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Abstrakt 

Práce s názvem Výzkum vnímání značky skauting v České republice v roce 

2015 si klade za cíl shromáždit dostupné údaje o skautské organizaci Junák, o nástrojích 

řízení značky této organizace, a především o vnímání téže značky veřejností, k čemuž 

bude využito dat z profesionálního výzkumu provedeného v tomto roce. Toto vnímání 

bude zkoumáno především z hlediska klíčových cílových skupin a oblastí zájmu, jež 

jsou vytyčeny výzkumnými otázkami. 

V první části práce jsou vymezeny oblasti marketingové teorie, které jsou pro 

práci relevantní. Druhá část se věnuje samotné organizaci Junák, jejímu ideologickému 

ukotvení, historii, organizační struktuře a členské základně. Tato část také nabízí shrnutí 

výstupů výzkumů, které souvisejí s tématem skautingu a byly uskutečněny v minulých 

letech. Třetí část se pak zabývá výzkumem, který pro organizaci Junák zpracovávala 

agentura Ipsos letos na jaře, konfrontuje získaná data s předchozími poznatky a 

odpovídá na zvolené výzkumné otázky ve vytyčených oblastech zájmu. Zobecněné 

poznatky pak mohou sloužit jako doporučení pro směřování komunikace organizace 

Junák v budoucnosti. 

 

 

Abstract 

The thesis Brand perception research on scouting in Czech Republic in 2015 

aims to gather all available information about Czech scout organization Junák – český 

skaut, about the brand management instruments used by this organization and mostly 

about the public perception of the brand of this organization for which data from a 

professionally conducted brand research will be used.  



   

The first part defines areas of marketing theory that are relevant for the thesis. 

The second part is focused on the organization Junák, its ideological foundations, 

history, organizational structure and membership base. This part also offers a summary 

of previously conducted researches and their outputs. The third part focuses on a 

research made for the organization by Ipsos research organization this spring, confronts 

the acquired data with previous findings and answers chosen research questions. 

Generalized conclusions can thereafter serve as recommendations for the Junák„s future 

brand management. 
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Úvod 

Práce s názvem Výzkum vnímání značky skauting v České republice v roce 2015 

si klade za cíl shromáždit dostupné údaje o skautské organizaci Junák, o nástrojích 

řízení značky této organizace, a především o vnímání téže značky veřejností, k čemuž 

bude využito dat z profesionálního výzkumu provedeného v tomto roce.  

 

Junák – český skaut je v České republice největší organizace nabízející 

celoročně volnočasové aktivity pro děti. Její členská základna, která čítá přes 53 tisíc 

lidí, v posledních letech vytrvale roste. Přesto se se skautingem u nás vleče pověst 

staromódní, poloarmádní organizace, dle osobní zkušenosti autora práce někdy též 

zaměňované s komunistickým Pionýrem. Důvěryhodnost organizace také narušily 

skandály spojené se zneužíváním dětí, naštěstí pro Junáka však byly vyřešeny, 

zapomenuty a veřejností prominuty daleko snadněji, než v případě obdobných kauz 

církevních hodnostářů. Tato bakalářská práce se zabývá tím, jaké je vnímání značky 

skauting ve skutečnosti. 

 

V první části práce jsou vymezeny oblasti marketingové teorie, které jsou pro 

práci relevantní. Vysvětluje se zde marketing v neziskovém sektoru, jeho podobnosti a 

specifika vůči marketingu komerčnímu. Další oblastí je teorie značky, komponenty a 

parametry, které značce náleží, a podle nichž se měří její hodnota. Následuje 

management značky, jeho zásady a vysvětlení marketingových nástrojů, které k němu 

používá Junák. 

 

Druhá část se věnuje samotné organizaci Junák, jejímu ideologickému ukotvení, 

historii, organizační struktuře a členské základně. Tato část také nabízí shrnutí výstupů 

výzkumů, které souvisejí s tématem skautingu a byly uskutečněny v minulých letech. 

 

Třetí část se pak zabývá výzkumem, který pro organizaci Junák zpracovávala 

agentura Ipsos letos na jaře. Jedná se o první natolik rozsáhlý výzkum, který Junák 

provádí, a zároveň také první výzkum, který takovýmto způsobem zkoumá preference 

Čechů při výběru volnočasových aktivit, a proto je to také jedinečná příležitost pro 

provedení této práce. Kvůli této skutečnosti jsem se také rozhodl odchýlit se od 

plánované metody práce, která je uvedena v tezi této práce. Nabídka spolupráce na 
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chystaném průzkumu a přístup ke všem získaným datům svou relevancí pro tuto práci 

značně převážila vizi původně plánovaného vlastního výzkumu. S tímto rozhodnutím se 

změnila i cílová skupina výzkumu, neboť reprezentativní vzorek dotyčného průzkumu 

byl složen z respondentů od 15 do 65 let. Dále z něj vyplývá také drobná změna názvu: 

místo výzkumu plánovaného na rok 2014 tato práce vychází z výzkumu provedeného v 

roce 2015. 

 

Cílem práce je tedy prozkoumat vnímání značky skauting, a to především z 

pohledu klíčových cílových skupin, zhodnotit podle těchto výsledků interní řízení 

komunikace organizace Junák a vyvodit z nich obecná doporučení pro její další 

směřování. 
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1 Teoretická část 

1.1 Marketing v neziskovém sektoru 

Marketing je disciplína, pro kterou existuje celá řada různých definic. Odborníci 

nejčastěji používají definici American Marketing Association (AMA), která zní takto: 

„Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání 

a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou 

veřejnost.” (Kotler, 2013, s. 35) 

 

Tato definice odpovídá především marketingu komerčnímu, svou pozici má ale 

marketing a celková orientace na zákazníka i v neziskovém sektoru. Podle některých 

autorů je zde dokonce nezbytný k udržování konkurenceschopnosti, neboť čím dál tím 

častěji v podobném oboru působí i ziskové organizace (Hannagan, 1996, s. 17). 

 

Marketing v neziskovém sektoru má ale přirozeně určitá specifika a odlišnosti 

od marketingu komerčního. Tyto odlišnosti souvisí hlavně s jinou orientací subjektů, 

které jej provádějí. V komerčním sektoru jde obecně o orientaci na zisk a prodej, 

zatímco cílem neziskových organizací by mělo být především sloužit zákazníkovi 

(Hannagan, 1996, s. 28). Situaci neziskových organizací komplikuje fakt, že uživatelem 

služby a jejím plátcem zpravidla nebývá ta samá osoba. Marketingové aktivity tak musí 

oslovovat nejen vlastní klienty, ale i poskytovatele financování, které zpravidla plyne z 

veřejných rozpočtů, od firem či dárců (Bačuvčík, 2011, s. 17). Výzvou specifickou pro 

marketing neziskových organizací je tak nutnost adresovat problém konkurence při 

získávání financí z veřejných rozpočtů (Bačuvčík, 2011, s. 18). Dalším specifikem je 

fakt, že individuální hodnota nekomerčního produktu může být nižší, než jeho cena. 

Klíčovým faktorem je zde společenská hodnota produktu – ta je přitom v komerčním 

sektoru irelevantní, a o to víc na ni musí být kladen důraz v sektoru neziskovém 

(Bačuvčík, 2011, s. 18).  

 

To vše se týká i Junáka, který je navíc specifický tím, že má mnoho 

organizačních úrovní, na kterých mohou probíhat marketingové a fundraisingové 

aktivity. Tyto organizační jednotky jsou v rámci interní komunikace instruovány o 

žádoucím postupu a jsou jim poskytovány šablony a jiné materiály k externí 
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komunikaci. Je však velmi obtížné udržet kompaktní obraz organizace při této míře 

členění.
1
 

 

Do oblasti neziskového marketingu řadíme i marketing sociální, tedy aktivity 

mající za cíl změny chování globálního rázu, eliminaci a prevenci společensky 

nežádoucích forem chování (Andreasen, 2006, s. 5). Tato oblast rovněž souvisí s 

organizací Junák – český skaut a její techniky jsou aplikovatelné na marketingové 

aktivity této organizace, neboť mezi základní prosazované hodnoty skautingu patří 

zdravý životní styl mládeže či posilování vztahu k životnímu prostředí. Junák stejně 

jako další neziskové subjekty usiluje o to, aby byl svět lepším místem pro všechny, ne 

jen pro investory, jako je tomu v soukromém sektoru. Z toho vyplývá, že sociální 

marketéři mají oproti komerčnímu marketingu výhodu při získávání veřejné podpory 

(Andreasen, 2006, s. 11). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že další velmi důležitou součástí marketingu v 

neziskovém sektoru je fundraising. Fundraising je definován jako získávání prostředků 

z různých zdrojů pro podporu projektu či organizace (AFP, 2003). Přísně vzato je 

fundraising pouze vlastním získáním finančního daru, malou částí složitějšího procesu, 

který se skládá z přípravy, plánování, exekuce a evaluace. Tento proces nazývají 

anglicky píšící autoři „fund development” (Heyman, 2011, s. 292). Celý koncept 

fundraisingu je filozoficky vzato vlastně služebníkem filantropie, jehož existence na 

jedné straně vyplývá z přirozené potřeby lidí darovat. Na straně druhé si organizace 

musí právo na získávání této podpory zasloužit hodnotou svých programů a schopností 

reagovat na potřeby klientů či zákazníků (Rosso in Seiler a kol., 2011, s. 3- 9). 

 

Odborníci obecně soudí, že se nekomerční subjekty musí zbavit pocitu, že trh 

jejich produkt potřebuje, a že musí čím dál tím více přijímat metody komerčního 

marketingu, aby byly konkurenceschopné v oblasti financování a získávaly dostatečnou 

finanční podporu pro své ušlechtilé cíle (Dolnicar, Lazarevski, 2009). Odpůrcům užití 

marketingových technik v neziskovém sektoru je oponováno tím, že primárním cílem 

marketingu neziskových organizací je zvýšení počtu uspokojených skupin zákazníků 

(Jha, 2009, s. 13). 

                                                 
1
 Zdroj: osobní rozhovor s Petrem Vaňkem dne 10. 3. 2015. Přepis rozhovoru viz příloha 1. 
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Konkrétním praktickým vyjádřením marketingového přístupu je tzv. 

marketingový mix. To je komplexní soubor všeho, čím se firma či organizace snaží 

ovlivnit poptávku a přiblížit svou produkci přáním zákazníka (Foret, 2011, s. 189). 

 

Částí marketingového mixu, která nás bude především zajímat, je marketingová 

komunikace, tedy komunikační aktivity společnosti či organizace sloužící k propagaci 

sdělení a zapojení klíčových publik (Dahlén, Lange a Smith, 2010, s. 3). A nejen aktivit 

– komunikujeme, ať chceme nebo ne, komunikace se nevztahuje pouze na vědomě 

užívané prostředky. To zvyšuje nároky na integrovanost marketingové komunikace, 

komplexnost a propojenost jejích nástrojů (Kotler, 2003, s. 64; Foret, 2011, s. 230).  

 

Tak jako marketingová strategie používá taktiky marketingového mixu, 

komunikační strategie používá taktiky mixu komunikačního (Dahlén, Lange a Smith, 

2010, s. 274). Mezi nástroje tohoto mixu tradičně řadíme reklamu, public relations (PR), 

podporu prodeje, přímý marketing a osobní prodej. Tato pětice pak někdy bývá 

rozšiřován o sponzoring, internetový marketing, guerilla marketing, event marketing a 

mnoho dalších (Krejčí, 2014). V neziskovém sektoru a konkrétně i v Junáku nejsou 

používány zdaleka všechny z těchto nástrojů, proto jsou níže podrobněji popsány pouze 

nástroje relevantní pro tuto práci, a to v podkapitole o brand managementu. 

 

 

1.2 Značka 

Pojem značka (anglicky „brand”) byl již od pradávna spojen s teplem či ohněm. 

Současnému pojetí značky předcházel i nápad označovat majetek vypálením rozlišující 

značky, který je rovněž zjevně prastarý (Mallik, 2009, s. 2). Ke spojení těchto 

rozlišujících grafických symbolů s prodávanými produkty došlo kvůli nutnosti odlišení 

těchto produktů v době, kdy byla ještě většina lidí negramotná (Ogilvy, 1995, s. 94). 

 

Pelsmacker (2003, s. 59) definuje značku, jak ji chápeme v současnosti, takto: 

„Značka, to je jméno, symbol, barva, design a jejich kombinace pro takovou identifikaci 

výrobků nebo služeb prodejce nebo i skupiny prodejců, která je bude odlišovat od zboží 

a služeb konkurentů. Je to soubor slovních a/nebo vizuálních sdělení, jež jsou jako 

takové součástí hmotné vlastnosti produktu.” 
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Značka i v současnosti nese funkci rozpoznatelnosti a vizuálního odlišení 

produktu, ta je ale z pohledu marketingu spíše druhotná. Více dnes záleží na tom, jak 

značka působí na zákazníka, jak jej odráží a zapojuje, jak mu umožňuje dělat více 

(Mallik, 2009, s. 1). Značka, kterou z marketingového hlediska hodnotíme jako 

úspěšnou, se stává součástí života spotřebitele, puncem jeho osobnosti, zárukou kvality 

(Vysekalová, 2010, s. 23). 

 

Někteří autoři jdou ještě dál a říkají, že podle skvělé značky chtějí lidé žít, že 

skvělá značka vyjadřuje, jakými lidmi chtějí její zákazníci být (Mallik, 2009, s. 1). V 

konečném důsledku značka tak, jak ji nyní chápeme, existuje v myslích spotřebitelů 

(Kotler, 2013, s. 281). 

 

Úspěšná a silná značka obsahuje několik aspektů, na které je možné ji rozložit, a 

kterým je třeba se věnovat. Model těchto aspektů je předními odborníky na marketing 

neustále redefinován. Zajímavou koncepci v této oblasti nabídl Philip Kotler v knize 

Marketing 3.0, ve které základní prvky značky pojmenovává pojmy identita, integrita a 

image značky. Identita v tomto modelu znamená obraz značky v myslích zákazníků, 

který by měl být na trhu jedinečný, a zároveň odpovídat racionálním potřebám 

zákazníků. Integritou značky potom Kotler rozumí její důvěryhodnost, schopnost plnit 

sliby, které nastavuje identita značky. A konečně image značky je tou částí, která působí 

na emoce zákazníků a snaží se si je získat (Kotler, 2010, s. 36-37). 

 

Kromě tohoto Kotlerova schématu můžeme v literatuře najít i další aspekty 

značky, jako například vizi značky. Ta vyjadřuje představu o identitě a rolích značky v 

budoucnosti (Aaker, 2010, s. 341). 

 

V případě, že se jedná o značku celé organizace, tato značka dále také přirozeně 

nese hodnoty a misi organizace. 

 

Jiným parametrem značky je její hodnota (equity) a snaha o její vyčíslení. 

Hodnota značky je tím, co značka přidává navíc výrobkům či službám, které jsou jí 

označeny (Kotler, 2013, s. 281). Hodnota silné značky zároveň spočívá v tom, že taková 

značka přirozeně odstraňuje riziko pro zákazníka i pro finančního analytika; toto 

odstranění rizika je zahrnuto v její ceně (Kapferer, 2000, s. 31). Objektivně je nemožné 
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tuto hodnotu zjistit, k jejímu vyčíslení se přistupuje z mnoha různých úhlů pohledu. Pro 

marketing je patrně nejdůležitější vyhodnotit rozdílový vliv značky na reakci zákazníka 

na službu či výrobek. To probíhá nejčastěji tak, že podle různých existujících modelů 

zařazujeme zákazníky do skupin podle jejich vztahu ke značce – jestli značku aktivně 

znají, jestli je pro ně relevantní, jestli ji preferují v porovnání s ostatními, jestli k ní mají 

vybudovanou kladnou citovou vazbu apod. (Kotler, 2013, 283-287). 

 

 

1.3 Management značky 

Pokud chce organizace být zároveň silnou a hodnotnou značkou s parametry 

popsanými v předchozí podkapitole, musí se věnovat managementu značky, též 

nazývanému strategické řízení značky, brand management nebo budování značky. 

  

Základem je samotný branding, tedy používání značky a označování výrobků 

prvky značky. Význam brandingu spočívá ve vytváření mentálních struktur, které 

ovlivňují rozhodování zákazníků (Kotler, 2013, s. 281). S těmito mentálními 

strukturami velmi úzce souvisí jeden ze základních principů strategického budování 

značky, kterým je positioning. Positioning (česky někdy překládáno jako umístění či 

pozicování) je snaha značky o získání a udržování určitého teritoria, a to ať už na trhu, 

či – a to zejména – v myslích spotřebitelů (Dahlén, Lange a Smith, 2010, s. 125). 

 

Vlastní budování hodnoty značky pak probíhá na třech úrovních: 

prostřednictvím vlastních prvků značky; prostřednictvím produktů a služeb, které jsou 

nositeli značky; jiné asociace, které značka přenáší díky vazbám s dalšími entitami 

(Kotler, 2013, s. 287 - 288). 

 

Budování značky se může setkat s řadou překážek, které mohou mít externí i 

interní původ. K překážkám externím patří například růst počtu konkurentů či 

fragmentace médií, kvůli níž je obtížnější udržet komunikaci značky konzistentní. Z 

interních výzev můžeme vyjmenovat přílišný tlak na krátkodobý výkon značky nebo 

škodlivou chamtivost a z ní plynoucí neuvážené rozšíření značky a zanedbání klíčového 

jádra (Aaker, 2010, s. 28-34). 
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Pro prevenci těchto nežádoucích vlivů nabízí Aaker dvě pravidla pro budování 

značky. Podle prvního je třeba porozumět tomu, jak vyvinout identitu značky – přesně 

poznat, za čím značka stojí, a dokázat to efektivně vyjádřit. Druhé pravidlo říká, že je 

nutné dostat pod kontrolu vnitřní tlaky a síly – poznat nežádoucí snahy a oponovat jim 

koncepčním modelem budování značky (Aaker, 2010, s. 35-36). 

 

Při posilování značky je také důležité, aby se značka ve správnou chvíli a 

správným způsobem prostřednictvím inovací posunovala dopředu, aby jí byla 

poskytována konzistentní marketingová podpora a aby byly v rovnováze aktivity, které 

značku upevňují s těmi, které ji posilují (Kotler, 2013, s. 297). 

 

Konkrétními koncovými nástroji budování značky pak jsou obecně všechny 

používané nástroje komunikačního mixu, pro organizaci Junák pak zejména public 

relations, online marketing a reklama. 

 

 

1.3.1 Public relations (PR) 

PR je disciplína, která má za cíl udržování a zvyšování reputace a získávání 

pochopení a podpory pro danou organizaci a její činnost. Je to plánovaná a soustavná 

snaha o zlepšování vztahů mezi organizací a jejími zájmovými skupinami (CIPR in 

Dahlén, Lange a Smith, 2010, s. 390). Lidé patřící do těchto zájmových skupin jsou 

zároveň příjemci i spoluautory příběhu organizace (Dahlén, Lange a Smith, 2010, s. 

390).  

 

PR v neziskovém sektoru s sebou nese určitá specifika. Reprezentanti 

neziskového sektoru často vzbuzují v novinářích větší důvěru, neboť se usuzuje, že 

součástí jejich motivace musí být osobní přesvědčení. Tato důvěra ale rozhodně není 

bezmezná. Média nemají žádnou povinnost informovat o činnosti neziskových 

organizací či charit, proti aktivistům navíc často stojí mocní oponenti s opačným 

zájmem, a tak je nutné ucházet se o pozornost médií aktivně, správným způsobem a 

vhodným obsahem – raději konkrétní a zajímavé příběhy se společenským dopadem, 

než konstatování známých faktů o prospěšnosti organizace (Tomandl, 2011, s. 271-

273).  
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Základní principy a nástroje jsou ale pro každého, kdo se zabývá PR, stejné. 

Patří mezi ně především nutnost průběžně aktualizovaného telefonického a e-mailového 

adresáře s kontakty a oblastmi zájmu novinářů a zaměstnanců zpravodajských agentur. 

Na tyto adresy se pak posílají hlavně tiskové zprávy a pozvánky na tiskové konference. 

 

Existuje řada druhů tiskových zpráv a také řada pravidel pro jejich tvoření. Téma 

tiskové zprávy musí být aktuální, relevantní pro dané médium a podáno z 

nejzajímavějšího úhlu pohledu. Celá zpráva se vždy musí vejít na jednu stranu formátu 

A4. Dále je důležité, aby nejzásadnější informace byly obsaženy už v úvodu, aby měla 

zpráva patřičnou grafickou úpravu a aby nepostrádala žádný z nutných dodatečných 

náležitostí, jako jsou patřičné údaje o autorovi, o organizaci, datum, titulek atd. 

(Tomandl, 2011, s. 74-118). 

 

Tiskové konference jsou dalším nejčastějším prvkem komunikace s médii, 

ačkoliv zrovna neziskové organizace je příliš často nepořádají. Jejich výhodou je osobní 

rozměr komunikace a s ním spojené budování vzájemného vztahu s novináři, 

atraktivnější audiovizuální formát a možnost okamžité reakce na otázky přítomných 

hostů. Zároveň ale musí splňovat jisté předpoklady, aby nebyla ztrátou času pro obě 

strany. Především musí mít opět dostatečně aktuální a zajímavé téma. Dále je nutné 

vybrat vhodné místo a čas konání, pozvat relevantní hosty, připravit pro ně odpovídající 

materiály a adekvátně vybrat a připravit řečníky. Někdy je vhodnější kratší forma 

tiskové konference, tzv. brífink (Tomandl, 2011, s. 119-146). Na konci každé tiskové 

konference by měli mít přítomní hosté prostor pro otázky, přičemž řečníci by měli být 

připravení na ty nejhorší, které by mohly přijít (Bednář, 2012, s. 73). 

 

Dalším nástrojem pro komunikaci s médii může být internetová sekce pro média 

na webových stránkách, která by měla nabízet kompletní aktuální informace o 

organizaci či firmě, včetně kontaktů a multimediálních materiálů (Tomandl, 2011, s. 

155-158). 

Zcela jinou metodou přístupu k médiím je individuální kontakt s novinářem, 

který, probíhá-li v mezích profesionality, může být prospěšný pro obě strany. Takový 

kontakt může přerůst až v situaci, kterou nazýváme exkluzivitou, tedy cílené 

poskytování informací pouze jedné redakci či redaktorovi. Jistou formou takového 
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vztahu je také mediální partnerství, které se uzavírá v případě pořádání nějaké akce či 

projektu (Tomandl, 2011, s. 162-165). 

 

V případě Junáku může dojít i k potřebě krizové komunikace, která nastává ve 

chvíli, kdy organizace čelí nebezpečí zhoršení pověsti prostřednictvím negativních 

mediálních výstupů. Krizová komunikace je pak snahou o identifikaci a uspokojivé 

vyřešení takové situace (Bednář, 2012, s. 49-52). 

 

 

1.3.2 Online marketing 

Někdy též internetový marketing; jedná se o všechny marketingové aktivity 

prováděné prostřednictvím internetu. Při dnešní míře technologické pokročilosti je již 

snad nemožné vyhnout se této oblasti marketingu, ba naopak – zvlášť pro neziskové 

organizace je její použití velmi výhodné, neboť zde lze dosáhnout značné efektivity i za 

vynaložení minimálních finančních prostředků. 

 

Online marketing skýtá několik výhod oproti klasickému marketingu, a to 

například mnohem lepší možnost monitorování a měření, nepřetržitou dostupnost, či 

možnosti individuálního přístupu k zákazníkovi či klientovi (Janouch, 2010, s. 17). 

 

Marketing je na internetu prováděn v několika různých oblastech. Tradičně je to 

tvorba webových stránek a snaha o ovlivnění výsledků vyhledávání internetových 

vyhledávačů. Junák, jakožto organizace sdružující velký počet lidí v mnoha jednotkách, 

musí svou internetovou přítomností plnit potřebu nejen externí, ale i interní prezentace a 

komunikace. Nemít internetové stránky v dnešní době znamená ignorovat zákazníky 

(Janouch, 2010, s. 62), což v případě Junáka znamená jak současné, tak i potenciální 

členy. 

 

Další oblastí online marketingu je internetová reklama. Ta oproti klasické off-

line reklamě umožňuje čím dál tím přesnější zacílení, měřitelnost a nabízí také možnost 

interaktivity. Existuje v mnoha podobách, od nejklasičtějšího banneru (proužek), přes 

automaticky se otevírající (pop-up) okna, až po celé internetové portály určené k 

reklamnímu účelu. V průběhu vývoje internetové reklamy se několikrát změnil způsob 
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platby za tuto reklamu. Největší změnu v tomto směru přinesla společnost Google, když 

v roce 2000 jako první zavedla platbu za prokliky – v originále PPC, neboli „pay-per-

click” (Koukalová in kol., 2014, s. 42). V současné době jsou největšími trendy v 

nákupu internetové reklamy kontextové cílení (inzerent zadává tematické zaměření 

stránek, na kterých se má reklama objevovat) a cílení na zájmy uživatelů (Zdarsa in 

kol., 2014, s. 59). 

 

Obrovským tématem online marketingu jsou sociální média. Tedy ta média, 

jejichž obsah je vytvářen a sdílen jejich uživateli (Janouch, 2010, s. 210). V České 

republice je samozřejmě dominantní Facebook, a to samé platí i pro internetový 

marketing Junáka. Tomu odpovídá i specifická (byť čím dál tím méně) cílová skupina 

uživatelů této sociální sítě, kterou tvoří hlavně mladí lidé (jen 13% uživatelů Facebooku 

je ve věku 45 a více let
2
). Firmám a organizacím poskytuje Facebook řadu nástrojů k 

prezentaci a oslovení uživatelů, jako například vytváření svých stránek v rámci 

Facebooku, zakládání událostí či skupin. Kromě toho na Facebooku také funguje systém 

placených reklam a sponzorovaných příspěvků, u nichž lze opět velmi přesně cílit na 

publika a měřit efekt. Facebook, a sociální sítě obecně, dostávají koncept interakce se 

zákazníkem na zcela novou úroveň. Může až naprosto obrátit tradiční podobu vztahu 

zákazník – prodejce, a to například v případě mechanismu crowdsourcingu – tedy když 

prodejce naslouchá zákazníkům, měří jejich počty, hlasy a reakce, a tato měření 

následně využívá pro svou činnost (Sterne, 2011, s. 228-229). 

 

 

1.3.3 Reklama 

Reklama je neosobní forma komunikace, která je pro řadu firem nejdůležitějším 

prvkem komunikace. Jejím cílem je oslovit, informovat a přesvědčit současné i 

potenciální zákazníky (Přikrylová a Jahodová, 2010, s. 66). 

 

Junák má na marketing vyčleněny pouze minimální prostředky, takže se v jeho 

případě nedá mluvit o reklamě a reklamní kampani tak, jak tyto termíny chápe reklamní 

průmysl. Největší částky vynakládá Junák na mzdy tří členů komunikačního týmu, a 

                                                 
2
 Tyto údaje uvádí Facebook v Přehledech, které zdarma poskytuje provozovatelům facebookových 

stránek, tento konkrétní údaj odpovídá statistikám ke dni 2. 5. 2015. 
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potom na speciální materiály vydávané k náborům v září, na vydávání výroční zprávy a 

na jiné sezónní komunikační aktivity. Co se týče vlastní reklamy, tak v případě Junáka 

můžeme mluvit o reklamě na internetu, která byla zahrnuta v předchozí podkapitole, a o 

reklamě tiskové. Tuto formu reklamy používal Junák v případě, kdy mu tištěná média 

nabídla prostor zdarma či za zlomek ceny (často až těsně před vydáním, zaplnění 

volného místa), nebo na základě nějaké barterové dohody.
3
 

 

Tištěná média dělíme na noviny a časopisy. Specifikem tištěných médií je 

obecně charakter statického média, který umožňuje předat i podrobné sdělení. Zvlášť 

vybrané tituly jak z řad novin, tak z řad časopisů, potom mohou být zdrojem jisté 

prestiže. Časopisy navíc dávají poměrně dobrou možnost pro cílení na vybrané 

segmenty (Přikrylová a Jahodová, 2010, s. 75-76). 

 

 

1.4 Výzkum značky 

Výzkumy jsou jedním ze základních mechanismů marketingu. Provádějí se v 

několika fázích marketingového procesu, a to například jako pre-testy před zahájením 

kampaně či uvedením nového výrobku, prostřednictvím výzkumů se provádí také 

průběžný tracking kampaně. Možná nejzásadnější význam má marketingový výzkum 

při evaluaci marketingových procesů, při níž slouží jako nejdůležitější z dostupných 

nástrojů (Kozel, 2011). 

 

Ani proces managementu značky není efektivní a kompletní, když není 

podpořen a  evaluován výzkumy. V této oblasti je nazýváme výzkumy značky, kterým 

jde hlavně o měření její síly a pozice. Klíčovými oblastmi pro takové měření jsou 

fungování značky, pozice značky oproti konkurenci a míra využívání potenciálu značky. 

Odpovědi pak nejčastěji získáváme opakovanými měřeními klíčových ukazatelů (Kozel, 

2011, s. 254).  

 

K odhalení zákazníkova vnímání značky a asociací, které značce přisuzuje, je 

možno využít kvalitativního průzkumu. Konkrétně se nabízejí například techniky 

volných asociací, projektivní techniky či metoda osobnosti značky. Konkrétní 

                                                 
3
 Pro tyto účely měl Junák připraveny univerzální vizuály, viz příloha 2 a příloha 3. 
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projektivní technikou je například technika koláží, která stejně jako technika vyprávění 

příběhů slaví v cestě za odkrytím zákazníkova podvědomí větší úspěchy, než 

nejpopulárnější technika volných asociací (Koll, Von Wallpach a Kreuzer, 2010). 

Vyhodnocení těchto průzkumů je ale značně subjektivní vzhledem k povaze 

získávaných dat a omezené velikosti vzorku (Keller in Grover a Vriens, 2006, s. 548-

550). Proto se využívá také kvantitativních výzkumů, které mohou přesněji vyjádřit 

hodnoty výše zmíněných klíčových ukazatelů. Tím je především povědomí o značce 

(brand awareness), tedy schopnost zákazníka rozpoznat jednotlivé prvky značky, a to 

spontánně či podpořeně (Kozel, 2011, s. 254). Dobré hodnoty povědomí o značce však 

ještě nezaručují její úspěch. Dalším důležitým měřením je měření image značky, tedy 

vlastního vnímání a asociací se značkou spojených. Pro takové měření může jako 

odrazový můstek posloužit výše popsaný kvalitativní výzkum, který by měl odhalit 

základní asociace, jež lze poté kvantitativně testovat. Celá tato oblast výzkumu image 

značky pokrývá celou řadu nejrůznějších asociací a pocitů zákazníka, od plnění jeho 

funkčních, psychologických a sociálních potřeb, přes vnímanou kvalitu značky, až k 

emocionálním reakcím na danou značku (Keller in Grover a Vriens, 2006, s. 552-555).  

 

Vysekalová (2010, s. 97-98) v oblasti měření image značky rozlišuje několik 

dalších pomocných ukazatelů. Jedním z nich je profil vnímání značky, tedy soubor 

vlastností připisovaných značce cílovou skupinou. Dalším takovým ukazatelem je statut 

značky, u kterého se zjišťuje jednak jeho úroveň a jednak jeho přiměřenost (zákazník 

může přisuzovat značce vysoký statut, ale právě proto ji může i zavrhnout, protože 

značka „není pro něj”). Dále se podle Vysekalové zkoumá také faktor loajality a 

oddanosti ke značce, celkové hodnocení značky a další. 

2 Organizace Junák – český skaut 

Junák je se svými 53 tisíci členy největší výchovnou organizací působící u nás. 

Sousloví „výchovná organizace” není v tomto případě pouhou kategorizací, ale jádrem 

veškeré činnosti organizace. Pokud bychom měli nějak pojmenovat poselství Junáka, 

pak je to právě vychovávání dětí tak, aby z nich byli lepší lidé, a to především 

prostřednictvím rozvoje jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a 

tělesných schopností. 
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2.1 Terminologie: junák, skaut, skauting 

Titul této práce, ve kterém zaznívá, že pojednává o značce „skauting”, je 

poněkud problematický. Tato nejasná situace vyplývá ze stejně nejasného používání 

terminologie ohledně této volnočasové aktivity. Z toho důvodu je nutné tuto 

problematiku objasnit. 

 

Skauting je český ekvivalent mezinárodního slova scouting, které zavedl 

zakladatel celého skautského hnutí lord Robert Baden-Powell, když v roce 1908 napsal 

knihu „Scouting for Boys” (Baden-Powell, 1908). Toto hnutí navazovalo názvem i 

náplní na Baden-Powellovu válečnou praxi s výcvikem mladých zvědů (anglicky 

scouts, činnost pak scouting). Jeho člen byl tedy anglicky zván „scout“, což český 

skauting převzal jako „skaut”/„skautka”. Zároveň ale zakladatel české skautské 

organizace Antonín Benjamín Svojsík v knize, která se obdobně jako Baden-Powellova 

Scouting for Boys stala základním kamenem českého skautingu, používal pro člena 

skautské organizace označení „junák”, které v původním významu označovalo tělesně i 

duševně zdatného mladého chlapce
4
, ve významu přeneseném se pak stalo ekvivalentem 

slova skaut (Svojsík, 1912). Název organizace při založení zněl „Junák – český skaut” 

(Stanovy, 1914). Obsahoval tedy nakonec obě slova, která jsou v češtině výrazem pro 

anglické „scout”. K tomuto názvu se po mnoha jiných variantách česká organizace v 

letošním roce vrátila. Je tak patrné, že dualita v názvosloví přetrvala po více než sto let 

existence organizace. 

 

Název organizace je však něco jiného, než praktické užívání těchto pojmů. 

Předpokládá se, že lidé všech generací používají daleko častěji například úsloví „jít do 

skautu”, „skautovat” nebo „být na skautském táboře”, než ekvivalentní promluvy s 

užitím slova junák. U lidí, kteří nejsou členy organizace, se navíc dá předpokládat, že 

zatímco pod oficiálním názvem si skautskou organizaci nevybaví, skauty znají snad 

všichni. Junák navíc ve své externí komunikaci akcentuje slovo skaut daleko více, než 

slovo junák.
5
 

 

                                                 
4
 Pojmenování pochází od spisovatele Josefa Holečka, Svojsíkovi jej navrhl bohemista František Bílý 

(Šantora a Nosek, 2012, s. 33).
 
 

5
 Zdroj: osobní rozhovor s Petrem Vaňkem dne 10. 3. 2015. Přepis rozhovoru viz příloha 1. 
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Proto je daleko více značkou organizace skauting obecně, než samotný název 

Junák – český skaut. Nicméně, tato pojmová dualita je také jedním z předmětů 

prováděného výzkumu. 

 

 

2.2 Hodnotová východiska Junáka 

Skauting je mezinárodní hnutí, které se však skládá z jednotlivých národních 

organizací, kterých je zpravidla v každé zemi několik. První skautskou organizaci 

založil lord Robert Baden-Powell v Anglii v roce 1908, jmenovala se Boy Scout 

(Šantora a Nosek, 2012, s. 16). Baden-Powellovo pojetí skautingu bylo založeno na 

čtyřech pilířích: trénování vynalézavosti ducha, učení se zručnosti, udržování zdravého 

těla a službě státu (Baden-Powell, 1908). Při definování základů české organizace 

vycházel zakladatel Antonín Benjamín Svojsík právě z myšlenek Baden-Powella, ale 

jeho koncepci vycházející hlavně z armádního výcviku obohatil o několik dalších vlivů. 

Především pak o vliv Ernesta Thompsona Setona a jeho hnutí Woodcraft Indians, 

založeného v roce 1902. V tomto hnutí byli chlapcům za vzor dáni příslušníci 

indiánských kmenů a jejich schopnosti přežití v přírodě a soužití s ní (Šantora a Nosek, 

2012, s. 14). 

 

Ve své knize Základy junáctví Svojsík píše: „Těžko je posouditi, kdo má o které 

odvětví skautingu větší zásluhy, zda Seton, či Baden-Powell. Jisto jest, že ona 

romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdežto 

pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Powellovým (…)“ (Svojsík, 1912, s. 22-23).  

 

Tolik tedy myšlenkové základy, z nichž vychází ideologie českého skautingu. V 

praxi je tato ideologie zakotvená v několika ideových pilířích. Tím nejvýznamnějším je 

skautský slib, jehož složením se chlapci a děvčata teprve stávají skauty a skautkami. 

Plné znění skautského slibu, jehož současná podoba je v příloze této práce, se v průběhu 

sta let fungování několikrát měnilo a nejvíce se na něm zobrazovala problematika 

duchovního rozměru skautské organizace. V prvním Baden-Powellově slibu byl zahrnut 

slib plnění povinností vůči Bohu a králi a náboženství je nedílnou součástí mnoha 

skautských organizací po celém světě. To však nevyhovovalo podmínkám v českých 

zemích, a tak Svojsík, ač sám zbožný člověk, tento rozměr do jisté míry vypustil 
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(Šantora a Nosek, 2012, s. 24-25). Duchovní rozměr, neboli takzvaný „první princip”, 

se tak do Junáka dostal prakticky až po sametové revoluci, odkdy nejnovější podoba 

slibu zahrnuje slib služby „nejvyšší Pravdě a Lásce”. Další dva principy, oba zahrnuté 

ve slibu, pak obsahují slib plnění osobních povinností, pomoc vlasti a bližním a 

zachovávání skautských zákonů. 

 

Právě skautské zákony jsou druhým ideologickým pilířem. Tvoří desatero, které 

se nejen formou, ale i obsahem podobá svému židovsko-křesťanskému předobrazu 

(Šantora a Nosek, 2012, s. 26). Na rozdíl od něj však neobsahuje zákazy, ale spíše 

charakteristiky správného skauta, konkrétně například pravdomluvnost, věrnost, 

zdvořilost, ale i environmentální uvědomělost, veselost mysli či spořivost.
6
 

 

Třetím ideologickým pilířem je skautské heslo „Buď připraven” a denní příkaz 

„Alespoň jeden dobrý skutek denně”. Tyto dva principy naznačují, o co se má správný 

skaut snažit v každodenním životě. Dobročinnost je pro Junáka i velkým centrálním 

tématem, v minulosti se zapojoval do několika projektů, jako například Postavme školu 

v Africe (Člověk v tísni, [b. r.]) nebo Společně proti leukémii (Junák – český skaut, 

©2012-2013). V letošním roce se pak uskuteční pilotní ročník akce Skautský dobrý 

skutek, do které se může zapojit jakákoli organizační jednotka Junáka (Junák – český 

skaut, ©2014-2015). Charitativní činnost je obecně jednou z oblastí, ze které Junák 

získává nejvíce pozitivní publicity. 

 

 

2.3 Historie českého skautingu 

Skautská organizace byla v českých zemích založena v roce 1914, tedy 6 let 

po založení první – anglické – skautské organizace Robertem Baden-Powellem. Tomuto 

kroku předcházela cesta A. B. Svojsíka do Anglie v roce 1911, při které se nadchl pro 

skautské myšlenky. Rok poté vydal již zmíněnou knihu Základy junáctví, uspořádal 

první tábor a ze všech sil pracoval na propagaci skautingu. Tato propagace slavila velké 

úspěchy, což vedlo až k ustavující valné hromadě 15. 6. 1914. Založená organizace byla 

zpočátku pouze chlapecká, ale především díky činnosti spisovatelky Popelky Biliánové 

                                                 
6
 Kompletní znění skautského zákona viz Příloha 4. 
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byl již na začátku roku 1915 vytvořen samostatný dívčí odbor v rámci organizace Junák 

– český skaut (Šantora a Nosek, 2012, s. 35-54). 

 

První rozmach zažil Junák po skončení první světové války, kdy se skauting 

začal spontánně šířit do celého Československa. Jako zlatý věk českého 

(československého) skautingu se zpětně hodnotí třicátá léta, do kterých již organizace 

vstupovala s třiceti tisíci členy. Toto období výrazně poznamenaly dvě osobnosti, které 

měly velký vliv na další vývoj organizace: Jaroslav Novák – Braťka a Jaroslav Foglar – 

Jestřáb. Oba byli spisovatelé a oba byli vůdci pražských oddílů, které se stali legendami 

a vzory pro celou organizaci. Tuto epochu však ukončil mnichovský diktát a posléze 

začátek druhé světové války. Skauting se ocital pod čím dál tím přísnějším dohledem 

říšské moci, což vyvrcholilo na podzim roku 1940 nařízením o rozpuštění Junáka, 

doprovázeným zabavováním majetku a internováním čelních skautských představitelů. 

Mnozí skauti se následně připojili k odbojovým skupinám. 

 

Po skončení druhé světové války pak nastal vůbec největší rozmach Junáka v 

celé jeho historii. V průběhu několika měsíců se přihlásilo na 200 tisíc zájemců, což je 

asi trojnásobek členské základny v roce 1938. Příčinami tak obrovského zájmu byly 

nejspíš dobrodružné romány vycházející i za války a působení skautů v odboji a v 

zahraničních armádách. Následný nástup komunistů k moci provázely od začátku snahy 

podrobit si skautskou organizaci, což bylo dokončeno po únorovém převratu i s 

využitím ozbrojené skupiny, která obsadila skautské ústředí. Skauting se částečně 

podvolil a přešel do područí Svazu československé mládeže, částečně přešel 

do ilegality. I v rámci SČM byl však postupně potlačen, načež vznikla nová pionýrská 

organizace. Z následujícího období totality je doloženo na 600 odsouzených skautů 

a skautek, z nichž jedenáct bylo popraveno. Přechodnou změnu přineslo pražské jaro 

roku 1968, obnovenou skautskou organizaci ale stejně jako mnoho jiného zastavilo 

následné období normalizace. Za pouhé dva roky fungování však Junákem stihlo projít 

více než 100 tisíc chlapců a děvčat, a vzpomínky, které v nich krátké skautské období 

zanechalo, se plně zúročilo při poslední obnově Junáka v roce 1989. Činnost směřující 

k obnově započala již před 17. listopadem, a tak k oficiálnímu obnovovacímu setkání 

došlo 2. prosince 1989 v Městské knihovně v Praze (Šantora a Nosek, 2012). 
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V loňském roce uplynulo čtvrtstoletí od těchto událostí, Junák od své poslední 

obnovy nemusel čelit žádným existenčním problémům. Jeho pohnutá historická 

zkušenost, trojí rušení a obnovování, je však v rázu organizace nesmazatelně zapsána. 

Více než která jiná organizace si Junák uvědomuje křehkost a pomíjivost svobody 

a demokracie, pročež inklinuje k akcentování těchto hodnot v nejednom aspektu 

současné činnosti. V Junáku také vzniká řada projektů, které se zabývají historií 

skautské organizace, hledají v ní přesah do současnosti či poučení z historického vývoje 

– jako například projekt nahrávání výpovědí pamětníků Skautské století (Skautský 

institut, ©2013). 

 

 

2.4 Organizační struktura Junáka 

Junák se skládá z velkého počtu horizontálně i vertikálně členěných jednotek. 

Nejmenší jednotkou, ve které se členové organizace sdružují spíše jen z praktických 

důvodů, je družina. Ta se skládá z různého počtu dětí a z jejich vedoucího, tzv. „rádce”. 

Pro vykonávání této funkce již musí skauti absolvovat vzdělávací programy, tzv. 

„rádcovské kurzy”. 

 

Jedna či více družin dohromady tvoří oddíl. Oddíl je stále jen výchovnou, nikoli 

organizační jednotkou. Má svého vedoucího a jeho zástupce, případně ještě další 

designované funkce. Všichni skauti, kteří vykonávají dané funkce v oddíle (nebo funkce 

ve vyšších správních jednotkách) se nazývají „činovníci” a musí mít za sebou další 

vzdělávací kurzy. Činovníci jsou podle stanov Junáka členové, kteří přijali 

spoluodpovědnost za naplňování poslání Junáka a mají odpovědnost za řízení 

organizace a právo i povinnost podílet se na rozhodování. Tím se naplňuje podstata 

Junáka jako činovnické demokracie (Stanovy Junáka, 2014, s. 5). 

 

Oddíly se sdružují v střediska. Ty jsou základní organizační jednotkou Junáka. 

Nad nimi stojí vyšší organizační jednotky, což jsou okresy a kraje. Všechny tyto 

jednotky jsou řízeny radou a vedoucím střediska či předsedou rady. Nejvyšším orgánem 

každé jednotky je pak její sněm, který volí členy všech ostatních orgánů, u celé 

organizace tuto funkci plní valný sněm (Stanovy Junáka, 2014, s. 8). 
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Kromě valného sněmu mezi ústřední orgány Junáka patří Náčelnictvo, Výkonná 

rada, Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rada. Kromě těchto orgánů se volí 

také statutární orgán – starosta Junáka. 

 

„Náčelnictvo je reprezentativním demokratickým a vrcholným strategickým 

koncepčním orgánem” (Stanovy Junáka, 2014, s. 8). Členové náčelnictva nesmí být v 

pracovním poměru vůči Junáku. Formou usnesení tento orgán rozhoduje o široké škále 

agendy organizace, včetně rozpočtu, organizačních řádů, kontroly Výkonné rady apod. 

 

Výkonná rada je vedena starostou Junáka a je výkonným orgánem. Jedná 

jménem Junáka, schvaluje závazné směrnice a rozhoduje o věcech, které spadají do její 

působnosti (tzn. o všem, co není ve Stanovách určeno jinému ústřednímu orgánu). 

Ústřední revizní komise je pak kontrolním orgánem Junáka ve smyslu občanského 

zákoníku. Posledním ústředním orgánem Junáka je Rozhodčí a smírčí rada, která řeší 

závažné spory a zajišťuje jednání členů organizace v souladu s vnitřním právem. 

 

 

2.5 Členská základna 

V Junáku probíhá evidence členů prostřednictvím každoroční registrace spojené 

se zaplacením registračního poplatku, což probíhá vždy na začátku kalendářního roku. 

Při registraci v roce 2015 se tímto způsobem ke členství v organizaci přihlásilo 53028 

lidí. Meziročně zaznamenala organizace již poosmé v řadě nárůst počtu členů, ten 

letošní – o 2599 lidí – byl největším po roce 2000 (Říha, 2014; CeskeNoviny.cz, 2015). 

 

Věkové rozvrstvení členské základny odpovídá věku, ve kterém děti zpravidla 

do Junáka vstupují. Členové do šesti let, kteří se nazývají benjamínci, mají v organizaci 

pouze 460 registrovaných členů, zatímco každá ze dvou stěžejních kategorií – od šesti 

do deseti let (chlapci se nazývají vlčata a děvčata světlušky) a od jedenácti do patnácti 

let (tedy skauti a skautky) – zahrnuje více než 15 tisíc dětí. Navazující věková skupina 

zjevně doplácí na nedostatečnou pozornost, kterou jí Junák věnuje, neboť ve věku 16 až 

18 let je zaregistrováno jen 4433 tzv. roverů (chlapci) a rangers (dívky). Zbytek 

představují skauti a skautky nad 18 let, tedy oldskauti, kterých je aktuálně v organizaci 
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17359. V rámci této skupiny jsou patrné výkyvy kopírující období z naší minulosti, ve 

kterých byl skaut povolen, respektive zakázán. 

 

Tito jednotlivci jsou sdruženi v 2093 oddílech a ty spadají pod 463 středisek. Co 

se týče čistého přílivu nově příchozích členů, nejvíce jich bylo ve věkové kategorii od 6 

do 10 let, ve které přibylo 6080 nováčků, zatímco ve věku od 11 let bylo nových členů 

1820. 

 

 

2.6 Uskutečněné výzkumy 

V oblasti výzkumu vnímání značky skauting a organizace Junák – český skaut (a 

oblastech úzce souvisejících) bylo již v minulosti díky dohodám s výzkumnými 

společnostmi provedeno několik výzkumů na velkých vzorcích respondentů. Tyto 

výzkumy jsou jedněmi z výchozích materiálů ke zkoumání oblastí vytyčených v této 

práci, proto následuje shrnutí jejich relevantních zjištění. 

 

 

2.6.1 NIDM: Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let7 

Tento výzkum provedl Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v roce 2011. Výzkum měl dvě části, a to kvantitativní část s 

2238 respondenty a kvalitativní část s dvanácti focus groups, které se uskutečnily v 

Praze, Prostějově a Chýnově u Tábora s celkovými 103 respondenty. 

 

Výzkum byl rozdělen do řady tematických okruhů, kterými jsou rodina, škola, 

volný čas, média a hodnoty a životní postoje. Netýkal se explicitně Junáka a skautingu, 

ale oblast šetření je relevantní pro organizace pracující s mládeží obecně. 

 

V okruhu o rodině relevanci skýtá výsledek, podle kterého rodiče ovlivňují 

způsob trávení volného času u 23 % dětí ve věku 13-15 let. Toto číslo roste s vyšším 

dosaženým vzděláním rodičů. 25 % dětí v tomto věku pak odpovědělo, že jejich 

rozhodování v této oblasti neovlivňuje nikdo. 
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V oblasti zkoumání volného času z výzkumu vyplynulo, že 74% dotázaných dětí 

alespoň jednou týdně navštěvuje nějakou volnočasovou aktivitu; toto číslo bylo největší 

ve věkové skupině od 10 do 12 let, zatímco skupiny do devíti a od třinácti let vykázaly 

tuto hodnotu nižší. U mladších dětí je to hlavně kvůli tomu, že k některým aktivitám 

ještě nedospěly, nebo že se ještě nezačaly volnočasově profilovat. Starší děti od třinácti 

do patnácti let (tedy víceméně v pubertálním období) potom ztrácejí zájem o své 

stávající aktivity mj. z důvodu nabývání větší autonomie a hledání vlastní identity. Z 

výzkumu navíc vyplynulo, že děti v tomto věku, které zkoušejí nové aktivity, vybírají 

hlavně pod vlivem svých vrstevníků, nikoli na základě vlastní motivace (NIDM, 2011, 

s. 102). 

 

 

2.6.2 Mladí Češi 20128 

Tento výzkum prováděla společnost TRU (Teenage Research Unlimited), která 

působí v rámci sítě TNS Aisa. Probíhal na vzorku 1599 respondentů ve věku 12 – 26. 

Do výzkumu byly zařazeny i exkluzivní otázky Junáka, jejichž výsledky nás budou 

zajímat především. Na základě odpovědí vyšlo najevo, že z respondentů bylo 3 % 

aktivními členy Junáka a dalších 13 % mělo s Junákem zkušenost v podobě členství v 

minulosti. 

Ti z respondentů, kteří takto deklarovali přímou zkušenost se skautingem, byli 

dále dotázáni na to, jak jejich členství vnímalo či vnímá jejich okolí. Z celku 

zaznamenalo 12 % respondentů velmi pozitivní vnímání, 30 % spíše pozitivní, 49 % 

neutrální a pouze 8 % spíše negativní a 1 % velmi negativní. Nejvíce pozitivních – ale i 

„velmi negativních” – odpovědí odevzdala nejmladší skupina respondentů ve věku od 

12 do 15 let. 

 

Další otázka směřovala na hodnocení přínosnosti zkušenosti se skautingem. Zde 

pozitivní hodnocení zkušeností velmi výrazně rostlo s věkem respondentů, takže 

skupina 12-15 let zaznamenala kladných odpovědí nejméně, a to 35 % hodnocení 

rozhodně pozitivních a 51 % spíše pozitivních. Spíše negativně pak hodnotilo svou 

zkušenost 12 % a velmi negativně pouhé procento respondentů. V celku pak bylo 

                                                                                                                                               
7
 Data čerpána ze závěrečné zprávy výzkumu (NIDM, 2011). 

8
 Data čerpána ze závěrečné zprávy výzkumu (TNS Aisa, 2012). 
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rozhodně pozitivních odpovědí 50 %, spíše pozitivních 37 % a negativních pak stejně 

jako u nejmladší skupiny. 

 

Z výzkumu dále vzešlo, že 53% všech dotázaných osobně zná alespoň jednoho 

člena skautské organizace. Tato část respondentů dále odpovídala na otázku: „Jak 

myslíš, že jeho okolí (spolužáci, přátelé „neskauti“) vnímá, že je (byl) skautem / 

skautkou?“ K pozitivní odpovědi se zde přiklonilo 26 %, pro negativnější vnímání okolí 

(konkrétně vnímání skautů jako zvláštních a divných) se vyjádřilo 14 % respondentů, 

zbytek zůstal nevyhraněný. 

 

Velmi zajímavou oblastí dotazování byly atributy, které respondenti skautingu 

přisuzovali. Zde byly vždy uvedeny dva protikladné přívlastky a respondenti se měli 

přiklonit k jednomu z nich, či uvést odpověď „Něco mezi“. Poměr těchto 

nevyhraněných odpovědí je nepřekvapivě vždy největší, pohyboval se mezi čtyřiceti a 

šedesáti procenty. Podobnou oblastí bylo potom uvedení souhlasu či nesouhlasu s 

daným tvrzením o skautingu. Z těchto dvou oblastí vzešly některé velmi zajímavé 

výsledky, které nám mohou o vnímání skautingu mnohé napovědět. Tak například 

pouze 22 % dotazovaných hodnotilo skauting jako zábavný, zatímco nudným jej 

označilo 26 %. S tvrzením: „Skauti si užijí spoustu zábavy,” však souhlasilo 47 % proti 

nesouhlasu pouhých 4 % respondentů. To by mohlo značit, že lidé úplně přesně neví, co 

si o skautingu myslet, a že inklinují k pozitivnějšímu hodnocení, pokud je k němu 

navede aktuální informace či formulace otázky. 

Dalšími poznatky vyplývajícími z této oblasti bylo zjištění, že lidé považují 

skauting spíše za staromódní (43 %) než moderní (6 %), spíše out (41 %) než in (8 %), 

za nelákavý koníček (48 %). Skauti pak spíše nekamarádí s lidmi, kteří k nim nepatří 

(42 %) a chodí oblečení v uniformě (45 %). Na druhou stranu z výzkumu vyplývá také 

přesvědčení, že skauting je přínosný (38 %), že skauti pomáhají lidem (44 %), mají 

hodně kamarádů (37 %), prožívají dobrodružství (56 %) a hodně chodí do přírody 

(75%). Tato zjištění je zajímavé konfrontovat s výsledky z oblasti, která zkoumala, co je 

pro mladé Čechy důležité. Jako nejdůležitější se ukázala hodnota „být v kontaktu se 

svými přáteli” (80 %), dále pak „dobře se bavit” (76 %) a „trávit aktivně volný čas” 

(68 %). Za méně, ale stále dost důležité pak považují mladí lidé i další hodnoty 

korespondující se skautingem, jako „mít pocit, že jsem prospěšný svému okolí” (64 %) 

nebo „trávit čas v přírodě” (54 %). Z tohoto přehledu můžeme odvodit, že hodnoty, 
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které se snaží skauting nabízet, jsou pro potenciální členy vlastně dost atraktivní, ale z 

různých důvodů je skautingu spíše nepřisuzují. 

 

 

2.6.3 Sondy do skautského světa 

Kromě výše probraných výzkumů, které proběhly prostřednictvím spolupráce s 

externími subjekty, Junák v minulosti prováděl i svůj vlastní interní výzkum. Projekt 

interních výzkumů se jmenuje Sondy do skautského světa a probíhal nejprve v letech 

2000-2003 a poté o deset let později v letech 2012 až 2014. Nás budou zajímat pouze 

výstupy z druhých, aktuálnějších Sond, které proběhly v šesti etapách. Každá z 

uskutečněných etap zkoumala dvě až čtyři témata, která vzešla od speciálních 

pracovních skupin Junáka. 

 

První etapa výzkumů přinesla zjištění, že 88% dotazovaných pozitivně hodnotilo 

logo Junáka, že 66% vedoucích v oddíle pracuje se znevýhodněnými dětmi, a že 

skautský kroj, jakožto jeden ze základních prvků reprezentace skautingu, by skauti 

průměrně ohodnotili známkou 2,4 (Sondy do skautského světa 1, 2012). 

 

V druhé etapě mezi zajímavé výsledky patřilo 72% respondentů přiklánějících se 

k názoru, že veřejnost vnímá skauty spíše pozitivně, či 69% soudících, že skauting má 

velkou konkurenci. Výzkum také zjišťoval, na co by podle dotazovaných měl Junák 

klást největší důraz v budoucnosti, kde největší podporu získalo „zachování skautských 

ideálů” (Sondy do skautského světa 2, 2012). 

 

V šesté etapě 83 % respondentů označilo Junáka za bezpečné místo pro děti, za 

rizikové jej považovalo jen 6 % respondentů (Sondy do skautského světa 6, 2014). 

 

Zbylé etapy se zabývaly tématy, která nemají téměř žádný přesah do světa mimo 

Junáka a neskýtají ani žádnou možnost porovnání interního a externího vnímání dané 

problematiky. 
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3 Výzkum 

3.1 Metodologie 

Výzkum, kterým se především zabývá tato práce, byl zadán pověřenými zástupci 

Junáka a proveden agenturou Ipsos. Klíčovými oblastmi výzkumu podle zadání Junáka 

bylo zjištění současného stavu hodnotového vnímání Junáka veřejností a prozkoumání 

potenciálu pro růst. První z těchto oblastí dále zahrnuje především samotné hodnoty, 

které si veřejnost s organizací spojuje, celkové vnímání působení organizace a celkový 

postoj veřejnosti ke skautingu. Oblast zjištění potenciálu značky pak zkoumá preference 

rodičů a klíčové faktory při výběru volnočasových aktivit. Stanoveným cílem těchto 

zjištění bylo uzpůsobení externí komunikace Junáka a v menší míře jejich uplatnění při 

revizi programu skautských oddílů.
9
 

 

Z tohoto zaměření je patrné, že se nejednalo o výzkum značky v termínech 

velkých korporací, který by zjišťoval statut a hodnotu značky pomocí zjištění klíčových 

faktorů, ale spíš první velký výzkum, který by měl Junáku pomoci získat relevantní a 

objektivní data o tom, jak je vnímán českou veřejností, jaké jsou jeho možnosti a 

rezervy. To vše by nakonec mělo napovědět, jak značku dál profilovat. 

 

Samotný výzkum probíhal od 3. do 13. března 2015. Základním souborem 

výzkumu byla populace České republiky od 15 do 65 let. Z této cílové skupiny byl 

vybrán reprezentativní vzorek, tedy výběrový soubor vybraný tak, aby byl schopen 

přinášet informaci nejen o sobě samém, ale i o všech jednotkách, které nebyly do 

vzorku zařazeny a jsou přitom součástí základního souboru (Jeřábek, 1993, s. 40). Tento 

vzorek v praxi agenturní pracovníci vybírali kvótním výběrem za použití kvótních 

znaků pohlaví, věku, kraje a velikosti místa bydliště, přičemž kvótní rozložení vzorku 

bylo opřeno o rozložení populace ČR na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

Finální skupina respondentů byla tímto způsobem vyselektována z CASI panelu 

společnosti Ipsos, který čítá přes 62 tisíc zaregistrovaných respondentů (Ipsos.cz, [b. 

r.]). Tato skupina nakonec obsahovala 1005 lidí, z nichž 522 představovali rodiče, kteří 

žijí ve společné domácnosti se svými dětmi, 67 pak děti do osmnácti let.  
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Nástrojem výzkumu byl strukturovaný kvantitativní dotazník o délce zhruba 30 

minut, který respondenti vyplňovali metodou CASI (computer-assisted self 

interviewing). Využití této metody znamená, že respondent k vyplnění dotazníku 

používá počítač a vyplňování provádí sám bez přímé účasti dotazovatele (Olsen a 

Sheets in Lavrakas, 2008). Dotazník sestával z devíti identifikačních otázek, které 

zjišťovaly pohlaví, věk, velikost sídla, dosažené vzdělání a další základní údaje o daném 

respondentovi. Po nich následovaly otázky rozřazovací, které zjišťovaly, zda má 

respondent děti či vnoučata, a jak staré tyto děti či vnoučata jsou. Vlastních otázek pak 

bylo 33, přičemž řada z nich měla více častí, na které bylo třeba odpovídat, a mnohé 

také nabývaly pozměněné podoby pro různé cílové skupiny. Řada otázek byla položena 

pouze dětem a rodičům či prarodičům. Tyto otázky byly formulovány tak, aby výsledky 

ověřily hypotézy výzkumu.  

 

Data z těchto dotazníkových šetření byla dále zpracována popisnou statistikou, 

čímž rozumíme organizaci dat a popis dat užitím grafů, numerických souhrnů apod. 

(Hendl, 2012, s. 21) Konkrétně pak užitím průměrů, četností, mediánu, směrodatné 

odchylky, třídění prvního a druhého stupně. Jednotlivé skupiny dat byly následně proti 

sobě testovány pomocí párových signifikancí. Výstupem tohoto zpracování je 

kontingenční tabulka, tedy dvourozměrná tabulka četností a jejich vzájemných 

závislostí (Řezanková, 2007, s. 74). Získaná data byla nakonec zobecněna a graficky i 

věcně interpretována ve formě hlavních a podrobných zjištění v závěrečné zprávě 

výzkumu (Ipsos, 2015). 

 

Mým úkolem je potom hledání dalších a podrobnějších souvislostí v 

kontingenční tabulce, zobecňování zatím nepostihnutých údajů, interpretace a 

kvalitativní analýza zjištěných výsledků. Dále budu v jednotlivých oblastech zájmu 

konfrontovat výsledky se získanými informacemi o koncepci a praktickém fungování 

externí komunikace Junáka a s dalšími získanými údaji. Také se budu snažit použít 

výsledky dřívějších výzkumů k částečné komparaci a případnému zjištění vývojových 

trendů. 

 

                                                                                                                                               
9
 Zdroj: Zadání výzkumu pro agenturu Ipsos – interní dokument Junáka. Online dokument na platformě 

Google Drive. 
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Pro tuto analýzu si stanovím několik výzkumných otázek, které vycházejí z cílů 

této práce: 

VO1: Jaký vnímají značku organizace Junák klíčové cílové skupiny – rodiče a 

děti? 

VO2: Jaké hodnoty si lidé se skautingem spojují? 

VO3: Jak lidé znají pojmenování „junák” a pojmenování „skaut”? 

VO4: Jak lidé znají grafické symboly (logo a znak) Junáka? 

 

 

3.2 Cílové skupiny 

3.2.1 Děti 

Jednou ze dvou primárních cílových skupin jsou pro Junáka děti, které by se 

mohly stát členy organizace. Nejčastějším věkem pro vstup nového člena do skautského 

oddílu je šest až deset let, což ale neznamená, že by se do dění v organizaci nemohli 

zapojit starší děti, nebo i dospělí. Tak mladé děti doposud nebyly respondenty žádného 

výzkumu o skautingu či Junáku; je ale pravdou, že u takto mladých dětí jsou při výběru 

volnočasových aktivit klíčoví rodiče či prarodiče. Mezi strategickými záměry Junáka 

navíc figuruje mj. cíl oslovovat děti i mladé lidi a podporovat výchovnou kategorii od 

15 let rozvíjením kvalitního a poutavého programu (Junák, 2014, s. 27). Starší dětské 

respondenty měly jak předešlé výzkumy, tak i výzkum agentury Ipsos z tohoto roku, a 

jejich odpovědi budou materiálem pro tuto podkapitolu. 

 

V reprezentativním vzorku stěžejního výzkumu byla věková kategorie od 15 do 

18 let zastoupena 67 respondenty. Čtyři z nich byli v době konání výzkumu aktivními 

členy Junáka, jedenáct se k organizaci hlásilo v minulosti. Jedinou odchylku v 

reprezentativnosti této skupiny představuje malé zastoupení Jihočeského kraje, které 

tvoří pouze jeden člověk. 

 

Preference při výběru volnočasových aktivit 

 

Nejprve se zaměříme na to, podle čeho si tato cílová skupina vybírá aktivity, 

kterých se účastní. Důležitá informace na začátek je, že 87 % dětí si myslí, že je 
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důležité, aby vůbec trávily svůj volný čas nějakými mimoškolními aktivitami. 82 % si 

pak myslí, že nejvhodnější jsou aktivity sportovního rázu, které mezi odpověďmi na 

otevřenou otázku jasně převálcovaly výtvarné kroužky (22 %), hudební aktivity (19 %) 

i vše ostatní (nic dalšího se neobjevilo ve více než 7 % případů). Sportovní kroužky 

však navštěvuje jen 28 % z nich, přičemž dalších 24 % se věnuje hudbě, 19 % tanečním 

a pohybovým aktivitám. 

 

Stěžejní pro zjištění preferencí je část výzkumu, ve které respondenti seřazovali 

15 atributů volnočasové aktivity podle toho, jak jsou pro ně důležité. U sledovaného 

segmentu se zdaleka nejčastěji na první příčce objevilo „aby mě to bavilo,” a to v 66 % 

případů. Druhým nejčastějším atributem na prvním místě byla s 12 % takového zařazení 

cena. Na dalších umístěních už žádnou tak výraznou výjimku nenajdeme, proto jsem 

sečetl, kolikrát respondenti umístili jednotlivé atributy na některé z prvních pěti míst. 

„Aby mě to bavilo” je i v tomto součtu stále suverénně nejčastěji vybíraným 

argumentem s 87 %. Dalších vysokých výsledků dosáhly racionální argumenty: „Čas, 

kdy se aktivita koná” (58 %), vzdálenost (54 %) a cena (49 %). Až potom přichází na 

řadu získání dovedností (40 %) a přátelská atmosféra (37 %). Naopak jako nedůležité z 

tohoto měření vycházejí webové stránky (1 %), přání rodičů (7 %) a individuální přístup 

(12 %). 

 

Vztah k Junáku 

 

Základním zkoumaným atributem byla spontánní a podpořená znalost značky 

Junák/skaut. Při zjišťování spontánní znalosti otázka zněla: „Jaké organizace nabízející 

dětem mimoškolní aktivity si vybavíte?” Děti nejčastěji jmenovaly Domovy dětí a 

mládeže, školy a kroužky přidružené ke školám, základní umělecké školy a sportovní 

kluby. Z konkrétních organizací pak „Skaut” dosáhl s 10 % nejlepšího výsledku. 

„Junák” však jmenoval pouze jeden člověk. V další otázce, ve které již byl nabídnut 

seznam konkrétních organizací, byla odpověď „Junák-skaut” nejčastěji označena jako 

známá, konkrétně v 55 % případů. Obhájil tak v tomto „souboji‟ pozici největší 

organizace tohoto typu u nás, zároveň se ale ukázaly rezervy. 

 

Další výchozí bod poskytuje otázka „Jak se ke skautům stavíte?”, na níž 46 % 

sledovaného segmentu zaujalo stanovisko „spíše pozitivně” či „velmi pozitivně”, 
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negativních odpovědí bylo 42 %. Se skautingem si nejčastěji spojují aktivity v přírodě a 

vztah k přírodě (54 %), táboření (24 %) a učení se novým věcem (18 %). 

 

Kromě čtyř členů Junáka odpovídali všichni respondenti také na to, co je od 

členství v Junáku odrazuje. Výsledek je docela jednoznačný: 52 % soudí, že by je to 

nebavilo a 24 % si myslí, že by na skauting neměli čas. Ukazuje se tedy, že zábava je 

pro tuto věkovou skupinu při rozhodování skutečně kruciálním aspektem. Trochu nové 

světlo na tento problém vrhá oblast výzkumu, která se tázala respondentů na vyjádření 

souhlasu či nesouhlasu s 37 výroky o skautingu. Jedním z nich bylo: „Ve skautu člověk 

zažije spoustu zážitků a dobrodružství”, se kterým rozhodně či spíše souhlasilo 82 % 

dětí; na jiném místě pak 24 % souhlasí s tvrzením, že skauting je nudný, zatímco 46 % 

dětí je proti. Opakuje se tak podobná situace, jako u výzkumu Mladí Češi 2012, kdy jen 

22 % dotazovaných hodnotilo skauting jako zábavný, ale s tvrzením „Skauti si užijí 

spoustu zábavy” souhlasilo 47 % proti nesouhlasu pouhých 4 % respondentů. Takovým 

rozporuplným výsledkům v tak zjevně klíčové oblasti by se mělo věnovat hodně 

pozornosti. Formulace jednotlivých otázek naznačuje, jakoby si respondenti mysleli, že 

skauti si zábavu užijí, ale pro ně by to takové nebylo – tedy že skauti jsou do jisté míry 

jiní lidé, než oni. I takový názor by opakovaně zkoumán, z výzkumu Mladí Češi 2012 

jsme se mohli dozvědět, že si mladí lidé myslí, že skauti jsou normální lidé (62 % proti 

6 %), nebo že skauti nejsou divní (34 % proti 16 %). Tyto výsledky hovoří spíše ve 

prospěch skautingu, ale nejsou zdaleka jednoznačné. V nejnovějším výzkumu pak s 

tvrzením „Skauti mi přijdou zvláštní” 36 % dětí souhlasilo a 37 % nesouhlasilo. Stojí za 

povšimnutí, že celý vzorek se vyjádřil daleko nesouhlasněji – 13 % pro a 59 % proti. 

 

Obecně v této oblasti hodnocení výroků byli mladí lidé ke skautingu o něco 

kritičtější, než ostatní respondenti. Méně věřili tomu, že jim skautská zkušenost pomůže 

v kariérním uplatnění, o 30 % méně jich považovalo skauting za sympatický, o 28 % 

více nesouhlasilo s tím, že by skauting byl moderní a inovativní atd. 

 

Naopak o něco pozitivnější mínění mají mladí lidé o ceně skautingu jako 

aktivity. 40 % považuje skauting za levnější oproti jiným volnočasovým aktivitám, 

30 % považuje cenu za srovnatelnou a jen 3 % dotázaných si myslí, že za skauting dají 

více peněz, než za jiné aktivity. V ceně tedy zjevně žádná překážka není. 
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Inklinace k akci 

 

Vnímání organizace a názory o ní jsou jedna věc, ale zajímavější často je zjistit, 

co z těchto názorů člověk přenese do svého jednání. V této části proto zanalyzujeme 

předpoklady a pravděpodobnost toho, že respondenti v budoucnosti přistoupí k aktivní 

interakci s organizací Junák, přičemž nejzazší formou takové interakce je samotný vstup 

do organizace. Ten by při vhodné příležitosti zvažovalo 19 % respondentů. To, zda se 

respondentům tato příležitost může či nemůže naskytnout, do jisté míry určuje to, že jen 

42 % z nich ví o skautské klubovně v místě svého bydliště. 

 

Domněnku, že si mladí lidé často myslí, že skauting je dobrá věc, ale nic pro ně, 

částečně potvrzuje to, že více lidí by skauting bylo schopno doporučit někomu, kdo by 

hledal zajímavou volnočasovou aktivitu, než kolik by samo uvažovalo o vstupu do 

organizace; konkrétně by skauting rozhodně podpořilo 15 % a spíše podpořilo dalších 

30 % respondentů. Nakonec ještě jeden údaj: 31 % odpovídajících by skauting finančně 

či jinak podpořilo, kdyby k tomu měli příležitost. 

 

 

3.2.2 Rodiče 

Rodiče jsou pro Junáka další stěžejní cílovou skupinou, neboť dostupné 

výzkumy ukazují, že mají na výběr aktivit svých dětí klíčový vliv. Obzvlášť se to pak 

samozřejmě týká dětí ve věku, ve kterém nejčastěji vstupují do Junáka, tj. 6 až 10 let. 

Konkrétně v tomto výzkumu 56 % rodičů uvedlo, že poslední výběr volnočasové 

aktivity pro jejich děti proběhl po společné diskuzi (u dětí ve věku 7-12 let to bylo 

66 %) a dalších 6 % se „přiznalo‟, že aktivitu dítěti vybrali rodiče sami. 

 

Ve vzorku bylo 522 respondentů, kteří uvedli, že s nimi ve společné domácnosti 

žijí jejich děti. Nejvíce (33 %) z nich bylo ve věku 35 až 44 let, ale zastoupeny byly 

všechny věkové skupiny. Jejich děti měly nejčastěji do šesti let (41 %), 7-12 let (31 %), 

nebo více než 18 let (32 %).
10
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Preference při výběru volnočasových aktivit 

 

Rodiče se shodují v tom, že mimoškolní aktivity jsou pro jejich děti důležité – 

myslí si to 93 % z nich. Preference ohledně typu aktivity jsou velmi podobné, jako u 

předchozího segmentu, neboť jim vévodí s 80 % sport následovaný hudbou a 

výtvarnými činnostmi. 65 % rodičů při výběru mimoškolních aktivit upřednostňuje 

všestranný rozvoj před rozvojem k vynikání v úzce zaměřené dovednosti. 

 

Za nejdůležitější atribut při výběru mimoškolní aktivity pro své dítě považují 

rodiče stejně jako děti to, aby to účastníka aktivity bavilo. Tato volba se na prvních pěti 

z celkových patnácti míst objevila v 88 % případů. Druhou nejvýše umisťovanou 

volbou bylo s 54 % přání dítěte. Zajímavější je ale jak se preference rodičů liší od těch, 

které jsme zjistili u dětí. Rodiče stavěli výše než děti atribut „aby mé děti získaly 

dovednosti a znalosti, které se jim budou hodit do života”, dále pak odbornost a 

především důvěryhodnost vedoucího. Méně jim naopak záleželo na ceně, času, 

vzdálenosti dojíždění a vzhledu prostředí, kde se aktivita odehrává. 

 

Vztah k Junáku 

 

Spontánní znalost skauta, jakožto mimoškolní organizace, prokázali rodiče lepší 

než děti – jmenovalo jej 17 % z nich. Rovněž oficiální pojmenování „Junák”, si vybavili 

častěji než děti, 5 % však stále není nikterak lichotivý výsledek. Podpořeně organizaci 

Junák-skaut rozpoznalo 75 % rodičů. 

 

66 % rodičů uvedlo, že se ke skautům staví pozitivně, přičemž negativní postoj 

přiznaly jen 3 % respondentů z této skupiny. Mezi důvody, proč jejich děti nechodí do 

skautingu, rodiče nejčastěji uvedli, že by o to děti neměly zájem (22 % odpovědí), že 

nejbližší oddíl je příliš daleko (20 %), že tam nechodí nikdo z jejich kamarádů (13 %) a 

až čtvrtá nejčastější byla odpověď „nemyslím si, že by to mé děti/vnoučata v Junáku-

skautu bavilo”. To znamená výrazný rozdíl oproti dětem, které tuto odpověď uvedly 

nejčastěji; rodiče tedy mají podstatně lepší mínění o zábavnosti skautingu. 

 

                                                                                                                                               
10

 Někteří rodiče měli více dětí, které spadaly do více než jedné věkové kategorie. 
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Mezi důvody, proč by podpořili své děti v rozhodnutí přihlásit se do skautského 

oddílu, uváděli rodiče nejčastěji trávení volného času v přírodě (62 %), učení se nových 

věcí (60 %), podpoření přání dítěte (51 %), učení se týmové práci a rozvoj morálních 

hodnot. Pro tento poslední důvod se vyslovilo 43 % rodičů. Přitom však 69 % z nich 

souhlasí s tím, že skauting učí děti poctivosti a dokonce 87 % souhlasí s tím, že skauting 

dětí naučí pomáhat druhým. Z toho vyplývá, že rodiče sice věří, že skauting děti 

morálně rozvíjí, ale tento rozvoj není jednou z jejich top priorit při výběru mimoškolní 

aktivity. Nicméně právě rodiče, kteří odpovědí vyjádřili přesvědčení, že skauting 

pozitivně ovlivňuje různé stránky rozvoje dítěte, byli dále ve výzkumu více než ostatní 

nakloněni podpoře skautingu v různých podobách.  

 

Zajímavé je, že odpovědi rodičů a dětí na otázku: „Co se vám vybaví, když se 

řekne skauting?” byly velmi podobně rozvrstvené. Rodiče jen ještě o něco častěji 

zmiňovali postoj k přírodě (61 % odpovědí, děti 54 %), častěji viděli za skautingem 

kladné charakterové vlastnosti (11 %, děti 4 %) a méně naopak zmiňovali skautský úbor 

(2 %, děti 12 %). Podobná otázka se ptala na to, co je podle dotazovaných náplní 

skautských oddílů. Také nejčastější odpovědi zde v podstatě korespondují s 

předchozími, neboť respondenti opět nejvíce zmiňovali přírodu. Konkrétně v 41 % šlo o 

ochranu a vztah k přírodě (děti méně – 28%), v 13 % to byly výlety a aktivity v přírodě 

(děti jen 6 %) a 9 % respondentů odpovídalo o umění přežít v přírodě (to děti zmínili 

častěji, v 22 % případů). V menších množstvích se potom objevovaly odpovědi jako 

učení se novým dovednostem, učení se samostatnosti, týmové spolupráci apod. 

 

Zajímavá je i velká míra shody rodičů a dětí v odpovědích na otázku: „S jakými 

hodnotami se podle vás skauting pojí?”. Jedinými odchylkami jsou zde spolupráce a 

zdvořilost, které častěji volili děti, a vlastenectví, které naopak se skautingem více 

spojují rodiče. Souhrnné výsledky potom opět ukazují na velkou míru spojování 

skautingu s ochranou přírody (79 % odpovědí). To dále potvrzuje 67% souhlas rodičů s 

tvrzením, že pro skauty je nejpodstatnější chodit do přírody. V této oblasti souhlasu a 

nesouhlasu s výroky o skautingu bylo ve valné většině případů hodnocení rodičů 

příznivější, než hodnocení dětí – více jich souhlasilo s pozitivními a více jich 

nesouhlasilo s negativními výroky. Výroky s nejmarkantnějšími rozdíly již byly 

zmíněny v předchozí podkapitole – o sympatiích vůči skautingu, jeho modernosti a 

užitečnosti vůči budoucímu kariérnímu uplatnění.  
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Cenové nároky skautingu nejsou ani pro rodiče nijak velkou překážkou, 

vzhledem k tomu, že jej 63 % z nich považuje za levnější či srovnatelný s jinými 

aktivitami (a dalších 34 % neví). 

 

Inklinace k akci 

 

Rodiče tedy skautingu častěji připisují pozitivní hodnoty a pozitivní vliv na 

vývoj dítěte a za vhodný pro své děti jej považují častěji, než děti samotné. To potvrzuje 

i údaj o tom, že 80 % rodičů by podpořilo přání svého dítěte vstoupit do skautské 

organizace. Toto číslo je největší u rodičů od 25 do 34 let a stoupá společně s úrovní 

dosaženého vzdělání rodičů. Z rodičů, kteří znají někoho, kdo je nebo byl aktivním 

skautem, by jich dítě v přání vstoupit do skautingu podpořilo o 19 % více než z těch, 

kteří žádného skauta neznají – osobní zkušenost se skautingem má tedy prokazatelně 

pozitivní vliv na jeho vnímání. 

 

Jiným lidem by skauting jako vhodnou aktivitu pro děti bylo schopno doporučit 

68 % respondentů. To je další údaj, který výrazně převyšuje poměr pozitivních 

odpovědí na obdobnou otázku položenou dětem. Nejvíce rodičů, kteří by skauting 

rozhodně podpořili, najdeme ve starším věku, od 45 do 65 let. Navíc mezi rodiči s dětmi 

ve věku od 7 do 17 let nebyl ani jeden, který by uvedl odpověď negativní. Z 66 rodičů, 

kteří uvedli, že jejich dítě či děti v současnosti chodí do skautingu, jich skauting tímto 

způsobem doporučuje 95 %. To je jistě velmi dobrá vizitka, stejně jako 92 % 

doporučujících ze 112 dospělých, kteří v minulosti byli skauty – ve valné většině tedy 

skautingu zachovali přízeň i přesto, že z nějakého důvodu organizaci opustili. 

 

Samotné přihlášení dítěte do skautingu je výrazně limitováno tím, že pouze 

třetina rodičů ví o skautské klubovně v blízkosti svého bydliště, tj. ještě o 9 % méně, 

než dětí. 
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3.3 Vybrané oblasti 

3.3.1 Grafické symboly 

Junák v současné době používá dva základní symboly, které jsou grafickým 

vyjádřením organizace. Prvním z nich je znak organizace, který vychází z tradiční 

podoby, která organizaci provází již od založení; z této podoby vychází i skautský 

slibový odznak. Druhým je logo organizace, které s touto tradiční podobou souvisí 

pouze v obrysech (přeneseně i doslova). Vzniklo v roce 2001 „z potřeby oslovit 

veřejnost a dát najevo, že Junák je moderní organizací mladých lidí” (Šantora, 2004, s. 

3.1).
11

 Všechny grafické symboly vycházejí z Manuálu jednotného vizuálního stylu, 

vypracovaného ve spolupráci s grafickým studiem Najbrt v roce 2004 a upravoval nejen 

pravidla používání těchto symbolů, ale i veškerou vizuální prezentaci organizace 

jakožto způsobu komunikace s veřejností (Šantora, 2004). 

 

V současné době již interní pracovní skupina Junáka pracuje na zadání pro 

vypracování nového vizuálního stylu Junáka. Důvodem pro změnu je špatné a nejasné 

používání vyplývající právě z duality současných symbolů a nevyhovující charakter 

loga v některých specifických polohách (například černobílý tisk). Cílem nového stylu 

je potom zjednodušení pravidel pro používání symbolů, zlepšení a omlazení externí 

prezentace.
12

 

 

I proto – nebo možná spíše hlavně proto – mají váhu výsledky, kterých 

dosavadní symboly dosáhly po více než dekádě používání. 

 

Výzkum se grafickými symboly zabýval jen do té míry, že zkoumal jejich 

znalost. Otázka zněla: „Který z těchto znaků patří skautské organizaci Junák?” a 

respondenti mohli označit více než jednu z devíti možností, byť této možnosti využila 

jen menší část (součet všech odpovědí činil 130 %). Kromě znaku a loga Junáka byly 

nabídnuty některé znaky jiných evropských skautských organizací a další podobné 

symboly. Výsledek na celém vzorku vykázal 30% znalost znaku a 12% znalost loga. 

Ostatní nabídnuté znaky dosáhly nižších výsledků, kromě tradiční lilie francouzské 

                                                 
11

 Znak, odznak a logo Junáka – Příloha 5, 6 a 7. 
12

 Zdroj: Osobní rozhovor s členem pracovní skupiny pro nový vizuální styl, Lukášem Neuheislem 15. 4. 

2015. 
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heraldiky (mj. se vyskytuje i na oficiálním francouzském erbu), kterou určilo rovněž 30 

% respondentů.
13

 Tento výsledek je zvláštní a alarmující, obzvlášť vzhledem k tomu, že 

z výsledků není možné jednoznačně určit nějakou tendenci v tom, kteří respondenti se 

nejčastěji takto pletli – byli to muži i ženy, mladí i staří, majetní i nemajetní. Možné 

vysvětlení skýtá fakt, že dotyčný symbol byl jedinou prostou lilií bez dalších přidaných 

znaků. Češi tedy zřejmě mají skauting výrazně spojen se symbolem lilie, byť vždy 

neznají přesnou podobu oficiálního znaku. 

 

12% znalost oficiálního loga největší české organizace pracující s dětmi 

rozhodně není dobrá vizitka. O poznání lépe dopadl tento výsledek pouze u dětí a u 

mladých lidí obecně. Ti poznali logo Junáka v 32 % případů, znak pak volilo 31 %. U 

věkové skupiny 15-24 let to bylo 27, respektive 36 %. Souboj tradičního a inovativního 

symbolu byl naopak nejvýraznější u nejstarších respondentů (55-65 let), z nichž 36 % 

vybralo znak a pouze 6 % vybralo logo.  

 

Pozoruhodné je, že logo více než ostatní nezná ani 66 rodičů dětí v Junáku 

(15 %) a dokonce ani 174 bývalých skautů a skautek (13%). 

 

Z toho plyne, že chce-li Junák mít efektivní grafický styl a rozpoznatelný 

symbol spojený se značkou, nestačí mít jej kvalitně graficky zpracovaný a 

implementovaný do všech organizačních jednotek tak, aby komunikace působila 

jednotně, ale musí i aktivně hledat cesty a příležitosti, jak tento styl a symbol zviditelnit 

a veřejně spojit s názvem organizace. 

 

 

3.3.2 Pojmenování junák, skaut 

Problematiku duality české skautské terminologie jsem již rozebral v části práce, 

která pojednávala o Junáku. Z interního pohledu se v komunikaci s tímto problémem 

vypořádává tak, že pojmenování Junák upozaďuje pouze do role názvu organizace, 

který uvádí pouze, je-li to nutné, zatímco slovo skaut je jednoznačně upřednostňováno, 

přičemž cílem je mluvit hlavně o lidech – skautech a skautkách. 

 

                                                 
13

 Obrázek viz Příloha 8. 
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Není bez zajímavosti, že před změnou názvu, která byla odhlasována na Valném 

sněmu v roce 2014 a vstoupila v platnost letos v dubnu, probíhala diskuze o nové 

podobě názvu, vynucené změnami občanského zákoníku, při níž se probírala i možnost 

úplného vypuštění slova junák. Jako důvod pro tuto změnu bylo uvedeno to, že 

veřejnost často vnímá skauty a junáky jako dvě různé organizace, což je značnou 

komplikací pro budování konzistentní značky organizace (Náčelnictvo Junáka, 2014). 

Náčelnictvem Junáka byly nakonec doporučeny tři různé varianty názvu, které 

neobsahovaly slovo junák, na Valném sněmu však zvítězila tradice a Junák tak zůstal 

Junákem. Na následujících řádcích bychom měli přijít na to, jestli toto rozhodnutí bylo 

správné. 

 

Nejprve se zde vrátím k údajům získaným ze zjišťování spontánní znalosti 

značky. Už ty totiž jednoznačně prokázaly, že si veřejnost spojuje skautskou organizaci 

daleko častěji s pojmem skaut, než s oficiálním názvem Junák. Skaut, jakožto 

organizaci nabízející mimoškolní aktivity pro mládež, totiž jmenovalo přes 17 % 

respondentů, zatímco na Junáka si jich vzpomnělo jen necelých 6 %, přičemž z věkové 

kategorie 15-24 let to navíc nebyl téměř nikdo. 

 

Této problematice se dále věnovaly ještě dvě další otázky. První z nich ukázala, 

že lidé často chápou slova junák a skaut jako synonyma, tedy stejně, jako je chápou a 

snaží se je prezentovat sám Junák. Těchto lidí bylo ve vzorku 46 %. Zbytek respondentů 

se rozdělil mezi ty, kteří si myslí, že Junák značí něco jiného než skaut (19 %) a ty, kteří 

se k dané otázce neumí vyjádřit (35 %). 

 

Druhá z otázek pak nade vši pochybnost prokázala, že lidé daleko spíše mluví o 

skautech, než o Junáku, neboť k první možnosti se přiklonilo 73 %, 12 % užívá obě 

označení a jen 4 % respondentů používají označení Junák. Ještě větší je tento rozdíl opět 

u nejmladší věkové kategorie, kde se pro označení skaut vyslovilo 85 % respondentů. 

 

Ze všech těchto výsledků je patrné, že rozhodnutí Junáka akcentovat v 

komunikaci označení skauti je jedině správné, neboť právě toto označení má veřejnost s 

organizací Junák nejvíce spojené. Přestože se k názvu Junák váže stoletá tradice, 

význam má toto označení spíše jen uvnitř organizace a jeho komunikační hodnota je 

minimální. Proto můžeme jedině konstatovat, že je pro Junáka škoda, že na posledním 
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Valném sněmu nezískaly progresivní snahy o vypuštění tohoto pojmu z názvu 

organizace dostatečnou podporu. 

 

 

3.3.3 Vnímání hodnot skautingu 

Identita značky organizace Junák a hodnoty s ní spojené jsou předmětem 

neustálých debat a konzultací uvnitř organizace, neboť tyto rysy jsou pevně spjaty s 

myšlenkovým základem a směřováním skautingu, který je obsažen především ve 

skautském zákonu. Interpretace těchto hodnot do jisté míry závisí na dobovém kontextu, 

pročež se neustále mění a vyvíjí. 

 

V posledních letech byl největším pokusem o formulování a sjednocení 

komunikované identity koncept Parta a příležitost. V tomto projektu byl spojován 

skauting jednak s přáteli, kamarády a společenstvím a jednak s příležitostí rozvíjet se, 

žít naplno, zábavně a zajímavě, tvořit lepší svět tím, že vezmu vlastní život do svých 

rukou. Projekt měl dále také specifikovaná sdělení pro hlavní cílové skupiny. Pro děti to 

byla parta kamarádů, příležitost dobře se bavit, prožívat nevšední zážitky, uplatnit se. 

Pro rodiče pak zažívání mezilidských vztahů ve společenství, smysluplná zábava, 

získání sociálních a praktických dovedností (Skautská křižovatka, ©2014-2015). Parta a 

příležitost je pouze název konceptu, nikoli slogan, který zní: „Skauting. Tady začíná 

dobrodružství”. Je to ale jen jedna z formulací, užívaných na oficiálních materiálech a v 

komunikaci na Facebooku či jinde, nikoli ustálený slogan pro celou organizaci. 

 

Kromě těchto hodnot se v komunikaci akcentují také hodnoty plynoucí ze 

skautských principů a částečně též hodnoty dobrovolnictví – to, že skautští vedoucí 

pracují bez nároku na peněžní odměnu.
14

 

 

Při zjišťování spontánních hodnotových asociací se ukázalo, že zdaleka 

nejčastěji si lidé skauting spojují s hodnotou, která v úvodním textu jmenována nebyla, 

a to je vztah k přírodě. Tuto hodnotu si se skautingem spojuje 62 % respondentů, což 

pro skauting sice zřejmě není nijak škodlivé, nicméně mu ani nikterak nepřispívá k 

tvorbě moderní a zábavné image.  
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Kamarádství 

 

Kolektiv a kamarádství vnímá spontánně jako hodnotu související se skautingem 

13 % respondentů. Lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, kamarádství 

jmenovali častěji, a to v 24 % případů, odchylka  (19 %) byla zaznamenána i v případě 

rodičů s dětmi staršími 18 let. Při výběru ze seznamu hodnot pak spolupráci vybralo 

42 % respondentů. 67 % dotázaných souhlasilo s tím, že si člověk ve skautu najde 

kamarády na celý život. Do této oblasti můžeme zařadit i získávání sociálních 

dovedností, které skautingu připisuje naprostá většina respondentů – 78 % souhlasí s 

tím, že se ve skautu dítě naučí mluvit s ostatními a 88 % věří, že se dítě naučí 

spolupracovat s druhými. 

 

Zábava, dobrodružství 

 

Jen 11 % respondentů spontánně uvedlo hry, soutěže či dobrodružství jako něco, 

co se jim vybaví, když se řekne skauting. Na druhou stranu 88 % respondentů souhlasilo 

s tvrzením, že dítě ve skautingu zažije spoustu zážitků a dobrodružství. Ovšem – jak již 

bylo probráno v podkapitole o cílové skupině dětí – si děti ve většině případů nemyslí, 

že by skauting bavil zrovna je. 

 

Skautské principy, morálka 

 

První zjištění opět plyne z výzkumu spontánně jmenovaných hodnot: kladné 

charakterové vlastnosti napsalo 10 % lidí. Podpořeně pak morální hodnoty jmenovalo 

více respondentů, 36 % si spojovalo se skautingem fair play, 25 % pravdomluvnost. 

70 % respondentů dále souhlasí s tím, že se dítě ve skautingu naučí poctivosti a ještě 

více, 87 % z nich věří, že skauting mladého člověka naučí pomáhat druhým. 

 

Z výzkumu jsme tedy zjistili, že zdaleka nejvíce mají lidé skauting spojený s 

přírodou, vztahem k ní a její ochranou, ačkoliv tyto hodnoty nemají Junákem 

stanovenou komunikační prioritu. Ani komunikačně upřednostňované hodnoty ale ve 

                                                                                                                                               
14

 Zdroj: osobní rozhovor s Petrem Vaňkem dne 10. 3. 2015. Přepis rozhovoru viz příloha 1. 
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výzkumu nepropadly, byť nejsou zdaleka tím prvním, co Čechy při přemýšlení o 

skautingu napadne. 

 

 

3.4 Zobecnění a doporučení 

V rámci analyzovaných oblastí jsme narazili na řadu zjištění, která lze zobecnit 

na úroveň, kdy se z nich stávají obecné poznatky a doporučení použitelné pro úpravy 

směřování značky skauting a organizace Junák. 

 

Klíčové jsou samozřejmě zjištění o primárních cílových skupinách. Děti a mladí 

lidé obecně skauting hodnotí spíše pozitivně, souhlasí s tím, že se skauti dobře baví a 

zažívají dobrodružství, ale zároveň si nemyslí, že by se oni sami ve skautu bavili stejně. 

Tento pocitový odstup tak před skautskou organizaci klade úkol ukázat dětem, ale nejen 

jim, že skauti jsou lidé jako každý jiný, baví se stejně, jako jejich vrstevníci (pomineme-

li nelegální zábavu, ke které děti v jistém věku též inklinují), a že je skauting otevřený 

pro každého. 

 

Druhou klíčovou skupinu tvoří rodiče a s nadsázkou můžeme konstatovat, že 

bitva o ně je vyhraná. Neznají sice skauting a Junáka v tak dobře, jak by mohli, ale o 

jeho pozitivním vlivu na děti, které jej navštěvují, jsou ve valné většině přesvědčeni. 

Podobná většina z nich je navíc připravena podpořit své dítě v případném rozhodnutí 

chodit do skauta, či skauting doporučit jiným rodičům. Problémem však je to, jak málo 

z nich bylo přímo osloveno a případně ví o působení Junáka přímo ve svém místě 

bydliště. Proto je třeba zapracovat na prezentaci v místě působení, posilovat dobré 

mínění o skautech i správnou formou reprezentace ve vlastním městě. Tento úkol však 

nelze dost dobře řídit centrálně a je věcí jednotlivých organizačních jednotek Junáka. 

 

Výzkum jasně ukázal, že skauti jsou veřejností nejvíce spojováni s přírodou a 

její ochranou, byť takové spojení nepatří ke komunikačním cílům. Hodnoty přírody a 

její ochrany jsou samozřejmě zakotveny v samotném jádru skautingu, ale Junák nabízí i 

jiné, pro současnost často mnohem atraktivnější hodnoty, které mají také vyšší 

komunikační prioritu. Komunikační oddělení by se však mělo k tomuto zjištění postavit 

čelem, rozhodnout se, jak toto pro veřejnost zjevně silné téma uchopí a jak s ním v 
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komunikaci naloží, spíše než jej komunikačně obcházet. Nejedná se o nikterak 

nežádoucí či škodlivou věc, takže by se měla správně využít, ne jen mlčky tolerovat. 

 

Dalším závěrem je to, že výraz junák, tedy oficiální název organizace, je daleko 

méně známý a používaný, než označení skaut, skauti atp. Junák by měl tedy pokračovat 

v upřednostňování druhého zmíněného označení v externí komunikaci, ale zároveň by si 

měl ujasnit, jestli má archaické „junák” ještě i jinou než historickou hodnotu. V případě, 

že bude stále rozhodnutím organizace tento název si ponechat, mělo by se daleko více a 

systematičtěji pracovat i s tímto slovem, možná též zkusit posunout jeho význam 

nějakým žádoucím směrem. 

 

Výzkum také potvrdil, že dualita a nejasné používání grafických symbolů, které 

reprezentují Junáka, vede k nejasnému vnímání vizuální identity této organizace a 

obecně nízké znalosti těchto symbolů. Nový vizuální styl, na kterém se v současné době 

pracuje, by měl tedy splňovat jisté parametry efektivity a uživatelské jednoduchosti a 

měl by být důsledně implementovaný do všech organizačních jednotek. Kromě dosažení 

vizuální jednoty komunikace je však třeba také posilovat znalost nových grafických 

symbolů. 

 

Nežádoucí nevyhraněnost nebyla Junáku prokázána jen v případech terminologie 

a grafických symbolů, ale i v oblasti hodnot. Lidé sice inklinují ke spojování Junáka s 

hodnotami pozitivními, ale žádná z hodnot nijak výrazně nepřevažuje, vnímání je 

značně rozmělněné. Uvnitř Junáka neustále probíhají diskuze o tom, co má Junák přesně 

všechno světu přinášet, a je to tak dobře, ale pro potřeby komunikace je třeba 

specifikovat a formulovat konkrétní hodnoty, se kterými se Junák bude snažit svůj obraz 

spojit. 

 

Získané odpovědi dále indikují pro skauting potěšující závěr, a to že skauting 

doporučuje velká většina dospělých, a ještě více z těch, kteří byli v minulosti skauty. To 

má velký potenciál pro využití v komunikaci, neboť doporučení a příběhy bývalých 

členů nesou velkou hodnotu. V současné době se v komunikaci čas od času používají 

citace bývalých skautů – celebrit, ale i obyčejný člověk má co říct. Cílem by mělo být 

to, aby skauti neříkali o sobě, jak jsou skvělí, ale aby o nich dobře mluvili lidé s 

pozitivní „uživatelskou zkušeností”. 
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Závěr 

Cílem práce bylo prozkoumat vnímání značky skauting veřejností a klíčovými 

cílovými skupinami a konfrontovat získaná data s informacemi o interním řízení 

komunikace organizace Junák. Pro tento účel jsem nejprve teoreticky vymezil oblasti 

marketingové teorie, které s tématem souvisejí. Zde jsem se nejvíce soustředil na 

specifika marketingu v neziskovém sektoru, koncept značky a jejího budování a zvláštní 

pozornost jsem věnoval marketingovým nástrojům, které využívá komunikační oddělení 

Junáka. Hlavními zdroji informací pro mě v této části byla odborná literatura a osobní 

rozhovor s manažerem komunikace Junáka. 

 

V další části jsem představil předmět práce, největší českou skautskou 

organizaci Junák – český skaut. Popsal jsem myšlenková východiska a ukotvení, ze 

kterých tato organizace vychází. Dále jsem se zabýval pohnutou historií, kterou si za sto 

let od založení prošla a která se nesmazatelně zapsala v charakteru organizace. Rozebral 

jsem také složitou organizační strukturu, která tvoří velkou výzvu pro konzistenci 

komunikace. Nastínil jsem též demografické rozložení členské základny a trendy v 

jejích změnách. 

 

K vlastnímu výzkumu vnímání značky jsem kromě dat z letošního výzkumu 

použil i závěry výzkumů uskutečněných v minulosti. Pro svou vlastní analýzu 

dostupných dat a údajů jsem si stanovil čtyři výzkumné otázky. K tematickým okruhům, 

které tyto otázky stanovily, jsem potom shromáždil všechna relevantní data, na základě 

kterých jsem otázky zodpověděl a vyvodil z nich závěry a doporučení pro komunikaci 

Junáka a řízení značky skauting v budoucnosti. Tyto závěry budou organizaci 

poskytnuty a mohou posloužit k zlepšení řízení značky v praxi. 
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 Summary 

The aim of the thesis was to examine brand perception of scouting in the Czech 

Republic with special accent on specific target groups and to confront the gained data 

with information about internal brand management of scout organization Junák. For this 

purpose, key areas of marketing theory were firstly defined. The main focus was on 

specifics of marketing for non-profit organizations, theory of brand, brand management 

and marketing tools used in Junák‟s communication. 

 

The next part introduced the subject of the thesis, organization Junák – český 

skaut. It described its ideological foundation and basics which form the identity and 

values of the organization. The focus was also on the organization‟s history. The 

complex organizational structure, demographics and trends in the membership base 

were explained. 

 

For the main topic of a brand research both data from this year‟s and previously 

conducted researches were used. The analysis of the data followed four key research 

questions. The topical areas defined by these questions gathered all relevant data and 

information. Based on those the research questions were answered and conclusions and 

recommendations were drawn. These include the findings that scouting should try to 

seem less distant, address its connection to the nature and environmentalism more 

consciously, get rid of dualisms in its appearance and others. These shall be provided to 

the organization and could serve for improving its future communication. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis osobního rozhovoru s Petrem Vaňkem, manažerem 

komunikace organizace Junák – český skaut z 10. 3. 2015 (text) 

Otázka: Je v současnosti definovaná identita značky organizace Junák/skautingu 

obecně?  

Odpověď: Jsou věci k projektu Parta a příležitost, ze kterých se občas vychází. 

Pak existuje vizuální koncept značky, který se do určité míry pojí s grafickým 

manuálem, snažím se držet aspoň barvy a font. To se v průběhu let měnilo, v 

současnosti se snažíme manuálu přibližovat, držet se základních linek. Jinak značku 

definuje hlavně poslání, obecné určení organizace - poslání Junáka, a to se taky snažíme 

dostat do té komunikace. Teď navíc dáváme dohromady klíčová slova, která budeme 

chtít s komunikací spojovat. Jinak komunikace je dělaná dost jako náborová - cílení na 

rodiče a malé děti. Děti na vyšším stupni byly dost zanedbávané, ale teď je jako cílovou 

skupinu rozpracováváme a budeme se jim speciálně věnovat. Jinak máme pravidla pro 

práci s názvem, s vizuály apod. 

Parta a příležitost je spíš koncept, než slogan. Jako slogan se používá “Skauting - 

tady začíná dobrodružství”, ale není to stěžejní. 

Otázka: Jaké hodnoty se snažíte se značkou v komunikaci aktivně spojovat? 

Odpověď: Z konceptu parta a příležitost vyplývají hodnoty přátelství 

(kamarádství, společenství) a dobrodružství, což komunikujeme po samostatné lince. 

Zvlášť komunikujeme hodnoty, které vyplývají ze skautských principů, ze zákona. Do 

určité míry také komunikujeme aspekt dobrovolnictví - že skautští vedoucí skautují 

dobrovolně, ve svém volném čase, bez peněžního ocenění. 

Otázka: Existuje konkrétní vize značky? Kde by měla značka být za x let? 

Odpověď: V tuhle chvíli neexistuje. 

Otázka: Jaké byly investice do marketingové komunikace v uplynulém roce? 

Odpověď: Nejvíc zaměstnanci - cca 2,5 úvazku. Do aktivit spojených s nábory 

běžně dáváme asi 80.000, do výroční zprávy 25.000, do PFka 30-40.000, což jsou 

takové větší bloky, jinak nic moc. 

Otázka: Využívá Junák public relations jako nástroj budování značky? 

Odpověď: Ano, samozřejmě. Tiskových zpráv vydáváme kolem dvaceti za rok, 

teď měsíc duben v tom byl frekventovanější, vydali jsme 4 TZ. Poslední naše vlastní 

tisková konference byla v roce 2012 ke Století skautingu, pak jsme se loni (2014) 
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podíleli na tiskové konferenci k problematice lesních mateřských škol (s ČRDM, 

Člověkem v tísni) a teď budeme mít po dlouhé době samostatnou tiskovou konferenci - 

k výsledkům průzkumu. 

Máme stabilní mailing listy na deníky, rozhlasy, televize, měsíčníky, regionální i 

celostátní média. Snažíme se některé věci tlačit všude, ale častěji usilujeme o 

specifickou CS. Například často dostáváme prostor v měsíčních speciálních tiskovinách 

(Lidé a země, Učitelské noviny), takže potom je ten obsah tvořen speciální pro to 

médium. Jinak také často spolupracujeme při dodávání hostů do různých pořadů - ČRo, 

ČT. Dramaturgům nabízíme konkrétní témata do příslušných konkrétních pořadů, 

včetně hosta. Často to navazuje na TZ.  

Otázka: Jak se Junák věnuje online marketingu? 

Odpověď: Web od roku 2011 - nezanedbatelná investice. Internetovou reklamu 

děláme prostřednictvím poukázek na reklamní prostor, které dává Google neziskovkám. 

Na Facebooku jsme nějakou reklamu platili, loni to bylo asi 10-15 tisíc, letos půjde výš 

asi výrazně, až na 40 tisíc, což je spojeno s chystaným cílením na starší děti. Na jiných 

sociálních sítích nemáme koncepčně vedenou komunikaci, peníze do toho nedáváme. 

Otázka: Používá Junák klasickou reklamu? 

Odpověď: Ano, ale jen zřídka za ni platíme - a když, tak je to třeba 10% tržní 

ceny. Obvykle je to tak, že máme připravené univerzální vizuály a čas od času 

oslovujeme řadu tištěných médií, jestli náhodou nemají volný prostor, který by nám 

chtěli věnovat, jindy se ozývají sami před tím, než jdou do tisku s tím, že mají volno. To 

se neděje moc často, ale děje. Občas o nějakou reklamu usilujeme i vyloženě cíleně, 

loni na podzim jsme měli reklamy na základě barterové smlouvy s Economií, kdy jsme 

měli v Respektu, v nějakém magazínu Lidových novin a ještě v dalších tiskovinách 

reklamu, na které říkaly zajímavé osobnosti něco o skautingu. Pak jsme na základě toho 

sdíleli nějaké jejich příspěvky o vydané tábornické příručce, na nějakých akcích jsme 

šířili nějaké jejich časopisy. 

Otázka: Dělal někdy Junák guerilla marketing? 

Odpověď: Nikdy nic oficiálně neproběhlo. 

Otázka: PR se samozřejmě dost soustředí na události. Pořádal někdy Junák 

event, který by měl primárně marketingový cíl? 

Odpověď: Eventy se snažíme marketingově využívat, kromě velkých akcí jsou 

to i samotné tábory, kdy využíváme i celková čísla apod., ale neděláme žádnou velkou 

akci jen za účelem PR. 
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Otázka: Existuje ohledně terminologie junák - skaut nějaká dohoda, které z 

těchto slov se v externí komunikaci upřednostňuje? 

Odpověď: Jednoznačně upřednostňujeme skaut, přičemž se snažíme mluvit o 

lidech - skautech a skautkách. Organizaci pojmenováváme jejím jménem, ale např. v TZ 

se objeví jen v záhlaví a ve vlastním textu se objevují jen skauti, skautské, … Název 

tedy používáme jen, je-li to nutné.  

Otázka: Je jednou z výzev pro externí komunikaci vertikální a horizontální 

členitost organizace, dosažení konzistence komunikace? 

Odpověď: Samozřejmě. Spousta středisek si dělá vlastní komunikaci, což je 

výzva ohledně terminologie, ohledně výběru obrazového materiálu, ideologických 

akcentů… Jistá roztříštěnost existuje, mohla by být menší, ale není plně odstranitelná. 

Otázka: Má Junák stanovené primární a sekundární CS? Jaké? 

Odpověď: Máme dvě nastavené primární CS, a to rodiče dětí ve věku 5-9 let a 

děti ve věku 6-10 let. Sekundární jsou pak prarodiče, rodiče s mladšími dětmi, média a 

pro nás zajímaví odborníci, zvlášť vzdělavatelé. 

 

Příloha č. 2: Reklamní vizuál Junák – Připraven na velké věci (obrázek) 

 

Zdroj: Tiskové a distribuční centrum Junáka 
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Příloha č. 3: Reklamní vizuál Junák – Pouze když jsi připraven (obrázek) 

 

Zdroj: Tiskové a distribuční centrum Junáka 

 

Příloha č. 4: Plné znění skautského zákona (text) 

1. Skaut je pravdomluvný 

2. Skaut je věrný a oddaný 

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 

5. Skaut je zdvořilý 

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 

8. Skaut je veselé mysli 

9. Skaut je hospodárný 

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích 

 

Zdroj: Autor 
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Příloha č. 5: Znak organizace Junák – český skaut (obrázek) 

 

Zdroj: zadání průzkumu Ipsos 

 

Příloha č. 6: Slibový odznak skautů a skautek (fotografie) 

 

Zdroj: zadání průzkumu Ipsos 

 

Příloha č. 7: Logo organizace Junák – český skaut (obrázek) 

 

Zdroj: zadání průzkumu Ipsos 
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Příloha č. 8: Francouzská heraldická lilie (obrázek)  

 

Zdroj: zadání průzkumu Ipsos 

 

Příloha č. 9: Jaké mimoškolní aktivity vám přijdou pro děti nejvhodnější? (graf) 

n=1005; 522; 67 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 
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Příloha č. 10: Z jakého důvodu nenavštěvujete skautskou organizaci Junák (děti)? 

(graf) 

 

n=63 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 

 

Příloha č. 11: Z jakého důvodu vaše děti nenavštěvují skautskou organizaci Junák 

(rodiče)? (graf) 

 

n=617 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 
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Příloha č. 12: Z jakého důvodu byste podporoval/a své dítě v rozhodnutí přihlásit 

se do skautského oddílu (rodiče)? (graf) 

 

n=491 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 

 

Příloha č. 13: Co se vám vybaví, když se řekne skauting? (graf) 

 

n=1005 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 
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Příloha č. 14: Jak se ke skautům stavíte? (graf) 

n=1005; 522; 67 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 

 

Příloha č. 15: S jakými hodnotami se podle vás skauting pojí? (graf) 

n=1005 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 
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Příloha č. 16: Doporučil/a byste skauting někomu, kdo hledá zajímavou aktivitu 

pro sebe/své děti? (graf) 

n=649; 67 

Zdroj: Autor, výzkum Ipsos 

 

 

 

 

 

 

 


