně zastávanými.  Příčinou nesouladu může 

být  nejen  skutečnost,  že  s  oficiálními  firemními  hodnotami,  deklarovanými 

managementem, se lidé neztotožňují, ale také třeba to, že hodnoty, které lidé deklarují, jsou 

výsledkem jejich racionalizace či jsou pouhými aspiracemi“ (2004, s. 23).

Lukášová dále uvádí, že síla organizační kultury závisí na míře jejího sdílení. „Je-li 

organizační kultura slabá, znamená to, že členové organizace sdílejí společné předpoklady, 

hodnoty  a  normy chování  jen  v  malé  míře.  Jejich  chování  v  rámci  organizace  je  pak 

v podstatně  větší  míře  ovlivněno  jejich  individuálními  charakteristikami,  tedy  jejich 

osobními předpoklady, hodnotami a normami chování“ (2004, s. 32).

V  rámci  sdílení  organizačních  hodnot  se  u  Lukášové  objevuje  termín  tzv. 

předvolby,  který  popisuje  následovně:  „Novým  pracovníkům  je  kultura  organizace 

předávána  v adaptačním procesu.  Ještě  před  tím,  než  vstoupí  do  organizace,  mají  lidé 

obvykle již určité množství informací o její kultuře a kulturní aspekty jsou často jedním 

z parametrů, podle kterého se rozhodují, zda se o místo v organizaci budou ucházet (mají-li 

na výběr)“ (2004, s. 37). Autorka dále uvádí: „Pokud vstupu do organizace předcházela 

předvolba, bývá adaptace poměrně rychlá. Stává se však, že pracovníci se s určitými rysy 
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kultury  dané  organizace  neztotožní  či  se  kultuře  organizace  nepřizpůsobí  vůbec.  Pak 

mohou být neproduktivní či dokonce kontraproduktivní a z organizace bývají propuštěni. 

Může  ovšem také  nastat  situace,  že  se  přizpůsobí  pouze  navenek,  tedy  že  z  určitých 

důvodů  dodržují  organizační  pravidla  a  normy  chování,  i  když  se  s  nimi  vnitřně 

neztotožňují.  Důvody  mohou  být  přitom různé  –  finanční  (pokud  je  finanční  odměna 

natolik vysoká, že pracovníkovi stojí za to tento nesoulad snášet), existenční (nemá jinou 

možnost),  vlastní  obsah práce  (pokud není  mnoho  pracovišť,  kde  lze  daný druh práce 

vykonávat), očekávání změny situace s předpokládanými změnami na vedoucích pozicích 

v organizaci apod.“ (2004, s. 38).

7.3. Organizační kultura jako zdroj motivace

Šimková  pojmy  motivace  a  motiv  definuje  následovně:  „Motivace  je 

charakterizována jako vnitřní proces utváření cílů, postojů a chování člověka (tj. vnitřní 

popud, který působí směrem k vytyčenému cíli)“ (2008, s. 54). „Motiv je vnitřní potřeba, 

síla,  zájem,  přání  atd.  podněcující  jednání  člověka.  Navenek  se  projevuje  jako  důvod 

k jednání, tzn., že člověk jedná na základě motivů“ (2008, s. 55).

Lukášová  přímo  uvádí  organizační  kulturu  jako  zdroj  motivace:  „Organizační 

kultura je zdrojem motivace. Lidé v organizaci nejsou obvykle motivováni jen vnějšími 

pobídkami,  ale  také  tím,  že  svou práci  pociťují  jako smysluplnou,  že se  cítí  důležitou 

součástí organizace, že se ztotožňují s jejími cíli a posláním“ (2004, s. 41). Na jiném místě 

své  publikace  píše  obdobně:  „Tím,  že  lidé  sdílejí  společné  hodnoty  a  cíle,  pociťují 

sounáležitost  s  organizací,  jsou  k  ní  loajální  a mají  pozitivní  postoj  ke  spolupráci. 

Organizační  kultura  se  tak  stává  výrazným  zdrojem  soudržnosti  organizace  a  rovněž 

nezanedbatelným zdrojem motivace pracovníků“ (2004, s. 52).

Rovněž  Šimková   spatřuje  v  organizační  kultuře  následující  přínos:  „...kultura 

sjednocuje a koordinuje jednání jedinců i skupin, umožňuje lidem pochopit smysl a cíle 

činnosti  organizace,  je  významným  činitelem  motivace  jedinců,  ovlivňuje  formování 

osobnosti členů organizace“ (2008, s. 94).

Molek  spojuje  motivaci  s  kvalitou  služeb:  „Primárním  předpokladem  dosažení 

„dokonalé  kvality“  jsou  kompetentní,  dobře  motivovaní  a  výkonní  zaměstnanci,  kteří 

sdílejí hodnoty organizace a jsou vůči ní loajální“ (2011, s. 54). Autor si je zároveň vědom, 

že výše zmiňované „dokonalé kvality“ nelze dosáhnout: „Chyby a problémy nelze zcela 

vymýtit,  neboť  i  u  těch  nejlepších  firem  se  lze  setkat  s  nepříjemným  zaměstnancem. 

Nemůže-li  se  firma  chybám  zcela  vyhnout,  musí  se  je  naučit  řešit.  Úspěšné  řešení 
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problémů  může  pověsti  firmy  dokonce  pomoci  ještě  více,  než  kdyby  bylo  vždy  vše 

v pořádku. Firmy proto musejí usilovat nejen o eliminaci chyb, ale také naučit se lépe řešit 

problémy, které v jejich důsledku nastanou“ (2011, s. 54).

Boukal a Horecký nás skrze motivaci opět vrací k tématu poslání. Boukal (2009, 

s. 125)  považuje  přijetí  a  realizaci  poslání  za  důležitější  než  ekonomické  výstupy 

jednotlivých  zaměstnanců  nebo  dobrovolníků.  „NNO  potřebuje  lidi  jako  motivované, 

individuálně  se  rozvíjející  osobnosti,  kteří  nejsou  jen  „subjekty“  jednotlivých  funkcí. 

Motivovanost lidí se odvíjí od poslání NNO. Každý pracovník i dobrovolník NNO musí 

být seznámen s jejím posláním a vnitřně s ním být ztotožněn.“

Obdobně píše  i  Horecký:  „...poslání  organizace  má  motivovat  zaměstnance,  dát 

celkový  smysl  jejich  často  rutinním činnostem,  vymezit  postavení  a  zaměření  na  trhu 

a jasně vyjádřit vztah vůči klíčovým segmentům veřejnosti. Je důležité, aby se zaměstnanci 

s  cíli,  premisy organizace  ztotožnili/vzali  je za své.  Poslání,  cíle  a hodnoty organizace 

proto nesmí být převzaté nebo mrtvé na papíře. Jejich definice musí vycházet z interakce 

všech zaměstnanců“ (2008, s. 38).
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III. EMPIRICKÁ ČÁST
Pro empirickou část jsem zvolila aplikovaný výzkum, který využívá kvalitativních 

výzkumných strategií.

Hendl (2012, s. 38) definuje aplikovaný výzkum jako výzkum, jež „...odpovídá na 

otázky,  které mají  bezprostřední význam pro praxi. Hledá řešení praktických problémů. 

V sociálních vědách má aplikovaný výzkum často za cíl návrh opatření, intervencí nebo 

programů,  jež  zlepšují  podmínky  života  lidí.  Aplikovaný  výzkum  se  často  provádí 

v přirozeném prostředí.“

Podle Dismana (2000, s. 286) cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových 

hypotéz, nového porozumění a vytváření teorie.

Při  výzkumu  a  řešení  výzkumných  otázek  jsem  použila  obecnou  metodu 

induktivního postupu. 

Podle  Hendla  (2012,  s.  34):  „Indukce  vychází  z poznatku,  že  pozorovaní 

představitelé  (instance)  dané  jevové  kategorie  se  vyznačují  jistou  vlastností.  Z toho  se 

vysuzuje, že tuto vlastnost budou mít také její další instance. Jinými slovy – z pravidelnosti 

zkoumaných událostí odvozujeme obecné pravidlo o určité pravidelnosti platné pro další 

události na jiném místě nebo v jiném čase.“

Disman  (2000,  s.  286)  popisuje  indukci  následovně:  „Na  začátku  výzkumného 

procesu  je  pozorování,  sběr  dat.  Pak  výzkumník  pátrá  po  pravidelnostech  existujících 

v těchto datech, po významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a výstupem mohou 

být nově formulované hypotézy nebo nová teorie.“

Hendl  (2012,  s.  50)  k  indukci  ještě  dodává:  „Data  se  induktivně  analyzují 

a interpretují.  Kvalitativní  výzkumník  nesestavuje  ze  získaných  dat  skládanku,  jejíž 

konečný  tvar  zná,  spíše  konstruuje  obraz,  který  získává  kontury  v  průběhu  sběru 

a poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém hledání významů a snaze pochopit aktuální 

dění vytváří podrobný popis toho, co pozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat nic, co 

by mohlo pomoci vyjasnit situaci.“

Ve výzkumu jsem využila přístupu případové studie, a při realizaci jsem vycházela 

z její charakteristiky.

Případovou studii obecně charakterizuje Hendl (2012, s. 102): „V případové studii 

jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. … Předpokládá se, že 

důkladným  prozkoumáním  jednoho  případu  lépe  porozumíme  jiným  podobným 

případům.“ Autor (2012, s. 103-103) dále rozlišuje pět typů případových studií:  osobní 
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případová  studie;  studie  komunity;  studium  sociálních  skupin;  studium  organizací 

a institucí; zkoumání programů, událostí, rolí a vztahů.

Mnou  zvolená  případová  studie  se  týká  studia  organizace.  Konkrétně  jsem 

pracovala  se  dvěma  případy  –  se  dvěma  organizacemi,  které  mají  společnou  základní 

charakteristiku.  Cílem  bylo  získat  pro  výzkum  dvě  nevládní  neziskové  organizace 

poskytující  sociální  služby  cílové  skupině  seniorů.  První  organizací  bylo  občanské 

sdružení  ŽIVOT  90,  druhou  organizací  byla  obecně  prospěšná  společnost  Evropské 

sociálně  zdravotní  centrum  Praha  -  Domov  pro  seniory  -  Slunečnice.  Výzkumu  se 

zúčastnilo deset participantek, z každé organizace pět.

Ve výzkumu jsem postupovala dle schématu,  který přímo pro případovou studii 

doporučuje Hendl (2012, s. 110-111). Jedná se o následujících šest kroků, které jsou ve 

vzájemné interakci: určení výzkumné otázky; výběr případu, určení metod sběru a analýzy 

dat; příprava sběru dat; sběr dat; analýza a interpretace dat; příprava zprávy.

Při realizaci výzkumu jsem dodržovala následující zásady etického jednání tak, jak 

je popisuje Hendl (2012, s. 153). Všechny participantky jsem srozumitelně informovala 

o průběhu a okolnostech  výzkumu.  Následně všechny vyjádřily  souhlas  se  svojí  účastí. 

Participantky byly dále seznámeny s možností kdykoliv svoji účast na výzkumu ukončit. 

Jedná se o tzv. svobodu odmítnutí. A v neposlední řadě jsem participantkám zaručila jejich 

anonymitu.
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8. Výzkumná otázka

Výzkumná otázka vyvstala ze zákonné povinnosti, kdy zákon o sociálních službách 

ukládá každému poskytovateli sociálních služeb povinnost definovat svoje poslání. Tato 

povinnost  je  obsažena  v  tzv.  standardech  kvality,  jejichž  kvalita  a  dodržování  jsou 

předmětem inspekce, kterou v organizaci vykonávají krajské pobočky Úřadu práce.

Vzhledem  k  výše  uvedeným  skutečnostem  je  jasné,  že  každý  poskytovatel 

sociálních  služeb má definováno své poslání.  Hlavní  výzkumnou otázkou však pro mě 

bylo: Jak vnímají poslání organizace její zaměstnanci?

Hlavní  výzkumnou  otázku  jsem  doplnila  následujícími  podotázkami:  Znají 

jednotliví zaměstnanci poslání - dokáží ho citovat, nebo interpretovat? Do jaké míry jsou 

s ním  ztotožněni  –  vyznávají  stejné  hodnoty?  Je  poslání  v  organizaci  vnímáno  jako 

formální? Je něco, co zaměstnancům chybí, aby mohli poslání naplnit?
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9. Výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat

Tato  kapitola  je  rozdělena  do  tří  částí.  V první  části  se  věnuji  výběru  případů 

a důvodům,  které  mě  k  této  volbě  vedly.  Zároveň  vybrané  organizace  podrobně 

představuji, a to včetně jejich poslání. Druhá část je věnována určení metody sběru dat, 

a třetí určení jejich analýzy.

9.1. Výběr případu

Jak jsem již v úvodu zmínila, pro výběr případů byla určující následující společná 

charakteristika: nevládní neziskové organizace poskytující sociální služby cílové skupině 

seniorů. Zároveň jsem chtěla,  aby organizace byly samy sobě do jisté míry protipólem. 

Volila jsem tedy jednoho poskytovatele tzv. terénních sociálních služeb, které podporují 

uživatele v jejich domácím prostředí (ŽIVOT 90, o.s.), a poskytovatele tzv. residenčních 

služeb, kdy uživatel služeb je umístěn v pobytovém zařízení (Evropské sociálně zdravotní 

centrum Praha, o.p.s. - Domov pro seniory - Slunečnice).

Občanské  sdružení  ŽIVOT 90  jsem zvolila  proto,  že  organizaci  důvěrně  znám 

z pozice zaměstnance. Ve sdružení jsem pracovala od ledna 2005 jako sociální pracovnice 

Informačního a poradenského centra  a od srpna 2006 jako vedoucí  oddělení  sociálního 

a odborného poradenství. Nyní (červen 2013) jsem třetím rokem na rodičovské dovolené. 

S účastí  na  výzkumu  jsem  tedy  oslovila  svoje  bývalé  kolegyně,  u  kterých  jsem 

předpokládala, že k tématu poslání organizace mají co říci. Aplikovala jsem tzv. účelové 

vzorkování,  které  je  popsáno  jako  „Volba  informačně  bohatých  případů  pro  hlubší 

studium“ (Patton, 1990 citovaný Hendlem, 2012, s. 152).

Volba na Evropské sociálně zdravotní centrum Praha, o.p.s. - Domov pro seniory - 

Slunečnice  padla  na  základě  přátelského  vztahu  s  jednou  ze  zaměstnankyň.  Následné 

oslovení dalších participantek probíhalo metodou tzv. sněhové koule.

„Oblíbenou  formou výběru  případů v  kvalitativním výzkumu je  výběr  metodou 

„sněhové koule“, kdy výzkumník zvolí jednoho nebo několik málo jedinců k interview. 

Tyto  osoby  slouží  pak  jako  informátoři  pro  doporučení  dalších  zajímavých  členů 

populace“ (Hendl, 2012, s. 150).

Celkem bylo osloveno třináct potenciálních účastníků, realizace výzkumu proběhla 

s deseti z nich, a to z každé organizace po pěti lidech.
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9.1.1. Občanské sdružení ŽIVOT 90

Občanské  sdružení  s názvem  ŽIVOT 90  bylo  založeno  24.  října  1990  manželi 

Janem  a  Blankou  Lormanovými.  Číslovka  v názvu  sdružení  není  odvozena  od  cílové 

skupiny, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale má připomínat právě rok založení.

Zdeněk Placher, člen sdružení, vzpomíná na onu dobu: „Manželé Lormanovi měli 

vizi,  odvahu  hledat  spolupracovníky,  získat  shovívavost  (někdy  i pochopení)  státních 

a městských  institucí  a nalézat  jejich  podporu,  ale  i  sponzory.  Nevládní  organizovaná 

aktivita ještě nedávno nepovolovaná, ba i pronásledovaná byla novum, jehož společenský 

význam plně chápal jen málokdo. Chápání potřeby takové činnosti a ochota osobně se do 

ní zapojit byly ještě mnohem, mnohem řidší. Manželé Lormanovi to dokázali! Psal se rok 

1990!“ (2005, s. 29).

První  dva  roky  fungovalo  sdružení  na  principu  dobrovolnictví.  Poskytovalo 

poradenské služby a rozvíjelo klubovou činnost. V roce 1992 získalo první dotace, které 

umožnily  profesionalizaci  a  rozvoj  sociálních  služeb.  Sdružení  působilo  na  několika 

místech v Praze, avšak v roce 1995 získalo dům v centru města, v ulici Karolíny Světlé 18. 

Po celkové rekonstrukci byl  dům v roce 2004 otevřen veřejnosti.  Všechny poskytované 

služby se tak mohly soustředit na jedno místo, což umožňuje provázat jednotlivé služby 

v komplexní přístup. Dům byl pojmenován jako Dům Portus (přístav).

Cílovou skupinou uživatelů občanského sdružení ŽIVOT 90 jsou senioři, tj. osoby, 

které  pobírají  starobní  důchod,  a osoby  blízké,  které  pečují  o  osobu  nebo  více  osob 

v seniorském věku.

Sdružení  svou  činností  naplňuje  poslání,  které  je  ve  stanovách  definováno 

následovně: „Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že 

přispějeme svou humanitární činností  k řešení specifických problémů seniorů, umožnili 

jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné, 

abychom  provázeli  seniory  podzimem  života  tak,  aby  i  jejich  stáří  plynulo  důstojně“ 

(ŽIVOT 90, stanovy, čl. 4).

V současné  době  je  sdružení  ŽIVOT  90  poskytovatelem  šesti  registrovaných 

sociálních  služeb:  tísňové  péče,  pečovatelské  služby,  odlehčovací  služby,  telefonické 

krizové pomoci, odborného sociálního poradenství a centra denních služeb.

Tísňová péče byla v ŽIVOTě 90 pojmenována AREÍON a je poskytována od roku 

1992.  Služba  byla  v  roce  2005  vyznamenána  Ministerstvem  zdravotnictví  ČR  Cenou 

Makropulos  za  mimořádný  a  v  praxi  osvědčený  projekt  řešící  zdravotní  a  zdravotně 

sociální potřeby seniorů v ČR. 
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Služba AREÍON je určena lidem, kteří jsou vystaveni stálému, vysokému riziku 

ohrožení  zdraví  nebo života  v  případě  náhlého  zhoršení  zdravotního  stavu.  Základním 

cílem služby je snížit zdravotní, sociální a bezpečnostní rizika uživatelů služby a umožnit 

jim žít v jejich domácím prostředí.  Služba je poskytována na základě písemné smluvní 

dohody celoročně 24 hodin denně.

Poskytovatel  služby je s uživatelem v oboustranném telefonickém spojení.  Díky 

tomu může v případě krizové situace, např. při náhlém zhoršení zdravotního stavu, pádu, 

napadení v bytě, zabezpečit zprostředkování okamžité odborné pomoci.

V současné době služba nabízí dvě varianty.  První je určena aktivním seniorům. 

Služba je dostupná po celé České republice a je vázána na pokrytí mobilních operátorů. 

Uživatel si může zvolit ze dvou možností koncového zařízení: krabičku do kapsy, nebo 

mobilní telefon pro seniory. Zařízení je vybaveno automatickou detekcí pádu a nehybnosti.

Druhou variantou je služba vázaná na stacionární  stanici  v  bytě  uživatele.  Tato 

alternativa je určena méně aktivním seniorům, kteří tráví většinu času doma. Uživatel nosí 

doma  stále  při  sobě  tísňové  tlačítko  (buď  na  krku  nebo  na  ruce),  které  umožňuje 

z kteréhokoliv  místa  v  bytě  spojení  s  centrálním  dispečinkem.  Při  stisknutí  tísňového 

tlačítka  dojde  k  propojení  uživatele  a  dispečinku.  Systém  automaticky  zapne  hlasitý 

odposlech tak, že uživatel může hovořit s operátorkou i v případě, kdy například leží na 

zemi  v koupelně  a nedosáhne  na  telefon.  Součástí  služby  je  rovněž  pohybové  čidlo 

zaznamenávající pohyb v bytě. Pokud v nastaveném časovém intervalu (obvykle v rozmezí 

10 - 12 hodin) není vyhodnocen pohyb, automaticky dojde k přenosu tísňového zprávy 

a k následnému hlasitému propojení bytu uživatele s obsluhou dispečinku. Toto čidlo se dá 

využít i jako bezpečnostní zařízení v době, kdy je uživatel na delší dobu mimo domov.

Na dispečinku slouží kvalifikovaný personál, který v obou variantách služby, po 

vyhodnocení  uživatelovy  situace,  zorganizuje  adekvátní  pomoc  (zkontaktuje  například 

sousedy, příbuzné, záchrannou službu, policii, hasiče nebo ošetřujícího lékaře).

Součástí služby je rovněž průběžná preventivní péče, kdy uživatelé jsou pravidelně 

telefonicky kontaktováni ze strany dispečinku.

Pro  obě  varianty  tísňové  péče  mohou  uživatelé  využít  možnosti  uložení  klíčů 

v centrále ŽIVOTa 90. Klíče se mohou použít v případě, kdy uživatel již není schopen sám 

otevřít a přitom je nezbytně nutné umožnit vstup do bytu např. záchranné službě.

Podle výroční zprávy (ŽIVOT 90, 2011, s. 16) byla v roce 2011 služba tísňové péče 

poskytována v 51 městech České republiky. Její působnost zahrnovala hlavní město Prahu, 

Středočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj 
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a Jihočeský kraj. Službu využívalo celkem 853 (126 mužů, 727 žen) uživatelů. V rámci 

řešení krizových situací bylo uskutečněno celkem 703 výjezdů.

Pečovatelská  služba  ŽIVOTa  90  je  určena  občanům  Prahy,  kteří  jsou 

z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění odkázáni na pomoc jiné 

osoby. Služba zajišťuje pomoc při obstarávání základních potřeb, především při zajištění 

péče o svou osobu a chod domácnosti.  Cílem služby je podpořit soběstačnost uživatele 

a umožnit  mu tak setrvat  v jeho domácím prostředí.  V rámci  služby jsou nabízeny dle 

zákona  o  sociálních  službách  tyto  činnosti:  pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče 

o vlastní  osobu,  pomoc  při  osobní  hygieně,  pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti, 

poskytnutí  stravy  nebo  pomoc  při  zajištění  stravy,  zprostředkování  kontaktu  se 

společenským  prostředím,  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při 

obstarávání osobních záležitostí (zákon č.108/2006 Sb., §40, odst. 2).

Pečovatelská služba působí na území hlavního města Prahy. Podle výroční zprávy 

(ŽIVOT 90, 2011, s. 18) počet uživatelů za rok 2011 činil 43, z toho 39 žen a 4 muži. 

Průměrný věk uživatelů byl 86,5 roku. Pečovatelé učinili za rok  2 454 návštěv uživatelů.

Pobytová odlehčovací služba je určena osobám se sníženou soběstačností, o které je 

jinak  pečováno  v  jejich  domácím  prostředí.  Odlehčovací  služba  je  poskytována 

v maximální délce 3 měsíců, v době kdy se pečující osoba nemůže po přechodnou dobu 

o seniora  postarat  nebo  jinak  zajistit  jeho  dostatečnou  péči.  Služba  je  poskytována 

celoročně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  K dispozici je  9 lůžek (1 jednolůžkový pokoj, 

4 dvoulůžkové pokoje).

Služba umožní pečujícím osobám absolvovat například dovolenou, služební cestu, 

lázeňský  pobyt,  či  vlastní  léčení  v nemocnici.  Osamělým  seniorům  nabízí  podpůrné 

pobyty,  např. v období rekonvalescence, po návratu z nemocničního zařízení po operaci 

kyčelního  či  kolenního  kloubu,  nebo  po  mozkové  příhodě,  ale  i  pobyty  v  případě 

kalamitních situací.

Pomoc  je  zaměřena  na  zlepšení  zdravotního  stavu  uživatelů.  Služba  využívá 

cílenou  tělesnou  rehabilitaci,  fyzické  rekondiční  cvičení  pod  dohledem  fyzioterapeutů. 

Během pobytu je uživatelům umožněno využít  širokou nabídku aktivizačních programů 

probíhajících v sídle organizace.

Podle  výroční  zprávy v roce  2011 službu využilo  celkem 28 uživatelů  (24 žen 

a 4 muži). Nejstaršímu uživateli muži bylo 92 let, ženě 93 let (ŽIVOT 90, 2011, s. 20).  

Telefonická krizová pomoc má v ŽIVOTě 90 podobu telefonní linky pro seniory 

a nese název Senior telefon. Tato služba jako jediná v České republice nabízí nepřetržitou 
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bezplatnou telefonickou pomoc seniorům. Účelem linky je především poskytnutí podpory 

a pomoci k  zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení  předkrizové úrovně. Na 

linku se však může s dotazem týkajícím se seniorské problematiky obrátit kdokoliv. Za rok 

2011 linka zaznamenala 12 078 hovorů (ŽIVOT 90, 2011, s. 13).

Sociální  poradenství  ŽIVOTa  90  je  poskytované  v Informačním 

a poradenském centru.  Pracovníci  centra  monitorují  seniorskou problematiku  a  nabízejí 

zde  širokou  nabídku  informací  počínaje  informacemi  o  činnosti  ŽIVOTa  90,  přes 

informace  z oblasti  sociálních  dávek  a  příspěvků,  pomoc  v  orientaci  v síti  sociálních 

a zdravotních  služeb,  informace  z oblasti  zdraví,  trávení  volného  času,  vzdělávání, 

možnostech  sportovních  aktivit,  nabídku  cestování,  až  po  možnost  podávání  vlastní 

inzerce.  Na  služby  Informačního  a  poradenského  centra  navazují  služby  odborného 

poradenství.  Jedná se o sociální poradnu, právní poradnu a poradnu v oblasti domácího 

násilí a týrání. Součástí poradenství je i půjčovna kompenzačních pomůcek.

Centrum denních služeb nabízí pomoc v oblasti soběstačnosti a podporu psychické 

i fyzické kondice seniorů. Probíhají zde vzdělávací, pohybové a výtvarné kursy, hudební 

setkání, kluby, či reminiscenční pořady. Řada aktivit je vedena samotnými seniory, kteří se 

chtějí o své dovednosti a zkušenosti podělit s ostatními.

ŽIVOT  90  mimo  registrované  sociální  služby  dále  poskytuje  ambulantní 

rehabilitaci,  či  dobročinný  bazar.  Sdružení  pravidelně  vydává  časopis  Generace 

a informační  bulletin  Zpravodaj  Senioři.  Vydává  také  zdravovědní  publikace.  Dále 

provozuje  internetový  portál  pro  seniory  „seniorum.cz“.  V domě  PORTUS  je  rovněž 

Divadlo  90 U Valšů,  které  je  otevřené  široké  veřejnosti  a  kde se také  konají  odborné 

konference a přednášky pro laickou veřejnost.

Občanské sdružení svou činnost prezentuje, mimo jiné, i na veletrzích jako je např. 

For  Senior  nebo  Non-Handicap.  Jako  generální  partner  a  spolupořadatel  se  sdružení 

podílelo v roce 2011 na veletrhu Senior Praha, kde také odstartovalo již desátý ročník běhu 

Seniorská míle.

Každoroční velkou událostí je  benefiční představení v Národním divadle konané 

u příležitosti  Mezinárodního  dne  seniorů  1.  října.  Sdružení  tuto  akci  pořádá  jako 

poděkování svým významným partnerům, sponzorům a dobrovolníkům. Zároveň se jedná 

o dobročinnou akci, kdy výtěžek z představení je věnován na podporu aktivit ŽIVOTa 90.

V neposlední řadě se sdružení ŽIVOT 90 od svého vzniku angažuje v zahraničních 

činnostech  a zahraniční  spolupráci.  Je  členem  několika  mezinárodních  organizací  a  se 

zahraničními partnery realizuje evropské projekty.
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9.1.2. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha, o.p.s.

Zřizovatelem Domova pro seniory - Slunečnice je Magistrát hlavního města Prahy. 

Provozovatelem domova pro seniory je obecně prospěšná společnost Evropské sociálně 

zdravotní centrum Praha, a to od ledna 2009, kdy byla podepsána smlouva s Magistrátem 

hlavního města Prahy.

Nezisková  organizace  Evropské  sociálně  zdravotní  centrum  je  registrovaným 

poskytovatelem  dvou  sociálních  služeb.  Jedná  se  o  služby:  domov  pro  seniory 

a pečovatelská  služba.  Pečovatelská  služba  je  terénní  službou,  jež  je  určena  seniorům 

bydlícím  zejména  v okolí  domova  pro  seniory.  Pro  účely  této  práce  je  poskytování 

pečovatelské služby marginální. Podle výroční zprávy společnost provozování této služby 

od  roku  2011  omezuje  (Evropské  sociálně  zdravotní  centrum  Praha,  2011,  s.  15). 

Následující text se tedy bude podrobněji zabývat pouze službou domov pro seniory.

Domov pro seniory - Slunečnice je pobytovým zařízením sociálních služeb, které 

zajišťuje nepřetržitý provoz.  Cílovou skupinou jsou osoby s trvalým bydlištěm na území 

hlavního města Prahy starší 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 

trvalých  změn  zdravotního  stavu,  a  jejichž  situace  vyžaduje  pravidelnou  pomoc  jiné 

fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, kteří z výše uvedených důvodů potřebují 

komplexní péči. Tato péče jim však nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím 

prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Posláním  domova  pro  seniory  je:  „Domov  pro  seniory  -  Slunečnice  poskytuje 

celoroční pobytové služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob 

jejich  života  v podmínkách,  které  jsou  blízké  jejich  vlastnímu  prostředí,  zabezpečují 

důstojný  způsob  života  a  respektují  osobnost  uživatele“  (Evropské  sociálně  zdravotní 

centrum Praha, 2011, s. 9).

Domov pro seniory má dle výroční zprávy (2011, s. 9) celkovou kapacitu 258 míst. 

K dispozici je 188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů  a 14 třílůžkových 

pokojů. Komplex budov je zcela bezbariérový. V domově pro seniory jsou rozlišována dvě 

oddělení: oddělení zvýšené ošetřovatelské péče (68 míst) a oddělení  relativně zdravých 

(190  míst).  Oddělení  zvýšení  péče  je  určeno  uživatelům,  kteří  vzhledem  ke  svému 

zdravotnímu stavu vyžadují intenzivnější péči. V oddělení relativně zdravých jsou umístěni 

uživatelé, kteří jsou mobilní, nebo mají částečnou poruchu mobility. Na obou odděleních je 

péče zajišťována v nepřetržitém provozu pracovníky zdravotního oddělení.

Služba poskytuje dle zákona o sociálních službách následující  základní činnosti: 

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
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osobu,  pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro  osobní  hygienu, 

zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,  sociálně  terapeutické  činnosti, 

aktivizační  činnosti,  pomoc při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při  obstarávání 

osobních záležitostí (zákon č. 108/2006 Sb., § 49, odst.2).

Jak se uvádí na webových stránkách Domova pro seniory - Slunečnice  [2] cílem 

poskytovaných služeb je:  „Zajištění podmínek pro spokojené stáří uživatelům na základě 

jejich  individuálních  potřeb  a  přání.  Udržení  integrity  uživatelů  s jejich  původním 

sociálním prostředím, s jejich dosavadním stylem života. Vytvoření důstojného prostředí 

pro  uživatele  s ohledem  na  jejich  biografii,  původní  prostředí.  Podpora  soběstačnosti 

uživatelů v rámci služby.  Rozvoj zkvalitnění služby podle aktuálních podnětů ze strany 

uživatelů,  rodinných  příslušníků,  personálu.  Neustálé  zvyšování  profesních  dovedností 

a znalostí pracovníků (vzdělávání pracovníků). Využívání a hledání nových, specifických 

přístupů pro cílovou skupinu uživatelů, následně jejich zařazení do běžné praxe v rámci 

služby.  Úzká  spolupráce  s rodinnými  příslušníky  uživatelů,  s jejich  blízkými  osobami. 

Profesionální  spolupráce s odborníky a  organizacemi  se zaměřením na cílovou skupinu 

uživatelů.“

V domově pro seniory je poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařská 

péče  je  zajištěna  dle  ordinačních  hodin.  K  dispozici  jsou  i  ordinace  specializovaných 

lékařů.  Uživatelům  se  rovněž  věnují  fyzioterapeuté,  nutriční  terapeuté,  ergoterapeuté 

a aktivizátoři.

Před nástupem do zařízení je realizováno s žadatelem o službu sociální šetření, při 

kterém se zjišťují základní data potřebná pro poskytování služby. V momentě nástupu do 

zařízení je uživatel zařazen do programu tzv. adaptace. Doba adaptace je standardně určena 

na první tři měsíce, lze však přizpůsobit individuálním potřebám. Program spočívá v tom, 

že se uživateli  osobně věnuje jedna sociální  pracovnice,  která ho seznamuje s prostory 

zařízení,  s  jeho  chodem,  nabídkou  aktivit.  Zároveň  získává  informace  od  samotného 

uživatele, zajímá se o jeho životní příběh, dosavadní styl života, zvyky,  zájmy, ale také 

o potřeby, očekávání a přání. Pracovnice se s uživatelem setkává pravidelně jednou týdně, 

v  případě  potřeby  vícekrát.  Poznatky  získané  v  průběhu  adaptačního  procesu  se 

významnou  částí  podílí  na  sestavení  individuálního  plánu  uživatele.  Během  procesu 

adaptace je kladen důraz na intenzivní spolupráci s rodinou a blízkými osobami uživatele, 

kteří představují určité kontinuum mezi dobou před a po nástupu do zařízení.

Senioři mají možnost volby z široké nabídky pravidelných či nepravidelných aktivit 

pro trávení volného času. Pro příklad uvádím nějaké z nich: hudební aktivity a pořady, 
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trénink paměti, klub filmového diváka, klub společenských her, diskuzní klub, ergoterapie, 

čtení  na  pokračování,  internetový koutek,  sportovní  aktivity.  V domově pro seniory je 

k dispozici  knihovna.  Rovněž zde probíhají  bohoslužby.  V rámci  zooterapie je nabízen 

kontakt  se  zvířaty.  Jednorázově  jsou  pořádány  výlety,  výstavy  a  přednášky  na  různá 

témata.  V průběhu roku se konají větší akce u příležitosti  důležitých událostí:  společné 

oslavy významných jubileí,  nebo oslavy velikonočních a vánočních svátků.

Podstatnou  součástí  programu  určeného  uživatelům  zařízení  jsou  reminiscenční 

aktivity.  Jedná  se  o  skupinovou  nebo  individuální  práci,  jejíž  podstatou  je  sdílení 

vzpomínek  z  vlastního  života.  Práce  se  vzpomínkami,  osobní  historií  a  biografií  má 

podstatný  vliv  na  kvalitu  života  seniorů.  Reminiscence  má  i  viditelné  výsledky 

materiálního  charakteru.  V zařízení  vznikají  místa  zařízená  nábytkem a doplňky z dob 

minulých, které si obyvatelé pamatují.

9.2. Určení metody sběru dat

Podle  Hendla  (2012,  s.  156)  je  hlavním  prostředkem  pro  získávání  dat  sám 

výzkumník. Autor doporučuje, aby z výše uvedeného důvodu výzkumník popsal sám sebe 

a charakterizoval  svůj  vztah  k oblasti  výzkumu a svoje hodnoty.  Neboť výzkumníkova 

osobnost může ovlivnit validitu výzkumu. Hovoří se o tzv reaktivitě (Hendl, 2012, s. 146).

Domnívám se, že jsem měla roli výzkumníka o něco jednodušší v tom, že jsem 

sama vystudovaná sociální  pracovnice a ihned po škole jsem se začala  věnovat  oblasti 

sociálních služeb pro seniory. Měla jsem tedy celkem jasnou představu o tom, co všechno 

zahrnují pracovní náplně jednotlivých participantek. Jako výhodu jsem, díky své profesi, 

pociťovala  to,  že  se  nemusím  blíže  seznamovat  s  rámcem,  do  kterého  byl  výzkum 

situován.

Jako  problémový  vnímám  svůj  vztah  k  poskytování  služeb  seniorům  v  rámci 

pobytového zařízení jako je domov pro seniory. Celý svůj profesní život jsem pracovala 

v poradenství  a vždy jsem se snažila  tam, kde to  bylo  alespoň trochu možné,  podpořit 

klienta v setrvání v jeho domácím prostředí. Vnitřně tedy preferuji terénní sociální služby 

a služby  respitní  péče.  Vyznávám  hodnoty  jako  podpora  rodiny,  domov,  místo,  kde 

dlouhodobě žiji, přátelství, sousedství, zemřít doma. Zároveň si však uvědomuji, že jsou 

životní příběhy, které neumožňují setrvání v domácím prostředí. Dokonce jsem se setkala 

i s případy, kdy pro to byly předpoklady, ale klient se rozhodl ze své vlastní vůle pro pobyt 

v zařízení. Mám tedy toto na vědomí a snažím se to respektovat.
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Co se týče předmětu výzkumu, tak samotné poslání organizace jsem vždy vnímala 

jako  zásadní  pro  svou  práci.  Podle  poslání  jsem  se  orientovala  i  při  výběru  nového 

zaměstnání.

Hendl (2012, s. 156) dále doporučuje popsat výzkumníkovu přijatou roli v terénu, 

proces získání přístupu k účastníkům a k místu výzkumu.

Moje předchozí zkušenost s výzkumem byla, co se týče aktivity v terénu, mnohem 

pasivnější.  Ve  své  bakalářské  práci  jsem  realizovala  kvantitativní  výzkum  pomocí 

dotazníkového šetření. Nyní jsem musela být aktivním účastníkem výzkumu. Tato role mi 

byla z počátku poněkud cizí a zvykala jsem si na ni. Zvláště pak s participantkami, které 

jsem osobně před tím neznala, jsem pociťovala určitou nervozitu. Nicméně jsem se vždy 

setkala  s  velmi  vřelým  přijetím  a  ochotou  spolupracovat,  což  mi  mou  roli  podstatně 

ulehčovalo.

Získání přístupu k účastnicím mi nečinilo žádné větší potíže. Jak jsem již zmínila 

výše,  využila  jsem z poloviny účelové vzorkování a z druhé poloviny metodu sněhové 

koule.

V neposlední řadě Hendl (2012, s. 156) navrhuje výzkumníkovi, aby se zamyslel 

nad svým pojímáním reciprocity. Autor na toto téma píše: „Výzkumník získává množství 

potřebných údajů a má pocit,  že by měl  recipročně reagovat.  Například někdy sociální 

výzkumníci  iniciují  akci  pro  zlepšení  životních  podmínek  účastníků.  Jindy výzkumník 

dokonce zvažuje rozhodnutí, že své výsledky nebude publikovat“ (2012, s. 154).

Osobně jsem téma reciprocity nějakým významným způsobem nevnímala, což je 

dáno charakterem předmětu výzkumu. Během realizace výzkumu jsem však pociťovala, 

někdy i velmi silně,  nutkání na poskytované informace reagovat osobními zkušenostmi 

a názory. Snažila jsem se, někdy více, někdy méně úspěšně, svoje odezvy odložit na dobu 

po skončení výzkumu.

Nyní  přistoupím  k  metodám  sběru  dat.  Pro  sběr  dat  jsem  využila  kvalitativní 

metodu polostrukturovaného dotazování a to z níže citovaných důvodů.

„Dvě krajní formy dotazování představují na jedné straně různé dotazníky s pevně 

danou  strukturou  otázek  a  uzavřenými  otázkami,  vyplňované  samostatně  nebo  s  cizí 

pomocí, na druhé straně volné rozhovory, jejichž struktura není předem dána, a které mají 

mnohdy podobu volného vyprávění subjektu. Pak existuje určitá střední cesta v podobě 

polostrukturovaného dotazování, jež se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou 

a velkou pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl, 2012, s. 164).
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Hendl  (2012,  s.  166)  dále  uvádí  následující  výhody  při  použití  volnějšího 

dotazování:  „...lze  přezkoušet,  zda  dotazovaný  otázkám  porozuměl;  dotazovaný  může 

vyjevit  své zcela subjektivní pohledy a názory;  dotazovaný může samostatně navrhovat 

možné  vztahy  a  souvislosti;  je  možné  tematizovat  konkrétní  podmínky  situace 

dotazovaného.“

Jako formu polostrukturovaného dotazování jsem zvolila rozhovor pomocí návodu. 

Opět  pro  vysvětlení  využiji  citace  z  Hendla  (2012,  s.  174):  „Návod  k  rozhovoru 

představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod 

má zajistit, že se skutečně dostane na všechna, pro tazatele zajímavá, témata. Je na tazateli,  

jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný problém. Zůstává 

mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace.  Rozhovor s návodem dává 

tazateli  možnost  co  nejvýhodněji  využít  čas  k  interview.  Současně  umožňuje  provést 

rozhovory  s  několika  lidmi  strukturovaněji  a  ulehčuje  jejich  srovnání.  Pomáhá  udržet 

zaměření  rozhovoru,  ale  dovoluje  dotazovanému  zároveň  uplatnit  vlastní  perspektivy 

a zkušenosti.“

Během  přípravy  a  realizace  rozhovorů  jsem se  snažila  držet  doporučení,  která 

Hendl  (2012, s.  167-175) uvádí  ve své knize.  Jedná se zejména o doporučení  věnovat 

zvláštní pozornost začátku a konci rozhovoru. Začátek rozhovoru je důležitý pro prolomení 

případných psychických bariér. V závěru rozhovoru zase mohou zaznít pro výzkumníka ty 

nejdůležitější informace. Dále dle doporučení jsem rozhovory začínala otázkami, které se 

týkají  neproblémových  skutečností  a  vztahují  se  k  přítomnosti  jako  např.  Jak  dlouho 

v organizaci  pracujete?  Co  je  náplní  vaší  práce?  Teprve  potom  jsem  přistupovala 

k otázkám vztahujícím se k minulosti a týkajícím se interpretací, názorů a pocitů. Snažila 

jsem se o logické řazení otázek. Při jejich formulaci jsem dbala na to, aby byly otevřené, 

neutrální,  citlivé a jasné. Mojí snahou bylo minimalizovat  podbízení  určitých odpovědí 

tím,  jak  je  otázka  formulována.  Zásadně  jsem  nepokládala  několik  otázek  najednou. 

Nechávala jsem participantkám dostatek času pro odpověď a dávala jsem mu prostor pro 

to,  aby se mohly  vyjadřovat  pomocí  svých vlastních  termínů  a  svým vlastním stylem. 

V případě, že jsem nerozuměla tomu, co se mi snaží říct, žádala jsem vysvětlení. Během 

rozhovoru jsem participantky informovala o tom, jak interview postupuje. Pozorně jsem 

naslouchala  jejich  odpovědím.  Snažila  jsem se však  zůstat  neutrální  vůči  sdělovanému 

obsahu. Odpovídala jsem pouze tak, aby participantky poznaly, že mám o to, co mi sdělují, 

zájem.
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9.3. Určení analýzy dat

Nasbíraná  data  jsem se  rozhodla  analyzovat  podle  Hendla  (2012),  který  hovoří 

přímo  o analýze  dat  případové  studie.  Zvolila  jsem  analýzu  pomocí  kódování,  která 

spočívá v „...systematickém prohledávání dat s cílem nalézt pravidelnosti  a klasifikovat 

jejich jednotlivé části“ (2012, s. 226).

Před samotným kódováním jsem nasbíraná data převedla do písemné podoby (viz. 

příloha 1 a příloha 2)1. Tento proces se nazývá transkripcí (2012, s. 208). Po transkripci 

následoval  postup  segmentace,  který  Hendl  charakterizuje  jako  „...rozdělení  dat  do 

analytických jednotek. Pročítáme text řádku po řádce a ptáme se, zda se jedná o segment, 

který obsahuje z hlediska cílů výzkumu nějaký význam“ (2012, s. 228).

 Následovalo  samotné  kódování.  „Kód  je  symbol  přiřazený  k  úseku  dat  tak,  že  ho 

klasifikuje nebo kategorizuje. Kódy mají mít relevanci k výzkumným otázkám, konceptům 

a tématům“ (Hendl, 2012, s. 228).

Hendl (2012, s. 229) doporučuje při analýze dat použít tzv. poznámkování, které 

zachycuje momentální  postřehy o kódech a postihuje jejich vztahy.  Nejde však o nová 

data, jde o jakési komentáře.

1  V přílohách uvádím přepisy pouze některých částí rozhovorů, aby byla zachována anonymita 
participantek. 
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10. Příprava sběru dat

Příprava sběru dat zahrnovala několik fází. V prvé řadě jsem oslovila jednotlivé 

organizace skrze vedoucí manažery a zajistila jejich souhlas s realizací výzkumu u jejich 

podřízených.  Následovalo  obeslání  jednotlivých  osob  prostřednictvím  e-mailu.  Dopis 

obsahoval stručné představení mojí osoby, popis účelu, za kterým je výzkum realizován, 

předmět výzkumu, metody sběru dat a záruku anonymity.

Na  základě  odpovědí  byly  s  jednotlivými  participantkami  domluveny  termíny 

a místa pro realizaci výzkumu.
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11. Sběr dat

Celkem  bylo  osloveno  třináct  potenciálních  účastníků.  Realizováno  bylo  deset 

rozhovorů,  pět  v  občanském sdružení  ŽIVOT 90,  pět  v  obecně  prospěšné  společnosti 

Evropské sociálně zdravotní centrum Praha - Domov pro seniory - Slunečnice. Všechny 

participantky  byly  ženy.  Na  tomto  místě  bych  je  ráda  představila,  ale  vzhledem 

k zachování  jejich  anonymity,  neučiním  tak  jednotlivě,  nýbrž  prostřednictvím  obecné 

charakteristiky.  V případě ŽIVOTa 90 se jednalo o ženy, které v tomto sdružení působí 

v průměru osm let. Všechny jsou v kontaktu s uživateli služeb, rovněž se však podílejí na 

metodickém  vedení  služeb,  nebo  jsou  zapojeny  do  projektů  týkajících  se  odborné 

veřejnosti. V případě Domova pro seniory – Slunečnice se jednalo o ženy, jejichž praxe 

v tomto zařízení činí v průměru pět let. Všechny participantky jsou v kontaktu s uživateli, 

ovšem v případě vedoucí pozice je tento kontakt minimální.

Průběh rozhovoru jsem zaznamenávala na diktafon. Vždy před začátkem rozhovoru 

jsem na tuto skutečnost participantku ještě jednou upozornila a vyžádala si její souhlas.

Co se týče  výběru místa  pro samotnou realizaci  výzkumu,  ten jsem nechala  na 

samotných účastnicích dle jejich možností.  V šesti případech byl výzkum realizován na 

daném pracovišti, v soukromí kanceláře účastnice. Ve třech případech v domácím prostředí 

prostřednictvím internetového hovoru (Skype). A v jednom případě ve veřejném prostoru.
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12. Analýza a interpretace dat

Fáze analýzy a interpretace dat by měla podle Hendla (2012, s. 112) obsahovat 

zkoumání dat a hledání propojení mezi nimi a výzkumnými otázkami.

Moje hlavní výzkumná otázka (Jak vnímají poslání organizace její zaměstnanci?) je 

doplněna  následujícími  podotázkami:  Znají  jednotliví  zaměstnanci  poslání  -  dokáží  ho 

citovat,  nebo  interpretovat?  Do  jaké  míry  jsou  s ním  ztotožněni  –  vyznávají  stejné 

hodnoty? Je poslání v organizaci vnímáno jako formální? Je něco, co zaměstnancům chybí, 

aby mohli poslání naplnit?

V následujících dvou podkapitolách prezentuji výsledná zjištění provedené analýzy, 

která  jsou  dokreslena  citacemi  z  přepsaných  rozhovorů.  Jednotlivé  participantky  mají 

přidělenou značku,  aby bylo  zřejmé,  kde končí  výpověď jedné,  a  kde začíná  výpověď 

druhé.  Záměrně  chybí  značkám propojení  s  konkrétní  osobou.  Důvodem je  zachování 

anonymity respondentek.

12.1. Prezentace zjištění analýzy 1. případu: ŽIVOT 90, o.s.

Posláním ŽIVOTa 90 je: „Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé 

společnosti tím, že přispějeme svou humanitární činností k řešení specifických problémů 

seniorů, umožnili jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je 

to jen možné, abychom provázeli seniory podzimem života tak, aby i jejich stáří plynulo 

důstojně“ (ŽIVOT 90, stanovy, čl. 4).

12.1.1. Znají jednotliví zaměstnanci poslání - dokáží ho citovat, nebo interpretovat?

Ani  v  jednom  případě  nešlo  o  doslovnou  citaci  poslání.  Participantky  poslání 

interpretovaly.  Z  výše  uvedeného poslání  jsem tedy vybrala  následující  hodnoty,  které 

jsem  v  interpretacích  sledovala:  řešení  specifických  problémů  seniorů,  aktivně  žít, 

smysluplně žít, žít ve vlastním domově, provázet stářím, důstojnost.

Vzhledem k charakteru služeb, které sdružení poskytuje, byl nejčastěji zmiňovanou 

hodnotou  život  ve  vlastním  domově.  Pro  ilustraci  uvádím  následující  citace:  Ž5:

„Podporovat je v tom, aby mohli být co nejdéle doma, aby nemuseli chodit do nějakých 

zařízení, sociálních ústavů...Pro klienty je potěšení, často potěšení už jenom to, že tam ten 

pečovatel přijde, že nejsou sami, že mají nějaký spojení se světem, že si můžou s kým 

popovídat, takže alespoň některý klienty to udržuje v psychický kondici, no a potom jim 

pomáháme  dělat  ty  věci,  který  doma  sami  už  nezvládají,  ať  je  to  úklid,  nákup,  nebo 

cokoliv, a pokud by nás neměli, tak by třeba opravdu museli už do nějakýho domova jít, 
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protože  by  si  nebyli  schopni  uvařit,  protože  by  neměli  z  čeho,  bydleli  by  ve  velkým 

nepořádku, protože by neměli sílu si ho uklidit.“; Ž2: „...že chceme, chceme udržet něco 

v tom smyslu, vlastně důstojný a kvalitní život seniorů v jejich prostředí.“; Ž3: „...vůbec 

jim  umožňuje  (sdružení  –  pozn.  autorky),  aby  za  podpory  sociálních  služeb  zůstávali 

doma...poskytuje sociální služby, který jsou zaměřený na doma, terénní sociální služby, 

takže vlastně nemusej opouštět ty svoje domovy a můžou zůstat doma.“

Dále  nejčastěji  zmiňovanou  hodnotou  byla  důstojnost  a  aktivní  život,  obě  byly 

zmiňovány třemi participanty. K důstojnosti cituji následující: Ž2: „...že chceme, chceme 

udržet něco v tom smyslu, vlastně důstojný a kvalitní život seniorů v jejich prostředí.“; Ž3: 

„...možná jakoby respekt, a nějaká jakoby důstojnost těch lidí.“; Ž5: „...možná trošku úcta 

k věku, ke stáří, která se z naší společnosti tak jako strašně vytratila, to si myslim, že v tom 

poslání taky je.“ K aktivnímu životu se participanti vyslovili takto: Ž1: „Nabídka služeb je 

skutečně komplexní v tom, že senioři tam mohou trávit svůj volný, v uvozovkách „volný 

čas“.“; Ž3: „...lidi aktivizovat...“; Ž3: „...vlastně jim poskytuje, umožňuje jednak podílet se 

na nějakým jejich společenským životě, tím, že mohou docházet do našeho komunitního 

centra Portus, a podílet se tady na nějakých aktivitách.“

Řešení specifických problémů seniorů je velmi obecný pojem, který by, dle mého 

soudu mohly  charakterizovat  následující  dva  výroky participantek:  Ž2:  „Pochopit  toho 

druhýho a to, co se tam vlastně odehrává a s čím vším to může souviset, a nabídnout právě 

tu podporu k tomu, aby se v případě nutnosti jakoby povedlo tu situaci změnit  k tomu 

lepšímu.“; Ž5: „...pomáhat a podporovat a chránit seniory.“

Smysluplnost života byla zmíněna pouze jednou: Ž5: „...aby mohli smysluplně žít.“ 

A téma provázení ve stáří také: Ž2: „...že jsme tady pro ně, a že to stojí za to mít slušný 

kvalitní život a je to jedno v jakým věku.“

12.1.2. Do jaké míry jsou s ním ztotožněni – vyznávají stejné hodnoty?

Ztotožnění  se  s  hodnotou  setrvání  v  domácím  prostředí  bylo  vyjádřeno  přímo 

a zcela jasně v následující výpovědi jedné z participantek: Ž4: „Beru to na sebe, představa 

že mě bude osmdesát, devadesát, šedesát, je úplně jedno..a měla bych se ze svýho bytu 

někam přestěhovat, jen protože už nejsem jakoby soběstačná, to znamená nemít svoji deku, 

nemít svoje kytky, nemít svýho psa, cokoliv, to si vůbec neumím představit. V tomhle je 

naprosto chápu. Si vůbec neumím…prostě: Kdo má doma, ten se má. A vono to není nic,  

jako co vzniklo někde z nějakýho jako z ničeho, jo, to prostě.... Sama si to vůbec neumím 

přestavit, a čím jsem starší, tím víc se mě to dotýká, musím přiznat. Neumím si představit, 
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že budu s někým najednou žít v jedný místnosti, někoho koho jsem v životě neviděla, budu 

mít nějaký svoje specifika jako fyzický. Takže je chápu. A přijde mi to úplně supr, když se 

spojí  víc těch...já  nevim,  i  známejch,  a rodiny,  prostě tak.  Tak ty lidi  můžou bejt  sice 

v nějakým svým režimu,  třeba kterej  se  někomu úplně  nelíbí,  nebo mu nepřijde  úplně 

úžasnej, ale prostě je jejich...fakt štastný...přijde mi to důležitý.“

K ostatním hodnotám se participantky v osobní rovině nevyjádřily. Nicméně se ve 

výpovědích  objevila  tři  nová  témata,  která  jsou  participantkami  vnímána  jako  součást 

poslání  a  zároveň  jsou  jimi  sdílena.  Jedná  se  o  podporu  pozitivního  vnímání  seniorů 

širokou veřejností,  osobní  kontakt  při  práci  a  prvek slušnosti.  Hodnoty  níže  dokládám 

citacemi.

 podpora pozitivního vnímání seniorů širokou veřejností

Ž4:  „Myslim  si,  že  se  ta  firma  snaží  ukázat  okolí,  že  to,  že  je  někdo  senior,  ještě 

neznamená, že je úplně jako na nějakým konci jako potravního žebříčku, že jsou fakt lidi, 

který jsou neuvěřitelný,  jsou vzdělaný,  který maj  ještě  co dát  tý  společnosti...A to mě 

přijde jako moc fajn, protože opravdu tady kolikrát  s někým telefonujete  a koukáte na 

datum narození a nevěříte tomu, ta zkušenost je třeba pro mě odsaď jako hrozně cenná. Že 

to,  že  někomu  je  95,  myslim,  neznamená,  že  si  ráno  ve  3  nepokecáme  o  Raffaelu 

Kubelíkovi jako jo...A přestože pracuju dlouho v týhle oblasti, tak mě to pořád překvapuje. 

V sobě už má člověk tak nějak jako zakořeněnej takovej zvláštní jakoby předsudek, možná 

i,  že jako když je někdo senior,  a starej,  tak tak je prostě nějakej, máte ho nějak jako 

zaškatulkovanýho, a když se vám ty lidi tady, a tady jich je spousta takovej, když tak jako 

vybočej z toho, tak si vdycky říkáte: hmmm...jako že...tady jsou úplně neuvěřitelný...když 

pak mluvíte s někým, kdo je mladší než vy, tak si říkáte: hmmm, tak bych radši šla na kafe 

támhle s panem N., kterýmu je 95. Je to skvělý.“

Ž4: „...pravda je ta, že většinou se stýkám jako s podobně naladěnýma lidma jako jsem já, 

to člověk prostě tak jako má, ale je to už jenom o tom, že někam jedete, třeba s úplně 

cizíma lidma, zeptaj se: co děláte? A já vždycky když jim to vysvětluju, tak oni koukaj 

všichni, že to v životě neslyšeli, neznaj to, a jenom to, co řikam tady vám, tak já se takhle 

běžně bavim s lidma, který k tomu jako nemaj vůbec blízko. Takže si myslim, že timhle 

určitě  přispívám nějakým způsobem jakoby ke změně toho okolí,  těm jejich pohledům 

směrem k tady tý cílový skupině, protože když jim řeknete, že tady pan T. prostě si s náma 

nemá čas v pětadevadesáti bavit, protože každej den chodí plavat do venkovního bazénu, 

tak tomu málokdo věří . A ty lidi tady jsou. Je to úplně jako reálný, jo. A samozřejmě když 

to podpoříte těma příběhama, tak já z toho mám sama takovou jako radost, trošku, no, 
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že...že přispět trošku do mlýna,  že ta společnost nemusí vidět úplně jako odepsaný lidi 

v pamperskách někde, tak to takhle není.“

 osobní kontakt při práci

Ž1: „Já se domnívám, že v současné době je moje nejdůležitější role v osobním kontaktu 

a v naslouchání klientů, když přicházejí třeba se vztahovými problémy v rodině, nebo když 

přicházejí, že nezvládají situaci finančně, a hledáme cesty, kudy kde najít zdroje, jak prostě 

tu  situaci  řešit.  Teda  osobní  kontakt,  můj  osobní  kontakt  se  seniorem je  podle  mě  to 

nejdůležitější  protože,  podle  mých  zkušeností  osobní  kontakt  nenahradí  žádný  telefon, 

a žádná mailová pošta.“

 slušnost

Ž2: „Pro mě je to otázka tý slušnosti, toho jakoby, že by lidi k sobě měli bejt hodný, milý, 

vstřícný, příjemný, a hledat cesty, toho jak to má, jak to jde, a jak by to mohlo jít. A ne 

toho, jak to nejde.“

V neposlední řadě ve vztahu k poslání bylo poměrně intenzivně zmiňováno téma 

kvality života. Tuto hodnotu zmínily,  ovšem nikoliv v osobní rovině, čtyři participantky 

z pěti: Ž1: „Posláním organizace je snažit se co nej...zkvalitnit život seniorů v důchodovém 

věku. Prostě poskytnout jim takové služby, které by jim umožnily...prostě lépe žít, prostě, 

v seniorském  věku.“;  Ž2:  „...že  chceme,  chceme  udržet  něco  v  tom  smyslu,  vlastně 

důstojný a kvalitní život seniorů v jejich prostředí.“; Ž2: „...že jsme tady pro ně, a že to 

stojí  za to  mít  slušný kvalitní  život  a je to jedno v jakým věku.“;  Ž3:  „...prostě  jejich 

kvalita života.“; Ž4: „...firma, která se věnuje seniorům, kterejm nějakým způsobem chce 

prostě jakoby zpříjemnit ten sklonek života.“

12.1.3. Je poslání v organizaci vnímáno jako formální?

Ve dvou případech participantky daly jasně najevo, že poslání organizace vnímají 

jako formální.

Ž2:  „Podle  mě  je  to  jiný  v  tom,  jako  jaký  je  poslání,  vize  a  mise  organizace 

oficiálně, neoficiálně, a jak si to jednotliví členové jako my členové a členky tady nějak 

jako  přesumírovali  a  jak  se  v  tom  hledají.  Myslim  si,  že  je  i  otázka  nejen  poslání  

organizace a poslání jednotlivých třeba sekcí.“

Ž4: „Vzhledem k tomu, jak to tady je nastavený, tak na to vůbec jako nedokážu 

odpovědět.  Jak  už  jsem řikala  na  začátku,  pro  mě  vůbec  ta  práce  jakoby  s  posláním 

organizace a s jejíma hlavně vizema do budoucna ...versus jakoby podřízení...podle mě by 

ta celá firma měla vědět naprosto jasně, a všichni by měli nějak držet za jeden provaz, 
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a měli by vědět jako proč tady jsou, a co tady dělaj, a kam ta firma směřuje. A to tady není. 

O tom jsem naprosto přesvědčená. Tady nějaká jako konektivita s firmou a jejíma vizema 

neexistuje.  Ne.“  „A chybí  vám to?“ „No jejej!  A hlavně já  jsem tady úplně vyměnila 

personál, těm lidem to chybí. Tím větší je teda ten tlak na mě samozřejmě, jo, kterej je mi 

velmi nepříjemnej. Dostává mě do nějakejch situací, ale oni nikoho jinýho neviděj. Celej 

den. Já bych řekla, že pan ředitel pak má občas nějaký jako nápady, že by sme se jako 

sešli, jo, ale jak už jsem řikala na začátku: Když něco nezasejete, tak nemůžete nic sklízet. 

Tady není vůbec ten začátek. Ta práce jako s celým tím barákem, nějak jako intenzivní, 

úplně od základu, tady to není, je to škoda. Si myslim, že ten potenciál by tady byl a ta 

společnost je z nějakýho důvodu založená, a je letitá, a co mě teda vždycky překvapilo, že 

skoro každý ví, co je ŽIVOT 90 a jak je úžasnej. Jak jako to povědomí v tý společnosti, tak 

to bych teda, na základě toho, že tady 10 let pracuju, v životě neřekla. A to si myslim, že je 

trošku jako zásluha pana ředitele, on by měl dělat tady ty věci ven, a ty věci dovnitř by měl 

dělat někdo jinej.“

Z poslední výpovědi je patrná nespokojenost se systémy, které jsou v organizaci 

nastavené. Toto téma bylo zmíněno ještě dalšími dvěma participantkami a věnuji se mu 

v první části následující kapitoly.

12.1.4. Je něco, co zaměstnancům chybí, aby mohli poslání naplnit?

Navazuji na předešlou kapitolu, kde se objevilo téma nespokojenosti s nastavenými 

systémy  v  organizaci.  Téma  chápu  jako  zásadní  pro  možnost  naplňování  poslání 

a dokládám ho dalšími výroky. Celkem se k tomuto vyjádřily tři participantky.

Ž2: „Jako, myslim, že jo, jako prostě, je to problém vždycky těch větších organizací 

podle mě ta struktura, ta ukotvenost v tom jako že něco prostě nejde, když by to teoreticky 

100x šlo, jenom je to neochota, že je to problém prostě komunikační, že jo. To je asi jako 

vždycky, když je někde víc lidí, ale tady zrovna jako mi to přijde teda neskutečný, že se 

z věcí,  který,  no  víš...vždyť  to  znáš...prostě...který  vůbec  nejsou  problém,  se  problém 

udělá,  a  ty,  který  problém  jsou,  tak  se  neřešej,  jako...a  neřešej  se  stylem  pojďme, 

koukneme se na to, že by to šlo udělat jinak. Se to řeší s tim, že se prostě někde na někoho  

zaječí, a tím to padne, a už to nikdy nikdo neprokopne, a ty lidi se ukotvěj v tom: dobře,  

jsem tady a dělám si jenom na svým písečku, a ten přesah: jakoby to pojďme dělat věci 

jinak...tady není.“

Ž2: „Ta provázanost, jakoby to, že ten telefon je jakoby telefonická služba, a tady 

původně bejvávalo, ještě v těch začátcích, že jsme provazovali, když už jsme nemohli, tak 
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provázali  na  někoho  dál.  Teď  v  tuhletu  chvíli  to  vůbec  není,  jo,  jakoby  že  ta  naše 

intervence, a větší angažovanost do toho je prostě omezena v tom, že ne, že tim, že jsme 

přesně jakoby že..že jsme se 10x spálili, tak... tak se udělalo to, že jsme samostatný. A my 

vlastně samostaný nejsme,  to znamená ty přesahy neděláme a dělat  nebudeme,  protože 

jsme  pouze  krizová  intervence.  A  to  že  vlastně  jsme  krizová  intervence  vlastně  pod 

nějakou organizací,  která  by  ty  přesahy teoreticky  dělat  mohla,  tak  to  se  tady vlastně 

neděje.“

Ž4: „Jaký je poslání organizace?“ „To by mě taky zajímalo (smích). Já si myslim, 

že to trošku plyne  z takovýho jako vzduchoprázdna,  v tomhle  směru tady...vůbec  jako 

firma versus...versus všechno pod ní, mám trošku pocit, že  tady je to řízený tak jako ze 

spoda nahoru, ne se shora dolu, a z toho všechno tohle plyne.“

Ž3: „Tak tohle téma (poslání – pozn. autorky) je tady pro nás takový..takový, jak to 

říct, poslední dobou žhavý, co se celý organizace týče.“

Ž3: „Možná je to historicky daný, když bych vzala poslání celý organizace, tak je to 

hodně, nebo na mě to působí, jo, není to podle mě tam ani v tom poslání napsaný, ale 

hodně mi to vychází z nějaký jakoby dobrovolný aktivity,  že z toho je to hodně cejtit,  

jakoby, že možná ty pracovníci jsou nastavený jakoby dobrovolníci,  ale už to tak není, 

protože  my  jsme  se  tady  jakoby  zprofesionalizovali,  a  my  tu  sociální  práci  vnímáme 

mnohem víc už profesionálně, když než kdysi dávno. A myslím si, že i v tom poslání by 

tohle možná mohlo bejt jakoby nějak zhodnocený, že opravdu to poslání, mi přijde, že je 

na takový dobrovolnický jako úrovni. A ono je to problém celý týhlentý organizace naší, 

že už jsme jakoby..nebo takhle, že sociální služby už jsou, nebo by měly být někde jinde, 

a tady  pořád  jsou  takový  ty  kořeny  toho  dobrovolnictví,  že  vlastně  my  to  děláme  od 

srdíčka, děláme to rádi, to sice ano, to je předpoklad k nějaký sociální práci, ale jakoby  už 

jsme někde jinde, a to v tom poslání... nevidim to tam.“

Dalším tématem, ale nikoliv již tak výrazným, při poskytování sociální služby – 

naplňování poslání byla absence spolupráce s lékaři: Ž5: „A pak mi chybí ještě spolupráce 

mezi sociálním a zdravotním. To tam taky bohužel nefunguje. Velká většina praktickejch 

lékařů se prostě moc nechtěj podílet na spolupráci při péči o toho klienta, mají pocit, že to 

není jejich věc, že je to nezajímá, a neumějí v podstatně nic jinýho, než buď napsat přášky,  

nebo předepsat nebo poslat do nějakýho domova.“

V neposlední řadě byla jednou participantkou vnímána jako překážka v naplňování 

poslání  nemožnost  přizpůsobit  finanční  stránku  poskytované  služby  individuálním 

možnostem  daného  uživatele:  Ž5:  „Chybí  mi  pro  některý  klienty  peníze,  nebo..nebo 
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možnost  mít  některý  služby  za  určitých  okolností  zadarmo,  nebo  velmi  zlevněně, 

protože..přestože jakoby..jakoby pro nás pro příjemce těch penízků těch klientů se to zdá, 

že platí málo, tak některejm klientům dělá velkej problém si ty služby prostě pořídit.“

12.1.5. Jiná témata

U všech participantek bylo patrné, že mají svou práci rády, protože jim přináší 
pocity naplnění:

Ž1:  „Pro mě  to znamená,  ze  že mám pocit,  že  k něčemu jsem.  Že tady nežiju 

nadarmo,  a  že  mi  to  přináší  uspokojení,  jednak  v  tom,  že  si  udržuju  myšlení,  mám 

program, a hlavně jsem v kontaktu s lidma, což mi dělá dobře.“

Ž2: „Jako, že prostě jsem si uvědomila,  že fakt dělám práci pro to, protože má 

smysl. Jinde bych tu práci mohla dělat taky, ale necítila bych tam ten smysl, a jinde bych 

třeba nemohla dělat práci úplně jinou, kde bych necítila už vůbec žádný smysl, ač bych 

třeba za ní byla  mnohem víc ohodnocená,  tak ještě stále jsem, i  po těch sedmi letech, 

prostě došla k tomu, že mi to za to stojí.“

Ž3: „Mě tady baví s těma lidma spolupracovat v tom smyslu, že když k nám někdo 

sem přijde třeba z léčebny dlouhodobě nemocnejch a odchází vlastně po svejch, a jakoby 

zlepšování toho stavu toho člověka...a vlastně mi tady řikaj naše psycholožka, což teda je 

takový trošičku úsměvný, ale já si s nima ráda povídám, i o tom co je jakoby trápí, a proč 

tady jakoby jsou, a tak...práci mám z toho důvodu jako ráda, ale hodně práci s těma lidma.“

Ž5:  „Určitě  práce,  která,  mám  pocit,  že  je  smysluplná,  ze  nepřináší  jenom tu 

námahu, ale přináší i nějaký zadostiučinění, ve formě toho, že člověk vidí, že jsou klienti 

spokojení, že jsme klientům pomohli, že nám říkají, že jsou rádi, že nás mají, tak tohle si 

myslim, že pořád aspoň pro mě hodně znamená.“

Ž4:  „Pomoc  někomu,  kdo  ji  potřebuje.  Vzhledem  k  tomu,  že  od  20  pracuju 

v pomáhajících profesích, tak určitě k tomu nějaký sklony mám, důvody, si myslim, že už 

dneska taky vím. Ty jsou docela důležitý, aby člověk věděl, proč pracuje, tam kde pracuje. 

Taky je mi dneska naprosto jasný, že ve slově pomoc se prostě skrývá hlavně slovo moc. 

A pořád mě to baví jakoby někomu pomáhat.“

12.2. Analýza 2. případu: Evropské sociálně zdravotní centrum Praha, 
o.p.s.

Posláním  domova  pro  seniory  je:  „Domov  pro  seniory  -  Slunečnice  poskytuje 

celoroční pobytové služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob 

jejich  života  v podmínkách,  které  jsou  blízké  jejich  vlastnímu  prostředí,  zabezpečují 
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důstojný  způsob  života  a  respektují  osobnost  uživatele“  (Evropské  sociálně  zdravotní 

centrum Praha, 2011, s. 9).

12.2.1. Znají jednotliví zaměstnanci poslání - dokáží ho citovat, nebo interpretovat?

Ani  jedna  z  participantek  poslání  organizace  doslovně  necitovala.  Ve  všech 

případech se jednalo o jeho interpretaci.

Stejně jako u předešlého případu jsem tedy vybrala z poslání následující hodnoty, 

které  jsem  ve  výpovědích  sledovala.  V  tomto  případě  šlo  o:  samostatný  a soběstačný 

způsob života, podmínky blízké vlastnímu prostředí, důstojnost a respekt.

Posledně  jmenované  slovní  spojení,  důstojnost  a  respekt,  bylo  ve  výpovědích 

nejčastěji zmiňovaným tématem. Zmiňovaly ho čtyři  osoby z pěti.  Pro ilustraci uvádím 

několik  citací:  S1:  „...je  tam  ještě  něco  o,  myslim,  že  respektovat  důstojnost 

a tak...ale...taková nějaká jakoby relativně fráze, ale samozřejmě to k tomu nějak patří...“; 

S3: „...takže bych řekla, že tak nějak, aby prostě, pokud možno, důstojně tak nějak dožili, 

no...“; S4: „Tak já si myslím, že samozřejmě bychom chtěli nabídnout těm lidem, aby měli 

plnohodnotný a důstojný život i tady v těch seniorských letech.“; S2: „...zajistit důstojný, 

důstojný jako život, pro toho uživatele v těch našich podmínkách...“.

Naopak oproti tomu o samostatném a soběstačném způsobu života hovořila pouze 

jedna z pěti dotazovaných a to následovně: S4: „Právě, že mě by se líbilo, kdyby třeba se 

víc tam podporovala ještě taková ta jako samostatnost těch lidí jako, že ještě to, co můžou, 

aby se to víc...jako samozřejmě se o to někdy snaží ti pracovníci…a takový to, aby jako 

byli soběstační dokud to jde, ale chápu, že někdy pro ty sestry je rychlejší, když tu paní,  

jako jí  vykoupou oni,  než aby tý paní  prostě  daly do ruky žínku a ona by se pomalu 

omývala, že jo, protože...že třeba tohle je ještě takovej úkol...“. V jiné souvislosti stejná 

participantka: S4: „...někdy si myslim, ze by ten senior ještě mohl jako sám.“

Podmínky blízké domácímu prostředí zazněly ve třech případech: S1: „Poskytujem 

komplexní služby s důrazem na jakoby co nejvíc se přiblížit domácímu prostředí.“; S2: 

„Služby byly jako co nejvíc napodobit to jejich prostředí a nějaký jako zajistit důstojný 

důstojný jako život, pro toho uživatele v těch našich podmínkách, ale...“; S4: „Myslim, že 

je to taky to poslání, co bychom chtěli splnit, aby se cítili dobře, nemyslim si, že se dá 

naplnit,  to  aby se  cítili  jako doma,  protože  to  se  nemůžou  cítit,  když  jsou v zařízení, 

a myslim,  že to  je  taky z  jedno jako z  přání,  který by tam bylo,  a  to  je  hrozně těžko 

naplnitelný.“.
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12.2.2. Do jaké míry jsou s ním ztotožněni – vyznávají stejné hodnoty?

Pokud  tuto  otázku  opět  vztáhnu  na  výše  zmiňované  hodnoty,  které  poslání 

organizace obsahuje,  tak jejich témata se ve výpovědích vyskytují  sporadicky:  S4: „Ta 

důstojnost a respekt k tomu stáří, to pro mě je jako hodně důležitý.“

Naopak se poměrně  dost  vyskytují  jiné hodnoty.  Zaznamenala  jsem následující, 

které dokládám příslušným citacemi z výpovědí participantů:

 humanismus

S2: „No, já jsem jako vždycky se snažila to tak jako pojímat, aby to mělo takový jako spíš  

jako lidský rozměr, protože tady v tom domově...protože jsme byly velká organizace.., tak 

na vás jako tlačí ty směrnice, že máte nějakou určitou kapacitu. Teď máte najednou volná 

místa a musíte je co nejdřív obsazovat, tak jsem to nechtěla dělat tím stylem, že to jako 

musím obsadit  za  každou  cenu.  Nebo těm lidem...prostě  to  rozhodnutí,  že  najedou se 

z domova  mají...ze  svýho  domova,  kde  byli  zvyklí,  nastoupit  úplně  do  jako  cizího 

prostředí...tak aby to bylo prostě pro ně jako příjemnější, tak jsem to nechtěla dělat jakoby, 

že to musí být třeba do týdne, nebo takhle, no...tak, tak jsem to chtěla dělat trošku tak jako 

lidsky, no.“

S2: „To tam tím (reminiscencí – pozn. autorky) hodně jako ožilo, a hlavně i ta práce se víc 

jako zaměřila na ty jednotlivý klienty, že se konečně jako ten personál o ně začal zajímat 

prostě víc jako o lidi, my tak jako přišlo.“

 empatie

S2:  „...jako  pro  mě  bylo  důležitý,  nebo  i  tak  jako  pro  život  je  důležitý,  si  vždycky 

představit toho klienta, jak bych se tam jako cítila já na tý druhý straně, a tak si vždycky 

jako snažim...snažim tak jako jednat, jak bych jako...jaký by to bylo pro mě, no.“

 pozornost vůči druhému

S5: „...už jenom to, že prohodíme pár slov, usměju se na toho člověka, tak vim, že jim to 

pomůže. Nebo, že já nevím...peníze jim strčim do použitý obálky, že to nemusej někde po 

kapsách  lovit.  Takovýhle  malý  drobnosti  prostě,  jo.  Nebo  zastavím  se  s  lidma, 

popovídáme si, pomůžu jim s támhletím, nebo že člověk udělá i něco navíc. Vidím paní na 

vozejku, která se pohybuje sama na tom vozejku, ale já jdu kolem, no tak jí odvezu, že to 

je  pro  ní  rychlejší.  Takovýhle  drobnosti,  který  mě  nic  neudělaj,  je  považuju  za 

samozřejmost, těm lidem hrozně moc pomáhaj.“

S1:  „...spíš  možná  i  taková  nějaká  jakoby  laskavost,  nebo  taková  snaha  o  to  prostě 

být...v rodině je přeci láskyplný prostředí, nebo mělo by být, takže to tam to já tam vidím 

taky, nebo slyším.“
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 podpora

S2: „Sem se jim to snažila jako co nejvíc nějak jako ulehčit ten přechod...jako tím, že jsem 

jim prostě se snažila dát veškerý jako informace o tom...tak jim to jako přiblížit, něž tam 

třeba jako nastoupili, aby si tam jako to šli jako prohlídnout...“

S4: „Já si myslim, že to je i tím jako jaká jsem já, jo, že s těma lidma já pracuju, že se  

snažim hledat i v tom, že maj oni takový třeba jako smutný to stáří, někdo má, tak hledat  

tam i něco, co jim může jakoby říct, že i přes to že to maj třeba takový těžký, nemoci, a je 

tam takový jako bolavý pro ně, že i přes to to má pořád jako význam, že tady jsou, že 

můžou jako, že můžou žít v tom našem zařízení, no. Jako myslim si, že ty ohlasy od nich 

jsou, že si jako díky mě třeba někdy cítí trošku líp, že to je jako snesitelnější pro ně to tam 

jako zvládnout.“

 individuální přístup

S2: „Nebo jsem se jim snažila vyjít  vstříc,  když třeba chtěli  pokoj...někdo chtěl  prostě 

třeba na východní stranu, někdo na západní, nebo někdo chtěl se zahrádkou, kdo byl třeba 

zvyklý mít nějaký kytičky...tak aspoň jsem se jim snažila v takovejhlech maličkostech...no 

jako  že  to  moc  jako  tam  jako  nejde,  tam  je  to  všechno  unifikovaný...ale  možná 

v takovejhlech jako drobnostech, no...to vyjít vstříc.“

 spokojenost uživatele

S3: „...já se teda snažím, aby to bylo hlavně k jejich spokojenosti.“

S3: „Tak určitě, pokud možno.., tak zpříjemnit těm obyvatelům, co sem přijdou takovou tu 

poslední etapu života...je to asi teda pro ně...pro některý je to teda hodně těžký.“

S3: „Ono je to takový jako klišé, ale svým způsobem to tak je..prostě zpříjemnit, zajistit 

a asi hodně zpříjemnit, nebo poskytnout lidem takovou tu poslední štaci, nebo tu..tu jejich 

poslední cestu prostě tak...udělat pro ně to, co je v našich silách, protože to je opravdu už 

pro většinu z 95, možná 97% lidí opravdu už konečná štace, 

S3: „Tak je pravda, že občas třeba z těch adaptací nemám úplně dobrej pocit, ale je to spíš 

tím, jak je založenej ten člověk...úzkostnější ten člověk, tak je to vysilující jak pro ně, tak 

třeba  i pro  mě.  Já  se  snažím  hodně  jim  přizpůsobit,  snažím  se  jim  pokud  možno  to 

zpříjemnit ten pobyt.“

S3: „Pro ty lidi je to opravdu konečná, nebo takový ten poslední cíl cesty tady na tomhle 

světě. Prostě jim ho zpříjemnit  a udělat  pro ně to, co je v našich silách,  to nejlepší co 

dokážeme, prostě.“
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S3: „Já se to snažím dělat tak, abych hlavně nepoškozovala toho klienta, že jo..aby mu tady 

jako bylo příjemně, ale je to těžký, no, pokavaď jsou ty lidi...jdou jsem prostě jenom proto, 

že třeba rodina se nechce postarat, tak už celkově je ta adaptace, je horší, no.“

 partnerství ve vztahu pracovník – uživatel

S4: „Takový možná..i takový jako partnerství, víš jako, aby to nebylo takový, že my jsme 

z nějaký z pozice moci, a takový..aby prostě se tam jako oni cítili jako partneři naši, že si  

můžou taky zasahovat do toho jak se to bude vyvíjet. … že já strašně fakt nemám ráda,  

když to je z pozice jako někdo je klient a někdo je nad ním, jako protože je ten pracovník.“

Pouze v jediném případě mi bylo zcela otevřeně sděleno, že dotyčná participantka 

deklarované poslání nesdílí: S2: „Já to jako poslání...jako já to necítím..jako nějak za svý, 

no, tak se mi to asi tak jako nějak špatně odpovídá.“

Jednalo se o případ, kdy participantka měla ohledně poslání diametrálně rozdílnou 

zkušenost  z  předešlého  pracovního  poměru:  S2:  „...to  byla  teda  malá  organizace,  tam 

vlastně když jsme měli vlastně vůbec zpracovávat standardy,  tak to poslání, na to jsme 

měli  třeba několik  sezení  a  všichni  vlastně zaměstnanci  se na tom podíleli,  vlastně na 

vymýšlení  toho poslání,  takže to bylo takový jako lehce uchopitelný a jasný. Ale tady 

prostě  v  té  velké  organizaci  to  chodí  úplně,  úplně  jinak,  no...takže  to  člověk,  ten 

zaměstnanec to musí přijmout, přijmout co vymyslí to vedení.“

Svůj postoj  participantka reflektuje následovně: S2: „Je to takový paradoxní,  že 

vlastně, za ty dva roky práce, vlastně jsem jako člověk poznala, že když pak bych si měla 

představit,  že takhle by třeba tam jako měla být jako moje babička,  nebo někdo z mý 

rodiny,  tak  si  to  vlastně  vůbec  neumím představit,  a  při  tom ty  ostatní  žadatelé,  těm 

ostatním žadatelům to tam člověk vychvaloval,  jak je  to  tam dobrý všechno,  tak je to 

takovej paradox, no...na jednu stranu, no...ale myslim si, že opravdu když ty lidi, takoví ti 

klienti,  kteří byli opravdu jako sami, že neměli ani rodinu, nebo se  s rodinou nestýkali 

a chyběl jim, chyběl jim ten kontakt s vrstevníky, protože třeba bydleli v domech, kterej 

neměl výtah a oni už špatně chodili a nedostali se ven, tak tak pak tam byli opravdu rádi. 

Protože  zas  třeba  teda  u  nás,  co  fungovalo  dobře,  tak  byly  teda  různý  tam  kroužky, 

a zájmový zájmový činnosti, takže tam myslim, že si ty klienti mohli jako najít mezi mezi 

tim nějaký spřátelené duše a tak.“

12.2.3. Je poslání v organizaci vnímáno jako formální?

Ve třech případech šlo jasně identifikovat, že poslání organizace je participantkami 

vnímáno, alespoň z části, jako formální:
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S2: „...poslání,  který si člověk někde přečte  v nějaký směrnici,  no...že to vůbec 

neutkvělo nějak přímo v hlavě.“; S2: „To je ale takový, takový klišé, že kolikrát když si 

tam pak člověk vybaví nějaký situace, tak to je teda, no...a spíš na té zvýšené péči, no tam 

je to jako horší, když ty klienti třeba už nemohou že jo sami mluvit, nebo rozhodnout si to 

za sebe, tak ten personál to prostě dělá v takovejch jako zajetejch kolejích, že se prostě už 

jako nekouká na to, co třeba by chtěl ten klient, že jo no.“; S2: „Myslim, že to (zachování 

důstojnosti – pozn. autorky) neodpovídá pak tý realitě.“

S5: „Možná je jedna věc je ...si já myslim to, co je...to co je jako, když to řeknu 

veřejně,  nebo jako na reprezentaci,  a jak to doopravdy je, jo.“;  S5: „Takže navenek je 

právě,  že  na  prvním  místě  je  ten  uživatel,  ty  jeho  potřebný  cíle,  individuální  plány 

a tohleto, ale já si myslim, že ve skutečnosti to tak není, jo...že ve skutečnosti to tam...nás 

zajímá hlavně, já nevim, aby tam člověk rychle nastoupil, byť papírově, abysme z něj měli 

peníze, peníze, peníze, prostě, ale to, jak se ten člověk cejtí, co ten člověk..jakože to jde 

jako stranou, jo. Že tam je důležitá navenek ta obložnost, ty finance, ale ten člověk jako 

takovej ne. Jo, ale při tom potom když si otevřu..já nevim, nějakou brožurku, letáček, tak 

to, to vyzní, že jo, jako na první pohled jako ten člověk, ale já to tak necejtim, no bohužel 

prostě, jo.“; „Takže, v tom je asi hodně ten rozpor, že na prvním místě jako je ten člověk,  

ale při tom já to tak třeba necejtím. Ale je to jenom za mě. Můj pocit, můj náhled.“

S4: „Myslim, že je to taky to poslání, co bychom chtěli splnit, aby se cítili dobře, 

nemyslim si, že se dá naplnit, to aby se cítili jako doma, protože to se nemůžou cítit, když 

jsou v zařízení, a myslim, že to je taky z jedno jako z přání, který by tam bylo, a to je  

hrozně těžko naplnitelný.“

12.2.4. Je něco, co zaměstnancům chybí, aby mohli poslání naplnit?

Z nasbíraných dat lze vysledovat několik problematických oblastí, které jsou pro 

zaměstnance  překážkou  v  naplnění  poslání  a  zároveň  jsou  zaměstnanci  vnímány  jako 

demotivující. Nejčastěji byly zmiňovány finanční zdroje:

 finance

S1: „Nenapadá mě nic, mně přijde, že prostě...přiblížit se domácímu prostředí je jakoby 

nejlepší vyjádření toho, jak to tady chceme dělat. Samozřejmě, to jak se přibližujeme, nebo 

jak se nám to daří, se pak odvíjí i v podstatě od peněz, kolik na to máme. Protože od toho 

se odvíjí kolik můžem zaplatit pracovníků, a od toho se pak odvíjí, jak často můžem s tím 

člověkem být, a co všechno pro něj můžem udělat třeba.“

S2: „...za každý neobsazený místo nám utíkaly peníze, když to takhle řeknu, no.“
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S5: „Není dostatek těch financí, aby nás třeba mohlo bejt víc, a věnovat se těm lidem. Točí 

se to hodně i okolo těch peněz.“

S2:  „Záleží na  tom  personálu,  no...prostě  tam  převážnou,  že  jo,  péči  poskytují 

zdravotní..zdravotní  personál,  a když tam, když tam probíhali  různý školení,  tak prostě 

někteří  lidé si  to budou dělat  po svým, postaru,  i  když...to  už člověk pak nezmění,  no 

tak... .“

S2: „Ale když ono toho personálu u nás je málo,  protože,  že je to i  tim,  že oni musí 

stihnout práci hodně, že prostě pak když je oběd a mají třeba na té zvýšené péči prostě 

musí ty lidi dokrmit, pak je zase třeba převlíknout, opravdu tam jako nezbývá třeba moc 

prostoru na ten rozhovor, no...je to takový složitý, no...protože pak oni mají takový jako 

pocit, že vlastně na ty rozhovory, na to povídání jsou tam přece ty sociálky, no...a ono by 

to mělo být tak nějak propojeno... .“

 spolupráce mezi sociálními a zdravotními pracovníky

S3: „Mě teda hrozně záleží...co mě nejvíc...jako fakt vadí je ta spolupráce s tím zdravotním 

personálem, protože já tomu obyvateli něco slíbím, dojdu na zdravotní, tam jim to řeknu, 

co  je  potřeba,  jenomže za  dva dny přijdu k tomu obyvateli,  zjistim,  že to  není  prostě 

udělaný, a jsou to věci, který nejsou zas tak náročný pro ten zdravotní personál, ale jsou 

velmi důležitý pro ty obyvatele nově nastoupený...a už jenom ten přístup...tady jde o to, že 

ty zdravotníci tam jsou celodenně s nima na tom oddělení, jo, že... Víceméně ty obyvatele 

by měli chodit za nima se třeba poradit a ...tohleto mě mrzí, to musim říct, že...jako není to 

na všech odděleních, jo, je zase třeba oddělení, kde se s nima domluvim, a klapne to a je to 

v pořádku, ale tohleto, tohleto mě mrzí, no.“

 neochota ze strany kolegů

S2: „...právě když já jsem měla jako docela dobrý možnosti, že jsem právě chodila na ty 

šetření, a právě se třeba jednalo o klienty, kteří nikoho neměli, a bylo jim i líto vyhodit ty 

věci, takže jsem pak vždycky domlouvala, že se to třeba tam dovezeme, a oni byli rádi, že 

tam třeba ten nábytek může být vystaven, že to prostě jako neskončilo někde na skládce, že 

to tam je využitý.  Ale když pak prostě se měla domluvit  údržba a jet  tam...teď prostě 

poslouchat  ty  řeči,  že  všichni  jako...je  to  pro ně  práce  navíc,  tak...prostě  jako spoustu 

zaměstnanců  tam bylo  jako  za  těžko  dělat  něco  navíc  než  je  třeba  vyloženě  napsáno 

v jejich pracovní jako náplni. Já jsem taky neměla v náplni taky spousta věcí a dělala jsem 

je, protože jsem cítila, že to prostě tak je lepší, no...“
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 byrokratismus

S5:  „Věnovat  se  více lidem.  Je  tolik  administrativy,  někdy mně přijde,  že jako už ten 

člověk, ten klient, prostě nás v uvozovkách „nezajímá“, nebo není prostor na to, aby..aby 

nás zajímal, protože nás semele administrativa, administrativa, administrativa.“

 nepružnost systému

S2: „Tady je problém, že člověk, když tam nastupoval, tak měl třeba nějaký ideály, nebo 

takový jako že... takový elán, a že tohle změnim, nebo prostě ty nápady, že jo, co by se 

dalo udělat jinak, a pak když vidíte, jak to tam všechno dlouho trvá, než se prosadí, že se 

může třeba někam dát obrázek, což je taková jako hloupost, že jo, tak to je, to je strašně 

ubíjející, no.“

 podpora uživatele v soběstačnosti

S4: „Právě, že mě by se líbilo, kdyby třeba se víc tam podporovala ještě taková ta jako 

samostatnost těch lidí jako, že ještě to, co můžou, aby se to víc...jako samozřejmě se o to  

někdy snaží ti pracovníci…a takový to, aby jako byli soběstační dokud to jde, ale chápu, že 

někdy pro ty sestry je rychlejší, když tu paní, jako jí vykoupou oni, než aby tý paní prostě 

daly do ruky žínku a ona by se pomalu omývala, že jo, protože...že třeba tohle je ještě 

takovej úkol...“.

12.2.5. Jiná témata

V  rozhovorech  se  objevovalo  jedno  velké  téma,  kterým  byly  pocity  naplnění 

a uspokojení skrze blízký vztah k cílové skupině a naslouchání životním příběhům seniorů.

 pocity naplnění

S4: „Jako pro mě je ta práce se seniorem, tak to je tak jako můj...tak to řeknu jako úplně 

jak mě to napadlo jako první, jo...tak první myšlenka, tak jako smysl života je to pro mě,  

jo,  jako  fakt,  protože  já  se  i  potom mimo  rámec  pracovní  jako  věnuju  jako  v  jiným 

projektech seniorům zdarma, a prostě mě to baví. Jako je to, je to pro mě jako hrozně 

důležitý, že vidím že to má smysl.“

S1: „Je to hezký vidět, jak jim dokážeme pomoct, jak třeba jsme pro ně důležití, jak vás 

rádi vidí...jako že to je takový, jak to říct, člověku to dá takovej pocit jako užitečnosti.“

S3: „...pro mě je to hodnota, že můžu tomu člověku pomoct, snažím, se aby prostě se sžil 

trošku tady s tím prostředim, takže pro mě je to ta hodnota, že já prostě se jim snažím 

opravdu pomoct.“
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 blízký vztah k cílové skupině

S1: „Překvapilo mě, jak moc mě (práce – pozn. autora) baví, že jsem si nemyslela,  že 

senioři budou cílová skupina, která mi bude tak blízká. Že to je opravdu taková jako hezká 

práce.“

S3: „Tu práci jsem vždycky hledala víceméně u těch seniorů.“

S2: „V podstatě..v podstatě z těch cílových skupin jako v té sociální práci, tak mi byly 

blízký,  mi byla  blízká ta práce s lidmi s jakýmkoliv postižením. A nebo ty senioři,  že 

prostě ty další skupiny jako prostě v azylových třeba domech, nebo s Romy, tak, nebo dělat 

na ulici, tak na to já jsem se teda necítila, no.“

S4: „Ta cílová skupina je mi hrozně blízká, už protože jsem měla moc hezký vztahy se 

svými prarodiči, tam se to asi vytvářelo.“

 naslouchání životním příběhům

S1: „Je hrozně příjemný dovídat se z těch jejich životů věci, i když já se dozvídám spíš 

jako  nějaký  jenom  drobnůstky.  A  kolegyně,  co  dělají  reminiscenci,  tak  těm  hrozně 

závidím,  protože  se  dovídají  strašně  moc  toho,  ale  je  to...ty  jejich  životní  zkušenosti 

poslouchat, zážitky, a to je nesmírně obohacující.“

S3: „Tím jak zjišťuju ty životy těch lidí, tak mě to naplňuje tím, že já se dozvídám jak oni 

žili, teď vlastně co člověk, to jinej  příběh, jo takže. Je rozdíl, když třeba ty lidi pocházej 

z vesnice, nebo když jsou přímo tady z Prahy, jako je to zajímavá práce.“

S5: „Mě teda ta administrativa nevadí, ráda papíruju, ale je to takovej i oddech pro mě, že 

si s těma lidma sednu na tu hodinku popovídáme si, a mě to i hrozně dává, protože z toho 

života jejich já toho moc neznám, nevim, protože jsem prarodiče moc nepoznala, takže já 

se hodně moc dovídám z jejich života a je to pro mě hrozně fajn, i takovej oddech, a mám 

to hrozně moc ráda.“

S5: „Tak budu-li úplně upřímná, tak ta práce, pominu-li že jo kvůli čemu každej chodí do 

práce, to jsou finance, tak já tu práci mam jako že vyřizuju ty úmrtí a vlastně ty příspěvky 

na péči, kdy vlastně o ně žádám, kdy se ten zdravotní stav těch lidí horší, pro mě je to 

taková hodně smutná práce, nebo taková nic jako spíš pesimističtější, takže já se... proto se 

i ráda věnuju té reminiscenci, kdy je to hodně o těch vzpomínkách, a jako svým způsobem 

mě ta linie jako obohacuje, jo, ale je to díky tý reminiscenci, protože jinak tím, že dělám ty 

úmrtí, jak už jsem říkala, a ty příspěvky, tak je to zase jako takový smutný, protože někdy 

mě to jako i někdy hodně ubíjí, proto třeba já musím prostě vypadnout do jinýho prostředí, 

třeba mezi mladý.“
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13. Příprava zprávy

Příprava zprávy je podle Hendla (1012, s. 112) poslední krokem výzkumu pomocí 

případové studie, jehož cílem je vykreslit a přiblížit případ v jeho komplexnosti.

Tuto  kapitolu  tedy  věnuji  určitému  shrnutí  obou  případů  a  jejich  následnému 

porovnání.

13.1. ŽIVOT 90, o.s.

V občanském sdružení  ŽIVOT 90 jsem realizovala  výzkum pomocí  kvalitativní 

metody polostrukturovaného dotazování. Výzkumu se zúčastnilo pět participantek, s nimiž 

jsem  uskutečnila  dotazování  formou  rozhovoru  pomocí  návodu.  Participantky  byly 

vybrány  pomocí  účelového  vzorkování.  Rozhovory  byly  nahrávány  na  diktafon 

a realizovány ve čtyřech případech na pracovišti v soukromí kanceláře dané participantky 

a v jenom případě ve veřejném prostoru.

Položila  jsem  si  následující  hlavní  výzkumnou  otázku:  Jak  vnímají  poslání 

organizace  její  zaměstnanci?,  kterou  jsem  doplnila  podotázkami:  Znají  jednotliví 

zaměstnanci  poslání  -  dokáží  ho  citovat,  nebo interpretovat?  Do jaké  míry  jsou  s ním 

ztotožněni – vyznávají stejné hodnoty? Je poslání v organizaci vnímáno jako formální? Je 

něco, co zaměstnancům chybí, aby mohli poslání naplnit? Získaná data jsem analyzovala 

pomocí kódování. Výsledkem jsou následující zjištění.

Participantky nedokázaly poslání své organizace doslovně citovat, nicméně byly do 

jisté míry schopny jeho obsah interpretovat. Co se týče jednotlivých hodnot, která poslání 

obsahuje, nejčastěji zmiňovaly setrvání člověka v domácím prostředí. V jednom případě 

jsem  získala  i  velmi  osobní  výpověď  o  sdílení  této  hodnoty.  Mezi  další  nejčastěji 

zmiňované hodnoty, které jsou v poslání zahrnuty, patřily důstojnost a aktivní život.

Participantky vnesli do interpretace poslání i zcela nové hodnoty. Tyto hodnoty sice 

nejsou přímo v poslání vysloveny, ale jsou participantkami vnímány jako podstatné. Jedná 

se o podporu pozitivního vnímání seniorů širokou veřejností, osobní kontakt při výkonu 

práce, slušnost a kvalitu života.

Ve  dvou  případech  bylo  poslání  organizace  vnímáno  jako  formální.  V  této 

souvislosti  vyplula  na povrch i  jistá  nespokojenost  participantek  s  nastavením systémů 

v organizaci.  Vyjádřily  kritiku  směrem  k  nesystémovému  řešení  problémů  uvnitř 

organizace a nefunkčním komunikačním kanálům. Tyto problémové oblasti vnímají jako 

původce toho, že se jednotliví pracovníci, popř. celá oddělení, izolují od organizace jako 

celku.  A  chápou  to  jako  nedostatečné  využití  potenciálu  organizace.  Rovněž  ve 
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výpovědích zazněl názor, že zaměstnanci nejsou chápáni jako profesionálové, nýbrž spíše 

jako dobrovolníci.

Výše zmíněná témata jsou spolu s problémovou spoluprací s lékaři a se systémem 

zpoplatnění služeb vnímána jako překážky v naplňování poslání organizace.

Z rozhovorů jasně vyplývá, že participantky mají svou práci rády a naplňuje je.

13.2. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha, o.p.s.

V obecně prospěšné společnosti Evropské sociálně zdravotní centrum Praha - Domov pro 

seniory  -  Slunečnice jsem  rovněž  realizovala  výzkum  pomocí  kvalitativní  metody 

polostrukturovaného dotazování.  I zde se výzkumu zúčastnilo pět participantek, s nimiž 

jsem provedla dotazování formou rozhovoru pomocí návodu. Participantky byly vybrány 

pomocí metody tzv. sněhové koule. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a realizovala ve 

třech případech na pracovišti v soukromí kanceláře dané participantky a ve dvou případech 

prostřednictvím internetového hovoru (Skype).

Hlavní výzkumná otázka byla stejná jako v prvním případě: „Jak vnímají poslání 

organizace  její  zaměstnanci?“,  a  rovněž  byla  doplněna  podotázkami:  Znají  jednotliví 

zaměstnanci  poslání  -  dokáží  ho  citovat,  nebo interpretovat?  Do jaké  míry  jsou  s ním 

ztotožněni – vyznávají stejné hodnoty? Je poslání v organizaci vnímáno jako formální? Je 

něco, co zaměstnancům chybí, aby mohli poslání naplnit? Z analýzy, kterou jsem provedla 

pomocí kódování, vzešla následující zjištění.

Stejně  jako  v  předešlém  případě,  ani  zde  participantky  poslání  své  organizace 

neodcitovaly, ale volně interpretovaly. Nejčastěji reflektovaly hodnoty jako je důstojnost, 

respekt a vytvoření podmínek blízkých domácímu prostředí. Tyto hodnoty korespondují 

s deklarovaným  posláním,  ve  výpovědích  se  však  objevila  i  témata  nová.  Jednalo  se 

o humanismus,  empatii,  pozornost  vůči  druhému,  podporu,  individuální  přístup, 

spokojenost uživatele a partnerství ve vztahu pracovníka a uživatele.

V  jednom  případě  participantka  uvedla,  že  sdílí  stejnou  hodnotu  (konkr. 

důstojnost), která je obsažena v poslání. V jednom případě participantka sdělila, že poslání 

organizace  nesdílí vůbec. Jednalo se o participantku, která měla pozitivní zkušenost se 

samotnou  tvorbou  poslání  z předešlého  zaměstnání.  Ve  třech  případech  participantky 

považují,  alespoň z části,  poslání  za formální,  a  to  v oblastech  respektování  osobnosti 

a potřeb uživatele a přiblížení se domácímu prostředí.

Překážky  v  naplňování  poslání  jsou  participantkami  vnímány  v  následujících 

oblastech:  spolupráci  mezi  zaměstnanci  sociální  a  zdravotní  péče,  neochotě  ze  strany 
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kolegů, byrokratismu (nadmíře administrativy), nepružnosti systému (všechno dlouho trvá, 

než se něco prosadí), nedostatečné podpoře uživatelovy soběstačnosti a v neposlední řadě 

v oblasti finanční, kdy více financí by znamenalo více zaměstnanců a následně i více času 

pro uživatele).

Stejně jako v prvním případě,  i zde je patrné, že participantky dělají svou práci 

rády. Práce jim přináší pocit naplnění a uspokojení. Je jim blízká cílová skupina a je pro ně 

velmi důležité, že mohou, byť někdo v malé míře, naslouchat životním příběhům seniorů.

13.3. Porovnání případů

Hendl (212, s. 236) doporučuje jako pomocnou metodu při porovnávání případů 

analytickou indukci:  „Vychází  se z předpokladu, že výzkumník má formulovat  tvrzení, 

které platí pro všechny případy (instance) analyzovaného problému. Po počáteční analýze 

výzkumník navrhne hypotézu pro vysvětlení dat. Postupně se probírají jednotlivé případy. 

Pokud je hypotéza porušena daným případem, upraví ji tak, aby případ zahrnula, nebo se 

případ vyloučí jako neadekvátní pro danou situaci. Instance, které hypotézu porušují, se 

nazývají  negativními  případy.  Cílem  je  použít  negativní  případy  pro  propracování 

a zjemnění původní hypotézy.“

V mém případě nebyl  proces analytické indukce nikterak složitý,  a to vzhledem 

k tomu,  že  jsem  měla  k  dispozici  pouze  dva  případy.  Porovnávala  jsem  dvě  nestátní 

neziskové organizace,  které poskytují  sociální služby stejné cílové skupině – seniorům. 

V obou  případech  jsem postupovala  během sběru  a  analýzy  dat  shodně.  Rovněž  byla 

shodná hlavní  výzkumná otázka a podotázky.  Případy se lišily pouze v metodě výběru 

participantek. Jejich počet byl však stejný.

Pro oba případy platí  tvrzení,  že  zaměstnanci  neumějí  poslání  organizace  sdělit 

přesně slovo do slova, ale dokáží ho interpretovat. Při čemž interpretace závisí na tom, 

čemu daný zaměstnanec  přikládá  větší  váhu a s  čím se při  své každodenní  praxi  více 

setkává. Dalo by se tedy říct, že zaměstnanec interpretuje poslání organizace na základě 

svých vlastních hodnot a zkušeností. Zaměstnancův výklad poslání tedy postihuje i zcela 

nové oblasti, které v písemně deklarovaném poslání na první pohled obsaženy nejsou.

Dále platí, že během výkonu své profese potkává zaměstnanec řadu překážek, které 

mají  do  jisté  míry  vliv  na  to,  zda  zaměstnanec  bude  poslání  organizace  sdílet,  nebo 

nesdílet, či ho bude, byť částečně, považovat za formální

V  obou  případech  je  patrná  silná  motivace  zaměstnanců  skrze  pocity  naplnění 

a uspokojení, které jim daná práce přináší.
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IV. ZÁVĚR
V závěru  své  magisterské  práce  bych  ráda  reflektovala  to,  co mi  volba  tohoto  tématu 

přinesla za nové poznatky a zkušenosti.

Téma poslání organizace mi bylo vždy svým způsobem blízké. Dalo by se říct, že 

poslání jsem vnímala na třech úrovních. Jednak jako niterní záležitost, jako něco, co určuje 

můj vztah k organizaci, jako něco, co mi dává hranice při výkonu mé profese, a zároveň 

jako něco, co souvisí s pocitem hrdosti při dosažení profesního úspěchu. Druhou úrovní ve 

vnímání  poslání  byla  jasně  daná  zákonná  povinnost,  kdy  zákon  o  sociálních  službách 

ukládá  od roku 2007 každému poskytovateli  sociálních  služeb,  mimo jiné,  i  povinnost 

definovat  svoje poslání.  Věděla jsem, že v momentě,  kdy mi případná inspekce kvality 

poskytování  sociálních  služeb  položí  otázku  na  poslání  organizace,  je  mou  povinností 

poslání znát, nebo jej alespoň interpretovat. A třetí úrovní bylo jakési tušení, že poslání je 

v životě organizace úzce provázáno s mnoha procesy. A právě toto tušení jsem chtěla touto 

prací posunout o nějaký kus dál, dát mu jasnější obrysy, a uvést ho do formy, která by se  

dala nazvat znalostí.

Studium odborné literatury mi tento proces umožnil.  Utvrdila jsem se v tom, že 

moje  představa  o poslání  jako o  něčem pro  organizaci  velmi  důležitém,  byla  správná. 

Zjistila  jsem,  že  poslání  je  nejen  základním kamenem organizace,  že  souvisí  s  mnoha 

jejími  řídícími  procesy  fungujícími  uvnitř  i  navenek,  ale  také  významným  bodem  ve 

vztahu směrem k zaměstnancům i široké veřejnosti. Skrze téma poslání mi vlastně došlo, 

jak v organizaci všechno se vším souvisí, jak jsou zdánlivé jednotlivosti provázány, jak na 

sebe navazují, jak se prolínají a zároveň se ovlivňují.

Díky teoretické i empirické části jsem si uvědomila, jak je důležitá samotná tvorba 

poslání, že záleží na tom, aby se na ní jednotliví zaměstnanci podíleli. Zabere to sice hodně 

času, ale organizaci se to mnohonásobně vrátí. Nejen, že zaměstnanci si poslání budou lépe 

pamatovat, ale budou ho i sdílet, a budou ho mnohem lépe naplňovat a prezentovat vůči 

okolí.  To, jak poslání je komunikováno od manažerů směrem k podřízeným, je rovněž 

důležitý proces, který by neměl být opomíjen zvláště pak u nově příchozích zaměstnanců, 

kteří  se  na  tvorbě  poslání  nepodíleli.  Domnívám se,  že  poslání  by  mělo  být  v  každé 

organizaci neustále připomínáno, směrem dovnitř i směrem ven, a časem i revidováno, aby 

se zjistilo, zda se organizace během svého vývoje nedostala jinam, než deklaruje skrze své 

poslání.  Každý  zaměstnavatel  by  měl  mít  na  paměti,  že  silné  citové  ztotožnění 
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zaměstnance  s  posláním  organizace  je  mnohem  důležitější,  než  když  je  zaměstnanec 

schopen jeho doslovné citace, avšak samotné poslání vnímá jako frázi.

Cílem projektu diplomové práce (viz. příloha 3) bylo poukázat na dobrou praxi, ale 

také  nasbírat  podklady  a  podněty,  které  by  vedly  k případným  doporučením  majícím 

obecný  přesah  aplikovatelný  nejen  pro  zvolené  organizace.  Domnívám  se,  že  cíl  byl 

naplněn pouze v jeho druhé části.  V předešlém odstavci sumarizuji  obecná doporučení, 

která považuji za zásadní v souvislosti s tématem poslání. Za příčinu nenaplnění první části 

cíle, považuji volbu případů, které se ukázaly během realizace výzkumu jako nevhodné pro 

příklad  dobré  praxe.  Vzhledem  k  velké  frekvenci  nových  témat,  která  participantky 

v souvislosti posláním přinášely, si dovoluji tvrdit, že v obou případech dochází k jevu, 

který  popsal  Drucker,  jehož  citaci  uvádím  v  kapitole  2.2.  s  názvem  Téma  poslání 

v odborné  literatuře.  Drucker  (1998,  s.  76-77)  říká,  že  pokud  organizace  nebude  mít 

průzračně  jasné  poslání,  budou  její  zaměstnanci  zmateni.  Budou  se  věnovat  vlastní 

specializaci, z jejího hlediska budou rovněž definovat i výsledky své práce, a budou tak 

organizaci vnucovat své hodnoty. Cílem je však pravý opak: sledovat jediný cíl v rámci 

úzce zaměřeného a sdíleného poslání, které drží organizaci pohromadě.
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